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TASARRUF. HAFTASININ İLK GÜNÜ 
lsİanbuI-lz~ir Postaları 

İntizamsızlaştı 
-------

Bandırmaya İşliyım Vapurlar Da Posta 

Trenini Mütemadiyen Kaçırıyorlar 

İzmir 1 O (Husus1) - iz mirle 
lstanbul arasında işliyen posta
lar kaldırılmış olduğundan halk 
ıtıUşkülAta maruz kalmıştır Gül-

Camal vapuru, bir habere göre 
işlerin azlığı dolayısile seferlerini 
tatil etmiıtir. Adnan vapuru da, 
dahili aksamında yapılacak tadi-

lat dolayısile üç ay için faaliyet 

tösteremiyecektir. 
Seyrisefain idaresi, buna mu· 

kabil İıkenderiye seferlerini ya
pan vapurların avdette İzmire 
Uğramasını temin etmiştir. Fakat 
hu, İzmirin ihtiyacına tekabiil 

~hnernektedir. 

Vapurlar bir taraftan seferle· 

rini azaltırken, diğer taraftan da 
llandırmaya itleyen GUl nihai 

\rapuru, yolcusunu trene yetiıtire
•iyor. Bu yüzden İzmir tüccarı 

"• halkı zarara uğramıtbr. 

.. lstanbal .. /zmlr 
seferleri intiza
mını Kagbeıti. 
lzmir rılıtımı 
y., Gülcemal 

f 
Şimdi İzmirden arızasız ola

rak fstanl!ula geçmek veya ls

\ tanbuldan İzmire gelmek iıtiyen 
bir kimse muhakkak surette Is· 
kenderiye seferini yapan posta

ları beklemek mecburiyeti kar
ti•ında kalmıttır. 

V apurlarm seferlerini azalt
malarmdan en fazla zarara uğ• 

rıyan lstanbul gazeteleri olmuı
tur. Pazartesi gününün akşamı 
olduğu halde cumartesi gününün 
lstanbul gazeteleri lzmire gelme
m.iştir. Buna sebep Gülnihal va
purunun tren vaktinden geç ola· 
rak Bandırmaya yanaşmaııdır. 

On beş gündenberi gazete-

lerin gelmesi çok intizamıız gi· 

diyor. Halkın ufak ihtiyacı da 

bu yüzden tatmin edilemiyor. 

Adnan 

=-

Dün Şehrimizde 5 Futbol 
Müsabakası Yapıldı 

• dan bir lntib• 
Dünkü BeglerlHtgi - K asımpaşa maçın 

f ll or 11yf aanııclacbr J 
~ Dliakll apor hareketl•Tinlıı tam ta al h ıp 

=-: 

• 
CI 

TABI 
.... -

Tayyare 
Piyangosu . -

On birinci tertip Taggare 
Pigangoaunun beşinci keşideS'i 
br1giin iamamlandı. ikramiye 
oe mükafat kazanan numa
ralar 6 ıncı sagfamızdadır. 

Milli Tasarruf 
Haftası 
- --

Bugün Bütün Memlekette 
Başlamış Bulunuyor 

- --
Bugün tasar.ruf haftasının ilk 

gUnüdür. Bir hafta devam edecek 
olan bu milli iktısat korunma 
gününde, Türk halkına yapacağı 
şeyin ne olduğunu ve ne olabi
leceğini aıılatmak esasen lllzum• 
suzdur. 

Fakat bütün dllnyanm ecnebi 
mala istilasına karşı kendisini 
müdafaa için tuttuğu yolda yürü· 
memek, bir nevi intihara git· 
mek demektir. Onun içindir ki, 
"Son Posta,, bütün karilerinden, 
milli varlığımızı kurtarmanın ye
...,ine çaresi demek olan tasarruf 
<} 

ve milJt mal istihl!ki yolunda 
büyük bir hassasiyet ve asabiyet 
NÖstermelerini bekler. 
ô .. 

Bu münasebetle her akşam 
radyoda istifadeli monoloğlar, Milli 
İktısat Cemiyetinin hazırlatbğı 
pllkları dinJiyebileceğiniı gibi, büA 
tün mekteplerde talebeye bu 
yolda tedrisatta bulunulacak, sine• 
ma gazinolarda gramofonlarla 
ko~feranslar verilecek, latanbnl, 
Beyoğlu, Kadıkö~ ve Üsküdarda 
vitrin müsabakaları tertip edile· 
cek, tayyarelerle şehir üzerinde 
reklamlar atılacak ve daha bir
çok merasim yapılacaktır. 

Bu faaliyetin tarafımızdan 
günü gününe kaydedilerek kari· 
ierimize iblağ edileceği tabiidir. 

l
r Tasarrufa 
. Şiarlarını 
1 Öğrenelim 

Vatandaı: 
ı _ Yerli mali kullanmak. para• 

nuzın kıymetini korumaktır. 
2 _ On parahk bir ıe1 ahrken 

bile yerli malını tercih et. 
3 - Yerli malı kullanmak Türk 

çiftçiıinl, Tilrk itçiıinf dütDnmek 

demektir. 
4 - Milli mücadelede ilk hedef 

Akdeniıdl • 
Şimdi lkfncl tiedefı lkbaat. 
5 - Her .en• giyecek•• yi7ecek 

için dışarıya 100 mtlyon lira verlyo· 
ruz. Bu Memleketimizde kalmalı. 

Balıkesir - Kütahya Hattı 
Yakında Açılıyor 

Bir Heyelan Neticesinde Çathyan 
Tünellerin Tamiri Haftaya Bitecektir 

Çatlak hasıl olan mıntakada hararetli bir tamir Jaaligetl 
Bahkesir, 9 (Hususi) - Balıkesir· Kütahya battanda alb ay evvel 

bir heyelan neticesinde çatlıyan Alayunttan itibaren yirminci tünelia 
beton inşaata dün bitmiştir. Tünelin ray ferşiyab da yirmi kanunuev
vel kadar ikmal edilecek ve hat işletmiye açdacakhr. 

Ağrıdağı Eşkıyasını Ko
yacak Yer Güç Bulundu 

Adana 9 ( Husuıt Muhabiri· 
mizden ) - Ağndağı mamunları· 
nıo muhakemesi yakında baıh· 
yacaktır.Muhakemenin nerede icra 
edileceği malum olmamakla be-
raber, en mlisait salon olmak iti· 
barile Asri sinemada yapılması 

muhtemeldir. Sinema salonu an· 
cak adetleri yedi yliıll geçen 
maznunları istiap edecek geniş· 
likte olduğu için bizzarur sami· 
in de kabul edilmiyecertir.Bu hu• 
eusta benUz bir tertibat abnmıı 
değildir. Şimdilik milıtantiklikçe 

isticvabın ikmaline çalışılmaktadır. 
Mamunlar onar kiıilik poıta 
halinde istintak daireıine götll· 
rülUp getirilmektedirler. 

Esasen kadrosu çok tqkın 
olan Adana Hapishanel Umumisi 
Ağrıdağı mamunlarının gel· 
meıi üzerine büsbüttın daralmlfı 
bu ıebeple bazı ııhhi ve inzibati 
tedbir alınmasına zaruret hA11I 
olmuttur. Llzımgeleo ıeraiti 
haiz bir bina bulunamadıtı için 
maznunlar kimilen umumi hapi
ıaneye doldurulmuşlardır. 

Tarih Dersinde 1 

Talebe - Napoleon tamanmda dünyaya gelmek iıtordir.ı. 
Muallim - Niçin ? 
Talebe - O umanın •akayiinl ezbcrlemiye hacet kalmaıdıl .. 
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Halkın Sesi 1 

Tasarruf Meselesi 
Ve Hasislik 
Bugün mühim bir haftanın 
ilk g-ünüdürı Tasarruf haha
ıının ilk g6nü. Bu münase
betle t:-.arruf. yerli malı •e 
ha.islik hakkında ha11ua mü
ta)caama müracat ettilc. A!
dığımız ce•aplan yaııycruzr 

Klmll 8. (Dlvanyolu ltılt ıo\cık 72) 

- Tasarruf haftası hakkında 
fikrimi soruyorsunuz. Anl~tayım: 

Bence tasarruf ve iktısat demek 
yorganına göre ayak uzatmak, 
açılmamak ve ihtiyaçlarını yerli 
maltardan temin etmek demektir. 
Yoksa kaplumbağa gibi kabuğu 
içine çekilip topr . .k yalayarak 
Takit geçirmek demek drği)clir. 
Tasarrufu haset derecesine getir
mek te israf kazar bu memle
kete zararlıdır. 122arruf yapaca-
ğız diyerek böyle hareket eder
sek yerli sanayiimiz ve ticari 
~aliyetimız felce uğrar. .. 

AJI B. (Çemberlltaı kll'aathanell) 

- Harbi umumiden e'n'el 
dünyada refah ve servet çoktu. 
Her millet mirasyedilik yapıyordu. 
Fakat harbin doğurduğu muva
zenesizlik Te gayritabillik dün
yada bir buhran yarattı. Şimdi 
her millet vaziyetini kurtarmak 
için tasarruf yapmıya ve para 
arttırmıya çahşıyor. Biz de böyle 
yaparsak ancak reha bulabiliriz. 
Lükse ve f~teziyo artık nihayet 
vermeliyiz. Hele yerli olmıyan 

bir mala on para aarfetmeme
liyiz. 

• lbrahlnt ll•at B. (Fı.daklı ft-kamrtan 
)'Ok\lfU 23 ) 

- Bazı günahlar ve memnu
lyetler vardır ki, bunların önüne 
geçmek için mutlaka bir kanun 
yapılmaz. İnsanların müşterek ve 
milli vicdanı bunhn haram kılar. 
Bu hükümler bir Ayet gibi kuv
Tetli olur. Ecnebi malına para 
vermek, israf etmek te kebairden 
aayılan milli bir günahtır. İatiklal 
harbinden evvelki milli misakımız 

· bizim istiklalimizi kurtardı, şimdi 
büyük bir ant içerek iktısadi bir 
misak kuralım ve paramızı yerli 
mala verelii:n. 

* Servet B. ( Şehzadebatı Eml-urettin 
malıalleal 7) 

- Bu hafta tasarruf haftası
dır. israf yapmıyacağız. lükse, 
ıüse, inciye, boncuğa para ver
miyeceğiz. Harice beş para çı
karmıyacağız. Harice çıkan hir 
ıantim Türk parası bile bu mem
leketin varhğındaı1 kopanlan bir 
parçadır. Fakat bize tasarruf 
haftası değil, tasarruf seneleri 
lazımdır. Her Türk on paralık 
birşey almak için elini cebine 
atarken önünde kocaman bir 
istifham dikilmeli ve şöyle de-
meli: Acaba aldı~1m yerli malı 
mı? 

Günün Tarihi 

-~-mBl!-_,_~--ı.-~;ım;:;:m---------.. Behçet B. Arkada' 

VAPUR iHTiKARI j s::!~~i::t~=~a- TÜTU_ .. N __ iŞLERi ş~.~,:~~~g~~,3~~~~ 
Tacir/erimiz Fiaf /eri kada,ıarımızdan Behçet Beyin ir~ih~ 

llni dün teessürle haber vrrnııtl el 
Seyrise~ainden Ucuzlatmak Merhumun cenazesi dün i'nıete .. 

'J :• arkadaılarının omuzlarmda ebe 

. . Mı k D !Mı u T. J 1 •• •• " • • me enine götürüldü. 
lmuaf SfigOT Um Un egl l Behçet Bey Altıncı Mübadell 

Memleketimize uıilyonlar ge
tiren fındık. üzüm, tütün, incir, 
palamut gibi ihracat maddeleri-
miz. bazı ecnebi vapur acentala
nnın aralarında teşkil ettikleri tröst 
yününden ihraç edilememekte ve 
tüccar büyük zararlara uğramak· 
tadır. 

Hamburg ve timal limanlan· 
na yaptığımız ihracat şimdiye 
kadar Doyçe Levant Kumpanyası 
vapurlan ve Felemenk bandıralı 
şilepler vasıtasile yapılmakta idi. 
Son zamanlarda Bir Norveç 
acentası bu limanlarla lstanbul 
limanı arasında be~ vapur işlet
miye başlam·ştı. 

Felemenk ve Alman vapur 
acentalannın ton başına nakliye 
ücreti olarak aldıkları 35.5 şilin 
yerine, Norveç vapurlan 16 şilin 
almakta idi. 

Norveç vapurlan herhangi 
bir sebepten bir haftadanberi 
limanımıza uğramamaktadır. Bu 
vaziyetten istifade eden Alman 
ve Felemenk vapur acentaları 
Norveç vapurunun istediği fiat
tan yüzde 60 fazla istemekte
dirler. 

Tacirler bu va:ı:iyet karşısın
da hükumetin tedbir almasını, 
Seyrisefainin Mısır hattında ol· 
duğu gibi bu hatta da bir vapur 
tahsis etmesini istemektedirler. 

Hırsızlık 
Beş Serseri Bir Sandık 

Lastik Aşırmışlar 
btanbul Pclisi dün beş 

sabıkalı serseri yakalamıştır. 
Bunlar bir bırsızlık hidisesile 
maznundurlar. Tahkikata göre, 
Mehmet, Akif, lsmail, Recep ve 
Nihat ismindeki bu beş kafadar 
Sovyet lastik acentesi namına 
gelen bir sandık lastiği çalarak 
kaçnış'ardır. Fakat zabıta me
murları bunların saklandıklan yeri 
kolayca bulmuşlar, çaldıklan eşya 
ile birlikte her.sini yakalamışlardır. 

Olu Çocuk 
Kumkapıda Balipaşa cadde

sinde bir elektrik direğinin ya
nmda vakitsiz doğmuş ölü bir 
kız çocuğu bulunmuştur. 

Oyun Kavgası 
Büyükadada oturan Salim is

minde biri bir oyun meselesinden 
Murtaza isminde birini yaralı· 
yarak kaçmıştır. 

Sekiz defa takdirname alan 
Kadıköy Mal Müdürü 

Salahaddin B. 
Kadıköy Malmüdürlüğü me

murlarınclan Fevzi Efendi ihtüis 
ve sahtekarlık cürümlerile maz
nun olarak mahkemeye verilmiş, 

birkaç gün evvel de Ağır Ceza
da sorguya çekilmişti. O zaman 
kısaca bahsettiğimiz bu cHrüm 
iddiası hakkmda aldığımız tafsi
lat şudur: 

Fevzi Efendi hazine makbuz
lannı alarak para tahsiline 
başlamış ve Kızıltoprakta Tevfik 
Beyden (200) lira alarak kendi-
sine bir kısım sahte makbuz 
vermiştir. Bunun üzerine Defter
darlığın müsaadesile evi taharri 
edilmiş ve sahte makbuzlar 
yakalanmıştır. Fevzi Efendi de 
Beyoğlunda bir kadının evinde 
bulunmuştur. 

Bu zat neticede bir buçuk 
ay hapse, 6 ay memuriyetten 
mahrumiyete mahküm olmuştur. 

Diğer taraftan bu mesele ile 
alakadar olmak töhmetile Kadı· 
köy şubesinin tahsil muavını 
Salahattin, tebliğ memuru İhsan 
ve Osman Efendiler de mahke
meye verilmişlerdir. 

Geçende bu hadiseden bah-
sederken ihtilasla alakadar tahsil 
memuru Salihattin Efendi yerine 
yanlışlakla Malmüdürü Salihattin 
Beyin ismi yazılmıştır. Hadise 
hakkında bu tafsilatı verirken 
bu yanlışlığı da tashih etmiş 
oluyoruz. 

Müdür Salabattin Bey Maliye 
memurlarımız arasında faaliyetile 
tanınmış ve sekiz defa takdir
name almıştır. 

Bir Tanassur Meselesi 
Fransız mekteplerinden birinde 

yapıldığı iddia edilen bir tanassur 
badiseıi üzerine tahkikata başlan
mıtbr. 

Tütün inhisarı Umum Mildür 
Vekili Nazmi B. tütün meselesi 
hakkında bir muharririmize ıun• 
ları söylemiştir : 

- "Tütnn lohisannm lzmirde 
halktan yok pahasına tütün aldı
ğı hakkında bize bir şikayet 
yoktur. Böyle bir tikayet geline 
meseleyi tetkik ederiz. lımirde 
idarenin on kuruşa aldığı til
tünler herhalde pek fena olan-
lardır. Sigara ve tütün sarfiyatı 
her yerde olduğu gibi bizde de 
düşmüştür. Fakat bu hususta 
kat'i bir rakam veremem. Tütün 
ve sigara fiatlerini indirmek ka
rarın1 ancak hükümet verebilir. 
Bu husustaki dosyeleri Umum 
Müdür Behçet B. Aokaraya gö
türdü. İdarenin mütehassıs kim
yakeri M. Peronun istifasına ge-
lince; kendisi lsviçrede Darülfü· 
nunda bir vazife aldığından bu
radaki vazifesinden ayrılmak 
mecburiyetinde kalmıştır.,, 

DarUlfünunlu Hammlar 
Beynelmilel Darülfünun me• 

zunu Kadınlar Birliği isminde bir 
Avrupa teşekkülüne mensup 
bir kadın şehrimize gelmiştir. 

Bu kadın, bizim Darülfünun 
mezunu hanımlar arasında tet
kikat yapmaktadır. 

Kadın Kini 
Bir Kadın Eski Dostuna 
Sokakta Dayak Attırmış 

Dün Kumkapıda garip bir 
dayak hadisesi olmuştur. Tahki· 
katımıza göre o civarda oturan 
Zeynep isminde bir kadın Hüse
yin isminde bir balıkçı ile yaşı
yormuş, fakat balıkçı Hüseyin 
her nedense bu kadından aynl
mışhr. 

Bu vaziyete cana sıkılan Zey• 
nep dün yanına] sabıkalı Çipil 
Hüsnü ve diğer tanıdığı erkeği 
almış, eski dostunun papısıoa 

dayanmıştır. Balıkçı Hüseyin so
kağa çıkınca iki erkek üzerine 
atılmışlar ve epey dayak atmış
lardır. Polisler bunları yakalamış, 
adliyeye vermiştir. 

Ekmek YUzUnden 
Çakmakçılarda oturan Tabir 

isminde biri bir ekmek mesele
sinden lbrahim isminde birini 
yaralamıştır. 

Komisyonunda da çalışıyordu. ICO' 
miıyonun reiı ve azaları da dili 
merhumun cenazesinde haur buloll' 
dular. B~hçctl Etf al Hutanesinde' 
kaldırdık. Teşvikiyc camiinde rı" 
mazuıı kıldık, ve Maçka mezarlığın' 
ıamdOk. Mezarına Matbuat Cenılyedı 
Alhncı mübadele komisyonu, Beb' 
çet Beyin ailesi çelenkler koydU1'1' 
Çok ınim!J bir arkadaşımız dıfıl 
aramızdan aynldı. Kederdide ailesi' 
ne, l'azeted 11rkadaşlar1na, akfabl 
•• ••idda11na beyanı taziyet ederi" 

Halk Fırkası Kongreleri 
Halk Fırkası nahiye kongre!~ 

denm etmektedir. Perşembe gÜll 

aktamı Kumkapı nahiye•İnin, dOrı~ 
Ka11mpaşa nahiyes nin kongre! ~ 
yapılmıştır. Bu kongrelerde muhtel 
faaliyet mev:ıubahı olmuL raporl,t 
bzırlanm14tır. 

