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DANA FELAKETİ BOYOKTOR:. 
-

Altında Evleri 

Tasarruf İçin 
.f>tin Gece Radyo İ'e 
8it onferans Verildi 

tô11Jeraıuı y.,.. Halclcı t 

l\'ı Nezilıi beg 
..... S GDcıO .. yfamızdaclar) 

Karii erimize 

Adedi Bin 

Gazi Hz., dün Hukak üçıincii sınıfta talebe araında 
( Yauaı ikind aayıfamwladır J 

~~--------~ .. --------~~~ 
.A 

Yoktan Haga~Yaratan Bir Alini' 

Ölü Maddeleri Dirilt
miye Muvaffak O 1 d u 

adise, Azim Alaka Uyandınnışt·-

Yıkılarak 
Kişi Ta • 

Fethi Bey bir takrir 
verdi. T ahdicli tealihat 
konferuma fidenlerin 
harcarahlan haldunda hü
k6mett.:n iatizahta bulu
nuyor. Bundan tabü birfey 
olamaz. Fakat o harcı
rahtan bir kıamını almıt 
olaa " Alqam ,. aalıibi 
Necmettin Sadık Beye, 
Fethi Beyin takriri nahot 
g&rllnmlf olıcak: bundan 
da tabii biqey olamaz. 

Ne yapmalı? Bir hü-
ldmıet gazetecisi ne ya
par ? Fethi beye bncum! 
nasıl ? Fethi beyin Bey
oilunda bir aparbmanı 
VU'IDlf, meşhur " Kanzuk " 
apartmanı. " Akpm ., bu 
binanın resmini koyuyor 
ve 10ruyor: 

- Sabık lider, heslp
lan bakaclu ince eleyip 
ilk dokuyacak vaziyette 
midir? 

Bu sbalin bir bükümet 
ıazeteaindea sadır olmasa 
tuhafımıza gitti. Ne ih-
tiyabazllk 1 Y ~ biri çıkıp 
ta, latanbulda, resınini 
ıard~tlz ıu Amerikan.. · 
varl miaare boyu birçok ' 
~arm iubftnı !uy .. 
nna .ae olar? 

Sarp klfkte otW'an· 
-... ~uma blf ....tlna• 
1n1an llDmseıdip.; llle9'! 
lektudim k iyi bilir - ·~ ıau..ı,.r aparbllianla-

-- ... :toP da -

(Paris) Münür B. (JJerlin) K. Sami Pş. (Londra) Ferit B. 

Ecnebi memleketlerde bulunan sefirlerimizin hemen de 
hepsi davet edildiler. Loııdra, Parla ve Berlin sefirlerimiz şim .. 

1 
eli lstanbuldadarlar. Moskova sefirimize de gelmesi için telgral 
çekilmiştir. 

' Sefirler buraya gelince ismet Paşa da lstanbula geldi. Dol· 
mababçe Nrayında evvelki gün umumi bir içtima yaptılar • 

Bu -içtimada konUfulan meseleler hakkında şu malü· 
mab aldık: 

Htıkumet borçlar meselesinde himillere karşı tiddetli bit 

vaziyet almak tasavvurundadır. Bugünkü mali vaziyetimiz bol'\ 

taksitlerinin ödenmesine müsait değildir. Hükumet bu nokta 
llzerinde ısrar ettiği takdirde hariçte yapaeağı tesiri öğrenmek 

istemiştir. Bundan maada mali ~ziyeti düzeitnıek için hariçten 

mtısait ıeraitle istikraz temini mümkün . olup ~lmadığı 
16riifillmilştür. ' 

Kemalettin Sami Pş. Almanyadaki intibaatınclan bahaetrnif 
ft orada b6yle bir istikraz için müsait bir bava mevcut olma .. 
dığını söylemiştir. 

Kemalettin Sami Pı. biikflmetin, bir müddet evv~l aktedilen 
20 milyonluk fimendifer malzem.esi mukavelesi hakkındaki 
tahkikatının da neticesini bildirmiştir. 

Malige Vekili hasta 

lir LIJ.,.t.ı..- ,.,,_,,, w•ll-1-' Y.,Uırlca 
Blton dünvll. ve bilhaaa l .taya abla ,_t Wr 

..... ilim """'y.aaı Amerikada ı ile meguldlk-. 

mça klfkhnıclea llqka 
birte)' detilclir . wSQN POSTA" muharriri - Allah Iİze de MalİJemİ&e de· 

• 
jDr. G. W. Crile) t•afuaclaa 1 (De. .. , 2 Mi 
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Halkın Sesi DABiLI - BABEBLBB 
Programsız İstan
, bul Ve Halkın 

Fikri 
Belediy~ meclisinin müzakerele

rinden anladık ki bu tehrin bir 
fmar plim yokm Uf· Var diyenler, 
mevhumu iddia edenler mevkiinde 
bul.Jnuyorlar. Bu garibe hakkında 
f kirleri 1 aordutumuz hemşeriler, 
bakınız ne diyorlar: 

N. Fevzi H. (Cihangir, Hav
yar sokak) 

- Şehir meclisinde ~ehrin 
bir imar planı olmadığmı söy
liyen azaJar haklıdırlar. 

Filhakika şehrin bir imar 
planı yoktur. Fakat bu eski 
ve geniş şehrin plana ve pro
jeye uydurulabileceğine pek 
kanaat getireceklerden değilim. 
Bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler. 

• irfan Emin B. (Avukat) 
- Şimdiyekadnr lstanbulun 

bir imar planı olduğuna dair 
kimseden birşey işitmedim. 

Yalnız şunu görr.lüm ki sağda, 

Buna 
Vahşet 
Derler! 

Üç Yaşında Bir Kızca
ğızı Dayakla Öldürdü
ler, Tahkikat Yapılıyor 

Kasımpaşada Küçük Eeya
lede Tahtaköprü civarında 18 
numaralı evde oturan fıs
tıkçı Ali Rıza Efendinin 
3 yaşındaki kızı Raife hasta
lanmış ve eczaneye götii· 
rüliirken yolda olmüştür. 

Yapılan muayene neticesin
de bu küçük kızcağızın şid

detli bir dayaktan öldüğü 
anlaşılmıştır. Dayağı kimin 
attığı yapılan tahkikat netice
sinde anlaşılacaktır. Ceset 
morga gönderilmiştir. 

Seylaha Kapılanların 
Adedi Meçhul 

!Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

ıolda rasgele yapılan inşaat ve edilmemiştir. Fakat bin kişiye 
tesisat ortada mevcut bir yaklaştığı görülmektedir. 
plina göre hareket edildiği Bir taraftan hükümet, diğer 
mülihazasmı kabul ettirecek taraftan da belediye ile Hili
balde değildir. Günün birinde, liahmer bu biçarelere yardım 
hiç yokken bir kullei zemin etmiye başlamışlardır. 

ilk iş olarak felaketzedeler davası çıkabili. 
han ve hamamlara yerleştiriJ

Meseli: Dördüncü vakıf ham 1 mişlerdir. Kendilerine yiyecek 
gibi muazzam bir eserin ku- verilmiştir, elbise de dağıtıla-
rulduğu yere tasarruf iddiasına cakbr. 
kalkışılır. Can zayiatının miktarına 

Bu vaziyet karşısında imar, gelince, bu da henüz belli 
inşa mefhumlarının Tuba ağacı değildir. Bu dakikada isim 
gibi istinattan iri hevai birşey olarak sayılan ancak sekiz 
olarak göründüğünü söyle- kişi vardır. 
mekten başka ne denilebilir? Mülhakatm vaziyeti ise ta-

'f mamen meçhuldür. Köyler ile 
Meliha Fazıl hanım ( Cinci en küçük bir muhabere vası-

meydanı 56 ) tası bile mevcut değildir. 
- Koca şehrin bir imar ve Mezruabn mahvolduğu mu-

mesai programı olmadığını öğ- hakkak ise de hiç olmazsa 

d. - · t Te can zayiatının fazla olmamış 
ren ıgım zaman şaş ım. - l · d"l kt el. 

kk 1
. d _ .1 b k d 

1 
oması temennı e ı me e ır. 

ve e ı egı , u a ar para- .. T b - · h ll · -k 
lar ~eder . ol~yormuş; ı_nedenı sek olduğu için suya maruz 

. 1 epe agı ,, ma a esı yu -

oldugunu ıddıa eden bır şeb- kalan mahalleler halkı şimdilik 
rin programsız imarına, doğru- bu semte iltica etmiştir. 
su aklım ermiyor. 

* Yusuf 8. ( Kadirga Cinci 
sokağında 9 ) 

- İstanbul şehrinin imarı 
•e güzelleştirilmesi için esaslı 

bir programa lilzum vardır. 

Belediyemizin bir programı 
olmadığı için ekseriya bu yüz
den ihtilaflar çıkmaktadır. 
Mesela: Evvelce inşasana mü-
1aade edilen bazı fabrikaların 
bilahare kapatılması cihetine 
gidiliyor. Şehir için bir imar 
ve mesai programım bekli-
yoruı.. 

Su Afeti 
Mersinin Zararı Yarım 

Milyondur 
Mersin, 14 (Hususi) - Yağ

mur dinmiştir. Etrafı istila e
den sular yavaş, yavaş çekil
mektedir. Zarar ve ı;iyan çok 
fazladır. Beş yüz bin lira ka
dar tahmin ediliyor. Birçok 
evlerle şimendifer yolunun bir 
kısmı yıkılmıştır. Silifke ve 
Tarsusla muvasala kesilmiştir. 

Ata 

Millet Meclisinin Dünkü İçtimaında 

Fethi Beyin Nutku 
Ankara, 15 (H.M.)- Mt!clis ikide açıldı, kalabalıktı. Ba11 

meb'uslara mezuniyet itası kabul edildikten sonr.a Süreyya pa
tanın istifanameıi okundu. Ondan sonra Hariciye vekili nut
kunu söyledi. Fethi bey cevap verdi. Bilahare Şükrü Kaya B. 
söz söylemek istedi. Fakat celse cumartesi saat 11 e talik 
edilmişti. F cthi beyin nutku şudur: 
-Muhterem arkadaşlar! İçinde ,yaşadığımız tasarruf haftasında 
birçok nutuklar kalka para biriktirmiye sevketmek için söylen
miş ve her larafta bu teıabilrat devam etmekte bulunmuştur. 
Bu tezahürata iştir~k etmek iç\n nutuk söylemekten ise Hari
ciye Vekilihe şimdi okunulan sual takririni verdim. 

Hükumetimiz bu kenferans atfettihi büyük ehemmiyeti 
göstermek için ötedenberi Hariciye Vekilinin riyasetinde bir 
heyeti murahhasa gönderm'-kte idi. Bu sene ise bu heyeti 
murahhasanın azasını yükseltmek için hiç birşey esirgenmemiştir. 

