
EN SAGLAM 

Kıııltoprak istasyonunda feci surette tren albnda kalarak emen 
Kara VAsıf Beyin uğradığı kaza münasebetile bir taraftan Adliye, 
diğer taraftan da Haydarpaşa işletme Müfettişliği tahkikata devam 

• d. ı Adliyenin kaza mahallinde yaptığı keşiften sonra 
ıyor ar. . S 1 k 

d.. d B "fetti• Abdullah ve Müfetbf n eyman Beyler aza 
un e aşmu -Y • • 1 d' A O kn.d 
k 1 d

.. eç ooktasım tetkık etmış er ır. ynca ı u ar 
'Vu ua ge en onem . , . 

·· 'k' C l B y de tahkikata vazıyet etmıı, Yak a mahallınQ• 
rnustanb ı ema e l t 
bulunan şahitleri davet etmiye hbat aKış ~rVAsıf Beyin eski bir dostu 

Haber aldığımıza gare mer um ar . d'I d 'ulQ 
. . . ti M kinistin hatası teıbıt e ı me en meı 

Zarar ve zıyan ıstenmış r. 8 . t · t vermesinin mtımklln 
bilmal vaziyetinde bulu?an ldarenınk adz~ınaŞimdiye kadar yapılan 
olam v .. taleası ılerl ıUrlllme te ır. 
tahkiı~=~g~e m~etkikat, kazada makinistin bir hataaı olup olma• 

dığını meydana çıkarmıya matuf bulunuyor. 

fstanbulda bir Vahşi Hayvan Sirki 

ı . l lb d Ben Amar sirkinin 
stanhul balkının hayli ratbetın ce e en 

lcaıandığı muvaffakiyet hentiz onutulmkadı. «eçmeden lıtanbulu 
B . · d n ço zaman • 

}' • Q yakın habramn nzenn e • t etmektedir. Bu ıirkl 
i '~ı bir vahıi hayvan kafilesi d~~a zı~re 'mli azasından Şadi 

letırten bir türktllr ve Darülbedayıın es . se~ bu meae-
o an ır~ - k d ·n aıleıı namına . 
leyı l"UlZlm Kara Bekir Paşa, azaıe bıtl Demiryolu ldaresmden 
ile . takip etmektedir. Bu mnnue c e Ferah ıineaıa binuıncla 
f Ydır. Bu akıamdan itibaren sirk, lstanbulda, • l ile kaplan 
~~~Yette bulunacaktır. Bilhasaa biribirile gllref yapan.b~r; ~mıktedlr. 
·~, ld bunlana mlcadele manurua imanın tlylennı rpe 

Katil Hoca 
Karısını Öldüren Hocanfn 

Manbk Galeti 

Ha7allt maruf romancı Alıkıandr 
Dilm•J• taf çıkartan 

Rlza T•Jı.111 S.ı 
ne gibi meziyetleri vardır 1 deni
yor. Zenginlik bikiyelerinl se
venler Rıza Beyin serveti hak
kında mnnakqalar yapıyorlar • 
Riza Beyin milyoner olduk• 
tan ıonra hangi memlekette otu
racağını kaç aparbman alacağını, 
İngiltereye huıuıi bir yatla mı 
yahut bir tayyare ile mi ıridece
ğini, servetinin bir glinlllk faizinin 
bilmem nekadar tutacağını he
ıapla meıguldilrler. 

Tath Heyecan Geçirenler 
Riza Beyi, uzaktan yakından 

tanıyanlar tatlı bir heyecan içiJı. 
de yaşıyor: 

" - Ece, milyoner olduktan 
sonra bize de birkaç bin lira 
borç verir diyo avunup duru· 
yorlar. 

Arhk ecnebi memleketten 
istikraz yapmıya mahal kalmadı, 

•• 

Kuvvetli Bir Hayal 
Hulisa Rıza Tahsin Beyllı 

milyonerlik hikayesi her muhitte 
Ye her seviye halk üzerinde 
baıka başka akisler yaparken 
berkesin ağzında dolaşan ve 
peri masallarına bemiyen bu 
hikaye bizim tetkikabmız netice• 
ıinde bambqka bir mahiyet al
mıştır. Ve bütUn bu tafsilibn 
marazi bir hayal kuvvetile Riza 
Tahsin Bey tarafından baştan 
bqa bina edildiği anlaşılmııtır. 

ispanyada Şato 
Şimdi bu hayal ptoaunma 

naaıl kurulduğunu anlatalım: 

Riza T ah.siıı Bey bir sene e.
vel yani 18 yqında iken iami 
S.. ile baılıyan bir hanım tan1-
yor. Bir giln Maçka yolunda ve 
bir otomobil tenezztihünde Riza 
Beyle S.. Hanımın aruında ıid
detli bir münakaşa bqlıyor. Za
ten ıinirli, zayıf vo asabi bir ırenç 

olan Riıa Bey mağl<kp ve mlin
bezim oluyor. Şoför gittikçe va
hamet kespeden kavgaya mGda

hale etmek mecburiyetinde kab
yor, kavgacılan ayınyor. Bu ea-
nada Riza Beyde baygın bir hal
de otomobilde yığılıp kalıyor, 

intikam Arzusu 
Bu hadise Riza Beyin erkek

lik iueti nefsi üzerinde büyük 
ve marazi bir tesir yapıyor. 

(Devamı .11 inci sayfada ) 

1 
Tasarruf Haftasında Bir Muayene 1 

Kafil Hoca Hüsegin ~-------------------------.J 
Ankara, 13 (Hususi) - Ya-

nına çağırdığı halde gelmediği 
için hiddetlenerek sopa ile başına 
vurup karısını öldüren Hiiseyin 
hoca bütün vak' ayı itiraf etmiı
tir. Fakat şayanı hayrettir ki 
Hllseyin boca, garip bir his ve 
mantık galeti ile kansının yanına 
gelmek mecburiyeti nzerinde 
ısrar edip işlediği cinayeti bu 
ısrarile adeta mazur görmek 
istemektedir. Yakında muhake
meıi başlıyacaktır. 

Sabık Efgan Kıralı 
Buüün Geliyor 
iki 1nn enel Romadan l'•len blı 

telıraf haberi, ıabık Efıan Karala 
Amanullah hanın i.tanbula hareket 
edecetlnl bildiriyordu. 

Öfrenditf mlz• rlfre bu haber 
dotrudur ve ıabık Kıra) bu,.On dirt
te bir ltalyan vapurll• felırlml11 

_relmlt olacaktır. 

Zengin - Aman doktor, midem bonk, bOtçem hoıuk. hi9 
keyfim yok. 

Doktor - Ne yedlniı dı beyle mldeniıl •• bDtçeniıl altiat ettlalı? 
Zeıaıl• - Para. 



_~Sayfa 

(Halkın Sesi 

Yeni Bir Vekalet 
Teşkili Meselesi 

BJtçe kanunUe diğer mali 
kanunlan tatbik etmek üure 
bir "Hazioe Vekl1eti,, teşkili 
f ,k.ri ortaya ablmışbr. Bu 
Veki'etin kaçakçılık müca• 
deleaile de mefgul olmaaı 
li%ımgeldiği haber nri1iyor. 
Bu hususta halkın fıkir Ye 

mfitafeaaı şöyJcr'"r: 
ŞekJp Bey - Çatladıkaptda 5S • 

- Söylendiğine göre senede 
yalnız Suriye hududumuzda elli 
milyon liralık kaçakçılık oluyor
muş. DcYiet bütçemizin ıöyJe 
böyle üçte l>iri demektir. 'Eğer 
bu hesap doğru ise ve bu da 
ihmal olunursa dört beş ıSCne 

nra bi\tün bütçemi& harice ka· 
çınlmış olur. Bu kaçakçılıkLı 
mücadele için asıl tedbir atı· 
nırsa alınsm. !hatta 'bir vekalet 
bile ihdas edilsin. Fakat elverir ki 
çabuk yap 

• Hüseyin Ef. - Çarşı, Dlldctler kapıSI 51 • 

- Kaçakçılık denilen sinsi 
-ye müthiş düşmam biran ene) 
yere sermek ve tepelemek la
zımdır. Fakat bunun için ayn bir 
vekalet tesis edilmesini muvafık 
bulmuyorum. Çünkii müstakil 
bir vekaletin bütç çok ağ!r 
olur. Bu buhran seı inde bu-
na lüzum yoktur. t-ence inhisar
tarm muhafaza te:ıı .<ilitmı güm
ırük muhafazasile birleştirmeli ve 

emarlarm maaşlanna zam yap
malı, oolardan da :fed karlık 
beklemelidir. Ba b.kdirde ufaak 
bir ihmali görülen memurlara da 
ağır cezalar verilmelidir. Ben 
bu şekli daha faydalı ve tasar
nıfkirane bulurum. 

• Numan B. • Kurluluı, Kilise aokak 1 ll -

- Kaçakçılık milli serveti
mize musallat olmuş, için için 
varlığımızı kemiren bir afettir. 
İktısadi istiklilimizi tehli\ceye 
d~ürüyor. Hükumetin düşündü
ğü şekilleri çok muvafık buluyo
rum. Fakat biran -evvel tatbikat 
eeçilmelid.ir. 

• Nuri B. • Sah:anhamamı 79 -

- Kaçakçılık çok tatlı bfr. 
,eydir. HeJe düny&mD bu işsiz 
ve kazanÇAIZ z.amamnda bal 
gibi gelir. Bence kaçakçılığa 
şiddetle mUkabele edilirse 
ihtirası arttırır. Memle'ketimizin 
kara •e deniz hudutları çok 
geniştir. Buralara zincir gibi 
muhafaza teşkil.ib sıralamak 
mümkün değildir. Sonra altın 
anabtarın bazı ka\pleri açacağı 
da unutulmamalıdır. 

Netice yeni bir vekalet teşkil 
etmek:e beraber inhisar emtia
mızıda ucuzlatmak lazımdır. 
Ovakit ka~çılık ortadan .kalkar. 

ada1yalar Verildi 
Tasarruf baftasıoıa başlanması 

ıOzerine geçen sene yerfl mallar haf
tasında en çok rey ık.az.ana• ~itrin
lerin abiplerine dün m daJy lar 
Yerilmiştir. Bu seneki vitrinler için 
de rey toplanmıya başlaomışbr. 

SON POSTA KannnuPvvel 13 

Günün Tarihi 
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Tanassur Tahkikatı 
Bir Türk Kızı Fransız Mektebinden Alı
narak Şehir Y ah Mektebine Gönderildi 

Maarif 1daresinin, Fransız 
mektepJerindeıı birinde. yeni bir 
tanassur hadisesine muttali oldu
ğuna kısaca kaydetmiştik. Hadi
se hakkında dün etraflı tahkikat 
yaptık. Aldığımız tafsilat pıdur: 

Bir Tiirk baba ile bir Kato-
lik kadın evlenmişler ve bunlar
dan " elek,, isminde bir çocuk 
meydana gelmiştir. ıBir miiddet 
sonra baba öldüğü için ana, kı 

Eını katolik yaparak Tophane
deki "Sen Jozef,, mektebine 
vermiştir. Fakat ecnebi ve ekal-

j 
Hilmi B. ecnebi mekteplerindeki 1 
Türk talebenin sicilleri üzerinde 
tetkikat yaparken bu çocuğun 
vaziyeti naun dikkatini celbet
miştir. Bir Türk babadan doğan 
çocuğun Türk ve müslüman ol
ması IAZJmgelirken katolik ad
dedilmesi garip görülmüştür. Fa
kat kızın annesi, kocasile kendi 

arasında bir mukavele olduğunu 
ve bu mukaveleye göre çocuk
ları erkek doğ<.rsa müsiüman, 
kız doğarsa katolik olacağını 

liyet mekteplerine memur Maarif 1 
Vekaleti Ba.Jmüfetti~i Ahmet ~ 

kararlaştardıklarmı söylemiştir. 
Halbuki bu iddia ispat edileme• 
miş ve esasen bir Türk ve müs-

Şüpheli Öl·· m Ekmek Meselesin
de Yeni Bir Karar Darphanenin Damga Mu

hasebecisi Ansısızın Öldü Şehrin Hertarafında Ekmek 
Darphanemn Damga işleri Ayni Fiatle Sab1 a~k 

Ma.hasebccisi Mustafa Bey, tab'i· --
Ekmeğin muhtelif fınnlarda 

:yet memmu Hilmi Beyle beraber ıre dükkanlarda ba~an narhtan 
vazifesinden çıkarak evine gider- fazla ve bazan çok noksan olarak 
ken birdenbire ğz.uıdan bumun- &ablmasının doğru o)nuyacağı 
d~n kan boşanmıya başlamıştır. . hakkındaki neşriyabmız üzeri!le 
Mustafa Bey bir dakika sonra Belediye lktısat Müdürlüğü ek· 
ölmüştür. Bu · ölü şüpheli meğ.in her fırında bin gram ola-
görüldüğü için Mnstafa Beyin rak yapılması ve ayni fiatle satıl-
cesedi orga aldınlmıştır. ması hakkında bir teklif haz rh· 

Çamaşır Ça1mış1ar 
Kuıalıadada Madam Katina 

Madam ispinozun evinden çama§Jr 
çalouşhr. 

Çatal Ve Bıçak .ara hlan 
BüyükdeTcde oturan Jorj Ef. 

nin evine hırsız girerek -çatal 
• ve bıçak ta'kımlarmı aşırnuş'hr. 
jorj Ef. Andon ve Koçıo · 'nde 
iki şahıstan şüphelendiğini u.bı
taya bildirmiştir. 

Bu ası} Sarhoşl 
Kumka~ıda oturan Pire Ah· 

met isminde bir ;şahıs sarho§lukla 
birkaç el silah attığmdan yaka
lanmışbr. 

f iyangonun Bahti arlan 
Giimrük lfa~atibi Meme.fob, 

l\fohafaza kalemi katiplennden 
Avni, İsmail, Süreyya,- Mücip 
Beylerle muhafaza memuru Ragıp 
Efendinin müştereken a1dıkları 
yanın bilete (30) bin lira ikrami
ye çıkmıştır. Memurlar dün bu 
on beş bin lirayı aralarında \ak
sim etmişlerdir. 

yarak Daimi Encümene verm~ti. 
Daimi Encümen bugünkü içtima· 
ında bu teklifi tetkik edeı-ek bir 
karar verecektir. 

İthalat İşleri 
Limanda Eşya ile Dolu 

(250) Mavna Var ---Dün gümrükte teşrinisaniyc ait 
yüz beyaname dağıtılmışbr. Y a4 

kında kiııumıevvel lbeyanname
leriniıı tevzüne başlanacaktır:. 
limanda eşya ile yüklü olarak (250) 
mavna beklemektedir. Dün bu gibi 

eşyaya ait beyan!lame veri'memişlir. 
Evvelki gün neşrettiğimiz ye-

ni ithalat beyannamesi dün 
gümrüğe tebliğ o unmuştul".. Bu ka
rarnameye göre mavnalardaki eşya4 
n.n beyannameleri tuciben verile
cektir. Yeni lka.r:aroame lbir k1S1m 
malların serbest girmesini kabul 
ettiğindea bu maUar:a ait olup 
şimdiye kadar gümriiğe verilmiş 
olan bin, bin yüz beyanname, 
sahipleri.De iade edilece1k ve 
tacirle!' bu ımalları gümriikten 
serbestçe geçirecelderdir. 

lüman babadan doğan çocuğun 
babasının milliyet ve dininde 
olması tabii görüldüğünden ço-

cuk Sen Jozef mektebinden alı
narak şehir yatı meldeı>lerindcn 
birine yerleştirilmiştir. Bu mesele 
hakkında malumat almak üzere 
kendisine müracaat ettiğimiz 
Başmüfettiş Hilmi B. ıunları söy
lemiştir: 

- "Bir tanassur meselesinden 
haberdar değilim. Yalnız Topha
nedeki Sen Jozef mektebinde kü
çük bir hadise oldu. Tahkikat 
yapbk ve tahkikat neticesini Vıe
kilete bildirdik. ,, 

Hizmetçilik 
Belediyenin Bir İdarehane 

Açması doğru Değil 

Simdiye kadar belediye müa
tahcle min şubesine müracaat 
edenlerin mik'tan ( 3200 ) ü bul
muştur. Her gün muntazaman 
yirmibeş otuz kişi müracaat ede
rek tescil muamelelerini yaptır-
maktadırlar. Müstahtemin şubesi
nin aynca bir müstahdemin 
idarehanesi açarak evlere lbiz
metçi vereceği ve bu suretle 
diğer müstahdemin jdarehanele
rile rekabet yapacağı yazıldı. 
Yaptığımız tahkikata göre bu 
haber asılsızdır. 

~yi Süt içeceğiz ' 
Belediye Ayaaağada yapacağı ani 

sütfıaneden vazgeçoüıtir. Asri •it 
tesisatı olan Millet çiftliği ile anlaşa• 
ra.k ıl.tanbuhın ıaütU ü oradan gctw• 
teeektir. 

Abbas lilimi Paşa 
Ankaradan ıehrimize dün ,-elen 

sabık Hıdiv Abbas H.lmi Pata, Suriye 
tahtını istemediğini, M111r tahtından 

da feragat ett ~ini söylemektedir. 

Askeri tlzenin Ziyaretçileri 
Askeri Müzeyi ziyaret eden

lerin adedi son gün1erde artmak
tadır. Müze her y vasati 1200 
ile 1500 li~a arasında at 
yt.pmaktadır. Her ay yedi, sem 
bin kişi üz.eyi ziyaret ediyor. 
N üsait evsim Cl'.de ~ 
15 bine p aldadır. Her 

Hazırlık 
Bu ayua oo ~e~ndc Ankara~ 

toplanacak olan A i Jktısat Meclı• 1 

müzakerelerine ıişlirak etmek ü:td'e 
mecli• azasından Tic.ırct OCl•51 

Ummi Kiibi Vehbi B. bugün Anka· 
raya gidecktir. 

MccJİ•İn ruznamesi şudur: 
1 - 1929 seneıi tediye muvaıe" 

neait 2 • ılhracat emteamız bnkkıoCf• 
hazırlanan nizamnameler balı:1unda 
mütalea; 2 - L,manlarımızın inkita• 
fıoı temin edecek tedb.rler •• 

Bir Kunferans 
Maarif Vekaleti Baş nüfcttişi >Jı• 

.met Hilmi B. perşembe günü Da.rü.,_ 
fünün konferans salonunda " anor· 
mal " çocuklar 'hakkında bir konfe
l'aos werecek.tir. 

aar~f Ustesarı 
• 

.Maarif Müsteşarı Salıb Zeki t• 
Umumi Müfetti,ş!erden Haann AJl 
Beyler dün Ankaradan ıcbrimİJI 
re1mişlerdir. Şehrimizdeki me dep• 
hri teftit ettikten sonra Trnlr:r9 
maotakaaına gezeceklerdir. 

Vecihi Beyin Konfaransı 
"İ.-lanbu1da misafir bulunan tayya• 

Tecıİ Vecihi Bey dün Halk Eviıtde 
.tayrareciliğe oıt bir konferans 
mi§t.ir. Veeihi Bey hu konfer: nsıııdl 
tayyau.cili~ira chemmiyebni anlat• 
mıft&r. 

Hahambası Vefat Etti 
Hahamba§ı vekili isak Ef. evelkf 

rece Haaköydeki .evinde vefat ctmİ§ı 
Haaköydeki aile kabrıstanına ıö-
mülmüştür. 

Bir Sporcunun Cezası 
F-erıerbahçe ldübünün ni:ıcilil< 

m6meaıili Kemal Beye bir !beyanatı 
dolayııile denizcilik heyeti tarafından 
müebbet boykot cezası ,,erilmiftı. 
lat.anbuJ ntak ı er kezi bu cezr 
yı lki aeneye indirmiştir. 