Sabık Hıdiv 
Sabık Mısır Hıdivi AbbH Hil.-1 

Patanın dün Ankaradan tehrirııi~ 
döndütüoü yazmıştık. Abba. Hil~ 
Pata Tokatlıyan olel'nde oturrıı•.
tadır. Bir müddet ıehrimiıde kal•' 
caktu. 

Memnu Mmtakada Bir Adaıf 
Ali Yaşar isnı "nde bir ad ... 

Maltepe civarında memnu mmtak" 
da dolaşırken yakalanmıştır. 

Sayrisefain Memurları 
Seyrisefain memurlarının tekai111 

lüklerine ait proje lamamlanmışt11' 
Maliye Vekaletinde tetkik edifnıe~ 
tedir. 

Muhacirler için Bir Emir 
Dahiliye Vekaleti tarafından ictf 

eden yiJiyetlere verilen bir e,,,,. 
ıöre ellerinde vesikaları bulunmıJ,_ 
muhacir olduklarını ispat edemi)"' 
cek uziyette olan bütün mübadill,f 
n muhacirler vaktile iıkan edildilr' 
leri evlerin bedellerini yirmi senedi 
ödemek suretile temellük edebil" 
ceklerdir. 

Kimyakerlerin içtimaı 
Kimyaker Cemiyeti dün H.P 

niade senelik kongres·ni yapmııtl 
Koni'rede şu knrarlar alınmıştır. 

1 - Dünya ile münasebatu' 
fabrikaların ecnebi kimyalrcrl yerid~ 
Te4•iki Sanayi Kanununun maddi' 
mahsusa" mucibince Türk kimyak,tl 
kullanmalarını temin etmek. 

2 - Şi:ndilik Ankarada yeni .,r 
tube açılmasına lüzum olmadığınd-' 
cemlyet azasından olup ta Ankaradl 
bulunan ba.ı.ı ldmyakcrlerlerin ce.-f' 
yet meafaatı için çalıımaları., J 

Bu kararlardan sonra ye 
idare heyeti intihabına 1reçiJrrıl• 
C•nt Mazhar, Ekrem, Sabalıaddi" 
Zibai, Raşit,l\tehmet Ali,lbsan Beyl,ı 
yeni idare heyeti azalıiına seçilmlf 
lerdir. 

(Son Posta'nın Resimli ikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Parasızlık 

1 : Yolcu - Hasan Bey... Bunlarla ' 
ne münakaşa ediyorsun 1 Seni pek 
hararetli görüyorum. 

2: Hasan B. - Bunlar 11 Parasız hiç· 1 3: Yolcu - Allah Allah ... Parasız ne 
bir şey yapılmaz., diyorlar, ben de yapılır Hasan Bey, söyle bana bakayım? 
"Yapılır I, diye iddia ediyorum. 

4: Hasan B. - Gel de kulağına 
ıöyleyim: Parasız borç yapılır, borç. 
anladın mı? 

() 
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Yerli 
Malı 
Sevgisi 

•• rgun 

BEHÇET KEMAL -
t Taaarruf ve yerli mah haf· 
dtaından asıl maksadın, bu mab· 
lkut ıamao içinde, berkesin, Milli 
f hsat ve Tasarruf Cemiyetinin 
aaı azal . 'k d .. rn· arı, mılli ı tasa ın mus· 
hır amilleri gibi düşünmesini, 

l
adreket etmesini temin etmek 

o uv 
gu kanaatindeıim .• 

Çocuk sevincine halk allka· 
•ın ' ta a, ve resmiyet edasına her 
y ~an bayılabiliriz. Her zaman t: . /çabiliriz. Bu emel bir fan· 
f ~1 ~n öteye geçmiyen, hiçbir f: dk&rhk istemiyen ve bir tek 

Y a temin etmiyen bir iştir. 
ier~aksat, kalabahğı bir aray.a 
k ırınce, halkı kaynaşmış hır 
e~vvet yapınca bir hedefe ok 

rnek, bir cepheye seferber et· 
~~tir. Biz tasarruf ve yerli malı 
ha asını; bir bayram ve neıe 
aftası degv il b' .. unu kaydol-llıa , ır gon 

l' ve bir cephe addediyoruz. 
b asarruf ve yerli mala haftası, 
u bale girip olgunlaştıktan 

•onradır . ki tam ve muvaffakı· 
Yetli bir e~er diye bu milletin 
i1öğsUnü kabartan bir hadise 
o Ur, 

.Bu haftayı lakayt, hem de 
iafiı telakkilerle, ecnebi ve IU-
tuınsuz mücadele zamanı haline 
f0krnak, çok güze), çok isabe~li 
tı~·kat o vakit geri kalan (358) ~u: 
u sUkün zamanı addetmek gıbı 

•akirn bir fikrin akla gelmesi ve 
Cereyan olup kalması ihtimali 
Var. Yerli malı haftası (358) gUn 
süren mücadelenin taarruza geç· 
ille günleri olmalıdır. Geçen yerli 
inalı haftasında kazamlan bir zafer 
olmalıdir ki, bu seferki yerli 
inala bahasının mücadele Ye ta· 
lrruzuna meydan versin. 

Geçen sene yerli mala hafta
•ı, memleketi hakkile memnun 
tden fakat itiraf etmeli ki, ta
tnamiıe tatmin edemiyen bir ha-
dise oldu. Bir halk bayramı şek
linde geçti. Fakat bir iktısat se-
ferberliği için lazımgelen malze
tne ve amilleri galiba toplıya-
rnadı. Bu seneki teşebbüste mu
'\'affak ve maksat ta muzaffer 
iCSrrnek, her Türkün en isabetli 
Ve devamlı temennisidir kanaa
t' ındeyiz. 

Milliyet cereyanı bizde başlı
Yalı çok oluyor. Fakat hep mem· 
~~ ve mahdut sahada yiirüdilğü 
•tın, biz onu bir zamanlar yalnız 
edebi; bir zamanlar ancak edebi 
le · lb k' 'l ı· sıyasi zannettik .. Ha u ı, mı • 
hYet, şümullü bir tek kelime: ile: 
t'aYatidir. Hayatın, bir millet
~n Utnmi hayatının her safhasir· 
r a baş rolU olan kuvvet ve ce-
eyan milliyettir. 

SON POSTA Sayfa 3 
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1 _ Bugihı her loimizde kullan· 
dığımıı elektrik, keşfedilip fltimal 
edilecek bir hale retlrilmeden enel 
mevcuttu. Fakat onu tutup latedit.i· 
miı tekle aokmak iktidarını baız 
detti dik. 

T G 

2 - Bugün etrafımııda, hatta 
bütün küremiz üzerinde cereyan eden 
havai. afaki veya kinıyevi hadiselt'
rin vücudumuz iherinde tesirleri 
yardır. Fakat bia hiuetmiyoruz. 

AF AB 

Gizli Kuvvet 

3 - Deme!< ki yalnız kuvvetin 
mevcudiydi kafi bir fey deA-ildir. 
Asıl mar;f.,t bu kuvveti kendimize 
esir edip kullanmuını ötrenmektir. 

LE 

Yeni Bir Vekilet 
lktısadi Tedbirler Arasında Yeni Bir 
Hazine V ekileti ihdası Da Düş·· nülüyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Halk 
Fırkasında teşkil edilmiş olan 
Maliye Komisyonu, kaçakçılığa 
karşı alınması IAzımgelen tedbir· 
Jerin ittihazile meşguldür. Ko
misyon, lüzumlu gördllğü tedbir· 
lcre ait bir proje hazırlamak Uzere· 
dir. Hükümet, kaçakçılığın hudut
larda, limanlarda ve her yapılan 
yerde temamen tenkiline az· 
metmiş bulunmaktadır. Bu se
beple alınacak ve tatbik edile
cek usuller, tedbirler çok esaslı 

İthalat 
Gümrük Umum Müdürlüğü 

Bir Tamim Neşretti 
Ankara, 12 ( Hususi ) -

Gümrükler umum müdürlüğü 
bütün gümrüklere _Ye~i ithalat 
listeleri hakkında hır ızahname 
göndermiştir. . . 

Bu izahnamede: "A,, lıste~ı~-
deki eşyanın gümrüklerden bıla· 
kaydüşart tahdit . hari~i olarak 
geçeceği; B listesındekı. .eşyam.o 
muafiyet ruhsatnamesını ~~ız 
müesseseler tarafı~dan getır!l
mesi 1 5.zımgeldiğini ; F · lıs
tesindeki sıhhi malzeme ıçın 
Sıhhat Vekaletinden mlis.aad~ 
alınması icap ettiğini, C. hstesı 
için de İktısat Vekaleti.ni~ ~üs.a
adesi lazım olduğunu bıldırmışh~: 

[Yeni kararna me ile llıtelor ve us 
aylık itha lAt cetveller!nl tamamen dünlıu 

ve şUmulln olacaktır. 
Halk Fırkasındaki komisyon 

yarın mühim bir içtima yapacak, 
Başvekil Paşa da bu içtimada 
buır bulunacaktır. 

Komisyonun bu husustaki 
pro1esı bir iki güne kadar 
tamamlanıp hükumete verilecek
tir. Hükümet, gerek Dahiliye 
Vekilinin yazdığı raporda, gerekse 
Fırka komisyonunun projesinde 
işaret olunan esaslan nazan 
dikkate alarak bir kanun layihası 

• 
ispanyada 
İlk Cümhur 
Reisi 

Madrit, 11 ( A. A. ) - Reisi
cilmhurun intihabı (40) dakikada 
yapılmıştır. Rey}eri;° . tasnifi de 
ayni müddette batmıştır. 

Reylerden ?azılar! m~b'usan 
meclisi reisi ıle saır bırtakım 
ıahsiyetler lehinde tebarüz etmiş 
ye 34 rey de beyaz olarak ve
rilmiştir. 

Madrit, t 2 (A.A) - Dünkü . 
yemin verme merasiminden sonra 
M. Zamora ıneb'usan meclisini 
terkederek riyaseticümhur sa
rayına gitmiştir. 

Munıailey yollardan geçerken 
kalabalık bir halk kütlesi kendi
sini çılgınca alkışlıyordu. 

yapacak ve Millet Meclisine 
verecektir. Diğer taraftan, mevsuk 
olarak ileri sürülen bir habere 
göre, kaçakçılığı tenkil için bir de 
vekdlet ihdas edilecektir. Bu vek4· 
letin ismi (Hazine VekAleti) olacak
br. ( Hazine Vel,aleti) Bütçe Ka
nukile diğer malt kanunların ve 
bilhassa Varidat Kanunlarının 

tatbikı vazifesile uğraşacaktır. 
Bu yeni Vekilete ait teklifin 

şu günlerde ortaya atılması kuv
vetle muhtemeldir. 

Bir Komisyon 
Türk - Bulgar Muallak Me

selelerini Halledecek 
Sofya, 11 - Bulgar Başvekili 

M. Muşanof Meb'usan Meclisinde 
son Ankara ziyareti hakkında 
şunları söylemiştir: 

- "Bulgar tebaasile Bulga
ristandan hicret eden Türklere 
ait emlak meselesini tetkik ettik. 

Trakyalı muhacirlerin Trakya 
haricindeki emvali meselesile de 
meşgul olduk. Bunlardan başka 
Vassiliko ve Malkov mıntaka
sında hududun iki cihetindeki 
mülkler meselesi de görüşüldü. 

En kısa bir müddet zarfında 
bUtün bu meselelerin halli için 
vasi salahiyeti haiz bir komisyon 
teşkili hususunda mutabık kaldık. 

Nikbin 
Vatandaşlarıma 
ithaf l 

P. S. 

Bulgarlar bizim yarımız kadar 
bir miltettir. " La Bulgarie ,, is
minde Fransızca bir propaganda 
gazeteleri vardır, bu vasıta ile 
bütün milletlere kendilerini tanı
tırlar. (Bizim böyle bir gazetemiz 
yoktur.) 

"La Bulgarie., de bir istatistik 
gördüm. BuJgaristandaki neşriyat 
hakkında fikir veriyor. ( Bizim 
böyle bir istatastiğimiz de yoktur.) 
Birkaç parçasını buraya tercilme 
edeceğim: 

" Her sene, BuJgaristanda 
2500 tanesi telif ve geri tarafı 

da yabancı dillerden tercüme 
olarak 2800 kitap çıkar. ( Bizde 
bunun onda birinin çıktığına bile 
emin değilim. ) 

"Umumiyetle, dünyanın maruf 
klasik eserlerinin çoğu Bulgar
caya tercüme edilmiştir. (Bizde 
klasik eserlerin çoğu değil, azı 
bile tercüme edilmiş değildir. 
Yapılanlar yarım yamalak şey
lerdir ve tam, güzel, halis bir 
tercüme enderdir.) 

"Telif eserlerin 803 tanesi ten• 
kit kitaplarıdır. (Son senelerde 
bizde bir tek tenkidi eser çık· 
mamıitır. diyebilirim.) 

"Telif eserlerin 525 tanesi 
edebiyata aittir. 260 tanesi de 
ilmi, siyasi ve iktısadidir. 

"Bugün Bulgaristanda, 500 
tanesi payıtahta olmak Uzere 898 
mecmua çıkar. (Bizde heveskir 
gençliğin çıkardığı beş on mec
mua sayılmazsa bir tek mecmua 
yoktur. ) 

" F evkalide iyi neşredilen üç 
büyük edebi aylık mecmua var
dır. ( Bizde iki aylık mecmua 
vardır, birini misyonerler Türk 
gencini zehirlemek için neşreder
ler; öteki de yalnız edebi mahi
yette değildir. ) 

"Haftada yarım düzina kadar 
edebi gazete neşrolunur. (Bizde 
öyle şey yoktur. ) 

"Bulgaristanda hergUn kırk 

gündelik gazete çıkar. ( Bizde el 
ilanı hacminde çıkan ufak vilayet 
gazeteleri iatisna edilirse topu 
topu yedi tane yevmi gazete 
çıkar. ) 

"En iyi sabah gazetesi olan 
Zora 50.000 nüsha basılır. (Bizde 
en parlak tiraj 15.000dir. Fakat 
gazetelerimizin çoğu 5.000 den 
yukarı çıkamaz.) 

İlk cümlemi tekrar ederek bu 
acı bahsi keseyim: 

Bulgarlar bizim yarımız. ka
dar bir millettir. 

11 
Milliyet mefhumunu mevhum 

k.e ınuğlak bir şey oınıaktan ==================::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::= A k d s· tı~rlctrmak için, onu iktısadl haya- ' n ara a ır 
nUıhamn:da dercetmlştık.J 

... ~1.;~.biricik amili halin• koy· r İSTER İNAN, j STER j NAN M A ı imamın Cinayeti 

'r<lggare 
Piyangosu 

Ankara, 12 (Hususi) - DUn 
sabah burada Bentderesinde, 
inkılap mahallesinde, mahallenin 
imamı (60) lık Hüseyin Hoca 
refikası Revane Hanımı meşe 
odunile döverek öldürmüştür. 