Hariciye vekilinden mada iki büyük elçi ve üç gazete 
başmuhan-iri ve meb'us arkadaş heyete iştirak etmiştir. Anla
şılıyor ki Vekil Bey bu heyeti murahhasayı teklif ettiği za
man bir tasarruf haftası yaşıyacağımızı düşnememiştir v 
hafta zarfında resmi ağıazlardan hükumetin bütce tasarrufa
n.:l dikkat eyliyeceğini söylediğini düşünmemiştir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştii B. Fethi Beyin sual takririne 
cevap vererek dem:ştir ki: 

"Ben günde on İngiliz lirası aldım. Heyetin diğer aza· 
sına sekizer, müşavir Beye 6, kalemi mahsus müdürüne de 5 
İngiliz verildi . ., 

Hariciye Vekili bu rakamları saydıktan sonra seyahatin bir 
ay sürdüğünü, binaenaleyh aJdığı yevmiyenin cem'an 3 bin lira 

ltuttuğunu söylemiş, konferansa iştirakin çok faydalı olduğunu 
ve refakatinde bulunan. meb'uslardan mühim istifadeler et
tiğini ilave etmiştır. 

~--~----------···--~~--------==-
Karnı Delik Başvekil 

Dün Ankaraya 
Hareket Etti .. 

• 1 
İsmet Paşa dün akşamkı 

ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Berlin sefiri Kemalettin 

Sami Paşa, Londra sefiri 
Ferit, Türk Dayinler vekili 
Zekai, İbrahim Tali Beyler de 
Başvekil ile birlikte hareket 
etmişlerdir. Paris sefiri Münir 
Bey de bugün Ankaraya gi
decektir. 

Abdülhamit Varislerinin 
Açhğı Dava 

Türk - ltalyan hak~m mabke
meıi bugün Abdillhamit vari.eler-i 
nin açtığı dava hakkında kararına 
verecektir. 

Stadyom Meselesi 
F utbul heyeti dün toplan

mış, birinci küme maçlarının 

Kadıköyde, ikinci küme maç
larının da Selimiye sahasında 

yapılmasına karar vermiştir. 
Ayrıca Stadyom sahiplerile 
de görüşülecek, uyuşulursa 
maçlara Stadyomda devam e
dilecektir. 

Deşik Oldu 
Beykoz civarında Hekimba

çiftliğinde çoban İsmail 
Bayram av tüfeği 

oynamaktalarken tüfek 
ateş almtş, çıkan saçmalar 

· Bayramın karnını delile deşik 
etmiştir. 

İkisi de Yaralandı 
Çengelköyde oturan sabıkalı 

prap Kadri sarhoş olarak Bey-
ler beyinde mdörcü Apti 
ile bir kayık meselesin· 
den kavga etmiş ve bıcakla 

Aptiyi yaralamış, Apti de so
pa ile Kadriyi yaralamıştır. 

Maarif Siyaseti 
Halk fırkası meclia grupu 

bugün toplanacak, Maarif ve
kili maarif siyaseti hakkında 
izahat verecektir. 

Kabul Edildi 
Millet meclisi dün Süreyya 

paşanın istifasını kabul etmiştir. 

Bulgar Hariciye Nazın 
M. Burof yal.:anda Ankara

ı ya geleceği söyleniyor. 

Bir 
Sandal 
Parçalandı 
İçindekiler Denize 
Döküldüler, fakat 
Derhal Kurtarıldılar 

Y akup kaptanın idaresin
deki "Merih,, motörü Unka
panı köprüsü ağzında Mehme
din kayığına çarparak parça
lamıştır. 

Sandalda bulunan lise taJe
be!linden Kasım Ef. ve san
dalcı Mehmet denize düşmiiş

ler, fakat derhal kurtanlır.ış

lardır. 

Dahi iye Vekili 
Bu akşam Ankaradan şeh

rimize hareketine ihtimal ve
riliyor. 

lktısat Meclisi 
Dftn ticaret eşyamız hak

kındaki raporu tetkik etmiş ve 
içtimalanna hitam vermiştir. 

Yann Davası 
İzmit müstantiki, Arif Oruç 

ve Süleyman Beyler hakkın

daki tahkikatını bitirerek 
müddei umumiliğe vermiştir. 
Davaya lzmitte bakılacaktır. 

Yoktan Hayat Yaratan 
" Bir Alim 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
fi 

Bu alim, son yaptığı tecrü
beler neticesinde ölü madde
lerden hayat yaratnuya mu
vaffak olduğunu iddia etmek
tedir. Nevyorktan gelen tel
graflarda verilen izahat şudur: 

Amerikalı doktor yeni öl
dürillmüş bir hayvanın beynini 
almış, kül haline sokmuş. Bun· 
dan tuz ve bazı diğer mad
deler çıkanlmış. Bu maddelere 
(protein) denilen bir madde 
ile bazı kimyevi maddeler 
ilave edilmiş. Elektrik cereyanı 
verilince ölü hüceyrelerin derhal 
canlandığı ve parçalanmak 
suretile çoğaldığı proteinden 
gıda aldığı görülmüş. 

Bu keşif, bütün, hayat üze
rinde mühim inkıliplar yapa
cağı için çok alaka uyandır
mıştır. Bu iddianın, ilmi sala
hiyeti bütün ilim alemince ka
bul edilmiş bir adam tarafın

dan yapılması hasebile çok 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Gazi Hz. 
Dün Darülfünunu 

Ziyaret Ettiler 
Gazi Hz. dün saat on b' 

Darüıfünunu ziyaret etmifı 
fakülteainde aınıflan geznıif 
muhtelif dersler dinlemıftİr• 
ihare Darülfünün emanet od• 
da Darü!fünun emini ve di 
fakülteler reisi ve müderriıle 
görüşmüştür. Darülfünun elll 
Muammer Raşit Bey DarülfüıtıJ~ 
ihtiyaçlarından, ve bu arada b 
lerin ıslahından ve liseler 
mütehassıs muallimler lazırıı 
duğundan bahsile Darülfün 
müsabaka ile talebe alınmak 
rureti üzerinde israr etmiştir .• 

Ga:r.i Hz. verilen izahatı • 
ile ı ' "nlemistir. Paşa Hz. 
tedrisatile al \kadar olıf 
muhtelif mÜ< errlslere ve bilb• 
faka), (eti), (ata) gibi bazı 1" 
menşeli kelimeler ve Türk rrı 

niyetinin iptidaları hakkında 1 

aller sormuştur. Darülfünund 
aynlırken Gazi Hz. Darülfünl1° 
defterine şu satırları yazmıştır: 

"/stanbul Darül/ünunııtı 
yüksek profesörler ve ki 
mPtl i gençlerile yakındı 
tanıştığımdan çok mentfl 
oldum. ilim timsali ol 
bu yüksek müessesenin 
gük lıizmetlerile ıf tilıar edı 
ceğimize şüphe yoktur.,, 

Dünkü Cinaye 
iki Kişi Öldü, Behç 

Beyin Hali f yidir 
Dün sabah, Galatada, Sil° 

hanı yanındaki Mert:bani sok• 
da bir facia olJu, ışinden u 
kaldığına müteessir olan eski ce 
han tütün inhi~ar müdilril Mu•~ 
Hııyri Bey sekiz buçuk vapur 
Kadıköyden gelen Tütün ınb 
umum müdürü Behçet Deyle 
p•cısı Hüseyin Ef. yi vurdu. Son 
intihar etti. Katil, Sen .. J 
hastanesine nakledildikten yarı 
bekçisi Hüseyin ağa da bir •• 
sonra ölmüşlerdir. Behçet Se 
yaralan biri ko:tAndan ve bacal 
dandır. Bir kurşun de sağ ark• 
mıııı sıyırmışbr. Kaflin kullandı 
silah Parabellüm tabancuıdır. 
kurşun Behçet Beye atmıştır• 

•ırada Hüseyin ağa, Behçet S. 
önüne ıeçmit ve tek bir kurtıa' 
memesine yemi,tir. 

Cinayetin aebebı 

latttımız gibi aui istimalin 
dolayı itindea ç .anlaa 141 
beyin tekrar idareye almın•lll.d 
dır. Behçet beyin vaziyeti iJ1 

Buıün bir kouoltasyon yapıla" 
bir kaç pa aonra baca 
kalan kurtun çıkarılacaktır. 

Para lhtilcisı 
Belediye oktruva müdürl il 

·ı·s memurbnndan para ibtı ' 
mamunSadık ve Nurettin be1 
ihmalden maznun müdür O•tP 
beyin muhakemelerine dün 
cezada başlanmıştır. 

l_S_o_n_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _Hı_ı_·k_ii_y_e_s_i: _____________ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._V_e_B_in_a_l_a_r 

\..---------------------------~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 
3: Yolcu - Haaan Bey... Sen neakdar bina 1 4: Haıan B. - Kanun dejitir de borçlular b•~ 

prlnea bepabıi baplaane J&pbnyonun? Sebep .. ? ıüecek olur• flmclild baplaueler kiff ,.ımesd• .. 
lı Huan Be1 - Rençper başı... S- bu blaa11 ı 2sHuaa Bey - Bu vele.ilet bbauuaı ela laaplaue 

apartman cletil hapllaae yapf yapın! 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Açık Sual 

Bir Tütün Memuru 

Halini Anlabyor 

8~ııdentz, evclı e Clball lcvıuım 
r.ınbar memur munvinl idim. Amba

tıırıda %tlhur eden 9 kuruşluk dört 
• Paket tütiiodcn cio~11yı derhnl va:ıl· 

ftındcn a:r.lile evrakım memurin 

llıtıhakemnt bomlsyonunn g5ndcrlldi. 

tiihıyet ilçUııcü ccz:ı mahkemesinde 

til'Yet edilen muhakememde bcraet 

tttıın. Derhal iade! memuriyet için 

ltıUracaat ettim. Kuar, kesbi kat'iyet 

tlıncdcn iadel memuriyetlrnln lmkaru 
01ınadığını ıöylediler. Altı ay fşsb 
lıiç.ü:ı Lekledim. Nihayet Mahkcmei 

l'eınyiz kararı taıdik etti. İIAm 
Çıkararak tekrar mUracaat ettim. Ev· 

'ttlce, muhakemeyi kazandığım :ıaman 
:tınurlyetime tayin edeceğini vade· 
tn ihtiyar mlldürü umumi Behçet 

ley ıözünü unutarak lıtldamı alel
ıı.uı memurine havale etti. Gel, 

tlt. Netice azledilen memur ladci 

llıeınuriJ et edemezmiş. Geçenlerde 

ll:ı:etenl:ıde tUtün lnhllAr memurla· 
rırıdan Muıtafa Beyin malt bir ıe· 
btpten dolayı itten el çektirilip 
111•hkemeye tevdi kılındığını ve beraet 
•diııce para lşlerile alikadar bir 

•a:ı:ifeye tayin kıbndıiını muahue 
~iYordunuz. Halbuki y\l:ı hlnlcrce 

lb, kıymetindeki ambanmda mUte· 

•ddJt defalar yapılan kontrollerde 
IİitUlen hüsnU lntfumdan dolayı 
ltr,k e umankl levaum ve 
•tvldyat müdürümilz Ferit Beyin 

hrekae muraklp Cevat Beyin 
taltdirlerlne muhar olmuı çalışkan 
lıır memur idim. Uzun ıöz:e ne 

lı:ıcet, bu zevat elyevm vazlfe ba· 
tırıdadırlar. Acaba müdürü umumi 

bey a:ı:linl imzaladığı dokuz •enelik 

lıır memurun böyle adt bir alrkatc 

tenezzül edebileceğini alakadarlardan 

•ordu mu? On iki mllyon kuruş 

1t1Yrncteinde zammı fiat etiketleri ınrf 
dofruluk ve va~lfCflnaslığımdan do-

1•Yı bUtnn merkezlere sevk için mü
düttılllüz Ferit Bey bu vazifeyi bana 

tevdi etmişti. Bu itimat karşısında 
bana lınat edilen bu fiilden dolayı 
ıtlaıuın olduğum indelmuhakeme te· 

bcyyUn ettiği halde adaleUn ytlkıek 
ltcel lyatı karşısında tUtUn lnhlıar 
1dnre.aı niçin benim cevazı istihdamı• 
illa karar veremiyor. Behçet Beyefen· 

di; Climhurlyetln samimi bir müda
fii 

~ 
•lnl:ı:. Soruyorum alz:e,: Ap aşiklr 

u hakıız:hk kartısında ne buyuru
Orıunuz:? 

