
Mü~obakaga ı,tlralr. •den bir 11ltrlnln 6nüntl• 
Tasarruf baftuı bqlıyah bu-1 bakasına, lstanbuldan ( 14 ) , 

tün dördüncO gllndllr, bu ıniln•· Beyoğlundan ( 1 ) , Kadıköytınden 
lebeUe tertip edilen vitrin mO.sa• (Devamı 8 inci 1ayfada ) 

tlı:::::::::: • 

C nupta Hayvanlar 
açakçılığa lış ın 

lılahlye ( Huıust) - Cenup-, ettiği do ı&rlllür. Bu hal mo· 
hududunda '" hududa civar mm- rakımı mucip oldu Ye sordum: 
takalarda ahp yürtıdtıtll tevatOr - Bu hayvanlar nenJa aesJ. 
balino gelen kaçakçılığın ne de- dir? 
rece salgın olduğunu daha iyi Cevap verdiler: 
anlatmak için, size, çok ıarip - Kaçakçı beygirleri. Yaka-
hulacağmız ıu müşahedemi nak· lanıp gümrük idaresine ıevkedil-
1 d 

y • miye okadar ahşmqlardır ki ba-
c ecegım . kald kl . 

B t k da hudut maniaıa• şıboı ı an zaman, gayrışu-
u mın a a 1 k ....n. • y Uh 

d G li k büyük bir milş· url o ara 5umrilge tevecc 
ır. e p geçme . 

küle bağla değildir. Bu hat cıva· ederler.,, 
rında hergün birtakım lagar Bu hAdise, salgın halini alan 

• Ankara, 15 ( Huıuıl ) - Ka• 
çakçıhtı tenkil lçia tedbirler 
d01Dn6ldOtil t• 111ada çok mO• 
him kararlar lttihaı •dilecetf. 
anlatılmaktadır. 

Mücadelenin semere 
fJerm11sl işin bir elden ida· 
resi zaruri görülen inhisar 
idarelerinin birlllştirilmesi 
bir gün meselesidir, deniltı• 
bilir. Tevhitten sonra kad .. 
rolarda ihtiyaca gör• tasar· 
ruf yapılacaktır. 

Firkadakl Mall1e komlayonu 
bugün bUyiUc Erkim Harbiye 
Reiıimizin riyaHtinde toplana• 
cak, kaçakçıhk tedbirlerini bir 
daha ıöıden ıeçtrecekttr. HükO· 
met, alınan tcdbfrlerin memleket 
için faydalı neticeler verıneıl 
cihetine bilb&11& dikkat etınek• 
tedlr. 

lnhlıu ldarelerlnln tevhidi 
lılle Maliye Vckalıtl meıpl ol• 
mıya batlamıtbr. 

Tnlıitten sonra biitÜll 
inhisarlar bir teıkil4t dahi· 
lind• bir amıımt mü.dür 
tarafından are olanacak 
ve mera% Anluırada hııla• 
nacalctır. Ee,,.111 bir 1rap1111 
elind• bulıınan kibrit inlıl· 
•arı mukauelenin /ıltamına 

kadar müstakil kalacaktır. 

Kaçakçılık hakkındaki eıld 
kanunların, yeni tedbirlere •öre 
tadill de. nihayet bir hafta zar
fın da yapılmıt olacakhr. Bugfuı 
öğleden aonra toplanacak olan 
Fırka srrupu, yeni tedbirler •tr•• 
fanda görülecektir. 

kaçakçılık hakkında size en can· 
lberkep ve beygir göze çarpar. d •• • J 
Bunlardan bazılarının yanılarak h fikri verebilir, ıannc iyo~~İ Turkıgeue 

j:;~;;:f telİ~ftası lzmirde ::~::İlk 
Tezahürlerle Başladı 

Fakat Tasarruf Tavsiye Edilirken İsraf 
Y apılrnarnasına Da Dikkat Edilmelidir 

I ·1ıt~I. r den bir intiba 
Jzmirde tasarra 1 ııa ın 1 d · gelen yüzlerce halk 

lznıir, 15 (Hususi) - T~sar- Ke!:~ıtl~ :: Bumahane civannı 
rıaf haftası büyGk tezahürat içınde doldurmuştu. ] 

l cl Civar kaza (Devanı• 8 inci .ıayfada 

Isparta 15 (Husuıi) - TUrk 
Adliye tarihinde ilk defa olarak 
usul vo kanuni merasiın altında 
bir kadının burada asılarak idam 
olunduğunu diln bildirdim. 

Bu ınüoaıebetle husus! bir 
mahiyet alaıı vakıanın faili Fatma 
hakkında bazı mal6mat vermeyi 
faydalı buluyorum: 

idam edilen Fatma, lıpartanın 
Egirdir kazasına tabi Darıbilkilk 
köyündendi ve Hasan isminde 
birinin de kızı idi. Kendisini idam 
•ehpasına aürfikliyen cinayeti, 
ayni köyden Toptaf oğlu Eşrefin 
başka bir kadınla evlenmesini 
temin için ehemmiyetsiz bir para 
mukabilinde işlemiştir. Bu parayı 
veren, Eşrefle evlenmek arzu 
eden Hanifedir. Eşrefin karısının 
adı da Omınüsaniyedir, Hanife, 
Fatmayı çağlrarak eğer Ommüsa• 
niyeyi öldürllrse kendisine yirmi· 
lik bir altın vereceğini vadetmtı 
ve ilerde de bir tarla vermeyi 
taahhüt etmiştir. 

( Devamı 8 inci sayfada > 

Kongrenin toplandığı Maarif lcöıka 
KudUı 14 {Hususi) - Glin betile telgraf çekenler aruında 

geçmiyor ki, burada toplanan kon- Sabık Hıdi..- Abbu Hilmi Paıa. 
grede bir hidiae çıkmuın. Kon- Kıral HU.eyin Zade Emir Ali, 
grenin ilk celıeıinde Snleyman Şarki Erden Kırah Abdullah. 
Fevzi Bey ismindeki uamn mil.. lran Hariciye Naım ve ıaire. 
kemmel bi~ dayak yemes~dea Abbas Hilmi Paşanın Telgrafı 
aonra yemden bazı hldıseler Abb Hil . p 1 afı d 
1 b. kı b. k d aı mı aıa, te gr n a o muı, ır ıım ua, ıll ay a k 
art 1n Utereyl tutan Hintlile- o~greye muYaff akıye! !emennl 

f g • . . ettikten aonra tam bır ıttihatla 
re hücum etmlı ve Filistınde, b.. ilk B •t afi• ı • ve uy n anyamn men ın 
araplara ka111 garlp bır taftr k k • 
alan musevilerin, bugtınkG vm• g6zetere e~di ~arın~ kazan-
yetlerini, İngiltere ve onu tutan malarım tanıye ve iflen oldujv 
Hintli aı:aya medyonu olduklannı için mazeretinin kabuJOnO rica 
ıöylemiılerdir. Yeniden bir hidi· etmektedir. 
ıe çıkmuına bir kııım Hintli azanın Maamafih Abbas Hilmi pa~a, 

taarruza uğramasına ramak kalmış- yakında Filistini ziyaret edeceği• 
tır. Kongrenin açılmaıı mlinas~ ni de telgarahna ilave etmektedir. 

İsmet Paşa 
Geçirdiği Kazaya Ait 

Kat'i Rapor Geldi 

Başvekil Paşa burada iken uğra• 
dığı kazaya ait kat'i rapor Ankara 
tabibi adlisi Fahri Bey tarafından 
tanzim edilerek gönderilmiştir. 
Raporda, yaralann bir hafta ra· 
batsızlığı mucip olduktan sonra 
geçtiği bildiriliyor. Paşanın on 
gün işinden kaldığı kaydedilme· 
diğinden ıoförler hakkında amme 
namına takibat yapılmıyacakbr. 
Takibat için şahsi şiklyet lazam gel· 

mektcdir. Maamafib şoför Mithat ve 
Cemal Efendiler mcvkuftur. Hakla· 
rındaki kararı müstantik verecektir. 

Edirnede ••. 
F eyeza"Ola Beraber 

İhtikar Başladı 
Edirne 15 (Hususi) - Merlt 

ve Tuncanın feyezanı bitmiş adde· 
dilebilir. F eyezandan halk çok 
perişan olmuıtur. 

Bu sene Edimede kış çok 
fazla, odun k8mllr ihtikin da var. 
lkt11at haftası münuebetile Edir
nedeki talebeler yerli malı kul
lanmak ve tasarruf yapmak için 
muaUimlerine ılSz vermiılerdir. 

Meriç nehrinin taşmasile bo
zulan tren yolu tamir edilmİf 
Avrupa ve Edime postaları mun• 
ta.zaman işlemiye baılamışbr. 

1 
Bu Tasarruf Ve Buhran Günlerinde ) 

Matbu yazılar arasında nihaycblı bir zevkle okuduiumua yeıin• 

Şaheseri 



2 Sayfa 

Müeyyidesi 
JJk tahsili kat'i bir mecburi
yet altına almak için Yoıg-1&t 
Meb'usu S:rr1 Bey bir kanun 
teklif etti. Muallımleri, mm· 
takaları halkına bitap ederek 
halkı çocuklarım okutmaya 
davet, bu dıtveti dinlemiyen
Jere de dereceaine göre ceza. 
Dün, bu tek.lıf etrafında 
görüştüğiimüı halk bize 
dedi ki: 

Ahmet Hamdi Be7 ( Akaa.ra:r KGçllk 
Llnra JJ ) " 

-Düşman ana topraldanmızın 
barimine kadar soku!muşken mu· 
cizeli bir hamle i!e onu boğduk. 
İstiklalimizi kazandık. Bu vatanı 
ve istiklali yaşatmak için şimdi 
irfan ve hars ordusuna ihtiyacı
mız vardır. Her Türk okuyup 
yazma bilmelidir. Bunun için ço
cuklarını okutmıyanlardan ceza 
alınması hakkındaki meb'us Sırrı 
Beyin teklifini çok doğru bulu• 
yorum. 