Dün başlanan tayyare piyan-
tosu k 'd . b .. ·· y ı den 
1 

eşı esme ugun og e 
~~~a yine Darülfünun konferans 
h· ()nunda devam edilecek ye 

ltirilecektir. 

Bir Ev Yandı 
}' Evvelki gece Pangaltıda bir 
•ngın olmuş ve 176 numaralı ,,, t 

arnamen yanmıştır. 

Batan Motör 
turıŞirkcti Hayriycnin işgüzar motö

tı, s . f . . s , Caı eyrıae aının an a va puru, 
a t t ht N - d b' •• d tıtr ı ımı on ın e ır m usn eme 

liaj~te~inde batırmı ... tı. Alemdar tah· 
ç1ı Csı batan ınotörü denizden 

ttıtrın 
ıya çalışmaktadır. 

) 
.. 1 d b' uvaffakıyet ı rimizden biri bizim bu muvaffakıyctimizi her 

(S n Posta ıon gun er e ır m . 0 d E k' d k t tarından Piri nedense tuhaf buldu, tekzıbe kalkıştı. 
daha kazan ı. s

43
•
1 

erya ap anı aptı<Yı jlk Hem de çok acemice bir tekzip usulile! 

R . 'n bundan ( ) sene evve y o N'b b' M·' M .. d .. n • 'k eısı . b' . il d oldugunu ı ayet dfiıı ızzat uze u urune gıth , 
A ·ka harıtasının ızım m ze e .. .. .. . . v h . merı b' f t v f çekti ve goruıtuk ve resmını bastıgımız arıta parçası· 
h b ld bunun ır o ogra ını . a er a ı, nm, bizzat Piri Reıs tarafından yapılmış olan 

neşretti. A 'k d b" • bulunmıyan ilk Amerika haritası olduğu hakikatini müdür 
A pa ve merı a a ır eşı T . . . d'k 

vru .. k . · t izde çıkması ahsın Beye tastık ettır ı . 
b 

"him Tur eserının gaze em . . h . . . T h . B l .. .. u mu . . d b 
1 

b"tü cnebi l'J'a- Bızım mu arrırımız a sın ey e goru-
.. . şehrımız e u unan u n e e • . . . k . uzerıne . . . 

1 
harekete geldi ve şürken hızı tekzıbe kal ışan gazetenın muhar-

t muhabırlerı, a1an ar · · · d d 'd. F k t t "d" ze e 
1 

fi kerek bu hakikatı rırı e ora a ı ı. a a o gaze e mu ur 
deste deste te ş~a art'lçe beyin söylediği hakikati yazmak cesaretini 

b··tu d"nyaya ılan et 1 er. - d' Ç · k" b f k d k · · · u n u Türk müzesinin şöhreti bir kat goatereme .ı Un u u se er en i endısım 
Bu suretle ld F kat lıtanbuldaki refikle· tekzip etmış olacaktı. 

Jaha artmış o u. a 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

Hüseyin Hocanın bu cinayeti 
işlemesine sebep, kendisinin 
dediğine bakılırsa, refikasının 
zevcelik vazifesini yapmaması 

yüzünden geçinemiyorlarmış. 
Hoca, karısını döverek öldür

dükten sonra ahıra saklamış, 
gece karanlığı basınca götürüp 

dereye atmıştır. Fakat ev ile 
dere arasındaki yolda kan iz
leri görülerek hoca tevkif edil
miştir. ( 60 ) lık katil cinayetini 
itiraf etmiştir. 



4 Sayfa 

• 
/ktısat Sütunu 

• 
ithalatı Tahdidin 
Yerli Mallarımıza 
Tesiri 

ftballb tahdit tedbiri, memle
kette aanaJÜD üdrJpfında büyük 
bir amil o1acakbr. Şimdiye kadar 
T epi1d Sanayi Kanunu ile birçok 

himayelere mazhar olan Tllrk 
fabrikatörleri, bu karamıune ile 

bOtlhl bütaa AYnlpUlJD ıekabe
tiaden lwrtulmut oluyorlar. 

Ba tMİrill • olabilecejini 
alaa\ak İÇİll it.laallbmıD lefkil 
eden e11a ile, dahilde ,..akta 
oldujumla eşyaJI mukayese •• 
tetkikt• reçi.....aı lizamclar. 

e. İfe eneli, ,.. " pamuk 
menaucabncl• bqleyaLm. Mem· 
leket. laariçtea ptirilea ,.... ve 

pamuklu qyam• yekhu ( 80 ) 
llilyoa &ra tatmaktadw. 

Haynnab mebmJ olan, ipek 
ft pamuk menddl lptidalyeainl 
Jetiftiren ini memlekette. işbu 
me.addı iptidaiye De kendi lhti· 
pcatımm kendimiz yapmıya mu· 
nffak olduğ'llmaz ıüo, bu aeksen 
milyonu kazanmlf oluruz. Bu 
takdirde itballt ft ihracatımız 
uaS1ndald ( 54 ) milyon açığl 
lapadıktan bqka mabsulib zira• 
lyemizden barice ( Z8) milyonluk 
fazla satış ta yapmıt oluruz. 

Memleketimizde bilhassa pa· 
muk mensucat için atılmq bir 
temel mevcuttur. 

Memleket fabn1'aları, ıeraiti 
mubitiyenin fenalığından ve ec· 
nebi fabrikalann kendilerine yap• 
tıklan rekabetten dolayı; mamu· 
lltlanm, hatta sermayelerini k~ 
miren zararlara katlanarak, ucuz 
fiatlerle satmak istedikleri halde 
yine satamıyorlardı. Bu sebeple 
hazan bftsblitin duruyor, bnan 
da lruvtet ve kabiliyetlerinin 
yalnız bir kısmle çalıpyorladı. 

Tamamen ve hiç durmaksıun ça
Lpnlu da bum icap ettirdiği 
masrafın . altmdan flçliikle kal
kabiliyorlardı. 

ElyeYm Tiirkiyede mevcut i~ 
• ilk fabrikatannın ( 86 ) bin iai 
ftl'dır. 

Bunlar iyi pllfll'lana kaffesi 
yalmz ( 14 ) numara yapmak 
auretile beher bin İ6 ,emıiye 
( 33 ) paket imal ettiiüae 11azaran, 
senede ( 750) bin paket ( 14 ) 
numara yapahffirler. 

Memleketin fabrikalan. -4-J 4 
numarayı .kimilen memlekette 
imale tamamen k!fidirler. 

Numaralar kalınlafbkça imalat 
ziyadeleşir. Baladaki llesap yahu 
( 14) DUllMll"a Japeldtğına fÖre
clir. Halbaki -4 ili 14 •Dlllra 

yapılması IAzımreldiğinden mem-

leketba bitim labrikalan ... nr 
bu numaralardan ( 1,200,000 ) 

paket imal edebilirler ki, memle· 
ketiD fimdiki halde ihtiyacı bu 
miktann yansından azdır. Diğer 
nısıf ham ve bunun yerine da-

hilde ( 16 • 24) oumaralar yapı
labilir. 

B6yle himayeklr bir tarife ile 
yerli iplik fabrikalannın laimaye
ainden ıikiyet edecekler iki 
S1nıfbr: 

1 - ltbalAt emteası tacirleri. 
2 - Memlekette bez fabri

kalanmn •milleri. 
Birinci sınıfa ehemmiyet 

bile \'erilmemelidir. Çünkn bwı
lar Avrupa emteasının komis-
yoncularıdır. İkinci sınıf için 
de memlekete pecek mea-

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ Diş Doktor 

-------------------- 32 Diş Nasıl 
Memlekette Ekmek Ve Su 
Edime Belediyesi F ınnlann Çıkaracağı 

Ekmek Adedini Tahdit Etti 
Edirne (Husu· 

si) - l.taabul 
gazeteleri ek
mek meeelesiui 
sık 11k diUerine 
dolarlar. Bura· 
daki umumi b· 
naat. lıtanbulda 
b.enh t.Damlle 
baUeclilmiy• bir 
ekmek meselesi 
olduiu 8el'ke
zindedir. Fakat 
aize haber v..
yim ki bizim 
Edirne beledi· 
yesi ekmek der· 
cliDi halletmek 
için ıok yeni bir 
usul keşfetmiı ve 
tatbikata ela b--
lam'fbr. S. yeni usul. fmnlarm 
iıliyecıeği un miktarmı tahdit 
etmekten ibarettir. Şimdi ber fı. 

rm ghde en çok altı çuvat un• 
işlemektedir. Yani her fınn mti· 
saTI miktarda ekmek çıkarmak· 

tadır. Belediye çuval baflna (160) 
kuruş kir hesap etmit ve aarbı 

da bu aeaaba ıöre koyınuıtur. 
Bu usul mucibince fuınlar .ekmek 

makla ka1ma1111ft 
diğer maddeler 
ile de alAkad• 
olmupDI'. &..la
nn en bafmda 
Gaz gelmektedir. 
Yaplan bir ~ 
ldk aeticesincle 
pzleria diğer ec
nebi maddeleıle 
kanfık olduium 
anlı yan bura 
belediyesi, der
hal işe girişmif 
ve sabtekirhğm 

6nllnü almak icia 
pyret r&ıter-.... 

Su meselesi; 
Edil11• sokalclannda lcıı m•nzar•n Belediye • lt-

l 
pifir•ek işinde faJa dikkat Ye 1 tiJKile de 111CfS111 olallkladlr. 
itina sarfetmek mecburiyetinde- Su tesisatına ait proje ikmal 
dir. itin ehli ola o fırmcılar daha edilmiştir. Bir~ güne kadar 
fazla para kazanmakta ve çuval bu husustaki ketifııame de ta-

baıma (21 O) kurut kir temin mamlanacak ve belediyeye Ye-
etmektedir. Belediye reUi bu usuliin, rilecektir. Gerek proje Ye gerekse 

tecrübe neticesinde hallı için çok keşifnameyi Belediye reisi Ekrem 
faydalı olduğunu söylemektedir. Bey bizzat Aııkaraya göHlrecek, 

Şunu da •Gyliyelim ki, belediye Nalı• Vekiletile temasa ıirife-
yahaa ekmek ifile meşgul ol· cektir. Zültfii 

Adanada Muğlada 
Ziraat 

İş Bankası Çiftçilere Başladı 
Konyada 

Yerli Malı Sergisi 
Tesis Edildi Yardım Edecek 

Adana. (Hususi) - Bankalara 
borçlu olan çiftçiler ıehrimize 
relen iş Bankası tdare Meclisi 
Reisi Mahmut Beyle temas 
ettiler. Alikadar çjftçiluia tetkil 
ettikleri yedi kişilik bir heyet 
Mahmut Beyle mm aadıya 
gfirlştüler. Heyetia sasında eski 
Maarif Vekili lsmail Safa Ye 
Meb'us AH Mlnif Beyler de vardı. 

Haber alcLj'ımıza g&re heyet 
Adanadaki çiftçi buhranı hak· 
kanda Mahmut Beye lhımgelen 

izahah verınif, buhııumı hakiki 
llebepleri Ye izale çareleri etra
fıada mticlaYelei dkAr etmifler
dir. Neticede lılalt•ut B. jbaa 
muvaffak olua1111q " 111111Daile7b 
icap edea yardımm temini Jmm-
aunda ~caj'ım vadetmiştir. 

S.ld1Hııti11 

ıucattm dahide kabiliimal oı... 
lann keza himayeli bir tarife ile 
kartılanmuı yalnız mllmklia de
jil, Utta ebem .. eJze..dir. 

Bu suretle Olllar bDaaacak
lan yerli ip&jiai biraz palıaL 

alacaklar, fakat JllPbklan ma
mullb ela palsah Atacaklardır. 

Memlekette pmdilik bbm imal 
olmıyan iplı1der kendilerine zaten 

gilmrilksllz Yerilir. Memlekette imal 
olununcıya kadar da bunda de
Yam olunabilir. 

Maamafib b• ifte arar f5-
recek biricik 8IDlf ekseriya halk
br. Genit kntledir. Çnnko yerli 
ıanayiin inkişafa namına, yllnlü 
Ye pamuklu e11ayı ytizde (10.20 ) 
yOksek fiatle almıya mecbur ola· 
cakbr. 

---
Muğla. 10 (A.A.) - Son ,at

murlardan ıonra bntiin vilayette 
zeriyat faaliyeti hafl•mıftar. Yal
nız Muğla ve Bozöytik mıntaka
lannda 50000 dönüm arazi ekD· 
miftir. Çiftçinin tolıuıaluia ihti
yacı Yardar. Jlujla kooperatifi 
tolmmu tamanıea temia edene 
bu ıene pçea 9eDeJe nitpetle 
daha fazla seriyat yapılacaktır. 
Bu fnlahkta tetilnlerin son yazi
yetinin dahli vardır. 

Mufla. 10 (A.A.) - Bu sene 
YilAyet dahilinde kovancıhk çok 
iyidir. Anlana iyi yetiımesiııe 
ve mahsulleria iyi olmasına han
lar çok müsait gitmiştir. Sarf da
hilde aarfedilmeldo beraber ge. 
çea 1e11eki bal İ•tilaaalltı 825000 
kilodur. 

Konya, (Huu11) - T.aanaf 
haftama ait laazaılddu ikmal 

edilmiftir. lktısat •e T uamıf 
Cemiyeti Koaya Şubesi, Moallim
ler Irırliji AlonUDda bir yerli 
mah sergisi açılacaktır. Salon 
w-F haftua mAclcletince açık 
blacak. 7erli -n·llt rfiaterile
c:ıektir. 

lf. Millet Mekteplerl aplmıf 
tedrisata bapmm•fbr. 

'f Aksarayla Konya aramda 
80, NevşebirJe Aksaray arumda 

80 santimetre kar vardır. Hava
m birkaç &Gndeaberi mluit 
gitmektedir. leriyata faaliJetle 
devam edilmektedir. 

Kayseride Tasarruf Adanada Bir Aile 
Ve İktısatHaftası Faciası 

Kayseri, 10 - ( A. A.) -Ta
aamıf haftasına ait programın 
parlak bir surette tatbikı için 
milU tasarruf cemiyeti idare he
yeti n bazı erklnı memurin va· 
linin riyasetinde toplanarak ba11 
kararlar ittı°llaz eylemiftir. Tasar
ruf haftasının ıeçen seneye na
zaran kıyas kabul etmiyecek de
recede m6kemmel bir surette 
tesidi n yerli mallanndan mG-
rekkep bir serginin açılma11 te
min olunmuttur. 

Pamuk r11tleri YDkseliJor 
Adana (Huıuıi} - KoZ1 ve 

pamuk fiatlerinde iki gtındenberi 

bariz bir tekilde mnıahede edi· 
len bir yllkaelme Yardır. 

Adana, ( Hususi ) - Burada 
bir aile faciası oldu. Telli Mehmet 
İlmilade bir adam kansı Zeynep 
Hanımı aldürdl. fiAd"• fiSyle 
pçmip: Katil Telli Mehmet 
Aakarada ukerlipi bitirmit ve 
he.OZ buraya dlnmllftllr. Fakd 
kan11 Zeynep Hanım111 befka bir 
erkekle ıayri mq1"11 mOnasebabm 
haber alan Mabmet. tabancaıım 
cekerek ate, etmiştir. 

VOcuduu Uç kurfU11 isabet 
eden Zeynep dshal ölmllıtür. 
Ciaayetten aoara firar eden katil 
•umaktadır, 

Arpa ihracatı 
Adana, ( Huıusl ) - Şehri

mizden Kıbns için ( 1000) toa 
arpa mubayaa edilmektedir. 

Tamamlanır? 
Gazetemlzha c1if in 

.ıt ,...ıanm ıcı.. ndfe • .._timi r.u._ .ı- ı>IHI ~ 

llldenUleriadea Saat 1.-'-
Dd defadukl çocaklarm allt 
ftrlhnnl llzunse1en _.__ 
...... ..,.. Elaıerip 
.. .. .,. .. fmt haldkattıe 
l.ıa tekll üzerinde biyllk bir 
'hah olan ba •it ditlerl me.O 
n babahma ei.Wi7etle 
....... ll•ı ..... Suat ...... 
.... yine api me.,. 

-C4:;en cumartesi riakl 
wır.da llit diflerinin lianai 
da çocuğun ~eneleriade 
clijini yazdık. Bugiln de 
ba difleri hangi yaşlarda 
tireceğini kaydedelim: 

Çocuk 'Ya.Sati olarak altı 
bdllr yirmi adet ıat di"i.telrr-"-. 

çıper. 
Altı ftya yedi ,..anda 

lam .tra.mda-. me\fdl 
mimin• .+aenda ( 
.. } tabir edile. • ~ 
...... eder. 

• .... m1a6r etmesi 
çoeaiw hiçbir .at elitini 
...-e t&zaa yoldw. 

Bu tlit ç•ıleda arka 
ela kendine mahsus olan 
tan 9kar. S-un mit 
luılefi ,oktur •e ba bir 
4'mi0dir. Seki&,.... .. 
.. arta kesici •lit dişleri 
., d&terek rerlerine d • 
mıe}ir. Dokuz yqmda 111 
b.ici ditlew değifir. On 
llirmci 8iit. çene difiai 
ıek yeri• daimİllİ gelir. 
,.._.. ikinci ait çene 
diferek yerine diğer bir 
.. eliti gelir. 

O. iki yaf1Dda alb yat 
lerillin arkumdaa ikinci 
çene difleri zub6r eder. Oll 
• d&i yatmda giz difİ d 
,.·ııı daimisi gelir. 

On yedi·- otnz yaıpnda da 
cıe-i• e11 arkasından (Akıl 
wra ( Vinni yq eliti ) ~· 
aıretle insan oba& iki dite .... 

Sarraflar 
Resmi Defter T utmıy 
rm Dükkanları Kapabl 

1lcaret M düriyetinden şi 
kadar rehin üzerine borç 
mGeaeaelerden (18) kadannı 
ataame almışbr. Ellerinde 
salname olmadan gizlice 
... derlaal mahkemeye y....ı·11 ..._ 

w mlesseseleri kapatılacaktlf• 
Mlcltniyet, ruhsatname 

ikraz mtlesseselerine bir 
t6adererek ödünç para 
defteri ile ticaret kanununun 
yİll eltili defterleri • te 
tetacaldannı bitdirmi,tir. Bu 
eueaeler 1 Kinunsaniden · 
ren bu defterleri tutacaklar 
tutmıyanlardan mezuniyet 
kalan geri alınacaktır. 

Garip Tesadüf 
Bir Otomobil Bir B 

he Oğlunu Yaralada --
Evvelki akşam Beyoğlu 

bir otomobl kaza• oloıu 
(2480) aumarab otomobil ca 
den reçerken bir aralık k 
açılmıt ve bu açık kapı bi! 
ba ile oğluna çarpmış, iki 
de yaralanmama sebep ollll 
tur. Ayrıca otomobilin de c 
lan kmtmıştır. Yaralan• 
Niko Ef. ile oğludur. Ş 
yakalanmıf ve otomobilin o 
ela (40) kilometre ait.iii an 
llUfbr. 



Nihayet, bir haftadanberi 
Hitleri, bu.tereddütten kurtularak, 
faaliyete geçmiş görüyoruz. Da
hilde beyannameler neşrediyor, 
.nümayişler yapıyor, hükumete 
feçeceklerini ilan ediyorlar. Bu
nunla da kalmıyorlar. Hitler, 
bütün dünya matbuat mümessil
lerini nezdine davet ederek hü
kukmeti eline alacağım ve iktidar 
mevkiine gelince neler yapacağı
nı anlatıyor. Arkasında büyük 
bir ekaeriyet bulunduğu için, bu 
darbei hükumeti her an yapmaya 
muktedir görünüyor. 

Hitler, iktidar mcvkiine ge
lince, takip edeceği programı, şu 

cllmlelerle hulasa ediyor: 
"Harp borçlarım, ve harp taz

minatını reddedeceğiz. Versay Mu
ahedesini yırtacağız.O gündenberi 
Almanyanın, şahsi olanlar hariç, 
akteUiği mukavele ve muahede
lerin hiçbirini tanımıyacağız. 
Dahilde şiddetli bir tasarruf si
yaseti takip edeceğiz. Bir kısım 
aıda ve bütün lüks eşyanın itha

lini menedeceğiz." 
Hitlerin bu beyanab, Fransa

Jl telaşa düşürdü. Bütün Avru
pada umumi bir rahatsızlık do
iurdu. Şimdi herkes merak ve 
