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Sene 2 - No: 564 

.:-inde Fransız 
P mağı Var Mı? 

Çfo. lıcılkı, •allarl• lıo.rp ve ateıten kaçışıgor 
Lon~a,. 18 (Husuai) - Çin • Esbabı mucibe olarak fU mDhfm 

Japon ıhtılifmda, Japonyaya nokta gösteriliyor: Japon hükftmeti. 
kartı mevcut muahedeler ahkl· Çin hareketine ba9lamadan enel 
~ını mil~afaa yolunda İngiltere Fransız harp fabrikalartna ( 600 ) 
ıle Amenkanın battı hareketine milyon Yen kıymetinde harp mal• 
Franıanı? .ta?' bir s~ette iştirak ıemesi sipariş etmiıtir. Fakat 
etmemesım ıcap ettiren eabap ı aktedilen mukaveleye ıöyle bir 
llıun milnakaıaJara yol açmııtır. ( Denmı 11 lnel ıayfada ) 

• 
ıms sizler Yurdu Gala 

a apılmama ı 

Yari I~ 6alana11 6lno ve •olıalı 

Belediye~ bir lmmı kimsesiz 1 aonradan pif manhk getirecek 
ç!>cuklara yurt, bir kısmı da o bir teşebblise glri9meden eYTel 
~Yar çocuklan için ilkmektep dllfünmek iham ıeldiği kanaa· 
~haz edilmek iizere Oımanb tindeyiz. Mektepler ve yurtlar 
~kaaı karşısmda, elyevm A• için güneşli ve aç.ık yerler tercih 
liiplerl Londrada bulunan bir olunmahdır. 
~~naya ıatan almıya talip olmUf, 

•na sahipleri, mektep Ye yurt 
t~pılacağı için umumi fiatten on 

1~ lira kırmıya munfakat et
lllışlerdir. Biz, b6yle bir yerde 
be. yurt ne de ilkmektep tesis 
edalebileceğini mümkün görmil
toruı. Çünki burası gürültülil ve 

1
,ava noktasından da mUsaadc-

1 •zdir. Bugünkü ilkmekteplerio 
..,nşad t~~ı ise büsbütün başkadır 
e egışmi§tir. Kadıköy Hali gibi 

Gazi Hz. 
Başvekil Bugün An

karaya Dönüyor 
Gazi Hz. dün öğleden ıonra 

refakatlerinde Başvekil İsmet Pş. 
ile Maslak ve F atib taraflarında 
bir gezinti icra buyurmuşlardır. 

Başveoil ismet Paşa bu alqamki 
trenle Ankaraya avdet edecektir. 

CUMA - 19 Şubat 1932 Fiab a kuru, 

lhtikir :~.Yok Diyenlere:: 
Şeker, Yirmi Günde Alh Lira J:ırla-

• 
mışhr, Bu Fark Ihtikir Değil Midir? 

Piyasada şiddetle hükllm 
anren bir ihtikAr vardır. Bu ih· 
tikAr teker, kahve, gaz ve he· 
meu her nevi eşya nıerinde 
kendini hissettiriyor. Fakat her-
keı bu ihtikardan şikAyet ettiği 
halde ihtikirJa mücadele hakkında 
bir hareket görülmüyor. 

Halbuki ihtikir kanununun tat
bik mevkiliıe girmesi tarihi, bugün 
tam kırk gün evvelinden başlıyor. 
Şurasını kaydetmek JAzımdır ki, 
ibtikirla milcadele, bir ihbarla 

mukayyettir. ihbar olmayınca 
Cumhuriyet m6ddeiumumisi hare
kete gelemez. Esasen kanundan 
aldığımız ve hususi bir yerde 

ceplerine indirenler aleyhine ka
nuni takibat yapılmasını istiyo
ruz ve zannediyoruz ki talebima 
sarih, açık ve kat'idir. 

Kahve ihtikarı 
Şubat ayı içinde İstanbula, 

kontenjan listesi mucibince (500) 
çuval kahve verilmiftir. Bu mik· 
tann yalnız 375 çuvalım bir fir
ma çekmiştir. 

Bu ıuretle biltabi piyuaya 
hakimiyeti temin etmiş ve fiatler 
tahdidin tatbiki, zamanına nisbetle 
(60) kurut artmııbr. Yani kahn 
(165) kuruşa çıkmııbr.Ve tilccan1 
beyanına gare, bu, vagonda 
(3) bin lira kir demektir. 

neırettiğimiz baZJ parçalar bunu Pı,...a4a t.ıklruta batbJ'• 
h Tl..,.et lılaataka llldllrl 

Gaz ihtikarı 
sara aten gösteriyor. Ortada bir Maluln B•g İlk ihtikAr tabkikabna dla 

ihtikAr olup olmadığını ispata r------------- Belediye İkbsat Mildlirliiğn b..-
ıelince: Bundan ( 20- 25) ıün ihtikar Kanunundan l JalDJfbr. Bu tahkikat, lstandar 
evvel toz tekerin fiati (34) lira 1 Ôl tirketl aleyhine yapılmakta 
(40) kuruştu. Bunu her tüccarın Parçalar ve klnunuaaııi ayında gaz fiat-
defteri gösterir. Dün on üç uıc- HGktmetç• ittihat: edilen ted· lerini arbrmıı olmasından ileri 
car birer vagon toz şeker almışlar- birleri iltiımar ıuretile ihtikar gelmektedir. Tahkikat, Belediye 
dır. Bu toz şekerlerin hesabı ise yapanlar bir aydan bir ıeneye murakiplerlnin verdikleri rapor 

(40) 1 kadar haplı n on bin liraya ka· üzerine bqlamışbr. 
ira (20) kuruştan görtil- dar atır para ceıaılle ceıalaıı· Bu sahadaki şiklyet te raka-

mtışttır. Bu, tüccarın bize söyle- daralır. ma vurulunca ıöylo ifade edil• 
diği fiattir. Şu hale g6re tftccar, * mektedir: 
ya yalan ıöylüyor, ya doğru. Eğer Milddeiumuml ihbar nkuunda, 20 kiloluk tenekeler kAnunue 
yalan söylüyorsa hakikati tah· bu ihbarı muhtelif biru zıı.ttan evvelde (350-360) kuruşa ıatılır-
rif ettiği için tüccar aley· müteşekkil bir heyete havale ken kAnunusanide (400) kuruşa 
hine degv ilse teker f" ti eder. Bu heyet lhtikir yapıldı h-na 

' ıa ye· 60 fırlablmışlardır. Belediye, bu te-. d d k:arar verirse Cümburiyet Müddei• 
nn e uruyor, demcrftlemi•tir -ı reffüll yeni kanuna aöre ihtikAr o-y~ Y umumisi ker.iyetl mahkemeye • 
diyenler ve bu mOddet zarfında ıevke mecbW'~ur. saymaktadır. 
da halkın keıesinden paraları ( Devamı 8 inci ıapada) 

Halk Evi 
Bugün 
Açılıyor 

l lEdremitteAyılninde Yaşı
yan Bir Mübadil Ele Geçti 

Bugöo öğleden ıonra saat 
bir buçukta. Cağaloğlunda 
(Halk Evi) om küşat resmi 
yapılacaktır. B~tlin hazırlıklar 
ikmal edilmiştir. Küşat me
rasimini müteakıp derhal fa
aliyete başlanacaktll'. Büylik 
bir tekilde yapılacak olan 
merasime herkes gelebilir. 
Bugtln aza da kaydedilecektir. 
Bu evin gençlik evi olduğunu 
ve lier TDrk gencinin bu evle 
allkadar olması icap ettiğini 
unutmıyalım. 

Son günlerde çok ıayanı dikkat bir hldiae olmuştur. Edremit 

istirdat edileli on sene olduğu halde oıaman diğerleri gibi kaçmayıp 
Kazdağında bir ayı inine ıaklanan Zeytinli k6yihıden bir hıristiyaa 
bir tesadüf eseri olarak avcılar tarafmdan tutulın111 ve Edremit• 
getirilmiıtir. 

Kendisinin a6ylediğine göre bu hıristiyan on ıenedir Kazdajmda 
bir ayı ininde yabp kalkmakta ve civarda bulunan iki değirmendea 
hırsızlık yapmak suretile geçinmekte lmif. Bu adam Edremit• geti
rildiği zaman saç sakalı biribirine kaftfmış, brnaklan çok uzamlf, 

llıtbaı peritan, velhasıl tam manasile vahşi bir inıan halinde oldu

iu görülmüştür. 

C--------------~-.---------------------..;..._Yı_i_rm __ in_c_i __ A __ sı_r~da~~S_ev __ i_le_n~Şı~e~y~l~er ______________________________________ ___,l · 

Şampanyadan Kadmda.Q 1 Otomobilden Mücevherden 1 Sonra harp 
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( 43) Sene Süren --~-----~-----------•ı 
Müselsel Suiistimal 8 • J L • K l • d 

r::.,!3-:::..~a:~~ .. !~ ın er.ce ıra ıyme ın e 
dalanralarının dlamed nihayet K k .. T h •

1 
A 

•ütlait bir taaffa.le patlak •erdL aç t 
Bu içtimai fada .. kirli ufha- a a vı a 
Jarı l'Qn l'eçtikçe onaya ~ık· Yakalandı 
maktadır. Bu han•ta din ka-

rUerimble •a~ıımlttlk. Fakat Haber alc:Lfımna gire, Gnm-1 
43 ••• 8Üren Y• bU flrket lı 
komiHrinin (80) bin lira riltvet r6 Muhafaza Müfettişleri yeni 
almuı sibl bir faei•J• müncu Ye çok mllh.im bir kaçakçılık 
olan ba ••k'a hakkında tebar hldiaai meydana çıkanmtlardu. 
.. ahelaal yapblıı:. Bakaaa ne Hldiee hakkında tahkikat Japbk 
ı6ylü7orlar ı Ye ıu ıekilde yapıldığını 6ğrendik: 

Şemeettla - (Sultan S.U• faetıı. •hı 17) 
-Rüşvet alınır, Yerilir, suiistimal Dnn limammua relen eme-

auan dikkati celbetmif ve lbe
ri araamıfbr. Neticede lzerinde 
kaçak olarak retirdiği anlqılan 
(332) tane Ywwa talaYillb ~-
mışbr. 

Bu tahwlbn binlerce lira kıy
metinde olduiu tahmin edimek· 
tedir. Riza hakkında derhal bir ppılır. Bunlar olağan ıeylerdir. bi kumpanyalanna ait bir ft• 

Fakat bunun yanm asır deYam purdan Riza iaminde bir yolcu zabıt n.rakuı tamim olunmuı ve 
etmesini imanın akla bir türlU al- çıkmıtbr. Bu yolcunun ftZİyeti Miiddeiamumiliğe verilmiıtir. 
mıyor. Aman Yarabbi! lzmir Rıh
bm Şirketi tam (43) ıene rfiıvet 
ftrmif. DeYletin milyonlarca lira· 
11111 içetmif. Gemini ytlrüteo 
kaptandır derler. Aferin (1) Şu 
harikayı yapan firkete.. Mevhum 
ıaz depoları için ( 13) milyon 
altın Frank çalmış. Bir mn
tareke Nazınna < 90 ) bin, ye
ni bir komisere ( 83 ) hin lira 
riq•et Yermiş. Ba ıuretle imti· 
)'~m elli sene daha uzatmıf. 
Kaf dağındaki aağar aultanların 
bile işiteceği bu albn ıakırtıla· 
rıru her nedense biz duyamamı· 
tız, nihayet firket erkim harlat· 
masalarda yine dayamıyacakbk. 
Cümhuriyet idaremiz böyle ıir
kctleri ta köknnden bir tetkike 
Ubi tutmalıdır. 

"' C...U B. C fatfla ~ _... 7) 

- Bu suiistimal mltanlar 
dewinin fenaWdanru g&termai 
itibarile çok nefiı bir misaldir. 
O menhuı devirde ne dala•ere· 
ler olurmut ? Fakat kapitll
llsyon zincirlerini karan yeni 
Tiirkiyede bunlann devamına 
lmkAn tasavvur edilemezdi. Maa· 
mafilı geç olmakla beraber niba· 
ret tirket cllmhuriyet ada1etiain 
pençesine düştii. Acaba firketin 
bugünkil tesisatı yanm uırdaıa
beri çaldığı baıinenin paralarını 
ldeyebilecek mi ? B~yle tirketler 
adamakıllı bir haddeden ıeçiril
melidir. 

Nuarat L ( NYN .. ul1• •..-•• 
~72) 

- Saltanat demade çalmaya 
alıtan bu •irket hırsızlığım Cüm• 
lauriyet deninde ••I idame 
edebildi? İnnn ıqıyor. Failteri 
emsallerine bir ibret nftmunesi 
olmak üıere çok ıiddetli cezalara 
prpılmalıdll'lar. 

Verem Cemiyetine Hediye 
Kodak mOmeHill lneeyan Bey 

tarafından ( 150) liraltk, J. Bert Ye 

ıerikleri tarafından ( 70 ) liralık n 
G. Dielm" t .. afından ( 105) liralık 
bbbl ecza Verem MiJcadele Cemiye
tine teberru edilmittfr. Kendilerine 
tefekkür olanmaktadır. 

, 

Hamallık 
Hamallar Kendi Bölükle

rine Kaydedilecekler 
Hamallik ıçın miracaat 

edenlerin ..dedi pek fazladır. İk· 
baat Mild6rlüğl her gün ( 20 ) 
( 30 ) hamalın istidalannı tet
kik etmektedir. Bunlardan ham• 
mallık ıeraitini haiz olanlar mün• 
bal bölüklere tayin edilmekte
dirler. Türkçe bilenlere iş veril· 
mektedir. Bölüklerde kayitli ol
mıyan hamallardan hususi ti· 
carethanelerde ve müesseselerde 
Ç&lıtanlann kayitleri terkin edile
t'eii bamalbqılara tamim edil· 
mittir. 

Çöp Resmi 
Bina Vergisi Kanunundan 

Sonra Biraz Yükseldi 
Yeni bina vergileri Kanunu 

mucibince bina vergilerinde nisbi 
bir tezayüt vardır. Vakıf idaresi 
de vakıf lcarelerini bu nispete 
g~re artbrmıfh. Belediye tenvir 
ve tenzif resimlerinin de bu eaasa 
gı5re yükseleceği anlaşılmaktadır. 
Emlak tahriri bittikten ıonra 
binalann kıymeti illerinden yeni 
ver&i alınacaktır • 

SilAh Taşıyorlarmı' 
Polis, dila gece Siricecide 

Tnkya blrabanniade oturan ba
zı fftpbeli kimselerin Gzet"lerini 
aramıştır. Üzerlerinde tabanca 
bulunan Rasim ve Mehmet ismin· 
de iki kişi adliyeye verilmqtir. 

Polis Dıvanmda 
Polis divam dün ikinci Şube 

Mndür Muavini Sait Beyin riya
seti alt.oda toplanarak bazı polis
lerin tecziyesine karar vermiştir. 

Guzel San'atlar Eğlencesi 
Büzel San'atler Birliğ-inln ellinci 

Hneei 3 mart rünü idrak ed lecektir. 
Bu münaHbetle o gece Makıim aa
Jonlarında bir e2lence tertip edi• 
Jecaktir. 

Ağır Cezada Bir 
Tehdit Davası 

Bir Alman iki Museviyi 
Dava Etti 

Bir çorap fabrikasının şerik· 
leri arasında ıuhur eden bir ih
tilaf Ağar Ceza mahkemesine 
intikal elmİf Ye dava dün gö
rülmüştür: 

Aron, Musa, Ye Alman tebaa• 
•ından Avitlet isminde üç kişi, 
kendi . aralannda .. Triyof" ismin· 
de bir çorap fabrikası ıirketi 
tesis etmiflerdir. Şeriklerden 
.. A vitlet ,, in iddiasına göre, te
rikler kendisini tehdit ve hapiı 
aaretile cırtaldıktan atmıtlardır. 
Müıtekl vekili V uEi Raıit B. 
iddiasını ıerdederek; müvekkilinin 
mahir bir usta olduğunu, ba
basının Almanyada kredisi bu· 
bulunduğunu, Aron ve Musarun 
müvekkili ile bir firket aktettik• 
lerioi söylemiıtir. 

Vasfi Rqit Bey, mDvekkilinin 
babasının parasile tirkete maki
ne getirttiğini, maznunların nak
den koyduktan paranın meğer 
piyasadan tedarik edilmiş borç 
para olduğunu, tirketin bütün va
ridatım bu borçları 6demiye tahsis 
ettil<lerini, bu vaziyette fabrikanın 
işinin bozulduğunu Ye şeriklerin 
Avitleti ,eriklikteıı atarak, mev· 
cut makineleri temlik ede
rek yeni ve paralı bir şerik 
bulmaya teşebbüs ettiklerini 
ve mülkiyeti Avitletin babasına ait 
olan makineleri bu auretle 
temellilk tttiklerini aövlemiı ve 
nihayet müekkilioin tehdit edildi
ğini, hürriyetine taaaddi olundu· 
ğunu ileri sürmüştür. Karar pazar 
günü verilecektir. 

Nurettin Paşanın Cenazesi 
Dün vefat ettiği kaydolunan 

sabık birinci Ordu kumandam 
Nurettin Papnın cenazesi bugno 
öğleden sonra Kadıköyündeki 
evinden kaldırılacaktır. 