· rki idam Talebi 
tzmlrc!e Beştepelerde M~lik Ha· 

nmn boğarak ö1dürdük1crinden dO' 
laf' ı1zair ·adeiumum· iti Büaeyiı' 
ile metre11i Zehra ıisminde • i aı~ 

Dunaa idamını istemiştir. 

ıBir ahkum asıldı 
Aakam, ~! - ddam mahkUnr 

lanndan o1up geçen gün hapi~ 

haneden açan Sadık yakalan" 
mış ve hakkmda~i ö.üm cezası 
bu sabah Samanpazannda infa• 
edilmiştir. 

'Şayia Uo]ru Değil 
latanbulda bulunan (30) bin kadııl 

.Ermcninio Kafkas T ..ırklcrile müba" 
dele edilecekleri hakkında ortay• 
çıkan şayiaJnr1 şehrimizdeki Ru• 
mehafili tekzip etmektedir. 

Halil Beyin Yeni lieklifi 
iz ir meb'uııl 

iri ıi ıteklafine Ha"' 
zere clise ikinci bit 
yapm~hı: Bu teklifte 1 

~ er., tulum v• 
üsi?, anlaoıı 

odun kömüriİı 
:omUl'U e tuğlanıtl 
dli1 cmcı;ini iıte" 

Son Rosta'nln Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. ~e Belcii.rlık Vergisi 

1 : Komşu - Hasan Bey, gazeteyi ı 
okudun mu ? Bak ne yazıyor f 

2 : Komşu - Halkı evlenmiye 

Tik için vergi •macak mış. 

3.: J-lasan Bey - Sen evlisin, "Sllna i 4 ~ K'OIDŞU - N 1 y.oic? H yatıllf" 
da ilk defa milttrin llqd~ göre bir şey y.ok. ·b-
sröreceği m 
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/ underecatımızın çok-
~ğun dan dercedilememiş· 

tır. 

En- Sağlam p l' ara, Yalnız 
iirk Parasıdır 

Başvekil İs;et Pa.ıa Dün 

,: Ankarada Mühim Bir 
· A Nutuk Söyledi 
)'a .nkara, 13 (Hususi) - Bura
Rör vd&yetlerden gelen haberlere 
haf:· tasarruf ve yerli mallar 
ıind ası, memleketin her köşe-
tel c balkm samimi ve yürekten 
rtıak~ d tezahürlerine vesile ol
rtıai a ır. Birçok yerlerde yerli 

1 kullanmak için ant içilmiştir. 
hu Şehrimizde de emsalsiz teza-

rat •eb yapılmaktadır. Bu müna-
tok cu~. ~aşvekil ismet Paşa dün 
las mubım bir nutuk söyliyerek 
rtı arruf ve yerli malı meselesinin 

ıe~~le~et . iktıs~diyatı ve _siya
İ'olle . ~zerındekı şayana dıkkat 
liaı rını . anlattı. ismet . Pa~a! 
ka k Evınde yüzlerce dınleyıcı 
de~1ıkı~da söylediği bu nutukta 

" H \tel b atarlarsınız, iki sene ev: 
bı ' . ugün, milli paranın kıymetı 
~Ü erınde hasıl olan bUyük teşev· 
• ş, milletin umumt endişesini 
f> e nıerakım tahrik etmişti. Milli 
te~b~ın kıymeti üzerinde alın~n 
kab· •.r. bugün için, bir mütearıfe 
k ıhnden her memleketin 
k abu( ettiği bir usuldür. Fa-
k a.t o gün bilhassa milli paranın 
b ~Ynıetini tutmak için, milli ted
Q~rlere çok ehemmiyet veriyorduk. 
bl12• ~i.llt paranın . kıymetin~ tut
"k ~k ıçan mali tedbırlerdeıı zıyade, k ı mühim esasa istinat ettik. 
lk~nlardan biri milletin itimadı, 
ıncisi iktisadi muvazenedir. ,, 
Baıvekil bu iki esas üzerinde 

'lrafh izahat yererek milli iti
~adm tebellürünü anlattı ve bil
llass~ şunları söyledi : 

"lşte, iki sene sonra, bugün, 
iörUyorsunuz ki, devrilmez zan
lıolunan dağlar temeline kadar 
i&rsılmış ve Türk parası sapsağ· 
hın Türk valandaşlarınm elinde 

ulunuyor.,, 
tU Nutukta, şiddet alkışlanan şu 

rnlesi de çok mühimdir : 
t6''Sa?i~ olmuştur ki, b~gün, bir 
tıl rk ıçın, en seğlam, hıç sarsı l
al aı ve asla endişe edilnıiyecek 

an para, Türk parasıdır. ,. 
t~k Ba~vekil nu tkuna devam ede
C)l nuUi iktısadm, milli varlıkla 
iı:h rnünasebct ve derin alakasmı 
~e t, n son iktısadi tedbirlere 

~~[ek dedi ki : 
'ttı~ thalatın tahd idi ıuretil e a ldığı
hct lcdb"rler üzer ine memleketin 
dllşl tarafında t emas ettiğim vatan· 
d1ıllı~r8' cirl ?i endişel~rine ş~hi~ ol
d1ttu u endış e, tedbirın feyızh ol· 
l~lik · k•naatile beraber ıneml~kette •tccrr Ye suiistiın~ lata mahal ve
'tltad1 endişesidir. Her rastie ldiği"! 
•ıtli.h·aşırn, herkes bilii istisna resmı 
tlldi~!_Y1 ett olsun ol masın bana bu 
•:. ""' er· ' l "Ylcd' J ' cesaretle ve mübalağa ı e 
ıolttu 1 er, Bu endişeler ilk günlerde 
ı '"•t" hBugün efe azalmış değildir. 
•teri~ eyeti celileye şunu arzet?Jek 

~I trk ki, alınan tedbirin isabetınde 
' ca itt"f . t ti!\ na ı ak ediy or. Aiınan tedb ı r-
~CtQ" j • •ıl suiıatimallere nıahal ve

~·lt~i il\ herkuin bilmeıl ıui~ma~-
1ı.,,11er:. dırrnak için başh başına bır a ır. 

kı ll lltnuın~ d' .. t . ~ 1 •lli' • ı en ı şe şunu gos erıyor 
~ t İ\il~k~ınıaller, ihlikarlr, oyuncular 
,~•lllc arlar yeli~ ecek kadar endişe 
h tnlere gelecek ve buna teşeb~~s 
~~1.kes .. kar, ı t edbir almak ıçm 
il tıbirjl\ iOrdiiğünü, aklının verdiğini 
~lıklar e •Öyli} ccek, bu cihet o fe· 

ettir a karşı ~ok şuurlu bir i ~tika-

l is~~t P tlerıe t aşa, nutkunu şu cüm-
,, h arnamladı· 

' u· • ~derı b~ ilerliyc ıı b ir milletiz, inkişaf 
._0lııp t ır nıill t z. V r11c.iti in lciş<lfı 
t, 'ıtıı ş :1rnış ~·t k. yapnca~ . işi k a_!
ıtı~•diy an lıır ımllet değıl z. Mu· 
ltı~lcrrıa~~ yeni vesa it ynra tacak ve 
'

1 lttit yyen i r iycce k olan b ' r 
~ d~c~k • olun-. u z a her mauiı bf'rt u af 

' 1ddettte beherr.elıal ilerliye- ceği:ı.,, 
alkışlar ) 

SON POSTA Sayfa 3 

C Son Postanın Resimli Makalesi * Tasarruftan 
'r~-------------------, 

Anlan1al1yız? i'll 

1 - Tasarruf iyi teydir. Fakat 
ifrab da ferdi ve içtimaı bir feli· 
kettir. Tasarruf yapacajlz diye ye• 
mez, içmez giyme:ısek evvela sıbha· 
timiz bozulur. Sonra da cemiyetin 
istihlak kabiliyeti azalır. 

o 
YENi VEKALET 1 

l maliye Vekaleti 
• 
iki Kısma 
Ayrılacak mı? 

Ankara, 13 (Hususi) - Bütçe 
kanunile diğer malt varidat ka
nunlarının tatbikatile meşgul ol
mak üzere yeni bir vekalet ihdas 
edileceği haberleri devam etmek
tedir. Yeni vekaletin ismi (Bütçe) 
Vekaleti olacaktır. Yeni Vekale
tin teşkili kat'i surette takarrür 
ettiği takdirde buı;ünkü Maliye 
Vekaletinin vazifeleri ikiye ayrı
lacak, bir kısmı Yeni Vekalete 
verilecektir. Ayni zamanda Mali-
ye Vekaleti Memurlarının bir kıs
mı da yeni V t kilete devredilece· 
ği için fazla memur alınmıyacağı 
söylenilmektedir. 

ihtikar Layihası 
Millet Meclisinde 

Ankara, 12 - Millet Meclisi 
Adliye Encümeni İhtikarla Mü
cadele Layihasını tetkik etmit 
ve Meclis heyeti umumiyesine 
göndermişti r. Layihanın son esas
ları şöyledir: 

"ithalat tahdidatmı istismar 
ed~rek t optan ve perakende fi
atlere zam yapanlar bir aydan 
bir seneye kadar hapis ve 200 
liradan 10,000 liraya kadar para 
cezasile tecziye olunacaklardır. 
Davalar sulh mahkemelerinde 
görülecek ve seri muhakeme 

2 - Bir cemiyetin iıüblilr kabi· 
liyetiııin azalınuı demek, iktısadi 
hayatın durması demektir. İktıu.di 
hayat itlemezse, cemiyetin kan da
marları pıhb1aşır. 

Fırtına Ve Kar 
Bütün Şiddetile 
Hüküm Sürüyor 

Ankara 13 (Hususi) - Mem
leketin hemen her tarafında şid
detle kış alametleri belirdiğine 
dair haberler gelmektedir. İktısat 
Vekaletinin Meteoroloji enstütoıil 
tarafından yapılım tetkik şu ne
ticeyi vermiştir: 

Son 48 saat zarfında Trakya 
mıntakasmda çok şiddetli fırtı
nalar olmuş, müthiş yağmurlar 
yağmıştır. O havalide şimdi kar 
yağmaktadır. 

Kışm şidddi Marmara havza
sında daha fazladır. Çanakkale 

taraflarında dıt çok yağmur yağmak· 
tadır. Orta .;e cenuo havalisinde 
az yağmur yağmıştı;. Buralara yağ
mura muhtaç bir vaziyettedir. 

k 
Eclirnede şid detli yağmurlar 

neticesi tnşan nehirler çok fazla 
zarara sebep olmuştur. Feyezan 
yüzünden dün Avrupaya tren ve 
ekspres gitmemiş ve oradan da 
gelmemiştir. 

Akdenizde şiddetli bir fırtına 
hiiküm sürmektedir. Bu yüzden 
Çanakkalede bir İngiliz vapurile 
Tavil zadelerin (Selamet) vapuru 
karaya oturmuştur. 

Eski Borçlar 
Üçte Bir Nisp;tinde Öde

miye Devam Ediyoruz 

3 - Size tasarrufu tavaiye eden· 
ler, hiç aarfetmemenizi de~il lh-

• & ' 
tıyacınız nispetinde aarfetmenizi, 
hem fert ve hem cemiyet için ha
yır!ı olur d iye de yerli malı alma• 
nazı tavsiye ediyorlar. 

VEK 'LLER HEYETi 
Dünkü 
iWühim 
Verildi 

• 
içtimada 
Kararlar 

Ankara, t 3 (Hususi) - Ve
killer Heyeti dün Başvekil ismet 
Paşanın riyasetinde bir içtima 
aktetti. İçtima saat altıda başla
dı ve ıekiz buçuğa kadar iki 
saat sürdü. Bu içtimada mühim 
kararlar verildiği söylenmektedir. 

Bu kararların, Millet Mecli· 
sine tevdi edilecek olan yeni 
kanun Jayihalarile alakadar ol
duğu anlaşılmaktadır. 

ispanya Kabinesinin istifası 
Madrit, 12 (A. A.) - Kabine 

saat 17 de istifa etmiştir. 

Zaro Ağanın Kati
bini Öldüren Adam 

Bundan Birkaç ay evvel lr
landada, Belfast şehrinde öl
dürülen, Zaro Ağaiıın menejeri 
Ahmet Musa Beyin katili olarak 
bir lrlandah yakalanmış ve mu
hakemesine başlanmıştı. Bu mu
hakeme geçen pazartesi günü 
neticelenmiş, heyeti hakime maz-
nunun i damına karar vermiştir. 
Bu hüküm yakında infaz edile
cektir. Anknra, 12 - Hükumet bu 

seneye ait Düyunu Umumiye E k 
kupon tediyatını üçte b ir nispe- s i Bir Nazır Mahkum Oldu 
tinde bankaya yatırmaktadır. Bremen l 2 - Sabık Meklem-
Düyunu Umu~ire . ~eclisinin burg Maliye Nazırı birçok kim· 
müracatine; kabılıyetımız nispe- selerdcn üçer bin mark dolan-

. tinde tediyeye d.~va~ . olunduğu dırdığmdan bir sene hapse 
Şan-Kay-Çek Ve Çin Talebesı ve yeni sene !>~~tçesmın hen~z mahum olmuştur. 

usuliine tabi olacaktır. 

Şankhay, 12 - Şan-Kay-Çek tespit edilmedıgı cevabı verıl- Bir Gemi Battı 
kendis~ni ziyarete gelen Çinli miştir. O slo, 12 - Maaleon yakın-
tale beyi kabul etmemiştir. Aıneril<alı larm teklifi larında bir Alman gemisi bat-

Nobel Mükafatı Yaramadı Ankara, 12 - Bir Amerikan mıştır. Üzerinde dört boğulmuş 
Baltımor, 12 _ Nobel mU- grupunun Sıvas - Erzurum hattını yolcu bulunan bir sandal limana 

kafahnı kaz.anan Mis Yane inşa etmek tizere N~!~a Vekile- gelmiş tir. ( 32 ) kişic!en mürekkep 
Adamsa mühim bir ameliyat tine müracaat ettıgı söylen· olan gemi tayfası hakkında malf.ı-

mektedir. mat alınamamışhr. 
;y~a~p~ı~lm~.ı~ş~lı~r·~=================:::~~========~~~~:=:=:~:=:=:=~~:=::~~ 

İSTER İNAN, İSTER 

lstanbulda (1930) senesi içinde (737) pa~ça 
ınşaat yapılmış. Buna mukabil ( 1931) senesın· 
de dokuz ay içindeki inşaatın yekunu ~ 1039) ~u 
bulmuştur. Bu yekun şu suretle taksım edıl· 
n·ektedir: 

Apartımann 

Ev 
Dükkan 

1930 
124 
500 

81 

1931 
186 
670 
78 

/STEB iNAN, 

Otel 
Fabrika 
Garaj 
Ahır 
Depo 
Diğer inşaat 

1 
3 
5 

17 
6 

1 
3 

25 
7 

66 

737 1039 
Bu rakamlara ve kira fiatlar.na bakarak 

ortada bir ibtikAr olmadığına 

iN NMAI 

Yine Bulgaristan 
Ve 
Biz 

P.S. -1 
Dünkü yazımda Bulgaristan

dan bahsettim. Senede ( 2800 ) 
kitap, haftada ( 898 ) mecmua 
ve günde ( 40 ) gazete çıkaran 
Bulgarların nüfusça bizim yarı
mız kadar bir millet olduklarını 
ıö~l.edim. Bizde, senede ( 2800) 
d~gıl, .. ( 280 ) kitap çıktığından 
bıle fuphe ettiğimi, haftada 
( .898 ) me~mua değil, bellibaşh 
bır t~ne ~ıle neşredemediğimizi 
ve gündelık gazetelerimizin beı 
on taneden ibaret olduğunu 
yazdım. 

Bugün ilAve edeceğim: Bul
garistanda da iktısadi buhran 
vardır. Nöyyi Muahedesi bu eski 
müttefikimizi kıskıvrak bağlamış
tır. Bulgaristanın bütün iktısadl 
nefes boruları tıkalıdır ve hava 
alacak menfezi yok gibidir. Bu 
memleket bize nazaran daha 
berbat şerait içinde. Buna rağa
men, bizden daha mükemmel 
iktısadi vaziyettedir. Bunun için, 
fikir ve neşriyat hayatımızdaki 

d.ur~~~l~ğu, bütün dünyanın ge
çırdıgı ıktısadi buhranla izah et
mek yanlışbr. 

Bu durgunluğun sebeplerini 
burada saymak mükün değı l ; 
fakat her zaman karilerim:n 
tahminine bıraktığım bu sebeı • 
leri oldukça izale etmek müm
kündür. Herşeyi hükümetic ıı 
beklemiyelim. Yazıya ve kilabn 
hürmet için onun delaletine ihti
yacımız olmasm. 

Şimdilik, özsllz ve kof nesri--ı: 

ya!tan nef~e~ ve halis yazıya 
ragbet telkını yapmakla iktifa 
edelim. Karilerim de, kendi 
muhitlerinde, söz gibi kuvvetli 
bir içtimai amille bu telkini ya
parak bana yardım ederlerse, 
halkımızın şuun•na bir iki to
hum atılmış olacaktır. Bu mev
zua tekrıır geleceğim. 

Yerli Malı l 
Kullanmak 
• 
inkılap Borcudu 

• Dün ta~arrufun beş ş arını ne~
retmiştik. işte, buıün de birkaç tane: 

6 - Yerli mallarımızı tanı ve 
ısev. 

1 - Yerli ınalı kullanmak bir 
inkılap borcudur. 

8 - Yerli malı seferberliğinde 

bozgunluk yapma . 
9 - Eskiden yerli mala kullan

mak ayıp sayılırdı. 
Eıkiden Türke Türk demek te 

ayıptı. 

10 - Adam sen de, benim vere
ceğim beş on kuruştan ne çıkar? 
Deme. Senin, benim, onun bet on 
kuruşlarımızla harice yabancı mallar 
için yüz milyonlarla lira ödüyoruz. 
Bunu daima aklında tut. 

11 - Bir fey ahrken satıcıdan 

daima yerli ini iste. 

Bir Komünist Gazeteci Tutuldu 
Viyana, 12 - Rote Fahne 

Komünist gazetesinin başmuhar
riri siyasi tahrikat yapmak üzere 
lnnsburch a giderken tevkif edil-
miştir. 

lngiliz Yükseliyor 
Londra 12 - İngiliz lirasının 

yükselmesi devam etmektedir. 
Bugün 86.125 frankta ve 3.375 
dolarda kapanmışbr. 

Bir Bekçinin Cinayeti 
Meyvaboş bekçisi Mehmet ağa 

orada bağla duran Yeşil bursa 
Motörii sahibi Halil kaptam 
tabanca ile tehlikeli ıurette ya· 
ralamıştır. 
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Sams 
Bilim "Son Posta11 , yazılarmda Tehlikelidir· 

çok titi~dir. Verdiği haberlerin • Himaye, yardım ye uıuhaf; 
ııbhaline son derece itina ettiği B ı d• • • Iht•k A d B h d k insanı zayıf Ye geytek yapal·~ 
sibi kelimeler(o doğru ve ciim· e e ıye eısı } ar an a se er en En mes'ut kadın, ıırtınd~ 
lelerin pürüuüz olmasını da göz yük bir aile yükü taşıyan .k kt 

6n0ndebulundurur.~.:ırf. düzgün- 80 .. 10 .. 