endişe içinde bekliyor. Hitler ne 
vakit iktidar mevkiine gelecek 

•e gelince ne olacak? 
Bu suallerin cevaplarını bu 

birkaç günlük hadisat bize gös

terecektir. -

ğini akla getirtecek esbap mev
cut değildir ... 

M. Çemberlayn, lngili:r. lira
sının düşmesindek" başlıca amili 
de şöyle izah etmiştir: 

"lngiliz Jirasınm düşmesi sebe
bi, bazı ecnebilerin İngiliz Ban· 
kalarındaki paralarını çekmeleri
dir. Fakat Fransa Hükümeti ile 
Fransız Devlet Bankası lngiltere
de bulunan paralarına eJ sürme
mişlerdi.., M. Çemberlayn, sükun 
ve intizamın bozulmasına müsaa· 
de edilmiyeceğirı• de ayrıcı işaret 
etmiştir. 

Amerikadaki 
Ecnebi 
Eshamı 

Vaşington, 11 - Ayan Mec
lisi, Amerikada aatılan ecnebi 
eshamının kıymetleri hakkında 
tahkikat yapılması için azadan 
Consonun yaphğı teklifi tasvip 

etmiştir. 

.. SONPOST A ,. nın Milli Tefrikası : 47 

AB, MINEL A il! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Bu sırada bir sandalye tıkır~ 
tısı oldu. Narin ayağa kalkmıştı. 
Hemen çekildim, uzalda bek
ledim. 

Biraz sonra ikisi de Jocadan 
çıktılar. Beni görmemeleri için 
hızla merdivenlerden indim, so· 
kağa çıkhm, otomobillerin dur
duğu sokağın köşesine kadar 
gelerek barın kapısına baktım. 
Onlar da çıktılar ve ışığın al· 
bnda biraz durdular. 

Erkek ayrıldı ve Narin, koşa 
koşa gelmiye başladı. 

Hemen otomobile girdim, 

1 
şoföre: 

- Dikkat 1 dedim, geliyor, 

çaktırmadan takip edeceğiz. 
Narin otomobiline bindi, 

etrafına ba'kınmadan motörll 

hareket ettirdi. 
Dosdoğru Şişliye geldik. Ben 

Narine görünmemek için yüz 

adım kadar geride otomobili 
durdurdum ve atladım. Uzaktan, 

N 
. ·n apartımana girdiğini 

arını 

görmüştnm. 
Ha\·a yeni ağarıyordu. Ca~-

dedı hiçbir hareket yoktu. Narın 

Lontlratla, komünlstlt11W lcarp 
sükuta muhafaza eden 

lngiliz polisi 

Amerika 
• 

Mançuri lçi11 
Endişede 

Paris 11 - Amerika mOşahit 
murahhası General Davesin de 
i'tirak ettiği dünkü meclis celse
sinde Japon mümessili, meclisin 
Mançuri ihtilafını halletmek için 
sarf ettiği mesaiye teşekkür etmiş, 
Japon hükümetinin, Mançuriyi 
iıtila eden haydutlara karıı Ja
pon tebaasının mal ve canını 
muhafaza etmek maksadile mü
dahale hakkı baki kalmak Ozere 
meclisin kararını kabul ettiğini 
bildirmiştir. Japon murahhası, 
tabii hal avdet eder etmez, bu 
nındahale meselesinin de kendi
liğinden kalkacağı ümidini izhar 
eylemi~tir · 

otomobili garaja götürmemiş, 

kapının lSnünde bırakmıştı. Bu 
halde onunla karşı karşıya 
gelmek i temiyordum. Aramızda 
müthiş bir sahne geçmek ihti
ınali vardı. 

Ne yapabilirim? Nerede .akit 
geçirebilirdim? Hen Uz hiçbir 
kahve veya sütçil dükkanı açıl
ınamışh. Hayatımın en korkunç 

sabahlarından biriydi. Ben baiJev1 
duygusu olmıyan bir adamım. 

Bedbin değilim. Hayatımda biç 
büyük bir keder hissetmedim, 

fak at o sabah ömrilmde hisset
mediğim şeyleri duydum. Her 
şeyden iğreniyordum. Sanki etra-

fıma gizli ağlar, tuzaklar geril
mişti. Haberim olmadan, arkam
dan kement atıyorlardı. Ben, 

Tahdidı 
Teslilıat Ve 
Amerika 

Vaşington 1 İ - RisicUmhur 
M. Hoover tahdidi teslihat hak
kında bir nutuk s5ylemiş ve bu 
nutkunda, cihan efkan umumiye
sini bu bahisnzerinde cesaretten 
düşürmemek lazım geldiği nokta
sında israr estmiştir. 

Reisicümhur, Amerikanın Bey
nelmilel Adalet Divanına iştiraki
ni iltizam etmiş, Mançuri bidise
leri~del! dolayı duyduğu büyllk 
endışeyı saklamamış, Kellog mi• 
sakına riayet edilmesi için Ame
rikanın Cemiyeti Akvam ile teş· 
riki mesai etmesini doğru bul
muştur. 

lngiltere Ve Hindistan 
Londra, l O - Lortlar Kama

rası üç gün devam eden müza
kerelerden sonra hükümetin Hin· 
distan siyasetini tasvip etmiştir. 

dünyadan haberi olmıyao ahmak, 

aanki herkesin maskarasıydım. 

Bir dostuma gitmiye karar 
Yerdim. Şükrilyil tanar mısın ? 
Mühendis. Mektepten beri arka· 

daşhk. Ôldil zavallı. Çok sevi· 

ıirdik. Narini tanırdı, beğenirdi. 

Kurtuluşta otururdu. Çare yok. 

Bir otomobile atladım. Ver elini 
Kurtuluş. 

Sabah karanhğı Şükrnyo uyan
dırdım. Beni görür görmez fev
kalade birşeyler olduğunu anladı: 

- Hayır ola? dedi. 

- Fenayım.. dedim. 

Çalışma odasına girdik. Ge- · 
niş bir koltuğa oturdum: 

- Çay mı içersin, kahve 
mi ? Diye sordu. 

Bana sorarsaciz, benim hOfU• 

ma gitmedi değil. Hayvani •aaıf· 
lardan ıiy"de insani vasıflara 
ehemmiyet verilmiş. Beden gllzel· 

Jiğinden ziyade ruh ve dimat 
gUzeUiği aranmış, bugilnUn gllıel 
erkeğinde aranan vasıf ta bu 
olmak lAzımgelir. 

Par iste 
Kayıp 

Olanlar 

HANIMTEVZE 

Paris 1 1 - Her sene Parfste, 
daha doğrusu Paris te dahil ol-

mak üzere (Sen) vilayeti denilen 
mıntakada tamam (25) bin kifinin 

ortadan kaybolduğu görülnyor. 
Son senenin ittatistikleri bu mik· 
tarı ( 27 ) bin olmak llzere kay• 
detmişlerdir. Bunların bOyük 

bir kısmı adrea bırakmadan mes• 
kenlerinden ayrılan insanlar, 
diğerleri de şu veya bu akal 
taliin kurbana olan kimselerdir. 

- Aman bir su •e bir kah· 
ve, dedim. 

• 

Suyu hemen getirdi. Ben 
içerken yllzüme bUtün dikkatile 
bakıyordu. Meğer ben kirec; 
gibi imişim. 

Bütün meseleyi anlattım . 
Bir iki defa hayretten sıçrayarak 
beni dinledi: 

- Eğer, dedi, sana itimadım 
olmasaydı, bu söylediklerinden 
hiçbirine inanmazdım. Adeta 
masal. .. 

- Evet, dedim, ben de 
gördüklerime inanmıyorum. Eve 
gidince eski Narini bulaca§'ımı 

zannedcdiyorum. Dlln recekl 

kadm başka idi, bana 8yle geldi 
tanıyorum. Of... baıım ağrıyor. 

(Aıkaaa nı) 



1 Sayfa 

Kari Mektup~ 
--

Yeni Vergi 
Ve Tekaüt 
• 

ikramiyeleri 
Ben, otuz beş sene, f asıla~z 

bu millet ve vatana hizmet etmış 
bir memurum. Geçenlerde tekaüt 
oldum.' Benimle tekaüt edilen 
birçok arkadaşlarım ikramiyelerini 
aldılar. Benim müracaallerim se
meresiz kaldı. Nihayet tahsisat 
bittiğini, yeniden tahsisat gelince 
ikramiyenin verileceğini söyledile:. 

Halbuki neşrolunan buhran 
vergısı kanununun muvakkat 
maddesinin son fıkrasında bu 
ıurelle ikramiyesi tahakkuk edip 
te kanunun meriyetinden sonra 
tediye edileceklerin vergiye tabi 
olduğunu gazetelerde okudum. 
Bir memurun hatası yüzünden 
geciken veyahut bütçede tahsi· 
salın tükenmesinden dolayı veril
miyen ikramiyeden vergi almak 
herhalde doğru olmasa gerektir. 

RECAi 

Oto~us istiyorlar 
Aksaraydan Kocamustafapa• 

ıaya kadar uzıyan yol ora halkı 
için tabammfilfersadır. Acaba 
otobüs işlerile uğraşanlar otobüs 
faaliyetini buraya da teşmil ede
rek Sirkeci - Kocamustaf apaşa 
arasında seyrisefer ihdas ede· 
me:ıler mi? Bu bat Bakırköy • 
Sirkeci hatbndan daha az mü· 
bim değildir kanaatindeyim. 

Ak.aray: iRFAN 

Cevaplarımız 
M. Z. imzalı mektup ıahibi 

kariimize: 
itfaiye yangını haber almaz, 

ona yaogm haber verilir. Bildir
diğiniz hadisede itfaiyenin bu 
cihetten kabalıati yoktur. Asal 
lı:abahatli olanlar, ona yangını 
geç baber verenlerdir. 

Diğer cihetlerde bakkımzı 
teslim ediyoruz. Esasen alakadar 
makamı da şikayetinizden haber
dar ettik. 

* .. Sabık bir gUmrük Amiri ,. 
lmzasile mektup gönderen ka
riimiıe: 

Mesele, bügün için giinün 
en mühim hadisesi olmakla be
raber yazınızı aynen dercetmek 
bizim için imkansıı bir haldedir. 
Fakat ileri sürdüğünüz fikirler· 
de isabet ettiğiniz aşikardır. 
Esasen hükümetin almakta ol
duğu tedbir de aşağı yukarı 
ai:ıin mütalealannıza muvazi bir 
istikamet göstermektedır. 

« 
Fırka 17 levazım müdilr mu• 

avini Hamdi Beye: 
O zaman gönderdiğiniz mek

tup derhal tarafımızdan kendi· 
ıine irsal edilmiştir. Kendisi 
Darülfünun Edebiyat fakültesin· 
de müderristir. 

Edirne 
Felakete 
Uğradı 

Edimeden bildirildiğine g&re, 
Uç gündenberi devam eden yağ
murlar nehirlerin feyezanma se· 
bep olmuş ve 400 kadar ev su 
altında kalmıştır. Bu arada 
mühim miktarda hayvan zayiatı 
da kaydedilmiştir. 

Taşan sular dün gece yan· 
ımdan itibaren her tarafı kapla
mış, Kirişhane ve civan tamamen 
su albnda kalmıştır. Edirne ile 
Karaağaç arasında münakalat 
durmuştur. Hudut üzerindeki 
muhafaza kulübeleri de su ile 
kuşahlmış bir haldedir. Feyezan 
trenlerin işlemesine de mani 
olmuştur. 

SON POSTA 

Tayyare Piyangosu 
~ • • 
ff Bugün ikramiye Kazanan Bütün 
Numaraları A a w da Okuyunuz 

----------- -- - ------
On birinci tertip Tayyare Piyagosunun beşinci keşidesine dün öğleden sonra Darülfünun konferans salo

nunda başladı ve bugün de devam edilerelc bitirildi. Kazanan numaraları aşağıki sütunlarda bulacaksınız: 

) 

i 
r 

aza nan 

9 
8,000 U A 

Kazanan 

372 7 
5,000 li A 
Kazananlar 

25350 
39608 

3,000 URA 
Ka~anan 

27439 
41007 
265 

2,000 URA 
Kazananlar 

43174 
47009 
18442 
27591 
32761 

1,000 URA 
Kazananlar 

1.. 

4656 21067 
36913 27280 
23832 35872 
16806 46761 
43383 19761 
13255 7648 
24989 36205 
2348 12264 

24880 
On Beş Bin Lira 

15 bin liralık ikramiyenin 
nısıf bileti Gümrük muhafaza 
memurlarından Ömer Ragıp Bey· 
dedir. • Bu zat tam yedi bin beş 
yüz lira alacaktır. 

Bugün çeki!en 12 bin lirada 
Üsküdar itfaiye grubunun müş· 
terek biletine çıkmıştır. 

15750 
42665 
41235 
22991 
2926 

18271 
14508 

544 
41141 

5307 

18773 
23740 

4.5990 
19769 
10121 
15321 
43157 
44007 
45374 
43612 
37349 
26054 
43367 
8913 

49835 
28715 
23421 
14725 
42591 
48175 
41702 
41362 
35695 
11575 
41246 
47001 

36942 
49330 
14473 
17298 
21940 

5748 
-47832 
27166 
25156 
16084 

7670 
33150 
24068 
46086 
30753 
21984 
33393 
43285 
7296 

19806 
23724 
4619 

40986 
38072 
42829 
43710 
27935 
11942 
18059 
30669 
45809 
38147 

1181 
24004 

1 
Kaza an ar 

33431 

33037 
15619 
g~oo 

33173 
33229 

5481 
8521 

1CM 
44151 

42823 
28760 

8005 
12958 
15402 
-C8684 

589 
20179 
17128 
1364 

32856 
333l4 
.47034 
18256 
11544 

13579 
10440 

9323 
5596 
4018 

14198 
17706 
14686 
37261 
8894 

35222 
21250 

.47699 

.(0081 

16433 
31101 

12862 
-48133 
39'l34 

22424 
-43506 
29265 
27713 
4Q046 
40976 

'102 
45728 
f 8789 
31547 
11413 

212 
2364 

28244 
37058 

2167 
11186 
34286 
14787 
14241 
19436 
15592 
8616 

47243 
29367 

48885 

44439 

45939 
8265 

23242 

19260 
43199 

11870 
12846 
2060 

37953 
24573 
21550 
13281 
48334 
17823 
3108 

23424 
345 

13293 
48645 
37335 
40807 
29282 
19041 
12482 
1373 

27455 
16936 
49551 
43844 

406 
11905 
18966 
43575 
2059 

38900 
48167 
30377 
3155 

17303 
18469 
24172 
17551 
35220 

37070 
26683 
7568 

25768 
28120 
19449 
47642 
12974 
36046 
38578 
15979 
23505 
34582 
34951 
31316 
2570 
5160 

29286 
24521 
22875 
33115 
48846 
30446 

24041 
14963 
27975 

41599 1 

44122 
23032 
44094 

45175 
800 

9803 

29726 
39837 
34106 
24890 
45959 
23927 
35722 
3443 
9843 

14386 
47398 
41938 
5358 

48222 
8285 

36987 
7315 

19158 
10965 

39733 
44651 
8173 

36409 

30909 
2420 

42723 
26070 
30391 
28064 
30137 

2100 

48754 
22685 
28743 
3604 
1812 
9375 

3691 ı · 

28865 
48812 
25719 
11345 
9245 

38565 
36561 
40208 
6066 

35521 
18508 
7170 

47909 
22709 

491 
13649 
14542 
12483 

26 
42470 
31290 

21681 
13277 
48918 
64!34 

Kazananlar 
37638 
12103 
2628 

45988 
2632 

46394 
29302 
15615 
41573 
13518 

6447 

22063 
40999 
30621 
20992 
18968 
14965 
36161 
34798 
43518 
43870 
7611 

36047 
16475 
27403 
4205 

40633 
23506 
33504 
29931 
34126 
43829 
19142 

125 LiRA 
4694 

44919 
15625 
40248 
19Jl98 
43338 
34742 
25078 
6086 

31689 
30382 
23745 
8529 
41398 
28585 
40235 
5295 
7418 

45585 
27082 
41209 
5664 

48998 
8784 
9l23 

39684 
25987 

243 
14920 
25193 
40599 
37599 
37665 

Kazananlar 
20991 
11791 
39300 
6542 
4091 

21038 
4442 

lfi196 
30286 
48202 
15235 
10635 
18129 
31441 
44893 
34470 
365IO 

44903 
35036 
42014 
45386 

4001 
21775 
16118 
46055 
35703 

741 
15782 
20077 
3078 

37648 
24538 

22556 
40680 
40721 

868 
15064 
7055 

16917 
14332 
18932 
15956 
34888 
25167 
24819 
12801 
32957 
22350 
25951 
42228 

2755 
11143 
45040 
15432 
17893 
29080 
17924 
34869 

6951 
17760 
7147 

40850 
17404 

31655 
32810 
19104 
24462 
13183 
17121 
36728 
47567 
30757 
20065 
32901 
17888 
12279 
35996 
33403 
19827 

1508 
44476 
17871 
13202 
5977 

14278 
22487 

721 
38315 
20621 

10340 
18063 
16575 
33004 
40051 

-=============- ~=-----=-

40312 13804 10097 35590 
41428 2319 32474 
28387 12289 4615 

118 31906 19051 
31276 20336 32450 
34902 3922 10365 

5884 

10190 
32970 
35847 

2796 45136 27341 4740 
573 12436 15415 4842 

31630 13672 15265 49516 
19948 1673 42428 44278 
11189 26745 41012 35510 
10009 9563 36747 47128 

40 Bin Lira 
Bu keşideye ait (40) bin lira

lık mükafat bugiin en son çekilen 
şu numaralar arasmda taksim 
edilmiştir : 
31061 15240 47077 12306 
13068 22822 14812 
45014 705 15778 
46305 9923 38302 
37471 31055 31868 

2177 
I0791 
46361 
38070 

15495 41672 49325 43365 
40822 39405 19282 32760 
46094 
32234 
35704 

45816 
20262 
36583 

10108 
M8 

15962 

10981 
3t\430 
17016 

f<AnunuevHI ~ 

lktısadi Bahisler 

• 
lngiltere 

• 
Fransa ile 
1-f arp Ediyor 

Londra (Hususi) - ingiliı 
lirasının düşmesi, sadece ingilir 
lere dokunmakla kalmadı, düO" 
yanın her köiesinde meYcul 
ihracat müesseselerinin heıneO 
hepsini müteessir etti. 

Filhakika İngiliz lirası altı1' 
mikyasına muadildi. Bilhassa uıi1ll 
paraları istikrar halinde olmıyall 
memleketlerde ticarethaneler oıal
lannı h2p İngiliz lirası ile ~ 
hemen daima kredi ile satariarcJı. 
İngiliz lirasının kıymeti d~"! 
kredi ile verdikleri malın bedeli 
olan alacakları yüzde yirmi oir 
petinde eksildi ve ziyan ettiler. 

Fakat bu, İngiliz liraSJIIJll 
düşmesinin beynelmilel ticarete 
yaptığı tesirdir. Bunun bir d• 
beynelmilel siyasete yaptığı tesit 
vardır ki, o da ayndır. Bu mek'" 
tubumda size bu bahsin bir kır 
mı~ anlatacağım : 

lngilizler, paralan kıymetiol 
kaybettiği zaman, pratik ad~ 
olarak bittabi evvela kendileriJJI 
düşündüler, fayda ve-.rsin vermesio 
ittihazı zaruri görünen tedbirleri 
kararlaştırdılar. Sonra koınşusır 
nun da ayni felakete uğramasın
dan teselli bulan bir felaketzede 
tavrile komşularına baktılar : 