AU Bey Galata Topha .. caddul U1) 

- Yiriminci asır bilgi ve fen 
asrıdır. Bilmiyenler ve okumı· 
yanlar yirminci asnn çocukları 
olamazlar. Hayat mücadelesinde 
mağlüp olurlar. Ücretsiz ilk 
mektepler açılmıştır. Herkes ço· 
cuklannı göndererek okutmalıdır. 
çoçuklarım mektebe göncermi

yen babalar bizzat çccuklarına 
ıulmetmiş oluyorlar. Çocuklanoa 

ilk tahsil göstermiyen, mektep· 
lere göndermiyen babalara yal-

nız para cezası vermekle kal
mamalı, hatta hapis bile etmelidir. .. 

Sami Bey (Beyojlu Sıraaervtler 97) 

- Biz gdrp medeniyetini ka· 
bul ettik. Garp medeniyetini ir
fan doğurmuştur. Bu kervana 
karışmak cehil ve karanlık için
de geçirdiğimiz asırlan telifi 
edebilmek için çok bilgili olma
m;z lazımdır. Bunun için memle
ketimizde bir ·tahsil ve ilim sefer
berliğine ihtiyaç vardır. Bu mü
nasebetJe Yozgat meb'usunun 
teklifini çok yerinde bulurum. 
Meclis bu teklifi kabul etmelidir. 

.... 
Senet Bey (l'opkapı Meı:arlilı: mahallemi S 1) 

-Bu asırda okuyup yazmak bil· 
memek büyük bır noksan ve 
ayıptır. Son sistem bir bükümet 
kurduk. Ayrupaom göz kamaşb
ran medeniyeti ilimden doğmuş
tur. Kanunlarrmız ilk tahsili mec
buri kıldığı halde halA çocukla· 
rım okutmıyanlar bizde çoktur. Bu 
mecburiyeti teyit edecek para 
cezasını teklif eden meb 'usun 
fikrini çok doiru bulurum. 

SON POSTA 

Müzede 
• 
iki Mühim Eser 

,. 

Bunlardan Bir Tanesi Milattan 1302 
SeneE vvelMısırda Vücuda Getirilmiştir 

Dartilfilnon Mftdenislerinden 
lbrahim Hakkı Beyin de dahil 
bulunduğu bir komisyon, Müzede ve 
Müze kütühpanesinde çok kıymetli 
iki tarihi esere tesadüf etmiştir. 

Bunlardan . birisi 14İ-zi-es .. ikin- 1 

cl Mısır mudhikesi namında Mi· 
lattan 1302 sene evveline ait bir 
mizah mecmuasıdır. Bu mecmua
da 3250 sene evvelki Mısrın gü
lünç tipleri nefis karikatürler ha-

KARMANYOLA 
Bir Karı İle 
Kocayı 
Soyanlar 

Evvelki geceyansı elbiseci 
Dikran Ef. ile zevcesi Sultana 

Mustafa Kemal caddesinden evlerine 
giderlerken iki karmanyolacının 
hilcumuna maruz kalmışlardır. 
Haydutlar kadancağızı iyiden iyiye 
dövmüşler Dikran Ff. nin cebin
den de, içinde (30) lira bulunan 
cüzdanını alıp kaçmışlardır. 

Aksarayda Şekerci sokağında 
oturan İhsan ve Şakir isminde 
mütecavizler tutulup Adliyeye 
ve°rilmişlerdir. 

Maliyeye Ecnebi Müşavir 
Ankaradan gelen haberlere naza

ran Maliye Vekaletine bir ecnebi 
mütavir g-etirilecektir. 

Buğday Fiati 
Piyasada Umumi 
Durgunluk Vardır 

Anadoludan fazla buğday gel
diğinden cumartesi günündenberi 
buğday piyasasında bir durgunluk 
vard:r. Dün de (87) vagon buğday 
gelmiştir. Fiatlerde geçen haftaya 
nazaran (15-5) para bir düşüklük 
vard r. Dünkü piyasa şöyleydir: 

Ekistralar (5.05 • 5.1 O - 10.2), 
Çavdarlı birinci beyaziar 

(4,35 - 5) knruşa satılmıştır. 
Afyon piyasasında din muamele 

olmamışhr. Yalnız İzmircle (865) ku
ruşa kadar afyon sabldığı hakkın-
da bir hab~r gelmiştir. Arpa fiat· 
leri ( 4,30-4,35) kuru~ araaındaclır. 

linde canlandırılmıştır. Resimlerin 
altında hiyeroglifle izahat vardır. 
Eser kalın Papirüs yapraklan 

üzerine yazılımş ve balmumu ile 
bir deri üzerine t~spit edilmiştir. 

' - İkinci eser dokuz muazzam. 
ciltlik bir coğrafya kitabıdır.' Bu' 
eser Latince olarak Kol Palmo 
Plavo nammda bir alim tarafın
dan yazılan, fakat, alim eseri ik· 
mal edemeden öldüğü için müte-

Adliyede 
Bir Hırsız, Bir Asi Oğul 

Makiim Oldular 

Yalova ve dvarmda birçok 
hırsızlıklar yapan, Hüseyin Efen· 
di isminde bir tahsildarın önüne 
çıkıp parasını ve tabancasını 
alan, hayvan aşıran velhasil her 
nevi habaseti göze almaktan 
çekinmiyen Yalovalı Bekir oğlu 
Mustafa isminde azıh bir hırsızın 
dün Ağır Ceza mahkemesinde 
muhakemesi bitirilmiştir. Suçlu
nun bu hareketleri sabit olduğu • 
için mahkeme, kendisini yedi 
sene, iki ay hapse mahkum 
etmiştir. 

Sarhoşlukla babasının gözünü 
patlatan Bülbülderede oturan 

Hafız Ahmet Efendinin oğlu 
Hfü:nünün muhakemesi dün ağır 
ceza mahkemesinde nihayet!enmiş 
ve maznun 2 sene 9 ay 15 gün 
ağır hapse h..abkum olmuştur. 

Kadına Çat1n Hay:az 
Olga isminde bir kızı yara· 

lam akla maznun F evzinin muha
kemesine dün Birinci Ceza mah
kemesinde başlanmışhr. Emi
nönünde bir tayyare bileti satış 
gişesinde çalışan Olga Beyoğ
lunda Fevziye• tesadüf etmiş ve 
Fevzi kız.n yüzünü ustura ile 
üç yerinc'e:ı yaralamıştır. Fevzinin 
muhakemesi mevkufen cereyan 
edecektir. 

Ekmek Fiatı 
Beledile ikbsat müdürlüğün

de toplanan narh kom~syonu 
ekmek fiatini ipka etmış, ve 
francalaya yirmi para zam yap
mıştır. Y anndan itibaren bir 
hafta ekmek yedi on paraya, 
francala ( 12 ) kunışa satılacaktır. 

baki ciltleri oğlu Y ohanes Plavo 
tarafmdan ikmal edilen " Atlas 
Mayor .. un Türkçeye tercümesidir. 

Eser Danimarka kırallanndan 
birisi tarafından Dördüncü Sultan 
Mehmede hediye edilmiş ve Sad
razam Fadıl Ahmet Paşa tara
fından zamamn Latince bilen 
en büyük Müderrisi Ebubekir 
bin Behramı Demşıkiyo tercüme 
ettirilmiştir. 

Son fırtınalar yüzünden bir
çok deniz kazalan olmakta ve 
birçok vapurlar karaya otur
maktadır. 

İzmirden şehrimize gelmekte 
olan Soyet bandıralı Iliç vapuru 
İzmir • Karaburun civarında ka
raya oturmuştur. Vapurun kurla· 
rılmasma çalışılmaktadır. 

Birkaç gün evvel Marto lima
nında karaya oturan Selamet 
vapurile Gelibolu civarında ka
raya oturan Jorjiyanos vapurla· 
nm kurtar'llak üzere Adalet 
vapru tahrik edilmiştir. 

Ayancık civannda karaya otu
ran Bebek vapuru da henüz kur
tulamamıştır. 

Tensikat 
Mali Müesseseler Yine 

Memur Çıkarıyorlar 

Şehrimizde ki Ecnebi Banka· 
lar ve müesseseler masraflarını 

azaltmak için memur kadrolarını 
daraltmıya başlamışlardır. Bu 
yüzden aç· kta kalan memurlann 
kısmı azamım Türk memurlan 
teşkil etmektedir. 

Çıkardan memurlann bir gadre 
oğrayıp oğramadıklarmı esasla 

surette tetkik edecek bir makam 
olmadığından çıkar lan müstahde
min ancak ( 15 ) günlük yevmiye 
ve maa~lannı alabilmektedirler. 

Günün 

Üç Gazete 
Mahkemede 

·ıı "Yaşamak Yolu,, mecmuası 
şehrimizde çıkan Rumca (Tipo5

) 

Ermenice (Tidak) gazeteleri alef 
hine ikame edilen davaya dilO 
fiçüncü ceza mahkemesinde bat 
lanmıştır. 

Cam Fabrikası 
Yerli sermayedarlarımızdan biri 

hariçten çubuk halinde cam getirt" 
rek memleketimhde şişe fabrik•11 

açmayı düşünmektedir. Teşebbü• ••' 
bibine Müskirat İnhisarı da yardıılf 
edecektir. 

Abdu:kadir Kemali 
Adana ( Hususi ) - Abdülkacfll 

Kemali firariler meyanında Haleptel 
Beruta sürülmüştür. 

Sıvas -Erzum Hattı 
Ankara- (550) kilometre tulün~ 

o!an ( 40 - 4.S) milyon liraya oı 
olacağı tahmin edilen Sıvas • t;rzurdııl 
batbnın bir Amerikan grupuna ibal• 
edilec"ti söylenmektedir. Grup&10 
Amerikan Bankaları hiıı:sedarlarındad 
mürekkep oldufu, hattın beı ıe11• 
zarfında ikmal edileceği, Türk lf~ 
kullanılacağı, raylaran Tiirkiyed• 
inşası tasavvurları da bu meyandadıt• 

Müskirat lnh: saı ma Talip 
Müskirat lnlıisarını saha alıııa) 

fizere Düyunu Umumiye erkinınd•11 

bir zatin yakında fehrimize gelecejl 
söylenmektedir. 