Ankara, Hıcıbayram, Balaba':I 
mahalleılnde Marmara ıokafı 

15 numaralı hanede 
Ihsan 
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HARiCi ALEM: Avrupa Matbuab Kadın Ve K a lp İşleri 

Rusyada Karışıklıktan Bahsediyor Kocalarınızı Nasıl Seçebilirsiniz? 

İspanyada 
Ediliyorlar. 

Cümhuriyet İlan Etmek İstiyenler Takip 
Lehir' ~.-nda Mareşal Pilsudskinin Vaziyeti 

Vaz ifeye ÇQk Bu 
Dikkat Etmelisiniz .. Rusya'da bolşeviHiği tahrip 

için çalışanların muhakemesi 
devam ettiği müddetçe Avrupa 
gazeteleri birdenbire Rusya 
hakkında işaa ettikleri haber
leri kesmişlerdir. 

Muhakeme bitince tekrar 
eski neşriyat başladı. Dün 
gelen ( Deyli l\feyl ) gazetesi 
Rusyada reisler arasında baş
ladığı işaa edilen ihtilaf hak
kında mütemmim malumat . 
verıyor. 

Bu malumata göre Stalin 
aleyhtarları üç grupa ayrılarak 
faaliyete başlamışlar. Bunlar 
Stalini devirip yerine Troçki, 
Zinovyef, ve Rakofskiyi geti
receklermiş. Bunun için çalı

şanlar arasında bugün mü
him mevkiler işgal eden komü
nistler vardır. Başta ( Rikof ) 
bulunmaktadır. Bunlar ordu 
ve donanmanın bir kısım 
kumandanlarını elde etmişler. 

Kafkasya ve Ukraynada 
teşkilfit yapmışlar, muhakeme 
edilen sanayi fırkası ile bir
likte dahilde bir ihtilal kopanp 
Stalini devirecek ve yeni bir 
idare kuracaklarmış. 

lstalin bu kompiloyu keı
fedince, bu gruplara ait baş

ların mühim bir kısmını işle
rinden çıkarmış, bir kısmını 
tevkif ettirmiş, bir kısmını da 

mahkemeye vermiş . Bunlar 
arasında sefirler de varmış. 
Stalin bu grupa dahil bulu
nan Londra, Paris ve Roma 
•efirlerini de geri çağırtmış. 

İşte İngiliz gazetesine göre 
Rusyadaki dahili vaziyetin 
hulasası. 

İspanyada 
ispanyanın bazı yerlerinde 

yeniden isyan hareketleri baş
lamıştır. isyanın başında bu
lunanlar Kıral Alfonsun iska
tile cumhuriyet ilanını isti
yorlar. 

Hükumet isyan mahallerine 
asker sevketmiş ve asilerin 
tevkifine teşebbüs etmiştir. İs
yan hareketinde amelenin de 
mühim rol oynadığı bildiril
mektedir. 

Son hadiselere dair ielen 
bazı telgraflar şunlardır: 

Madrit, 14 ( A.A) - ( Ja-

Rusgadaki iktısadf mücadelede kadının vazifesi 

~ 1 

Mareşal Pilsudski 

ka ) da zühur eden isyan ha
reketinin müşevvikleri olmakla 
maznun iki yüzbaşı divam 
harp tarafından idama mah
kum edilmiştir. Hüküm, 
infaz edilmiştir. Birkaç zabit te 
müebbet hapse mahkum ol
muşlardır. 

Hendaye, 14 ( A. A) 
Madrit'ten gelen haberlere 

göre,(Hueska) da dün örfi idare 

ilan edilmiştir. Burada isyan 
edenlerin 700 asker ile birkaç 

düzine mektep talebesinden 

ibaret olduğu söylenmektedir. 

( Jaka ) da asilerin son kuvvet

leri hükumet kıtaabna teslim 

olmuşlardır. 

Lehistan da 
Lehistan intihabatı bitti ve 

hükumete mütemayil görünen 

bir ekseriyet hasıl oldu. Fakat 

vaziyetin hakimi bulunan Ma
reşal Pilsudskide de ani bir fi
kir tebeddülü hasıl oldu. Mem
leketi diktatörlükle idare eden 

bu zat altı ay için iş başından 

çekilmiye karar vermiş. Gidip 
İtalyada istirahat edecektir . 

Suallere Cevaplar · 1 Hangi Gruptansınız? f 
Dikkat Ediniz! Sevifmek batka, evlenmek baıka 

ıeydlr; nekadar gençler eevlşlrkcn 

bunu dll~tınmtıyor, ve aık aide gide 

01tlar1 lz:dlvaca g8tilrünce dU,ilnmlye 

b .. layorlan Evleneyim mi? 

itte Z.R rDmu:ılu bl_r karlde böyle 

bir mektup aldtm, diyor ki: 

UOç ıenedlr temiz: ve fakir blr 

ailenin kırlle arvlılyordum. Nihayet 

yellılnln nııaalle evlenmiye karar ver

dik. Fakat ıonra 'ben fikrimden vaı• 

l'eçtinı. ÇiinkU kazancım asaldı. Evle

ıdnem ıevılllml mea'ut edeceiiml aan
auyorum, onu11 lçl11 evlf'nmemiye karar 
Yerdim •• 

Bu genç eevlımeyi oyun ve eilence 

ıannedlyor. Bir renç kızın Uç ıene kal· 

blnl metrul ettikten, ona bir çok 6mlt 

Ye hayaller verdikten ıonra kızc:ağıııı 

yanda bırakıp aıvıımak istiyor. Düşü

mUyor ki hiç klmee bir genç kızın kal· 

bUe oynamaya kendisinde eallhlyet rö· 

remes, bil' ıenç kırm hayallle ve kal

bile oynamak, onu aldatmak faciaların 

l 
ea bGyllilldllr. Kazancın aı:almaaı bir 

mazeret olamaz. Çünkll evlendikten 

. aonra da kazancının dalma llerliyeceğibl 

klmıc temin edemez. Kız evlenir-

ken buna muvafakat ediyor demektir. 

Böyle dar dilıüncelcrle kızın lıtlkballııl 

tehlikeye koymaya cevaz verllemnıı:. 

~ 

Etgemezde Hadiye H. 
Siz hesabını, kitabını bilen, 

her işte bir tüccar gibi hareket 
eden bir kızsınız. Kocanızı intihap 
ederken de öyle hareket ediniz. 
Kendinize hi1' elbise alıyormuş 

gibi, rengini, şeklini evsafını 

evvelden tayin ediniz ve kocanı
zı ona göre arayınız. Tayin etti
giniz evsafı haiz erkek her halde 
sizin için ideal kocadır. Bu seç
me işini yaparken programınızı 

kimseye söylemeyiniz ve kimse
den fikir istemeyiniz. 

ll--
1 znıir Ka~şıyakada Sinı

iov Hantm: 

Sizinle evlenecek erkek bahti
yardır. Kaba saba, iptidai oln11yan 
herhangi bir erkek ıizi mes'ut 

edebilir. Çünkü siz her erkekle 
kolayca anlaşabiJirsiniz. Fikirleri
niz çarpışırsa, siz kocanızı. mem
nun etmek için onun fikrini tercih 
edersiniz. Bunun için kocaoızıo 

aklı aelim ıahibi, aklı batı yerin
de bir genç olması müreccahtır. 
Kocanızın, fikirlerinde az. çok 
müsamahakar olmaaına dikkat 
ediniz. 

Bu suaileri okuyunuz. Her ırap iç~ 
llakal dört "evet,, cevabı verilmelidir 
Yolua ·o ırup atlanmıJ olur. Elde cd~ 
ce§'lnlz: numaralan yanyana •ıralayınız. 
bize ı8nderlnlz. Diğer gruplın atlar da 
yalnız bir rrupun muhtelif •ualleri11e 
cevap veriraenlz:, o ırupa alt ııra nu
maralannı yanyana getiriniz. DHrl·at 
ediniz numaralar altalta ıelmesln. 

Birinci Grup 
1 - ihmal edildiğiniz zaman 

mea'ut olabilir m\siniz? 
2 - Umumiyet itibarile haya

bnız rahat mı g~çmiştir? 

3 - Aileniz si:u: mutedil tabi
atli bir insan n:ıza:-ilc mi bakar? 

4- Gizli bir içtimadan hariçte 
bırakılır.anız müteessir olur mu
ıunuz? 

5 - Aleyhinizde delil gösterit. 
meıinden kaçınır mısınız? 

6-Kocanızın kazancı bir batk• 
yere gitmeyi btib.am ederae bütün 
aileni:d or<ilya götürmiye muvafa
kat eder miıiniz? 

7 - Arkadaşınızın ahlakını ıs
laha çalışmayı lüzumsuz bulur 
muıunuz? 

ikinci Grup 
1 - Arkadatını:ı:ın fikir ve muha• 

kemulne, kendi fiklr ve muhakemeniz
den ziyade ehemmiyet verir misiniz? 

2 - Fikrinizi ç..buk değiştirir ml
ılnlz? 

3 - B19kalan hayatınıza knışır mı? 
4 - Herhangi blrşcy almıya gittiği

niz zaman beraberinizde bir arkadaşı
nızın bulunmasını lıter misiniz ? 

5 - Bqkalannın alzln itinizi gör· 
mesinl lıter uılılnlz? 

6 - Arkadaşınızın verdiği bir fikri 
tatbik etmediğiniz :ıaman mUteeaalr 
olur muaunuz ? 

7 - Zahmete katlanmaktan çekinir 
rnblnlz? 

Üçüncü Grup 
I - Bedbnlıtlık duymaksızın mahru• 

mlyetll bir hayata katlanabilir misiniz? 
2 - Kolayca arkadaı edinebilir mi

ılnl:r.? 

3 - Haklı oldu~nuz halde ufak 
meselelerde hakkınızdan vazgeçebilir 
misiniz? 

• 4 - Arkadaşlanmıı muhtelif sınıf ve 
YAthı.ra mcnı.ıp mudur? 

S - Kır eğlencelerini se\'er mlılnlz? 
6 - Bekir adamlarla lyf it veya 

lçtlmat mUnaaebct teala edebillyor 
muaunU2'? 