0 

Kabahatı· ı·stanbula Yu··kıu··yor dır. Çünki kalabalık bir aıle~ 
dür, nahvi mükemmeldir. Fa~ ~ dınr için, iş, yorgunluk, feda~ 
yılda bir kere Puvasson Davril buan ısbrap, daima mes' ff 
yapar, okuyucularım dü~Unceye Samsun, (Hu- laşhnldı. Şimdilik demektir. Bir kadını kurta~~~ıt· 
düşürür! susi) - Şehri· saha yapılması yükselten şeyler de bunıaı..-

Piri Reisin Miizede bulunan miz belediyesi için iki bin lira Çünki bfitün bunlar onu fayd~ 
kıymetli haritasına dair geçende son zamanlarda verecğiı. Sıhhat minimini ve bedbin olnıaP"' 
okuduğumuz fıkra, gazetemizin çalışma ve iş işlerini azami dik- kurtanr. ~ 
o müstesna yazılarından bir nü- yapma hususun- kat ve itina ile Birçok gençler, adam ofllJI"' 
munedir. Çünkü bu bari la, Türk cla bariz bir fa· takip ediyoruz. için, darbeye, sarsılmıya, ccflçtl 

1 İtfaiyemizi daha uh tarihi için ıenelerdenberi ma üm aliyet gösl<'"r- reUerinin kırılmasına m ta 
mütekamil bir ha- JI 

ldL Yüzde yüz eminim ki, gazete- mektedir. Bele- le getirdik. itfaiye lar. Çünki bu dünyada yu\f 
nio Neşriyat Müdgrü de, Muavini diye ne yapıyor neferlerinin ve za- nıp yoğurulmıya, dövülüp ~ 
de, Kısa Söz Muharriri de, üçün- ve ne yapacak? bıtaı' belediyenin meye alışırlar. Bu ıert mudeJl1'a 

1 d Bu suallerin ce- d cü sayfanın so sütun yazıcısı a kıyafetlerini dü- onu sinirlen irip müca • 
Piri Reisin "Bahriye., ismile yaz· •ahı bir progra- ıeltti·k. İskeleleri sevkederse, kurtulmuş demek«' 

mm ana hatla- · -~ 
dığı bir coğrafya kitabını ( 930) tamir ediyoruz." Ekseriyetle, kızlarımızı J'C'.:t 

S l rıru teşkil ede- ı sır 
tarihinde Kanuni Sultan ü ey- ceği tabiidir. Belediye reisi- ve kafes arkasında sakı~~ 
mana ibda ettiğini pek ili bilir- Ben bu iki su- ne, son tahdit mü- korumak lazımg eldiğini ı i 
)er. Bu kitaba, Hint denizinin ali biz.zat Bele· nasebetile Sam- ederler. Her türlü mes'uliyet . 
yollarını, adalarını ve limanlarını diye Reisi Sami aunda ihtikar olup tehlikelerden uzak yaşablan ~ 
gösteren bir de harita merbut Beye sordum ve Samsunda liman ve yolcu vuporları olmadığını da sor- kız, güzel, sevimli olabilir, fa~ 
idi. fU iz.ahalı aldım: miz. tesisata hasrettik. Bu me· dum ve şu cevabı aldım: büyük bir kadın olamaz. 

Fakat o yazı içinde beni bil- "- Her işten evvel (700) bin yanda Saathaneye elektrikle mü- "- Bu hususta yaptığım tab- Ruhumuzu temiz tutmanıo lı" 
hassa alikadar eden nckta, Piri lira borcumuzun senelik taksiti teharrik bir saat lconu'ması için kikat, piyasadaki tereffüün istan• ri, onu pamuklara sanp camek~ 
Reise izafe olunan sıfatlardır: Pa· olan (8) bin lirayı her ay mun· (f 500) lira tahsisat ayırdık Av- bul piyasasile alakadar olduğunu lar içinde muhafaza etmek der 
talık, kaptanı deryalık ve bahriye taıaman ödüyoru:ı. Gazi heyke· rupaya (28) tane fon çeşme ıs- gösterdi. Maamafih ihtikara mey· antiseptik bir hale koyup di111f' 
nazırlığı gibi!.. Halbuki o, paşa Jj ,in yarı bedelini biz verdik. marladık. Mühim caddelerimizi dan verilmemesi için alınmış ya salıvermektir. 
değildi, kaptan derya değildi ve 340 bin liralık Bi.itçemizden ar- parke yapacağız. Sporcularımıza kuvvetli tedbirlerimiz vardır.,, ti 
kaptanı deryalar, bahriye nazm tan parayı en lüzumlu addettiği· bazı yardımlar yapılması karar· M. Kazım siz B:egü::~n in~~;la~a;::k, d~ 
olmayıp donanmanın umum ku- • ---- - - ~- ;# 
mandanlığı vazifesini görürlerdi. lzmı·rde t Adanada Bursada gürültülü, fakat büyüklüğe g 
Bizim muharrir arkadaş, küre 1 ren yolu tercih ediyorlar. . ~ 
üzerinde ilk Amerika haritasını 1 Kömür Büyük olmak için de bır yr 
yapan Türkün ıade bir .. reis,. inhisar İdaresi Köylüden • Yeni Bir İpekli Kumaş vardır: Herhangi bir buh~ 
olmasını nedense hoş görmiyerek Ne Kadar Tütün Aldı? ihtikarı Fabrikası Tesis Edildi anında istifad~ edebileceğiniz~ 
kendisini derya kaptanlığile ve __ _ _ kuvvete, felaketin yıkamıya ~ 

paşa unvanile taltif eylemiştir. İzmir (Hususi) - Bundan Adana ( Hususr) _ Burada Bursa (Hususi) - Şehrimizde sarsılmaz imana, önünüze 
Piri Reis, onuncu asırda fevç üç dört gün evvel Tütün lnhisa- kış mevsimile beraber müthiş bir ipek dokumacılık sanayii inkişaf verecek bir nura malik olmakfl' 

fevç yetişen deniz kurtlarındandır. rı Başmüdüril Sezai Bey İzmir kömür ihtikarı da başladı. O dere- etmektedir. Bu cümleden olarak Bu üç meziyeti nefsinde tof 
Bahrıahmer filosu kumandanı gautelerine beyanatta buluna· cedeki bir okka ekmek 6 kuruş iki gün evvel yeni bir ipekli h:. a genç, korkmaksızın hayt/J 
iken lstanbuldan Hint sulan na rak inhisarın şimdiye kadar olduğu halde bir okka kömür kumaş fabrikası daha faaliyete Q. -·lir. Yoksa r amuklar içiJ' 
gitmek için emir aldı. Otuz kıt'a İzmir mıntakasmdan ( 1.800.000) 7 buçuk kuruşa satılmaktadır, geçmiştir. Bu yeni san'at mües- büyuyen çocuk en ufak bir bl 
kalite, kadirga, baştarda ve kal· kilo tütün aldığım söylemişti. yani burada kömür, ekmekten sesesi emprime denilen kumaşla- vaya bile mukavemet edetıJ~ 
yondan mürekkep bir donanma Halbuki Ticaret Odası, yaptığı daha pahalıdır. n dokuyacakbr. Fabrikanın Hayatın acı ve sert sademel; 
ile yola çıktı, Babülmendepten tahkikat neticesinde İnhisann Bir batman, yani dört okka makinalan Fransanın { Liyon ) albnda ezilip yıkılır. 
geçti, Portekiz donanmasile bir- ancak 70.000 kilo tütün satın kömür toptan alındığı takdirde şehrinden getirilmiştir. Evvelce 
kaç kerre çarpıştıktan sonra aldığını meydana çıkarmışbr. yirmi beş kuruştur. Fakat pera- memleketimizde emprime fabri-
Basra körfezine geldi. Orada Bu tezat karşısında Başmüdür kendeciler otuz kuruşa nazlana- kası yoktu. Bu yeni miiessese 
kuvvetli bir düşnıan donanmasile Sezai Beyi ziyaret ederek iki rak vermektedirler. Belediyenin bu itibarla bir ihtiyaca daha 
karşıla~tı. Fakat sinir buhranına rakam arasındaki bariz farkı bu ihtikirla mücadele etmesi cevap vermektedir. 
tutulduğu için kumandayı bıraktı, işaret ettim. Sezai Bey dedi ki : liumdır. Bu fabrikanın çıkaracağı em• 
liç kadirgalık bir müfreze ile .. _ Ben bugüne kadar gaze· Yeni Bir Sinema p ime ipekli.ler Avruı alan gelea 
Süveyşe döndü ve.... idam olun· telerc beyanatta bulunmadım. a;nı cins kumaşlardan yarı yara· 
du (960). Meşhur Kati!_! Çelebi, YaDlanların hepsi yalandır. Kafi Bursa ( Hususi ) - Tayyare ya ucuz satılabilecektir. 

· · ı· - b Cemiyeti tarafından şehrimizde 1 ,.Keşfününun,, ısım ı mute er surette tekzip edebilirsiniz. Yal- ki Klüp Birle~iyor 
eserinde Piri Reisten bahseder- mz şunu söyliyeyim ki idaremiz yaptırılmakta olan büyük sinema I T 

t . t b" n n inşaat t zmir (Hususi) - Şehrimizdeki ken "Elmaktul,, kelmesini kulla· izmir mıntakasından bir milyon ve ıya ro ınası 1 1 a-
l t B'nanın inşa edı'l Karşıyaka Spor ve Göztepe myor. kilodan fazla tülün satın al- mam anmış ır. 1 

-

diği arsa ( 2000 ) metre murab- Spor klüpleri birleşmiye karar Görülüyor ya, Piri Rdse pa- mışbr.,. iş] d. 
talak ye kaptanı deryalık atfo- ADNAN baı genişliğindedir. verm er _ır_. ----
lunmaJı "Ölüye rütbe tevcihi,, gibi Zeytin Yağı lstihsalatl 
bir şeydir. Lakin bu tevcih, üm· Kaçakçılık Gemlik (Hususi) - Borada 
miliği mucize sayılan Peygamber zeytin yağı fabrikaları faaliyete 
Muhammedin filan müzede el Antepte Kaçakçı Kafilesi geçmiştir. Şimdilik şehrimizde 
ya~ısmı gördüklerini haykıran Hayvanlarile yakalandı on zeytinyağı fabrikası vardır. 
şöhretJi muharrirlerin, her kitap· --- Bunlar muntazam surette yağ' 
hanede üç, beş takımı bulunabi- Birkaç gün evvel Gaziantep istihsal ediyorlar. 
len Ali tarihinin Antalyada ye- civarında bir sigara kağıdı ka· Kuduran Bir Domuz 
gine nüshası keşfolundağuna çakçılığı olmuştur. S.vash Şevki iki gün evvel Bursada bir 
dair sabah gazetelerine müstacel isminde bir ıerir, birkaç avene- facıa olmuş, ( 120) kilo ağırh-
işaretli telgraf çeken muhbirlerin aile birlikte beygirlerle sigara gw mda bulunan bir domuz Işıklar 

kagv ıdı kaçırırlarken jandarmala- k d ı k ihtiraatına nazaran hem makul, mektebi cıvarına a ar ge ere 
hem makbuldür. Elverir ki te- rımız ve gümrük muhafaza me• etrafına saldırmış ve üç kişiyi 

murları tarafmdan karşılanmış-
kerrür etmesin l ısırmıştır. Hayvanda kuduz ala· 

tardır. Müsademe neticesinde 

*** -----
Muğlada Ziraat 

Muğla, 12 (A.A)- ikinci teşri· 
nin sonuna kadar F elhiye kaza
sında 1 1 bin dört yüz iki dönüm 
buğday, beJ bin altı yüz otuz 
dönüm muhtelif hububat ekilmiş 
ve altı bin dönüm de nadas ya
pılmıştır. 

k k · ı h r b metleri görülmüştür. Nihayet aça çı şenr er ayvan arım ı-
Belediye memuru Nuri Efendi rakarak savuşmuşlar, bir mikdar 
bu kuduz domuzu itlaf etmiştir. sigara kağıdı elde edilmiştir. 

Kendileri takip edilmektedir. Sporcu Mürettipler 
Amasya Musiki Yurdu Vilayet matbaasında çalışan 

Amasya, 12 (A.A) _ Şehri· sporcu mürettipler bir futbol ta-
mizde Amasya Türk Musiki kımı teşkil ederek Kolor:lu ld-
Yurdu namile bir cemiyet teşek- man Birliği birinci takımını maça 
kili etmiştir. davet etmiılerdir. 

Ihlamur Merakı 
Gemlikte Halk Çay Yerine 

Ihlamur içiyor 

Gemlik (Hususi) - Şehrimiz

de halk arasında tiddetli bir 
ıhlamur merakı başlamıştır. 
Civarda ıhlamur ağacı çok 
olduğu için bu rağbet çok tabii 
görülmektedir. Çay sarfiyata 
hayli azalmıştır. Gerek köylerde 
gerek şehirde büyük bir ekseri
yet sabah kahvaltısında ıhlamur 
içmeyi tercih etmektedir. 

Gaz et 1 idarehanesinde Hırsızlık 
İzmir (Hususi) - Geçenlerde 

şehrimizde ( Hizmet ) gazetesi 
idarehanesinden bir yazı maki-
nesi çalınmıştı. Yapılan tahkikat 
neticesınde makinenin Kırkağaca 
g ölürüldüğü anlaşılmış ve yaka-
lanmııtır. 

' Ahlak Himayesı 
Lübnan Hükumeti Böyle 

Bir Kanun Neşretti 
Berut ( Hususi ) - Lübo-' 

hükumeti yeni bir ( Himaf 
ahlak ) kanunu yapın şbr. 1'' 
nunda şu maddeler vardır: 

1 - On beş yaşında ve dalı' 
aşağı olan çocuklar kahvebao' 
lere, oyun yerlerine ve fena 5' 
kaklara giremiyeceklerdir. Gire:'. 
ler ilk defasında tutularak 11v 

lerine teslim edilecekler ve ti' 
kerrüründe velileri bapsolud" 
cakbr. 

2 - Sinemalarda gösteril~ 
aşk ve macera fılimlerine ı 
yaşından aşağı erkek çocııklaıl' 
genç kızlar giremiyecel<lerdir. 

3 - Yarı çıplak rakı5~ 
ve adabı umumiyeye muh 
şarkılar memnudur. 

Yeni Eir Fabri!<a ,Jt 
Mersinde srf boğma çıkar~ il' 

fize e bir fabrika vücuda gctıt e 
diği ve fabrikan n on beş ~;,, 
kadar faaliyete geçerek manıi.I , 
tını her tarafa sevkedeceği h3 bt 
alınmıştır. 

Fabrikanın çıkaraca~ boğ"'': 
nın (250) gramlık şi esi (30) korLlf 

tao aatılacaktır. 
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~gaset 
Yumurta 
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Alemi 1 il A B i c i B B L E B 1 Gönül İşleri 

• 
Itilafz 

Ev Kadını 
Japonya Para ıkıntısı Çekiyor <Jlmak 

Hit!er Almanyada Çıkarılıyordu lst;.~.!":un g•nç 1cı. kanı .. BrUksel t2 - Beynelmilel 
Yumurta konr~ra nsına nihayet 
verilmiş ve ( t 2 ) biikumet bun· 
ların damg a:anmasını kabul 
etmiştir. Bu bu"Susta yeknasak 
usuller tatbik edilecektir. 

Bn işaretler.e yumurtaların ta· 
~e veya konserva olup olmadık· 
,81,1 da kaydedilece'dir. Bu 'itilafa 
l~brak e len cievletler Almanya, 
B l 'k · ; çı a, ls·~anya. Estonya, Finlan· ;•ya, Fransa, Yunanistan 
(tlya, Norveç, İsviçre, Felemenk 

ruguvay' dır. 

Alman 
Borçları 

Berlia J 2 - Alman harici 
borçlar komitesi mümessilleri, 
kısa vadeli kredileri yeni bir 
esas dahilinde uzatmak için Ber· 
linde toplanmışlardır. Alman 
llliimessilleri Almanyanan vaziy~ 
&.: ' ~ hakkında mufassal vesikalar 
Vermişlerdir. Komite, bu vesika· 
lart tetkik ederek raporunu ha· 
zırlamak üzere tali komisyonlar 
teşkil etmiştir. 

Berlio 12 - Alman mali me· 
bafili, kısa vadeli kredilerin uzun 
vadeli kredilere tahvil edileceği 
ümidini kesmişlerdir. 

Japonların 
•• 
Ultimalomu 

Mukden, 12 - Buradaki şa· 
yialara göre Japon askeri maka
mab, diplomasi yolile verilmek 
üzere Mareşal Sang .. Su• Liyang 
İçin ültimatom hazırlamışlardır. 

Bu liltimatomda Çinli Mareşal, 
Japon tabaasmın can ve mahna 
taarruz için eşkiyayı teşvik et· 
melde itham olunmakta, askerle
rini büyük duvarın içine çekmediği 
ve faaliyetine nihayet vermediği 
takdirde ağ r tedbirler alınacağı 
bildirilmektedir. 

ff amburgtaki 
Boş Gemiler 

Hamburg 12 - Limanda boş 
duran gemilerin tutarı ( 276000 ) 
tonilatoyu bulmuştur. Eyliilden· 
beri boş kalan vapurların tonilA· 
toıu (129) bindir. 

Bir Petrol Sirkelinin iflası 
' Bükreş 12 - Petrol Mina 

llrketi bir konkordato istemiştir. 
'1atıfıbatı (300) milyonu bulmak· 
tadır. -

Japonya 
Partl Sıkınf1cw 
Çekiyor 

Nankinden Londra, 12 
Royfe; ajansına bildirildiğine göre 
Cemiyeti A kvam Meclisinin ka· 
rarı, Çin siyasi me!ıafilinde, Çi· 
nin tamamen aleyhinde telakki 
edilmektedir. F akat Çin bükü· 
meti, bu karara aşağıdaki se
beplerden dolayl kabul etmiştir: 

J - Cemiyeti Akvam karar· 
larına riayet hususunda verilen 

• sözü tutmak; 
2 - Çünki Japonya ile har· 

bin önüne geçmek için yegane 
budur. Ve Çin, böyle bir ihti· 
male karşl hazır değildi. Maama· 
mafih Japonyanın kazanacağı 
muvaffaklyetin bir hiçten ibaret 
olacağı da ilave ediliyor. Çünki 
Japonya büyük masraflara ~ir
miştir. Bu masraflar, onun Çıne 
karşı oJan ihracatını azaltacaktır. 
Rusyaya karşı da Mançurideki 
kuvvetlerini arttıracak, bu da 
masrafını fazlalaştıracakbr. Bu 
hal, Tokyo hükümetini vahim 
mall bir vaziyete sokacakbr. 

Yeni Japon 
Hükumeti 

Tokyo, J 2 - İmparator ta
rafından davet edilen muhalefet 
reisi M. İnu Kai'nin İmparatora 
bir temerküz kabinesi teşkili 
tavsiyesinde bulunacağı zanno
lunmaktadır. Çünki umumi inti
habat yapmadan muhalif partiyi 
iktidar mevkiine getirmek müm
kün değildir. 

Kabineyi 
Kim Teşkil 
Edecek? 

Londra. 12 - Yeni milJI ka
bineyi M. Tuvaşi İnucai'nin teşkiJ 
etmesine ihtimal veriliyor. Yeni 
kabine, İngiliz eşyasına karşı 
rekabet edebilmek için albna 
ambargo koymıyacaktır. Ayni za· 
madda tarifelerin yükseltileceği 
ve pirinç inhisarı tesis edileceği 
zannolunuyor. 

Yunan intihabatı 
Atina, 12 - M. Venizelos 

umumi intihabatın 1932 Eylülün
de yapılacağım Meh'uıan Mecli
sinde tasrıh etmiştir. 
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' 
MINEL ŞK! 

MUHARRiRl : SERVER BEDi 

Bir ası:: irin getirdi. Başımın da 
altına yastıklar kcydu. Fakat 
ben de istirahat etmek kabiliyeti 
kalmamıştı. Yerimde duramıyor .. 
~~rn. Ayağa kalktım, odanın 
tçınde dönt: p durmıya başladım: 
N - Söy'e. Dedim, ne dersi~? 