Hacı Mehmet Bayin Masuniyed 
Ankara - Şurayı Devlet kararil• 

iıkin işlerindeki kanunsuz baketle
rinden dola)'• sabık lakin Umuıd 
Müdüril meö'uı Hacı Mehmet BeyiJI 
teşrü masuniyetinin kaldıralmaıı it'" 
tenilmektedir. 

Faik Sabri B. 
Ankara - Ankara Gazi EnatitUıt 

Müdürü iken Vekalrt emrine ahnaO 
Faik Sabri B. Galatasaray llsetl 
coğrafya nıuallimlitine tayin edi~ 
miştir. 

istikrazı Dahili Kuponları 
Ankara - Müruru zamar. iddl,. 

ıile Ziraat Bankasınca kabul ediJoı 
miyen istikrazı dahili kuponlarınUI 
Maliye Vekaleti namına mer.kıV 

bankaca kabul edilmesi takarrill 
etmiştir 

istida EncUmJni RJisligi 
Ankara - Müstakil Kayseri meb'• 

uıu Ahmet Tevfik B. İstida Eocümeol 
yiraaeünden astifa etmiştir. 

Yılbaşı Tatili 
Yılbaşı münasebetile ay niha• 

yetinde mektepler tatil edile
ceğinden Orbımek.tep ve Lisr 
lerde yoklama1ara ba~lanmışbrı 
Yılbaşmda ecnebi mektepler ve 
DariilfUnun da tatil edilecektir. 

Bjr Hırsız 
Şofar Tanaş isminde bir ka• 

pıcı Kasımpaşada oturan Ah
medin boya sandığım çalarkeo 
yakalanmışbr. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tasarruf 

J: Şişli Hanımı - Hasan Bey .•. Mas-

raf-mı kıstım, otomobile binmiyorum, 

bak tramvay bekliyorum. 

2: Şişli Hanımı - Ne dersin, Hasan 

Bey... Sinamıya bile gitmiyorum, paramı 

tasarruf ediyerum. 

3: Hasan Bey - Aşkolsun... Bütiln 

Hanımlarımız senin gibi olsa keşki. •• 

Tasarruf baftaıında böyle yapmalal 

4: Sişli Hanımı - Tabii, Hasan Bey, 
tasarruf haftasında bir köşeye par• 
ayırmazsam, Y Jbaşı Balolarında De laar. 
cayacaiJ,m? 



15 K ~uıu;1evvel 

'it•, .... 
lktısat --

~e Tasarruf 
ıo[u 

v - iFFET HALIM 
V t atan bir şekilde sevilmez. 
'an d •ilir sınır a ate, karşısında ae· 

1 ... 1
·. Vatan evde ocak baımda 

"•• ır· · · için l ' vatan sokakta. vıtrtn 
< e sevilir. 

l lier inkılıtp bir tekAmOI yo

SON POSTA 

(Son Postanın Resimli Makalesi * Sihirli Yüzük 

lln1 y~ •. 
•te t Urumekse biz bu toprakları 1 _ Muallarda anlablan bir ıl· 
d ~ en kurtardık. Af etten koru· hirli yüıük vardır. Bu yüıüj'il par· 

2 - Hayatta b,.r birimiz birkaç 
defa oJıun bu ıihirH yüzüğü bulur, 
fakat kullanmasinı bilmeyiı. Kul· 
lanamadıtJmız için de kaymetioi tak· 
dir edemiyerek fı!"latıp atarız. 

3 - fhtf yarhkta fırlatıp attığımız 
bu ıihlrJi yüzükleri hahrladıkça ü
züHlr ve müteeuir oluruz. İbtiya .. ıa
ğımızda teeaüf etmek istemiyorsak, 
bugün elimize geçen sihirli yüzük-

b: ' k aluthğumz kanlar bugün mağınııa geçlrdiniı mi, karş.~nıı:a b~r 
fe e~ ırmızı göldür. Fakat vazi· dudatı yerde bir dudağı .gokt~. ~·~ 
bi::~z henüz bitmemiştir ve arap çıkar H ıiı:e her 11tedıgınızı 

. fşt~ b .. f k . . d yapar. 

lerin kıymetini bilmeliyiz. 

k ugun mem e etımız e ;;:::;:;;;;;;;;;;;;. •• ını11•~-n1~----~~~~~~-~-~~~~mıı~1m"' ı tısat . . .,. rn=m :a "*" k ve tac;arruf meselesını I' ,.. 
d:~:arnak, gidilen yolda bir adım f'EL (J· RAF B ~ B B'RL ER 1 
dün atrn~k ~emektir. Bu me~~le 4 
8 ya vazıyetıle alakadar olabıhr. 
tib. ınese~e eski ihmallerin acıları 
~· 1 telsır edilebilir. Bu mesele 
.~~at ink labımızla karışık bir 
lıyctte göriilelJilir. Fakat her 

ile ol . k ,. 
Yeti ur~:' ol !'ıun riyazi bır a~ ıy· 
•d e soylemck ve bilmek ıcap 

er ki, hugiin iktısat ve tasarruf 
Yolund . . I a yapılacak nihayetsız ış er 
Vard V "f il ır. e her Türk bu vazı e 
e .rnük ellef tir. 

lktısat ve tasarruf en dar 
ltıanada alındığı gibi en geniş 
:anada da kavranabilir. En dar 

ana da Ş\ldur : 
lier gün bir kenara beş ku· 

tuş atarsanız bu beş kuruş ayda 
ltl k , 
Yıl -adar, yılda şu kadar, on 

da şu kadar eder. 
l . Bu manayı biraz daha geniş
eUrsck şöyle olur : 

Bu para bir Bankaya yatırı!· 
ltııştır. Sizin gibi onun da, şunun 
da beş kuruşları vard~r ... l~te bir 
•raya gelen güzel, mıllı bır ser· 
~aye .. Neticede sizin paranız da 
'oyduğunuz miktarda kalmaz, 
~ler ve büyür. 

Manayı biraz daha genişlete-
!hıı. Zamanımızın şu saatlerinde 
lfler su saatlerinde konuşur veya 
OhJ~Çuz. Bu boş saatler içinde 
dinlenmek ve saire gibi tabii ih· 
liyaçlardan artakalan ve ziyan 
olan saatler varsa hunları ziyan 
ttn:ıemek bir tasarruftur. İtiyadı-
tııı şu suret'e işlemiştir. . ... 
l> .. Sokağa çıkar, bir şey gorur, 

egeuir ve alırsınız. Bu alınan 
ley o aym bütçesine konmamış· 
tır. Bunu almamak ve ihtiyaçları 
~e\7cuda göre tesbit etmek bir 

tısiit meselesidir. 
Böyle olduğu gibi iyi yaşamak 

:: rahat yaşamak için ç_ok ka-
nmak, iyi yemek ve bıraz da 

'Yıtınak yine iktısat ve tasarruf 
111anasınuı çerçevesi içinde kalır. 
an· Dagınık surette gösterilen şu 

lsal'er, dikkat edecek olursak, 
~af · d' iki 1Yetı bugiine ve yarına. ı.ye 
d kısma ayırmak mecburıyetm-
iç~ kalınacağ 01 görürüz. Bugü_n 
}' ın Yapılacak işler hiç şüphesız 
nlPılnıası mümkün' olan işlerdir. 
k:tlnr para toplamak, yerli m~lı 
bit lanmak, yerli mallarım hergun 
~alaz daha kul1anışlı y~pmıy.a 
ltb~Ş.nıak ve saire gibi tefsır edı
~ ·~~r. Yann için hazırlamak ta 
!burunun vazifeleri içinde sayıl-
l• ablı~ır. Bunun başında ise çocuk 

... t ıy . . d' 
esı olacağı şüphesız ır. 

~ Bugün bunları yapmazsak ve 
, 
0ı c.uklarımıza güzel bir misal 
llııy k' . ttt a çalışmazsak yarın ı v.ızı· 

~ ten bir şey beklemiye hakkı· 
tt Yoktu r. 

•la GörUiüyor ki, bugün için 
'il l.!n, Yarın için olsun bu yolda 
~11 'Y~, muallime, alıcıya, satıcıy~, 
l Ylige, küçüğe yapacak bir ı' 
~'-'dır. Ve herşeyden evvel şunu 
'\'r k b · lılk l ~!11a icap eder ki, . u ış 

ı-s 1 aoıtnızın en mühim hır nok
lt~leolduğu gibi butrünün d.e. ~n 

Yapılacck işlerinden bırıdır. 
t 0 . halde vazife başına henüz 
~l'lııyenlerl Siz de kafileye ka· 
,,~r Zira yolun ınesinde ideal .. 

İKTiSAT MECLiSi 
Yeni Devre 
• 
içtima/arına 
Bugün Başlıyor_ 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Ali 
iktısat Meclisi senelik içtimala· 
rma bugün saat üçte başlıya· 
caktır. Meclis bu içtima devre· 
sinde 929 senesi tediye muva· 
zenesini tetkik edecek ve bir 
rapor vücuda getirecektir. Sonra 
limanlarımızın inkişafı meselesini 
görüşecek, ayrıca ihracat. malla· 
rımıza ait kanun ve nızaınna· 

meler hakkında tetkikatta bulu-
nacaktır. 

İktısat Harbi 
Fransada 10 Bin 

Garson İşsiz 
Paris 15 - Rıvyera sahille

rinde çalışan ecnebilerin nispeti 
yüzde yirmıyı geçmiyecektir. 
Hükumetin bu kararı üzerine 
otel, tiyatro ve gazinolarda ça
lışan ( 10 ) bin kişi işsiz kal~ış· 
tır. Fransız garsonları, sevıye 
itibarile henüz iyi yetişmemiş ol
duklarından otel hizmetlerinde 
biiyük müşkülat görülüyor. 