1 
Difer taraftaa Beyoflu lranm 

dahilinde Mtıakirat kaçalcçılıtlle 
mlcadele için bir la.eyet tepili• 
karar yerilmiftir. 

Ba heyete Beyojfa Defterde
n riyuet edecek, Ticaret Odua 
ile Müskirat ldaresiaden birw 
ua da bulunacaktır. rıeuet 

Odasım Kara Osman sade Saat 
Bey temsil edecektir. 

Süngercilik 
lstanbul ihracat Merkezi 

Haline Getirilecek 
Verilen maUimata g6re llln

ırercilik hakkında Ticaret Odua 
tarafından yapılan uzun tetkikat 
neticesinde bazı karar verilmesi 
faydalı görülmektedir. EzcUmle 
süngercilik hususunda lstanbulun 
ihracat merkezi haline getirilme
si tasavvurlar meyanındadır. Bu 
hususta hazırlanan eaaslar yakın
da lktasat Vekaletine gönderile
cek, V ekiletin taavibinden 80Dra 

~:=:~;;;~tepler 1 
İlk Tedrisat Müfettişleri 
Bunlan Da· Teftiı Edecek 

Ec:aebi .. ekalliyet melde, ı .. 
rinin İstanbul Maarif Müdilriye
tine devri lizerine yeni lefkiJAt 
yapalllllftır. Bu tetkilita a6re 
remi ilk mektep müfettifleri 
mıntakalan dahilindeki ecnebi ft 
ekalliyet mekteplerini de teftlt 
edeceklerdir. Ecnebi mekteple
ri'e mqgul olmak lzere llaarif 
Müdüriyetinde bir bme daha 
m6d6r maa..mJiti ibdua tab:dır 
etmİftir. 

Adliyeye Verildi 
Dostu Madam Eleniyi lSldftr

mekle maznun olup sahte pasa
portla kaçmaya tetebbilı eder
ken yakalanan Acem Haydar 
dün Adliyeye verilmiftir. 

Camları Kırmış 
Ihsan isminde bir pb• Tak

simde Madam Likyum eYİDİD 
camlarını kırarak kaçmııtar. 

eir Esrarcı Yakalandl 
Möşterilcrine earar kabağa 

içirten Unkapanında kahveci SU
leyman cürmll meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

Günün Tarihi 

Bugün Kar Yağ
ması Muhtemel 
Memleketin hemen her t 

fında mllthiş bir kış vaziye 
hnkllıa ıürmektedir. Muhabiri 
rimizin gönderdikleri mektup 
telrraflar loş ve kar haberler" 
doludur. 

Şelarimlzde de laı vaziy 
bayram arifesindenberi deva 
et.ekte. filnler geçtiji ha& 
deiilmemektedir. 

Y e,lild5J rasat m erkezind 
aidatımız IOn malümat iae ıud 

Baı&n hava bulutlu olaca 
rtbglr mutedil liiratle karay 
Wibmetinden esecektir. 

Kar 7ağması ibtlmal dahili 
dedir. Dtm en çok hararet (1 
derece .. ea az da mır idi. 

Dnnkll fırtına yllzftnden b 0 

çok yerlerde telefon telleri ko 
maıtur. Bu yüzden bazı po • 
merkez Ye karakollan ile mub 
bere yapılamamışbr. 

Bugonun Sporları 
Bafiln Taka m atadyomunda ( 

Bmplyat) maçlarına devam edilec 
••Galatasaray• Pera karıılaşacaktıts' 

A.7nea Beyoğlu Mıntaka Jdm 
Alon .. cla tecribell ırfireşçiler a 
anada •iaabakalar yapılaeatı gl 
Fenerbahçe • Topkapı, B-ılktaı • 
taab ... por Ye Vefa - Galataray 
11nda •oleybol müsabakaları lct 
edilec:8ktir. 

Gayrimübadiller 
Dosyaları Tamamen 
Cemiyete Devredildi 
l.taabul, 18 ( A.A. ) - Mull-

telit lıllbadeJe Komisyona TW 
Heyeti llurahhuasındaa; 

Heyetimizde mevcut olup pJ" 
rimabadill~re ait bulunan bili
.._ doe,alar Galatada o....-
•· W. icrayi fu'iyet eden Ga,d' 
•"'Mi'ler Takdiri kıymet Koı:nW 
J011 • devredilmiJ Olduğund.9 
allbdarama doğrudan d~ 
ko..i.yona mlracaat etmeled 
teblii' Glanur. 

ihracat 
Ticaret Odasında Yeni 
Tarifeler Hazırlanıyor 
Gimırük resimlerim artıraa 

ecnebi devletlerle aramızc:l•ki ti
caret mukavelelerine. birer ahdi 
tarife illvesi tekarrür etmi~· 
Harici Ticaret Ofisi ile Tıc&rel 
MDdllriyeti Ye Ticaret Odası bd 
hususta hangi etyalarıouz İÇİ' 
daha müsait tarif eler yapılmd 
meseleai etrafında tetkikatta bo
luumıya başlamışlardar. HaZJl'IS
nan esaslar yakında lktısat VC' 
klletine gönderilecektir. 

Son Posla.'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Rasathane 

1 : Huaa Be1 - Acaba yann kar 
yatacak mı ? Dur ıwm rasathaneye 
IQrayua. 1 

2 : Rasathane Müdürn - Alo ••• Hasan 
Bey, aen misin ? Dur makinelere bakayım 
da sana kar yajıp y•puyacatım baber 
wcıe,im. 1 

3: Rasathaae Mildilrü ( makinelere 
bakar ve hesap yapar ) - 4 milyon iki 
yoz yetmit bq biD tazyık... 6 aalua + 
l>et + - 1 

4 : Rasathane MUdllrll - Hasan Bey, 
makinelere bakbm, mnk1!mmel bir hesap 
y:c:m, anladım: Yaran ya kar yatacak. 
y t yajmayacak 1 
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Hergün 
Tahdidi T ulihat 
Konferansında 
Bizim Tezimiz 

Cenevre (Hususi) - Bugün de 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştll 
Bey' Türkiyenin tezini izah edi
yor. Samiin localan lebalep dolu. 
Cenevredc, Lozanda ve Znribte 
tahsilde bulunan hemen btıtnn 
Türk talebesi salonda hazır. Tarihi 
addedilen Terki Tcslibat Kon
ferensında bulunabilmek için, 
Baıkonsolosluğumuza müracaat 
eden Türk Koloni.si müıknlitla 
duhuliye karta elde edebildi. 

Bugünkü celsede ilk sözD 
ıöyliyccek murahhasımızdı. Saat 

dokuzu on geçe kürsüye çıkb. 
Güzel kesilmiı bir jaketatay, 

fantezi pantolon ve rugan iskar
pin giyinmişti. 

Afaki bir gılzle bakılırsa, 
nutkun heyeti umumiyesi olgun 

bir devtet adamının dimağından 
çıkmıı demek lazımdır. Nitekim 

ltugün burada hazır bulunanlar da 
•üttefikan bu fikirde idiler. 

Tevfik Rüıtil Bey evveli, ha
zırlık komsiyonunda evvelce söy
lediği nutuklardan fıkralar ha

brlatarak ıöze başladı. Sonra 
Türkiye Cümhuriyetinin barid 
alyasetini izah ederek, diğer dev· 
letlerle hiçbir ihtilif mevzuu 

kalmadığını, budutlanmızın tama
men teıbit edilmif ve bu hudut
lar haricindeki yerlerde gözilmiiz 
olmadığını teşrih ettikten sonra : 

- Bu beyanatımı müballğalı 
hulanlar olabilir. Fakat, ben 
~ha ileri giderek illve edeyim 

ı, Ttırkiye ile komşuları ara-
ıında &yle dostan:t münasebetler 
temin edilmiştir ki, miltemadiyen 

artan samimi dostluk hisleri sa· 
Yesinde bu hudutlann zaman ile 
ıiyasi ehemmiyetleri muhakkak ki 
azalacaktır. 

Bu sözleri uzun bir alkıt ıil
ıilesi karşıladı. 

Hllkümetimizln bu hususta 
lıUsnii niyet ve samimiyetini daha 

İ6i tebarüz ettirmek için Yuna
nistan ve Rusya ile aktedilen 
bahri muahdelere işaret etti. 

- Benim fikrimce, dedi, ce
•aı verilebilecek yegane ittifak, 
bütün milletlerin harp aleyhinde 
İttifaklarıdır. 

L Fransız projesine temu eder
i[ en de: 

- Projeyi bennz tetkik ede
lbediın. Ancak, orduların hey
llelrnilelleştirmek istendiğini sezi
'0rurn. Bu da bir başlangıçhr. 

h F ranaız heyetinin fikri bu ise, 
u başlangtcın umumi bir t-=rki 

;cslihata müncer olacağını ve 
~kat bu değilse bu hususta Lit

Yinof Yoldaşın, muhik tenkitleri
ne iştiraki doğru bulurum dedi. 

so,ı~ POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Senet inaanı ••rhot eden 
bir içkidir. ParHt çok olan çabuk 
•• çok aarhoı olur. Ne yapacatını 
l•fı.rır. Yolunu fÖremeL 

2 - Munffakıyet te, sen"•t ıribi 
Hrhof edici bir kuvvettir. Muvaff a
kıyet baaalannı matrur Te urhot 
eder. Çıktıkları dah kendileri ke· 
•erler. 

* Servetin Sarhoşlugu lf. 

3 - Servet ve muvaffakıyet ya
k•z bir ata benzer. Gemi iyi idare 
ederseniz ıiz; refaha ve saad,te gö
Ulrilr, fakat gemi geTşettitini:ı ııiin 

•izi uçuruma ıürükler. 

TELGRAF HABERLERİ 

Çin Meselesi Amerikayı Bü
yük Bir Endişeye Düşürdü 

Londra, 19 (O. Hususi) - Şanghay
dan son dakikada bildirildiğine göre 
büyük muharebenin önüne geçmek 
için sarfedilen gayretler, lazım ge)diği 

Japonların,Mançuriyi, istiklal ilanile, 
Çinden ayırdıktan sonra şimdi işgal 
etmekte bulundukları Şapey havalisini 
terketmiyecekleri, siyasi mnhafilin en 
kuvvetli kanaatidir. Bu vaziyetten en kadar hüsnüniyete iktiran etmemekte

dir. Böyle bir muharebe vukuunda aza
mi derecede menfaati olanların her 
türlü müşkülab ihdas ettikleri kanaati 
umnmidir. 

ziyade müteessir olan Amerika ise bü
yük bir endişe içindedir. Amerika ha-

Türk Teıi 
Hariciye Vekili Tebrik 

Telgraflan Alıyor 
Cenevre 17 ( Anadolu Ajan

smın hususi muhabiri bildiriyor)
T erki teslihat konferansında 
irat ettiği nutuk münasebetile 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştn 
Bey ltalyanın Berlin Sefiri 
Orsini Barone ile Almanya Baş• 
vekilinden ve o esnada Romada 
bulunan İtalya Hariciye Nazırın
dan samimi ve hararetli tebrik 
telgrafları almış ve Sovyet Hari
ciye Komiseri M. Litvinof tara
fından tekrar tebrik edilmiı ve 
nutuk her tarafta iyi bir makea 
bulmuştur. 

İzmir Rıhhmı 
- --

Şirketin 70 Bin Lira Rüşvet 
Verdiği Anlaşılıyor 

lzmir, 19 (Hususi) - Rıhtım 
Şirketi suiiatimalinin tahkikabna 
ehemmiyetle devam ediliyor. Ha
ber aldığıma göre Rıhbm Şirke
tinin son olarak ( 70 ) bin lira 
kadar rilşvet verdiği teıbit edil
miıtir. 

Yeni Kazanç Vergisi 

riciyesini işgal eden en mühim mesele 
şimdi budur. 

• • 
icra Ve iflas 
Layihası 
Tetkik Ediliyor 

Ankara, ı 9 (Husust) - MiJJet 
Meclisi dün toplandı. Vefat eden 
Bitlis Meb'uıu Muhiddin ve Urfa 
Meb'usu Refet Beylerin habra-
lanna hürmet olarak beş dakika 
sükut edildi. Bundan sonra yeni 
posta layihası müzakere ve kabul 
edilerek cumartesiye talik olundu. 

Adliye enctımeni yeni icra ve 
iflls layihası etrafında mllzakere
lerine devam etmektedir. Vila
yetlerden . sorulan mütaleaları 
encümen nazarı dikkate almak
tadır. 

Faiz indirildi 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Emllk Bankası Umumi Heyeti 
dün toplanmış, muhtelif mesele
ler arasında borç faizini yüzde 
ona indirmiye karar vermiştir. 

Komünistlik Maznunları 
İzmir, 19 (Hususi) - Tevkif 

edilen komOnisllik maznunları 
hakkında tahkikata devam edil
mektedir. 

Fransada 
Bir Temerküz Kabinesi 
Teşkili imkansız Görülüyor 

Paris, 19 (Hususi) - Vaziyet 
hakkında iyi haber alan siyasi me
hafil, kabine buhranının uzun sn
receği ve bir Koalisyon kabinesi 
teıkiline imkAn hasıl olmıyacağı 
kanaatini izhar ediyorlar. Yeni 
kabineyi teşkile memur edilen 
M. Penlöve müıaverelerde bulun-
maktadır, • 

( Beıinçl tayfada tafıillt Yudu ) 

Mali Tetkik Komsiyonunda .. 
Ankara, 19 ( Hususi ) - Fır

ka grupunda teıkil olunan malt 
tetkik komsiyonu dün de topla
narak Maliye Vekilinin verdiği 
izahatı dinledi. 

Vapur inhisarı 
lktısat Vekaleti Bu Hususta 

Bir Proje Hazırladı 
Ankaradan bildirildiğine göre 

vapurculuk inhisarı için lktısat 
Vekaleti yeni bir proje hazırla
mıttır. Proje bugftnlerde Vekiller 
Heyetinde tetkik ve müzakere 
edilecektir. 

Ankara - 17 lslahab maliye 
encümeni bugün de işine devam 
etti. Encümen yeni kazanç vergi
si kanunu projesinin tetkikine 
bugün başladı. 

Tuz Ve Barut inhisarı 
Ankara, 18 - Tuz inhisarı 

murakıpliğine sabık Balıkesir 
!Web'usu Haydar ~~il Bey, Barut 
inhisarı murakıplığine de müte
kait topçu Miralayı Refik Bey 
tayin edilmiştir. 

Sonra konferans nazarında 
~lnunıi denecek kadar müşterek r 
bulduğu bir nokta üzerinde İSTER İNAN, İSTER 

Bu projeye göre vapurculuk 
inhisar altına alınacak, fakat in
hisar bir anonim şirkete devre
dilecektir. Bu takdirde huıuıf 
kumpanyalar ancak bu şirkete 
hissedar olabilecektir. 

İNANMA! durdu: 

- Yalmz bir kısım taarruz ve 
tecwüı silahlarının ilga ve tah
didi beşeriyet için iyi bir feydir. 
Bu tunla beraber bu teklifler 
sa(lcce harbin insanileştirilmesin
de.ı ibe&rettir. Bu tedbirler iosa· 
nidir, fakat harbin önfmü almıya 
Ve ~ erki tesHhata kafi değildir; 

(Devamı 8 inci .. yfada ) 

Şekercilere soruyorsunuz: j ihtiyaçlannı Alpulludan alabileceklerini bildirmiş. 
"Şeker fiatleri artmıştır. Çünki bOkümet kontenjan Aradan Gç ay geçince ortada ,eker kalmamıf. Fiatler 

listesini yaparken hangi cin• şekerlerin ihtiyaca kifi bundan dolayı yilkıelmiş bulunuyor." 
gelecek miktarda mevcut oldutunu Alpullu Şirketin- Filhakika. ıekercilere uğramaya ihtiyaç yok. Bak
den sormuş. Şirket te mamul feker için elde kifi kala utrayıp ıeker fiatlerinin yilkaelditiPi anhyabilir
miktarda toz ve Avrupa şekeri mevcut oldup ceva- •iniz. Ortada aşiklr bir ihtikar varken, ortada gayri
banı vermif. Bu cevap üzerine hükumet kontenjana tabii bir vaziyet nl.nadığı ve flatlerln artmıyacatı 
küp şekeri ithal etmif ve fekercllere toz teker hakkındaki beyanata, artık 

/STER · iNAN, iSTER iNANMA! 

r ' Sözün Kısası 

Kule 
Üstünde 

._Yı_u_v_a_·------•· s. _J 
Bugün cuma. 
Biraz lltife edelim. 
Amerikada ciddi olarak ya· 

pılan bir if, burada bizim için 
alay mevzuu olabilir. 

İşte bir tane: 
Genç bir adamla genç bir 

ktz, Şikagoda,f Oditariyom kule
sinin tepesinde evlenmitler. Kule 
( 000 ) metrodan fazla yüksek. 
Havada kıyılan bu niklhın da .. 
vetfileri arasında Amerikalı ra
sathane mlidllrleri de var. 

Her şeyi Garptan alıdğımı• 
bugiinlerde, kule izdivacının biz
de de moda olduğunu farzede
lim. Galata kulesinin üstünll 
lokanta ve bar yapmak istiyen 
zat projesini tatbikte artık hiç 
tereddüt etmez ve Beyazıt kulesi 
de, Galatadaki büyük kardeşini 

taklit eder. Hatta bu tqebbtıslere 
T erkos Şirketinin malt yardımlarda 
bulunması ihtimali pek çoktur. o 

düğün, dernek pabrtısı arasinda, 
yangın kuleleri vazifelerini iyice 
yapamazlar Ye Terkos ıirketinin 
de gftnlü olur. 