b
e Yapa;ım şimdi ben? Ned1r 
u hal? 
Şükrü erey düşündü. Yanıma 

i elcli, U) kusunu uyumuş, sakin, 
~ul h_akcmesi yerinde bir adamın 
: kıo e:!iği itimatla, ağır ağır 
•Öyl~cli: 

- Bilirsin ki her türlil fena 

vaziyetlerde ilk şart, sakin oJmı
ya çalışmaktır. Hemen en fena 
ihtimalleri dlişiinmekte acele et· 
me. Herşeyi yerli yerinde görün· 
ciye kadar karar vermekten 
vazgeç. Senin şimdi için bulan
mış. Bırak durulsun. Bence, dün
yada ölümden başka felaket 

yoktur. · 
- Evet, anlıyorum, bu işte 

ölüm yok, ve b ilirsin ki ben öy]e 
değme gürültülere pabuç bırakır 
bir adam değilim; fakat .canıma 
t k dedi. Çok müteessirım. ~.u 
:nda ölüm bile gözüme tatlı g~ 

l me ne olmak istediklerini sor· 
I muştum. Almakta olduğum mek· 

tupları peyderpey neşredeceğim. 
Diğer okuyucularımın da cevap

larını göndermelerini rica ede
rim: 

Almangada milliyetperverlerle konıünistlP.rin bir müsademe ... 
----·---------------

Bitleri 
Dışarı 
Atıyorlardı 

Berlin, 12 - Hitler buraya 
gelmiş ve Başvekalet dairesinin 
yakininde bir otele inmiştir. Rei
sicümhurdan mülakat istediği 
haberi tekzip ediliyor. Hitler 
buraya evvelce İngiliz ve Ame
rikalı gazetecilere yapbğı heya-

nab tekrar etmiye gelmiştir. Bu 
suretle Başvekilin nutkuna he-

men cevap vermek imkinını elde 
etmek istemiştir. Fakat öğleden 

sonra Hitlerin bu beyanattan vaz 
geçtiği, yalnız Başvekile açık 

bir mektup neşretmekle iktifa 
edeceği anlaşılmıştır. 

Bunun sebebi. eski hareke· 
tinde devarn ederse hudut hari
cine atılacağının Hitlere tebliğ 
edilmesidir. Çünkü Hitler aslen 
Avusturyalıdır ve Purusya dahi· 
liye nazirmm bir emirname imza· 
laması kafidir. 

Tayyare 
Bombardımanları 

Pekin, 12 - Çin membala
nndan gelen haberlere g5re 
Japon keşif tayyareleri Pomşan 
mıntakasma beş bomba atmışlar
dır. ihtiyar bir kadın ölmi111tür. 

Gandi Romada 
Roma 12 - Gandi 

gelmiştir. 

buraya 

rünüyor. Müthiş bir yeis içindeyim. 
_ Zannederim ki mübalağa 

ediyorsun. 
_ Denıe öyle. Gözlerimle 

gördüm, gözlerimle! Beynim uğul~ 
duyor. Kim o ihtiyar? Narinin 
hayatında rolli nedir? Niçin gece 
yarıları bui•ışuyorlar? Nedir o 
Narinin hali? Bu kadının esra· 
rengiz bir mazisi mi var? 

_ Eğer iş hayale kalırsa en 
fena şeyler akla gf:lebilir. Fakat 
sen iyisini düşünmekten işe başla. 

_ En iyisi bile en fenası. 

K -ımn, benden gizli, gece yarı
ları sokağa fırlıyor, aJüftelerin 
oturduğu locada, benim tanıma· 
dağım bir erkekle buluşuyor. Bu 
kadarı bile müthiş değil mi? 

- Müthiş mi bilmem; fakat 
can sıkıcı birşey amma .. Nihayet.. 

Almanyadt 
Tahdidi 
Teslilıal 

Berlin, 22 Almanyamn 
tahdidi teslihat konferansına 
verdiği ehemmiyeti göstermek 
için bu konferansa gidecek he
yetine Başvekil M. Brünningin 
riyaset edeceğini söylemek lazım· 
dır. Alman heyetinde 6-7 müte
hassıs bulunacaktır. 

Almanya da 
Açlık 
Tehlikesi 

Berlin, 12-Almanyada. ekmiye 
yarıyacak hububatın azalması 
mes'ul m~hafili endişeye düşür
müştür. Önümüzdeki ilkbaharda 
iaşe için miişkülat çekilmesinden 
korkuluyor. 

Hamburg hububat borsası 
simsarlan blitün muamelenin 
altın esasma göre yapdmasanı 
kararlaştırmıştır. Milli paraya 
itimatsızlık demek olan bu 
hareket tenkit ediliyor. 

Askeri 
Diktatörlük },f Ü? 

Londra, 12 - M. Adaçi bir 
temerküz kabinesi teşkilinde ısrar 
etmektedir. Bu suretle bir askeri 
diktatörlük tesisinin önüne geç
mek istemektedir. 

O adam bir ihtiyar. 
- Fakat, tek gözlüğile, zara

fetile, halile, gençlik iddiasında 
bir ihtiyar... Sonra Narinin üze
rinde bazı hakJan var gibi. .. 
Of... Sus... Çıldıracağım... Ben 
derhal gidiyorum. 

- Nereye? 
- Eve. 
- Ne yapacaksın? 
- Bilmiyorum. Bu halimde 

her fena şeyi yapabilirim. 
- Dur biraz. Acele etme. 

Şimdi Narin uykudadır. Onu 
uyandmrsan asabı bozulur. iyi 
konuşamazsınız. 

- Zaten ben de "iyi konuş· 
mak,, niyetinde değilim. 

- Anlıyorum. Senin niyetin 
bozuk. Ben seni salıvermem. 
Evveli ben şimdi seni yatıraca-

lstanbuldan Pakize Faruk 
isminde bir hamm kız yazıyor: 

Hammteyzeciğim. 
"Dünkü " Son Posta ,, da 

genç kızlar için açtığınız anketi 

okudum. Bize ne olmak istediği
mizi sorarken fikrimizde samimi 

olmamızı istiyorsunuz. Ben de 
bundan cesaret alarak ne düşün· 
düğümil aynen yazlyorum işte: 

Çalışmak benim işim değil ••. 
Evvela elimden hiçbir ıey 

kelmez. Bir yazıhanede daktilo 
dahi olamam. Tahsilim orta. 

Oldukça güzel piyano çalıyorum. 
Ev işlerine istidadım fazla, gayet 

nefis yemekler pişiririm. Sonra 
çocukları çok seviyorum. Eğer 

bir çocuğum olursa ona en 
mükemmel bir mllrebbiyeden 
daha iyi bakabilirim. 

Zaten ortamektepte iken yal
nız çocuk bakımından on numara 
almtşbm. Benim yeglne gayem. 
istediğim tek şey, mesut ede
bileceğim Ye mesut olacağım 
bir adamla evlenip iyi bir 

ev kadını, tam bir ana ol· 
maktır. 

Zaten iyi bir ana olmak de
mek en çetin bir meslekte mu
vaffak olmak değil midir ? 

Şimdi evde oturup, cihazları-
mı kendi elimle işlerken evlen
mek mukadderse bu işin bir an 
ewel olup bitmesini temenni 
ediyorum. 

"Nasıl, dilşündüğUm şey mu
vafık mı Hammteyzeciğim?,, 

Hürmetlerimle 
Pakize F arak -----

irtihal 
Tayyare Piyango Müdürlüğtı 

şeflerinden Kemal Beyin refikası 
ve ressam Ercüment Beyin val· 
desi Saadet Hamm iki gün 
evvel yapılan ameliyattan sonra 
hayata gözünü yummuştur. Ce
nazesi bugün saat on birde Hase
ki hastahanesinden kaldırılarak 
Aksaray, V alde camiinde nama
zı kılınacak, metf eni mahsusası
na gömüJecektir. Allah rahmet 
eylesin. 

ğım. Bir giizel uyku çekmelisin. 
- Uyku mu? imkan yok. Beş 

dakika gözümü yuma:nam. 
- Öyle ise biraz koltuğa 

uzan. 
- Kabil değil. Sinirlerim o 

kadar gergin ki .. Müsaade bana •• 
- Halim... Beni dinle... Sa

kin ol. 
. -:- Korkma. Cinayet yapmıya 

gıtmıyorum. Fakat bu mesele 
halledilmelidir. 

- Şimdi halledemezsin. iki
nizin de aklmız başında değil. 

Fakat Şükrüyü daha fazla 
dinlemedim. Fırladım sokağa, ne 
yapacağımı ben de bilmiyordum. 
Dosdoğru aparhmana geldim. 
Kapıda hala Narinin otomobili 
duruyor. Daireme girdim. Hiz
metçi bana çok endişeli bir yüz
le kapıyı açtı: 

( Arkası var) 
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Gazi köprüsü Şehir Halkı, Son Zamanlarda Dükkin-
Ve Bir 
Mütalea lardan Uzaklaşmayı Tercihe Başladı 

E.Iendim; 
Gazetenizde "Gazi köprllsllııü 

burada yapmak mümkün müdür?,, 
serlevhalı yazılan takip ediyo
rum. Bu işlerle muhtelif za 
larda meşgul olmuş meslekten 
bir kariiniz olmak dolayısile şu 
ıatırları yazıyorum. 

( Gazi ) köprüsfinü burada 
yapmak mümkün müdür sualine 
cevaben : Bundan maksat eğer 
Gazi köprüsünü yapmak için 
demirin eritilmesi, normal mak
talara kaibi ise buna verilecek 
cevap şimdilik " Hayır ,, dır. 
Fakat Gazi köprüsünü burada 
yapmak fikrini ortaya atanların 

maksatlarını anlamıyorum. Bence 
normal profil dediğimiz, T, U, 
korniyer gibi maktalarla yassı 
ve yuvarlak demir gibi aksamın 
Avrupadan alınarak burada 
resimlerine tevfikan köprüyü 
imal etmektir. Bunda da muvaf
fak olmamak için bir sebep 
yoktur. Bu memlelcette bu işin 
hepsini başaracak bir fabrika 
mevcut değilse, muhtelif tezgah
lara muhtelif aksamı dağıtarak 
resimlerine tevfikan yapmak her 
zaman kabildir. 

Bunun en basit misali Ana
dolu Bağdat hattı üzerindeki 
demir köprülerde her hangi bir 
parçauın sırf Türk mühendis ve 
Türk işçilerile tebdil edildiğine 
her zaman şahit oluyoruz. Bu 
sözüme belki de bu tanı imal 
pahalı olur gibi bir itiraz varit 
olur. Y alnıı. şunu söyleyebilirim
ki: Bugün piyasada demirin ki
losu perakende olarak yedi ku
nışu tecavüz etmemektedir. Hal
buki bunun mamul hale gelmiş 
olarak kilosu otuz beş ila 
kırk kunışa kadar çıkmaktadır. 
Biz mamul fiatını asgari yirmi 
sekiz kuruş kabul edefSe1c köp
rü bedelinin. dörtte biri demir 
bedeli ve dörtte üçü ise işçilik 
bedeli olur. Her halde bedelinin 
dörtte üçü gi_bi azim bir mebla
ğı memlekette, memleket işçisi 
için bırakmak istisgar edilemiye
cek bir kazançhr. Bunun mele
kelte kalması için her ne lazımsa 
tevessül etmek memlekete karşı 
hepimizin borcudur. Bu izaha
bmla meseleyi tenvir edebilirsem 
kendimi bahtiyar addederim. 

E: B 
Cigaraf ardan Şikayet 

Dün matbaamıza hüviyeti biz
ce malüm bir kariimiz gelerek 
cigaralann tıkız ve tozlu tütün
den yapılmakt:ı olduğundan ve 
otuz senelik bir tütün tiryakisi 
olduğu cihetle tütünü terkede
memesine rağmen, sırf bu tıkız 
ve tozlu cigaraları İçtiğinden do
layı bir senedir muannit bir l>ğ
süriiğe tutulduğundan uzun uza-
dıya şikayet etti. Bu zat diyor ki: 

• Herhangi neviden olursa 
ı>lsun bugünlerde cigaralarımız nefis 
bir şekilde yapılamıyor ! Memle· 
ketimiz dünyanın en neıis bir tü· 
ttin diyarı olduğu halde -nedense
tütün ve cigaralarımızın en iyisi 
hariç memleketlere sevkedilerek 
bu yüzden vatandaşlar ikinci ve 
üçüncü cins tütünleri istihlake 
mecbur tutuluyor. Mutavassıt bir 
memurum, h · ~· ay içtiğim ciga
ranın bedelini evimin karşısındaki 
tütüncüye veririm.. O da bana 
• am ve amik - cigaralan salıı
yarak ve seçerek verir., huna 
rağmen her ay, içilemiyecek de
recede sı:rt ve adeta demir gıbi 
bkız doldurulmuş cigaralardan 
dört beş paket cigarayı evimin 
bir köşesine atarım. " 

Sabit Ve Seyyar Esnaf 
Arasında Sonu Gelmiyen 
Rekabetin Sebebi Nedir? 

Sabit ve ıeyyar esnaf arasın .. 
ötedenberi bir rekabet, daha 

doğrusu bir çekememezlik var
dır. Dükkanı olan esnaf, seyyar 
satıcıları hiç sevmezler. Bu şika
yete kısmen de hak vermemek 
mümkün değildir. Fakat ne 
çare ki seyyar satıcılar da ekmek 
parası kazanm1ya mecburdur. 
Ancak seyyarların sabitleri taciz 
etmiyecek bir şekilde çalışmalan 
tapiidir ki bu şikayetlerin önünü 
almak hususunda en iyi ve ye
gane bir tedbirdir. 

Seyyar sabcı derken, aklımıza 
(Pazar) esnafı da gelmelidir. Çün· 
ki bunlar da seyyardır. Yalnız 
küçük seyyar satıcılar sabahtan 
akşama kadar gezgincidir. (Pazar) 
esnafı ise sabahtan sabaha ge
zerler. Bu münasebetle lstanbul
da haftanın altı gününde kurulan 
(pazar) lara şöyle bir göz gezdir
mek çok muvafık olacak. Evveli 
şunu ıöyliyelim ki, halk pazarla
ra çok rağbet gösteriyor. Çünki 
pazarlarda eşya fiati, dükkanlara 
nazaran yüzde otuz derecesinde 
daha ucuzdur. Şu da var ki "ucuz
dur vardır nikbeti, pahalı vardır 
hikmeti,. derler. 

Acaba pazar yerlerinde sah· 
lan eşya, cins itibarile dükkan
la.rdakindeo aşağı mıdır, değil 

midir? 
Dükkancılara sorarsantz, pazar 

yerlerindeki eşyanın ucuz olması 
sebepsiz değildir. Çünki oralarda 
hep aşağı cins eşya satılır. İyi 
mal oraya düşemez. Hatta bura
larda ekseriyetle bozuk maddeler 
satılar. Tera%iler, arşınlar, metre
ler hep hilelidir. 

Pazarcılara sorarsanız, dükkan
cıların rekabet sevkile ortaya 
attıklan bu sözler biç doğru 

değildir, iftiradır ve yalandır. 
Çünki dükkancılar her şeyi pahalı 
satmaktadırlar. Bu kabahatlerinin 
meydana çıkmaması için de 

Ha/tanın altı gününde lstanbulun 

on dokuz gerinde kurulan pazarların 

f aaligetine ait birkaç manzara 

pazar esnafı hakkında 
yalanlar uydururlar. 

Paraz esnafl diyor ki: 

böyle 

" Bizim dükkan kiramız yok
tur. Esasen aza da kanaat ede
riz. Bu sebeple ayni cins malı 
biz daha ucuz satarız. · Buna 
şüphe edilmesin. " 

Şimdi biraz da lstanbulda 
kurulan pazarların yerlerini ve 
adetlerini yazalım: Şehrimizin 
muhtelif semtlerinde, cuma gün
leri hariç olmak üzere, haftada 
( 19) pa:ıar kurulmaktadır. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi, 
halk pazarlara fazla rağbet 
göstediği için, daha birkaç pazar 
yeri tesis edilecektir. Beykoz ve 
Y alıköyde de yeniden pazarlar 
kurulmıya baş!amıştır. 

Şehrimizde haftanın alb gü
nünde kurulan pazarların semt
leri şunlardır : 

Çarşamba günü: Sultanahmet 
r ltanse1im, Pendik. 

Pazarda çikolata satıcısı 

Perşembe günü: Beykoz, Arap 
camü, Kocamustafapaşa. 

Cumartesi günfu Cerrahpaşa, 
Beşiktaş. 

Pazar günü: Oskndar, Kasım
paşa, Fyipsultan, Sulumanasbr. 

Pazartesi gunu: Y enicami, 
Y eşiltulumba, Karagümrük, Ka
raköy. 

Salı: günü: Tophane, Şehre .. 
mini, Pazarköy 

Cuma günü de Yalovada pa
zar kuruluyor ve şehrimizdeki 
pazar esnafı Perşembe günü bu
radan Yalovaya gidiyorlar. Bu 
pazarlardan; Beşiktaş, Tophane, 
Arapcamii, Sultanselim, Şehremi· 
ni ve Üsküdar daha fazla rağbet 
görmekte ve her hafta binden 
fazla esnaf buralarda rergi aç• 
maktadırlar. 

Bu pazarlarda sergi itibarile 
birinci derecede manifaturacılar, 
ikinci derecede manavlar, üçüncü 
ve dördüncü derecede de sebze
cilerle kuru yemişçiler gelmek .. 
tedir. 

Bakkallar cemiyeti Belediye 
nezdinde sergilerin kaldınlması 
ıçın müteaddit teşebbüslerde 
bulunmuşsa da Belediye bu tek .. 
lifleri reddetmiştir. Çünkü Bele
diye pazar yerlerinde sergi ku
ranlardan işgal ettikleri metre 
murabbaına göre vergi ~lmak
tadır. 

Yukarda pazar yerlerindeki 
ucuzluğun derecesini kaydetmiş· 
tik. Bu hususta yaptığımız tetki
kat neticesinde pazar ve dükkan 
fiatlerini şöyle bulduk. 

Patates 

Kunı faaulya (Çalt) 

Soğan 

Ekstra un 

Edime peyniri 

Kaşar 

Zeytin 

Merclınek 

Paz:arda DUkkAnda 
7,5 10. 12 

12,5 15 • 18 

6 - 1.s 10 - 11 
ıo . ıs 20 • 22 
60 • 70 90 • llJO 
6l • 80 150 - 200 
20 • 35 40 • 50 
10 • 20 so • 55 

Bu fiatler perakende fiatidir. 

Memleket 
Matbuatından 
Fikirler 

Balıkesirdeki (Türk Dili)ndeDI 
" Bir taraftan kendi ıınırlanaııl 

dahilinde milli iktısadiyahmızıJI 
korumak, diğer taraftan dahilde 
ve hariçte milli iktısadiyabıııİ 
kuvvetlendirmek bugün en büyük 
birer zaruret halinde ve biret 
vatan ve millet meselesi olarak 
mevzuu bahistir. 

Bu kadar büyük bir iŞD 
başatılması için herşeyden evvel 

sağlam bir iktısadi terbiyeye m
zum gösterdiğini inkar edebilir 
miyiz? 

MillJ İktısat ve Tasarruf 
Cemiyetinin en miihim rollerİJJ" 
den biri de buradadır: 

Türk milletinin 
iktısat terbiyesine 
temin etmek • ., .. 

sağlam bir 
maliki yetini 

lzmirdeki (Yeni Asır)dan: 
"Bu memlekette, vakit vakit. 