Fabrikalara Prim Verilecek 
Ankara, 14 - ':'e?İ teşv!ki 
ayi kanunu projesının tetkıkı 

san . .. ka-
bitmistir. Proıeye gore .. 
nund~n istifade edecek muesse· 
seler üçe ayrılacaktır. . . d 

Proje ayrıca me~le~etımız e 
• t"dai maddeler vetıştıren fab· 
ıp 1 ··ı • 
rıkalara prim verıımesı esasını 
kabul etmektedir. 

Yeni ispanya Kabinesi 
Madrit, 14 - : eııi . kabine 

A . l Atamanın rıyaseb altın· nura . . 
da teşekkiil etn ıstır. . 

Bir Katil idam Ediidi 
Kastammu, 14 .(A. A.l - ~~ 

l i>oyacı Ihsan Ef endıyı 
sene evvc l bogv azından 
27 yerinden yara a~ıp h kk d k" 
k Kürt Hüseyın a ın a 1 

"desen h""kmü bu sabah Nasrullah 
ı am u d"l · t' 
k

.. - .. başnda infaz e ı mış ır. oprusu 

Bir Senede Ne 
İşler Yapıldı ? 
Ankara 15 (Hususi) - Milli 

lkt:sat ve tasarruf Cemiyeti umu· 
mi katibi Rahmi Bey, dün akşam 
Radyoda bir konferans verdi ve 
bilhassa şöyle hitap etti: . 

" Milli tasarruf ve ıktısat 
haftasının bu sene ikincisini 
kutluluyoruz. Aradan geçen bir 
sene içinde maddi, manevi haya· 
tımızdaki inkılap gözle ~örüle
bilecek elle tutulabilecek bır hale 
gelmiştir. 

Maddi hayatımızdaki inkılabı 
sanayimizdeki inkişaf ile ifad~ 
edebiliriz. Manevi bayatımızdakı 
inkılabı da israftan kaçmak, he
saplı yaşamak yerli roalı kullan· 
mak gibi mefhumların artık 
mefhumluktan çıkıp milletçe ko· 
nuşulur bir hale gelmesidir. . 

Günün en mühim da,,ası: Tı
caret muvazenemizdeki açığı ka
pamaktır. Hüklımet ithalAtı tah
dit kararnamesile bu açığı ka· 
pamıya a~me~miştir._ .Hüküme.tin 
azmini mılletın azını ıle takvıye 
etmek lazımdır.,, 

----Ta;arruf haftası memleketin her 
tarafında bütün hııile devam edi· 
yor. Teabit edilen şu tasarruf um· 
dclerini dikkatle okuyunuz: 

18 _ Yerli malı satmıyan dük· 

kanlardan ahı verişi kes. 

19 _ lktuadi inkılabın en mü· 
h'm ailiihı milli sanayiimizdir. 
S~nayii olmıyan bir milletin ne 
sefalet çektiğini hatbı Umumi se· 

nelerinde anladık. 

20 
_ MilJi sanayiimid ve milli 

• t' ·:ı:i ordurnuı gibi sevmeliyiz. 
zıraa ımı 1 • • • . 
( M'lr ordumuz, mi lı :ııraatımız, 

•11
1
• 

1 
ayiimiı, i9te milli i.tikli-

mı ı ıan • 
1
• . • 0-ç temel direğı.) 
ımızın 

Limanda Bir Facia 
D.. limanda bir facia olmuş 

un t" .. ak" · t' 
B b k isimli mo orun m mıs ı 

e e d" v t"' Durmuf Efen ı, ayagmı mo oro 
kaptırmış, zavallının parmakları 
kopmuştur. 

= 

r İNAN, İSTER 

• 
lngiliz Takımı 

• 
lspangolları 
lltlağlfıp Etti 

Londra, ( Hususi ) - ispanya 
milli takımile İngiliz milli takımı 
Arsenal sahasında yüz binlerce 
seyircinin huzurunda senenin en 
büyük beynelmilel müsabakasını 
yaptılar. Neticede İngiliz milli 
takımı ( 1 ) sayıya karşı ( 1 ) 
golla galibiyeti temin etti. lspan· 
ya kalecisi Zamoı anın pek gü· 
lünç vaziyetlerde kaldığı görüldü. 

Şan -Kay - Çek 
Çin Cümhur Reisi 

istifa Etti 
Şanghay 15 - Çin Reisicüm

huru Şan· Kay - Çek istifa etmiş 
ve istifası kabul olunmuştur. Çin 
kabinesinde değişiklikler olması 
ve maliye nazırının da istifa etme
si muhtemeldir. Bu hadise, derin 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Cemiyeti Akvamın son kararı 
ve Cümbur Reisinin müfrit olmı· 
yan siyaseti bu neticeyi doğur-

muştur. Çinde şimdi Japon aleyh
tarhğı alevlenmiştir. 

Bir Geminin Tayfası Kurtuldu 
Konstnbtm, 14 - Bon açık

larmda batan 96 Chasseur gemi
sinin mürettebatı kurtarılmıştır. 
Yalnız bir kişi soğuktan ve yor
gunluktan ölmüştür . 

Bir Romorkör Battı 
Roma, 14 - Devam eden 

fırtınalar yüzünden İtalyan bah
riyesine mensup ( T cseo ) harp 
romorkörü batmıştır. 36 müret
tebat boğolmuştur. 

Milyonluk Bir Hırsızlık 
Napoli, 14 - Meçhul hırsızlar 

Markiz Corignaninin odasına gi
rerek bir milyon kıymetiradeki 
mücevherlerini çalıp kaçmışlardır. 

İNANMA! 
.. Millet Meclisinde lzmir Meb 'usu 

Geçen gunB tütün meselesi hakkında 
Mahınut &at ey · · t" 

V T den izahat ıstemış ı. 
lktısat e~ı ın Be tütünlerin Ahışebirdo 

Gazetelerden biri Alaşehir Ticaret Odasına 
bir telgraf çekerek keyfiyeti sormuş, Ticaret 
Odası da şu cevabi telgrafı göndermiştir: 

Mahmu Esat y . . 
t ldığını söylemıştı. 

(10) kuruşı/ s~i:i de Alaşehir Ticaret Odası~· 
İktısat e - ' istinaden orada en aşagı 

dan aldığı malumk ~a olduğunu beyan etmi~ti. 
tütün fiatirın kır uruş 

/STER iNAN, 

cı Şehrimizde 16 bin kilo tütün ( 1 O· 15-20) 
kuruşa sabldı. ,. 

Biz bir şey illve etmiye lüzum görmüyoruz. 
Sen ey kari oku vo ondan sonra , 

/STER INANMAI 

flrlilyoner 
Kadın 
Masalı 

~ayfa 3 

P.S, J 
Bu kuyruklu yalanı ilk ortaya 

a~an "Akşam,, gazeteıi oldu. 
Üstelik bir de bu masalı her
kesten evvel haber vermekle 
öğündü.: 

"Bazı ref ilc.lerimiz hıı lıa-
6ere inanmamıflar, bıı neşri• 
gatımızı çok mübalağalı bul• 
111uşlar, fakat tahkik •dince 
yazdıklarımızın tamamile doğ
ru olduğunu anlamışlardır.,, 

Diğer gazeteler de bu haberi 
tellediler, pulladılar~ iki ilç kat 
boya ile, düzgünle, cila ile 
matbuat sahnesine çıkardılar. 
"Son Posta,, bir taraftan haberin 
aslını tahkika çalıştı, öte taraftan 
da bu rivayetleri neşretti; fakat 
yalan olduğunu görünce, evvelki 
gün, milyoner kadın hikayesinin 
bir efsane olduğunu herkesten 
evvel ortaya çıkardı. 

Dünkü "Milliyet,, te "Felek,, 
dostumuz da macerayı tıpkı 
böyle hulasa etmiş ve demişti 
ki: "Doğrusu ga-=eteci olduğuma 
biraz utandım.,, 

Zarif arkadaşımın bu duygu· 
sunu tamaınile paylaşınm. 

Para kıtlığile haber kıtlığının 
çiftleşmesinden doğan bu piç 
rivayeti öz çocuğumuz gibi 
göğsumüzde büyüttük, ona bir 
hayli palavra emzirdik ve sıska 
derisini hayalimizle üfürerek 
şişirdikçe şişirdik. 

Garibi de şudur ki, milyon· 
lara konduğu söylenen aile, 
sevineceği yerde, hergiln matem
den mateme giriyor, baygınlıklar 
geçiriyordu. Servetin insan ruhu 
üstündeki bu aksi tesiri de çok 
yeni görülınüı bir şey 1 

"Son Posta,, evvel davl'anıp 
ta rivayetlerin efsane olduğunu 
iJao etmeı;eydi ne olacaktı? 

BcJki bu haber doğuracakb ı 
Riza Bey denilen gencin milyo
ner kadınla evlendiği, karısının 
Türk tabiiyetine girdiği ve bütçe 
açığımızı kapamak için hazineye 
iki milyon lngili:ı lirası verdiği 
yazılacaktı. 

Öyle ya, iktısadi buhrana 
çare arıyoruz 1 

T erkos Şirketi 
Mubayaa Meselesi Mev
zubahs Olmıya Başladı 

Hükumet Geçenlerde T erkosun 
belediyeye devrini kararlaştırdı 
ve şirkete de tebligat yaptı. 
Verilen malumata göre muba
yaa meselesi şu günlerde mev
zubahs olacak ve ilk iş olarak 
ta devir meselesinin esasları 
tesbit edilecektir. 

Ticaret Odası Meclisi 
Ticaret Odasında dün Meclis 

intihabı yapılmış ve şu netice 
alınmıştır: 

Mitat, Abdülgani, Hüseyin 
Sabri, Ziya, Murat.. Rifat, Kamil, 
Şeref ve Sezai Ömer, Hasan 
Necip, Vafi, Hasan Riza, Suat, 
Abdülkerim, Sait Ömer, Mustafa 
Hakkı, iş Bankası Müdürü 
Muammer, Ziraat Bankası Mii
dürU Ahsen, Hamdi, Hacı Recep, 
basmacı İzzet, Süreyya. Hasan 
Hulki, Mehmet Ali, Ahmet Bi
can, Halil Sezai ve Sırrı Beyler. 