Yüksek ağaçlara, bacalara yuva 
yapan kuşlar gibi latanbul çift
leri de kule tepelerinde evlenir
lerse, bizde aile hayab epeyce 
yük1elir. Kaç metre? Bilmem. 

Mübadelede 
Yunan Başınurahhası 

Tebdil Edildi 
Mahtelit Mübadele komisyo

nundaki Yunan Başmurabhaslığına 
Yunan Hariciye nezareti siyasi 
işler Umum MüdftrD M. Sakela
ropulos tayin olunmut ve dfta 
şehrimize gelmiştir. Yeni Baı-
murabhas itlerin süratle halline 
çalışacağını beyan etmektedir. 

Yangın Faciası 
Evvelki gece Aksarayda 

vukubulan bir iki dükkln ile bir 
aparbmanın yanmasile netice
lenen yangın bir faciaya da 
sebep olmuştur. İzzet Ef. isminde 
bir tramvay kondüktörünnn altı 
yaşındaki oğlu Kemal, alevler 
arasından kurtanlamamıf ve fed 
bir ıekilde yanmışbr. 

Bir Fabrika Yandı 
Beyazıtta Ati Ef. nin Mobilya 

m:ıla thanesinde dün gece yangın 
çıkmış ve fabrikası tamamen 
yanmıştır. 

Bir inhidam 
Gece Yansı Bir inhidam 

Faciası Oldu 
Bu sabaha karfl Tavukpaza

rında Yağcı Hanı yanında 7 nu
maralı dlikkinm üstündeki odalar 
yıkılmış, enkaz altında iki kiıi 
kalmışbr. 

Bunlardan terzi Dimitri ağır 
surette yaralanmıf, hastaneye 
kaldırılmışbr. Diğeri hafif yara
lanmıştır. Odalarda oturan kadın 
lfe erkekler kendilerini pencere
den atarak kurtulmuşlardır. 

iki Sene Sonra 
Bir Cinayet Maznunu 

Beraat Kararı Aldı 
Üsküdarda bakkal Teofaniyi 

öldürmekle maznun Aslan Efendi 
iki defa Ağır Cezada mabkQm 
olmuş, fakat Temyiz Mahkemesi 
bu kararlan ilakzetmiştir. Aslan 
Efendi nihayet beraat karan 
almıştır. Maznun bu muhaketlle 
devam ettiği müddetçe iki ıen .. 
den fada mevkuf kalmıştır. 



( Gençler için ] 

Varılan Gage 
Varılmıyan 
Gaye 

Klemauo, yet.it bet aene 
muaBim. asker. malaarrir, clevlet 
adama olarak faal bir laayat 

yaşadı. Ôlllrken ...... auib.ati 
ıu oldu: 

.. iman yahm çahprkea saa

det duyar, lfini bitirdikten aonra 
değil,. 

Hayatta, bu cllmlenin ihtiva 
ettiği bilyük ders, bntün gençle· 

rin kulafuıa küpe olacak kadar 
mühimdir. 

Tecriibo etmediaismi?Bir pye 
ftl'1Dak için mlcadele ederken 
duyduğumu• tatlı heyecan, hedefe 

nnr varmu aönftftrir. Onun için 
hakiki mefküre, yanfmıyan ga• 
yedir, derler. Vanlan gaye. kuv
ftUni kaybetmiş kum bir haki
katten ibarettir. Gayeye van§ta. 
daima içimizde bir botluk, bir 
Dokun duyanz. 

Ha7atta bir heclele .. ....ı.r, 
adan IOlll'a otanıp mltekait 
bir adam gibi y8f1Yamular. Hiç 
olmazsa yapbklan Ye arkalannda 

bıraktıklan esere Ukarak ondan 
l:Nr zevk duymıya ~abfu'lar. 

Mücadelenin ~m •• laeye
cam, uzak bir gayenin gllzelliği 

kadar İmalla hu wıru feY ola
maz. 811 sewk ve beyecaa dhadiği 
fihı hayaba manam kalmaz.Hede
fe yarclıktaa •oma duranlar için, 
hayat ebedi bir JeİI n aetmidi
dea ibarettir. 

Oaun lçlll PJ9 de, ..,.t_. 
chınmyan, bizi mütemadiyea .
b•ndan kottw• •anlma bir 
teY olmalıdır. Kftctik hedefler, 
pbuk varılan pyelu, bizib~ 
mia et.memelidir. Her val"lfl bize 
Jem bir hedefe ablmak için yeni 
im hamle •ermelidir. 

Hayabıa hakı1'1 zevki, pyeye 
Rnp clarmak 4ejil, pyo ..U
.cLa kopaaktır. ----
Ölüm Tehlike5i 
Ercişte Kar, Yollan 

Tamamen Kapadı 

Erciş. 17 (Husmf) - Yatan 
karlar okadar fazlalatb ki. bugthı 
Jollar tam• mm kapanm11 bir 

haldedir. Ttpi "° futmanm ıld· 
deti aıtinakaleyi imklnaız bırak· 
mışbr. Yollarda 1.eran &lftm teh· 

likesi meycuttur. ~ slndenberi 
posta ıelmiyor. 

Mevlit 
Y _.... iğle namazından 90lll'a 

KadıkBylhıde Owamta cwmiiode, 
pçenlerde afllt .-. S•e11• 
opereti Priinuı Dmmay Suan L11t
fullah H. iD rulauna meYlit o-= 
aacakbr. 

ee.. M.lıııkeme1eri 

UIDlil Kamna 

Vasfi R•pt 
e ... ,.. ....... .._. 

cildi çık st&. Ba cilt te birind 
dit •ibi yinllıi ID-allan ml-
Mkeptir .. &ati .... ..... 
dar. Eler iace ..... ~.bat• 
ğmdan hami de ~tılmllfl•. 

Faali ( 200) lmnqtur. 

~t ' 

1lJE'1llLE. CE11 HA ERıtıERI j Diş Doktoru 

.............................. __ ...................................................... Cıgaranın 

Bergamalılar Ve Spor Dişlere 
Zararı 

1 ~~~~d 

zmirli Gençlerle Yapılan Güzel Bir ::.. 4 ..!::4::- e'::n 
aaaranın ditlere olan 

Müsabaka Beraberlikle Neticelendi :. ac.;:.dt:~kt:b~ 
veDit olarak dişler llzerinde 

Bergama (Ha• 
-ı) - Bayra
mın ikinci gOntl 
ıchrimizde lzmir 
( Hilil ) klübü 
ile Bergama (Ye
ıil Oba ) apor 
klnbn arasmda 
oldukça kalaba
lık bir aeyirci 
kDtlesi huzurun
da bir futbol 
maça yapdd.. ().. 

ntla Hilll kale
sine attı Ye ba 
IUl'etle Bergama· 
Llar Oçünctı plil 
kazandılar. 

Oyun bitmek 
Dzere iken (Ye
fil Oba) beklerin
den birisi batah 
b i r harekette 

~!ldan evvel 
liayrak merasimi 

icra edileli " 
.... 111111111111 ( Yeıllo6a) /at6ol lalcımı 

bulundu. Bunun 
neticesi olarak 
lzmir takımı bir 
gol daha kaydet
ti. Biraz ıonra 

UkemiD cllidi
IO lttiljii ıaman 

sonra maça bqlaadı. ilk b8cum• 
lar eanasmda Hllil Jdllbtlnden 
Bekir Bey g&zel bir nruşla 
1tirinci ayıya lehlerine haydetti. 
Buıuı mliteakıp İmıir Hilil Yor
duna verilen bir penalbyı Ziya 
Bey güzel bir vuruşla sol zaviye
den ağlara taktı. Bu auretle 
birinci haftayım birer oyı ile 
neücelendi. lkiaci devre bidayet· 
te Yepl Obahlardan Rizanm 
sfizel bir laareketile Berpma 
takımı ikinci golü kazandı. 

Artık oyma müte't'Uİll bir 

Sokak Ortasında 
Esrarengiz 
Bir Cinayet 

Berrama, (Haasl) - iki ge
ee enel babamızda tok ga• 
rip bir cinayet olmuştm. Gece 
10bktaa •eçen iki aarhoı arka· 
dq, karfdanaa çıkan bir ıeaci 
bıçakla 'fUJ'arak 6ldiinaltlerdir. 
Gencin bizim kasabaya gelmit 

bir yabana olduğu anl&fllmıı, 
fakat hllviyeti tesbit edilememiş
tir. Katiller pblanarak adliye-

,. •erimiftlr. Cinayetia IHakikt 
•bebi ve iç Jld lumib alapl
mamlftar. 

zmirda lhtikAr 
hmlr (Hususi) - Ticaret Ml

dlhiyeti yapbğı tetla1cat netice
.mde piyasada lıtiklr olduiunu 
Wpit etmifür. 

Kontenjan listesinin tatbiki .. 
tleıa enel 100 kunta ..tıla 
blan 160 kurap •tıhıkldlr. 

Adana da 
Bir Yığın Kaçak Kereste 
Ve Şampanya Yakalandı 

Adanada Yeni istasyon civa
ruıda oturaıa Refik Beyia ahıria
da otuz bir, Ahmedin bağmda 

kırk "' Arabaa Muatafama 
arab8819da .,.., KuıtUl.t ma-
halleabade bir hendekte yirmi 
parça bçak kereste, Bacak 
mahaDelhıde oturan uhak tren 
memuru F etbl El. ahı emde iç 
ıife " ayni ewde oluna Nazir 
Ef. DÜa odMnda Wr fite Şam
pu7a ile aekiz kaçak ceket, 
ayni mahallede oturan Otwakp 
Mehmedin evinde dart tife Şam
panya ile on bq ceket laul.m. 
rak m&aadere edilmlftir. 

tekilde devam ediyordu. Fakat 
bir aralık hakem Bergama kale
sine bir penalb verdi. HilAI ta· 
kımından Osman Bey tarafından 
çekilen bir penalb kaleciye 

çarptı ve aonra gol oldu. Ancak 
Hilal oyunculan bu sırada ofsayt 
..-aı:iyetinde idiler. Maalesef ha· 
kem bunu nazan dikkate almadı. 
Buna rağmen her iki takım gol 
çıkarmak için azami gayret sar• 
fediyordu. Bu esnada (Yeşil Oba)
dan F etbi, arkadaşından aldığı 
güzel bir paaa mahirane bir vu· 

oyun ( 3 • 3 ) beraberlikle bitmif 
oluyordu. 

Bu oyunda Bergamadan lh11a11, 
Ziya, Riza Ye Necmettin Be,t• 
çok muvaffak oldular. lzmir ta
kımından yalnız muavin hatb Ak· 
ıamışbr. Diier oyuncular çok iyi 
oynadılar. 

Maçtan ıonr a gece (Y efil Oba) 
salonunda her iki taraf oyuncu
lan arasında aamimi bir eğlence 
tertip edildi ve lzmirli misafirler 
ıerefine bir çay ziyafeti verildL 

ı.eu. 

Kış Çok Şiddetli Geçiyor 

Aksarayda Ulu Irmağın 
• 
lstilisından Korkuluyor 

Aksaray (Hususi) - Soğuklar 
aalaa (22) dereceyi buldu. " Ulu
umak. glbı geçtikçe donmakta 
Ye Abaraylılan bUylk bir endi· 
tere dtişnnnektedir. 

1277 ve 326 senelerinde 10 
metru yiikaelen, evleri iatill eden, 
birçok kimselerin boğulmasına 
sebebiyet veren, Ulu ırmağın bu 
vaziyeti Aknrayldan çok korkut· 
maktadır. Eaki fellket gUnlerini 
g3ren ihtiyarlar, Ula ırmağın 
donup taşarak UJ3 evi IU altında 
bıraktığını, 217 kişiyi boğduğunu 
ılSylemektedir. Buglln Pamukçuda 
bir iki sokağa Te bet on evi ı.
till eden ıu. bllyük bir heyecan 
te•lit etmiştir. tlalk korkunç bir 
afetin deJıteU ile titremektedir. 
Buglln iki ev yıkıldı. Vaziyeti 
bildireceğim. 

.. Sabık meb'ua Ali Buçuk 
sade Vehbi Beyin •efab Akaa· 
nyhlan çok milteesir elmiftir. 
Merhum Abaraym Tillyet olma
llD&, elektrik ye an faprikalan 
yapılmuına çok yardım etmiftir. 

Mardin da Kar F ellketi 
Mardin (Huıuıt) - GDnler

deaberi mlltemadl IW'ette yaiaa 
kar tipisi nihayet clurc:lu. Durdu 
amma lıfarc:lhaiD her tarafa da 
karla bpuch. EYlerla ,.kalma 
teblikeabae brp clamlar temi8-
lmmif ft ba ,nzden IOkalC 
ta111amDe kapanmqtır. Bazı IO

kak1ar halk tarafmdaa açı11Dlfbr. 
Kaymak telalikal bulaman 70-
kutlardakl karlar oyularak 
merclina plrline koamuttv. 
Bu ma•aım kir kltıletini 

tebirden kaldırmak imklnıa ol
dutuadan halk havama açdma
maa •eya bir yağmur 7ağmuma 
intizar etmektedir. lst..,...
kalan yolcular Ye posta, mek
klreler YBsatasile miişldlWla 
buraya getirilebilmif ve haynn 
11rbnda Diyarbekire gönderilmir 
tir. K&milriln batmam 15 ku
ruştan 60 kuruşa fırlamıştır. 

Şehri temizlemek ve ha 
kamnr ibtik&rile mficadele için 
hcab bir lefebblla 1apdmamıştır. 

CEMAL 

Bir Yardım 
Gemlikte Palıkpazarı camünln 

elektrik tesisatına yardımda ft. 
lunan lstanbul komisyoncularm
dan Abdürrahman Efendi Gem
lik fakirleri için 200 lira teb ... 
ru etmittir. 

Akşehirde 
Otomobil Kazası Olunca 

Tellil Bağınyormq 
Aktebir (Huausi) - Bidm 

babada otomobil Ye araba 
kazalannda belediye tarafmdaa 
hiçbir tedbir alımamaktadır. Bir 

kaza wku baldata aman belediye 
bana ancak bir tellal pptmakla 
mukabele eder. 

Şehrimizde ha bsusta pek 
çok kurbanlar Terilmiftir. Baırtııı 
toflr San idaresindeki otomobil 
bir lml hafıza ÇU'plDlf, biçare 
mllteaddit mahallinden yaralan
-. n derhal belediye buta
Deline aaldedUmiıtir. 

mi olan tabakalar, bir miid 
m1aayetinde bulunduklan diş 
••lannda baza çllrüklerin h 
olmama sebep olurlar. 

Buan bu hisal olan .,... ... ,.ıırm 
bu tabakanın altında gizli k 
Bu leke silinip çıkarılınca ç· 
albndan kendini gösterir. 
kimaelerin 2annettiği gibi ag 
içmekle beraber (içine çekme 
aia IDU&l'l'at yapmıyacağa do" 
değildir. Tiltnn d ;.1manı ağza • 
dikten ıonra içeri çekilse de 
lrilmese de gerek dişlere ve 
Nk elif etlerine mazarrat v 

Dlftablbl 
SAIT ISMAIL 

Resmi Matbaala 
Malzemeleri Devlet 
Matbaasına Verilecek 
Ankara 19 ( Hususi ) -

btıtçesinin ihzarında, azami 
rette tasarruf esas ittihu ed 
miftir. Evkaf, Millet Mec • 
lnhiarlar, Nafıa Vekileti 
ukerl matbaaların tevhidi tak 
rllr etmiştir. Uğvedilen matb 
lama makineleri Devlet Matb 
11na Yerilecektir. Devlete 
cemDer ..-e matbu kiğıtl 
Dnlet Matbaasında basılaca 
Dnlet Matbaaaımn da Ankara 
nakli dllı&a&IGyor. Fakat ta 
kuka tarihi malum değildir. 

Mahkemeler 
ihtisas Hakimlerinin e· 
Kısmı Seyyar Çalışacakl 

Ankara, 19 ( Hususi) - A 
liye Vekaleti ihtisas Mabkem 
lerine tayin edilen bikiml 
çalqacaklan kaçakçılık mıntak 
lanna ait listeleri ayn ayn tebH 
etmjpü. latan bula verilen i 
lhtiuı Mahkemesinden bi • 
aabit. diieri aeyVar olacakt 
Sabit mahkeme Adliye binasın 
ı, r6recek diğeri de gümrükl 
de n aair kaçak mıntakalann 
ayyar olarak kaçakçılık dav 
nna bakacaktır. 