altın ruyalarile milletin gözleriDİ 
kamaşbrmak istiyenler vardır· 
Onların beş altı senedenberİ 
bize yakbrdıklan istikrazlarıD 

yalnız onda biri tahakkuk etsey· 

di, Türkiye Almanyadan çok 
ecnebi .kredi~i yutmuş olacaktı. 

Bu efendiler halkın inanmak 
kabiliyetini hudutsuz sandıkları 

için ayni oyuna devam ediyorlar• 
Onlan dinleyiniz: 

Tütün lnhisan için bize 400 
milyon verecekler. İspirto inbi8al1 
için 150 milyon. Anadolu şimer 
diferleri için bilmem kaç ,ti 
milyon. Yarın tuz inhisarı için bo 
kadar, petrol inbisan için şu k.r 
dar teklif edildiğini haber alacr 
ğız. Devlet inhisarını fena gören
ler, ellerinden gelse bütün mem
leketi haraç mezat kapitalist 
efendilerin bhisan albna sokıt
caklar. Mısırda, Suriyede olduğu 

İzmirdeki "Anadolu,, dan: 

"Bir milletin en büyük kU9" 
veti, maddi serveti değil, milli 
azmü iradesidir. Maddi servet 
bir günde bir hiç olabilir. Cıhan 
tarihinde bunun yüzlerce Y8 
yüzlerce nümunesi vardır.. Fakat 
sırtındaki dağarcığına kadat 
herşeyini kaybeden bir millet 
eğer yalnız milli ve müşterek 
azmil iradesini muhafaza ede
bilmiş ise bu fakirleşmenin ooaG 
için hiçbir ehemmiyeti kalmaıs 
çünki onu pek kısa bir zamandı 
hem de fazlasile, telafi ede
cektir. 

"1926 da Fransızlar ikbsadeıı 
Avrupanın en düşkün milleti 
idiler. Ticaret müvazenelerl 
bozuktu, mali bütçeleri cesidl 
bir açıkla kapamyordu, paralatl 
hemen hemen sıfıra yaklaşmak 
üzere idi. Aradan beş sene 
geçmeden Fransayı büsbütD 
değişmiş buluyoruz. Bugünkil 
Fransa cihanın en zengin, ell 
müreffeh milletidir.,, 

Nüfus MüdUı U Aydında 
İzmir ( Hususi ) - Dün şehri

mize gelen İskan ve Nüful 
Umum Müdiirü Akif Bey derhal 
Aydına hareket etmiştir. Akif B. 
Aydında, Şark vilayetlerindell 
gelen muhacirlerin işkin işlerile 
meşgul olacaktır. 



Bu Sagfa 
Avrupa Matbuatında Bu Sayfada 

Halt:ada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

' 

GÖRD0KLERİMİZ 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Yemek Odasında Denize 
Dalma Tecrübesi 

Yukardaki resimde g6rdüj0nftz sahne, bir film sahnesidir. 
los Ancelosta Duch Smit isminde bir yttzme şampiyonu vardır. Bu 
•dam, artistlerin çay içtikleri mua IU.eriadea atlayarak c:lalma 
tecrübeleri yapmaktadır. •• 

Damlarda Güneş Banyosu 

Amerikada ytıbek bia•ann damlannda bnr~k tras~ar ya~~r, 
bu traalara şezlonglar koymuşlar. Ôğle tatilınde bma dahilinde 
calııanlar trasa ~kıp soyuauyor ve ,.uneı banyosu yapıyorlar. 

ündüz Hakimlik, Gece 
Hırsızlık Eden Adam! 
AIMl'ikam Şikaco şeltri, hır

._.... mefhmdur· Ala a,dan-
11.ırJ bAiLi'.i!llet ve belediye elele 
~rerek bu şakileri ortadan kal-' 
11.ıqL w feka.ele bir llilaayet 
~l'llıiye karar vermiştir. 

O.. icaraan tatmlmı• ltlflaml
dıiı gibıdenberi, bir'°k oakiler 
elde .._iştir. Fakat ha miaa
~betle Ş:bı• ~ 
~)W dikkat ifpalt.a lıa-

*llBt. 
&. zat. ~ iı •m ip. 

Lilfiı ~ bnr .,..,._ 
C&.c1y31eri H:U11 ..zifeli .... . !- itim ,.çıyors ...... en 
~ p:e ,.,.. bılat' ai

leaııe bir'ikte oturuyor. Yatak 
Odasına çekildikte• 1011ra IMr so· 
kak serserisi kıyafetine giriyor 

.._ ub bpanl• --

diMi aokaja atarak ıehrln 
apiı mah.Ueleriao iDiyor • 
Orada hırmların devam 
ettiği barlara devama bqlıyor. 
Bu .... atıe -.alarda birpk 
ahbaplar ediniyor. Hırsız ~ 
Wma giraiy.e •e onlarla ltirlikte 
çalışmıya başlıyor. Jrır ay kadar .. ı.. ,,..... .__ .. , ... 

-.~-1-J. .A...L-,..._. 
ffnl'ns~~-- ... 
,_. Yerilea br-'8a _. rta 
tııeı•• tatJtik .ediyor w uilaaJet 
bltiıa tııfk;D.b •e bu teylriltb 
id8ra eclm ........ ijRDdikten 

_..., sidip polile ~ aran 
• 'U- ....._.,n ..... 

weuJ•· nu- "r"" , ..... , ... ~ .... -
tevkif ediliyor. 

Amerik• Mkiminin b11 ..._ 
reked bütün Amerikayı hayrete 

Jo:ı aEıtir· 

Dünyanın En Umn 
Köprii.m 

Newpıfda ... - .,_.:::;.. 
•• yeai aç11. fflMllııp slPni-~. 
diinyanm en mm klpılsldlr. 
Klprilnün umnluğ'u 3SJO ladem
dir. Asma köpridir. IClprllalD 

fDfUl dart bu'11k sene .allrmlf· 
tür. 12 milyon dolara malolmut· 
tur. 

Erkek Elfriseltri 
Hotiftfta .... elW.eleri ka

dın elbiselerinden daha 'llCUa 
malolmaktadır. Kadın ainema yıl· 
dıztan elbiseleri içia aenede 3000 
lira, erkekler ise bumm dörtte 
birini nrfetmektedirler. 

•Montgomery" senede efbiae
lerine 630 lira. "Bea L,on,, 3000 
lira serfetmekte olduldarm .a,
lemitferdir. ----
Deniz Tutmasına 

Karşı 

.ltalyaaı-, - ,.,.,.,., ge• 
milerden birine, .. Rlimde 
prdiijllnlll makine,i Mw et• 
.·pa&ı. 8a maki-. ... alan 
parçalıyor, gemiyi daima sakin bir 
deoilde imit P yilrtiyor. Bu 
ıayede allaab olmuyor ve denis 
tutres•aa meydu kalmlJ.ar. 

-Kuşlar Nasıl Fotoğraf' 
Alabiliyorlar? 

Şimdiye beis gtıven:inleri rahm mektup g!ndermekte blae 
myorlardı. Şimcl fazla olarak fotoğraf ~ekmekte de kollamyerlar. 
Bunun için gilvercinlerin glğlllerine bir fotoğraf makinesi bağhyortar, 
adeseyi aşağıya miteveccih bırakıyorlar. Makine o suretle t•anm 
edil 0 1'irld, otDmatik Jtir tanda itler ve 12 resim abr. 

JC.lıpeWeri 4e lııaflf .,,,.,. adD fPo_ bltaıuyorlar. 

Dünyanın Dört Köşesinde 
-4:mıpa Gazetelerinde Rastgeldiğimiz Garip 

Ve Meraklı Vak'alardan Bazıları 

Bir Karı 1Coca Dava11 
Şikagoda bir kadın evlenirken 

kocaaa ile yapbiı mukaveleye, 
kendinin dışarda çalııarak ha
yatlanm temin edecejiai, koca· 
auun iae, ey ifleriDi a6rec:cii kay· 
dini koymu§tur, 

Bir akpm kadan işinde. dön
dnlil zaman kocaamın hakibten 
aefla yemekler pifirdiğini fabt 
qyalarm Ostlbıde toz buluncla
jımu a8rerek ıiklyet etmip 
bqlamlfo ICocmı bu 1ik1Jet o.e
rine kanamı dlvmllf. Bu yiD ... 
bdm kocası aleyhine bopı ra 
davm açmqbr. 

Hapishane ili, 0181 Mi? 
Amerika ~ Maiade, 

.... kachnMn hllpislsanep cllş
miye aevkedecek derece.le ..n
bamtl Wr whhhme ,..,.ıımpır. 
Ba hapishane dlişklla M hırsız 
kadı..._ ahllldanıu ıslaha mah
...mır. 

Bu bin.ı. için tam 225.000 
lira ..fedilmitfu'. Binalar OD bir 
taaedir. Hepsi] de aan kiremit 
ı gisde tatlardan yaplmıfbr • 

Bunlann hapishaneler aibi 
yllk.sek duvarlan olmadığı gibi 

kapısında da silihh bekçiler yok· 
bir. Odalarda tl\mineler vardır. 
Yemek muatan açık renkte 
&t .... &tUlailfllr. 

Saloalarda İle piyaaol• 'ft 

m flzel klisik musiki pmÇlllan 
bulunr. 

Şarkı Söylerken 01en Artist 
Le.ben tiyatn.ında • &f ı d 

Scmeider " • e..im blbim ..-.... 
dir " operasım söylerken mi 
göğs6ne koymUf w delhal orada 
JeN Jllap 6lmiitt•. 

Eski Bir Nazır lf Arıyor 
.. Tbe Sunday Elqnıaa ,, ... 

met ı t ele •cimi za göre 
ubak lngilb nazırlanndan ,,. ı ~r 

• Fred Montape " ll:endWne 1f 
aramaktattlr. Her çare)'e ... 

fakat atiaalıip bir İl 
bulamamq. Nihayet kenditine 
bpı kapı dolaşarak belan ~0!'9p
lan atmak nzihsi te!Jif Mi}. 

miştir. 

M"ıster ( Monlague ) MB1i Tica
ret cemiyetinin bir içtimamda 
kendisine bu teklifi yapanlara 
karşı föyle cevap verdiğini sl>yle
miştir: u Eğer iDsaa hayatta 
muvaffakıyetsizliğe uğrar- ayajl 
kayana herhan...j lair ticaret İfl 
yapmaık awda•ı• diifer. Fakat 
ona, bana yapddlja gibi itler 
teWil ediir. F.ier yübek bir 
•eıtldde ofacak olasa iclMeci 
bwtlerdn biri addolunmak 
al'""albp takdir ... , .., 
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Önde Ahmetle Sinan oğlu yürU· 
rordu. Birkaç saat uzamp yat
mak ve tehlikeli mmtakaya adım 
atmış olmak, biribirinden kuvvet
li iki merhem gibi, Sinan oğlu
aun başındaki sızıyı geçirmişti. 

Artık o da, döğüşmiye ve boğuş· 
mıya hazırdı • Genç sipahi gibi 
nim ile, cezim ile arkadaşlarına 
!kılavuzluk yapıyordu. 

Takip ettikleri yolun bir ta
rafında Harem dairesinin duvar
Qarı yükseliyordu. İlerde Hünkar 
köşkU, ahırlar, ve koğuşlar vardı. 
Binaenaleyh şu veya bu adımda 

oöbetçilerle karşılaşmak ihtimali 
ıiyade idi. Böyle bir tesadüfte 
yıldmmlaşmak, göz açtırmadan 
atılmak lazımdı. Çünkü görülüp 

yakalanamıyan herhangi bir nö
betçinin bütün muhafızlara ayak-

landırması tabii idi. Ovakit yol
daşların planları değil, kelleleri 
de suya düşecekti. 

Bu tehlikeyi hepsi müdrik 
olduklara için son derece dik· 
k.atle yürüyorlardı. Karanhğm ta 
yilreğine gözlerini geçirerek dört 
tarafı tarassut ediyorlardı. Bir 
"eya iki adamla karşılaşıldığı 
takdirde yüldil arkadaşların ya
pacağı iş yoktu. Sinan oğlu ile 
Ahmet. o vaziyette ileri abla
caklardı. Fak at önlerine manga 
halinde bir mania çıkarsa öbür
leri de yüklerini bıra\up savaşa 

ittirak edeceklerdi. 
işte bu karar ve bu tertip 

ile yürüyorlardı. Hayli yol aldık
ları ve hatta harem dairesini 
ıeçtikleri halde karşılarma kimse 
çıkmamışb. · Sipahi Ahmet, bu 
essizliği talilerinin iyiliğine, Ye· 
niçeri Baki ise saray halkınm 

midelerini şişirip yan yattıklarma 
bamlediyordu. Fakat hiinkar köş· 
küniln beyaz heyulası, gecenin 
esmerliği aras.ndan tamamilc 
irtisam ettiği sırada bir ses çın· 
ladı: 

- Kim o? 
Kafile tevakkuf etmek üzere 

iken Sipahi Ahmet. aldmş etme
di, yürüdü ve sakin bir sesle 
cevap verdi : 

- Yabancı değil Cafer, be-
nim IJ 

Filhakika seslenen adam, 
Boıtancı Caferdi. Mabut meyba· 
nede dayak yiyen, usta Bohoru 
getirmek için dışarı gönderildiği 
halde geri dönmiyerek hadiseyi 
Bostancıbaşıya h aber veren genç! .. 
Sipahi Ahmet, sinir bozucu bir 
boğuşma sonunda bu delikanlıyı 
bir Jahze görmüş ve adım sorup 
ogrenmiye munhasır kısa bir 
muhavere esnasında da sesini 
işitmişti. 

Şimdi onun ağımdan: 
"Kim o?., suali çıkar çıkmaz 

sesinden intikal etmek suretile 
kendisini tanıdı ve ismini anarak 
aşnalık gösterdi. 

Biz, zekaların keskinleştiği, 
fakat hafızaların zafa düştüğü 
bir devirde yaşıyoruz. Hayatı, 

en hurda noktalarma kadar ko
laylıkla ihata edebiliyoruz. Lakin 

Koca oğlan şimdi kıskıflrak bağlanmıştı 

gördüklerimizi ve bellediklerimizi lnmseyiverirlerdi. İşte Sipahi 
çabuk unutuyoruz. O derecede ki Ahmedin, bir defa duyduğu fU 
muhtelif meclislerde mükerreren sesi, tereddütsüz ve tefekkürsüz 
karşılaşnnş insanların vapurda teşhis etmesi, dikkat melekesin• 
veya trende yekdiğerine rastladık- deki işlekliktendi, ve zeki deli-
ça kardeş gibi müsafaba ettiklerini, kanla, bu tanıyıştan nasıl istifade 

1 
dudak dudağa öpüştüklerini, tat- edeceğini de hemen kararlaştır-
lı tatlı konuştuklanna ve sonra: mıştı. 
"Affedersiniz, unutmuşum. ismi· Halbuki Cafer, mütehayyirdi. 
niz neydi, dostum?" diye bir- Şu kalabalığın yabancı olmadığını 
denbire yabancılaşıverdiklerini kendi isminin andmasıodan anla· 
sık sık görüyoruz 1... makta beraber yine hayrete dliş· 

Bu unutkanlık, manevi saha· müştü. Çünkü gözüne çarpan 
larda bilhassa büyüktür. Vadini altı müteharrik gölge de gayri 
unutanlar, ahdini unutanlar, bor· tabiilik seziyordu. Kimi yüklil, 
cunu unutanlar, hatta aşkını unu· kimi yüksüz yfirüyen ba gövdele-
tanlar tümen tfimen l Halbuki rin nereden çıkıp nereye gittiklerini 
hayat, cemiyet hayatı, karşılıklı bir türlü tahmin edemiyordu. 
taahhütlerden, borçlanmalardan ( Arkası YAr • 

ibarettir ve bu gibi unutkanlık- Bir Leh-Alman lhti14fı Hifl-ed-il-di 
fara mütehammil değildir l 

Eski devirlerde unutkanlık 
azdı, çünkü dikkat çoktu. Eşya 
ve hadiselere kuş bakışile değil, 
can gözile bakarlardı. Edirneden 
l<alkıp Dalmaçya dağlarma, İtal
yanın Po vadilerine kadar at 
süren akıncılar, avdetlerinde o 
dağların haritalarını çizerler 
ve o vadilerin resimlerini ya
parlardi 1 T orosun uçurumlannda 
kaç kaya veya kaç kovuk bulun· 
duğunu her köylil bilirdi. Kızıl
ırmağm kıvnmlanm, geçit yerle· 
rini birer birer saymak, her 
Türk sipahi için mümkilndü. 
Zekalarını gözlerinde taşıyan ve 
hafızalarım daima işlek tutan bu 
adamlar, Erciyeş dağında öten 
bir kuşun sesini liç yıl sonra 
Ulu dağda işitseler tanırlar, 
''Erciyeşteki yosma 1 ,. Diye gü-

Lahey 12 - Lahey adalet 
divana, Leh gemilerinin Dançig 
limanından geçme ve durma 
meselelerine ait Leh ve Alman 
hükumetleri aras.nda çıkan ihti
laf hakkındaki istişari kararını 
vermiştir. 

Meclisin kararı Alman bükii· 
metinin lehindedir. 

Bu akşam •---
M A j 1 K sinemasmda 

BÜYÜK GALA OLARAK 2 
MUAZZAM FiLM BİRDEN 

. BEKAR 
tamamen Fransızca sö-ı:lll olan bu mUkem• 
mel eser Pa •iste Gaumont Palace'ta 
bllyük muva ffakiyetlerl kazanrnışhştır. 

Mümesaile•l: Büyük Türk yıldızı 
RADiFE BEHAR HANIM. 

lıtveten ı Meşhur fran!ız operetL 
HERKES KENDi BAHTINA 
Rene~ H~ribel ve Jeııın Gabin tarafından 

16 Kanunuevvel Çarşamba akşamı 

M E L E K SİNEMASI 
MARCEL P A G N O L'un şahueri 

DEN i Z VE 
( M A R 1 

K AD 1 N 
u s) 

filmini takdim edecektir. 
Pariste aylardanberi tiyatro ve sinemada gllnden 

büyük muvaffakıyetle devam etmektedir. 

Bu Tazminat (100) Bin Lira Olmalı 
Ve Artist · Kazino dö Pariye Alınmalı 

Meşhur zenci artist Jozefi!l 
Bakerin ismi, açılan yeni b ·r 
dava münasebetile tekrar dilleroe 
dolaşmıya başJadı. 

11 Bir zil gibi siyah " ve u Bir 
gece gibi zifiri ,. renkte olan 
Jozefinin en büyük meziyeti· eğer 
bu bir meziyet sayılarsa- oyununu 
seyredenleri hayret ve mesti 
içinde bırakmasıdır. 

Jozefin Baker, doğduğu mem
leketten Parise geldiği zaman, 
bir dansözün hizmetine girmişti. 
Yeni abldığı hayat, ona, kendi
sinde hiç bilmediği birtakım hll
nerler olduğunu anlattı 

Hizmetinde bulunduğu hanıman 
oyunlarını taklit etti ve gördü ki, 
bu oyunlarda ondan daha iyi 
muvaaffak oluyor. Bu dansözün 
ahbaplan bu siyahi ve sevimli 
hizmetçi ile alikadar oldular, IA-

Nitekim jozfin Beker de bil 
işten çabuk yoruldu. Oyr ı ·af1J~ 
yacağı veya hasta düşebileceğ1 
geceler kendi yerini alması içio 
bir başka zenci dilberi arattı• 
buldurdu, yetiştiritti. 