7 - Son bet sene ı.arfında ılya1et, 
din ve ahllk hakkındaki tclAkkUcrlnb 
deiltmlı midir? 

Dördüncü Grup 
I - lımlnlae vali kana, meb'ua 

karısı rfbl bir unvan llhealnl ute.r 
mlılıılı? 

2 - Kahve vey& çay fincanlarının 

blrblriae benıcnıe11ae1I •hl rahat11ız 

eder mi? 

3 - DGkklnlarda alıı 'Hrlt yap

maktan hoılanır mıaınız? 

- İKİMİZ .... - --
4 - Arkadat\annızın elblıe ve eı· 

yaaı alıden daha iyi o)duiu aamaa 

kıakanır anııınıı? 

5 - BUyllk adamlara tanıtılmak fa. 

ter mlalnlz:? 

6 - Bir davete ıldcrken rtydlJlnlz: 

elblaeni.n yanlıt olduiunu anluunıı 
aıkıhr mı.tınız? 

h· ~ tarihte ben bir icadının 
f ıldıği her ıeyi biliyordum, 
akat tatbik edemiyordum. 

\<.>cukluğuma rağmen bana 
~hernıniyet verenler vardı ama 

~Utlin ümitlerini istikbalime 
ağlıyorlardı. Bense uzak 

istikballeri bekliyecek kadar 
•abırlı değildim. 
n Üç huyum vardı: 1.- Ayna
' 

111 karşısından ayrılmazdım, 
,~uenıin allığım, podrasını, 
~lllesini sürer, baygın baygın 

lor. &üzerdim. 2.- Müthiş 
~lan söylerdim. 3.- Açık 
ç;11k konuşmıya bayılırdım. 

.... "' llluzip olduğumu da ilave --

edeyim. Can yakmaktan bakşa 
hemen hiçbir zevkim yoktu. .. 

O yaşımda (yani 8-9), bir 
kadının istiyebileceği herşeyi 
istiyordum: Güıel olmıık ve 

süslenmek istiyordum; sevil
mek ve okşanmak istiyor

dum ; bana sevda mektupları 

gönderilmeıini istiyordum; kar-

şımda diz çökfümesini istiyor
dum; bir erkeğin kucağında 
uyur gibi yapmak, sonrn yü
züne bir tokat atıp kaçmak 
istiyordum. 

Babamı tanımıyorum. Bir 
mümeyyizmiı, akıllı uslu bir (Arkası 'fU) 

7 - Otomobil uhlbl olmak bter

aalılni:ı:? 

Beşinci Grup 
ı - Ark:ıd:ı,tığınıı uıa ,Qrer nıl? 

2 - Pua blriktlrlyor mu•unu:ı? 

J - Dişiniz alı.! rahabıı etmeden 

dltçlye gider ml•lnlıı:? 

'4 - Ay•klc11bı bcyenmel<tc mUtkOl

p~CJlt mlslniı? 

~ - Yumkl tavuk için btıglln yu• 

murt•)'l feda eder mhılıılz İ' 

6 - Erltek arlrndaılanrwı: var mıdır? 

7 - Çor:ıb11112.dalrl yırt.atı daha kU• 

çOkken tamir eder mlılnlz? 

Her grupiaki aualleriP. yanına 
(evet) veya (hayır) yazınız. Dörtten 
fazla evet cevabı verditiniz fll'Up• 
)arın numaralannı yanyana kay
dederek "Hanımtegze,, namına 
ıUnderiDh. 
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BNVIR PAŞA 

Buharada Öldür.öldükten Sonra Iranda 
G. P. U. Faaliyeti Devam Ediyor 

.._ _____________ Anlatan: Agabekof ı 32 _ _...__. 

Sinemalar 

Beyoflu latikw caddeaiuia merkezinde 128 No. da 

ARTlsTIK Sinemas 
Pek yakında açılıyor 

Me•ldlerin fiatlan 
İkinci balkon 
Birinci koltuk 
Huausi ., 
Hususi balkon 
Balkon loca 

be.""Yechi zir teabit edilmitlir: 

35 kUfllf 
55 • 
75 .. 
75 .. 

300 " 
Alt kat loca 400 " 
Zabitan ve talebeye mRlısus birinci 40 ,, 
Hususi balkon SS 

Y ann matinelerden itibarea ALKAZAR Siaemuında 
İstanbulda ilk defa olarak 

DÜNYADAN UZAK 

Jau • OrkNtruı 
hllmlb:deld harta•._ .q.. 

Opera Sineması 
larae ecUlecek 

BiR ZEVCENiN SUK 

Bu •kta• Fwala liaemada 

Tiyatre .U.ema Y&rJ..tect. 
miirekkep önynk projr ... 

Facia J per4e 

lluharlrlı C.riet 
ICuclnt .. 
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Hergün Son Posta 'nı11 Resimli MaLalesi Yarın -
Tasarruf Mücadelui 
Ne için 
l(imin için? 

M. ZEKERiYA 
Ttrkiyenin on dart milyon 

lllfuau vardır. Bu nnfusun 
dobz buçuk milyonu kayHl 
te çiftçidir. Geri kalan d6rt 
~ milyon aılifuau tehia:li
dlr. Bunluın dartte biri ço• 
"*tur. Y uw kadındır. Müte
lalJd bir milyon kişinin liakal 
hnaa ameledir. 

• Bizde köylll ve çiftçinin ka-
'-cı mal6mdur. senenin yarı
lllacla ça!Lfll". Diğer yansını 
~ geçirir veyahut yollarda 
""· 50 kuruşa amel lik eder. 
lt&yın ancak ekmeğini çıkarır. 

1 - Biz düni!n rnaluulüyilz. Nobaa n 
iyi yeti.f mit•ek, milreffela ntya faklraek, 
bu halimizden bizden dyade, ltabalarıauz 
mes'uldGr. 

2 - Yanaa emanet edecek ailemizin, 
1anaıa bayat tartlan içinde Y•flyacak 
çocuklarımızın, yarınki rauvaffaldyet ve 
felaketiaf de biz lluulıyoruz. 

3 - Ailemizin daj"almamasmı, çoeuklan
ma1.1n muvarfak olma•tnı, nihayet kendimi
zin de yana hakir ve perita• olmamamw 
iıtiyoraak yarına barfey ayualım. 

lehirdekı murabahaclye karşı 
dti1na borçludur. Binacnaley 
'tttıracak puası yoktur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
Çocuklar kazanmular ki 

larfetainler. Çocuğun tasarruf 
ettiği para hakiki tasarruf de
lildir. 

Amelenin kazancı İle giinde 
:td lirayı geçmez. O halde on 
cl6r"t milyon nüfusun 12 - 13 
lbilyonu filen tasarruf edebile
tek halde değildir. 

~ 
Tasarrufa davet edebilece

Liz sınıf olarak tehirlerdeki 
'6fük tüccar, bilynk esnaf, 
~llliayoncular ve yüksek maat 
lları memurlar kalır. 

Bunlar ise kolay ve çok ka
~an ve paranın kıymetini 
lail;iyen ıınıflardar. Otomobile 
~enler, barlarda şampanya 
'çanlar, kadınlarını şam&1r 
lctırkler, ipek roplar içinde 
ttıdirenler bunlardar. 

Bunlara tasarruftan bahset
lltek abestir. O halde tasarruf 
~Gcadelesi ne için, ve kimin 
için ? 

Yiyecekler 
~ir Kimyager Heyeti 
Yasıflannı Tayin Ediyor 

liıfzıısahha kanununun 184 ün
t& maddasi mucibince Sıbbıye 
'ekileti yiyecek ve içeceklerin 
'•aıflanna tayin ettirmektedir. 
8- İf için teşkil edilen ko
~on kimyager Nurettin 

Lastik Fabrikası 
Tesis için Proje Verildi 

Ankara, 15 (Hususi) - Tür
kiyede büyük bir llstik fab
rikası açılmak üzere fktısat ve
kaletine bir proje verilmiştir. 

Bu projeye göre fabrika 
yüzde kırk adi lastik, yüzde 
altmış şoson yapacaktır. U... 
tikler bir, şoaonlar iki dolua 
satılacaktır. Fabrikanın serma• 
yesi 2 milyon lira olacaktır. 
L1tstikler Rus lastikleri tarzın· 
da olacakmış. 

Şarlc Halıları 
Ve Alınanya 

Berlin, l 5 (Hususi) - Al
man yada şark halıları tarzında I 
yapılan bazı halılar Efganis:an 
Tebriz, BJücistan, f zmir ve 

Uşak isimlerini alarak ıat•l
makta idi. Bu birçok sui te-
fehhümleri ve sui istimalleri 
mucip olduğu için Munib tica
ret odası şark halisi tabirinin 
yalnız merkezi ve garbi Asya 
halıları için kullanılacağını ka
rar altına almıştır. Bundan 

sonra Almanyada satılan mal
lara şark halısı denemiyecektir. 

~i, kimyager Dr. Fehmi 
11\lta, kimyager müdenia Mus- Meyhane Kavgası 
t-'a Nevzat, Mustafa Muhlis Kadiköyde, iskele caddesin-
~ylerden mürekkeptir. · 

de Hüseyin Ef. nin meyhane
M..... Komsiyoa 'imdiye kadar 
""" ii miitecaviz maddenin ainde rakı içmekte olan 
~flanm tayin ve men'i ihti- kundura boyacısı liz Osman 
...- teraitini teabit etmittir. Nbikah Niyazi ile kavıa et
\'•sıfları tayin edilen mevat miş, Niyaziyi yaralamıı ve kaç
'-'aaında kaymak, tereyağı, sa- mıştır. 
de yatlar, hayvani ve nebati 
Ailar, çıkulata, kakao, kahve, 
"J, reçel, bal, pekmez, elma, 
.._ut, Dzüm ıaraplan, biralar 
"-dır. Bu vaııflan tayin edi· 
1... IDevat hakkında bir nizam
'-'• yapılacak, bu maddelere 
~ıf haricinde şeyler kanşh
~ardan ağır cezalar alına· 
~br. 

Şilenin İstediği 
't Oprağı Az Geldiğinden 

Fazla Verilecek 

Nümune 
Mezarlığı 

Neden 
nuz 

Bahsediyorsu
Yahu? 

Bu sene yeni bir nllmune 
mezarhğı yapalacağuıdan bah
aediliyor. Halbuki Dahiliye 
veklletinin tanzim eylemekte 
olduğu mezarlıklar talimatna
meıi henüz bitirilmediği için 
belediyeye teblii edilmemiftir. 
Belediye şimdilik evkaftan 

Şile kuuıma toprağı çift- mezarlıkları tealim almakla ve 
~e klfi gelmemektedir.Bu- mezarlıkların haritalarile u· 
~ için kazadan intihap edi- bipleriai teapit etmekle met
.._ bir Jaeyet viliyete miraca• guldUr. Alikadar zeyat, nlmu
lı...._ ederek kua mannCla ba- ne meaarhiı için uıan SO 
~ metruk iki k6J1a çiftçi- bia lirahk bir tahliaat ilam
'-' PaJ edil=ellnl lstemiftir. geldiğini bugtm iH bntçecle l 
~ret bu talebi tetkik ettik· aacak bin lira bulunduğunu 
~~· bu iki kly çiftpye sa,lemekteclirler. Ba para ile 
~~bir aisbet dahil:nde ancak meıarbklana plblan 
\~ ecJilecektir. ı har.1'1,_-:abilir. 