Alinada 
Giirültülü 
Siyasi Bir Dava 

Atma. 17 -:- Son yapıld: 
Matbaat Kanunu münuebetile Af, 
Vuizelo.1 Nazırlarına gazetele • 
hDcumuna uğradıklan takdirdi 
derhal dava açmalarnu tavıi 
etaftL Bundan bir müdd 
enel Elleniki gazetesi Had 
Namı Mösyö Zannas ale.1' 
hinde pddetli hücumlardl 
bulundQ ve tayyarelerin benzinle
rindea lıasusi istifadeler temi' 
etmekle nazın itham etti. Na 
bu pzete aleyhine iftira davdl 
açta, fakat Pire Mahkemesi pır 
teyl beraat ettirdi. Bu bidis'9 
m&bim heyecanı mucip oldu 
laüldmet gazeteleri de dahil 
mak here nazınn istifa etme 
yazclı1ar. Fakat naZll'yerinde kal 
M. Venkelos, bu mllnasebe 
Le, a•tta bulut1111Uf Ye jUri 
,.tlerillİll aiyul tesir al 
lmv Yerdikleri için bu 
aeüceleriD lıAsal olduğunu s&)' 
mİf we nanrlan badema, m:ıtb 
neplyabndan dolaya dııva :ı 
açma-Ha wbeat barakmıttır 
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AtemiJ BAR' CI BAB RLBB Gönül işleri 

Almanlar 
Orduların Kalk
masını lstigorlar 

.._ _______________________________________ Evlenenler 

A1_· } O d J K Jkm J ti. lı-;.tes'ut Olmasını URan ar r u ann a asını s yQr B • ı l"d" ler 
Amerika Da Alhndan Aynlacak Mı? _!;:;._ .. :!ırk\ Cenewe, 18 - Alman lftura&

.. llereti. Alman,_ ..,. ..... Amerika Da 
Altından 
Ayrılacak Mı? 

Londra 18-Fina nW,.ı T.,. 
mit, Amerikadaki fiatlana laare
ketine karşı Franunm alchia 
aleyhtar ftziyeti tenkit ederek 
bu bayle devam ederH Amerlk
altaa mikyuını ter~ 
bu takdirde Fransa içle .. ,. 
Amerikaya takip etmek ftJ8 
krecll etralmdaki mengeae,l .... 
teterek flatlarm y6k-'b1mı lal 
kolaylqhrmaktan baıka ,.. .... 
çare 1oktar, diyor. 

ispanyada 
Sükun Var 

tecridi içia takip eclibnif olan 
hatta laareketia cemiyetin ... , .. 
Un .._ ber dnlet llakklada 
latbdi eclilmal icap edeceği 
ltayc:lile bir ma1mra ftnlliştir. 
Bu malabrada askerlik hizmeti
llİla llpanu. tanklann kullamlma
maıuu, mecburi askerliğin kal
dını.u.n1e tayyare taııyan ge
milerle zehirli ıaı kullaoılmama
aaa. ukerl tanareciliğin tahtel
Wıirleria IAiftdilmesini. ya 
bılart,. top&.mwı 280 ailimet
re,. lmdirilmesiai. yahut ta aeml 
............... teailii11 ... 
tealclk. Ba bıldife p. kara 
................. De lefkD 
edilecek. komşu dmetlerm biri
•iri•i tehdit edid mahiyette i1-
tihklmlar yapamıyacaklard.r. Bu 
lwaamn temini de kontrol usu-
11 De mllmkOn olabileceii ayn
ca ta.na edilmif tir. 

Rus Ordusıınıın 
Meocudu Nedir? 

Madrit 18 - Son samanda bir 
pk hldiaeler wkua aelea s.r.. 
ıoa ta tam bir allkaaet ... 
edildi. Bandan ba,le ı.atcdlk 
clrmlle elde ailllı olmrak tablla
lar adi diYuharplen nrileeU• 
lerdir. 

Al,,,..ı,,,.,. ,eni • llllltf• 61r teldl/l• 6ıılanddlan 
Tdllülüll T..ZiW Ko11/erauı 

Mısırda Yeni M. Musolininin 
c-oe. 11-Rm tel1ill111mm 

ftllyetlM ._lr Ruayaaua Cemi,.tl Abua IUtibl Uumumilijine 
ftrdlll nbmlar dla netredil-
911tdr. la nkımlara ıare kızd 
erduna bir 1c1 ...... a1 1931 
bra, deaiz •• hava lcanetlf-ri 
•evcadu (562) bin nefer ve (37700) 

;,'~..-.·ittm ibaretti. 

biter ulıerl rDaWyeUald .... 
lril&u.,. mwubo * ( auJO ) 
aeı., (»lO) ııWltir. llna ..... 

Almanganın 
Bir Mezar 
Bu landa 

Para Vazigeti Ta~~~ =a= 
Berlia 18 - Ba aym bethtde Darlllimana profe.Brieriad• De-

tapit edilerek Defl'olanaa RaJht lim Hane• yeal bir ....._ mey-
claaa çıbnilflar. Ba elaram mlllt• 

Bankın pillnçoıu ( 171,300,000) tan 2700 8elae enel Firavunlann 
marklık bir tenakus kaydetmek• dardiincl h..aeclamaa meuup ilk 
&-...il- 1an1r.a .. ~-- L:....: tt: m•••• anur. AlmaBJ8DiD albli .,. 4'* ... uca -.. -
•tt,ata ( t,20G,GOD:) mn elin- .... k ........... iif tahmin 
miftir. Tedaril mewkiiacWd ban- ıl mallı.-.. 
bOtlan. ....... _..,... ._ Y• ,_ Torpltnı 
,Uade ( 25, 1) dea Jlzde (25,8) e Atla 18 - JW.n,e ....,... 
~kmqtır. .... ..... Wr telpaft. Wldlril-
y 1 'ki 81 z b"t v ld ..... s&e ltaı,.. .... at .... an ''" a r a ı uru u 1armc1a ,.,.... Pniae Koac1rapt1a 

Kızı Kaza 
Geçirdi 

Millao, ' ' - Gmtelerla 
ftl'dilderi bir laaben ılre M. 
Muolininla pçenlerde ftfat 
edea erkek kardeşi Araaldo 
Muaolini'nin kın Matmazel Roa 
Muıolini amCU1nın km ile Ma· 
Jlr lflll ciYanncla bir otomobil 
......... ,.ptata ........... 
bomlm...-• dola11 1maJa ar 

ramlfbr· 
bd 1m a çok •flr sarette 

yaralaallllf)ardır. Matmazel Roa 
Mallollai'nin lmk ve amcazade
sinin otm ı&ne kadar iJi ola
caklara •Jlenmektedir. 

Yetlerl (780) tanaredea ibarettir. 
ICarıcl-lz .to .. amm ( 18089'l) 
'- laacmlncle (54) gemiden iba
..-....... aJl'ICA ( 48.500) toa 
.. cehdeJd diier (15) l'emiJi de 
ili.. ebMk &hamdır Kwl ordu-

- -- ( 1,290 ) .UyoD ....... " 
Halberatat. 18 - Bu tehirde torpito ...-.1tlaln tec:rllbe.i icra 

bulunu topçu alayına meaup 1 edilmittir. Dlrtaat .._ ba tecrl-
bir zabit kendisini tammayan ...... ••ırnda teminin (4CM5) rlanda 
bir n&betçi tarafından llcllrll- .a lllratl llall olcl.p l&'&Lalftlr. • 

lagirız Ticarıtildl Avık 
Loadra 18 - Url9, 1930 ... 

eelerl ticari bilioçosuna aauraa 
POea 1eae ıarfmda lngilterenia 
8caıt nridabacla ( 110) milyoa 
..... lir ... ılrilnmektedir. 

mDftllr. Zabit mlbimmat •mba- ~ ~t. teailb.W. ha intihabı 
nada bir •ece fokluaaa rep- terpito mahftbinin. saatte lark 
Jorda. bir mil dratl• hareket ettijl 11-
Paris BorslSllllı Bozlldn .. •-• ... lftlr. __ ·~~----. 

PW. ıs- Parla bona-, = TAKViM = 
lraW.. .._. .... -... [CUlllA/ 
vaziyeti bonlmUfhlr. Mamafih m. 19 • Şubat • mı "-81 

IJs SJadı lahkom 
..._,, 18 - Gacliaia ... 

eaula bir WllDb da o••a••fbr. ,.,,,. ._. 

Bir ........ Tıypncilİllİll 
talebell •• m...w.leıW• 

.. Slade enelld ıUa tnldf 
edllmlttir. Sillhm itaatsizlik ,.,. 
.. clrmile iç •J adi hap• 
.... ,_ ecfalmittlr. 

A 
====== ..... , ... _ ....... 

TnkiD 

lllllllc:WıP.& 

IOl'CI..: oı .. , prptmr. Jlbelı 
..... kim •Jlecli 1 Kelhae- ............. 

..... ...... • Jaakl• •• , .. • ;......, • •• yemla .tm1,. 
• 'hlca m ..- ela lırJla .._.. ........ 
..... 5-cmıladajanD ...... H..., .. dn"L J ' 1 ..... 

Koeat- lailmed• ... e1 ... ıı . .......... ... ,.. ... 
anı. fi& Dellilia SIJlf. O--~ _. P Wlr 

.._ " ,......ıaldaa& ı..at 1a ....- ..... r •• setti

... _ ka,betmemlftim w bir- illa içia ,... ,........_ o ... 

....._ be,..U.den bir fikir seç- kit ta yubnda plerimm W... 
ti. cddaracatım dU.IDcal. O.b- llDG. 1111.-le lltlrMle ..... 

dit-* rat.ktan atladım. ..,. pis bir ...... .. .... 
~,. pllfbtım 1aıp.,. clotr• ,.a renk parçam. mlphem bir .. , 
lltdılıd;-. lldlldea eaçramak ılnla... Ba wtmclla ... ldL 
.. lld lf .,_ lltftaı atald&m. A1a1 Ne talJa ..... tll+m' Ylll-

n. ş.n.a-1151 ~ ·...ı·ua 

ko,aa ,_. ablclna Ye ha ma
bcldel .,dmbk. ba 111k mljde.l 

----- •iladam. ..... •twbfimclata luçlnrda111, ,... 
....,. ••••• ı&ıderdim, Wr 
.. slbl C8l1IP tattım. Ve o 
•da da ae J•Ptıiuna bi11Jordam, 
Bir lwnlecl• bltlla cuarebblijiaa 
b,bolmattu. blltlba lmihlıqı. 
" ltltla llbral>ım cliamlfti. n 
o aa içlD mlfel&erem ne kad• 
mata stderse gitlla tatmta edil
....... hiçbir emellm yokta. Ye
n oturdum. eDeriml kaYUftardum 
w pfaİa llhula be1dedlm. 

Bu pc:e ne ıece idi t Hiçbir 
..,.ıt1 lfltDmemlf olmaa heni 
ha"'9te d8fUrllyordu. Doirudur 
ld huall bir dairede, bitin 
mahpuılana Oathde idim. Tabir 
..._ ,-Z ,..U. bir mrcbm • 

Deblt.aı 18 -TellllDI aialtt De 
lrlaac:lada yapelmakta elan ...._ 
laabatta 12 .... Ml ....... 
11 cllmhuriyetçi. ( 8 ) •Gatakil, 
bir ltcl fark.. azaa batill11ı
edilmiftir. Hlik6met reisi M. 
Korgrav ile cümhıuiyet hrkaa 
relli il. dl V alera ( 149 ) ur 
"' alarak tekru leflhap .... ......... 

SIOYtlel llastl 
Lwlra, 18-M. ........ 

~~imdaanhatmel
~ lcla ..... ~ 
.., 12 ·-aldadlr. 

Dahaa ..,,... ,.iade. ....... 
du .. a p11P 'ı ıftıide •r' '•• 
cama All it. mr roll •p·wl'+ 
.,.._,.., ....... 1 

Tı.- ll•W .-,_ w ••••• _ .................. , .... 
...._ Ha,.llta ılDhna' 1• ..,. 

ppmı'ıtS.. ~ ....... 
aiairllJdim. ICetkl cllsdaaaml ••d• 
bıralmllk albi _, riilecek 
bir ııtlcrnhk ,.,.,a,.._ ı .. 
Nam Elr•dlıl Jatata ,.1w ık 
tenfi1e .alNiıW dejil ...,._? Ye .......... , .......... . 
...... , ............ ,.tbm. 

ŞllMI -- obct.r ayclmhlm 
ld ..... ,..._. lalcrellia etraf 
NUerial ~biliyordum, " da· 
ba ..,. kapmm baynk llrıBaft· 
.. ele ılreblldiiD. Bu .,.... .... 
lendirclL 

••"- _...... lltwwbltllll 
~ beldr llalıaa...a w 
direa teuclaf olun•. 

Fakat ewleame haplmda 
mes'ut olmuım bDenler pek 
azdır, ~ki bunu bize 7aln11 
hayat Ye tecrlibe lğretir, &tre
ninceye bdar "r bmm taham
mllDmla kalma, plaut it iftea 
sesmif w ••. 

Si~e bu aiibmlarda mat•cL:llt 
defalar izdi~• 1aadetin prt
lanm yazdım. Ba tartlar saman., 
muhite, insana g&re deiit~iil 
için, hiçbirisini katı bir 1'aıcfe 
olarak kabul edip tatbik etmek 
mlmldla değildir. 

Bir briim bana lreadl lee
rlbesine iatiaadea, bir izdiya9 
evamlri qeral yapıp ılndermif. 
Bir defa da bunlan oka1aam: 

1 - Eneli 1ewmecle ..-1r .. 
ti ~- ...... 1r. ~ 
elimiule olmaya Mr ..... Bil 
farkına ftl'IBabıaa aevdaya dl .. 
mllf buliuıuruz. Fak at aevdamıZI 
muhafaza ve idame etmek lu .. 
men bizim elimizdedir. Evlenecek 
adam, eneli bu 11r11 ljrenmek 
meebarl,etindedir. 

2 - lmanlana c1n11 ...,_,. 
... ,, .... az çok ••,._.. ..bibi ............ .... ........ " 
.. ..... b .,. tellldd .... 
Damal edilmai bdins hayabada 
- bllJllk ............... , .... 
.. lclkl lebe!Jlnl tetki1 eder. 

3 - lltltebbil JaDrmet .. 
muhabbete halel smrmemeDdir. 
Hllrmet n mababliet.i bozan ea 
blylk amil, fazla teceuWtlr. 
Ne kadaa .-keti, ne ele erkek 
karısmı tamamen aalamıya 
pllf8'"'!"'W-. Lilıı • bir -
meçhul bMelsp - ....... 
... -- eok --. 

4 - Sevpüzi izhar -etmektea 
~meyiniz. Kan kocalar, .,.. 
.. Wr m&cldet trectiktea ..... 
stak ...-..mcr-- w..etme,t 
ayıp a,arfilr. Halll H. Wll.a .. 
kadmm. -- ._,. ........ 
llatiyaca varclll. Kadla ...udiiial 
anlamak için. kocau11111 bu itle 
rafana muhtaçtır. Erkek bduua 
bu dfmı laer vakit ak IDllade 
buluadurnıaLdar. 

5 - Kendinizi andhımek lçla 
lmnet urfmdaa _la~bir ...... 
prl dunu~ -"ek • kacl.r . ................... _ .... ._....,...-....-ister. 
EYIMmiı almaya \ir .. maki 
-~ artık k•clisla9 bak ... 
1• bdmlv, kocalanma ........ 
betleriai çabuk kaJbederler. 

8 - Dostlardm wka ... 
mD eD l.ayik dOflDam ..... ... 
doatlarchr. Samimi ....... 999 
11k - ıe1m...... ...... ... ............... ~ 

1...,. ,..,... mltab.Wel. 
m,... JIR JfL 

llANIMTIYZI 

Kap ... ....ıd-a dU)ank 
.,at •· AW&celı ,.ıaktaa 
...... ... hararetle ..,...... 
.O.ieelerim ........... 
11111 ıslaktı. 

Meman 
- Utf• elbetti •lhtlltıt 

mlnc:aat ecler ... 'ıalt1' dedi. 
Dehtet lçbl&e ..... cllbm Yine 

resmi muameleler mi varda? 
Altbtta ltlJllı Wr GmJll gireli-. 
ora&ı iaeplf yenb Jlll'hm. ota 
lark Mel otunaJordu. Oaılan defter 

~Ar--,., 
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"Son Posta" haftada ilri defa sinema 

1&yıfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

ea yeni •inema haberleri, artistlerin 

hayah •• aiaema ilemiadeld aan at 
cereyaaJanadan bahsedilir. 

Maryon Davis "Son Pos- ilk Rus Filmini 

t S l"" G•• d . Dün Seyrettik aya,, e am on enyor 

Margon Davls'in (Son Posta) ya laedigesi 

Holivut, (Huıust) - Sesli fi .. 
llm çıkbktan sonra birçok meı .. 
bur yıldızlar şöhretlerini kaybet
tiler -.e sinema dünyaıından 
azakJaşmıya mecbur oldular. Fa• 
kat eski yıldızlar arasında bir
kaçı eski mevkilerini muha• 
faza etmiye, hatta daha fazla 
parlamıya muvaffak oldular. İşte 
(Son Posta) ya srönderdiğim bu 
fotoğrafı bizzat gazetemiz için 

imzalayan (Maryon Davis) bunla
nn en başında gelmektedir. F o
toğrahndaki imzasının ilstüne 
(Muhabbet ve samimiyetle) keli
melerini koyan Maryon, şimdi 
sUzel sesi sayesinde (M. G. M.) 

ltGdyosunun parlak yıldızlarından 
biridir. Maryon hususi hayabnda 
olduğu gibi stüdyo hayabnda da 

eok ciddidir. Öteki yıldızlar onun 
nıuvaffakıyetinin daima gıpta ile 

•yircisidirler. Maryonu ıöyle ta
rif edebilirim: "En büyük zevkı 
filimlerini pürüzsüz çevirmek ve 
muntazam yaşamaktır.,, 

Maryon mutavazı bir aile kı-
Margon geni filminde 

atdır. Senelerce evvel sinemaya tehlikeli surette yaralanıyor. Ec-
İbtisap ettiği zaman hayli sıkıntı zahanesi ve doktoru bulunınıyan 
çekmiş, bin müşkülat ile mücade- bu köyde Polliyi. yani Maryonu 

le ederek kendisine bir mevki k~y papazının evine götürüyorlar 
teminine muvaffak olmuştur. En vo orada ihtimamla tedavi edi-
ııihayet, büyük sebat sayesinde yorlar. 
bugünkü mevkiini kazanabilmiş- Bu filim bir rekab~t eseri 
tir. Şimdi onun herşeyi vardır. 
Evi, paraıı ve her şeyi.., 

Maryon yeni bir filme Başla· 
dı. Bu filmin ismi (Polli cambaz· 
hanede ) dir. Filmin rejisörü 
(Al Santel) isminde bir san•at
klrdır. Güzel Maryon bu filimde 
Holivudun yeni Valantinosu olan 
OOark Kabl) ile birlikte en mü
blnı rolü yüklenmiştir. Rol icabı 
olarak bir gün bir köyde oyun 
•erirlerken yiiksekte bulunan bir 
trapezden aşağı diişüyor ve 

olarak çevrilmektedir. Daha ev
vel başka bir kumpanya tarafın
dan çevrilen bir filme karşı göı· 
terileceği için Maryonun buradaki 
rolü çok mühimdir. Eğer filim 
muvaffak olmazsa, tabiidir ki 
Maryon için tehlikeli bir vaziyet 
hasıl olacaktır. 