Sıra gazino müdürlerinİtl 
önünde tecrübe geçirmiye dr 
yandı. Fakat Matmazel ( Dihurİ) 
bu işte Jozefin Baker gibi antr 
vaffakıyet gösteremedi ve redde" 
dildi, fakat o, yeni atılacai' 
hayat için, fedakarlıklar yapnJ•Şr 
eski işini bırakmış, paraca aiıf 
yükler altına girmişti. Bütün btJ 
zahmetlerden sonra, yüzüne kJ' 
panan Kazino dö Pari kapısıııd' 
önünde bir hayli gUrnltU yaptı. 
ağladı, sızladı, fakat dert dinle' 
temedi. Nihayet mahkemeye ınii' 
racaate karar verdi ve etti. Af
rikanın bakir ormanlari içindell 

Zozefin Baker sahnede 
tife nev'inden, oyunlarını seyre- 1 taliin Paris gibi başdönd& 
denler gördüier ki, bu genç ve rücil bir medeniyet n,erkeıiıı• 
şirin esmer kadında anlaşılmaz naklolunan Matmazel Dihurlı 
bir dans kabiliyeti vardır. bir taraftan Jozefio Baker, diğe' 

Onu, ilk defa Kazino dö Parl· taraftan da Kazino dö Paride' 
nin müdürüne methettiler. Hiz· ıunu istiyor: 

metçilikten artistliğe namzet gö- Bir milyon frank; takribeO 
rünen Jozefin müdürün önüude (100) bin Tütk lirası ta •inat. 

ç.pk muvaffakıyetli bir imtihan Bu davanın ilk celsesi PariJ 
verdi. Beşinci Hukuk Mahke nesind• 

Kazino halkı ise, Jojefin Ba· açılmış ve genç Zenci dilbetİt 
kere, hiçbir artistin görmediği san'atinin beğenilebileceğini ispat 
hüsnü kabulü gösterdi. etmek için mahkeme buzuruod• 

ilk numarası, belki dört yüz çıplak vücutla bir tecrübe yal"' 
gece arka, arka tekrar ettirildi. mayı teklif etmiştir. Fakat mab' 

Bu suretle dünkü hizmetçi, bu· keme reisi bu teklifi reddetnıir 
günden yarına meşhur bir sima tir : Bu reddin esbabı mucibefi 
oldu. şudur: 

Fakat ber gece. kendini, Böyle bir tecrübe bir teaınOl 
seyretmekten doymıyan halkın olur ve bir mahkeme, velev oııt' 

öntide saatlarce göbek atmak vakkaten olsun, bir bar haline 
kolay bir iş değildir. getirilemez. 

Bugün kşam 
saat 21,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

ISTAHBUL BELEDiYESi ~ 

~~ ~ ~~ 
Tasarruf Haftası Sizin İçin bir 

komedia 
Yazan: 

Musahipzade 
Celal 

Yakmda: 
MAYA 

1 1111 

11111111 
Qyundan sonra husus1 tramvay 

Cumartesi ve pazar günleri 
tenzilatlı halk gecesi. 

Franııs tiyatrosunda 

Raşit Riza ve arkadaştan 
Bu akf am Beşte ıelen vodvil S perde 

. , ', · .J ~ : ~·~·~r~ i ~. · ı · ' · · . · ~ . ... - ' 



Abdülhamit, Yine O Eski Vehimlerini 
Göstererek Verilen ilacı içmedi 

Belki Bir Yanlışlık Olur Diye İtizar Ediyordu 

ZİYA ŞAKIR 
Her lıoklcı malı/uzdar 

-168-
Abdtilhamit, doktorun bu sı>

~~ pek inanır gibi g&rüıımedi. 
ndışeli bir tavırla başım sallı-

Jarak: 

L - Fakat. ben kendimi iyi 
ulmuyorum. Kalbimde bir ısbrap 

duyuyurum.. Sonra, büyük bir 
llkmta da hissediyorum. Bari 
~abuk bir kordiyal . getirtse
aiı... 

Doktor, dDftindO. Kordiyalı 
'azap getirtmek, herhalde beş 
on dakikadan fazla aürecekti. 
Abdülbamidi bir an evvel endişe 
Ye korkudan kurtarmak için, 
'•nuada duran Ağalara dönerek: 

- Dilruba kalfaya birkaç 
rtln evvel eterli bir ilaç vermiş· 
tim. Onu b_. getirinis. 

Dedi. Halbuki kalfa, kapıda 
idi. Hemen koftu; getirdi. Ağa
lara verdi. Doktor, fişeyi ağa· 
lann elinden alarak Abdülha-
nıide takarrilp etti: 

- Efendim, ilaç eczaneden 
selinciye kadar, bundan bir az 
alabmninlz. 

Diyerek, şişeyi Abdülhamide 

Yerdi. 

Abdülhamit, birdenbire gözle
rini açarak, şişeyi reddetti. Evha
mım, nazik bir tebessümle ört
mek istediği göze çarpıyordu: 

-Aman, bu dursun da benim 
lllcım gelsin, zarar yok. O ıaır.a· 
na kadar beklerim • Baksanıza •• 

Şişe açılmıı.. Belki bir yanlışlık 
olur. 

Dedi. Doktor, Abdülhamidin 
bu ademi itimat ve evhamına 
kızdı. Adeta dilriiştane bir tavır 

•e lisanla. 

- Bunda yanlışlık olacak bir 
fey yok.. işte bakınız.. Şişeoin 
&lzerinde de yaı.ıyor: Lokman 
l'ılbu. 

Abdnlhamit, mütemadiyen ba
flln sallıyor, bu ilaçları almak 

İsterniyordu.. Artık doktor da 
fazla ıarar etmedi. Kordiyali 
retirtmek nzere dışan çıkmıya 
lllüsaade istedi. 

Abdülhamit, boynunu bükerek: 
- Rica ederim, bu gece bu-

~~dan a1rılmayınız. Gece, saravda 
•alınız. 

Diye rica etti. 

DOlctor, ıe,lmhk dairesinde 
''çetesini yazarak derhal ecza

baneye göndermişti. Aradan bet 
0Ş~ dakika geçer geçmez, telaşla 

0 hrcttin Ağa geldi. Doktora 
•ordu: 

- ilaç geldi mi efendim? 

- H•yır •• Ben de onu bekli-
Jorurn. 

b• Sonra Şöhrettin Ağa, büyük 
ır nezaketle ilive etti : 

---- CL..- • • -'lvruolar. 

Bu gece lnırada kalsınlar, boyu· 

ruyorlar. 
Dedi. Doktor : 

- Müsterih olsunlar.. Bura
dayım.. Gece de burada kalaca· 
ğım... Zaten endişe edilecek bir 
şey yok. Kendileri, bir:ız Ozül· 
müşler.. Rahahuzhklarını iı:am 
ediyorlar .. 

Ce•abını verdi. 

Jt-

Akşam, ıaat tam yediye gel
snişti. B~ktaş tarafından sür'atle 
gelen bir istimbot, rıhbma ya
naştı. istimbottan evveli Rasim 
Bey, sonra da (Darüssüade Ağası) 
Fabrettin Ağa çıktı. Ooğruca 
Rasim Beyin odmuna gittiler. 

Fakat, birdenbire içeri girmedi
ler. Nuri ve Şöhrettin Ağalarla 
berabel' muhafa zabitlerden bir
kaçını da oraya celbettiler. Hep 

beraber Rasim Beyin odasına 
ıirdiler. 

Behice Kadmefcndi, köşedeki 
koltukta oturuyordu. İçeri giren· 
1eri gördüğü halde y~rinden 
kıpırdamadı. Hatta, uzun u:mn 
gelenlere bile bakmadı. Başım, 
bahçeden taraftaki pencereye 

çevirerek öylece kaldı. 

Fabrettin ağa. r••a.t y••a.t 
kendisine yaklaştı. Onünde du· 
rarak ihtiramkar bir vaziyett? 
Kadmefendiyi selamladı. Ve son· 
ra sakin bir sesle hitaba ba~ladı: 

- Efendimiz Hazretleri! 

Kadmefendi, birdenbire bap· 
nı çevirerek mütehevvir ve gazup 
bir nazarla F ah rettin ağayı süz· 

dükten s1nra: 
- Siz, kimsiniz 1 
Diye sordu... F ahrettin ağa, 

gayet zeki ve kurnaz bir adamdı. 
Vaziyeti derhal anladı. Daha 
mülayim bir tavır alarak, yerle 
beraber bir temenna daha ettik· 

den aonra: 
- Kızlar Ağası, F ah rettin Ağa 

kulunuz ... 
Cevabını verdi. Kadınefendi, 

ayni badit ve asabi licı"nla sordu: 
- Ne istiyorsunuz ? .. 
F ahrettin Ağa, ezile büztile 

buna da derhal cevap verdi: 

- Eff'nd~iz ... Kulunuz, (Zati 
şahane) tarafından geliyorum. 
Mahsusen selimlan var. Zati 
seniyeniıİD burada rahatsız oldu· 
ğunuu haber aldılar. Çok möte· 
essir oldular. ( Bu akşan. vakit 
geç oldu, şimdi harem dairesine 
teşrif buyursunlar. Yann bütün 
arzulan kabul olunacaktır ) diye 

ferman buyurdular. 
Behice Kadınef endi, F ahrettin 

Ağanın bu nutkunu sonuna kadar 

dinledikten ıonra kat'i bir lisan 

ile: 
- Sizi tanımıyorum... Ve ar· 

tık söylenen sözlere de inanmı· 
orum. Beni evimden bir dü

~embazlıkla getirdiler. Şimdi de 
yni suretle hareket edilmediği 

a ıu· m o-iki de hariçten bir 
ne ma • 11'1' • 

.. a tedarik etmitJer, beDI al· 

dalmak için buraya göndermiş· 
lerdir. (Acı acı gülerek) Fakat 

emin olsunlar ki, arhk tuzap 
düşmiyeceğim. 

Bu MSzler, Ruim Beye do

kundu. F ahrettin Ağanın cevap 
vermesinden evvel ıöze kanprak: 

- Affedersiniz efendim.. Biz, 
yalan ı6ylemek mecburiyetinde 
değiliz. Vaziyeti (Zati phane) ye 

arzettik. Onlar da, ipe (Darü.
dade) Ağalarun gönderdiler ••• 

Boraya {lradei seniye) siz küme 
giremez. 

Rasim Beyin bu s6zlerin; F ab
rettin Ağa da teyit etti. Fakat 

Kadmefendi, çok azimkir dav· 
ramyor, arbk bütün manasile 

nziyete göğüs germek istediği 
anlqıbyordu. 

F ahrettin Ağa, bin dereden 
su getirerek iknaa çahşıyor, mü· 
temadiyen: 

- Buradaki vaziyetiniz cid
den ( şayanı esef ) tir. Gider 
gitmez, olduğu gibi Zati şahane· 
ye anedeceğim. Siz, şimdilik 
lütfen harem dairesine teşrif 
buyurunuz da ..• 

Diyordu. 

Hindistanda Tevkifler 
Lonclra, 12 Kalktitada 

memnu aiWılar taşımakta olan 
iki Bingalelinin tevkifi tızerine 
polis taharriyat yapmıı ve 19 
kişinin tevkifine lüzum görmiiştür. 

ir 

Allahabat, 12 - Köylüler 
kongresi binasında yapılan tahar
riyat neticesinde bazı vesaik bu
lunmuş ve kongre reisi tevkif 
edilmiştir. 

lngiltere Ucuzluyor 
Londra, 12 - lngilterede 

altın esası terkoluoduğu gündeo
beri hayat ucuzlamaktadır. 

( =Günün Takvimi 1 
BUGÜN-13 kAnunuevvel 9JI 

' 
Pazar, Rumi 30 teşrinisani 1347 
2 Şaban 1350. ' 
GONEŞ - Doğuşu 7,17 Babşı 

16,41 
NAMAZ VAKiTLERi - Sa· 

bab 4,33, 6ğle 12,8 ikindi 14,28, 
akşam 16,41, yatsı 18,20. 

Ka1118 - 35 
- llorw .. cambHhaae.t 
- Prense• emriafs 
- Alhn kalp - Bok..._ kmıb 
- Attlll 

ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 
1.A'LEl 
ELHAlllRA - lataabul •ell•klaraDCla 

E.TU V AL - lıluae1es 
FERAH - Ko•er, "8r7ete 

FRANSIZ TiYATROSU - Raşll Rısa 
GLORY A - Dnlt Oolder 
ttfı.AL - Hacı Mur•t 
KEMAL iL - RHpulln 
MELEK - l.tanbul mohklan•cla 
ıdı.ıJ - Kliçillr daktile 
OPERA - Dul •ltamı 

$1K - Ser•eri Kıral 
oAR0LBEDA vl - Şarlataa 
1,KadıklJ sOREYY A - MHuell 

Sayfa O 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yıldıılar Arasına Nasıl Kanştım? 

-----------37---------------- YAZAN: Selma z. 
Vaktin erken olma11na rai

men stüdyo da hareket başlamıt· 
b. Birçok otobüsler, mütemadi· 
yen gidil» geliyor, memurlan, 
işçileri muhtelif sahalara götü
rüyordu. 

Kartı mı ıöaterdim. Kapıdan 
girdim. (Elbise dairesi) ni aradım, 
buldum. Bur:ısı, alelade bir elbi
ae dairesi değil, ldeta büyük bir 
mhe idi. Genit ve uzun bir 
koridor berine birçok bölmeler 
yapdlDlfb. Bu b61meler, as·rlar 
ve milletler nazan dikkate alına
rak yine birçok kısımlara aynl
mlfb. Her balme, her kasım; 
renkrenk, çqitçeşit, elbise
lerle tıklım bidon dolu idi. 
Bütihı bölmelere ve kısımlara 
pylece bir g5z gezdirdikten son
ra gifeye mlracaat ettim; (Metr
ansen) in kartını verdim. 

Gişe memuru, kartı aldı. 
(127 inci kımm) memuruna hava
le etti. Aldım, ıötlirdlim. Me
mur karta bakb. ismimi ve mı
maramı büyiik bir deftere kay
dettikten sonra karb muavinine 
verdi. Muavin, beni yukarıdan 
aşağı kadar ıüzerek 'riicudumun 
çapını gözile 6lçtükten sonra git
ti. iki üç dakika sonra elbiseleri 
getirdi. BOyük bir parşömen 
zarfın llzerine de numarama ya
zarak onu da elbiselerle beraber 
bana verdi. Ayni zamanda, elbi
se değiştirmiye mahsus locaları 
da gösterdi. 

Bu locnlar, o geniş koridorun 
ta nihayetinde idi. Boş bir loca· 
ya girdim. Elektrik dlğme8İlli 
çemclim. Bura81, bpla pJ•jJardald 
localara benziyordu. O.vartan 
zarif ve kabartma mukavvalarla 
örtülmiif, kapınan sağ tarafındaki 
duvarda bütün viicudu gösterebi
lecek kadar dar ve uzun bir ay
nası olan minimini bir hücre .•• 
Sonra duvarda bir buton. Buto
nun üstünde de şak bir çerçive 
içinde yazılı şu küçük ihtar: 

[Bir şeyiniz noksansa, lütfen 
bu butona basınız. istediğinizi 

yazarak ıelecek hademeye ve· 
riniz.) 

Hemen, elbisemi değiştim. 
Klyll elbiaesini giyid"m. Kendi 
elbiselerimi parşömen zarfın içine 
yerleştirdim. Götürdüm, memura 
temim ettim. 

F ransanın cenup havalisi köy
liilerine malaaua olan bu elbise, 
bana pek yarqmlf olduğu halde 
kendimi pek garip buluyordum. 
Paviyonun kapısma kadar gldiğim 
halde bir türlü dışan çıkamıyor
dum. Sanki herkes bana bakıyor 
herkes beni tamyor, berke• b~ 
nimle aliya bazalamyor zanned~ 
yordum. 

Kendi kendime: 
- Hadi bakkalım Selma H. 

bu işle utanmak olmaz... Haydi 
burası, .tftdyo... Görse göne, 
beş on adam görür.. Ya, ( Metr
ansen) emretse .. ( 811 kıyafetle 
Holivutun en büyük caddesinde 
dolapcaksın..) Dese ne yaparsın?. 
kendi kendimi teşci ederde 
kapıdan çıktım. 

Sora sora (on dördüncü pl1n)a 
buldum. Aman Allahım; aı. kal
aın koskoca bir kahkaha koyuve
riyordum. Kar§UDda bir köy evi 
ile bir çeşme var. Amma, ev 
deyince ıalan damile, odaaile 
bir ev zannetme babacığım... Bu 
ev, yalmz bir cepheden ibaret. 
Fakat okadar tabii ki. ben bile 
bunu ancak yanana geldiğim za· 
man farkedebildim. Evin bahçe. 
kapısının biraz ilerisinde bir de 
çardak görünüyor. Kapının ya
nmda eaki bir bahçe kanapesi ... 
Hemea bu kanapenin üstüne 
oturdum. Koltuğumun albndaki 
küçük paketi açarak tavuklu bö
rekten ibaret olan kahvalhmı 
rahat rahat yedim. 

Vakit geçtikçe, kalabalık ar
byordu. Bir köylü erkekle iki 
kadın daha geldi. Meğer bunl<ınn 
da burada rolleri varm f. Benim
le derhal ahbap oluverdiler. Biz, 
konuşurken, ( Alis ) le geldi. 

(Aması v ır) 

Resminizi Bize Gönderiniz, . ~ .) 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

t 2 M. NURl BEY : Dikkat ve 
tecessüse mil· 
temayildir. Be· 
dii eşya ve 
manazm, his 
ve heyecan 
mevzulanm 
ihmal etmez, 
kadın mevzu-
1 ara n da kıs-

kançlık gös

terir. Şıklığa 

riayet eder, talep edilen iyilikleri 
reddetmek istemez. fiil ve hare· 
ketlerini beğenir. Çabuk alınır 
ve mUteeHİr olur. • H. F A1K BEY: ( Divanyolu) 
• Fotoğrafı dercedilmiyecektir " Mahcup •e çekingendir. Cesareti 
medeniyesini hıtimal etmez, gü
rültti ve mücadeleden bazetmez, 
mütkülit ka1111mda tehlike ve 
mes'uliyet •erecek teşebbüslere 
giritmez, intizam ve temizlikten 
baz duyar, kadın, sevgi, hayal 
•e macera mevzularının cazibe
line kartı ıih Yardır. 

AZIZ BEY: Şen ve uysaldır. 
Gamlı ve k~ 
de-r verici t~ 
şebbüslere gi
rışmez, 1.arar, 
tehlike ve 
mes' u liyetlen 
müçten iptir. 
Usul •e me
rasimle hürri-

yet ve istikli

lini t a k y i d e 
taraftar değildir. Herkese biisnU 
muamele etmiye mütemayildir. 

• H. HAYDAR BEY: ( F otoğ· 
rafı dercedilmiyecektir ) Asabi ve 
hırçındır. Aldanmak an çok sinir· 
lenir, barit ve sert muameleye 
karşı mukabe1eye mütemayildir. 
Hiddeti kinsiz ve i "Tbirarsız ola· 
rak gelip gider. M .ı '<errem ve 
c8merttir. 

Fotoğraf Tahlil Kupon mu 

11 inci Sayfamızda b .ıcaksını z. 

....--------~-----------
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T EM MUZ 1914 il B t KAY ı 
Umumi Harp- Nasıl Patladı ? l. __ su_s_üı_unda Hergün 

Yaun ı A .H. 

Oıu .. m. u··n K "" d Nakleden: H. R. - 30- Yazan: Emil Ludvig ucagın a 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

Böyle Nazik Bir Zamanda Fransanın 
Başında Bulunmak Ne Saadettir! 

Fransa Cümbur Reisi Puvan 
kare birkaç gün evvel yüzü mer
mer donukluğu arzeden Çariçe
nin solunda muhteşem bir araba 
içinde mevki almıştı. Çar at 
üzerinde arabanın yanındaydı. 