Tayyare Mektebi Açılacak 
Sivil tayyareci Vecihi Bey 

Modada bir sivil tayyarecilik 
mektebi açmayı düşünmektedir. 
Bu mesele hakkında Vecihi Bey 
şunlan söylemektedir : 

- : Kalamışta bir deniz ve 
kara hava tesisatı vücuda geti
receğim. Burada kadın erkek 
arzu edenlere tayyarecilik der.ıti 
vereceğim.,, 



4 Sayfa 

( Tarihi Fıkra J 
Nerdesin 
Fıtnat Hanım? 

TetebbtıOmlln darlığından mı, 
edebi zevkımin azlığından mı? 
bilmiyorum. Fakat bizde iyi bir 
kadın ıair yetiımediğiae hük
metmekten çekinmiyorum. Ne 
Mihri, ne Zeynep, ne Ani, ne 
Leyli, bende hakiki bir pir 
tesiri blsıl et111emiştir. NigAr 
Hanımla ıosyalist Yqar Neziheyi 
bile - O ince ince inleyiılerine 
rağmen - tam bir şair uyamadım. 
Yalnız Fıtnat Hanımı, pir ka-
lemli deiilse de tair ruhlu gl5rü
yorum. Onun kasideleri, gazelleri, 
kıt' alan ve rübaileri bence va
aattan aşağı kıymettedir. 

Hemen hepsi, bir örneğe 
bakıla bakıla işlenen oyalara 
benzer 1 Ukin ağızdan ağıza 
intikal eden parlak latif el eri, 
zarif tarizleri, ince nükteleri 
hakikaten birer tiirdir. Zaten 
Fıtnat Hanıma sürekli bir ş5hret 
temin eden de nüktedanbğıdır. 
Birkaç yüz sayfalık divamm, 
ıamanımızda, kimse okumuydr. 
Fakat Ragıp Paşa ile, Molla 
Haımetle yaptığı kelime oyun
lanna binlerce kişi biliyor Ye 
tekrar ediyor. 

Bugün merhumeyi hatırlayışım 
fine bir menkabesi yüzündendir. 
Maluma, Fıtnat henüz yirmi ya
şında iken yetmiJ beşlik bir 
kazaskerle evlendirilmişti. Bir 
ıair için yirmi yaş, bülbülün ilk 
ağlayış çağıdır. Ula dağlardan 
engin ovalara düşen hicranlı ıu
ların çağlayış günleridir. Fıtnat 
ta, aıka ıusamıı bir yürek ve 
inceliğe milştak bir ruh ile ger
değe girmişti. HuJyalı bakışlar, 

ateşli tebessümler ve sarhoılatan 
Detideler bekliyordu. 

lbtiyar Kazaıkerin, hayal için
de yüzen bu genç kıza ilk hitabı 
fU oldu: 

- Dolapta fmdık yakı11 ftl', 
retirir misin? 

Bu a6zü a6ylerken ak lalh 
zayıf g6ğsünü açıyordu ve başı 
telli elleri kınala, yüreği hey~canb 
hassas gelin tarafmdan getirile
cek cıvık yalcımn yine o nazik 
ellerle bu lcırık r6tse konulma
llDl bekliyordu. 

Fıtnat bu manzaradan iğren
di, bağıra bağra odadan kaçtı 
ve galiba koca ismini bir daha 
ağzına a1madı. Diln vapurda, 
tıpkı o ih~iyar kaZ2t1cere ben• 
ıiyen bir adam gördüm. Yanı 
baş.oda oturan genç bir hanımın 
ince omuzlarına kalın başını 
dayayarak hırlıyordu: 

- Nasırım 11zlıyor, eve fİ• 
der gitmez şunu kesiver! 

Bir kanaryaya kanalizasiyon 
çukurlarını kafes göstermekten 
daha ağır olan bu erkek hoyrat
Lğı karşısında, bilmem neden, 
ıair rulu Fıtnatı düşündüm ve 
acı acı mırıldandım: 

- Nerdeain Fıtnat H. ner-
redesin? lf. lf.Jf. 

Araşit Yağı 
Ayvalık Tacirleri Yeni Bir 
Temennide Bulunuyorlar 

Ayvalık (Huıusi) - Şehrimiz 
Zeytinyağı müstahsil Ye tacirleri 
arasında araşit yağı ithali mese
lesi son g Onlerde hararetle mev
zubahsolmaktad.r. 

Tacir ve mlistabsiller hariçten 
ithaline müsaade edilen araşit 
yağımn zeytinyağı ticarelimiı.i 

mühim miktarda zarara soktu
ğunu söylemekte ve bunun ma
afiyelten istifade suretile ithali
nin, zararı arttırdığım iddia et-
mektedir. 

Tacir ve müstahsillerin te
mennisi, bu yağın ithal edilme
mesi ıekliodedir. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

-----------------------•Fenni Temizlik 

Ç K.. ı·· .. .. T •• A d .. 
eşme oy usunun emennısı 1!!1~~ bJı • .ı. 

defa karşılqtıiJnu ev dok 

Köylüler, Kredi Kooperatifinden Daha :!?.i::.~e!;:_ ... __ 
Esaslı Ve Faydalı işler Bekliyorlar F::ni· Temizlik 

Çqme (Hu
susi) - Kaza
mızın lktısadt 
manzarası bu se
ne umumiyet iti
barile durgun 
gitmektedir. Bu 
durgunluk bil
hassa Uitün mah-
ıulünde göze 
ç a rpm ak ta dır. 
Mahsul çok nefis 
olduğu halde 
satışların ucuz ve az ol
ması esnafın da iş yara
maması gibi bir netice 
hls:l etmektedir. Geçen 
ıene Limanımızdan harice 
epeyce mal gönderilmişti. 
Fakat bu sene bu faaliyet 
hayli azalm:ştır. 

Köylünün daha istifadeli bir 
vaziyete sahip olabilmesi için 
hükumet köylüyil buradaki ya
bancılardan kurtarmalıdır. Bu 
yabancılardan kasdim şudur: 

iki sene evvel kazadaki zira
atçileri korumak için burada 
bir tütüncüler kooperatifi teşkil 
edildi; bunun kendi aleyhine 
olacağ;m anlıyan Amerikan Tü
tün kumpanyalan kooperatifin 
ziraatçilerden topladığı tütünü 
almıyarak kooperatifi mühim za
rarlara uğratmıştır. 

Çeşmenin aza klan gorünüşti fiti 

Tayyare cemiyeti şubesinin 
işgal ettiği bina 

Bu işte yapılacak müca
dele büyük faydalar verecegı 
ciheti üzerinde durulacak ve 
ehemmiyet verilecek bir mev
zudur. 

Kazamızda geçen sene teşkil 
edilen zirai kredi kooperatifinden 
köylil ve halk esaslı bir yar
dım görmemektedir. Kooperatif 
geçen ıene köylüye verdiği bor-

Kiliste f!cuzluk 

K 
.. 

1 
.. A . Istigen 

oy uye razı Antebe Gitmeli 
Tevzi Ediliyor 
Kiliste milli emllkten (10500) 

dönümlük Haral köyU, muhtaç 
çiftçilere tevzi edillmiştir. Kcr
ıentaş, K1Zılhisar ve Körklln 
köylerine de diğer milli arazinin 
tevzii kararlaştırılmıştır. 

Kilis iFekçiliğe çok mOsait 
bir vatan köşesidir. Burada eski
den inkişaf etmiş olan ipekçilik 
ıon senelerde ıönmllştür. Tekrar 
inkişafı için tedbir alınmıştır. 
Ayni zamanda arıcılığın da esas
lı ve asri şekilde inkişafına yan• 
yacak tedbirlerin tatbikatına baı-
laLmıştır. 

Kilis havalisinde çekirge ve 
fare mücadelesine devam edil
mektedir. Bütün bunlardan başka 
idarei hususiyenin verdiği tahsi
sat ile (80) dönümlük mükümmel 
bir nümune fidanlığı tesis ed'I· 
miı, bir mütehasaıs tarafından da 
fidan dikilme faaliyetine girişil
miştir. 

Kilis Ye Nizipte yetişen zey
tin hasılab yabani Ye gayet ufak 
olduğundan Mudanya , ve havali
ıinden kalem celbedilerek zeytin
lerimizin qılanmaıına karar ve
rilmiştir. 

Bir ihtisas Tasdiki 
Aydın, ( Hususi ) - Şehrimiz 

doktorlarından Ethem Vassaf 
Beyin biri1ıci sınıf asabiye rnfite
hassısı olduğu Sıhhat V ekilcti 
tarafından tasdik edilmiştir. 

Konyada Tasarruf Haftası 
Kenya, 13 (A. A.) - Yerli 

mallar sergisi Muallimler birliği 
salonunda açılmıstır. Sergiyi bir
çok kimsler gezmiştir. 

Antep ( Husuıi ) - Burada 
umumiyetle gıda maddeleri, diğer 
şehirlere ve bilhassa lstanbula 
nazaran çok ucuzdur. lstanbulda 
( 60) lira maaşla bir memur ge
çinmek hususunda belki ııkınta 
çeker. Fakat ayni memurun bu
rada her ay için ( 20 ) lira birik
tirmesi çok mümkündür. Size 
gıda fiatleri hakkında birkaç 
r:akam bildireyim : 

Sadeyağ; burada sadeyağ 
çok gfizel ve nefis olduğu gibi 
bile de yapılmaL Buna rağamen 
fiati vasati olarak ( 100) kurtış
tur. Bizim yağların derecesi yük
sek olduğu için bu fiat Trabzon 
yağına nispetle çok ucuz sayıla
bilir. Çünkü bizim yağlar Trab
zon yağından yarım misli daha 
kuvvetlidir. 

Zeytinyağı; burada halis ye
meklik zeytin yağının okkası 
( 40 ) kuruştur. Diğer yiyecek 
maddeleri de bu rakamlarla 
tesbit edilebilir. Meseli en güzel 
kuru üzümün okkası ( 15 ) ku
ruıtur. 