- BLI, bir hastalıkbr. Başkr 
!arana da sirayet edecek, dediler. .. 

İngilizlerin " başkalan " keli
mesi ile kasdettikleri komşu. 
birinci derecede Fransızlardır vo 
tahminleri geniş mikyasta olmasa 
bile kısmen tahakkuk etmek 
üzeredir. 

Filhakika lngiliz hükumeti 
parası düşünce ilk iş "larak 
gümrük tarif esini arttırdı ve 
gümrüklerde · himaye usulünü 
kabul etti. Nazariye itibarile bu 
tedbirin ilk hamlede iki tesiri 
olacaktır. 

Birincisi - ithalatın bir n~vi 
tahdit edilmiş olması dolayjsile 
hariçten içeriye az mal girmesi, 
ticari muvazenenin düzelmesi. 

İkincisi - Hariçten mal az 
geleceği için milli fabrikalann 
işlemesi ve işsizlere iş bulunma
sıdır. 

.fır 

Bu tedbirlerin Fransızlara do
kunduö-u noktaya gelince : Fran
sanm ingiltereye azim miktarda 
ihracatı vardır. lgiliz piyasasında 
Fransızlar bir sene içinde yalnıs 
çamaşırlık keten olarak 884 miJ. 
yon liralık, pamuklu olarak 169 
milyonluk mal satarlar. Şarabı, 

yaş ve kuru meyvayı, fantezi 
eşyayı bir kenara bırakınız. Sa
dece bu iki kalem eşya bilo 
bizim paramızla yüz milyon liraya 
yakin bir servet tutar. İngilizler 
bu malların gümrük resmini yüz• 
de elli artırmışlardır. Demek ki 
Fransız fabrikalan bu nispette 
işsiz kalacaklardır. 

işte İngilizlerin : 
- Buhran saridir, bqkalanu 

da sirayet edecektir; demelerinin 
sebebi budur. .. 

lngilizlerin ittihaz ettikleri bu 
tedbir Fransızları kızdırdı. Onlar 
da İngiliz kömürüne koyduklan 
gümrük reBmini yüzde on bet 
nispetinde artırdılar. Fakat: 

• 
Şimdi size dün gece Pikadilli-

den geçerken gördüğüm bir 
manzarayı anlatayım : 

Bir kadın, elinde iki metro 
genişliğinde büyük bir ilfin taşı
yordu. Bu ilan levhasının iizerin
de şu cümleler vardı : 

" Bir aydanberi işsizim. Ne 
olursa olsun yapanın. Beni boğaz 
tokluğuna hizmetinize alınız. ,, 

c. s. 



Haftada tki Defa Spor 

s SPOR 
Perıembe ,.-;-Cı:markai Gblcri 

Çıka~ak Spor Sayf alanmııı 
Okuyunuz ... 

Boks Dersleri 
Sving Denilen Yumruğun V :ızifes~ Ve 
Müsabakadaki Ehemmiyetı Nedır? · 

mühim roJu oynıyan uzuvlardır. 
Ayaklara her yu01ruğ!1 göre IA· 

eldig" i tarzda vazıyet aldırıl· 
zımg .. 
mazsa, vurulan yumruğun tesırı 

hiçe inebilir. 
Sol yumruk yani sol sving 

mideye vurulduğu zaman ay~kla· 
ı duracac7ı da resımde nn nası o • • .. 

görülüyor. Dikkat edılırse, aşa~ 
vanılduğu uman ayakların §e~I~ 

k_. nrulduğu zaman gıbı 
~ldir. Biribirine daha bitişik 
ve wcudun sıkleti her ikisine de 
aşağı yukan müsavi bir halde 
taksim olunmuştur. 

Sol sving mideye ancak mu· 
kabil bticumlarla vurulur. Çünkü 
hazırol vakti olan dik duruştan 

901 .,U.g1e mideye ı:eçmek im· 
ka.. yoldur. Sol svinı yandan 

\"ize ..-urulan .oı .wia• ruana.ı::= 
•t kolla çe1clı1dea ıeonra • il 

eol Sriıa• ygran lb<ıibör lteyaz 
Kilotludur 

Halbuki diiz .ol ~ 
~defe doğrudan doğruya llİP8 
aJmır ye yumruk hedefe karlacla 
ftnlr. Svingde kol yan kapalı 
Ye JUlllruk J&DdaJI çarpal'· 8a 
J'lllU'Ülana hedefe tam kunrc:tle 
pıpması içia vücudu sa~ tar~ 
bira& meylettirmek 90retile hır 
aeYi maniveli :vaziyeti yapıl· 
...ı.c1ır. 

Sol Sving de sol d6z yamnık 
gibi hem müdafaada hem ta~ 
ruzda kullanılır. 

Sol Siving'in havalesini iJ?ce 
tösteren şu resimden o yumrugun 
istimal şeklini çok ko1aylakla an· 

lıyabilirsiniı:. 

Sving dediğimiz yumruk düz 
ıol yumrukla kroşe denilen yum· 
ruğun ortasıdır. Yani ne kroşe 
gibi ne de düz yumruk gibidir. 
Kro~e den farkı kolun biraz da· 
ha açık olarak vurulm~ıdır. 
Bir de yumruk hedefe ısabet 
ettiği zaman parmaklar taı~amen 
dqa çevrilmiş olur. Halbukı kro-

fe ıeklinde vurulan yumrukta 

parmaklar dışan doğru değil 
pere müt~vecci1ı olur. 

sv;ng'le basmi bayıltmak pek 
bbildir. Y almı Mr yumruk ek· 

ıeriya kroıe kadar müessir de· 

iildir. Uzunca bir devirle hede· 

le ~arpbğı için sür'ati kroşe ka· 
dar m'1hafa.ı& edemez. Halbuki 
bayıltan yumraklar seri çarpan 
Jtlmruklardır. 

Sol ninı bilh .. a düz aol 
f'lmrukla hücum eden bir hu
ma karp fe.kallde kol~ylı~ 
kullanılır. Meseli bir boksor d~ 
90} yumrukla başa hücum e~tiği 
zaman mukabele olarak sol ıvıng· 
le mideye vurmak kabildir. Keza 
1'lzc düz sollar veyahut sol 

ıvlngle hücum edildiği zaman 
da f ckilde göreceğiniz veçhile 
bir sol ıvingJe mukabele etmek 
kabildir. 

Sol Sving yukara vurulduğu 
zaman ayaklanra ne şekilde dll"' 

racağını da fotoğrafta tetkik et· 
aıeJisiniz. Ayaklar boksta ea 

Siy&hlı düz aoUa lbaşa hücum ediyor. 
B~yu K'Ulotha eğilerek aol avingle 

mideye mukabil hücum yapıyor 

çarpan bir yumruk olduğu için 
mideyi sıyırarak geçer. 

{ Devam edt"";Cek ) 
------::::::ım:~==:::a:s--~==:ıı:=--=-

• 
lzmirde 
Dünkü lik 
Müsabakaları 

&mir a2 (Hususi ) - Oün 
ıebrimizde futbol lik maÇlarına 
devam edileli. llk maç Göztepe 
ve Tllrkspor takımları arasında 

WL dh GISztepeliler nispeten a a 
teknik bir oyun oynuyorlardı. 
OyuD çok canı. oldu. Neticede 
2. 2 berabere kaldılar. 

En lıeyeculı maç, Karşıya· 
ka Spor • Altıoordu maçı idi. 
Birinci devrede_ Altın.ordulul~r 
rüzglr attma duşmelenne • rag· 
mee 9ç gol yaparak devreyı 3-0 
ftzİ etinde bitirdiler. 

Odnci devrede Karşıyakalılar 
bil' gol çıkarmak gayretile çok 
çalıştılar ve gayretlerinin seme· 

sini 20 oci dakikada yaptıkları 
~~r golle elde ettiler. Bi_r aral~ 
Karfıyaka Spor aleybıne bır 

enalh cezası verildi. Saidin 
P ktigı· · bu penaltı gol oldu. 
çe -
Bundan sonra başlıyan yagmuru!1 

.. 1 oyun heyecanım kaybetti. 
tesırı e 
Kar 

1 
akahlar gol çıkarmak ıçın 

ş Y 1 blar fakat muvaffak 
çok dçaıl ı ş Neticede Altmordu 
olama ar. · ·· b k . k üç sayı ıle musa a ayı 
bıre darşı Bu sene lik maçlannda 
kazan Lk 1 lar ilk defa olarak 
Karşıya a ı 
mağlup oldular. 

p o R 
Ca&etemla ....... .._. PHW !•M •• .....,. 

teıl pnlerf olıaak limr• WtaM IU .- ..,,.. 
neıl'edecektlr. 

?Ufeıabe s"aldl llpoP .. ,... .. nt!a _.,., • .,. 
harelııetlerinl, IH.ı.ket mpw la&d:ael..W 
okurac .. k11nız. 
Cuaertcal u1*"-ılaı C- slllllıl -~ 
ta'ıfllheı lıulec......._ 

. Oün Beyofla Halk Fırka~ında (70) kadu srilreulmizin lttiraklJe srilret miiulaakalan .,ap&hmf w lılrf•cl •wed 
.ıı~•• bulmuştur. Ahaaa netıceler tmalardır: 

Sıra ile galipler: 
Ali Usman Kumkapı. Bedri Kamkapı, Ragıp Anadolu, Salın Kumkap1, Adnan Balıriye, Oımn Bahriye. Celal 

Harbiye, Nuri Harbiye, Muuffer Kumkapı, Remzi Be,iktaı, Tarık Kuleli, Veli Kumkapı, Maxaffer K:ulel.i Be,l.r. 
Sıra ile mco;JUplar: 
Yusuf Kenan, Yaşar, Alleddin, lmıail. Hayri, Ahmet, bmail, Ahmet, Mithat, SükOti, Bahattin, Zlyaedch, Na• 

rullah Beyler. 
Reaim clünkl rireflerdea bir intibadır. 

Dünkü Spor Hareketleri 
Galatasaray-Fener Muhteliti, Perayı 
Yendi, Fakat Daha ÇalışmasıLazımdır 

Dün diğer haftalara nazaran 
lstanbu1 daha :zengin bir spor 
günü yaşadı. Sabahtan akşama 
kadar her tarafta ıpor müsaba
kaları yapıldı. 

Kadıköy Stadmda 
Dün Kadılt5y stadı çok ka

labalıkb, Slavyaya karşı oynıya· 
cak Galatasaray - F enerbabçe 

muhtelitinin Peraltlarla bir ekzersiz 
maçı yapacağını haber alan me· 
ra1dılar birkaç haftadır sönük 
geçen Taksim maç1annı feda 
edip Kadıköyiine geçmeyi tercih 
etmişlerdi. 

Muhtelit '11 şekilde çıktı : 
Ami 

Vahyi Mlthat 
Sopbl Nlhnt Rceat 

Nl.7-' Cc'r Zekt lluaafkr Fikret 

O~ başladı. Fakat muhtelit 
çok Ornitsiz bir oyun gösteri· 
yordu. Peralılar mubtelitin bu 
bozuk oyunundan istifnde ederek 
11kıfbnDıY~ . haşladılu. Reşat Ye 

Nihadın ıyı oynamalan Pera 
hücumlarını kırmıya kafi geldi. 
DüakO oyunda, Nihadın yavaş 
yaş eski vaziyetine girmiye 
baı1adığıoı memnuniyetle gördük. 
Halbuki müdafaa ve haf oyunca
lanndan Reşat ve Nihatlan bar
kalan mutat oyuolarmı göstere
mediler. 

Devrenin sonuna doğru açıl-
nuy• bafhyan muhtelit Muzaffe
rin bir golıle birinci devreyi 1-0 
bitirdi. 

İkinci devrede muhtelit daha 
düzgün oynamıya başladı. Maama· 
fih bu devrede çok bozuk bir 
oyun oynıyan Latif, düzelmiye 
başlıyan muhtelit kombinezonu· 
nun semere çıkarmasını güçleş· 
tiriyordu. Latif ayağına kramp 
girdiği için oyunu bırakb; yerine 
Cevat girdi ve oyunun çehresi 
değişti. 

Bir fırsat bulan Zeki muhte-
titin ikinci golünü attı. Birax 
sonra Cevat kornerden gelen bir 
topu kafa ile muhtclitin üçüncU 
golünü yaph. 

Devrenin yarısından sonra ı 
Zeki haf hattından gelen bir 
topu çok isabetli bir ıüt e kale· 
nin sağ köşesinden dördüncü 
golü soktu. 

Dünkü muhtelitin oywıu Gala
tasal".ay-F en er bahçenin en kuvvetli 
muhtelilinin gösterebileceği oyun· 
dan daha düşüktü. 

Taksim Stadında 
Dün Taksimde dört lik maçı 

oynandı. 
Birinci maçta, İstanbu1sporun 

!üçüncü htkımı Kasımpqa üçüncü 
takımile 1-1 berabere kaldı. 

ikinci maçta, Süleymaniye 
ile Anadolunun ikinci takımları 
oynadı. Neticeyi Süleymaniyeliler 
5-1 kazandılar. 

Üçüncü maç, Beylerbeyi birin· 
cilerile Kasımpqa birincileri ara· 
sında oynandı. Kasımpaşalılar 
O • 6 kazandılar. 

Dördüncü maç, Süleymaniye • 
Anadolu birinci takımları arası•· 
da yapıldı. Süleymaniye 2 • O 
kazandı. 

Bu dört müsabakadan Uçila-
cGıü olan Kuımpaşa Beylerbeyi 
maçı çok alaka uyandumıfb. 
Maç Kasımpapmn gilzel bir 
oyunile açıldı. 

Birinici devreain sonuna dom 
Kasımpaşalılarm öçüocll golilnn;do 
gördük. Bu suretJe birinci hafta• 
yım Kasımpaşa lehine 3·0 bitti. 

ikinci devrede Kas1mpa~anın 
ilk golünü rakipleri Beyl~beyliler 
yaptılar. Kaşalılarda rakiplerinin 
kendi hesaplarına yapbklan bir 
gole iki sayı dah;, illve ederek 
maçı 6-0 bitirdiler. 

Kros Kuntri 
Dün Şişliden Hürriyetiebediy• 

abidesi arasında gidip gelme biJı 
kros müsabakası yapıldı. Mmtak• 
Atletizm Heyetinin tertip ettiği 
bu koşuya kulüpler geçen ıene
kinden daha fazla rağbet gi>ster
miştir. Şişli Kros Kontrisiae işti
r&!< eden kulüpler fUnlardar : 

Beşikta1t lstanbulspor, Eyüp, 
Süleymaniye. Pera, Kurtuluı 
klüpleri de heyete zamanında 
iştirak edeceklerin listesini ver-
mediği içi rı müsabakaya girememir 
lerdir.Bu kır koşusunda birinciliktea 

dördüncüye kadar Beşiktaş klu
biine mensup atletler kuandalar. 
atletlere dördüacüye kadar birer 
madalya verilmiftir. Birind llub
ain, ikinci Remzi, &çlbıcü Naci, 
dördiindl Süaasl. 

Sülegmaniye· Anadolu birinci fokımlaf'ı dd11 mffaaba.'c.ttg• 
haılamadan e11t1fll bir GTada 
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BÜYÜK TA z-Kıymetli V esikalarımı 
Hala erbat Bir Haldecliı 

ŞEN 

GÖNIJL 
-47-

Güret şeklindeki av, bitmişti, 
irili ufaklı tam. dört ayı yakalan
mışb. Altı yoldaş, hayli zahmetli 
geçen bu avcı'ığın kendilerinde 
açtığı rahneleri gözden geçiri
yorlardı. En çok hırpalanan Baki 
ağa idi, yüıü tözü tırmık içind<ı 
kalmışb, kanıyordu. Kollarında 
bayii derin yaralar vardı. Fakat 
Sinanoğlu, daha fazla muztaripti, 
başında ağır bir sızı taşıyordu. 
Bu yaralar, bereler mümkün mer· 
tebe temizlenip yıkandıktan, kıs
men sarılıp aarmalandıktan sonra 
Yeniçeri Baki, elini Sipahi Ah
medin omuzuna koydu: 

- Sivri akıllı! - dedi - silsilen
de ayıboğan mı var ki aç kamına 
bunlarla gilreşe giriştin?. Şimdi 
ıu uğursuzları ne yapacağız, 

kesip kebap mı edeceğiz, oyun 
6ğretip köy köy parsa mı toplıya· 
cagız? 

O, kısaca cevap verdi: 
- Bostancıbaşıya armağan 

g&türeceğiz. 
Şimdi dişili, erkekli ve iki de 

yavrulu ailenin ormandan çıkarı
lıp Bostancılar koğuşuna götürül· 
mesi k~yfiyeti müzakere olunuyor
du. Esir hayvanları taşımak 

kolaydL Onların herbiri üç yliz 
kilo yük lcaldırabilirlerdi. LAkin 
keskin dişli ve keskin pençeli 
mahlUklan hendekten aşırmak, 
kimseye sezdirmeden koğuşa 
kadar ilerletmek ve sessizce 
merdivenlerden çıkarmak bir 
mesele idi. Yeniçeri Baki, tasav· 
vurdaki inceliğe hayran olmakla 
beraber çekilecek zahmetle elde 
edillecek neticeyi mütenasip 
görmüyordu. · Fakat işe bir kere 
girişilmişti, ayılarla boğuşulmuş
tu, bu sebeple geri dönülemez
di ve plan, yüzüstü bırakılamaz
dı. Zaten, Spahi Ahmet, kuvvetli 
bir irade ile arkadaşlarına he
deflerini gösteriyordu: 

- Atılan adım geri abnmaL 
Ölüm var, dönüm yok! 

Kısa bir müzakereden sonra 
oradan kalktılar. Sinan oğlu ra
hahız, Sipahi Ahmet ayakların
dan yaralı olduğu için esirleri 
taşımak, diğer dört yoldaşa ka
Lyordu. Yeniçeri Baki dişi ayıyı 
mtladı. Züpte Bey erkeğini 
kucağına aldı, Kranfil oğlu ile 
Mirim çelebi birer yavru yaka
ladı. Hayvanların ağızlarına da 
bkaç vurulduğu için münasebet
sizlik yapmalarına imkan yoktu 
ve zaten onlar, öyle bir teslimi
yet içinde seslerini hapsetmişe 

benziyorlardı. Ne çırpınıyorlardı, 
ne huyauzlamyorlardı. 

Hatta Yeniçeri ile sırtındaki 
ıarıım hanım arasında dosthık 
bile teessüs etmişti. Çapkın Baki, 
ara sıra onun kulaklarını çekiyor 
ve o da, süzgün gözlerile bu 
iltifata teşekkür ediyordu. 

Kafile, Asmaköprü civarına 
kadar gülüşerek, şakalaşarak yü
rüdü. Köprüye yakin bir noktaya 
Q'elince, Sipahi Ahmet durmak 
lfareti verdi : 

- Burada, dedi, mola verelim, 
rUn batımını bekliyelim. 

Yeniçeri Baki, ağır hamulesini 

Bugün 
İş, 

Tasnif Namı Altında BaşlıyaJl 
Maksadı Temin Edemez 

bakasile örtülmU.ştnr. Harbı 111111 

mide bu evrak camiin geniş ti 
falarına dökülerek tasnifine bat' 
)anmış, o sırada f stanbul' 
ziyaret eden Avusturya ~ 
paratoru camii gezeceği lçİ' 
göze hoş gelmiyceği et 
diş esile miktarı milyonla.ti 

iki hasım gözgöze geldiler 

Bulgaristana paçavra fiatına 

satılan ve bir daha elimize geç
miyeceği kat'i surette anşılan ta• 
rihi, kıymetli vesikalanmızın ha
zin akıbeti tahakkuk ettikten 
sonra Maarif Vekaleti (500) liralık 
bir tahsisat vererek fstanbulda
ki muhtelif mahzenlerde ta
rihi vesikaları bir araya toplat· 
tırıyor. Bunun için de tarihçiler
den müteşekkil bir heyet çalışı
yor. Bu cümleden olarak tapu 
dairesindeki evaraktan bir kısmı 
T opkapı sarayı müzesine nakle
dilmiştir. Şimdi heyet Ayasofya 
camiinin yukarı katındaki papaz 
odaları denilen yerdeki evrakın 
tasnifini yapmaktadır. Bcı on 

tutan kıymetli vesikalar kUre~ 
lerle hemen papaz odaları deol" 
len merdivenlerden aşağı knrek" 
lenmiş, kapılarının üzerine bitt' 
kılit takılarak burada güverciD' 
lerin pisliğine ve farelerin tabti' 
bine terkedilmiştir. içinde pah' 