Hassa ordusunun geçit resmini 
seyrediyordu. O dakikada genç
lik hülyaları en tatlı bir surette 
Ye beleganmahelag tatmin edil· 
miş olmamış mı idi ? Poincare 
otuz sene evvel basit bir 
kattı. O vakit, bu yUkseklıklere 
ancak hayali çıkabilirdi. 

Şiddetli sabır ve sebat sene· 
lerini istilzam elmiş olan bu ese· 
rin ikmali için şimdi bayat on· 
dan azim gayretler bekliyordu. 
Fransayı harbe sürüklemenin 
imkAnsız olduğunu biliyordu ... 
Fakat ya irst düşman hıffetle 
hareket ederse, ya ilk ateşi açar
lft... Yahut ta harbe girişmek 
niyetinde olduğu kat'i surette 
anlaşılırsa ?.. Öyle bir sırada 
Fransızların başında, Faransızların 

rehberleri olmak ne büyük tali 
eseri olacaktı r 

Evet, Fransız Reisicümburu 
bu düşüncedeydi de bu hisleri 
itibarile müvahaze edilmekten 
kurtulamaz. Filhakika Pcincare 
iş batında bulunan o en büyük 
birkaç adamdan biridir ki, mil
letinin az çok sönwniye yüz tutan 
intikam ateşini kendi sinelerinde 
salimen saklarlar. Fakat bun
da da hayret edilecek bir şey 
yoktur, çünki kendisi Lorenlidir. 
Umumi Harpten aonra ıunu 

söylemiştir : 
- " Mektepte - 1870 mu· 

harebcsi akebinde • hezimet ne• 
ticesinde bunalan fikrim, Frank· 
fort muahedesile bize cebren 
kabul ettirilen hudutları aşardı; 

müfekldrem bu hayallerden aza• 
de kalınca, mensup olduğum 
neslin ancak kaybedilen viliyet
leri geri a lmak fikrile yaşaya
bileceğine kanaat ederdim. ,, 

Gençlik intibaatının hatırası 

kendisini asla terketmemiş ve 
umumi harpten sonra kadim dost
larmdan biri mesleginde hayret· 
lere şayan bir tarzda sebatını 

methüsena etmiştir. 

Maabaza bu hal ayni şehilde 

devam etmemiş, çünkU kin ile 
beslenen çocuk git gide bir dev· 
let recfilU olmuş ve beklemeyi öğ
renmiştir. O kadar ki Bosna hl· 
disesinde mültefikına Fransamo 
Balkanlarda R us menfaatı uğuruna 
hiçbir suretle harbe aürüklenmi· 
yeceğini sarahaten bildirmiştir. 

1912 ağustosunda da bizzat Saıa• 
nova: 

- "Hatta Avusturya tarafın· 
dan hücum gördüğünüz takdirde 
bile Balkan meselelerinde bizden 
a~keri bir mua venet beklemeyiniıf ,, 
demiştir. Faka t az ıoora Puvao• 
karenin düşüncelerinde büyük bir 
tehavvül olmuş ve bu zat lıvolıkl 
yi mes'ut eden yepyeni bir noktai 
nazar tebliğ etmiştir. Bu noktai 
nazar şudur: 

"- Avusturya arazisinin fula 
YilHt bulmu• Avrupa muvazene-

Viganada, /mpa,.atorlula •adakat gemini merasimi 

sını ve binaenaleyh Fran1& mena• masruf bulunacaktır. 
fiini iblAJ eder.,, -.r 

Bu tebliğden açık lisan ile 
çıkan mana şudur: 

- Avusturya toprağının ge
nişlememesi için Franaa icabmda 

harbe girişecek, ancak Rusyaya 
iki sene evvel reddedilen muave-

netin bilihara böylece açık imzalı 

bono halinde peşket çekilmesi 
bir ıarta bağladır, bu şart ta : 

Türk orduJunun ıslahı için 
Almanya tarafından Türkiyeye 

gönderilen Liman von Sainders'in 

lstanbulda bulunması ile mukay
yettir. 

Fakat nede olsa bu vait, Al

man imparatorunun keza iki sene 

Avusturyaya reddettiği muavenetin 

milabbaren ibzal edilmesiJe hasıl 

olan memnuniyeti ayni derecede 

husule getirmiştir. 

Ayni ay içinde Fransa cümlıur 
Reisi şu sözü de sarfetmiştir: 

- "Rusyanın önünde büyük 

bir istikbal var; Rusyanm kuv· 

vetleri t am bir inkişaf halindedir: 

iki seneye varmaz, harp çıkacaktır. 

Binaenaleyh benim de butün gay· 

retim hazır olmamızı temine 

Poincare sefinenin kUpeıte
ainde enine boyuna dolaşmakta· 
dır . Gözlerinin önünde son saatin 
livhalara canlamyor. O sırada 
Çar sefineye kadar kendisini 
teşyie gelmişti, Kadehler teati 
etmişler. biribirindeo hiç ayrıl• 
mamışlar ve Çar kendisinin her 
türlü telkinabna mümaşat göster
miştir. Acaba hisıl ettiği bu tesir 
devam edecek midi ? 

Çar Fransıı Reisicümhuru 
hakkında doğru bir hüküm ver· 
mişti. Çünkü az sonra Danimar
kalı akrabalarına : 

- " Herhalde Poinkarenin 
sulh istemesi benim gibi sulh 
aşkile değildir. Onun fikrince 
harbin iyisi de vardır . ,, Demişti. 

Cümhur reişl ağlebi ihti· 
ma) şu saatte orada g eçen gün
leri görüyordu. Sinirli Vivian; 
ile kabine teşkil edeli daha beş 
hafta mı olmuştu? Nisanda meb'
us intihabatı yapılm ıştı . Mayısta 
Sosva listJerio muvaffakıyet ka· 
zandık l ar ı görül müştii, nihayet 
mecliste askeri hizmetin üç sene
ye ib l ağın a bazı mebusların mu· 
balefet etmel t! ri vaki olmuştu. 

( Arkıu . var ) 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

-----
( OünkO nüıhadan devam t 

Birer Kart Kazananlar 
Ankara Memurlar Kooperatifi 
Şirketi ambar memuru Ömer 
Efeodi kıZ& Server, Adana orta 

l 
Cahit, Darıca posta telgraf 
memuru Muhsin B. oğlu Cemal: 

mektebi ikinci ıanıf 321 Mahmut, 
Konya erkek lisesi 652 Hasip 
Hüsnü, Balıkesir muallim me:k
tebi Hürrem, Adana orta mek· 
tebi ikinci sınıf 31 O Mustafa, 
Ankara erkek lisesi 137 Şükrü, 
Çorlu askeri hastane operatöril 
Behçet Bey oğlu Erdoğan, 
Adana orta mektep 329 Burhan 

İstanbul Gazi Osman Paşa 
orta mektebi ikinci sıoaf 391 
Mehmet, Çorlu Camiiatik mahal· 
lesi Hikmet Bey ol}Ju Danyal, 
Konya erkek lisesi 636 Ag~b, 
Adana orta mektep 334 Talat, 
Anadolubisarı Körfez caddesi 27 
Emel, Adana orta mektep ikinci 
sınıf 345 Mustafa Şeref, Adana 
orta mektep ikinci ıınıf l 64 
Fevzi, Adana orta mektep birinci 
sımf 3.J9 Sabahattin Bey ve 
Hanımlar. SON 

Sermet B. başı 6nftne eyik 
dOşUnceJi düıUnccll yazı od&1ına 

girdi. Karanlık bir geceydi. Et· 

rafta derin bit sükut hüküm sürü· 

yor, evin içinde herket uyuyordu. 

Maroken koltuğa oturduğu 

zaman 20 senelik hayata birden 

habraaında canJandı. Başlangıç 

Şirketine 5 lira maaıla girdiğinin 

nıerinden tam yirmi sene geç
mişti. 

Altı ay sonra mUdilr onu 
odasına çağrıp ta hizmetinden 

memnun olduğu için aylığını 1 
liraya çıkardığı z.amanki balecan 

ve sevinci duya bilse ne bahtiyar 

olacakh. 

Keşki o halde kalsaydı. Fa

kat tabii yardım etmiş, şirketten 

Mahir Beyin yazıhanesine geç· 

miı, ortak olmuş ve ansızın 

ıeriki ölünce yalnıı. başına bütiln 

itleri çevirmiye başlamıştı. 

ZekAsı, tecrübesi ve girginliği 

sayesinde çok sürmeden büyilk 

bir mllteahbit, meşhur bir zengin 

oluverdi: 

Servetinin mühim bir kısmını 

harpte ve mütarekedeki borsa 

temevvUçlerinde kazanmıştı. 

Maamafib Sermet Bey bu ani 
gelen devletin kadrini bilmemez

lik etmemİf, onu har vurup har· 

man savurup yememişti. 

İyi bir ev yaplırmıf, munta• 

zam döşemiş, dayamıf, kendi 

halinde bir kadın Ja evlenmiş, 

çoluk çocuk sahibi olmuştu. 

Bir iki defa daha Avrupaya 

seyahat etmiş, servetinin kendisi

ne bahşettiği huzur ve refahtan 

akıllıca usluca istifadeler temin 
eylemişti. 

tc 

Heyhat .. Son rus dampingi, bu 

ailenin saadet ve rabatini kaçırdı. 

Sermet Bey, elindeki tütünleri 

yok bahasına satmağa mecbur 

etti . 

Sermet Bey bu paralarla tabii 

borçlarıntn dörtte birini bile öde· 

yememişti. Yarın öbür gün bonola

rının müddeti gelince hiçbirisinin 

mubteviyatam vermiyere k, alacak· 

ları elbette evinin eşyasını haczet• 

tirecekler . karıım, çolutunu ço

cuğunu sokağa attıracaklardı. 

O faciaları görüp ynreği par

çaparça olmaktansa bir an enel 

bu dünyadan çekilip gitmek her· 

halde daha hayırlıydı. • 

lıte bayatını nihayet vermek 

karariledir ki kart1ının koynundan 

yavaşçı sıyrılmış, ayaklarının ucu· 

GUlhana Müsamereleri 
Glllhane Bat Hekimliğinden: 

GUlbane Hutaneıinio 93 l · 932 
ıeneıi ikinci müsameresi bugün 
Hat 17 de yapılacaktır, Mubte• 

rem meılekadtların teırifleri bil· 

ba11a rica olunur. 

na basa bua yaıı odaaına ıel
mişti. 

Çekmeceden çekip masanıD 

Ozerioe koyduğu brovnik taball"' 

ca11 solgun ay ışığında bnıbntilD 

korkunç bir şekil almıfb. 

Ôlmiye karar vermİJ biltlbl 

insanlar gibi asabı gerilmiş, kalbi 

sıkışmış. nefesi daralmııh. 

Derhal koşup pencereyi aça• 

rak biraz serin hava teneffilt 

etmemiş olsaydı beynine kurşun 

ııkmıya hacet kalmadan ölOp 
gidecekti. 

Durgun Mc.rmaraya, yüksek 

evlerin, minarelerin vehim verid 

gölgelerine dalgın dalgm baktı. 

Geriye dönerken elini daya• 
dığı koltuk sarsılmıı, yere tangıt 

şungur bir şey yuvarlanmıştı. 

Bu ne olabilirdi ? Eğildi, aldı. 

Yarı aydınlıkta evirdi, çevirdi. 

muayene etti. Bu bir kumbara 
idi. 

Oğlu Vedadın kumbarası •• 

T ubaf şey bu madeni kutu onull 

demin intihar hakkındaki azmini. 
kararını baltaladı. 

Beyaz geceliği ile yatatındao 

fırlayan Vedat boynuna sarılıyor 

•• kulağıoar 

- Babacıiım yapma, kendine 
kıymal 

Der gibi geldi. Kumbara bili 
elindeydi. Ani bir fikir tedavi,I 

ona bu madeni kutunun mensup 

olduğu müeueaeyi, .. ,, Bankası,,111 
hatırlatmıştı. 

Ba,mı salladı: 

- Az kaldı, dedi, bir dOşllD"' 
ceıizliğe kurban gidiyordunı.• 

bankanın bana yardım edebilece

ği nasıl oldu da evvelden aklını• 
gelme dit 

... 
Sermet Bey bugtın yavaş yr 

Vaf İşini yoluna koymak fizeredir• 

Ticaretbansi hiç şllpheıiz yakındı 
itibarını bulacak! 

SON POSTA 
Hmi, Siya•i, Handi• ve Halk 

ıraıeteal 

ld Alemdar mahallesi 
are : Çatalçetm• ıokatı 

Telefon lıtanbul • 20203 
Poıta kutusuı latanbul • 741 
T elrr af: latan bul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fi A Ti 
ECNEBi 

1400 Kr. 

7SO " 
400 ,, 
150 " 

l S.ne 
6 Ay 

' .. 1 .. 

2700 Kr. 

1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak reri verilmea. 
hin\ırdan mee'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruttuk 
pul illveai lhımdır. 

Adrea detlttirilmesi (20) kuruttur. 

Son Poıta Matbaa11 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rafi' 
Netrlrat Mlldllril ı Sellıa llal'' 



SON POSTA 
~ Kanunuevvel 

F:fsaneviMaceraBirMasalmış 
~------~----------~--~--------~----~~~ 

lVIilyoner, İngiliz Kadını, .. 30 Bin Liralık 
Çek, Otomobil, Otel Al<:mleri, Hep 

Tatlı Birer Hikiyeden ibaretmiş 
Bat tanfı 1 inci aayf•da 

Elinde h. b. 1 . 
h 

n ıç ır şey ge mıyen ve 
e -b nuz çocuk denecek bir yaşta 

k ulunan genç, intikam basretile 
k '"'anıp kavrulurken S .• Hanımın 
ıskançlık hissinden istifade et

tl:ıek yoluna sapıyor. 
Muhayyel Bir Macera 

Muhayyel bir kadın ve aşk 
llı_act:rası uydurmıya karar ver
dıkten sonra hemen faaliyete 
h:ş.lıyor. Riza Bey bir gün eve 
g lıyor ve annesine: 

- Ben milyoner bir lngiliz 
kad · · · ırule tanıştım, kadınla se.vışı-
Yoruz, evlenmek istiyorum! Dıyor. 

Ailesi efradı hayretler i\inde 
kal.yor ve çocuklarının hasta ol· 
Fasından şüpheye başlıyorlar • 

akat Riıa Bey aıuntezaman 
fa•liyetine devam ediyor ve b . . .. 
bu ıddiasına tevsık ve .~eyıt ıç.~n 
. ~ıı hadiseler icabına luzum go· 
b~Yor. Bir giln İngiliı~e y_nz ılmı~ 
ır telgrafı annesine gosterıyor ve. 

- Bu telgrafı şimdi milyoner 
icadından aldım. Tokatlıyauda.ki 
dairesinde baıı emanetleri var· 
lbış. Bunları bana terkediyor. 
bİ!Jıdi gidip onlan alacağı21 

'Yor. ao Bin Liranın Hikayesi 
Annesi le beraber T o katlıyana 

gidiyorlar. Riza Bey annesine 
İ okatlıyan salonunda bekleme
ıini kendisinin odaya kadar çıkıp 

' b" Releceğini söylüyor, ır parça 
lonra aşağıya iniyor: 

_ Çekmecenin içinde .tam. 
(30) bin İngiliz lirası var. Şımdı 
bu parayı ne yapalım!. Diyor. 
l(adıncağız şaşırıyor. 

O sıralarda Avrupada bu-
lunan Hasan Tahsin Beye 
lllufassal bir telg raf çeke· 
tek vaziyeti bildiriyor. Hasan 
İ~~sin Bey verdiği cevafta kl'!l· 
d~sı gelinceye kadadar yara~ın 
hu~u muhafaza edilmesinı tavsıye 
tdıyor. 
t . Riza Beyin pederi avdet 
dltıği ıaman (30) bin lirayı ~a· 
ıııın namına bankaya yahrdıgı· 

k~İ dürüst kalmak için bu şe
b ~ de hara ket ettiğini sölüyor. Ve 
ıttabi takdir görüyor. 

Hayal ,akinesi işliyor 

d'R.iıa B. v1ne faı liyetine devam 
~ e ı . "· · il. k d ret\ arada sırada Ing ız. a· 
~nından gelmiş şeklinde Y.azıl· 
l\.ış telgrafları ailesine gösterıyor. 
adının, Osmanlı Bankası hisse 

•eln~uerinin kısmı azamına. malik 
Odu· d k &unu, Osmanlı Bankasın a 
tikhdisi?e iki odalı bir dlır e . tef· 
tlıe edıldiği, hergün bu daırede 

fgul olduğunu anlatıyor. 
b Bunu teyit için de pederile 
ttı~~ber hergün otomobille Os· 
() 11 1 Bankası önünde iniyor ve 

de~~anlı . ı:ankasına giriyo~ .. Bir 
lltd . bırlıkte girmek ıstiyen 
bab:rıne bazı mülahazalar.dan 
ta ederek mani oluyor. Antrıpa· 
ll.ntbz Şunu da söyleyelim ki Rı:a 
İ~i u esnada parasız kald.gı 

n .__ k" 1 ~ c:aat nı~s ırat nhisarına nıur~-
1:11 edıyor ve 50 lira mncşb bır 
~:~Utiyete tayin ediliyor. O s· 
iu n 1 Bankasında meşbul oldu· 
trku. teyit için çok ~amimi iki 
"ak~daşına hadiseyi ve muhayyel 
tı" ayı hütün çıklaklığilc anla
• J Or \' k d" . t •stiy e en ılermden ınuavene 
ıal\a <>r.. Riza B. Osmanlı Banka· 
ı_11 gıdyorum diye evden çıktık· 

•onra haftada birkaç 

arıyorlar. Ve telefon uıuhaver~ 
leri şu şekilde cereyan ediyor: 

Bir T eJefon ... 
_ Riu Beyefendi evdeler uıi? 
- Hayır şimdi çıktılar ! 
_ Geldiği zaman kim telefon 

etti diyelim ? 
_ Ben Osmanlı Bankası mii· 

dürü Deklozye, Riza Tahsin Be· 
yefendi ile bankaya ait uıübim 
işferimiz vardı r... 

Bu komedya bu şekilde de· 
vam edip dururken ailesi efradı 
ve Riza Beyin dostları muhayyel 
ve efsanevi aşk macerasına ta· 
memile inanıyorlar ve hakikaten 
Riza Beyin bir milyoner kadınla 
evl~nmck üzere bulunduğuna ka· 
naat getiriyorlar. ~ilesi R~za 
Beye bolbol para verıyor ve ~ıza 
Beyin bir milyon7r olacak şekılde 
giyinmesini temıne çalışıyorlar. 

Riza Beye elbiseler, fraklar 
yapılıyor. Nihayet vaziyet o şekle 
inlolap ediyor ki marazi ve hasta 
bir ruha ma~ik olan ve megalo· 
man bir genç olan Riza Bey de 
bu hikayeye inanmıya ve bu hi
kayeyi bizzat yaşamıya başlıyor. 

Şişlideki Şayialar 
Arllk hadise Şişlinin bütün 

muhitinde şüyu bulmuştur. Riza 
Bey Don Jüan olmuştur. Riıa 
Bey dedikc duyu ve ismini unut· 
turmamak için zaman zaman or· 
taya yeni haberler çıkarıyor. İn· 
giliz kadınını İstanbula getiriyor. 
Bir ay beraber yaşıyorlar. Park 
otelinde kalıyorlar. Kadın oto
nıobilini Riza Beye terkediyor. 