İzmirde Çocuk 
Bahçesi Açılıyor 

lzmir, (Hususi) - Şehrimiz 
belediyesi Karşıyaka çocuklan 
için güzel bir karar vermiştir. 
Bll karara gare Karşıyakadaki 
Belediye bahçesi mükemmel bir 
(çocuk bahçesi) haline ifrağ edi
lecek, küçük çocuklar burada 
sıhhi ve terbiyevi oyunlar oynı-

mak imkAqım bulacaklardu. 

cu, bu ıene in
hisar idaresine 

tütün satan köy
lülerin inhisardan 
alacaklarını hac
Eettirmek suretile 
topladı. Halbuki 
kooperatif daha 
faydalı bir ıekil
de hareket ede-
bilirdi. Ziraat 
Bankası için bu

rada yapılmakta olan bi
na bitmek üzeredir. Bina 
muntazam değildir ve içe
risi karanlıktır. 

lzmir emlaki metruke 
memurlarından lbrahim 
Beyle Kaza Mal müdürll, 

Tapu memuru, ve iskin me
murundan mürekkep bir he-
yet köylüye arazi tevziine bq
lamışhr. 

Kazanın sıhhi vaziyeti d;ğer 

senelere nazaran bugün daha 
iyidir. Bu yaz Alaçatıda görülen 
tifo vak' alan kaymakam vekili 
Sım Beyle kaza doktorunun 
himmeti lsayesinde basbrılmıştır. 

Burada iki doktor ve iki de 
sıhhiye memuru vardir. 

lzmirde 
Belediye, Borçlarını 
Nasıl Ödeyecek? 

lzmir, ( Hususi ) - Belediye 
Reisi Behçet Salih Bey, l:ıınir 

gazetelerinden bazılarının neşriyab 
tızerine bana şunları a6yledi : 

- lzmir Beldiycsinin borç
larını 6demiyeceği ve bir mora
toryom istediği hakkında bu
radaki gazetelerin ncşriyab yaıa
lışbr. lzmir Belediyesi lı Ban
kasına olan borçlarım 6deye
cektir. 931 ıeneıi için bankayı 

olan taahhildabmızı maalesef 
(50000) lira noksanile yapabil-
dik. Fakat 932 ıenesi için olaa 
taahhüdümüzü ifa etmek kabil 
değildir. lzmir Belediyesinin va
ridatı, bütçesini ancak temin 
edebiliyor. Bunun haricinde ya
pılacak sarfiyat ve tediyat, be
lediyenin •llİyetini mOıkO.llq
tirebilir. 

932 senesinde beltdiyeye olanl 
taahhildilmüzü tamanen ya,::a
mıyacağız. Bunun ifin it Ban
kasile müzakereye girişerek bu 
sene için ancak ( 50 ) bin lira 
tediye edeceğimizi bildireceğiz. 
Bizim için başka tnrlil hareket 
etmek kabil değild. " Adnan 

Muglada Bir Cemiyet 
Muğla. 13 (A.A.)- H. Fırka

sının delalet ve teşebbüsll ile 
belediye ıalonundı toplanan tüc
car, esnaf ve sın'atkirlar bir 
cemiyet teşkiline karar vermi,
lerdir. Cemiyetin nizamnamesini 
yapmak üzere br heyeti müte
ıebbise teıkil ediıniştir. 

dı taaffnn , ..Ucudun iç.inde 
dıpndaki mikroplan aldürell • 
n derler. Başlıca muzaddı t 
ilAçlar ıunlardır. Kif .ırulu isp~ 
süblime, asitborik, asitfe1""" 
salol, timol, permanganat d8 ~ 
tas, iyodoform, bizınüt, kreoP" 
gayakol, naf tol. Bunların b 
hepsi birer zehirdirler; ibtİ 
riayet edilerek istimal olen 
dırlar. En tehlikesizi asit bo · 

Damla İlleti 
rol de derler. Nüzül isabet 
hasta, vücudunun bir kıs 
arız olan felç yüzünıf en d 
ve hareket kabiliyetini kayb 
Yüzüne kan çıkar. çehresinill 
tarafımn çizgileri oynamaz. Se 
beyin hastalıklarıdır. 

ille. Tedtltli - Pencer 
açmalı, yahut ta hastayı 
havada yJ1tırmah. Başını yüks 
tutmalı. Vücudunun bütün 
lannı. düğmelerini çözmeli. 
na soğuk (kompres) ler koy 
Bir de ihkikan yakmalı. ( 
gramlık suya ( 40 ) graill 
atarak) 

Kör Barsak ~i~f ı 
Birdenbire, yahut ta bir ıOİ 
fesac:lmdan ve inkıbazdan ı 
kamın sağ tarafmın aşağısı 
bir sana başlar. O civarda e 
sertlefİr ve derinin duygusu 
tar. Hafif bir sürtünme veya 
kanma orada tiddetli bir 
yapar. Nöbet muhtelif derec I 
de değişir. Hastanın kuamas.ı 
miimldhıdür. 

Bazan hasta birkaç uat 
ya bir kaç gün zarfında ın 
kespeder; hazan da •rerito 
denilen zann iltihabını hlsıl ed 
K6r barsağın delindiği fi 
[ Kan kıran) olduğu da görülür• 

llıliltitlar - Kara ciğetcl' 
yaralar yapar. O vakit hasta.,' 
nöbet (40) dereceye çıkar, Jlll 
çukurunda ağrılar ve kusnı 
başgl5sterir, kamın sağ t 
er geç sararır. J 

T ~davi - Doktorun bab 
olmadan k:ıt'iyyen ne ibtik" 
yapmalı, ne de amel ilacı vernJeJlı 
Yatakta istirahat. Karnın nsta-' 
buz koymalı, kat'i perhiz. Hat" 
iyi olmazsa ameliyat yaptır.J 
lizımgelir. -----

Ağazade 
Adana Milyoneri f f)SI 

Vaziyetinden Kurtuluyot 
Adana, ( Hususi ) - MuEJ!' 

milyoner Ağazade Hullısi Be~ 
sindikler aleyhine açtığı da 
yeni bir safhaya girmiştir. Mes; 
lenia son şekli ıudur: Ağaı• 

Hulüai B. davasından vazge~e' 
cek, maznun sindikler de, Al" 
zadenin alacaklılarını, bug~' 
kadar aldıkları miktarlarla iktt' 
faya razı edecekler ve bu sur~~ 
le Hulüsi B. iflas vaziyetiodP 
kurtulmuş olacaktır. Bundan bat' 
ka elyevm masanın e:inde bulat' 
nan paralarla henü1 sabim yal 
emlik Hulusi Beye ait olacaktıt• 
Bu tuviye tarzı çok müsait kat" 
planmqtır. 

.. .. 
• 
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komünizm 
-k-' haı1t~a~burg, l 4 - Komünistler 

aayı ~ıtaben birtakım nutuklar 

Japon Parası Bird.enbire Yuvarlandı Neler 

A vrupada Şiddetli Fırtınalar Var ~:~:J.;:~:e:~.y~::ç !:: 
dt enı~şler, ıonra yfiılerce kişi
rıı:. InUrekkep bir grup bir nü
flin ~ Yaparak Başvekil M. Brü
Po~ıle ~ubaya tutmuşlar, gelen 
~e . n taşlamışlardır. Bunun 
l<ı llııe zabıta evveli havaya, 

nta nUın . ·1 . - . t 

Yeni 
Japon 
Kabinesi 

Tokyo l4 _ Japon askeri tçnı ayışçı erın uzerıne a eş 
ıştır B .. . b' 'k ~k · unun uzenne ır panı 

,ır. o:ıı,, iki kişi ölmllf, dört kişi 
ısır 

urette yaralanmıştır. 

Alınan illiyetperverleri!lin 
Beyannamesi 

fetJ~tagdeburg ı 4 - Çelik ıniğ
•i, ı e~ .cemiyetinin idare koınite
rtı Inıllıyetperverlere ait ünifor
ttı ltıın ve alametlerinin t:ışınması 
enınu' t' . t' 1( ıye ınl porotesto etmış ır. 

teli abul ettikleri bir karar su· 
lu ;de Almanlığı müdafaa yo
de~· a Yapbkları hiıınetler ~ay
rtı ilnıekte ve üniformalı, Unifor-
asıı Al h . . . . ınü te.d man ilrrıyetı ıçın • 

) elede devam edeceklerini be· 
an etmişlerdir. 

Papahgın Bir Tekzibi 
~e Vatikan ı 4 - Hitlerin sefir 
il Ya herhangi bir adamının Papa 
~ RÖrüştüğtı tekzip edilmekle· 

ıt iJ,r. Aynizamanda bu tcş~k~~~ 
tJf d Papanın müzakereye gırdıgı 
~ Ç~ tekzip olunuyor. 

~ ö,.cil 
kazazede 

j~ k Nevyork ı 4 - Amerikada 
ıd• 0nferanslar vermek ilzere bura
ıırl }'a gelen M. Vinston Çörçil bir 
el' cıtomobil kn:ı.asına uğramışbr. 

tJe' l\endisi hast~ne!e !~.tırlmıştır. 
Sağ omuzu ezılmıı, yUzunde bazı 

11' B' dO' •ıyrıklar hAsıl olmuştur. ır gece 
~ }'atbktan sonra hastaneden çıka· 

ıı b'ı l . t' lef 1 eceğini doktor söy emış ır. .. 
dl Hadiseye şahit olan şo.for, 

~. Çörçilin kendisini devıren 
ti '~förü mes'ul tutmadığını beyan 

ııel ettniş, randevusu olduğu içio 
itı ~ele ederek ve veı .. ·'1 işaretleri 
el• :iulcıniyerek geçtiği için. ~aşına 
.. u kaza geldiğini söylemıştır. 