biçilemiyecek kadar kıymetli fe' 

sikalar bulunan bu evrak, yağaıd 
sızıntıları, tozlar . ve güvercİ' 
pislikleri altında okadar berbJi 
olmuş ki insan burada kağıt o~ 
duğunun farkına varmaz. Sadi 

yere bırakarak 
ve sordu: 

t~n uzun eınedi ferahlık veren serinlik ve engın· 
likle mUz~yyendi. 

- Karnımız ne olacak? 
- Dört kere "ya saburl., çek-

mek, bir somun kadar karın do
yurur! 

Bunu söyliyen Züpte Beydi. 
Açlık ve yorgunluk yüzilnden 
hem esniyor, hem arkadaşına na
sihat veriyordu. Fakat orada ye· 
nilecek birşey tedariki kabil ola· 
mıyacağ:nclan kimse bu bahis 
üzerinde ısrar etmiyordu ve hepsi 
kuru toprak üstüne uzanarak 
güneşin batmaınm beklemiye ko
yulmuşlardı. Yalnız Baki, başını 
dişi ayının göğsüne yabrmıştı: 

- Ne yumşak, ne yumşak? 
kuştüyü yastık, bunun yanında 

haltetmiş 1 
Diye söylenerek uyumıya ha

zırlanıyordu . 

Güneş, ufuktan çekilirken 
onlar, hali yatıyorlardı. Gündü
zl'ın ziyasını, bir süzgeç gibi 
yapraklar arasından teressüp 
ettire ettire toprağa veren ve o 

Dyaya bu ameliye ile ölgün bir 
renk aşıhyan ağaçlar, · şimdi altı 
arkadaşın üstüne esmer bir yağ
mur akıtıyorlardı. Orman içinde 
uçuşan kuş sesleri, geyik mele
meleri, tavşan kahkahaları artık 
kesilmişti. Her ağaç, bir servi 
gibi sivrileşmiş ve hendekli mın· 
taka, bir mezarlık rükfıdetine 
bürünmüştil. 

Altı arkadaş, uzunca müddet 
bu gece sükununu da sUkfinetle 
massettiler. Hiç konuşmadan ge

cenin doğuşunu, büyüyüşU.nü ve 
her tarafı yavaş yavaş sarışını 
seyre daldılill". Orman, bir gece 

evvel meskenleri olan kara zin
dan simasını alıyordu. Fakat bu 

sima, zindan çehresi gibi dar 
ve müteaffin değildi. Yüreklere 

• GLORYA'da 
. Bu akşam 
ilk defa olara 

DAVID 
GOLDER 

"Sinema aleminde bir ta
rihi kaydeden filim." 

"Bütün dünyada milyonlarca 
temaşakiran tarafından alkıı
lanan filim." 

HARRY BAUR 
PAUL ANDRAL 

ve GASTON JACQUET 
tarafından 

lıaveten: FOX dünya bavadiı
leri. Korsika haydutlarile müca-
dele - Fransa, ln2iltere futbol 
rnaçı - Nevyorkta aür'at yarışları -
Cemiyeti Akvam celseıi. 

Bu mUateına ıala için 7erlerlnld 
tedarik ediniz. Tel. O.O. 16S6 

Serbest d uhuliye kartlan bu hafta 
için muteber değildir. 

Hayat yolunun hemen her 
lahzede değişiklik g&stereceğine 
kendi sergilzeştlerini bürhan tutan 
altı hovarda, başlan üstüne ge
rilen ıiyah örtü albnda ruht rü
yalar geçiriyorlardı. Renk renk 
maceralar. sevmeler Te sevişme

ler, döğilşOp boğuşmalar, zin
danlara girip çıkmalar ve nihayet 
bir ayı ailesi içinde uzanıp yatış, 
hepsinin içinde seyyal neşeler 
yaratıyordu: 

Neden sonra Sipahi Ahmet 
doğruldu: 

- Vakit geldi, dedi, yOrüye· 
lim. "" 

Yük taşıyanlar, canlı bamu
lelerini sırtlandılar, genç sipa
hinin ardına düştüler. Kenara 
geldiklerinde Ahmet glllümsedi: 

- Türkün aklı, dedi, sonra
dan başına gelirmiş. Bu slSz, be
nim gibi budalalar için söylen· 
miştir. Hele Sinan oğlu, çizmeni 

gi.inlük bir mesaiden sonra ancak 
( 13) sandık tasnif edilebilmiştir. 
işte bu şekilde devam edildiği 
halde tasnifin senelerce ıüre- bir yol zanneder. İşte timdi ~ 

bana ver!Ve onları giyerek hendeğe 
süzüldU. O mmtakaya girerken 
yapıldığı gibi, şimdi de birer birer 
inip ve cambaz merdiveni yapıp 
öbür yakaya aşıyorlardı. Bu sefer 
ayıcıklarıda indirmek ve çıkar
mak icap ettiği için ameliye daha 

Kıymetli t1e eski evrak işte bu halde balunvgor 
[Ayakta d.ıran zat "Soo Po•ta,, m h ı rrlrldlr.J 

fazla sürmüştü ve müşkül olmuş
tu. Çizmeleri geri verildikten 
sonra Sinan oğlu da beri tarafa 
alındı ve kafile Bostancılar koğu· 
şuna doğru yilrllmiye başladı. 

Bugün kşam 
saat 21,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 
kornedia 
Yazan: 

Musahipzade 
Celil 

Yakında: 
MAYA 

( Arkaıı Yar) 

ISTIHBUl BELEDiYESi 

. ~~ ~ ~~ 

il il 

iti" 1 il 
oyundan sonra hususi tramvay 

Cumartesi ve pazar günleri 
tenzilatlı halk gecesi. 

• MELEK sinemasında 11: 

MÜNİR NURETTİN 

cegını ve ( 500 ) liralık tahsisat 
bitmek üzere olduğunu nazan 
itibara alan Müze Müdürlüğü, bu 
tasnif ten vazgeçerek yalnız ev
rakın tozlan silkilerek sandıklara 
konmasına ve tasnifin başka bir 

zamana bırakılmasına karar vermiş· 

tir. Dün papaz odalarını gezen 
ve tasnif memurlarını iş başında 

gören bir muharririmiz müşahe
delerini şöyle naklediyor: 

Küçükleri (5) ve büyükleri 7 
metre uzunluğunda bulunan ( 16) 
dönemeçli ve tedricen yükselen 

loş bir dehlizden Ayasofyanın 
papaz odaları denilen yukari ka-

tın çıkılır. Bu dehlizin tam karşı
sında ve camiin sağ tarafında , 
ayni şekildo bir dehliz daha var
dır. 

YUz metre uzunluğunda bulu· 
nan ve gittikçe aşağı doğru inen 

bu merdivenlerin üzeri dört beş 
metre kalınlığında bir kağıt ta-

Askerlik Daveti 
19 KAnunue~vel cumartesi Fatih Askerlik Şubesi riya· 

setinden: 

KONSERİ 
akşamı 322 ila 324 doğumlu ve bun· 

Pazar gUnünden itibaren bi- larla muameleye tabi orta ehli· 
Jetler sinema gişesinde satılır. 1 yetnameli piyade, levazım, sana· hm•••••-••••m.. yii harbiyeye ayrılmış olanlar ve 

EDMOND ROSTAND'ın 
şaheseri 

Napoleonun Oğlu 
( L' A 1 G L ON) 

Tamamen Fransızca manzu
meli sözlü filim. 

322 ve 323 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi sunufu muhtelife 
orta ebliyetnameli olan maksu-
relilerin 1-1-932 de hazırlık kıta· 
larına sevkedileceklerinden ad
re !ılerinin ve muameleleri yapıl
mak üzere 24 ve 25- l 2-93 t ta
rihide şubeye müracaatları lüzu• 
mu ilin olunur. 

lışan sekiz amele bunları kürek• 
lerle küf el ere dolduruyor ve yu
karı sofaya çıkararak dökUyor. 
Dün burayı gezdiğimiz zamaJS 
ortada toz toprak içinde koca• 
man bir kağıt harmanı gördüm. 
Etrafına sıralanmış adamlar ki• 
ğıtların gelişi güzel tozlanm ıil
kiyor ve hiçbir tasnif gözetmek• 
sizin listüsto koyuyordu. Bunların 
içinde neler yok. Her birisi bir 
levha halinde salonları ailsliye
bilecek altın yaldızlı mukavele
ler, kıymetli beratlar, ecnebi 
sefirlerine ait Fransızca, Alman
ca, lngilizce, Rusça vesikalar, 
eski Rumeli ve Anadolu vilayet• 
!erimizde ve Kafkasyadaki ka· 
lelere ait hesaplar, umumi tah· 
riri nüfus cetvelleri Akdeniz ada
larınm idaresine ait Mora ıibib 
ceziresine, kalelerin muhafazasına 
ait birçok vesikalar vardır. 

Bizce bu işi daha esasli bir 
surette halletmek lazımdır. 

Buhran .. 
Altınlar Fransadan Da 

Çıkıyor 

Roma 1 O - F ransadan Ams· 
terdama gönderilen altını mev· 
zuu bahseden İtalyan gazeteleri 
altın Fransaya nekadar büyük 
bir sür'atle akmışsa, aynı sür'atle 
oradan muhaceret edecektir d~ 
mekte ve cihan buhranının mut
lak surette F ransada da akisler 
yapacağını ilave etmektedirler. 

Raşit Riza ve arkadaşları 
Bu akşam : Canavar 



Zabit Efendi, Üzülmeyiniz, Beni Öl
dürseler Bile Ben Artık içeri Girmem 
Muhafız Salih B., Bu Cevap Önünde Müşkül Vaziyette Kaldı 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her hokkı mah/rızdur 

-161-

Behice Kadınef endi, birden· 
bire geri döndü. Salih Beyle kar
tdaştı. O anda Salih B. hayret
ten donakaldı. Derhal va1iyt:tini 
tebdil ederek: 

- Af buyrunuz efendim.. Bir 
emriniz mi vardı? 

Dedi. Kadınef endi. cebrf bir 

tebessümle: 
_ Rasim Beyle görüşmek 

.latiyorum. 
Cevabmı ~erdi. Salih Bey, 

bOtnn bütün ,aşırmış bir vaziyet 
almııtı. Kadınefcndi ile araların
da fu mükaleme geçti: 

- Rasim Bey lstanbula indi· 

ler efendim. 
- Kendilerini bekliyeceğim. 
- Burada mı efendim? •. 
- Evet burada ... 
- Fakat burada nasıl olur 

efendim? Siz de takdir buyurur· 
ıuouz... Lütfen hareme teşrif 
buyurunuz. Geldiği ıamaıı size 
arzı malumat ederiz. 

- Hayır .. Burada kalacağım .. 
Ve kendilerini bura~a hekliye
ceiim ..• 

!. Lakin Efendim, burada 
bulunmanız mes'uliyeti mucıp 

olur. 
- Mes'uliyet mi?.. Eğer bu, 

Harem dairesinde bu karışık
hk devam ederken, nöbetçi zabiti 
Salih Bey, derhal lfizımgelen ted
birleri aldı. Evvela, Behice Ka
dmefendinin bulunduğu Rasim 
Beyin odasının bahçe tarafındaki 
penceresinin önüne silahız bir 
nöbetçi koydu. Ve sonra arka
daşlarını vaziyetten haberdar 
ederek telefonla Rasim Beye 
malumat verilmesini ienbih ettik
ten ısonra kenôisi de oda kapı
sına ya'kin bir • ere bir sandalye 
koyarak oraya oturdu. 

Şimdi, harem dairesinde ol
duğu gibi selamlıkta ve zabitan 
aracımda da büyük bir heyecan 
büküm sürliyordu. Telefon, mü
temadiyen işliyor, Rasim Beyin 
bulunması ihtimali olan yerlere 
haberler gônd~riliyordu. 

Nihayet Rasim Bey, -telefonla 
bulundu .. Vak'sdan ve vaziyetten 
haberdar oldu. 

• 
Behice Kadınefendi, muhitin

de uyandırdığı bu büyük ~elvele
ye karşı tamamen lakayt gibi 
görünerek Rasim Bey.in odasın111 

köşesindeki .koltuğa kurulmuş, 
şahane bir vekar ile oturuyor .. 
Bütün heyecan ve asabiyetini 
büyük bir sükun ile örtmiye ç.a
ll§ıyor.. Rasim Beyin avdetine 
intizar ediyordu. .. 

O esnada Şöhrettin Ağa ko
ıarak haremden geldi: 

- Aman doktor Bey nere
de? •. (Efendimiz) fenaUıştl. 

Bunlar, (olagan) şeylerdir.. Üzül
miye bile değmez ... 

Abdülhamit, acı acı gülllp 
başım sallıyarak : 

- Üzülmemek mümkün mü? 
Hatta, çok müteessir oldum. 
Sakın bu acı kalbime vurmasın .• 
Liitf en şu kalbimi muayene bu
yurunuz ... 

Dedi... Doktor derhal eğildi. 
Dikkatle Abdülbarnidin kalbini 
muayene etti. Sonra başını kal
dırarak: 

- Şayanı endişe birıey yok 
efendim. Kalbiniz, mükemmelen 
vazifesini ifa ediyor. Gayritabii 
hiçbir şey hisıolunmıyor. 

( Ark .. ı var) 

Güniin Takvimi 1 
BUGÜN-12 kanunuevvel 931, 

Cumartesi, Rumi 29 teşrinisani 
1347 •. l Şaban 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,16 Babşı 

16,41 
NAMAZ V AKiTLERl - Sa

bah 4,33, öğle 12,7 ikindi 14,28, 
akşam 16,41, yatsı 18,19. 

Kasım - 34 
Al.KAZAR - lıforgnn cambazhancıl 
ALL?ıIDAR - Prenses cnırinlı 
ARTiSTiK - Altı 1 'kalp 
A S R i - Boksörler kıralı 
l K 1. E :t - Attik 

lLHA ,RA - lstaoh 11 sokaldaranda 
ETUVAL - Don Kuaktan 
FJ-::RAH - Kooeer, var7ete 
t'.RANSIZ TfYATROSU - Ra~lt Rıu 

ca ORYA - Caıum Parla 

HiLAL - Hacı Mu.rat 
Xl!MA.L B. - Raııputin 
MAJIK - Bck6r 
W:l.EK - J.t:ınbul .okaldanndı 
)ıdl J..l - Küçük daktilo 
OPERA - Dul nı~aıllı 
SIK - Seracrl Kıral 
DARÜLBEDA YI - Şarlatan 
Kadık5y Süreyya - Yatasın hakikat 

ŞA K YILDIZI 
.., 

Holivuta Nasıl Kaçtım .•. 
Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 

'------------36----------------- 'I AZAN: Selma z 
havası içine yayıldı. Serseri bu-Yatar yatmaz, yorgunluktan 

uyuya kalmışım... Bir hayli müd
det deliksiz bir uyku çektikten 
sonr.a gözlerimi açtım. Vaktin 
ne kadar geçtiğini bilmiyorum. 
Sokaktaki gürfiltünün kesilmiı 
olmasına nazaran gece yarısını 

her halde geçmiş olacak... Gün
düzkü yorgunlunktan vücudümün 
her zerresi sızım sızım sızlıyor .. 
Akşama kadar gezmekten ve 
ayakta durmaktan ayaklarımın 
altı yanıyordu. 

Odam, karanlıktı. Mister 
Çangın odasında yanan gece 
lambasının ölgün ve hafif ziyası 
kapının ince ipek file perdesin
den süzülerek odamın zemmi 
üzerine yayılmıştı. 

Mister Çang, daha haln ttata
ğiDa yatmamıı. Tam kapının kar· 
şısındaki şezlonga uzanmış. Hiç 
kımıldamadan duruyor. Ben onu 
orada öylece uyumuş .zannettim. 

Gidip onu uyandırmak ve 
yatağına yatmasını tavsiye etmek 
istiyordum. ıBen bunu düşünür
ken yava~ yavaş onun sağ kolu 
hareket elti. Bu kol, sanki çok 

ağır bir lcuvvetle vaziyetini teb
dil ediyormuş gibi bataetle kalk
tı, büküldü, ağzına dcğru yak-

laştı... O zaman, elindeki çubu
ğu farkedebildim. 

Ucunda siyah topraktan bir 
lüle bulunan bu çubuğu daima 
geceleri yatacağı zaman içer ve 

çubuktan çıkan dumanlar, benim 
odama kadar gelerek mestedici 
bir koku neşrederdi. Fakat şim
diye kadar onun bu kadar geç 
uyuduğunu ve böyle geç vakit 
bu çubuğu içtiğini hiç hatırlı

yamıyorum. 

Mister Çang, o aheste hare
ketle çubuğunu ağzına götürdü. 
Üzun, pek uzun bir nefesle de
rin, derin çekti. Çubuktan taşan 
buram buram bir duman, ağır 
ve sakin dalgalarla odanın rakit 

lutlar eibi par~alanarak ~lr.afa 
dağıldı. Bir kısmı, .ince ipek per
denin filelerinden geçerek benim 
odama kadar hulul etti. Ornnıan, 
ince, bayılbc. bir ko:Cunun ağır 
ağır teneffUs ettiğim !havaya ka
rışarak dimağıma ııve ciğerlerime 
kadar geçtiğini hissettim. Gö~
lerimi kapadım .. Kendimi hu sih-

ramiı kokunun tesirine bırak
tım . Bir mUddet öylece, mest 
ve mahmur kaldım ... Biraz sonra 
gözlerimi açtığım -zaman, 'Mister 
Çang, yine ~yle biç kımıldama
dan duruyor. elindeki çubuktan 
ince, uzun dumanlar yükseliyor
du. 

Birdenbire onun gözleri açıl
dı. Nazarları, perdenin nim 
ıeffof zemini üzerinde dolaştı. 

Ve sonra elindeki çubuğui ya
nındaki etajerin üzerinde parlı
yan tunç tablaya bıraktı. Ağır, 

nim meflüç hareketlerle kalktı . 
Perdenin yanana kadar geldi. 

içeri girmiyerek baş1m kapının 
kenarına dayadı... Şimdi o, ne 

görüyor ve ne işidiyor: Sanki 
bütün maddiyatı erimiş te y.alım. 
ruhunun ve hissinin ıevkile hare
ket ediyor gibidi. bir (somnam

biil) ıairifilmenam sakinliği ile 
perdeye uzandı. Perde, aralı1ndı. 

O, bu nrelıktan geçerek1 ha
yal gibi ses iz bir surette yata
ğımın başucuna kadar kaydı. Ve, 
oraya gelir ge1mez, ellerini 

pijamasının ceplerine so'karal öy
lece kaldı .. Ben, artık gözlerimi 
yumduğum için onun ne yaptığı
nı göremiyorum. 

Bu anda, büyük bir ıefkat 
taşıyan iki dudak, büyü!< bir 
ihtiraz ile alnıma temas etli. 

GÖi r ·mi nçtığım zaman Mis
ter Çaut,. ı asıl geldi ise, yino 
öyle bir hayal iİbi sessizce ka-

aizin içinse, çok teessüf ederim .. 
Benim için 1e9 hiç ehemmiyeti 
yok... Zahit Efendi 1.. Hiç üzül: 
meyiniz, biç yorulmayınız. ~en~ 
öldürseler bile, ben artık ıçerı 
girmem.. İşte size son sözüm ••• 
Yalnız sizden rica ederim, Rasim 
Bey nerede ise, bir an evvel 

kendisini buldunmuz. •. 

Haberini gelirdj. Doktor Atıf 
Bey, biraz evvel sarayda idi. 
Fakat kendisine ait bir iş olma
dığından beş on dakika evvel 
çıkıp gitmişti. Haremden Abdül
hamidin fenalaştığına dair haber 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
if. 

yarak odadan uzaklaşıyor .. Kapı
nın ince fite perdesi, onun göl
geye benzi) en vücudu üz.erine 
kapanıyordu. 