Bu izahat muhterem karilere 
çok iyi anlatmış oluyor ki, eski 

filimlerinde çok sevdiğimiz Ye 

alkışladıjımız giizel, şirin Maryon 

~ Glorya) sineması, ( Mustafa ) 
iıminde Rusça, bir sesli film 
getirtmiştir. Bu film Rus stüd
yolarında çevrilen ilk sesli filim· 
dir. Sinema müdiriyeti bu filmi 
dün öğleden evvel matbuat mU
messillerile münevverlere, resmi 
zevata göstermiştir. Yarından 
itibaren de umuma gösterile· 
cektir. 

itiraf edelim ki, ilk Rus filmi, 
Amerikan ve Fransız filimlerine 
hiç benzemiyor. Fakat onun ken
disine mahsus güzellikleri pek 
çoktur. Bu film gerek san'at, ge
rekse teknik itibarile mükemmel 
denecek derecededir. Mevzuuna 
gelince; tamamen hayattan alm
mış ve her safhasında bayat 
terennünı edilmiştir • 

Alman Güzelinin 
Yeni Bir Filmi 

Me~hur (Uyan Hayt) ıon ıe
nelerde bllytik bir şöhret kazan
dı. Esasen ~skiden de sevilen 
ve beğenilen bu Alman yıldızı 
sesli filimden sonra daha çok 
rağbet kazanmıştır. Sinema kum• 
panyalan bu giizel kızan peşini 

bırakmıyor. Şirin Liyao fİmdi 
yeni bir filim çevirmiye basla
mışbr. İsmi (İki kocali) dır. 

Zavallı Marleni 
Bütün Yıldızlar 
Kıskanıyorlarmış 

-
insanlar çok tuhaftır. Hele Ho

livuttaki yıldızlar tuhaflıkta o 
kadar ileri gidiyorlaı- ki.. Şimdi 
orada en büyftk dedikodu yalnız 
( Marlen Ditrih) in boynuna do
lanmışbr. Zavallı Marleni fena 
halde kıskanıyorlarmış! Bu gUzel 
Alman yıldızı son zamanlarda 
çok parladı ve blitiln öteki yıl
dızların gözlerini kamaştırdı. Bu 
parlak rekabet ka?fısmda bazı 
yıldızlar tahtlarından dUşmek kor• 
kusile titriyorlar, onun için Mar
leni dedikoduya boğuyorlar. 

Onun bakkmda neler uydur
muyorlar bilseniz. .. 

l Kurnaz Alman gtb:e)i bunların 
l hiçbirine aldırış etmemektedir. 

Fak at onun en çok korktuğu ka-

dın Greta Gar bodur. Çünkü 
Gretayi kendisine karşı en kuv
vetli bir rakip addetmektedir. 
Diğer artistlere gelince; Marlen 
onlarıo henüz kendisile boy ölçü· 

;eıemiyeceğine kani bulunmaktadır. 

Davisin timdi yegAne meıgaleıi 
yeni çevirdiği filimdir. Bu seb~ple 
Maryon bugiln bu filimde mu-
vaffak olmak için çırpınıyor. 
Hatta o kadar ki filmin dikk~tli 
çevrilmesi için rejisar Te opera
törlerle sık sık münakqalar 

yapmaktadır· Bu mektubumla 
(Son Posta) ya ve sevgili okuyu
cularına bu güzel yıldızın selAm· 
Jarunn vasıtacısı oluyorum. 

Tura• 

( ' •Soa Posta., HoliYulta buıuei muhbiri 

bulunan yegane Türk razeteaidir. Ho

fü·ut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

röuderir ve sinema aleminin içyü~ün6 

Bugün En 
kek Artist 

anlatır. 

Güzel Er
Kimdir ? 

Bu genç ve gtlzel erkeğin ismi ( Piycr Brasör ) dOr. Sesli filmiD 
beyaz perde üzerinde bize tanıtbğı bu genç erkek, biltlin arkadqe 
)arı ve bilhassa kadın yıldızlar arasında güzelliğile bOyük bir şöhret 
kazanmışbr. Piyer Brasör bir Fransız delikanlısıdır Ye şimdi Franm 
ıtüdyolannda fiilin çevirmekle meşguldür. Onu bize anlatan sinema 
mecmuaları Bruöriln LJ6a pro3miye) ler içinde en milstait olduğuna 
kendisi için pek ,ahretli bir istikbal hazırlanmış bulunduğunu yaz.. 
yorlar. Bu güzel erkek ıeı itibarile de an safta bulunmaktadır. 

Yıldızlar Arasında Yeni 
Bir Yelpaze Modası 

Holivutta her aklına uen 'bir moda icat eder. Bu resimde ıördüQilnllı 
,.Uzel Dorotl Jordan da yeni bir Jelpase modası icat etmiştir. Bu moday 
oynadıtı filme bile aokan şakrak Doroti aevdiği .,. boşl:ındıtı arkadaşlannıa 

reaimlerinl yelpazenin ucuna yerleştirmittir. Şimdi her gittiği yere bu yel
pazeyi götnrmektedir. Yelpa>:edeki re.imlerden çok iyi anlıyoru:ı ki Dorotl 

Jordan bütün kı:ı veya t>r'4ek yıld . :ı~ar uasında en fazla Ramon Nonrre, 
Norma Şerer ve dij'er rerı anlerı ~örülen artiıtleri H''mektedir. 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Zübeyde, dört kızı şimdilik 
dhninden çıkararak koğuştaki 
üç mQcrimi cezalandırmayı ve bn 
auretlo hırsını, hiddetini biraz 
renmeyi tasarladı. Fakat böyle 
bir acele, yedi kediyi birden 
cezalandırmak zevkini kırmak 
demekti. Binaenaleyh dişle-
rini aıkb, avuçlannı yumdu, 
tıefıinl tahammül gÖ!»i:ermiye 
ı:orladı. Lakin gece bitiyordu ve 
kızlar, divanhaneden bir türlü 
dönmiyorlardL Böyle bir vaziyette 
tahammül ne kadar &fiçtü, ne 
kadar llı:ücü idi. 

Emirtilmümininin kırgın yü
rekli kansı bu ıstırap içinde çır
pınıp dururken güneşin ilk şule
leri pencerelerden girmiye baş
lamııb. Zübeyde, bili divanba
aede kalan baJayıklan yadedip, 
belki yüzüncll defa olarak, 
haykırdı: 

- Yarabbi. yarabbi, bu ne 
a%DD eğlence ? 

V • •onra aa acı inledi: 
- Ya benimki? .. Ya benimki 

Ne dayanılmu işkence 1 
Bu bayları~ ve inleyiş, aldssiz 

kalmadı, oda kapw açılarak bir 
ldSle &"iSrllndü: 

- Seyyideti ! - dedi - kızlar 
pdiler, bllcrelerine girdiler. 

Znbeydc. yumuşak ve beyaz 
bir bulut gibi, uzandığı yerden 
yükıeJdi ve gürledi: 

- Hay dilin dert ıörmesin. 
Bana nqe getirdin. 

Köle, yere doğru eğilerek 
lkind bir haber daha verdi: 

- V czir Yahya da kapıya 
~elmİJ. Efendimi eteklemek isti· 
JOrmUf. 

Znbeydenin kaşlan çataldı, 
l'engf uçtu ve dişlerinde birkaç 
kelime çıtırdadı: 

- Bu kadar erken ha. Mu· 
hakkak bir uğursuuuk getiriyor! 

Kadın zifı tuhaftır ve daima 
çoğalır, biç bir vakit eksilmez. 
Yokluktan varlığa geçen kadın, 
laulyalanndan •e hırslarından bir 
serre lcaybetmq değildir. Taç 
Jiyen kadının da çıplak bir hem· 
cinsi kadar zayıf noktalan vardır. 
Zübeyde de, Vezirin pek vakit· 
m olarak kapıya geldiğini 
qitince dfa düştü, plinla
noı unuttu, cezalandırmak iste
diği kedileri zihninden çıkar
dı, fQ ziyaretin sebebini dilşün-1 
miye daldı. Hatta bunu da be-
ceremedi, pursuz bir tehalük 
içbade emir verdi : 

- lhtiyan bekletmiyclim. ka· 
bal edelim, aayle, gelsin : 

Batmak otlu Yahya. üstüne 
bir mqlab Ye başına bir örtü 
alarak divanhaneye çıkan, Meli
keyi • •akar.Pi eksiJtmiyen bir 
te•amla • aellmlarken o, bütün 
sekbanı siyah gözlerinde toplı· 
,.,.k vcz.irin beynini, yDreğini 
okumaya çalışıyordu. Fakat •ezi
rİD JÜZÜ tunçtan bir levhaya 
bemlyorda, biç birşey aksettir· 
•iyordu. Binaenaleyh bu dikkat· 
ten bir netice çıkaramadı, telaş 
ta göstermek istemediği için 
cebri bir beşqet takındı : 

- Ehlen · ve seblen • dedi • 
buyunın, oturun. 

Y nhya, uykusuzluğuna rağmen 
ıdnde görünen, melikeyi bir daha 
•elimladı: 

- Sabah namazını kıldım. 
Bu kulluk borcu idi. halikıma 
&dedim. tkinci bir borcum daha 

vardır. Onu da aize ödemiye 
geldim. 

- Sizin bize borçlu olduğu
nuzu biç zannetmem. Bilakis biz 
size borçluyuz. Çünki devletimizi 
konıyan, sağa çıkaran, kuvvetlen
diren sizsiniz.. Saltanat, sizin ze-

lcin· za vo sızın aadakatiuize 1 
istinat ediyor. 

- Esfoğfurullah, Seyyideti, es
tağfurullah. Ben, nihayet bir biz· 
met.kinnızım, vazifemi yapıyo-
rum. Emirülmfiminin Hazretlerin
den ve Emiremizden lütuf gör
dükçe teşekkilr etme~ minnet
tarhğımı söylemek borcumdur. 
Bugün de öyle bir borcu eda 
etmek istiyorum. 

- Neden borçlandığınızı bil
miyorum. Halife Hauetlerinin 
yeni bir illifabm görmüşseniz 
cidden sevineceğim. Çünki her 
türlü ikrama li}•ıksınız. 

- Emirülmümiııin "CaFc.r.. le 
" Fazlı ,, yı şark ve garp aya
letlerine vali yaptılar. lsıam 
diyarının idaresini o iki bende-
leriııe tevdi ettiler. Bundan dolayı 
size de şükranlarımı arzederim. 

Zübeydenin telaşı geçtiği için 
yavaş yavaş eski düşünceleri 
avdet ediyorlardı. Halifenin 
Bağdat hakimiyetini Yabyaya 
bıraktığı gibi bütün memleketin 
idaresini do onun iki oğluna 
vermesini evvela hoı bul
madı. Bu ıaltanab parmak 
oğullanna devretmek demekti. 
Ayni zamanda Cafer, !kendisi 
için lizımlı bir vücuttu. Çevirmek 
istediği büyük planda onun mn. 
him bir mevkii vardı. Şimdi 
onun ta Horasana gitmesi işine 
gdmiyordu. Bu sebeple yüzünll 
ekşitti: 

- Malikle memlnk • dedi .. 
zarfla mauufa bemer. Ayrılır
larsa manasız kalırlar. Fazıl içia 
bir şey diyemezsem bile Caferi11 
yanımızdan uzaklaşmamuanı iste
rim. Çünki o, Emirülmüminine 
hepimizden yakindir. Kayınval
demden süt emmiftir. Bu itibar 
ile yeri, Halife HauctJerinin 
tabtlarımn Cfİğidir. Niçin bn 
ciheti kendilerine anetmedini& 
ye iki ogJunuzdan bir anda ay
nlmıya rau oldunuz ? 

- Emirülmüminin ancak em
rederler. Bizim vazifemiz itaat 
etmektir. Kendileri oğullarıma 

şeref verdiler, en yüksek mev
kileri ihsan ettiler. " Ölaünler ,. 
deselerdi yine teşekkür edecek
tik ve derhal emirJerioi yerine 
getirecektik 1 

- Ben böyle düşllnmtiyorum. 
Emirülmüminine de mülihazam.1 
arzedeceğim. 

Yahya dudaklanna yükselen 
tebessUmü yine gür Ye beyaz 
bıyıklarında sakladı. Kocası ta -
rafmdan adeta nefye mahkum 

edilen bu kadıntu o mubabbct
ıWikten tegafül göstermesini 
gülünç bulmuştu. Maamafih vazi· 
yetini bozmadı, Minnetle eğildi: 

- Efendimizin oğullanmı dil
fllnmcni.ı büyük bir saadettir. 
Bu saadetin şükranını öderlerse, 
&deyebilirlerse kafi. KendiJcrini 
daha ağır borçlar altına d~ür• 
memenizi rica ederim. 

Ve sözü bu bahis tızerinde 
uzatmamak için Zübeydcnin ağız 
açmasına imkan Yermedi: 

- Emirülmüminin HaueUeri, 
dedi, sizin de istirahatinizin te -
kemmül etmesini arzu buyuruyor
lar. 

Melike, ihtiyarsız, titred ve 
mırıldandı: 

- Anlamadım. 
- Emiriilmtiminİll bu dar ve 

gQrültülü sarayda sıkıldığınız& 
zahip oluyorlar, bu zehap ilede 

. üzülüyorlar. 
(Arkası nr) 

İhtikar Yok 
Diyorlar 

( Baı taran 1 ind ıeayfnda ) 

Mmtaka MUdUrlUgU Da 
Harekete Geçli 

Diğer taraftan Ticaret Mmtııka 
Müdürlüğü de piyasada tetkikata 
başlamıştır. Tetkikat biter bitmez 
icap edenler, ihtikar )apmak 
ithamile mahl{cmeye verilecekler
dir. Diğer taraftan ihtiklrlan 
tetkik edecek c'hlihibrelerin 
teşkili için de resmi teşebbnsle.re 
bqlanmı§br. 
Şu halde, halci mı 

ihtikar yoktur? 

Bugiln Saat ·ISTAftBUl IELEBIYfSI 
13 te talebe 

Ye zabitana ten· M » m ~ K 
m1t1ı matine llU HU 

AKIN 
•e matine saat 
15,30 da VO l 1111 I 
au;~,; ~:-t ti fi m 1 
ENiNDE SONUNDA 

Komedi 4 perde 
Nakleden: 

Bedia M. Vasfi Riıa 

Şehzadebq1 

FERAH SiNEMASINDA 
Bugün gllndü& n geoe ne&ih ko. 

mik Dümbüllü fsmall Ef. Ye komik 
Ahmet Beyler heyeti 2 kumpanya 
birden ayrıca Anutaı bale heyeti 

ve büyQk ıcrbeat gGref müubakalarl 
l(iındüz: Alttıı çaylak otell dnayetl 
komedi dram 1 perde. Gece: DGtOn
de aıahkO mi yet. 

Duhuliye 25 Localar 200 

ş.bat •• 

MUSTAFA 
( Hayat Yolu ) 

DOa nbah matbuat erkAnına takdim edilen, bu birine( R~ 
sözlQ filminin .. Evvelce garlilmüı " sınıfından hariç olup 
hakikaten yeni ve şimdiye kadar g~rftlmemq bir eser oldatu 
mUttefikan beyan edilmiştir. Tecrübe makamında bu filmi vücuda 
ıretiru Nicolu EKK maharetle .neticelendinni§tir. Fevkallde 

bir fotoğrafi, Rus Şarkılan, Rus dansları. 

l~te : Yarın Akşamdan itibaren 

GLORY A'da 
lraesine başlanacak bu filmde bunlan fÖreceksiniz. 

Bütün Dünya 

M A U R 1 C E Y V A 1 N'in güzel opereti 

AGZIMDAN ÖPTÜRMEM 
şarkılarını taganni ve o tarkılarla dansetmiştir. 

ibda edilen artistler tarafından temsil edilen bu film 

yakında • • • • • • • • • • • gösterilecektir. 