Madritte Taksi Grevi 
Madrit 14 - Taksi sahipleri, 

~tife rneıelesinden belediye ile 
Ü\lilMa d" .. ve arabalarını 
• uşmuş B 
cyri!\efere çıkarmamışlardır · ~~ 
rC\'İn nekadar devam edecegı 
elli de~ 'ld' gı ır. 

Paristeki Gayrimenkuller 
. Paris 14 - Paristeki eşhasa 
~ &a.yriınenkul emlaliin kıyme~i 
,d) rnilyar frank olarak tesbıt 

ılnıiştir. 

1 t Çang .. Su .. Liyang ile ma {ama ı, .•. 
Çin ov hükumetinin değıştırılme· 
ıi n;erine vermeyi düşündükleri 
notayı tehir etmişlerdir. Bu de· 
ğişme kat'ı mahiyette olınazsa 
nota verilecektir. 

Veni Hariciye Nazın 
Y . lnukai kabinesinde Ha-
enı y . 

riclye Nazırlığını M. aşı.zava 
deruhde etmiştir. Onun Parıs~en 

1 • kadar vekalet vazıfe-ge ınesıne .. 
. . Harbiye Nazın Ceneral RaJı 
sım b 'f . 

ktır Maamafib u vazı eyı 
yapaca · . 
Başvekilin deruhde etmesı de 

ınuhtemeldir. . 
Maamafih M. y aşizava kendı· 

ıine hiçbir tebliğ yapılmamış ol
duğunu Havas Aj~nsı?a beyan 
etmiştir. Yeni vazıfesınl kabul 
edip etmiyeceği sualin_e deı 

"Resmi telgrafı beklıyorum. Ce
miyeti Akvam beni oldukça yor· 
du. 24 saat hiç çıkmadan yat~k
ta kaldım. Şimdi tamamen zın· 
deyim ve golf oynıya<:ağım. " 

Kabine Değişmesinin Manası 
Londra, 14 - Taymis gaze· 

tesi Japon kabinesinin sukutunun 
siyasi olmaktan ziyade ikbsadi 
ve mali sebeplerden ileri geldi
ğini, yeni kabinenin Cine karşı 
eski vaziyeti muhafaza edece
ğini söylemektedir. Deyli Ekspres 
gazetesi ae altın esasının Ja
ponya tarafından da terkedilmesi 
bu san madenin gitgide kıyınet
ten düştüğ(inü göstermektedir, 

diyor. 
Japonyanın altın esasını ter· 

kettiği Nevyork borsasında du
yulur duyulmaz eskiden (49 • 50) 
dolar kıymetinde olan ( 100) 

en hemen yuvarlanarak ( 42 ) 
y Üt" dolara düşm ş ur· 

Japon Parası DUştU 
r . l 4 _ Esham Borsa-

okyo, . d "k 
sınca kıymetler pek zıya e y~ -

ı ·v· 'ıçin borsa iki gUn müd-se cıgı Ov h 
dete kapanmıştır. Dıger es am 
boGaları da ayni sebepte~ dol~yı 
mmmelelerini tatil etmışlerdır. 

J Parası düşmüştilr. Eshamın :ııon . · yülselişi (60) yen derecesındedır. 
ln~liz mehafili, Japonyanın tekr~r 
altna ambargo koymasım tasvıp 
etnektedir ÇUnkü Japonlar ln
giHerede 1ile İngiliz eşyasına 
rekabet edyorlardı. 

"So 50 NPOST A ,. nın Millt Tefrikası : -

AB, MIN L AŞ~!1 ~ - MUHARRİRİ: ~ERVER 
~ - -Çıldırdnz mı azizim?Dedi. 

l Yarım saat sonra kendine 1 Hakı'katteıı Narinin aklından 
~ .. ~ l t .... ı geldi, gözlerini açtı, yuz .. he ebiye baş amış ım · 
oq.., h ben şup b kt Gözle-

ayretle baktı: Doktorun yUzie a ım. 
- Neredesin? Dedi. rile bana: 
- Hep buradayım, dedim· '- Ebemmbti yok l . 

~ - Burada mısın 1 Hayır.. Da· Der gibi bi işaret. v ~e~' 
~ 1Jin1di geldin... Ben apartıma· Doktor kul{ıma ıgıldı: 
dil kapısını şimdi kapadığını - Bir otoırbille ?anımc_fen: 
llydurn. . . "tünüz. Ben şımdı 

dıyı eve go v. 
- Hangi apartıınan, Narin . müsekkin b ilaç verecegıml 
- D h · t man ona · d h' ses o -Ola ostum, angı apar ı G"zelce uyur.~ e ıç 

tak, bu apartıman, u uyuyabciği kadar uyu· 
~. -:-- Biz apartımanda değiliz• uıasın, d v \lkit hiçbir mü-
'~aran sun. Uyan ıgı · •• etrafında 

~, . nakaşa etıneıne•r 
4'ilfiu kahkaha ile güldü: 

Bütün dünya pariamentoları laep 6ugilnkii sıkıntı •fraf ında 
toplantılar, müzakerel•r gapıgo,., fakat henüz omell bir çare 

halamıgo~. Re$İm, Fransız parl4mentosanrın •on 
hararetli bir ulseslnl ıösterigo1 

Avrupada 
fırtına 1 

Hindistanda Bir 
Tecavüz 

Belgrat l 4 - Memleketin 
her tarafında şiddetli soğuklar 
hüküm silrüyor. Diln burada de
rece sıfır altında 12 derece idi. 
Kosva civarında kar bir metreyi 
geçmiştir. Arabalar işleyemiyor. 
Lostar havalisinde müthiş bir 
fırtına vardır. SUvarı kışlalarının 
damları uçmuştur. 

Londra 14 - Kanben hava
lisinde kasırga hUküm ıürmekte
dir. bir kişinin öldüğü, bir çok 
kimselerin yaralandığı haber 
veriliyor. 

Rusganın 

Planı 
Moskova, 14 - Sovyet Mer

kezi icra Komitesi bütçe encü
meni reisi (Rogov) verdiği bir 
raporda Rus sanayinin istihsa· 
lit yekünunun geçen seneye na· 
zaran (%23) arttığını, gıdai sa· 
nayiin de tedrici surette (%90) 
nispetinde falalaştığını bildirmek
tedir. (Rogov) beş senelik planın 
dört senede tahakkuk ettirileceği 
fikrindedir. 

M. Musoliniye Nişan 
Roma 14 - M. Musoliniye 

Lehistan nişanı takmak üzere bir 
Leh heyeti buraya gelmiştir. 

lngiliz Yükseliyor 
Londra 14 - İogili:ı lirasın.ın 

.. kselmesi devam etmektedır. 
~: sabah İngiliz • lirası ( 3.455 ) 
dolar ve ( 88. t 25 ) frank olarak 

tescil edilmiştir. 

hep güler yüz görmelidir. Ken
disinde bu sinir buhranını uyan· 

d bir mesele olsa gerek. 
ıran .. 

O dan hiç bal:setmeyınız. 
n Doktor, sonra yüzüme baktı: 

• _ Sizde çok yorgonsunuz, 
çok sinirli görüııilyorsunuz. 

_ Ben de dün gece uyuma-

dım • 
_ Size de bir ilaç vereyim, 

yatınız. 
Biraz dlişündilkten sonra, daha 

yavaş sesle: 
_ Ayrı ayrı yataklarda, dedi. 
_ Peki, dedim. 
Sonra içimden söylendim: 

" Zaten bütün felaket bu ayn 
ayrı yatmaktan çıktı ya !., • 

Elhasıl, Narini götürüp ya· 
brdık. Çünkü doktorun da be
nimle beraber _gelmeıini rica 

Yeni Delhl 14 - Bingalede 
Tipkera mıntaka lngiliz hAkimi 
iki yerli kadın tarafından üzerine 
ateş edilerek öldürülmilştlir Ka· 
dınlar "tevkif edilmişlerdir. Bu 
hadisenin siyasi bir mahiyette 
olduğu söylenmektedir. Hindistan 
mücadelesinde kadınlann böyle bir 
vazife deruhde etmiş olmalan ilk 
defa görülmüştur. Şimdiye kadar 
kadınların rolleri, erkeklere ıerik 
olmaktan ibaretti. 

Bir Tren Kazası 
Belgrat, 14 - Novisa civa· 

rmda iki marşandiz treni çarpış· 
mıştır. Bir kişi ölmOJ, be.ş ~i 
ağır yaralanmıştır. 

lranda Kolera 
Londra, 14 - Basradnn bil

dirildiğine göre Cenubi lranda 
ve lrakın karşısındaki Şattülira· 
nın öbür tarafındaki petrol mın
takasından kolera çıkmıştır. Bas· 
rada da yeniden ihtiyat tedbir
leri alınmıştır. 

Gandi Gidiyor 
Roma, 14 - Gandi vapura 

binmek lizere Brendiziye hareket 
etmiştir. Hindistana oradan gide
cektir. 

ispanyada Kabine Buhram 
Madrit 14 - Reisicümhur M. 

Alkala Zamora muhtelif siyasi 
grupların liderlerile temas etmiş· 
tir. Eski hükümet reisi M. Azana 
yeni hükümeti teşkile memur 
edilmiş ve cilmhuriyetçilerle sos
yalistlerden mürekkep bir kabine 
yapacağını söylemiştir. 

etmiştim. İlacın ona da, bana da 
tesiri oldu. Akşama kadar uyu
muşuz. ' 

Ben uyandığım vakit zile ba
sarak hizmetçiyi çağırdım ve 
dedim ki: 

- Ayak ucile hanımfendinin 
odasına gir, uyuyup uyumadığına 
bak, bana gel, haber veri 

Geldi: 
- Uyanmış efendim, dedL 
Yatağımdan kalktım, ağır 

ağır odasına girdim. Doktorun 
tavsiyesile, cebren, giilümser 
gibi yapıyordum. 

Narin beni görünce, yorgun, 
mahçup, fakat samiml ve cesur 
bir sesle: 

- Uyandm mı? Diye sordu. 
Sonra yatağınm kenarında bir 

yer açarak: 

ler vardı. Namuslu bir aile kıD 
olması. İyi ev kadınlığı yapabil· 
mesi. iyi yemek pişirmesi, filin. 