Tasarruf Haftası Devam Ediyor 

Dün Tayyarelerimiz 
Beyannameler Atlılar 

Gece Radyo İle Konferans Yerildi 
Tasarruf haftası derin bir hararet içinde geçmektedir. Dün 

tayyarelerimiz ıebre beyanruıme1er atmıı, Ticaret odası ticaret 
bllroıu ıefi Nezihi B. radyo ile güzel bir konferans vermiştir. 
Ne:ıihi B. tasarruf hakkında fikrini soran bir muharririmize 
tunları ıayle miıtir: 

- Taaarrufu bep f6yle anlıyorum: 
1 - Para hiriktirme1t. 

2 - Alınmıı ıeyleri hüsnü istimal etmek ve uzun müd
det kullanmak. 

4 - Kazanç üzerinde müessir ve onu mümkün kılan za
man, zeki, vücut gibi şeyleri güzel istimal etmek. Başka yer
lerde, meseli; Almanya ve İsviçrede tasarruf yalnız p~ra bi
riktirmek teklinde anlaşılmaz: Seyyar sergilerle halka elbise 
nasıl uzun müddet muhafaza edilir, mugaddi ucuz yemek 
nasal yapılır, gösterilir ve anlatılır. 

T uarruf yapan adam: Bugünü yarma feda eden değil, işini 
tensik ve kazancını hlisnU istimal ederek yaran için hazırlıklı 
ve hesapla adam demektir. 

Hariciye İmtihanı 
Beş Kişi Muvaffak Oldu 

Ankara, 15 ( Husust ) -
Hariciye vekaletinde münhal 
memuriyetler için bir müsa
baka imtihanı yapılmıştır. 
Müsabakada birinciliği İstan
bul Hukuk fakültesi meıun

larmdan Kemal B. kazanmııtır. 
Diğer muvaffak olanlar şun
lardır: Hukuk mezunlarından 

Şadi, Miilk;yeden mezun İrfan, 
Faik Ali, Titaret mclctebinden 
Şadan Beyler. 

Edirne Sporu 
Orada Da Bir ihtilaf 

Çıkınışa Benziyor 

Ed · ro e 14 - Edime spor 
kongresmin fevkalade içtimaına 
dair Anadolu ajansının verdiği 
haber hakikatin tam bir 
ifadesi değildir. Filhakika bazı 
kimseler, teşkilitımııla alaka-

* Vitrin müsabaka hey~i ile jilri heyeti 
toplanacaktır. Tasarruf haftası perşembe 
erecektir. 

! lan olmadığı halde bir top
çarşamba günü l lanb yapmışlarsa da bu gayri 
akşamı hitama kanuni hareketten dolıayı lizun 

Tasarruf haftası münasebetile cemiyet riyuetine Reisicüm
hur Hazretlerile Baıvekil ve Meclis reisi tarafından tebrik 
telıraflan g6aderilmif tir. .•.. ._ _____ _ 
Şarkta 'J uz Kaçakçılı
ğının Onü Alınacak 

1 
Ankara, 16-(H.M) Siirt ve havalisınde tuz ihtiyacını temin için İ 

tuz inhisar idaresi tarafmdan e taraflardaki Halzo ve Bey- 1 
tiiftebap tuzlalarını : gcniıletilmeaine karar verilmit ve inıaat tal 
bir müddet evel başlamı~tır. 

Bu karar, Şark viliyetlerimize kaçak olarak ecnebi tuzu 
ithali tqebbiialerine mani olmak maksadile alınmıtbr. Tuz 
inhiaar idaresi bu hafta zarfında o taraflara bir mühendis 
g6ndererek tuzlalardaki ameliyatı tetkik ettirecektir. 

gelen müracaat yapılmıştu. 
Edirne ınıntaka•• .reiıi 

Ilı san 

Ku.ru Meyve 
!nhisarı 

Ber;io, 15 - A?manyada bir 
kuril meyve inhisarı tesis edil
mektedir. Ziraatçi meb'uelann 
ortaya attıkları bu teklifini 
hükumet te bir layiha halinde 
tesbit ettirmektedir. Y almz 
Hamburkta!~i müstemlikit kuru 
meyve ticaretini inkişaf cemi
yeti buna itirnz etmektedir. 

• • • 
ister inan, ister 

• 
inanma! 

f stanbulun Topoğrafyası 
Şimdiye kadar İstanbul teh-

J rinin e.kilik noatai nazarandan 
bir topoğrafy~smın bulunm:ı
dığını nazarı dikkate alan A• ua
turya alimlerinden müteşekkil 
bir grup kllkumetimize miira-

Ankaradan bir hakimet 
saıeteaine yazılıyor: 

"Hariciye vekaleti büt
çesinin harcırah faslında 
on pua kalmalDlf. Onun 
için Cenevre ıeyahatiUe 
çıkan Hariciye vekili Ro
mada paruız kalmıı. 

Yataklı va~on ıirketiae 
uki bir borç olan 25 bin 
liranaa tediye edilmediii 

için yeni tayin edilen 'f'9 

lllzumlu lüzumsuz öteye 
beriye nakledilen yiizden 
fazla memurun seyahati 
hayli mllzakerelere mevzu 
olmUf. Ve bittabi vekllet 
yeniden borçlanmlf." 

Millete tasarrufu tav
aiye edenler, milletin pa
ruuu aual tuarruf edi· 
yorlar? 

Ut.r lntı11, lder inanma/ 

• caat ederek ıehrin böyle bir 
topoğrafyasının almmasi için 
müsaade almışbr. 

Bu eser İstanbulun en mll
kemmel bir haritası ile eski 
eserleri ihtiva eyliyen bir pilim· 
nı ve bu eserler akkıada tafsi
lit ve izahab muhtevi bulu-
nacaktır . 

Bir Bekçinin Evini 
Soydular 

Kasım paşada Eyüpahmet 
mahalleai bekçisi Niyazi Ef.nin 
mne hll'llZ girmiı bir miktar 
para ve e,ya çalmıfbr. ı 

-Fetlıi Bege 
Açık 
Mektup .. --s1 
"Muhterem Beyefendi, 
Akıam gazetesi, Beyoğ· 

lunda, "Kanıuk" ec.ıaneai ve 
listlindeki büyük bir aparb
mamaı sizin mahnız oJdqiunu 
yazıyor. Bu rivayet vaktile 
bizim kulağımıza da çalınmlfb 
ve dütilnmü,tük ki, Türkiye
nin bir büyük elçisi, beı se
nelik sefaret hayahnda k&çük 
bir servet tasarruf etmiı ola· 
bilir. O zaman bunu tabii 
bulmuıtuk. 

Fak at iş bir gazetenin ağ• 
zma düşünce, ne yalan aöyli
yelim, biraz müteessir olduk. 
Velev meşru bir para i!e de 
satın alınmış olsa, bir aparb
man, daima göze batan bir
şeydir. 

Siyasi düşmanlarınızdan 
niçin ibret almadınız? Onlan• 
nekadar fakirane yaşadıklarını 
görüyorsunuz. Apartımanlan 

değil, başlannı sokacak bir 
kulübeleri yok. Hepsi, çatıları . 

harap olmu:ı evlerinin tavanınClan 
gök yüzünü seyrediyorlar ve 
rahmet bekliyorlar: Hepsi ya
rı aç~ yarı tok. Zavallılann ço
ğu, kimisi bir iki idare medi
sinden aldığı bef, on bw liracık 
aylıkla, kimi de bazı itlerİll 
otuz kırk bin liracık komisyo
nile geçiniyor . Hükumet bu 
sefaletzedelere tlaha fazla yar
dım etmiyor. 

Onlar hansı:ı, hamamsız, 
aparbmansız, kansız, cansız, 

dermansız yaşarken, ıiz DUll • 

bir irat sahibi olabilirsiniz? 
O halde, muhterem beye

fendi, meclise yeni bir takrir 
vermenizi ve düımanınız bile 
olsalar, o zavallıların terfibine 
çalıtmanızı temenni ederina 
efendim.,. 

İhraç Mallar 
Birer Nümune ihraç 

Bürosuna Verildi 

Gazi Hz. nezdinde tetkik 
seyahatine ittirak eden iktıaat 

müşavırı Şefik Bey gezdiji 
yerlerden ihraç mallarımıza ait 
nümunelerden almıı ve nftmu• 
neieri harici ticaret bUrosuna 
vermiştir. Büro ihraç mallan· 
mızın bir kollek•iyonunu yap•· 
caktır. 

Ticaret Odasının ' 
Bütçesi 

İstanbul ticaret odua ( 5-6) 
gün ıonra bütçeaini yapmaya 
boılıyacakbr. Eski batçeler 
179 • 180 bin lira arumda idi. 
Yeni bütçe tasarrufa riayet 
edileceği için 155-160 bin lira 
arasında olacaktır. 

Şark Tezyini 
San 'atlar Mektebi 

Eski medreaetülhattalinde 
fBrk tezyini san' atlar mektebi 
unvanı altında yeni dersler açıl· 
m11 ve talebe kaydine başlan
mıştır. Mektepte ıu dersler 
vöıterilecektir. Tezhip, fark 
mücellitliği, ıark tezyinatı, yeni 
Türkçe yazılar, çini nakitfan 
ebri ve ihar. 

Talebe meccanen bu ders
erden haftada iç rUn iatifade 
· '·'bilecekti... 



- ' ' . 

(~ Dertleriniz Nedir? ıı 
-

BAZ İYİ &ÖRE· 
• • • 

BILSEYDIRIZ .... 
Nelerden, Han
gi Meselelerden 
Bahsederdiniz? 

Gazi Hz. ni görebilsey-
diniz, birtakım dertlerden 
bahsedeceğiniz muhakkakb. 
Bu dertlerinizi bize yazarsanız 

sesinizi duyurmu~ olursunuz. 

* ''Muamr medeni memleket-
lerde ol4uğu gibi, vatanımızda 

da " kanunu hakim " kdınız. 
Kanunun; iyisi fenası, eksiği 

artığı olabilir. Fakat kanunlar; 
14 iyilik " için yapılır. iş; bun

ların ruhunu, mahiyetini anla
yıp anlatmakta ve güzelce ''tat
bik,, edip ettirmektedir. 

Kanunlar, eski bir darb1-
meselde olduğu gibi 11 kanun, 

&rümcek ağma benzer, sineği 
tutar, kuşun kanadile parçala-

nır.11 suretinde telakki ve tatbik 
edilmemelidir. Bu vatanda da; 
kanuna, hakimlere yüksek iti
bar ve şeref vermeli; hAkimler 

kanunu tatbik ederken"acaba!,, 
endişesine düşmemeli, düşürül
nemelidir. 

Her vatandaş; bir köylünün 

Prusya kır alına 

mahkeme var! ,, 

"Berlin'de 

dediği gibi 

kemali emniyyet ve itimatla 
•• vatanda kanun, mahkeme 

var! ,, diye bağırıp gururlan
pfalıdır. 