Snimli yıtdız jACQUELfNE LOGAN ve büyük :san'atkiı 
FRANCIS X. BUSHMAN 

ASRI SiNEMADA 
Dün Akşam 

AŞK UGRUNDA CASUS 
Atk ve macera filmlade fı:Tkallde blr muyaffakıyet ka:r.anllUflardll 

Bugün uat 16,5 matıneıinde Ye auYarede 

Zengin varyete numarelan 

Rqit R:za tiyatro.. 

Hergün 
Tahdidi Teslihat 
Kon/ eransında 

Şcbıadebaşı 
BugDn matine saat 15ta 

Yekta Efendi 

Bizim 17ezimiz. -' 
AJqam -t 2t.ao da 

llefte relea 
Zabitana muallimlere 'fe talebeye 

(Ba• tarafı 3 üncü aayf ada) 
birinci 50 duhuliye 30 

bu tedbirler Hilaliabmer, Sali
biabmet" gibi teşekküllerin m:un Borsa Fiatleri 
zamandanberi başlamıı olduktan .ı•-------------11 
insaniyet eserlerinin sadece te- KambiyG Kapan11 

kimül Te inkiıafından ibarettir. Franıı.ı Franaı 
Halbuki, müsaadenile söyliyeyim; İngiliz liruı 
konferans bu .ahada düa fazla Dolu 
işler götmelidir. Liret 

Şimdi ozun Ye fuıluız aJ. Belga 
kışlar bq\amışbr. Drahmi 

Temk Riiştl Bey, nutkunun lsvi,re fraqı 
•on kasmına selmisti. ŞU sözlerle Leva 
bitirdi: f1oriD 

- Çok amn ve bnynk tariht Kuron ç. 
asında en büyük zaferleri ŞiJing A 

görmliş, birçok aa felaketlere ( Peuta 
uğramıJ olan bir milletin hissiya- Mark 
b.na •ikıf olmak faydasız görül- Zloti 
mezse, ıano söylemek isterim ki: Peıap 
Tnrk milletinin en şiddetli arzusu Ley 
yer yUdlndeki bütün milletleri Oinu 
aulh içinde kardeşçe aeçinir .& ör- Çenoneta 
mektir. 

· Tahvillt 
Salon yine ~!kıştan inlerken 

Tedik Riiştü Bey de küraüyll 1. Dahili 
terkettL D. Muvabhide 

"Salle de lar Reformation,,da A. Demiryolu 

Türlıc heyetine, alfabe ıırasile Bor.a 
tahsis edilen yer, ta arkadadır. 
Harkiye Vekilimiz yerin. .oturun
cıya kadar, atlaılar devam etti. 
Birçok murahhaslar yanına gele
rek. hararetle tebrik ettiler. Bu 

Altıa 

Mecidiye 
1

' Banknot 

12 06 
7 25 00 

47 &5 
9 16 00 
J 40 67 

36 82 50 
2 43 45 

64 16 ()() 
1 17 -05 

16 06 50 
4 21 50 
6 14 50 
2 03 00 
4 21 50 
3 gg 86 

79 63 00 
26 88 00 

Kap anıt 
00 ()() 
53 75 
00 00 

Harici 

9 32 
49 so 

2 32 

meyanda, Utvinof Yoldq, M. 
Politis, M. Nadolny, M. Sato, 
M. Mupnof. Kont Apony, hatta 
Fransız Baımurahha11 .M. Tardiy& 
l'ardı. 

Şimdi Tnrk tezini tahlil et
mek ve ona bir mevki vermek 
icap edecek olursa onu İtalya 
Ue Rusya noktai nazan arasında 

Son Posta 
Kulübü 
Azasına 

m~ikl alaııı &"Örebiliriz. 
R. Ş. 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

Bugün birinci matine aaat 14.30 da 
SATANERIE 

ikinci matine ıaat 18 dı 
R t R 1 K A 

Hediyenizi Alınız 
Paıarteıl, perıembtı fhlerl 

ltleden ıonra 1aat Gçtea hfe 
kadar azalık kartınızı a1arak 

Sirkecide •ancG Vakıf Han 

10lcatında SanA.ryan Haaın4a 

S Gncl katta 38 numarada Rad· 
7olla müesaeaeılaı mOraeaat 

edlnlL Sin bed17ıt• dit aaca· 
nu verllecek•lr. 



Enver Paşa ile 
NAKIIJ ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı nıalı/aztlar 

-235-

Bn tüu Vükelaya teni edildi. 
( Bir mütaleaları varsa Ye hangi 
madde hakkında ise o madde
nin hiza ına yazsınlar ) denildi. 
Nihayet, bizim Kanunu Esası vll
cude geldi. Fa at.. Netice ma
lüm.,. foclis açıldr. Her taraftan 
meb,u lar geldi. Fakat bunların 

ekserisi, ( hUmekayı ümmet ) ten 
milrekkepti. içlerinde adamakıllı 
ı& öyliyecek pek az adam var
dı. Hepsi cahildi... Bunun 

zerine ( Mektebi lilkiyei Şa-
haneyi açtırdım. Ahmet V efık 
Paşayı müdür yapbm. Ondan 
IOnra. mektepli memW' ye
tişmiye bnşladı .•• 

Dedikten ıonra şahsından 
b hsed rek: 

- Ben artık bitaraf bir da
mım. Vallahi, billahi, tallahi 
benim hiç bir emelim, hükumette 
hiçbir gözüm yoktur. Ôlünciye 
kadar rahatça yaşamaktan başk 
hiçbir şey istemiyorum. Bir de, 
Devletin ellmetine dua ••• 

Sö.zleril bugünki müJak ta 
da hitam verdi. 

20 Teptnfnnt 12 

Abdülhamit bugün ıol kalça
ııod n bacağına doğru inen ( si
yatik ) ağrılarından muztaripti. 

Aaprin aldı. Öğleden ao 
ra, ağrılann geçtiğini aöyledi. 

Bugünki gazetelerde, Berlin 
•e Paris muabedelerinlıı IA.ğ"
vedilmesine dair bir nota veril· 
diğini okumuı. 

-Eğer muvaffak olunursa,çok 
lyt •• 

Diyor ve umumi hup •azi
Jctinio ittifak ordulan lehine 
d vam etmesinden memnun gö
riinilyor. 

Sil Te rlnfunl SU 

13 Khuauewvt 91& 

AbdUlhamit bu sabah yata
ğından bir bel ağnsı ilo kalktı. 
Üst ü te, Uç asprin aldı. Ter
ledi. Biraz sonra ağnnın ıaldı
kıoı söyledi. 

Müttefik hilkümetler ta-
rafından bitaraf hilkümetlere ve
rilen sulh hakkındaki nota, 
Abdülbamidin çok hoşuna gitti. 

- lntaallah diğer taraf ta ıul• 
be razı olur da, artık bu arnu
•I kıtal nihayet bulur. Bqe
riyet, l.u büyiik belldaa kurtulur. 

Diyor. 
Abdülhamit, bugiln kıvrak 

bir alay etti. Ônündeki muada 
duran Harp Mecmuasını gös
terip gülerek: 

- Şu, Enver Paşa.. Haydi 
ile iıe, o, asker... Fakat Tallt 
Beyle lbrahim Beyin (poligon) da 
niıao atarlarken ald&kları fU va• 
zı1 ·yet.. Çok tuhafıma gitti. Hele 
brabim Bey.. O kadar garip bir 

•aziyet almış ki .• 
Ve ıonra, yine ciddiyete rucu 

•dcrek devam etti: 
- Bu ( Poligon ) u beo yap

tırdım. Bir de Yıldız Sarayında. 
kendim için bir poligoo yaptır
mışbm. Orada her nevi silahla
rı• bir oOmunesi vardı. Yeni bir 

~- . . . '":.-·. . .. -

Yabani Domuz Avını 
Söyı··yo du • \J • • 

ıgı ı 

Resimleri Çok Garipti 
silah geldi mi, hemen ornya al
dırtır, tecrübelerini yapbrbrdım. 

Silaha çok merakım vardır. 
Vaktile çok avcılık yaptım. O 
zamanlar, tabanıma da kuvvetli 
idim. T aaa, uzak ormanlara gi
der, derin yerlerine kadar girer· 
dim. Kaç kereler mühim tehlike
ler geçirdim. Bir kere de yara· 
landım. Domuz avı, çok güçtür. 
Gayet tetik bulunmak lazımdır. 
Vücudü ağırdır amma, yürüyüşü 
çok eridir. Ümit etmediğiniz 
bir zamanda meydana çıkar ve 
üratle üzerinize gelir. Hiç teliıf 

etmemeli. O, ge}inciye kadar 
beklemeli. F kat gelir gelmez 
hemen yana sıçramalıdır. O za
man gelir. geçer. Vücudu kalın 
ve fazla yağla old~ğu için çabuk 
dönemez. İşte o vakıt hazar bu
lunmalı c geriden vurmalıdır. 
Şayet insan çekilemezse, felaket
tir. Ağzındaki sivri diş'erle b • 
caklanm bıçak gibi keser. 

Abdülhamidin şu küçük dersi, 
bilmem a\'cılarm işine yarar mı? •• 

6 K~nunuevvd !32 

Birkaç gündenberi Abdülha
midin arkas:nda ve muhtelif yer
lerde hissettiği ağrı, dün böbrek· 
!erinin hizasında toplandi. Birkaç 
gündenberi muhtelif zamanlarda 
a prin aldığı halde bir fay· 
dasını g8rmcdi. Dlla akşam Milt-

fike Kadmefendinin ısrarile bir 
şişe maden suyu içti. Bol idrar 
geldi, Ağrı da tahaffilf etti. 

Bugün doktoru çağırtarak, 
kendisini rnuayene ettirdi. 

- Eskiden böbrek rahatsız
lığı çektiğim için merak ediyo
rum. 

Diyor. Doktor, idrar tahliline 
lüzum gösterdi. Gilçlükle Abdiil
hamidi ikna etti. 

- Bari, toplatalım, 
Dedi ve bunun için de emir 

verecekti. Fakat, birdenbire tep
dili fikretti. 

- T qekki1r ederim doktor 
bey.. Şimdilik bmıa lü"zum yok, 

Dedi. 

Sinema Ve Tiyatrolar 1 
Al.KAZAR _ Soa Wllllıı 
Al.EldDAR - ı>r.,.W. 
ARTlsT1K _Vicdan uabı 
ASRI - Cambnhan• ~ocutu 
ELHAMRA - Koorr• efl~nlyor 
ETUVAL - Göl Cehennemi 
GLORYA _ Mu.tafa 
HJl.AL 

- Kaııh ·~·· KEMAL B. _ Gec• ... dalar 
MAJlK - Aln ıarkuı 
Mf.LEK _ Kenv• ef Jealyoı 
141ı.Ll - Dul NljADh 
Ol'ERA - A1• Işık 
IK - Yamk 1Wp1a 

Kadık1Sy SGreyya - Amerikalı bakireler 
OsKODAR HALE - Kaah puH 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Söyligelim ... 
.. .. 

Size Tabiatinizi 
53 BAHRİ ALTAY 8. ; Hayal

peresttir. Mi
%ahı sever, rii
fekasma mu
ziplik yapma-
yı ihmal et• . 
mez. Herkesin 
göremediği 
şeyleri işaret 

ederek rüf e· 

kasının mizah 
hislerini tah

rik eder. Kı:ıma.z, şakaya alaya 
tahammül göstermek ishrarında· 
dır. Usul ve merasime pek ria

yete taraftar değildir. 

• 
56 NEVZAT B. ; Zeki •e ha .. 

ıashr. Men
f aatlerinde •e 
phsım alaka
dar eden me
aailde titizlik 
gösterir, ba· 
zen kilçllk 
bifleyi izam 
eder. Bedeni 
ve ameli me
saiden .ziyade 

lruv•ei zihniyeye mUtevakkıf 

mesleklerden biri ... Je muyaffak 

olur. Herşeye karışmaz, bcr cer

yana kapılmaz. 

Fotoira/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

HALİL IBRAHIM B. ; Sami· 
nıi Ye arka
daşperverdir • 
Kafasını faz
la yormıya bir· 
şeyi fazla ta
mik ve izama 
taraf tar de· 
ğildir. Bazan 
serkeş •e İnatçı 
olur. iğbirarım 

t---..,;.._._---- _ ...__,. çabuk unutmaz. 
Tevazuu sever. 

Kanaatkarbğa mlltemayildir. • ALI EF. ; Krn~i ilemindedir. 
deycanını, e
lem ve nqe
aini belli et
mez, herşeye 
mlidabale et• 
mek istemez, 
ııklığı •e•er, 
tasarrufa ria
yet eder. Ya-
ratıcı girgin 

t •e ıokulian 
def ildir. 

BEKiR B. ; lndekkiktir. Şah
siyetine ehem• 
miyet verilme
aini ister, ga
zn- büyüklnk· 
tedir. intiza
ma, ııklığa ri· 
ayet eder. fiil 
•e hareketin· 
de IAUbaJiliğe 
ıapmaı. Ha· 
yali mevzulara 

karfl h11ıuiyet •• allka sı6atuit. 
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21 .· ;:~ı· . . . . . Yazan : Z. Şakir 

nstllne atarak koridor k pı 1 

açhm. Hasanın orada olup olma· 
dığana bakbm. Hasan, orada 
yoktu. Dış kapıy kadar çıktım. 
Hasanla karşıl şbm. Sordum: 

O zaman acab ena olan alA· 
kanız sarsılmayacak mı? •• Kalbiniz, 
acı bir nedametle 11zlamaya
calc mı? •. 

Sait Bey, adeta yalvanr gibi 
boynunu büktü: 

- Ne münıkun iki g6ziim, 
ne mümkün... Bilakis aizinle ifti· 
har edeceğim. Sanki arasam, t • 
rasam da sizden iyisini mi bula· 
cağım. Şunun şura ına geldi
niz geleli herhalinize şahidim. Al· 
lah biliyor ya, ilk geldiğiniz ı.a· 
manlar, ufak tefek bazı el e 
dil akalan yapma istedim. Bu~a 
meydan vermediniz. Bu hallerinız 
kalbimde bir teş uy ndırdı, 
Giiclcr geçtikçe, halini%, etvannız 
kalbimdeki o o& • körükliye kö-
rükliye bilaeniz beni ne bale 
getirdi ?. Kıymetli bir zeyce ola-
bilmeniz için, .. şü rur allaha, n~yi
niz elısik ?.. Alio:e, fhıla. zekiye, 
fifc bir hammsmıL Hn ü ce

malinize gelince, şair, katip bir 
bir adam değilim ki. •• 

- Pe • ala Beyefendi, tevec
cühünfizü ve teklifinizi teşekkür-
lerle 1 bul ederim. Emin olunuz 
ki siı.e çok iyi bir hayat kadaşı 
olmıya bütün arlığımla g yret 
edeceğim. 

Sait Bey, sevincinden el!erime 
sanl rak öpmek istedi. Hemen 
ellerimi çektim. 

- Müsaade buyurunuz Beye
fendi. Acele i e şeytan kanşır. 

Dedim c bir dım geri çe
kildim. Sait Bey yalvanyor : 

- Canı:n ne olur? Bir kere
cik.. Bir kerecik olsun ıu elle-
rinizden ~peyim. ŞOkür Allaha, 

rLk biribirimizin olduk. 
- Henüz daha olmadık Be

yefendi. Çünki benim size ver-
diğim &az kifi değildir. Bu işe 
annemin muvafı;ıkat etmesi de 
lbımdır. 

Sait B. hafifçe sendeledi: 
- Annenizin mi? .. 
- Evet. 
- Fakat bu iş mamasın? •. 
- Eh, Beyefendi, böyle işler 

pek sizin diifündüğfinüz kadar 
da kısa olmaz. 

- Ya, muvafakat etmezse.. 
- Muvafakat etmemesi için 

hiç bir sebep yol<. 
- Peki.. Buna hangimiz te

sebbüs edelim? 
- Usulen sizin anneme mU· 

racaahnız lizım. 
Sait B. oturdu. Başını avuç

lanmn içine alarak düşilnmiye 
başladı. 

- Ben gitsem, olmaz. Bura-
dakileri göndersem, yine olmaz. 

·Olur ki bir aksi cevap veriverir. 
Mahcup olurum. 

Onu milşkill mevkiden kur-
tardım: 

- Üzülmeyiniz Beyefendi. 
Salim Beyi görür, meseleyi anla
br, onu anneme gönderirsiniz. 

Derdemez, Sait 8. masanın 
liatilnc bir yumnık vurarak 
ayağa kalktı ve haykırdı: 

- Yaşa.. Yaşa benim .•. 
Hemen, elimi uzatarak 
- Ne yapıyorsunuz Beyefendi. 

Aleme rezil oluruz. 
Dedim ve onu .Uküta davet 

ettim. 
Tam o anda ltapı vuruldu ve 

Sait Beyin ceva~ın~ be~lemede.n 
Vedat içeri gırdı. Elmde bır 
klğıt tutuyordu. Rengi, bir top
rak kadar aolgundu. Elindeki 
kağıtlar, titriyordu. 

Onun bu vaziyetinden, bnuın 
sözlerimizi dinlediğini hisset
tim ve ıükünetle odama 
aeçtim. Hemen, çantamı maaa11ao 

- Nereden geliyoı un Ha
ıan ? .. 

Hasan, elindeki paketi g&r 
terdi ve cevap verdi: 

- Vedat Beye cıgaro lmıya 

git iştim. 
Derhal anladım. 