Riza Bey otomobil hikayesini 
teyit için de bir şoförle uyuşarak 
bir taksi kirnlıyor ve bunu kendi 
otomobili imiş gibi göstermiye 
başlıyor. 

Hasta . ruhlu genç, bir gün 
yine mahut telgraflardardan 
birisini gösteriyor. Mily~ner 
kadının gelmek üzere oldugunu 
evvelce de İstanbulda öç gece 
yaşadıkları Park otelinin tatlı 
hatırasını muhafaza için kadının 
oteli satın almasını söylediğini 
işaa ediyor. . Bir '!:1~~v~~t ~onra 
tayyare ile nışan yuzugu gond~-
rildiğini ortaya at yor ve hır 
yüzük y:ıptırara.k rü.züğün içine 
Deymi Gomez ısmını kazdırıyor. 

Mcgalcman genç yüzüğü hali 
parmağında t~ş!makta~ır. Foto 
Fransenin sahıbı VayıoLerg de 
kendisinin çok fotojenik oldu· 
ğunu ileri sürerek kendi re~!~: 
terini daima bedava çektıgmı 
her muhitte anlatınıya başlıyo.r._ . 

Mürettep telgraflardan ~ırısı 
daha geliyo!,· Bu ~elgrafta milyo· 
ner kadın aıyor kı : 

,. Aziz Riza, /ngi~iz e~teli· 
cttns servisi seni t .. kıp edıgor • 
Ayağını denk al! .. ,, 

Kavasla Anlaşma ... 
Riza Bey bu hulyasını da ha· 

kikat haline sokmak için bi~ ka· 
vasla anlaşıyor. Kavası bırkaç 

.. için kira ile tutuyor. Ve 
gun d k d" 
k asa muayyen saatler e en ı· 
.a~ takip etmesini bild iriyor. Fil· 

sını R' 
h 

k'ka ailesi ve dcstlnra, ıza 
a ı d ~ - l 

Beyi takip edilirken e ~oruyor ar. 

Rıhtımda Bir tnt ızar 
Riıa Bey bir gün nişanlısının 

İstanbula geleceğini söylüyor: -· 
Kadının lstanbula gel~eg~ 

gün Riza Bey nişanlısını, aılesı 

gelini istikbal etmek için nhtıma 
gidiyorlar. Muayyen saatte vapur 
geliyor. Fakat arayıp tarıyorlar 
yolcular arasında muhayyel kadı
nı bulamıyorlar. Riıa Bey sonu 
menfi çıkan bu hadiseyi de ail~ 
sile doatlanna fU şekilde izah 
ediyor: 

.. - Şimdi telgraf aldım, fev
kalade bir işi zuhur ettiği.nden 
vapurdan çtkmamış doğru lngil
tereye dönmüş, itizar ediyor.,, 

Hakikat Nasıl Anlaşıldı? 
Bu ve buna benıer yüzlerce 

muhayyel hikaye ve uydurma 
vak'aıarla Rixa Beyin bütün dost
lan ve ailesi maceranın hakiki 
olduğuna inanmakta ve Riza Bey de 

bir senedenberi oynamakta olduğu 
rolü cidden muvaffakıyetle idare 
etmektedir. ilk zamanlarda intikam 
hırsile başhyan macera, sonunda 
megalomani ile neticeleniyor. 
Riza Bey bu sahte şöhretinden 
istifade ederek son zamanlarda 
Şişliniı: yüksek sosyetelerine gir· 
miye de muvaffak oluyuor. Fakat 
bu girişle beraber sosyetelerde 
de devam edenlerin boşuna git· 
miyecek şayialar deveran etmıye 
baş'ıyor. Riza Beyin ağızdan 
ağıza dolaşan macerası bu 
m inasebetle tahkik ediliyor. 
Neticede bütün bu hikaye ve 
masalı andıran vukuatın Riza Be-

yin karihasından çıktığı öğreniliyor. 

Bizim Tahkikatımız 
Dün bizim yaptığım1:1 tahki

katta bidiseyi tamamile tekzıp 
edecek mahiyettedir. Riza Beyin 
nişanlısi.e üç gün kaldığı iddia 
edilen Park otelinden aldığımız 
malumata göre bu otelde şimdiye 
kadar hiçbir lngiliz kadını otur
uıamışlır. 

Park Otelinde 
Yalnız bu aym 3 üncü gecesi 

Riıa Bey bir gece bu otelde 
yatmıştır. Otel kapıcısına şun!.arı 
söylemiştir : 

"- Bu otel çok hoşuma gitti. 
Satın almak istiyorum. Şimdi de 
Bakırköyüne gidip bir köşk satın 
alacağım, hemen bana bir oto
mobil çağırınız l .. ,, .. 

Otel müstabdemını de hayret· 
ler içinde yerlere ~ada~ iğilerek 
milyonere bir taksı çagırmışlar· 
dır. Riza Bey otel def terine Se· 
lanikte doğduğu~u ve (Rantiye) 
irat sahibi oldugunu yazmıştır. 

Osmanlı Banl<asın ja 
Osmanlı Bankasından aldığı· 

mız malumata nazaran Avru· 
pada milyoner kadınlar ara
sında ( l)eynıi .Gomez ) ismin· 
de milyoner hır kadın yok
tur. Riıa Beye Osm.anlı Banka· 
sında ne iki odalı hır daire tah
sis edilmiş, ne de Osmanlı Banka· 
sında çalışmıştır. Banka erkam 
bu hidiseye sadece gülmektedir· 

ler. 
Tokatlıyanda .•. 

lngili:ı: miıyone~i kadının ~o· 
katlıyancia oturdugu, çekmecesın-
den (30) bin lira çıktığı da doğ· 
ru değildir. Tokatlıyandan öğren· 
diğimize göre böyle ~ilyoner bir 
kadı n otele gelmemış ve otelin 
hiçbir odası bir kadın namına 
günlerce kapalı kalmamıştır. 

Fotc je 1iklik Meselesi 
Nihayet Fotojenik olduğu 

için Foto Fr~n.se ta~af~~~~n. b~· 
dava resimlerının çekıldıgını ıddı· 
a eden Riza Beye karşı ( M. 
Vay oberg) te filhakika Riza 
Beyin \; irçok resimlerini çektiğini 
ve para mukabilinde çektiğini 

ı6ylemiştir. 
Riza Bey Hacir altında . 

Bu Akşam 

13 KAnunuevvel 9 3 1 Pazar 
fatanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 &'ramofon, 19,5 Makbule Hanımın 
ittiralüle hafif 411rkılar. 20,S gramo
fon 21 Kemal, Niyazi ve Cemal Bey
lerle Cennet ve Naciye Hanımların 
konseri. 22 tana o orkestra. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo
nt) 21,15 K~n·gr;berg operası solist· 
leri tarafından halk konseri. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19 çocuk farkıları. 21 Çek istasiyon· 
luından nakil. 

Mühlalcer--(360 metre 75 kilovat) 
20,S dünyantn uzak köşeleri b--kkm· 
da bir konferans 21,S Frankfurttan 
naklen mi .. I Macar muaikiıi. 

Bükref - (394 metre, 16 kilovat) 
19,40 rramofon. 20 konferanı, 21,5 
orkeatra. 

Bel~at- ( 429 metre 2,S kilovat) 
20,S musahabe 21 akşam koııeri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,25 Arien 'arkıları. 20 Elga. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
19,30 Franz Kisa operasından parça• 
lar. 21,35 keman orkeatras1. 

Varşova - (1411 metre, 158 kilo
nt ) 20,15 halk konseri. 21,45 oku· 
ma aaati. 23 danı haval arı. 

Berlin - (163S metre, 75 kiont) 
19,45 hafif havalar. 20,30 Kolonya• 
da ı naklen Kalmanın Daa Holland· 
wcibcben. 

. •:tvfa 11 

14 KAnunuevvel 931 Pazartesi 
fstanbul- (1200 me1re, 5 kilont) 

18 gramofon, 19,5 Ek rem ve Fehmi 
Beylerin iştirakile studyo ıaz heyeti, 
20,30 Darülbedayi san'atkirlan 21 
muganni Zeki B eyin iştirakile aaı. 
22 düdyo orkestrası. 

Heilsherg - (276 "' t e, 75 kilo
•at ) 19,S Dancigten na k .en meşfıur 
operalardan parçalar. 21,10 .tudyo 
orkeıtraaı, Ruı hıava l arı. 

Brüno - ( 341 met • .. , 36 ldlovat) 
19,05 halk konser i, 19,45 lconferanı, 
20 radyo kaba' e. 

Mühlalcer - ( 360 metre, 75 kilo
vat) 19,35 f rankfurttan nakli. 21,45 
(Alınanyaaız Alman) mevıuu etrafın
da konfcranı. 

Bükrc:ş - (394 metre, 16 kilovat) 
20 keman ve klavye konseri. 20,S 
korıferanı 20,45 Herfensnlo. 

Belgrat - (429 metre ?.,S kilovat) 
20 Milli ıarkılar, 20,S keman konnrl 
21 farkı konseri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19.3:> fidelio operas ı. 22,15 dana 
havaları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19,45 Budapeştc Musi ki Cemiyeti 
tarafından konser. 22 Cığan orkea• 
traaı. 

Vartova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 21,lS Jenel< operası • 

Bc.rlin - (1635 metrf', 75 kilovat) 
20,45 13erliozun sen fon t 1, 23,35 dana 
bavalari. 

. r--------------------------
Dıkka t: Dercetmekte olduğumuz propamlann Avrupaya ait 

o)H kıamı naatı Avrupa eaatine göre tanzim ed lmi1tir. 

lstanbul saatine tatbikı için Avrupada aaat ( 12) olduğu 

uman lstanbulda ( 1) • reldi~i farzedilme.idir. 

Atat ve edevat ve kitap mlinakasası 
T ahlilatı Ticariye Laboratuarı Muba
yaat Komisyonundan: 

I...aboratuarın ihtiyacı olan muhtelif cins allt ve edevat ile Al· 
manca ve Frans•zca fenni kitaplar pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 2.t 
kanunuevvel 931 perşembe günil ıaat 14 te Fındıklıda Yüksek Mek
tepler Muhasebeci!ik Dairesinde ihalesi icra ~ılınacaktır. Talip olan
ların şartnameyi görmek için Sultanahmette Ali Ticaret Mektebinde 
Laboratuara müracaatleri ve yevmi ihalede de teminat akçesile 
birlikte Muhasiplik dairesine gelmeleri ilan olunur. 

10 \>üyük 
müldlfııt 

Pariı Tıp Fakiiltesi mezut\u 
Cilt ve zührevi hastalıklar mut.ıhass11ı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babılll caddesi Muerıet otleli kaı~ı· 
ıında Avni Bey aputıaıanı 12S 

- ubahatan akşama kadar. ••I 
Z AY 1 Dün ak,am Kadıköy, Alh· 

yol ağıı ile Klzıl toprak arasmd• 

kemençemin yayını düşürdüm. Bulan 
Altıyol ağunda Çalgıcı Murat ustaya 

get ira iıii takdirde memnun ed lecektir. 
Kemal Niyazi 

• Tepebası Tiyatrosunda 
Yarın akşam saat 21 1 /2 ta 

KEMANI REŞAT 

KONSERİ 
Biletler Gişede satılmaktadır. 

de bütün maceranın asıl mahiye
tini anladıktan sonra Riz.a Beyi 
tahh hacrc almışlar ve Riıa 
Beye vasi tayin etmiş ler· 
dir. GünUn kahramam ve muhay• 
yel milyonerin zevci Riza Bey 
elyevm ancak bir vasi idaresi al· 

ZEVKLi BiR Tf CARET 
Ule, Katmerli fü!ye. sünbtıl, 

envai çiçek soğanları çiçekleri g&· 
rülerek mevsiminde, her nevi 
meyva, gül, çam ve çiçek fidan
ları timdiden büyük miktarda 
ucuz fiatle satılıktır. 

ÇengelküyDnde Ha,,uzbatmda balrlıal 

Mlkahit Efendiye mUr ııcaat ları. 

Zayi - Ha1köy 
0

Aıkert Şubeılnden almıt 
olduğum Aıkeri vcılkamı zayi eyledim. 
Yeuiıinl çıkaracağımdan hDkmü yoktur. 
K .. ımpafada Zindaııarkaaında 34 aumarah 
hanede 19 tcvelllitlü Sad'k o ~in Mehnıet Salm 

fotoğraf Tahlili Kupona 

Tablatlnizl C5ğren-:nok latlyorur'u 

fotoğrafınızı 5 adet lıupo:w ile bir

likte ıöııderlnh:. foto zuh:m aınıyııı 

tabldlr ve iade ediLneL 

lelm, meslek L 
veya van'at l 

-
Hanıl euallırin 

c:evabı ? 
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Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta
nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviye-

ye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidadı olanlara ve bilhassa emra

zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesirab 
şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocukla.rda tesirata nafı· 
ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za

yıf, sıraca veya kemik hastalıklarına müp
telA çocuklar az zaman zarfında diş çıka-

rırlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 

Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmi 

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah
şeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin
ciliği ihraz eylediği gibi bütün Alemi taba
bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem
leketimizin etibbasınm raporlarım kazan

mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. De
posu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara 

ve toptancılara büyük tenzilat. 

I(oşunuz ve Mutlaka Gör·· nüz 
KAPLAN VE ASL NDAN 

mürekkep, ıniiken1n1el, muhteşenı bir grup 
Kaptan ( La Forest ) İdaresinde 

Yarın akşam f ER AH sinemada 

KARADENiZ POST ASI 

f f HAKiKi ~\
s O~Q o; 
~(RADiUM 7/Jj at -

l<.inunuevvel~ 

Sanayii Milliyey~ Himaye ffe~ 
E T M E K /!İr:.u·~·~~ (4~ 

KEt~OI KENDiNiZi HiMAYE DEMEKTiR. l!i 
1

:...~ , • 

Sun'i Portland ASLAN çimentosu = · J. 
TÜRK IŞÇILIGi~E 1913 Londra 

TÜRK MEV ADDI IPTIDAİYESİLE sergisinde 
altın 

madalya TÜRK KÖMÜRÜ iLE 
TÜRKİYEDE iMAL EDİLİR 

MiMARLAR 
Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalarmrn 

ASLAN Çimentosunu 
K U L L A N 1 N 1 Z. 

Daima ayni 
mükemmel cins 

· .... : . . ~ . ·.. . ... -·. 

Muhtıralı 
Hayat Takvimi 

En yüksek mukavemet 
kabiliyeti 

ÇIKTI 
Vapur, tren, seyahat, vilayetler, kazalar ve memleketimizle, 

milletler ve devletler hakkında bütün tafsilatı, ziraat, ticaret hıf
zıssıhha, bahçevanlık, çiçekçilik, avcıhk, bahkçılık, tavukculuk. 

spor gibi faydalı malumatı, mükemmel bir takvimi, büyük muhtırt 
defterini, renkli haritayı, havi emsalsiz ( HAY AT T AKVIMI ) 
çıktı. Fiatı 25 bez ciltlisi 35 kuruştur. Merkezi: Türk Neşriyat Yurdu. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
fstanbulda Çalı:nıal<çılar, sandalyacılarda Kuştüyü fabrikaaı yüzile ııltf 

12, yüdle yorgan 15, yAğhboya yaatık S liraya, kuştüyünün kiloıu 100 ~ 
ruştan başlar. Kuıtrıyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. ı.30'J 

Dikkat JbllADiU~' 
~o u o~ 
\ ~ HAUS iSVEÇ ÇELl~i J 
·' .A "'\nadolu 

14vK:~:~e1 P aza rt esi 
gü Ü akşamı Sirkeciden ha- ı 

reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu. Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide

Haber aldığımıza göre bazı perakende satıcılar fırsattan istifade maksadi)e 
hakiki RADİUI\1 TIRAŞ BIÇAKLArımıza fazla fiat istiyorlarmış. Bu muam 
le hükumetimizin iktısadi tedbirlerine mugayır bir hareket olup kanuni bir 

cektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı· 

ğma müracaatTel. 21515. 
...... Elill ................. .. 

T!J\ VİL ZADE V APURLARl 

IZMIR POSTASI 

cürüm teşkil eder. Binaenaleh hakiki RADİUM TIRAŞ BIÇAKLARIMIZIN 
fiatı asla artmamıştır ve evvelce satıldığı gibi her yerde perakende olarak 
tanesi 5 kuruştur.Fazla satılmasına kat'iyyen razı değiliz. Bu cihetle muhterenı 
halkımızın nazari dikkatini celp ve fazla para vermemelerini tavsiye ederiz . 

RAD.UM TiCARETHANESi MüDiRiYETi 

SAADET BÜ'ı.riJ ,r BİR FIRSAT DiKKATi 
Ademi iktidara 
GLANDOKRATIN 

vapuru her Pazar
tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale vr. 
lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti :vapurda da verilir. 
Adres: Yemiş'e Tavilzade bira· 
derler. Telefon: İst. 2210 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Lüks ve ıui Karadeni:ı poıt t<öı 

BÜLENT VAPLRU 

14K.evvel PAZARTESİ 
günii akşam .saat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle ( Zongul· 
dak, İnebolu, Samsun, Ünye, 
Ordu, Giresun, Trabzon , Rize 
Sürmene, V:akf ıkebir, ve göre· 
leye azimet ve avdet edecektir. 

Dikkat - Y azıhanem Ali
iye hanı 1 inci kata naklo· 
l unm uştur. T eleftJl 21031 

Mallarnıın metanet, nefa et ve ucuzluğilc şöhret kazanan 

E L ARP R Meşhur Professör Brovn Sequ,tl 
ve Steinach'ın mühim keşfidir. 1; 

Y 1 f h f .. h r olmıtk •• ıı• •ı,.. t:İri kı:ıt't ve seridir. Her ec:ı;.ıtn• .ı 
a DiZ tasarfll a İaSIDa ~z~~i f~atlarmda ffiU ifil ten~l at yapmıştır bulunur. foptan satış yeri ZAM-4~ 

c c a deposudur. fstanbul, BahçekJr 
Kostümler, paltoluklar, zarif kadın ve ı·ekclc kunduraları, bavul ve her tiir1ü seyahat eşyası, tramvay caddesi. No. 37 ve Eski~ 

B A T T A N İ Y E L E R, her nevi tuhafiye. hazır elbiseler ve saire.... hirde Yusuf Kenan Beyin Mer1'' 

1Jııı. lstanbul Bahçekapı - Beyoğlu istiklal c ddesi eczanesi. Kutusu 2oa kuruştur. 
========~-==~~~==============================================-======~~ 
Doktor AL 1 V A H t T 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok be5ler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, \'İlamİ:li, çoktur. M~me

deki çocuklar için yegi.ıe bir gıdadır. İçindeki tar ifeyi di!<katle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Satılır. Yenipoıtahane karşısında Büyük Kınacıyan han No 24 
Telefon 22716. T e!gri\f - İı\anbu 1 

1ıı ZIYATOR 411 

Zührevi ve İdrar Yolu 
Hastalıkl ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 

No 35. Saat. 2 • 6 

Dr. A. KUTİEL 
; 

Cilt ve zührevi hastalıklar ted~ 
hanesi. Karaköy büyük mahall• 

yanında 34 

OK&iMANTO;L 
n· .. , , • .. ~ . 

. ·öı-iOı~ür..:_-İ ·IOCAZ 
. IİİIT-Lllt.Alııı İAI • -

------~ 
K ı R AL 1 K Şehzadebatınd• 0

,ji 
tlyatroıu r•"' ıııl 

konakta on odalık bir daire uıUıt•:,,r 
kiraya nrllec:cktl.ı. Anu edenler lı; 
mliracaat edebilirler. Tel. 22716. 