Zavallı Salih Bey, Kadınefendi 
ile burada uğraşırken, Abdülha
mit vaziyeti haber almış, hayret 
JTe teessürden şaşırmış kalmıştı. 
Kendisine bu haber verildiği 
zaman birdenbire okadar büyük 
bir asabi buhran geçirdi ki, 
o anda ya bir sektei kalbe 
uğraması veyahut birdenbire 
dimağının ıarsılmasile deli olması 
lcat'iyyen utib 'at olunamazdı. 

Bu vaziyet ıkarşısında okadar 
taşırmıştı ki mütemadiyen : 

- Yaa .. Ya .• Ya .. 
Diyor ve başka birşey söyle

nıiyordu. Müşfika ve Naciye Ka
duıefendiler, mütemadiyen oradan 
oraya koşuşuyor, ellerinde kolon· 
Yalar ve ıu bardaklarile onu 
teskine uğraşıyorlardı. 

Müşfika Kadınefendinin göz
lerinden yaşlar boşanarak: 

- Allahtan korkmuyorlar. 
Onun bu halinde böyle şeyler 
yapıyorlar.. Yüreğine indirip 

lorla 61dürecekler. 
Diyor •e bu haberi birden• 

bire verenleri tekdir ediyordu. 
( C Ulşen Kalfa ) ile ( Zülfet 

Kalfa ) da odadan odaya k:ışuyor, 
( Kordiyal} arıyorlardı. Kadınlar 
~e kız!ar arasındaki tcl!ş, koca 
harem dairesini altüst etmişti. 

• 
gelince, hemen iskeleye adam-
lar koşturuldu. Doktor, buldu· 

ruldu. 

Atıf Bey, saraydal:i vaziyeti 
haber alır ., '"' or '{-0şa koşa gel
di. Doğr • • enı dairesine 

girdi. Abdülhanı"t, kendi dairesi· 
uin önündeki büyUk sof ada bir 

kanepeye yaslanmı~, yarı baygın 
bir halde oturuyor, göğsO, derin 
ıhtilaçlarla kalkıp inerken, kesik 

kesik: 
- Ah .. Oh ... 
Diyor ve inliyordu. Şu anda, 

başında fes yokiu. Abdülhamit, 
bir yabancı tarafından ilk defa 
olarak başı açık görlilüyordu ... 
Doktoru görür görmez. kımıldan
dı. Fakat mutadınm lıilafma ola· 
rak ayağa kalkamadı. 

Doktor, hemen yanına koştu. 
MUmkün olduğu kadar itidalini 
muhafaza etaıiye çalışarak ıordu ı 

_ Ne oldunuz efendim ?. 
Abdülhamit, baygın ve kesik 

kesik bir seale cevap verdi : 
_ Bu kadın.. benim ( aebebi 

mevt ) im olacak ... 
Vaziyeti vahim gören Atıf 

B Abdülhamidi teselli etmek ey, . 
için mukabele ettı ; • 

- Allaha emanet efendım •• 

. .. 
Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

iZZET RECAi .-----
Bey: Zeki ve 
mOdekkiktir. 

Faal ye hare· 
ketlerinl b_iz
ı at tanıım 
eder, başkala
rının iradele
rine koloy ko
lay uysallık 
göstermez ~ 

t 
1 

1 

şöhret ve ikbali sever. Bir işl~ 
baş olarak çalışmaktan hazeder. 
fikirlerinio kabul edilmesini, ar
.ıu eder. ve bu oğurda mllna· 
kaşadan çekinmez. Tahakkame 
tabamnınl göstermez. 

1 
AKSARA YDA B. B. Hanım: 

(Fotoğrafının dercini istemiyor) 
Moda cereyanlarına tabi olur, her 
yeni ff"Yi taklide mütemayildir. 
Ostllne başına fazla dikkat eder, 
tık ve temiz bulunmak iıter, ev 
işlerile meşgul olmaktan çabuk 
bıkar, başkalarının elem ve ke
derlerine lakayt kalmaz. 

MEHMET AD· 
NAN BEV: 

Ciddi ve va
kurdur. Her
kesle çabuk 
ahbap olmaz, 
neşe ve ke
derleri bak-
kında renk 
Yermem eğe 

dikkat eder 
gürültücil ve kavgacı değildi. 

Her ıeyi kolay beğenmez müı

külpesent olmağa mütemayildir. 

• 
AKI F BEY: Fotoğrafınız 

tahlil edilmiş Ye intişar da 

etmiştir. Gönderdiğiniz mektup 

tarihinden ıonraki nilıhalnrı iyice 

tetkik ediniz, bulamadığınız tak

dirde yine bildiriniz efendim. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksın1x. 

• 
Uyumamış, sabnhı beklemiştim. 

Henüı alacıı karanlıkh. Yavaş 
yavaş kalktım. Giyindim. Evveli 

' odamdan, sonra da apartırnanın 

kapısından sessizce çaktım. 

Sokaklar, tenha idi. Havada 
hafif bir rutubet vardı. ilk adım-
ları mı atarken, bilmem niçin tit

riyor gibi idim. Bu kadar eıken, 
biç bir yere gidilemezdi. Halbuki 

ben ncraye gidiyordum? •. Bunu, 
ben det bilmiyordum. 

Küçiil< caddeleri gcçeı ek 
(Garnon Avenü) ye çıktım. Tram
vaya atladım. Doğruca eski cvi-

'tt· ·~· c· me gı un... u.ıs :mson, u>·lcu-

dan henüz kalkmıştı Beni gerclli
ğü zaıuun, di1lcr;u;n uasıııdan 
boğuk ve ktaa bir f crycll çıkr.r.:!ı. 
Adeta, beni görnıdde ha; rette 
kalmıştı. Kendi.sine ~.mldıro. YU
ıl\nU öptilrn. Art k. iş b.1!-

duğumu ve tekr.u odama gelmek 
istcdiğinıi anlaUım. Uu ac-f cr dfl 
hayreti, memnu:ıiycto mUnl •• ılip 

oldu. Odamı haı:rlama31rıı, .f.
ıam gelip bur.1c!a yolacnğıını 

tembih etlikten SC'ura çı~ tırn; 
doğruca (Mclr Coı,h in Mil} er) 
ıtndyosuna gittim. 
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Verilen Karar Şudur: Avusturyaya ! 
Karşı 13 Kolordu s~f erber Edilecektir 

Bilmem nedense, doktorların 
meclisinde bulunmayı çok seve
rim. Mercan idadisinden ıehadet
namemi aldıktan sonra, doktor 
olmak iatedim; fakat babam bırak
madı. 

Petresburg Valisi Cenerahn 
muvacehesinde ıeferberlikten 

bahsetmek münasebetsizliğinde 
bulundu. Ayni zamanda· karar
glh müşiri de : 

- Ne karar verildiğini ıize 

ıöyliyeyim, fakat emin olunuz 
ki vaziyet pek cidddi bir hal 
almıştır, dedi. Bu sözleri miltea
kıp Ceneralm elini sıktı ve vedaı 
alenen beyan eder surette: 

- Daha mes'ut günlerde 
tekrar görüşebileceğimizi ümit 
ederim 1 Cümlesini ilave etti. 

• Saat altıda bir ceneral saate 
baktı, ve Ultimatom müddetinin 
mlinkazi olduğunu ima ederek: 

- Şimdi Tuna üzerinde top
lar patlamıya başlamış olmalıdır. 

Filvaki toplar doldurulmadan 
böyle bir nota verilemezdi! Dedi. .. 

Çar o gece operaya gitmişti, 
bitmez tükenmez alkışlarla kar· 
şılandı. Bunu Grandük tertip et
tirmişti; Şurayı Saltanabn ruhu 
da kendisi idi. Kır sakaUı, cesur 
bakışlı, kadın erkek hizmetçileri 
kırbaç altında inletir, haris bir 
Karadağ Prensesile evli, Almanya
ya kartı ötedenberi intirikalarile 
maruf, Almanya ya karşı harp 
taraftarlarının alemdarı, Franıız 

dostu dev cüsseli bir adamdı. 

O gün Şurayı Saltanatta 
Grandükün yanında (Rusya ha· 
zardır) serlevhası albnda bir ma
kale neıretiği için günün adamı 
olarak görünen Harbiye Nazırı 

Soukhomlinov otormuştui yazdığı 
makale asıl boğazların f ethinl 
istihdaf ediyordu. 

Y anouchekeviç onunla ayni 
fikirdeydi ve yanı başından yer 
almşb. Fakat Meclisi Vüklli Re
risi Goremikin bermutat ortalığı 
kollamakla meşguldü. 

Sazanov kendisi harp lehine 
bir şey söylemedi. Onun ilmidi 
~eferberlik ilanının her şeyi halle
der.cği merkezindedir. 

Bu mecliste Almanya hakkın
da dostluğunu ifade eden yalnız 
Kont Fredericks olmuştur ki bu 
mümtaz zat sarayda her nevi 
iltifat ve imtiyazı haiz olduğu 
halde düşmanı olmıyan yegAne 
şahsiyettir. 

Riyaset makamında sararmıJ, 
zayıf, nazarları boş, üniformasının 
ve nişanlannm sikleti altında 
bitkin bir adam vardı; bu zat 
bizzat Çardı. Fakat amcası Gran 
Diikun kaplan nazarları huzu
runda ne yapabilirdi ? Kabinesi 
samimi değildi. Rasputin de 
yoktu ki imdadına yetişsin.. Her
kes Balkan muharebelerinden, 
Dehrenthal hadisesinden, Japon 
muharebesinden beri harp diye 
kıvranıyor ve taht ve ıaltanabn 
şevket ve kudretini ancak Fransa 
ile beraber idare edilecek bUyilk 
bir harbin kurtarabileceğini tek
rarlıyordu. 

Konuşurken grevler arasında 
seferberlik ilanının mucip olabi
leceg müşkülata ima edilmiıti. 
Bu sırada Maklakov söz alarak 
bu dahili derdin de ancak mille-

tin silihbaşma da
vetile bertaraf 
olabileceğini ispat 
etti. 

Bu vaziyet 
kartısında dahili 
düşmandan kur
tulmak için bu
lunan çare harice 
harp açmak olu
yordu. 

Karar şudur: 
Avusturya ya l<ar-

~ı on üç ko!ordu 
sefeber edilecek, 

Fakat Sırplara 
ilk hücumun icra 

olunması bekle
necek ve hare
kete geçi1ecek 
anm tayini Ha
riciye nazırına 

mevdu bulunacak. 

ili& ki onun gibi, Sultan ha
mamında manifuturacı olmamı 

israr etti. Ne çare, ben de on alb 
senedenberi kumaş toplarının 

içinde toz yutarak sabahlın se
kizinden akşamın albıma kadar 
dükklnın defterlerile uğraşıyo-
rum. 

Maamafih bu hususta arzula
rımı tatmin için. gazetelerde dok
tor sahifesi görünce baştan aşa
ğa okurum, elime bir bp mec
muası geçti mi saatlerce başımı 
içinden çıkarmam. 

Geçen akşam, bir ahpaba 
davetli idim. Yemekte bir doktor 
vardı. Tesadüf, onun yanına 
oturmuştum. Tabii fırsab kaçır
madım. Herkes piyasanın buhra
nından, tahdit devrinden, yılbaşı 

tayyare piyangosundan bahse-
1 diyordu. 
\ Böyle Alim bir fen adamına, 
' alelade şeylerden konuşmak, 

J 
adeta namusuma dokunuyordu. 

Doktor sinir mütehassısı idi. 
Derhal bu mevıu üzerine sualler 

Ey gamkin 
Sazanov! Bi!tün 
cenerallerin İıuzu· 
cunda Çar ta
rafından senin 
sivil ellerine ve-

Avusturgada, Teslis hegkeli önünde lıalk sordum. 

rilen şey nedir, biliyor musun? 
Kapağım sçtığı zaman içinde 
beklediğin bir oyuncak çıkacak 
olan bir kutudur. 

Denizde 
Fransa Reisicümhurunun bin

diği sefine giceleyin, rakit bir 
deniz üstünde, dalgalara tatlı 
nağmeler terennüm ettirerek 
akıp giderken, beritarafta Rus 
ve Sırp Başvekilleri de kendi 
hlikiimet merkezlerine koşuyor
lardı. Maksatları Avusturyalıların 
harp istemeleri karşısında, itti
hazına mecbur kaldıkları kararı 

vermekti; düşünce içindeydiler: 

ant içi,qor 
Hatıralarını ihya ve eski za

manla yeni zaman arasında mu
kayese icra etmek istiyorlarmiş 

gibi fikirlerini hep maziye irca 
ediyorlardı. Sefinedcki rical de 
tıpkı onlar gibi, senelerdenberi 
Avrupada oynanan oyunları dü
şünerek ayni istiğraka dalıyorlardı. 

Poincare hayatının en şerefli 
bir dakikasını yaşıyordu. Bu 
dakika, Climhur Reisi intihap 
olunduğu zaman halka bitap kin 
balkona çıkınca Parislilerin alkış 
tufanına garkolduğu dakikadan 
daha güzel değil midir ? 

(Arkuı var) 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halle _enler 

( DünkQ nüshadan devam ) 

Birer Muhtıra Defteri Kazananlar 
Adana crta mektep ikinci 

sınıftan 264 Kemal, Beyoğlu 

karanfil sokak Benefraym apar
tıman Vitali Leon, Zonguldak 
Merkez MalmUdUrü Tevfik Bey 
oğlu Hilmi, fstanbul Sen Jorj 
mektebi beşinci sınıftan 60 
Hikmet Doğan, Gclembevi orta 
mektebi altıncı sınıftan Lütfi, 
Çangın Telgraf Memurn Ahmet 
Bey kızı Mualla, Bakırköy ikinci 
mektep talebesinden ÜJya Ziya, 
Çorlu Şecaattin mektebi beşinci 
sınıftan 67 Ahmet, Kasımpaşa 
Zencirlikuyu caddesi 180 Nuriye 
Necdet, Adana orta mektebi 

beşinci sınıftan 18 Halil, Bursa 
Tuz pazarı yeni sokak 12 Kamer 
Htisnü, G..,ztepe Vehbibey sokak 
Neriman, Beyoğlu Hamam sokak 
6 Sadiye, Ortaköy 23 üncil 
mektep dördüncii sınıftan Hatice 
Süreyya, Ankara lstiklAI mektebi 
üçüncil sınıftan 78 Belkis Seyfi, 

Çankırı orta mektep birinci 
sınıftan 55 Seniha, Mudanya 
Kahveci lbrahim Efendi kızı 

Melahat, fstanbul erkek lisesi 
talebesinden 376 Müfit, Çankırı 
Posta Telgraf Müdürü Muhiddin 
Bey oğlu Salahattin, A dana orta 
mektep ikinci sın ıftan 379 
Nurettin Bey ve Hanımlar. 

Birer Kart Kazananlar 
Ankara erkek lisesi talebe

sinden 423 Mümtaz, Adana orta 
mektep ikinci sınıftan J 87 
Abdürrahman Ali, Galatasaray 
lise talebesinden 1046 İsmail 
Hakkı, Adana orta mektebi 
talebesinden 387 A. Rasim, 
Fatih on sc.kizinci mektep 
beşinci sınıftan 24·1 Yusuf 
Cemal, Eyüp orta mektebi 
talebesinden 124 Mustafa, Adana 
orta mektebi talebesinden 41 
Abdülkadir, Galatasaray lisesi 
altıncı sınıftan 1057 Numan, 
Eskişehir Hamam caddesi 85 
Mustafa Efendi kızı Nezihe, 
Adana orta mektep ikinci sınıf 
36 Abdülkadir, Balıkesir Frengi 
Mücadele Doktoru Abdürrahim 
Bey oğlu Necdet, İstanbul 
Yüksek Ticaret Mektebi 1 129 
Nejat, Çorlu Tapu Memuru oğlu 

Alimlere mahsus olan bir ne
zaketle, benim bir müptedi ol· 
duğumu unutarak, müteaddit si
nir hastalıklan hakkında izahat 
verdi. 

- Doktor Bey, dedim. Son 
zamanlarda nazarı dikkati cel
bedecek müessir bir usulü tedavi 
müşahade ettiniz mi? 

- Evet, zıplamak illetine, 
basit ve kat'i bir tedavi usulU 
buldum. 

Zıplamak illeti, berbat bir 
hastalık. insan oturduğu yahut 
durduğu yerde, maymun gibi 
sıçrar. Bugüne kadar hiçbir 
tedavi, para etmemiş. 

- Peki, doktor ne buldunuz 
diye sordum. 
• - Pek basit. Hastanın cep
lerine kurşun doldururum. Siklet 
onu ziplamadan , sıçramadan 
meneder. 

Sofradaki misafirler hep hay
ret ettiler. Adeta Kristof Kolom
bun yumurtası gibi bir şey. 

Bu tedavi hakkında, doktor 
bir rapor hazırladığım söyledi ve 
haziranda Bülüücstanda toplana
cak beynelmilel sinir kongresinde 
okuyacağını söyledi. 

Hiç şilphe yok ki - ilave etti
bu usul sinir tabahetinde bir 
inkılap teşkil edecek. 

Herkes sofrada hayret edi
yordu, bütün nazarlar ona gidi
yordu. 

Doktor, tabağının kenarına, 
bir uskumru kılçığı koydu: 

- Fakat, dedi, ayni gongre
de telkin hakkında mühim bir 
vak'a arzedeceğim. 

Sofrada, bütün misafirler, 
çatal, bıçağı bıraktılar doktoru 
dinliyorlardı. 

- Bir gün, bana bir hasta 
geldi. Muayene ettim. Sinirlerin-

Nurettin, lntanbul birinci ilk
mektep 262 Mecdettin, Kadıköy 
lise talebesinden l 19 Nedim, 
Balıkesir Ababane han karşı· 
sın da 51 F ehime, 

( Arkaaa vAr ) 

de hiçbir ıey yoktu. Ciğerleri 
bozuktu. ,, 

Sordum: 

- Ne iş yapıyorauuuz. 
- Bankada, mahaendo, kasa· 

lara memurum. 

- O halde, üç ay izin alımı, 
Adada istirahat ediniz• 

- İhtimal haricinde. Daha 
yeni girdim. 

" Düşündüm. Bu genç para· 
sız. İ.tini bırakama%. Ne yapmalı? 
Her halde bunu kurtarmalı. Bir 
hafta sonra gelmesini tavsiye 
ettim. Geldi. Oğlum dedim, seni 
ben telkin usulile tedavi edece
ğim. Tabii yatbğm odada 
pencere var. Pencerenin karşı
sında ki duvara yeşil renkte 
kağıt kaplarm. Bu da çam ağacı 
ıüsll vermek için. Her sabah, 
Bankada mahzene inmeden, sır
tını pencereden gelen güneıe 
çevirirsin. işte sana güneı ban· 
yosu. Üç ayda kAmilen kesbi 
afiyet edeceksin.,, 

"Sekiz glln sonra, genç hasta 
geldi. Yüzünde iyileşme işaretleri 
vardı. Muayene ettim, hafif bir 
iyilik gördüm, Bu uıulil devam 
etmesini tavsiye ettim. Haftada 
bir geliyordu, her defa daha iyi 
buluyordum. Bir gün, telefon 
çaldı, gencin evine derhal gel
memi istiyorlardı. Koftum. Ka
pıcı, aman doktor Bey, yukarı 
koş, hastamız bir şeyler oluyor, 
dedi. ikişer ikişer merdivenleri 
çıktım. Odadan içeri gidim, has
tam yerde yüzlikoyun yatmışb. 
Bakbm, kımıldamıyor. Kalbini 
dinledim. Ölmüştü. Pencereye 
bakbm, müthiş bir güneı. 

Sofrada, misafirler, hep bir 
ağızdan: 

- Canım, doktor Beyi Bu gence 
ne olmuştu? 

Doktor gülerek: 

- Canım ne olacak! Gilneş 
çarpmasından ölmUştll. T etkin 
bu gençte o kadar kuvvetli 