)f. 
Tam öğle kti yemey hnzır 

)anacağım zaman Hasan odama 
girdi. Elinde bir tepsi -.ardL 
Müstakbel zevcem, ban bir 
t bak köfte, bir tabak ta süt-
llç getirmesini Hasan emretm • . 

* Akısın yazıhanedan ~arı 
saat evvel çıkbm. Bu vad· ' 
Zebraya yetiştirmek için hem 
gidiyor, em de düşünüyordum. 
Sait Bey ilemin vaziyeti hak
kında hiç bir şey bilmiyordu. 
Annemin, eleflade bir tütün 
amelesi olduğunu ona duyurmak 
icap ediyordu. Bunu ak! mak 
lüzumsuz bir şey olmakla be
raber başkasından haber olması 
da pek ayıp alacaktı. Bunun için 
dürüstanc hareket ederek bunu 
bizzat benim söylememi muvafıll 
görüyordum. 

Zebranın girdi 
zaman o da · lerini bitirmiş. 
pkmıya hazırlanıyordu. Beni gö
rtlr görmez çehremi tetkik ed .. 
rek ordu: 

- Hayır ola Kevser.. c r? 
Odadakilere işittirm ek için 

kulağına eğildim ; 
- Arabalar dolusu hav dia 

var. Çıkalım da yolda anlatırım. 
- Ay, o zamana k daı 

aabredemem Kevser.. Paydc , 
dab on dakika var. 

Şöyle biraz çıtlat ••• 
- Olmaz •• tadı kaçar, çıka

lım da öyle. 
Zehra sabredemedi. Gitti r!a· 

lem vefindeo izin aldı. Beraberce 
çıktık. ,,. 

. Yolda meseleyi Zebraya anl8'9 
tırken o, kanatlı bir ku gibi 
çırpmıyor i 

- Aşkolsun Kevser.. v llahJ 
olur şey değil.. ne ıans... nt 

pns yarabbi .•• 
Diye terler tepiniyor. 
HikAyemi tamamen bitirdikten 

•onra mOstehzi bir tavır alarak: 
-işte Zehracığım, ben müte

ahhit Sait Beye vanyorum. Arh1ı 
miihendis Fahir Beyi de sana 
bırakıyorum. Aramızda lııçbir 
rekabet tehlikesi kalmadı 

Dedim. Zehra, fena halde 
bozuldu. Buna ciddi bir surette 
•erilecek cevaptan kaçınaral, işi 
alaya bozdu: 

-Aşkolsun Kevser •• Seh kos
koca alhn babası bir mütcah· 
bide var da, beni de kiilüstü bir 
mühendise bırak.. AUahtan 
reva mı? .. 

Uedi. Onun bu şal a:;ını, 
ben de bir şaka ile karşıla ım: 

- Ne yapayım kardeş .. Sait 
Beyi taltsim etmek kabil değil ki .. 
Eğer yeni kanun çıl<ma s:l vdı, 
seni üstüme orta1< alırdım. 

Diye cevap verdim. 

(Arkaaı v•r) 
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Giacomino, iyi Düşün! Nakleden : H. R. 
- Kıswm Doktor ı Semi Elcre•e ~ 

-91- Yazan: E,,.l L.d•ı .., 
Mütereddi Fransızları Devirmenin 

Y egine Çaresı T ethiş Siyasetidir 
Greyin Avam Kamara11ntn ma

lumatı haricinde 1912 ile 1914 
seneleri arasında Fra111& ve Ruıo
ya ile münasebette bulunduğu 
doğrudur. Avam Kamarası değil, 
bundan hatta kabinenin yan 
ilzasıoın da haberi olmamlfbr. 
Hatta W anchestev Guardian 4 
ağustosta demiştir ki: 

"Sir Edvar Grey tarafından 
dün irat edilen nutuk, ıenelerce 
müddet hakikati setrettiğini a .. 
\ermiştir.,. 

* O aralık bir kısım matbuat ta 
Almanlann akın etmek üzere 
olduklarından, garet ihtimallerin
den bahseden korkunç. yalanlar 
neşrederek aakin balkı rahatsız 
etmişlerdir. 

Franıanm sarı kitabı muhte
viyatını tahkik etmek henllz 
kabil değildir; Fakat bu kitapta 
tasniat olduğu dolayııile ıubut 
buluyor. Hakikat muhibbi Fran
ıızlar orada tasni eaeri olarak 
beş veıika göstermektedirler. 

Bu zevata göre Fran1a hnk6-
1neti ahaliden, Rusyanıa umumi 
aeferberlik yaptığına muttali bu· 
lunduğunu saklamqtır; batta bO
kOmet daha ileri giderek Ru-
yanın aulhçu efkAr ve hissiya
bndan ısrarla babsetmif ve bilAkia 
Almaoyanın harp istediğini ileri 
a6rmllftür. Hele bu Tetikalardan 
(kisi hemen hemen bqtao bap 
uydurmadır.Puvankare itizar ma
kamında bunlar için "Şifre aırri
nın zarureti., gibi bir cümle 
bulmuı bir kaçamak yapmııhr. 

Bu sarı kitabın kıymeti hak-
kında Paris hukuk faknlteai mü
derrisler meclisi reiıi Lamod 
Ue hukuku duvel müderrisi Lapra
dellenin " ikinci Kiyomun cezai 
mesuliyeti,, hakkında .Wh mllza• 
tcereleri sırasında resmi heyet 
için hazırladıkları mecellede de 
misal bulunmaktadır; ş6yle ki bu 
ıiki zat mesuliyeti bazı diğer de· 
-liller arasınrla Kayser tarahndan 
Avusturya-Macaristan imparato-
runa güya yuılmıı oldup beya
nile içtima eden Hun mektubu 
namile maruf ıu mektup da o ka
bildendir. 

"Kalbim kanayor; fakat çare 
yok her feyi demirle, ateıle, 
yakmak, yakmak llı:ım. Erkekleri 
karıları, çocuklan, ihtiyarlan öl-
dürmek llzım. Ne bir ağaç, ne 
bir ev sağ ve salim kalmamak 
lbım. Fransızlar kadar mDtereddf 
bir ka'l!Dı devirmek için yegAne 
çare olan tedhiş yoluna girilerek 
harp iki aya varmadan bitirile
bilir ; halbuki insanlık ve saire 
hislerine ehemmiyet vermek JA
Etmgelse senelerce sürmesi muh
temeldir . ., 

* Bu derece battal ve kıymetıil! 
bir kiğıdı, hele ruh istinası ol
duğuna fÜpbe bulunmayan büyük 
Fransız aliminin bir vesika diye 
ortaya çıkarması o kağıdı tertip 
etmekten daha mütecavizane ve 
da lıa ziyade hayret ve taaccübü 
mucip bir harekettir. 

" Alman ordusunun takviyesi 
hakkmda bulunan gQya gizli 
rapor" da bu kırattadır, yani 
tamamen tasniden ibarettir ki 
bu da sarı kitapta Ludendorfua 
eseri olarak kaydedilmiftir. 

* 1 Rua hükiametiıüıı yaptıia tas· 1 

Umumi harp, ıfnemı filmlerfne en çok ilham nren bir badire oldu. 
Bu Hhne, 1914 halle1inin bir ıahneainl a-8.teren hazin bir levhadır. Ve iki 
kardeıten büyü~ küçOfiinOn kolları arasında ölümnan hüzünle seyretmektedir 

niat Bolşevik matbuatı tarafın.. zaman ibtilAfı mahallileftirmek 
dan ifşa olunmuştur. Bu suretle derdinde idi, binaenaleyh harbi 
harp ilanı sırasında setrettikleri ancak .meşrutan kabul ediyordu. 
vesikalardan birinin icat eseri Karşı tarafta bulunan devletlerin 
o]duğu enlaşılmışbr. Bu ta1niat bir maksadı da kendilerinin harp 
bilhassa Petresburgta Sazanof arzularını izhar edebilecek ha· 
ile İzvolsti arasında teati edilen vadisi karşılamak boğmak idi. 
telgrafJarda yapılmıştır. Rusyada harbe mütealbk ittihaz 

Bundan maksat Almanyanın edilen tedabir hakkında her 
sarahaten harp aradığını ispat haber bu suretle hafifleştirilir 
ve işaa ve halk sıruflarıw bilakis Avusturyamn her hareketi 
buna ikna etmekti. Bunlar o izam olunurdu. 
tarihlere dUşcr ki Almanya o ( .Arkuı var ) 

Geçen Bilme~emizi 
Doğru Halledenler 

------ ------
( Baştarafı 6 ıncı uyfada ) ı Çemherlitaş Katipsinan caddesi 

Kuleli Askeri lisesi talebesin- 1 9 numarada Muazzez, Gazi Os
dco 343 Tekin, Sıvas lisesi ikin- l manpaş.ı Ortamektebi talebesin
d devre talebesinden 349 Neşel · den 391 Mehmet, Pertevniyal Li-
Nafiz. Gazi Osman Paşa orta sesi alhncı sınıftan 26·1 M. Şevket, 
mektebi birinci sınaftan 103 Ah- Gelenbevi Ortamektebi üçüncü 
met, Bakırköy bağlardan Güzin, sınıftan 446 Şemsi. İstanbul Erk•k 
F eyziati Lisesi beşinci ıımftan lisesi üçüncü smıftao 376 Münif, 
İbrahim Zeki, Salihli Esnaf ve Adana Gazi ilk mektebi .~eşinci 
Ebali Bankası memurlarından ı sınıfından 611 Neriman, Odemiı 
Nadire, Adana Ortamektebi ta- ' Zafer mektebi beşinci smıftan 
lebeıinden 265 Ertuğrul, Ankara Efdal, Ankara lltekin Bey mek-
Maarif Vekaleti Hususi Kalem tebi üçüncü sınıfından 41 O Rıd-
dosya memuru Etem Bey kızı van, Mahmutpaşa yokuşu türbe 
Salihe, Beşiktaş Şemsülmekatip sokak J No. da Zehra, İstanbul 
Ortamektebi beşinci ıanıftan 164 on ikinci mektep beşinci smtf tan 
Şeref. İstanbul erkek lisesi 1 inci g Turan, Gazi Osman Paşa orta 
sınıftan Ahmet Salihattin, Ticaret mektebi ikinci sınıf tan 562 Kemal, 
Mektebi dördüncü sınıf talebe- Ba!mumcu Dumlupınar şehir yah 
sioden Marke H:ıson Bey ve mektebi beşinci sımftan 24Turgut, 
Hanımlar. Erenköy 38 zinci İlkmektep dör-
Birer Adal Kart Kazananlar 1 düncü. sımftan 148 Fethi. Heype-

ÇorJu Tapu memuru oğlu 1 liada ilk mektep talebesinden 28 
Mustafa, lstanbul Altıncı mektep 1 Mabfre Handan. Gelenbevi Orta 
talebesinden 363 Melahat, Ankara 1 mektebi talebesinden 51 Mithat, 
Erkek lisesi birinci sınıftan 105 ' lsparta Orta mektebi son ıanıf .. 
İsmail. Çemberlitat Orta mekte· tan l 1 l Mehmet. Ankara 
bi talebesinden 31 M. Seyfi, Erkek lisesi birioci sınıftan 540 
Edirne Karaağaç tlkmektebi Zeki, Anadoluhisar 34 mcı 
lalcb~iııdeıa S5 Neclı Muıtafat mektep ikinci ıınıftau Affan, 

-2-
:..... Eh, gcnçlikl.. Gençlik! •• 

Profesör Toti içini çekiyor; göz
lerinde ve dudaklarında ayni za
manda kurnaz ve merhametli, 
kilçllk bir tebessümle başını sal
lıyor: 

- Bir bulut.... Küçük bir 
fırbna ... 

Ve, kucağında Ninl odadan 
odaya dolaşıyor; miiteessir, endi
şeli, biraz da hiddetli, çthıki kan
ımdan ve Giacominodan bütiin 
bunlara mUstahak değildir. Genç
ler günleri saymazlar: Önlerinde 
daha çok zaman var ..• Fakat za
vallı bir ihtiyar için bir gün bile 
büyük bir ziyandır! Şimdi halbu
ki üç gündür karııı onu böylece 
e·r-de b1rakıyor, o berrak ve ate
şin scsile s&ylediği şarkalarla ar
hk onu zevklendirmiyor, artık 
ona okadar muhtaç olduğu o ih
timamları göstermiyor. 

Nini de, annesinin ona baka
cak vakti olmadığını anlıyormuş 
gibi, o da çok ciddi göriinüyor. 
Profesör onu odadan odaya gez
diriyor; kendisi de küçük oldu
iundan çocuğun elinden tutmak 
için eğilmiye Ulzum yok; onu 
piyanonun önüne götiirüyor; pi
yanonun beyaz dişlerinin üs
ttinde parmaklanna gezdiriyor, 
canı sıkıhyor, esniyor; sonra bir 
yere oturuyor, dizlerinin üstünde 
Niniyi biraz hoplatıyor, sonra 
yine ayağa kalkıyor; yerinde 
duramıyor. Beş altı defa, karısını 
söyletmiye çalışta : - Hakikaten 
bir fenalık hissediyorsun değil mi? 

Maddalenina ona bir şey 
ıöylememekte ısrar ediyor; ağ
lıyor; balkonun pancurlarım kapa· 
masım ve Niniyi dışanya alma
sını rica ediyor, yalmz ve ka
ranbkta kalmak istiyor. 

- Başın ağrıyor, değil mi? 
Zavallı kadın, kimbilir başı 

ne kadar ağrıyor .•• Eh adamakıllı 
tutuşmuş, kavga etmiş olmalılar 1 

Profesör T oti, hizmetçiden bir 
şey öğrenmek llmidHe mutfağa 
gidiyor ; hizmetçinin de kendisinin 
düşmanı olduğunu bildiği için 
yanaşmıya cesaret edemeden 
etrafmda dolaşıyor ; hizmetçi di
şarıda, deli budala r o da, her
kes gibi onun aleyhinde bulunu
yor, onunla alay ediyor 1 Ondan 
da bir fey anlamıya muvaffak 
olamıyor. 

O zaman Profesör T oti niha
yet büyük bir karar veriyor : 
Niniyi annesine götürüyor, onu 
gfizelce giydirmesini rica ediyor. 

Genç kadın soruyor : - Niye? 
- Onu sokağa götürüyorum, 

diyor; bugün pazar. Burada za valh 
yavrucak sıkılıyor. 

Bu gezintiler annesinin o ka-
dar hoşuna gitmiyor. ihtiyar pro
fesörün küçüğün elinden tutarak 
geçtiğini görenlerin güldüğünü 
biliyor. Fena kalpli ve terbiyesiz 
birinin ona "Aman profesör! Ço-

Çorlu davavekiti Abdürrahim 
Bey oğlu Kadri, Ankara Gazi 
İlkmektebi dördüncü sınıf tan M. 
Niyazi, İstanbul 19 uncu llkmek
tcp talebesinden 442 Muzaffer, 
Isparta Ortamektebi talebesinden 
141 Fikret. Keşan Zafer Mektebi 
beşinci smıftan 131 Hasan. 
Heybeliada llkmektep tale
besinden 10 Hüseyin Recep, 
lstanbul Cüruburiyet Ortamek· 
tehi talebesinden 117 Zekiye, 
Fransız K:z Mektebi talebesinden 
Muzaffer Davut, Bursa Ortamek
tep ikinci sanıftan 445 M. Emin , 
Adana Ortamektebi birinci ıu· 
D1ftan 189 Sabahaddin, Ankara 
Orta Ticaret · mektebi ikinci sı
nıftan 38 Melımet, Adana Ticaret 
mektebi dördüncl\ sınıftan 188 
Muammer Bey ve Hanımlar. 

cuğunuz size ne kadar benziyorl 
dediğini de biliyor. 

Maamafih profe.ar ıırar edf.. 
yor, 

- Hayır, gezmiye, gezmiye ••• 
Ye çocukla beraber Giaco

mino delisinin evine gidiyor. 
Giacomino, kendisine annelik 

eden, hiç evlenmemiş bir kız 
kardeşile birlikte yaşıyor. Kar
deşine kal'fl profesör Totinin 
yapbğı iyiliklerin sebebini bil
m ediğinden Matmezel Agnta 
ona karşı çok medyunu şükran• 
dı; şimdi ise - çok dindar oldu
ğundan - profesörden Giacomi
no 'yu fena yola sevkettiği için 
bir şeytan gibi nefret ediyor. 

Profesör T oti zili çaldıktan 
sonra, güçülde, kapının önünde 
epey beklemiye mecbur oluyor. 
Matmazel Agata kapının deli
ğin~en gelip bakb ve derhal 
kaçtı. Hiç şüphesiz bu ziyaretten 
gidip kardetini haberdar edecek 
ve ıonra gelip Giacominonun 
evde olmadiğım söyliyecek. 

işte geliyor. Siyahlar giyinmif, 
sarı benizli, gözellerin etrah ç8-
rllmtif, morarmış, kuru, kapıyı 
açar açmu sert bir bakışla, hid
detinden titriyerek profesöre hay• 
kırıyor. 

- Fakat ... Affedersiniz ... tim
di arbk onu evde de mi arıyor
sunuz ?Hem de ne görOyorum! Ço
cukla da beraber .. Çocuğu da f>e
raber getirmişsiniz. 