Hakimlerimizin istiklali, azil 

~ tah ıil edilememesi kema

iue ve ciddiyetle temin edilmeli, 
yalnız kanunda yazılı kalma
malıdır. 

Hakimlerimiz, okadar is-

tiklali rey ve içtihada malik 

olmalıdırlar ki " kanunu bile 

mahkum,, edebilmelidirler. Ame

rika' da ve geçen günlerde de 

( Mısır - Kahire ) istinaf mah
kemesinde olduğu gibi, teşki

latı esasiye kanununa mugayir 

gördükleri kanunlarla hükmet

memeli, reddedebilmelidirler. 

Mahkemelerimiz .. Fikret 
merhumun dediği gibi - "mah

kemecikler " olmamalıdır.,, 
Boraa hanı; Avukatı 

Şinasi 

Gazi Hz. ni görseydim tun
ları söylerdim: 

l - Halkın sıhhatine ıid
detle taalluk olan mevaddı 

gıdaiyedan hiçbir vergi alın
maması. 

2 - İsrafata derhal nihayet 
verilerek lüzumsuz yere sarfe
dilen paraların memleketin 
istikbali ıçm ne lazım ise 

bunların temini için sarfedil
mesi. Mesela Balıkesirde sek-

sen bin liraya sinema yapıla

cağına bir kasabanın seksen 

adet köyüne seksen mektep 
yaphrılması. Vali konağına ve 

diğer lüzumsuz şeylere sarfe

dilen paralarla faprikalar 
yaptırılması. 

3 - Meb'uslarm adedinin 
makul bir hadde indirilmesi. 

.C - 50 liradan yukan 

Otel 
Arkadaşı 

Nafiz Bey, Romanyada se
yahate çıkmışh. Bir gece ya
rısından sonra, Bükreşte, ne 
kadar otele uğradıysa boş oda 
bulamadı. Nihayet, otelin bi
rinde, Nafiz Beyi genç bir ka
dmın yattığı odaya aldılar ve 
kadının karyolasile Nafiz B. in 
karyolası arasına bir paravana 
koydular. 

Nafiz Bey, ertesi gün, genç 
kadınla tanıştı ve beraber 
gezmiye çıktılar. Bir bahçenin 
duvarından çiçekler sarkıyordu. 
kadın dedi ki: 

- Bana fU duvann arka
sından bir çiçek koparır mısı- 1 
mi? 

- Derhal koparayım, ma
dam, şimdi duvara atlarım. 

- Haydi, Haydi kendinizi 
metedip durmayımz. Dün ge
ce bir paravanayı bile athya
madımz! 

Hallolunmıgan 
Mesele 

Çocuk - Baba. • . Muallim 
bana öyle güç bir mesele verdi 
ki bir türlü halledemiyorum. 

Baba - T erkos meselesi 
olmasın? 

Ayol bu ne klBa elbise? 
- Tasarruf! 

Davet---
---.. 

Gözlerini süzme, gel! 

Derinlerde yüzme, gel! 

Beni böyle her zaman, 

Üzüm üzüm üzme, gell 

Uzaklara kaçma, gel, 

Gönlüme dert açma, geU 

Ruhumun barutuna, 

Kıvılomlar saçma, ıell 

Sinsi ıinıi gülme, gelf 

Kırılıp dökülme, gel! 

Bak belim bükülüyor, 

Karşımda bükülme, gelt 

Avare 

Kadınlar 
Neyi 

Mazur 
Görmezler 

- Kadınların erkeklerde en 
az mazur gördükleri şey nedir? 

- Çirkinlik. 
- Daha az mazur gördük-

leri şey nedir? 
- Parasızlık. 
- Daha az mazur gör• 

dükleri? 
- Malumatsızlık. 

Dah az? 
- Budalalık. 

En az? 
- Uyku! 

iki Erkek Arasında 
- Gazeteye izdivaç ilanını 

verdin mi? 
- Verdim, fakat ne garip 

ki hep erkekler cevap gön
derdiler. 

- Sebep? 
- Hepsi bana kendi zev-

celerini tavsiye ediyorlar! 

B Jki Köylünün iddiası 
Bir köylü iddia ediyordu : 
- Bizim köyde bir evin alt 

katım kazdılar ve telgraf tel
leri buldular. Bu ev iki ytız 
•ene evvel yapılmış, demek 
iki yüz sene evvel bizim köy
de telgraf varmış. 

Bqka bir köylü cevap verdi: 
- Bizim köyde de bir evin 

albnı kazdılar ve hiç telgraf 
teli bulamadılar. 

- Ne olacak? 
- Ne olacak? iki yllz •ene 

evvel bizim köyde telsiz tel
graf varmış 1 

Erkek - Kendi masrafımdan biraz kısmak istiyorum. 
Kadın - Evet, tasarruf lazıml 

Erkek - Tabii .. biraz da senin masrafından kısacağım! 
Kadm - HasisJiğe ne lüzum var? 

milyc nerle 
ne dersm? 

- Rüya! 

kendimi bir 
gördüm, 

derim. 

Köpek Alırken ... 
Müşteri - Bir köpek almak 

istiyorum. 
Köpek satan adam - Ne 

cinsten olsun efendim? 
Müşteri - Ne cisten olursa 

olsun. Azgın bir köpek olması 
kafi. Kaynanama hediye ede
ceğim. 

Bal Ayıl 
Sadık Bey, İtalyada mek-

tep arkadaşlanndan birine 
teodu.f etti: 

- Ooo... Şakirl burada ne 
arayorsun? diye sordu. 

Arkadaşı cevap verdi: 
- Haberin yok mu? Ben 

evlendim ve buraya bal ayı 
seyahatine geldim. 

- Hani zevcen? 
- O İtalyayı vaktile gör-

müş, benimle beraber gel-
medi. 

• 

Palavra 
Müsabakası 

İki yalancı, karşılıklı 
ra atıyorlardı. 

Biri dedi ki: 

palav-

- Ben dalgın bir adam 
tanırım: Her gün kaldırımın 

kenarına gider, bir bacağını 
kaldırır ve kollarını uzatır, 

sonra yüzü koyun yere düşer. 

Bu adam kendini bisikletlete 
biniyor zanneder ve dalgınlı-

ğına kurban olur. 

- Bu bir şey değil... Ben 
dalgm bir adam tanırım ki, 

her gece elektriği söndürüp 
söndürmediğini görmek için 
kibrit yakar. 

Bana beş kuruş ödünç 

verir misin? 

- Ne yapacaksın? 

- Tasarruf için kumbara-
ma · atacağım! 

•~•ıN~WNrwel '~ 

1 j 
SIHHATinizi iYI 
HORUYUHUl 
Bilhassa Fazla 
Zayıflıktan İç
tinap Etmelidir 

Ü t" 1" zayıf· 
Zayıf lama lı~ ::,dır: 1 • 

Sefalet zayıflığı, ki bol b~ 
gıdadan, beslenmeden soııtll 
tabiatile geçer. 2 - Kansııh~ı 
verem veyahut sinirlilik yil' 
zünden zayıflık; 3 - Bünyevl' 
yaratılıştan zayıflık. 

Bu son iki tiirlü zayıflı~ 
için hususi bir "besleme usul6~ 
tatbik etmelidir. 

Zayıflığa karşı sıhhati 
h /ı iştahı ~· 

mu a aza - brmanın çı' 

relerine bakmalı. YoruJmadaıJ ~t 
. terlemeden bedeni hareketle! 
yapmalı: yürümeli, dağa tırın~11' 
malı, bisiklete, ata binmeli· 
Buna masaj yani vücudu o\ftljş 
mayıda ilave etmek faydalıdır· 

Şu türlü gıdaları arttırın~': 
1 - Yağlı yemekler, yağlı balı~1 

sardalya, tereyağı, ywııurt' 
sarısı vesaire. 2 - Nişastalı -1e 

şekerli gıdalar, mercimek ll~~· 
şeker, pirinç, çavdar ekroegı, 
iki yemekte çorba ve sık sı~ 
su, bira içmeli. Başka hiçbit 

içki ağıza koymamalı. 

j l"' Yemeklerde her 
aç - gün iki, üç çorb8 

kaşığı balık yağı içmcii. (f oV' 

ler likörü) almalı. Sinir varS9 

haıif (Bromür) içmeli. 

" Sinema Alem!nde 

Bir Hadise 
-- .ı 

"Garp Cephesinde .. ,, f 1 / 

mini Göremiyecek Miyiı 
. 

" Garp ceohesinde yeıı• . ~ 

birşey yoktur ,, serlavbll 
albnda, ( Remark ) ın m~bı.ıt 
eserinde~ . naklen s~~IJJa.!; 
alınan fılmın halka goster'.!, 
mesi için alelusul polis ııııı 
düriyetinin tetkik heyetiı:e 
müracaat edilmiş ise de bil 
dakikaya kadar müsbet ,,eyB 
menfi bir cevap aJınamamıŞtıt· 
Filim harp facialarını gö5tel" 

mektedir. Bu filim, AhnaflYB 
müstesna, bütün dünyada giW 
terilmiştir. Almanyada göste' 
rilmemesinin sebebi ise b'-:ıı 
kısımlarının Alman haysiyet"~ 
izzeti nefsi için ağır görülrf!e 
sidir. ,,__ _______________ __./ı 

Vapurcular Rekabeti için Kanun Projesi 

Yorulmaksızın 
Para Kazanmak 
istemez misiniz? 