idi ki gUneş te o kadar 
kuvvetli idi. Tabii dayanamadı, 
öldü. Fakat mesele gencin ölme· 
sinde değil, telkinin insan ilze
rinde tesiri. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare . Alemdar mahallesi 
• Çatalçefm• sokatJ. 

Telefon f.tanbul • 20203 
Posta kutusu: istanbul - 741 
Telgraf: f.tanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

FIA Tl 
ECNEBJ 

1400 Kr. 
750 ,, 
400 " 
150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 ,, 
300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Son Posta Matbaası 

Saltlplerl: Ali Ekrem, Selim Raııp 
Netriyat MlldUril ı S.Um RaıuD 
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IÖr Şimd~v. b~~a~a . iyi muamele 
emedıgımızı ılerı sürerek in· 

~izlerin ve dolayısile bizzat 
.:end' · · ırnwn tehdide maruz bulun· 
"-i•uz bu dakikada kollarr1111-
lı kavuştunrak seyirci vaziyetin· 
... lralacak olanak ... millet 
0~ak hays~etimizi kaybetmif 
~ ~ruz. Fazla olarak. bu atalet, 
Çinde bulunduğumuz müşkülatı 
lrlbrır. 

LL ~inaenaleyh lngilizlerin aley• 
ll&&llUZde ıerdettikleri ithamlana 
Çiİrük olduğuDU göstermek için, 
tliınize mlbim bir fırsat ~ç
llıİftir. Bu fısattan istifade et
llıeliyiz. 

V akıl biz koca lngiliz lınpa
ratorluğu içinde bir zerre haliıt
deyiz, denilebilir. Fakat bana ...__ 

J 

rağmen yine bu lngiliz lmpara· f 
torJuğu içiııde kalmak suretile 
va:r;iyetimizi ıslaha çalıştığımız 
da bir hakikattir. 

Ve bu siyaset, Hindistanda 
ötedenberi cemaatimizin idaresini 
derabde etmit olaalana ...... 
dir. Netice: 
Ejerlnpiz~D 

bir uıvu olarak huzur ve rahat 
kazanmak istiyorsak, lngilizlere 
yardım etmeliyiz. 

Diter tarftan bakkm Boeder
de olduğu muhakkaktır. F abt 
bir devlet içinde bir şahıs kendi 
düşüncesini ve kendi muhakeme
sini o devlete cebren kabul etti-
remez. Hükumet memurları her 
zaman doğru görmezler. Fakat 
p,,_n vazifesi hükumet memar
lanna. emirleri yanlış ta olu, 
1ioe itaat etmektir. 

F•il• olank bir demtin 
tebaasa arasında bazılan hüki· 
metin herhangi bir hareketini 
gerek ahlik, gerek din Ye gerek 
siyaset noktai nazarından yanllt 
görecek olursa, bayabm kaybet· 
mek bahasına da olaa, yine yanhf
lığr -.ıatmak vaıifelile mlkelleftir. 
Biz bayle bir teşebblile giriştik 
mi? Hayııt Binaenaleyh içinıizdea 
hiç kimse mücadelede mefT1I bir 
sebep dolayısile seyirci k;ıldıja
mm iddia edemez. Şu halele 
dürüst adamlar sıfatDe vazifemiz 
harbin sebeplerini arqtırmak de
ğil, fakat madem ki harp · başla
mıştır, lngilizlere yardım et
meldir .,. 

Bu miltalea dinliyenler üzerin
de büyOk bir tesir yaptı. Fakat 
o zaman da ortaya ameli bir me
sele çıktı. 

(Mabadi 7arın) 

Kızlarımızın 
Kusurları 

Ve Gençlerin 
Nelerdir? 

erkeklerin henüz beş on senelik 
bir bayab fikrisi olan genç kııla
nmıza nazaran kıyas edilemiyecek 
derecede yüksek bir seviyede 
olmaları iktiza ederdi. Fakat ita
sıla arada bu kadar blyük Wr 
fark yoktur. Bilakis fikren yak· 
•lmit. seciyeleri tekimll etalİI 
bir kı91111 gençleri lstiaoa ederek 
diyebilirim ki, yeni yetişen genç
lerin mühimce bir kısmı kifi bir 
ciddiyetle ç.alışmıyorlar. Poksl, 
ainemayı herhangi bir kitaba 
tercih edi1orlar. 

- Annelerin, babaların kaba-

hati nedir? 
- Kız ve erkek gençlerde 

görülen kusurlann büyük bir 
kısmını annelerde, babalarda 
anyacağım. Gençler çok sevdik
leri annelerinin, babalannın daimi 
tesir ve telkinlerinden kurtula· 
mazlar. Tembel ve eğlenceye 
dtişktın bir baba, çocuğunun 
f aaliyetile alakadar olamaz : Ha· 
fıf meşrep bir kadının kızında 
vekar ve ciddiyet aranamaz. 

-Genç kızlar için en iyi meslek 

hangisidir ? 
- Daha birkaç sene içinde 

Tnrk genç kızlan intisap ettik· 
leri her mealekte muvaffakıyet 
göstermiye başlamışlardır. Bu 
bal göıteriyor ki, yıllardanberi 
peçe kafes arkasında mahpus, 
fikri ve kabiliyetleri dümura u~
m t bir kadınlığın arisi olan 
bugilııiln k zlar1 her sahada mu· 
vaffalayet gösterirse artık yarının 
genç kızlarının başaramıyacaklan 
bir meslek tasavvur olunamaz. 

Kadının fıtri temayüllerini en 
fazla tatmin etmesi itibarile ilk, 
orta, yüksek ~edrisat muallimlik· 
leri ınuharrirlıt , doktorluk, ebe-
lik,' diş~ilik, eczacılık,_ libo~atuar 
mesaisi, istidada gore ticaret, 

katlık hakimlik. memurluk 
avu ' ·ı k d l ğil" hatta mühendislik aı e a ın ı . e 
bil t lif edilebilir nıesleklerdır. :. si.. genç kız evlendikten ıon-

.... devam etmeli midir ? 
ra _ Yukarda bahsettiğim bD-

l tGn bu sıfatlar elde etmek 
ve ihtiıu yapmak için ,.U.rca 
emek vermiş bir genç kız evlen• 

dikten sonra memejiıü terkeder
H her biriaiD 15, 20 •en• 
.. -w heder oLaat olar. Kaclmm 
mliıtehlik mevkiine rücuundm 
memleket kadar yeni teıekkll 
eden aile de mutazanır olur. 
Bugün belli başlı gençlerin ka
zancı ayda 150 lirayt balmuyor. 
Kadımn çal·ıarak temin edeceği 
bunun kadar veya buna yakin 
varidat aile blitçesine btlytlk bir 
aparbmanın getireceği refahı 

temin eder. Evin intizam ye ida
resini, çocuklann bakımına giln· 

diizleri aileden bir büyftk hanı
mın nezareti alboda itina ile 

seçilen bir hizmetçi de temin 
edebilir. 

-Mes'ut bir izdivaç için lilzum 
gördüğünilz prtlar nedir ? 

- Zaanediyo':°°1 ki berhangi 
iki arkadaflll ıeçınmea için IA· 
umgelen teraitin bulunmuı ve 
denma liz!mdır. Binaenaleyh 
beqeyden evftl anlaşmak, anla· 
pbilmek için de her ild arkada
flD tahsi~leri, içtimai mevkileri 
kazançlan itibarile küfnv olmalan 

llzımdır. Birinin diğerine hakimi
yet iddia etmemesi matlup İle 
her hususta aralarında mnsavat 
olmalıdır. Malümab, fikri, kabi
liyeti kocasından çok geri olan, 
hiçbir hususi varidab olmayan 
bir kadın hiçbir salahiyete müs
ten;den mlisavat iddia edemez. 

Bir Muallimeyi Köpek ısırdı 
Orhangazi 1 (Hususi) - Bu

ra merkez mektebi muallimlerin
den Şakran hanımı kuduz olduğu 
zannedilen bir Köpek ısırmı1t 

Kape ~ldürülmüş, ba11t muayene 
edilmek üzere daülkelp tedaviha
nesine ıinderilmiftir. 

Sayfa J J 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

12 KAnunuevvel 931 Cumartesi 
lıtanb•l- (1200 metre, S kilovat) 

18 sramofon, 19,S Bedayii Musikiye 
heyeti tarafından alaturka konıer, 

20,S gramofon, 21 B~lkia Hanıonn 

lftirakile alaturka uz, 22 ıtldJO 
orkestrası. 

Heilıberı - (276 metre, 7S Jıu. 
vat) 20,0S Şen havalar, 22,30 Radyo 

aka denlisi. 

Brüno - (541 metre, 36 kiloTat) 
19 .... aece pro.ramı Çek iatallyo~ 
larındm lkllbaı edecektir. 

Müblaker - (360 metre, 75 ldlo
vat) 20,lS Frukfurttan naklen ı• 
rece, 22,40 dans bnaları. 

Biikreı - (394 metre, 16 kDo.at) 

21 aalcaifon solo, 22,IS edebi parça
lar, 21,25 koaser, romantik parçalar. 

Bel•rat - (429 metre 2,S kilovat) 
20 MWI Sırp fark.tarı, 22,20 gün ha
berleri, 22,40 danı havaları. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 lı0119H, kalyan tarlnlan, 22,SS 
90n ha•~rter. 

Viyana - (S17 metre, 20 kilont) 
ıt,30 Offenbahm Fortunioslied ope-..... 

Peşte - CiSG metre, 23 kilo..e 1 
P.4-5 lceıan koaaer, 21,5 lmre lla
karinln ıalon orkestrası. 

v.,. ..... ( 1411 ... tn, 158 ldle
vat) 19,'30 gramofon, 20,15 ko..
Jaafjf ma.üd. ' 

Bulbı - (l63S metre, 75 kilont) 
Beethoven konıerj 21 hafif musiki. 

Parla - (1724 metre 100 kiloYat) 
n komecfl Fransf'Z aan•atklrlarından 

M. Dorival taı-afından eclebi parçalar. 

Dercetmekte oldupmaa proSra•larm Anupaya alt 
ol .. kımu ... ad Awupa saatine röre tanı.im edılmi,tir. 

i.taal.al .. atı.e tatbikı için Awapada saat ( 12) oldutu 
aamaa l•tuıbulda ( 1) e •elditi farzedilmelidJr. 

Boks 
Lehistan Ve Finlandiya 
Boksörleri Arasında Maçlar 

Varıova, (A.A.) - Polonya 
Mabbi boks takımı v~ 
Letonya boks talnmile yapbğı 
müsabakalarda 6 ya m.. 8 arı 
ile galip gelmiştir. 

Varşova, (A.A.) - iki IAılııli 
IH>laıar \Vieczorek ve \V oka Fin
laodiyada m8t..ddit mOsal»akale• 
yapmlflardJr. 

Orta mklette olan \Vicczorek 
Finlendiya orta tıiklet pmpiyonu 
F ordeni aaya laesabite ve Hili-
aneni de nakavt ederek mailüp 
etmiştir. 

Ağır siklette olan Wocka Fin
lendiya ağır siklet şampiyonu 

Gurewiai mağlip etmiş, fakat 
boksör Tilbeke sayı hesabile 
mağltp olmuştur. 

Alman-Leh Hokey Maçları 
Varşo•a , (A. A.) - Lehis

tan Si.izya ile Alman Silizyası 
buz hokey talumlan arasında ya
palan maç berabere neticelen-
IDİftİr. 

Olimpiyat Çıkll 
Cumartesi sabahları cuma 

mllsabakaJannın bütün tafsillbm 
Yererek çıkan Olimoiyat mecma
asınm bu haftaki nushası hem 
miioderecat hem de resim itiba· 

-

,, ;A 

.{U~UFE 
ITRIYATI 

\ 

TABiATIN MUMESSILIDIR 
Yllksek zevklere kış içincle 

baharı aşatır. 

fotofra/ Tahlili Kupon• 

TablaUnl:ıl atren"Dok btiyoruıııı 

fotoğrafJDızı 5 adet l111po11 ilo blr

llkto ıBnderlnl:ı. foto}rafnıı •araya 

tabidir YO iade edllıaoı. 

l.lm, meslek 
veya aan'at/ 

ffansl auallerla 
cenbı? 

Foto}raf latt,ar 
rile hakikaten çok zengin çık• ı edecek mi , I 
mıtbr· ----------~----------

BIRHASI 
Teala Wlhl 1811 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş 

30,000,000 
idare Merkezi: 
TÜRKİYE' deki 

Frank 
ISTANBUL 
Şubeleri: 

GALATA İSTANdUL, lZMIR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANıK, ATINA, KAV ALA , PiRE 

Bilumum banka muamelib. Kredi mektupları. Her cins nekit Gzerine 
he .. p ldltadı. Huıuai ka•a1ar icarı. 
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12 Sayta SON POSTA 
" 

RADYO RADYO 

Her Fiatta Son Sistem Makinalar 

ÜZEL MUSI G K İ 
En 

RADYO 
Son Dünya Havadisleri 

Bir Lüks Değildir - R A D Y O Bir ihtiyaçtır 

Sınai Tesisat Makineleri 
lıtediğioiz makineleri ehYen fiat ve müsait ıeraitle yalnız 

Galata Voyvoda caddesinde Agopyan Hanında 

HANS FRANK ve ŞERiKi 
Deutz-Humbold Makine Şirketi 

Müessesesinde bulursunuz 
Mektup adresi : Calata posta kutusu 42(] 

Telefon: Beyoğlu 4038 

~-- T epebaşı 
TIY ATROSUNDA 

14 KinunuevveJ PazartHl akıamı 
1aat 21,30 da 

Beyoğlu 5 inci icra Memurlu· 

aundan : Mahcuı Ye paraya çev

rilmesine karar verilen Bir adet 

Sina-er dikit makinesi 14· 12·93 l 

tarihine tesadüf eden ıalı ınnn 

saat 16 dan itibaren Galatada 
Y enişehirJi sokak 42 No. lu 

hane önilnde açık arthrma ile 

Kemani RESAT 
KONSER/ 

Biletler gişede satılmaktadır 

Sipahi Ocağından: 
Bakırk6y koşu mahallindeki yüz satılacaiı ilin olunur. 

dönümlük tarla toptan veya pera· 

kende olarak 20-11-931- tarihinde Kı·raJık Dişçi ye doktor· 
ihnle edilmek (b~ere icara verilecek- lara mahsuı mu-

t ir. Taliplerin hergün Harbiyede Oca\r. ı ayenehane Veznecilerde Mehmet 
ld are memurluğuna mOracaat etmlerJ. 1 Salim oğlu dükkAnından ıual. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 200,000 

1 
" 150,000 

1 
" 

100,000 
1 .. 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 

" 15,000 
100 MnkAfat ( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( 1,000 100,000 
100 .. ( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( J,000 ) 100,000 
5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 .. ( 8,000 ) 40,000 
6 " ( 5,000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) 45,000 

60 .. ( 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L 

VAPURLAR 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz poıtaaı 

DUMLU PINAR 
Vapuru~~~ PAZAR 
elqam saat 17 de Sir
keci nhtımından hareket· 
le{Zonguldak. lnebolu, Ayan
cık. Samsun , Ordu , Gi· 
rcıun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet •• aY. 
dette ayni iskelelerle Ga-
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafıillt için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine mnracaat. 

Tel. 22134 

Çocuk h11talıkları müteha11ııı 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep ıokall 

Telefon B. O. 2496 

ASIPIN .. KENAN 
Komprimeleri : 

G R 1 P, 
NEZLE, 
8 AŞ ve 
DIŞ 

Ağrılannın 
en birinci 
ilacıdır. 

lstanbul 5 inci icra Memur· 
lupndan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz olan mtıteaddit erkek ve 
kadın ve çocuk ayakkaplan 14-
12-931 tarihine müıadif pazartesi 
günü saat 12 den itibaren Çarşı· 
kapıda Ayakkabıcılar cemiyetinde 
satılacağından talip olanların mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

Kulak, Boğaz. Burun Milteba11111 

Dr. Ekrem Behçet 
___ _... K Q L A Y L J K L A -...--· ı Beyoğlu, Mekl::,,,::~·:,. l 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maa.df Veklletlai• 1 • 4 • 951 Tarih Ve 785 Numaralı Kararlle Gul Muallim 
Mektebi, n BütOıı LIHlarle Orta Mektl'plerimlıo Kabul Olwamuıtur, 1931132 
Ders Senesi Rumi ICJtap Uatealalıl 13 U11cU aayfasında ıtlıı olunmaktadır. 

Müellifleri : 
H. SANDER 

Al1MDC:a, Fr_. n Edebiyat 
Mmliml 

1 inci Kısmı 40 Kr. 1 
2 mcı Kısmı 50 

" 3 üncii Kısmı 70 ,, 
3 kı•mı bir :yerde 150 ,, 

TAHSiN ABDI 
laair Ltaeai Ye Orta Mektebi Alm .. ca 

Mualllınl 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
Muallim Rekberi 160 ,, 

olmakla beraber Muallim B. lere 
ücretılı .erilir. 

lki.d Tab• adıedl, 21,000 HUsnUtabial 
Balllldlia ve ..taldafa rer Matbaası • IST ANBUL 

Doğum ve kadıa bastahklan 
mütehauısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Tilrbe karşısında 
eski Hil&liahmer bİııaslndaki 
muayenehanesinde herglln öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 22622 

1932 
MUHTIRA 

• 
DEFTERİ 

16 çeşit üzerine intiıar etmiştir. 
BUQmum kırtasiye mağazalarında bulunur. 

Depoau ı Ankara Caddeal No. 109 Afitap Matua11 

• Mt1lımet Sadılc 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi f' felaket gelebilir. 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı! .. 

Demek fayda vermez 1 

( 1ürkige İş Bankası J 

Cilt •• dhreYI hutalıldar Mlltehu11a1 

DOKTOR 

Omer Abdurrahman 
lete.nl>ul .. ,.. .threvlye cll.paneerl Sertabibi 

Ankara caddesi lkdam Yurdu kartıanda No. 71 

BAHRİSEFİT FELEIDERK BARKASI 
ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmit sermayeli: 

5,000,000 FL 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL 
ealatada Karakö7 pala.ta Telefeau Beyoilu 3711-5 latanbul tıU tubealı 

"Merkeı Poıtaııeal lttlaallad• Allalemel han,, Telefon: lat. 56l 

Bilumum banka muamellb 

EMNiYET KASALARI ICARI 