Profesör T oti bu surette ka
bul edileceğini hiç Umit etmiyor
du; fena bir vaziyette kalıyor; 
Matmazel Agata'ya bakıyor, kn
çüğe bakıyor, tebessüm ediyor, 
kekeliyor: 
-Ne ... Ne için? ... Ne var? ... Ben 

ben ... geJemezıniyim buraya? •• 
O derhal, kuru sert ve soğuk, 

cevap veriyor: Burada değil c 
Giacomino evde değil. 

Profesör T oti başını egıyor: 
- Peki. Fakat siz, Matmazel, 
affedersiniz, siz bana öyle bir 
muamele ediyorsunuz ki •• Bilmiyo-
rum.. Ne kardeşinize, ne de size 
birşey yaptığımı z~nnetmiyorum .• 

Matmazel Agata, biraz sakin, 
onun sözünü kesiyor ı 

- Bakın, Profesör, biz, emin 
olun, size karşı, size kaı·şı... Çok 
medyunu şnkramz ; fakat, siı de 
anlamalısınız ki ... 

Profesör T oti gözlerini hafifçe 
kapıyor, tekrar tebeaanm ediyor, 
elini kaldırıyor, ve, anlamak me
selesini kendisine bırakmasına 
ima eder bir tarzda bir parmağı 
ile müteaddit defalar göğaOnO 
gösteriyor : 

- Ben ihtiyarım, Matmazer, 
diyor ; ve anlıyorum. Ben çok 
şeyler anlanm 1 Hepsinden evvel 
de şunu: Bazı inatlan, bırakmalı, 
kendi kendilerine geçsinler, ve 
bir anlatamamazhk tevellüt ettiği 
nmau, yapılacak en iyi şey, onu 
halletmek, Matmazel, samimiyetle 
halletmek.. Hileli yollara sapma
dan, hidı:let etmeden, halletmek 
lizım.. Öyle değil mi? 

Matmezl Agata biç olmazsa 
esas itibarile tasdik ediyor:- Ta
bii, evet.. 

Profesör Toti devam edi
yor: - Şu halde bırakın gireyim; 
Giacomino'yu çağrın. 

- F Rkat evde değil ki: 
- Görüyor musunuz? Hayır. 

onun evde bulunmadığını söyle
meyin. Giacomino evdedir, ve 
siz de onu çağıracaksmız. Snko
netle her şeyi halledeceğiz.. Ona 
söyleyin: Sükünetlel Ben ihti
yarım ve ber şeyi anlıyorum, 
çünki ben do gençlik zamamnı 
geçirdim, Matmezel. Ona ı&yle-

ı yin. ıükunetlc. Bırakın gireyim. 
l . ( Arkaaa ..... , 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
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RİN lç YÜZÜ 
Yüz El ilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 
NEFER ÇİVİLİ ÖKÇESİLE RASİM HOCANIN 
BELİNE BİR VEDA TEKMESİ İNDİRDi VE .. 

-9-

Herifler, tamamen dışarı atıl
llıktan sonra sefarethane kapısı 
llapanmışb. Kapıcı, ıefil kiltlenin 
kamyonlara binişlerini ve gülüşe 
glilOşe gidişlerini seyre bile 
tenezziil etmemişti. Sanki onlar, 
müteaffin bir yığın idiler ve 
çöp arabasına devredilmelerile 
aef arethane ağır bir kokudan 
kurtulmuştu. Askerlerin de, kA
tibin do, kapıcının da çehrele· 
rinde öyle bir mina okunuyordu. 

Son kamyon yOrfimeğe 
başladığı sırada aşağıdan, Gala
bya inen yolun ortasında bir ho
canın koşarak geldiği ve bir 
ecnebi askerin de onu kovaladı
tı ıörüldü. Bu, gelip geçenleri 
bulundukları noktada tevkife 
memur olan müfrezenin elinden 
kurtularak sefarethaneye girmek 
için koşan Rasim boca idi. Ar
kasındaki nefer, yasak emrine 

Rasim Hoca imdat bek
lediği yerin kapıcısından 
"Defol,, hitabile karşı
laşmış, bunun Üzerine 
lstanbulda kalmış ve is
tiklal Mahkemesinde ağır 

cezaya çarpmışbr 

lerinl bilmiyordu Ye ıığınmak 
istediği yerden kovulmak hase-

bile de artık bir melco aı aya
mıyordu. 

Pehlivan 
• 
Kadri, Taıkışla 

koğuılarmdan birinin eşıgıne 
ayak basar basmaz biraz şaşırdı, 

sonra parmaklarını şakırdatarak • 
göbek kıvırmağa koyuldu, bir 

taraftan da Sulukule ağzı mani• 
ler okuyordu. Biribirini mütea· 
kıp kışlaya gelmit olan kamyon
ların b<>ıaltbğı canlı muzahrafat, 
merdivenleri tırmanarak kışla 
koridorlarina yayılmaşlarda. Kad-

rinin göbek atmasmı seyre dal
mışlardı ve onu neşelendired 
manzaranm mahiyetini anlamak 

için koğuşun içini g6rmeğe aa
vaşıyorlardı. Haysiyetsiz misafir-
lere kılavuzluk eden ecnebi ne
ferler de dudaklanm büküp 
serseri Kadrinin oynamasını göz• 
den geçiriyorlardı. Nihayet Kad
ri, oyunq bırakb: 

- Vay canlar, vay toraman
lar, siz de mi buradasınız? 

Narasile içeri daldı, arkada-
kiler de birer birer onu tJLkip 
etti. 

(Arkan Tar) 

itaat etmediği için onu yakala
•ağa aavqıyordu. Hoca da, 
eef arethane annnde bir alay 

. kamyon bulUDduğunu görerek 
Çinlilerle Japonlar Ne

arkadaşlarının yola çıkarıldığı 
sebabına düıtüğünden kendiJeri· 
•e yetiımek azmile dört nalla 

. .. . 
tıcesız M üzakerede ler 

koıuyordu. Baı tarah 1 inci 1ayf ada ) 
ıart konmuştur. Espabı siyasiye 

Falcı dan muvafık cevap alan tahtında Japonya bu mukavelele-
f6hret düşkünü molla, son kam- ri tazminat vermeksizin fesbede-
ronun kımıldanan tekerleklerine bilias • 
J•pışacak kadar ilerledL Fakat Fransanın uzak Şark faclauncla 
•rkadaşlanna sesini işittiremedi, g41terditi zaf itte bu mukaveleleri• 
kamyona da pemedi, sokağın ba nonktasma hamlolunuyor. 

ortasında kaldı. Halbuki kovalı- Mançuride Bir HUkQmet 
fan asker yetişmişti ve onu KarikatllrU 
dbbesinden Jakahyarak çamurlu Tokyo 18 _ Muhtelif Çin 
80kağa yabrmııb, insa.f11z bir zemamdarlan arasında cereyan 
pddetle dövüyordu. eden müzakereler neticesinde 

ıc.myonlar gitmi~, ıokak Mukder de müstakil bir Mançuri 
••tlanaa konulan memnuiyet te devleti t~ekkül ettiği ilan edil-
blkmıı olduğu için halk, kütle miştir. Yeni hükümetin, kırallıkla 
ldlt1e oradan geçmeğe başlamış- cümhu.riyet hükumet şekilleri 
b. Herkeı, hir ecnebi neferden arasında mütevassıt bir mahiyeti 
dayak yiyen softaya bakıyordu. haiz olacağı, icra heyeti reisinin 
Fakat o, dayaktan değil, arka- kaydi hayat şartile vazife g?~e-

cegw i, yeni devletin Mukden, Kırın, tlaılarından ayn kaldığından 
Heytung eyaletlerile, ~~hol mın-

tlolayı ıstırap duyuyordu. Niha- takasmı ihtiva edece&• söylcn-
Jet nefer, değnek vurmaktan mekteclir. 
bıktı, iri çivili ökçesile softanın Hariciye nezareti namma be-
beline bir veda tekmesi yapıştır- yanatta bulunan mümessil. Japon-
dıktan sonra çekildi, arkhdaş- yanın bu yeni hükumeti, müsta-
lannın yanma doğru yürüdü. kıl bir devlet eşkal ve evsafım 
Rasim de, sefarethane kapısına haiz olmadıkça tanımıyacağım 
L ıöylemiştir. 
•oştu; kapıcı odasına bağırmağa Uzak şark ve Çin Japon ihti-
koyuldu: llfına ait gelen bir kısım te!graf-

- Efendi hazretleri, kapıyı lar aıağıdadır: 
&çna, bendeniz ıeldim 1 Şangbay 18 - imtiyazla mın• 

Ba bitap, bir feryat kadar takanın deniz kısmında bulunan 
tGrilltnln olti.ap için kapıcı maruf Mitsu Bussan müessesesi-
odaamdan çıkb, parmaklıim ya• nin eşiğine bir bo~ba ~o~aıuş, 

1 

teşebbüsü mlittefikan tenkit 
etmekte ve Çin Japon aleyhtar

ı lığını terkederse vaziyetin düze
lebileceğini a<Sylemektedirler. Bu 
teşebbüse, arazi ihtirası beslen
mediği söylenerek cevap Yerile
cektir. 

Amerika Hala Endişede 
Nevyork, 18 - Resmi melıa

fil, Japonyamn Cemiyeti Akva
ma vereceği cevabın bir inkıta 
doğurması ihtimalinden endişe 
etmektedir. 

Çin Sulha Razı, Fakat. .. 
Sangbay 18 - İcrai Yunan 

Meclisi Reisi, Çinin hukuku bil· 
kümranisini ba~talamıyacak olan 
her tiirlil suretı tesviyeyi kabule 
amade olduğunu beyan etmiştir. 

lngilizlerin Bir Protestosu 
Londra 18 -lngiliz Konsolosu 

Çin memarlanna şiddetli bir 
nota vererek Hang - Kunun topa 
tutulmasım, son zamanda telefle
rine sebep oldukları iki bahriye 
silAhendazının ölümleri mftnaee
betile şiddetli bir proteatoaamo 
vermiştir. 

Japonya Ne lsUyor? 
Londra 18 - Deyli Herald ga· 

zetesine göre. Japonya, Mançuri
de tatmin edilmek ıartile Çin ile 
anlaşmıya razı olmuştur. 
Japonlar Taarr11z Ederse .. 

._ kadar geldi n: orada Da- bir Çinli ölmÜf, dort Çinlı ya-
tllhiln.ettUiallmiye azAsmdan ho- ralanmıştır. • 
ea. Raaim efendiye tlirkçe bir Çin~lerle Japon~arm rlUzakere~ı 

Şangbay, 18 - Vaziyette ha
sıl olan \:.inkişaf Çinlilerle Japon• 
lar arasında dogrudan doiruy4' 
müzakere yapılabileceğini gös
termektedir. Bu müzakereler, 
Şangbay etrafında bitaraf bir 
mıntaka ihdasile pek az alAka• 
dardır. Kanton tayyare filosa kelime 16yled.i: Şangbay 18 - Çin - Japon 

- Delol I murahhaslan ecnebi murabbasla-
Billhara menfi ve g&nabklr rı olmaksızın Fransız imtiyaz 

teıekküllerle allkası sabit ol- mıntkasmda, hususi bir evde 
duğu için istiklal mahkemesince toplanmışlardır. Japon liltimato-
at'ır bir cezaya çarpbrılan Ra- munun \'erilip verilmemesi bu 
aiaı efendiyi latanbulda alıkoyan, içtinıaın neticesine bağlıdır. 
itte bu kelimedir. o, .. Darül- Japonlar Cem;yati Avama 
•ınan " tanulığı bir yerin kapı· K lar 
eııından bu aöı:ü işidince şaşır- ızıyor 
Gı, alık alık etrafına bakındı Tokyo, 18 - Cemiyeti Akva-
•• aonra yakalanıp hapse mın Japon. sözünü. daha fazla 
tılalabileceğinl habrhyarak ürktil, dinlememesıaden şikiyet eden 
seri dinerek bir köşeye gi'llen- gazeteler. ~miyeti A~ın 
di. Arkadqlaruım nereye gittik- Japonya nezdınde yapbp IOD 

Kiyang - Si'de klin Nanfiyang'a 
TIS11 olmuştur. 

Müzakereler akim kalır da 
Japon taarruzu bugtın başlarsa 
kanton ordusu kısa bir mnsa-
demeden sonra ricat edecek, 
Japonlar da . bu orduyu takip 
etmiyeceklerdır. ----imalatı Harbiye Mektebinden al-
dıtım diploma ve lnt'amdan aldıtım 
aıkeri terhis ve1ikamı zayi eyledim 
yeniıılnl alacatımdan aaylln hüküaııı
leri kalmadıtı ilin olunur. .................... 
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Bu Ne Radyoda Akşam 

Dinliyeceksiniz 

e 

19 Şubat 932 Cuma 
latanbul- (1200 metre, S kiloY&t) 

18 ırramofon 19 birinci k111m ala
turka 1az, 20 gramofon, Ajana, Da· 
rillbedayl, 21 ildncl kıaım alaturka 
aaz, 22 orkestra. 

Heilıberw - ( 276 metre, 75rkil o. 
nt) 20 Amerikadan nakil, 21,15 Ber
liaden naklen keman konıeri. 

Brfina - ( 341 metre 36 kilont ) 
19,30 memleket tiyatroaundan naklen 
KanUera Rultikana opereti. 

Milhlaker - (360 metre, 7S kllont) 
20,05 senfoni., 22,50 danı havalara. 

Bükref- ( 394 metre 16 kilovat ) 
20 -.iyolon1el, 20,45 piyano kooaeri, 
22,15 keman konıeri. 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kil• 
at) 20,15 Vartovadan aaklen aea

foaL 
Roma - ( 441 metre, 7S klloY&t) 

21 tiyatrodan naklen Frutldta 
opereti. 

Pral' - ( 488 metre, 120 kilo.at) 
19 Milli tiyatrodan nakiL 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat.) 
19,35 Beethovenin MiHa Sobmnıa 
operaaı. 

-Peşte (S50 metre, 23 kllovatt 
20 keman n piyauo, 21,15 Macar 
halk tarkıları. 

VartoH- ( 1411 metre, 158 kff o
•at) 20' mmi11ili miMhabe, 20,15 
Hafoni. 

BerHn - (1'3S metre, 75 ldloftt) 
20 Amerikadaa nakil. 20,lS muıillil 
tiyatro temaili, aoDJ'a dau havalan. 

20 Şubat 9 3 2 Cumarlesl 
bt11nbul- (120() metre, 5 kı lont) 

18 17amofon, 19 birinci kısım ala•. 
turka ıa:ı., 20 rramofon Ajana, 21 
ikinci kııım alaturka 22 orkeatra. 

Heilıberr - (276 metre, 75 kil~ 
Yat) 20,15 halk geceıi, 22,20 Berlln 
operasından nakil. 

Brüna - (341 metre, 36 ki'oTat) 
19 Çek lataıiyonlarından nakil. 

MGblaker- (360 metre, 75 kilovat) 
20,05 Frlebur~ muaikl aalonundaD 
naklen koaaer. 

Bükret - (399 metre, 16 ki 1 ovat) 
20 eazbant. 

Belgrat- (429 metre, 2,S kilovat) 
20 komedi, 21J5 farkı. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat } 
20 l'ramofon, 21 operadan nakil. 

Praw - ( 488 metre. 120 kilovat ) 
20 kon1er. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat} 
20 BerHn operasından naklen K&ıfı 
Lear operaaı 22,20 Krol tiyatrosu• 
dan naklen Soliıt kon1erl. 

Pe,te - ( 55() metre, 23 kilovat) 
l 9,45 aalon orkcıtraıı, 20,45 ıtüdyo 
da komedi. 

Vartova - ( 1411 metre, 158 kil~ 
nt) 20,lS hafif konser, 21,SS bir 
Amerikaa laildyeaf. 

Berffn - (H3S metre, 75 kilovafl 
20 Muııihtea naklen kouer, 22,SO 
operada balo. 

Dikkat: D -. itte oldu ... •• proSl'•mların AYrupaya ait .......... 1 d"l •• 
olan mmı yaaatJ AYrupa saatine ~re tanım e ı mıftır. 
lat•nbul ıaatine tatbiki için Avrupada ıaat (1~). olduğu 
aamaD latanbulda (1) • gelditi farıedllmehdı. 

Doktor ALI VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beıler. ÇitnkO madeni maddeleri, foaforu, Yltaminf, çoktur. Meme

deki çocuklar için yeırlae bir 1r1dachr. lçlndekl tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Huaa ecza deposudur. 

rREHSUCAT SAnTRAL Ltd 
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YÜN 

bogar 

büker 

PAMUK FLOŞ 

Boyar Büker Kasarlar ı büker 

P ı hogar ar a tır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek tün Bezleri 

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanna llizumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

•••-•Şayanı dikkat~-• 
/iotoira/ Talılill Kupona 

bir teklif 
Yalına 75 kun' pderinlz. 
Mukabilinde ReisicOmbar Hz. 
nin tabii büytildükte, •n'at
karane bir büat portrelerini 
elde edeceksiniz. Tiirkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 

11) Beye}lu 

Tabiattaki lfrenı-.e'lt latl}'Ol'll!&l ı 

fetotrafuam 5 adet la11pea n. bit• 

llktct 18raclerlab. Petoj'rafı .. .,~,ı 

tabidir ,,. iade eclU m-. 

latm, mHlelc 
Y•ya aaıı'at. I 

Haaıl a11all..-la 
cevabı I 

foto}ral Uıtlşaı 

ed•c•il mi f 

Fotojoraha ldit-1 30 kurut!~ pu 
mukaltiltnde lfnderi leblh·. 
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