Evinize veya işinize giderken, ıı~";; 
ta gezerken veya birisile gömil.! ~i· 
her hangi bir vaka karşısında ıı.al9 

Seyrisefainle hususi vapur mek için bir kanun projesi J bul edilirse , ticaret odasına ı ve 340 se.;eainden evvel ha- lirııinlz... yı 
sahipleri arasında bir rakabet hazırlanmışhr. Proje 'bu ay tc ·di edilecektir. Proje vapor- riçten sabn alınıp ta halen Havadia nedir biUyorAanız 0 ..ıı~it • I derhal görebilirsiniz. Bir yangını ,-· 
vardır. Bu rakabet yıkıcı bir iç.inde milli vapurcular birli- lar için muayyen bir fiat resım vermemiş o an vapurların katil, bir kaza birer lıavadisttr. ıı r' 
ıekil aldığından bunu menet- ğinde münakaşa edilecek, ka· tarifesi ve hareket günleri ,ııt·m~. resB~in1.dken m~afiyetini ~:::f!,1:;: ;fr:t!k'C::~d~81bFt!ııı:~ 
==============------==--------· -- tesbit etmektedir. Bundan ıs emıştır. ır 1 1 aynı zaman- derh:ıl telefonlllll%U açınız ve hıa"• ,J· 

1 d lk 
da bu hafta i..-inde lktısat geızetemb:e haber verinlz, isim veb_,_. 

maaşlardan yUz liraya kadarl 

% 12, 150 liraya kadar %20 

200 liraya kadar %30, 200 den 
300 e kadar %35, daha yukarı 

maaş ar an %40, nisbetinde başka vapurcular birliği tısat ' . ~ rcııinizl de bırakmız. Verdiğfab ~ 
tenzilAt yapılması. Çtlnkü halk vekiletine müracaat ederek ~ekdiletine nH~ce girlen. vapur- diain ehemmiyetine göre ga%eteııı 

fak 
ar an m rurıye a ınmaması mlikdfatım vermeyi vade oltir. :JO' ~ 

çok irdir maaş sahipleri her limanda vapurlardan alı- h kkı d d b" il tt Telefon numar:ıın L •blanbul " 
a n a a ır m racaa a dır • 

ağlıyacak vaziyette değildir. Dan fener resminin tenzilini bulunacakbr. J.._ _________ _ 
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Hayalin Macerası Abdülhamidi 
• 

liayret Ve Heyecan içinde Bırakh 
Hakkı Mahfuzdur -9- Yazan: Ziya Şakir 

Biraz sonra da • etrafımıza bir- J · 
~aç adam toplandı. Bunlar, f 
d~r belli ve uzun etekli ~l- 1 
bıseleri, kocaman kalpaklarile 
korkunç adamlardı. Hepsinin 
bellerinde uzun kamalar var
dı. iki tanesi benim ellerim
den tuttu. Ötekiler, yerde ya
tan dayımın üstünü anyor ve 
t~lerinde bulduklarını kendi 
teplerine abyorlar ı. Dayım 
lbnnş mü idi? Bunu da bil
llliyordum. Sadece ağlıyor, 
feryat ediyordum. 
Dayımı soyanlardan uzun 

•akallı bir adam ayağa kalkb. 
ÔnUrnde durarak hiddetle 
)\hüme haykırdıldan sonra 
elindeki kırbacı iki defa o
llı11ılarımda ıaklatb. Kal· 
biınin acısı vilcudumun acı
•ile karışh, göılerim karardı. 
Sonrasın. bilmiyorum. 

Hayal, geniş bir nefes alcb. 
Sultan Hamit te, yanya kadar 
İ~liği ıigarasmdao yeni bir 
•ıgara daha yaktı: 

- Sonra Hayal?. 
- Gözlerimi açtığım za-

lban, karanlık bir evde, eski 
bir yatağ~n üzerinde yatıyor-
dum. Bir kadın başucumda 
beni bekliyordu. Hemen kalk-

~bdüUıamidin llıtlşamla süsletmiı oldulu Yıldız antresi 1 
B6ttin bu. erkek ve kadın l tikten aonr:ı deniz kenanna 

atlılar, beni ortalarına aldılar. geldik. Uzakta bilyiik bir ev 
Yola çıkardılar. Tam on se- görilnüyordu. Atlılardan biri, 
kiz gt\nilmüı yollarda geçti. koıarak önden gitti. Her hal
Dikkat ediyordum. Daima bil- de bizim geldiğimizi haber 
yilk tehirlere uzak geçiyor ve vermit olmalı ki konaktan da 
geceleri köylerde kalıyorduk. bize karşıcılar geldi. 
Uğradığımız köylerin halkı, K .. avlusuna gı"rdigı-'miz 

dakil . 
1
• nil onagın 

tamamen yanım enn ısa · e k labalık vard .zaman epeyce a ı. 

konuşuyorl.ardı. Bundan anlı: Hemen beni attan indirdiler. 
yordum kı; bunlar, hep aynı Oradaki kadmlara teslim et
millete mensup adamlardı. Böy- tiler. 
lece dağlardan, ormanlardan 
dolaşa dolaşa on sekiz gün geç· 

[Arkau n.r) 

NUKUT 
!sterlin 
Dolar AmHikan • 
20 Frank franıuı 
20 Liret ltal) an 
20 Frank Belçika 
20 Drahml Yunaa 
20 Frank laviçre 
20 ~·a Bulıar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çekoılova\c 
l Şlllo AYU9turya 
ı Ra1hfmark Almanya 
1 Zelotl Lehı.tan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoılavy• 
l Çu,•oneç Sov.) t>t 

KAMBİYO 
Londra l lalerlin kuruş 
Ntly. 1 Türk llruı dolar 
Parla ı Tilrk lirHı Frank 
Mll!no 1 n n Lirt"l 
Brilluel l n u Belga 
Clnewe l " ,, Frank 
Sofya ., " Leva 
Ameıt~rdam 1 T. " Florin 
Madrıt l TUr llruı Pezta 
Berlm l ., ,, Mark 
VartoYA l 11 ,, ıZelott 
Bükreı 20 Le1 kuruş 

Ruaya 1 Çenoneç kuruşi 

1033,-
212,50 
168,-
223,-
119,-

SS,50 
825,-
81,-
85,-

121:-
81,-
51,-
24,-
25,-
77,SS .-

1030-
0,47 2'l 
12--
9--
137,65 
2 (3,2S 

55 10 
117 
( ,3,25 
1,97,75 
4,24 

';9,45 
1088-

_. ,..._ ... ,,. • .,...__. ............. • ı ı 9'1:'9'ıt,,.,_:'.I t ı ••"Hı ı t ı M 

Arpaya Dair 
Bira Arpalarımız 
Bozuluyor Mu? 

Ankara, 15 (Hususi) - Aı

palarımızın dört tipe ayrılması 

ve bunların meDfeİ ile evsafı 

tayin edilmiş bir halde aabl
maJan hakkında kararlar alın
ması muhtemeldir. Bira arpa• 

lanmızın karışmış olduğu ve 
bu yilzden bu cins arpa tohum

lanmııın tereddiye uğradığı 

söylenmektedir. Buna ıureti 

kat'iyede mani olunmak için 
tedbjr alınıyor. 

lını, oturdum. Kadına yalvar
llııya başladım. Kadın, anla
rtıadığım bir lis;mla ıert ve 
•ksi cevaplar ve riyordu. 

Kadının bu hali, beni daha 
ıiyade sinirlendirdi. Tekrar, 
(Dayı... Dayı) diyerek ferya!i 
lltt.tırdım. O zar.ıan kapı bir
denbire açıldı. Yine o, beni 
kırbaçla döven uzun sakallı 
ldam içeri girdi. Hemen be
lind~ki kamayı sıyırdı.Soğuk ve 
keskin demiri boğazıma daya
dı. Eğer susmazsam, derhal 
b~ni keseceğini işaretle an
lattı... Anladım.. Acı, acı 
tnladım ki, arbk benim ıçm, 
•uarnaktan bqka çare kalma
lllaştır. 

Çok Çocuklular 
:N'ereye lVlüracaat 

Yardım için 
Etmelidirler? 

- Peki bu adamlar kim
ltrıniş ? .. 

- Şflphesiz, eıkiya... Zaten 
lccsynmiiı:de iken de ititirdik, 
0 taraflarda daima Güren ve 
lcıki eşkiyalan bulunurmuı. 
Biı _bu eşkiyaların bir pususu• 
lla düşmüşüz. 

- Sonra?. 
- Tam bir hafta, bu 

Odada mahpus kaldım. Arada 
aı.rade kapı açılıyor. İçeriye 
bırkaç adam giriyor. Bu adam· 
~· beni ayağa kaldırıyor. 
ıun uzun tetkik ederek bir

birlerile birçok şeyler konuşu
~or ve sonra çıkıp gidiyorlar-
8 1• .. Bir hafta sonra, odamın 
nundeki avluda birçok at 

~esl~ri peyda oldu. Ben, belki 
.. ~nı kurtarmıya gelmişlerdir, 
1 •ye. sevindim. Kapı açıldı. 
Çtrıye yüzleri sıkı sıkı 

6rtülü iki kadın girdi. Beni 
•y .. 
.ı,ı"ıa kaldırdılar, örtüye aar-
bar. Yüzümü kapadılar. 
tr•ıarı çıkardılar. Avluda üç 
ı:ek atlı daha vardı. Kadm
ct· ' evveli beni bir ata bin
L ~"diler. Kendileri de birer ata 
Qın ı·· 
~ ııer. O, beni kırbaçhyan, 
~ aıııı:ıa keskin kamasuıı 
,, Yıyan adam, ayakta dunıyoı 

•ert ıert emirlerv eriyordıı. 

Çok çocuklu ailelerden yar
dım sBrmek iıtiyenlerin, Sıhhiye 
müdürlütü nııtaıile Hıfzıssıhha 
mecliıine müracaat etmeleri la
zımdır. itlerinin çokluğundan bu 
iti bizim yapmamız içiıı müraca-

at eden aile gruplanndan bir 
kıımını da bugün dercediyonu: 

1 Şuut ktsytladen 91 No. da Alımet oilu 
Jluatafa Ef. ve refikau Fatma huum 

' 

Çocuklanı Elmas, SGl•ymUı Recep, 

Hatçe, Edibe, Sabire hanım ve Ef, ler. 

1 

3 - Kemlik, KUçG.kkulllla k8yUadea 
Gago otlu Hüseyin ata n a.iJeaL 

· 4 - Raıapafa yokutu 63 numaralı 

arsada Hacı Rıza Efendi ve refika11 

Makbule Hanım. Çocukluı ı Hüıeyin1 
1 - Balatta, KürkçOçeşme, Baykı ş Haaan, AdaJet, Mehmet, Mıııaffe, 

sokak 19 No. da Maryam haa•m H" Rahime Hanım ve Efendiler. 

çocuklanı Sabutıay, .Avram, Jak, bak, ' 5 - Hasköy, Keçeelplri, vap14r lakf -
Mıılz. Jaııeta. Ventura hanam ve Ef. ler. leal .okak 17·19 numarada Kürek•' 

2 - Buraa lneıöJ, Domaniç nahiyesi j Yako Bahar veledf Ya!ef Efendi ' " 

relikuı ~adam Vida. Çoc:uldan ı Bett
•lon, Rahamln, Rahel, Y .etuva, lılaıyam, 

Hayim hanım l'e Ef. ler. 
' - Eclinae TUrlı:of lu mahallesi (7) 

aumaracla laak otlu Neaha Efendi ve 
aUeaio 

7 - Kaaımpqa, Rauf Bey caddesi. 
Camilkeblr, Hürriyet ıokağı, numara (5) 

tenekeci liztrh deki hanede ııvacı uıtaaı 

Ali Necati Efendi refikası Fahriye ha· 
nım. Çocukları: Turgut Nayap, Mebru-

ke Ahsen, Aılan Şahap, Aydoğdu 

Şefkat, Nurgüne91 LAtlfe Nenat Ha

rum vt. EfendUer. 

Sayfa 7 

RESİMLİ AY 

ÇIKIYOR 
Şirketteki ihtilaf yü

zünden geçen ay çık
mıyan " Resimli Ay " 
mecmuasının l kanun
saniden itibaren eski 
sahipleri tarafından da
ha mükemmel bir şekil
de neşrine devam edi-

---
lccektir. " Resimli Ay ,, 
şimden sonra on beş 

günde bir defa çıka· 
caktır. ilk nüshac;ıru 
görenler, Resimli Ayın 
nekadar giizelleştiğini 

ve mükeınmell~tiğini 
tasdik edeceklerdir. 

On Beş Günde Bir Defa 

Bagilerin lstanbulda Resimi Ay mecmuası 
adresine müracaat/eri 

Etibba Odası Riyase
tinden: 

Oda Haysiyet divanına bir eczacı aza intihabı 16 kAnunuJ 
uni 931 cuma günü saat 14 te Darülfünun kenferans salonun .. 
da icra edileceğinden odaya mukayyet bilumum azayı muhle
remenin teşrifleri rica olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Sahlık aparhman ve saire hisseleri 

Bilyiikadada Yalı mahallesinde Liman çıkmazında 3,5, 7,8 
ve 10 numaralarla murakkam ve bir senede merbut depo, 
mağaza, dükkin ve hanenin 8 hisse itibarile Hazineye ait 3 
hissesi 2370 lira : Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Yeni 
Hasanpaşa sokağında atik 8 cedit 18 numaralı ve alb kallı 
kısmen kirgir, zemin kabnda bir oda, bir mutfak bir haJa, 
1, 2 ve üçüncü katlarında ikişer oda, hala, mutfak ve bal
konları, dördfincü katında llç oda bir mulf ak ve biı halayi, 
beşinci kabnda çamaşırlık ve taraçayı ve tcrkos suyu ve 
elektrik tertibat ve tesisatını havi bir bap apartmanın 2 ı 60 
hisse itibarile Hazineye ait 588 hjssesi 2130 lira. 

Balida evıafı muharrer emlakin Hazineye ait hisseleri, 
bedelleri sekizer taksitte ödenmek üzre 25-12-930 tarihine mü
aadif perşembe günü ıaat 14 te aleni müzayede ile satılacak
br. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Emvali 
metruke ıabş komisyonuna müracaat eylemeleri. 

--------~-

İstanbul gümrüğü mu
hafaza müdürlüğünden: 

1 - Gnmrük muhafazai bahriyesine pazarlıl<la 43 palto 
diktirilecektir. 

2 - icap eden kumaı müdiiriyet tarafından hazırlanmıştır. 
3 - Dikiş, işçilik ve malezimesi müteahhit tarafından temin 

prtı ile memhur nümunenin aynı olacakbr. 
4 - Taliplerin şartnamesini ve dikilmiş nümunesini göre

rek muvakkat güvenmelerile birlikte pazarlık günü olan 21 
Birinci kinun 930 pazar günü ıaat 14 te mildüriyette bulun· 
malan. 

latanbul 4 Gncti icra memurluğundanı 

Açık artırma Ue paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğuı 

Maa bahçe bir bap nlmkArfr hane
nin tamama. 

Gayri menkulün bulundup mel'kl, 
mahallesi, aokağı, numarası: 

Kaadık<Sy Haaanpaşa M. Kurbağalı 
dere Uçüncll aokak A. 11, E. 25 No. 

Takdir olunan kıymet: 261J7,5 L. 
Artırmanın yapılacağı, yer, gi1D 1aab 

tat. 4 Gncll' lcra memurluiunda 10-1-931 
tarihinde aaat 13 HA 15130 a kadar, 

1 - lfbu gayri menkuliln arbrma 
ıartname.i 27-12·930 tarihinden itibaren 
930 • 39 No. ile İstanbul 4 Oııcü icra 
dalruiniıı muayyen numarasında her 
keabı görebllmeal için açıkbr. blııda 

ruıb olanlardan fatla malGmat almak 
ı.teyenler, lfbu tartaameyl ve 930-3' 
aumara.alle memuriyetimiı.e müracaat 
etmelidirler. 

2 - Artmnaya iştirak tçln yukarda 
1uılı luymetla yiizde yedi tcmiaat 
ıısateriJecektlr. 

S - Haklan tapu ılcllllle Hblt 
olm\yan ipotekli alacakblarla dlier all-

kadar}ann ve irtifak hakkı sahihlerinin 
bu haklarını ve hıııualle faiz ve masrafa 

dair 'llan lddlabrıru işbu ilan tarihin
den itibaren yirmi giln içind<' evrakı 

mllabltelerlte birlikte memurlyetlmi:r.e 

bildirmeleri icap eder alul halde bak-

lan tapu aicillile &abit olmıyanl r .s tıı; 
bedeliııin paylaşmasında mahrum !.alı~ ar. 

4 - Göstcrüen günd nı1ı!"'1ıva 
iştirak edenler artırma Ş;\rln:tmf'l~rİ ıl 
okumuı ve lüzumlu malumatı alınış ve 
bunlan tcmameıı knbul ctmi:ıs nd ve 
itibar olunurlar. Üstünde bualulıı.n 
gayn menkulün bedeli :ı: m:ı.nında 
verilmezse gayrı menkul ikind 
arltnna ile aalılır ve bedel foı·kı \'e 
mahrum kılınan yfü:de yedi foi.z ve diğeı 

sararlar aynca hükme hacet ı,nkı:ıl,.sıı.ın 
menıurlyctimizce alıcıdan tah.s.l olunan 
beı numaralı fikradaki şart t:ı!..1,lruk 

etmek kaydile üç defa bağr:'.lıkltlll 
•onra rayn menkul en so ı arthr:uua 

U.tünde bir:ıkılır. Şart tahakkuk etmez" 

arttırma rerl bırakılır alıcı laah!1ill.le-I riııden kurtulur ve teminat kalkar. 
5 - artmnanın birinci vey- 1kincl 

olrnunı:ı .e gayrı menkule taall(lk eden 
kanuni hakka ve utışın tar.ıııul gör• 
.Ufer fartlar. Milteraklm vergi b~Jediyf', 
va19f icareai müşteriye aittir. 
1 lael arttırmada en ıdyad• HSO lir:ıcla 

kalmıştır. Artbrma 2 ncldlr. Ernnl)cl 
Hndığıııa merhundur 1480 lira), teuvü• 
etmek Uı:ere en ziyade artlıranın liıı.e-

rinde bırakılacak. 

Y cızıl:m mukQr hane yukarda 
gösterilen 10·1·931 tarihinde lıt. .tilncU 
icra memurluğu dalrealnde ltbu llb " 
ıt8sterilen arllll'ma şartnamesine l-evfikan 
•atılacajı ilin olunur. 
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M:ığ11ulımnda 

an 
l Kanunusani 1931 de.lstanbulda çekilecekti 

Yeni sene için taliinizi tecrübe ediniz. 

l•k • l . ' d Ooç ototnohill1 ye-
T Q m Ly e er arasın a: m·k ve ~a'on ta~ım-

.. rı. dlkış, fotogrı:ıf, 

gr:ımofon makineleri, alitı ıir.•iye hah ve tu~alet takımları kadın erkt>k 
saatler ve [ YERLi IAl.LAR PAZARINDAN] trdıırik edilen l.;ıymctt r 
eşyalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza gardım için bir.er 
bilet alınız biletler bir liradır. Bayilerden arayınız. 

Adru: Ankara c ddt"sİ Orhan Hey han 3 Üncu kat 

İST ANBUL DEFTERDARLIGI 

Adalar malmüdürlü
ğünden: 

Satılık ev N. 14 Doğr macı sokağa Hamam yanında C .ı 
m halle i Büyükada iki kat harap bir haldedir. T hmin edilen 
kıymeti defaten ye peşinen alınmak ı rtile 488 liradır. Satış 
muamelesi 4-1-931 pazar fllnll saat 14 te Ad l r malmüd r-
..... ~-d y acaktır. 

• Rayiha ve b)fzeti 
ve lcimyevi terkibi en terni1 .. 

rakıdır. 

Dr. A. KUTiEL 
CUt, Frengi, Uelmoğukluiu Vt' ademi 

iktidar mua)"enc ve elektrlk tedııvihane•i. 
Kartıköy o;rekçf lınnı :u·ııalinde No. 3.f 

-~-

ŞEN YUVA .._ licyo)!fo.ıd:ı Tokathyan 

karşıaındıa Suter 'Zlai aokıığında 3 No. 

llirk ücsscs;,.i. Kadehi 10 Kr. ıneuı 
e "ıt. 

Tepebaşında, B r is t o 1 oteli 
yananda (Özcan) apartımanı 
satılıktır. Kapıcıya müracaat. 

Piyasada satılan saatlar 
! m;ranm.da 10 büyük mükafat 
! kafanan yegane saattir. 

Umumi accntaları: Nasip 
Cezveciyan ve Mahdumu Çar
şuyukebir İstanbul 

Dr.. Horhoruni 
CİLT - Zührevi ve Bevliye 

Tc<lavihanesi: Beyoğlu Tokatlıyan 

yanında Mektep sokak No. 3S 
muayene hrr gün akşama kadar· 

ve kadın hastahklan 
mütehassısı 

Doktor 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski Hil.. ... iımer binası 

No. 20 l'f elefon İsL 6222 

·büyük harbin 

ve :::,koç paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F anlazi ve Spor Kostümler 

ocuk l\.ostüm ve Paltoları 

S ~esini Kostümlüklerden 

75 Kr. İLE 

ısm:ı.rlama için hususi Salon 

Kadın için 
makastar 

ısmarlama MantQ . ve T BY.Ör,le meşhur 
M. Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul KöpriibaşıEminönü No. 1~16KARAKAŞ elbise mağa· 
"''""'- zasma Bu ilim kesip müracaat ediniz. 

F .1 il .. .. (' h k k I pey akçesilc Fatih .... ulh ~ üncÔ 
atı ı su 1 uçunc 1 u. u hukuk mahkemesinde haz.ır 

mahkemesinden: 1 bulunma!. rı i'an o~unur. 
Müteveffa Sadettin Beyin : •Sımm .. mı:ıam~BJm'l'.iı~S3~ 

terekesine ait Zeyrek Hacıka- / SÜ N p Q S TA 
dm mahallesi Sabunhane sokak 1 · -
22 - 24 numaralı iki bölükten ---.. --,..-.-~------. . . 

9 
d S b h ı Yc;vmı, :Slya;ı, naw-adu V<' rf.ı1\ ı:ıııd~r 

ıbaret cemau o a, a un an~ _ 
verasmda hava mahzeni, cşcarı I' ld.uc ı lstaobul, Nuruo.1maniy4 

müsmireyi havi iki babçct tu- : ~rcf aok.t\ı 3;. J7 -lumba, kuyu Vı. yi milştem~ f , TcJ,.'->n. Imabw ~ 2l.l 
bir bap hanenin açık arttirma t Po.,t.ı lıi twıa : litanb.al - Hl 
sureti le müzayedesinde 151 O 1 1'elrıaf. . fstımbul SON PO J'A 

lirada talibi ubtesinde ise de ABONE FİATJ 
bedeli mezkur haddi layıkında TÖRKIYP. - ECNEBi 

görülmediğinden 10 gün mtid- 1400 kr. • 1 Sene 2100 kr. 
detle ve ilanen temdidi karar- 7SO ., 6 Ay 1400 ., 

gir olmuş ve ihale için 2~J 2- 400 •• s " ıoo ., 
·930 perşembe aat lA günü ıso " 1 ,, 300 " 

tensip edilmiş olmakla tJıp Gelen evrak ırcri verilmez. 
olanların kıymeti muhamminesi blo1ardıın muıdlyet alın un. 

olan 2400 liranın ynzae on ü ür: Hli it 'ba 