Fakat bugün genç kıdarın 
meziyetleri hakkındaki kanaatler 
değişti. Bugün bir kızın ahçı v~ 
ya iyi hizmetçi olmasını aramı· 
yoruz. Bir genç evleneceği za• 
man kız hakkında tahkikat ya· 
parken, iyi yemek pişirip pişir• 
mediğini, iyi hizmetçilik edip 
edemediğini sotmaz. Bugllnün 
gençleri hizmetçi ve ahçıdan zi· 
yade arkadq arıyorlar. Kızlarda 
da bir arkadaşta bulunması 

IAıımgelen vasıfların bulunmasını 

istiyorlar. 
Bu vasıfları şu suretle telhiı 

edebiliri:t: 
1 - Genç kız az çok oku

muş olmalıdır. Cahil bir kız 
tahammül edilemiyecek kadar 
ruhsuz ve manasız bir ~eydir. 

2 - Giyinmesini, t u va 1 et 
yapmasını, yürüyilp gezmesini, 
konuşmasını bilmelidir. 

3 - Kulağı aı: çok musikiye 
alışkın olmalıdır. 

4 - Dans bilmelidir. 
5 - Adabı muaşeret bilm~ 

melidir. 
6 - Az çok lisan bilmelidir. 
7 - Sahsiyet sahibi olmalıdır. 
8 - Cinsi cazibesi olmalıdır. 
Bu vasıfların bazıları olmıya• 

bilir. Fakat aşağı yukarı bugünün 
kızlarında vUcuda getirdiği tip 
rağbettedir. 

Kızlarımızı evlendirmcr:k isti
yorsak onları bugünün arzula· 
nna ve ihtiyaçlarma göre yetiş-

tirmek mecburiyetindeyiz.. Bu· 
gUn kapalı, muhafazakar, evinde 
mahpus bir kızın koca bulması 
pek kolay değildir. 

Jf 
Bebekte Adnan Beye: 

Nişanlanmak, sö:ı vermek de
mektir. Bu sözden dönmek için 
kuvvetli ve hakiki sebeplere 
ihtiyaç vardır. GözilnUzUn bir 
başkasına kaymasını bahane ed~ 
rek nışanınızı bozmıya kimse 
cevaz veremez. 

HANJMTEYZE 

HonolUIU'de Müsademe 
Nevyork, 14 - Honolillü de 

bir Amerikalı bahriye zabitinin 
zevcesine taarru:r: etmekle maznun 
beş kişinin beraat etmesi nzerine 
bahriyelilerle siviller arasında bir 
müıademe olmuştur. 

- Otur buraya, dedi, seninle 
görüşmek istiyorum, 

Gösterdiği yere oturdum. Bir 
koca şefkatinden ziyade bir dok· 
tor ciddiyetile elini tuttum. 

- Nasılsın ? diye sordum. 
Elini kalbine götUrdllkten 

sonra cevap verdi : 
- iyiyim. Fakat biraz çar

pıntım var. 
- Doktorun bana bir tavıi

yesini duydun mu ? 
- Hangi tavsiye ? 
Kendisine yine geceyi habr

latmasından korkarak, ihtiyatla 
cevap verdim: 

- Bugün hiç miinakaşa et
memeli imişiz. 

- Ben seni buraya milnaka-
şa ıçın çağırmadım. 

( Arkaıı nr) 
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Kari ı\1ektupları 

Bir Şoför 
Kariimizin 
Mütaleası 

' 

Otomobil muallimi fikri Tev• 
fik Bey birkaç gün evvel bir 
makale silsilesi neşretmiş. kaza· 
larm sebep ve neticelerini" bun
lann. önüne ıeçilebilmek için 
alınması zaruri tedbirleri izab 
etmişti. Fikri Bey şoförlerin işret 
etmemel,...rinin lemini için onların 
resmi. kıyafete bürünmelerini, 
kasketlerinde sicil nuınaralarının 
bulunmasına da ileri ıUriiyordu. 
Bir şoför kariimiz bu mütalea• 
lara karşı şu cevabı vermekteaır: 

Fikri Tevfik Beye 
Beyfendi, ben de ubllini% 

fibi meslektaşlanmın vazife esoa
ıında alkol kullanmalanna .sizden 
daha fazla alcyhtarım, fakat 
efkin umumiycye takdim ettiği· 
niz fikirleriniıi gayrımuvafık 
buluyorum. Şoför kisvesile içki
nin önüne geçilmiyeceğini hen de 
ıize arzetmek isterim. Müskirat 
kullanacak herhangi bir şahsın 
yalnız birahanelerde mi içmesi 
tarttır 1 Her arıu ettikçe evinde 
içip te bilahare vazifeye çıkamaz 
mı? Otomobilde içeme.zmi? Bele
diye nezaretinden uzak olan 
gazinolarda içeme~ mi? Ve~ut 
ıoför kisvesile olmayan • diger 
bir arkadaşı taraf ndan ticaret• 
hanelerden istediği miktarda 
müskirat aldıramaz mı? 

Bir 10 förün vazifesini terki 
mtiteakıp arkadaşlarile birlikte 
birahaneye gitmeli: için muhak
kak surette kıyafetini değişmesi· 
mi şarttır? Eğer şart diyorsamz 
o halde her şof crün iki liç kat 
elbisesi olması lazımdır. 

Halbuki bu işsizlik zamanında 
elbise değil nice şoförler var ki 
gündelik iaşesini güç halle ancak 
temin eqebiliyor. 

Sonra, sicil numarasının kas
kete takılmasındaki maksat ne
dir? Müşterilerin şikiyeti vukuun
da kolaylık olsun diye değı1 mi
dir? Bu numarayı otomobilde 
takacak başka bir yer yokmudur? 
Sonra bu meslek resmi midir, 
yoksa bir nevi ticaret midir 1 Eğer 
ticaret ise her mesleğin kendine 
göre ayn ayrı bir kıyafeti olma ... 
liıımdır. Otomobilin icadından 
sonra, bana söyleyiniz rica ede
rim, hangi memlekette kaza 
olmıyor 1 Ecnebi memleketler
de, o muntazam caddelerde günde 
kaç kaza oluyor, biliyor musunuz? 
Asğari günde dört beş. Fakat 
bizim memleketimizin gaynmun
tazam 80 kaldannda günde azami 
ancak bir veya iki kaza oluyor 
ve yahut hiçbir kazaya tesadüf 
edilmiyor. 

Şofar: HAKKI lsMAIL 

Cevaplarımız 

Adapazannda Tahir Galip 
Efendiye: 

Geçende Adapazan köylerin
den aldığımız mektup ve vesi
kalardan uzun uzadıya bahse
derek alakadarların nazarı dik
katini celbetmiştik. 

* 
N. P. imzasile bir mektup 

aöndercn kariimize : 

Göndereceğinizi yazdığuuz 

mektubunuzu bekliyoruz. 

aOll POSTA 

Londra Mektupları 
İngiliz Kadınları 

. 
Geçen ağustosun 27 inci gll-

nü Southumpton polis müdür).. 

yetinin Bergate merkezinde te· 
lefon çalmışt Amerika şivesile 

bir erkek sesi nöbetçi memuru: 

- Regent Park - read' e he
men iki polis gönderiniz, demiş
ti. Bu, bir latife değildi. Filha
kika polis memurları gö .. 
terilen adrese gittikleri 
zaman küçük bir evin bahçesinde 
bir adamın kan içinde yatmakta 
olduğunu gördüler~ 

Bu adam Frederick Neely 
adını taşıyordu, 42 yaşındaydı. 
0 Le Vitanya ., Trans Anlantik 
vapurunda telsiz telgraf memuru 
idi. 

Polis memurları evin içine 

girmiye teşebbüs ettiler. Karşı
lannda ilk önce bu telsiz memu
runun zevcesi Misis Neely çıkh. 
Kadan Uç yaşlarına bir çocukca
ğızı kollarından tutmuş dışanya 

çıkarmaya çalışıyordu. Memurlar 
iç~riye girdiler. Bu defa bitişik 

odada gözlerine batka bir 
manzara çarpü: Geniş bir bata· 
ğm dibinde yan ölü bir adam 
kan içinde yatıyordu. Sordular 

ve 6ğrendiler bu adamın adı 
Poweley dir, yap 33 tür, mes
leği makinistliktir. Yaralı derhal 
hastahaneye g ötllrüldü, iki saat 
sonra öldü. Bahçede 'yatan No
ely'ye gelince o da yaralıydı. 

Fakat çabuk iyileşti ve 
arkadaşının katili olmak cürmü 
ile mahke~eye verildi~ 

Mesele basitti: Towely Misis 
Neely'ye korte yapmış. mektup 
yazarak sevdiğini söylemiş ve 
mektuplar da Mister Neely'nin 

eline geçince iki adam arasında 
kavga çıkmış ve bu kavga neti-

cesinde Towe1y başına ağır bir 
darbe ' yiyerek can vermişti. 

Erkekler 
İşlerine 

• 

ile Rekabet Ederek Polis Asuriler 
Bir Yurt 

Kanşmıy a Başladılar i . 
1 1.sf Lgorıar 

De 

Sağdaki: Mis ~1aud West Lorıdrada 

idarelıanesinde tabii kıya/eti ile-

So l dnki: Mis Maad West ~ski elbiseleri 
ile ilıligar, f tıkir. bir kadın ha1.inda 

Mis Maud W est Adını 
Taşıyan Bir Kadın 
Bilhassa Nazarı Dikkati 

Cellietfi 

. :ris Maud W est zengin, biraz 
da sefih Londralı bir 

Genç şeklinde .• 

SON POSTA 
Yevmi. Hyasi, Havaais ve Halk 

ıueteıi 

ld Alemdar maballeıl are : Çatalçe~me ıokağı 

Telefon lıtanbul - 20203 
Poıta kutusu: İstanbul • 741 
Telıraf: iatanbul SON POSTA 

ABONE FİATt 
'TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
3 ., 
1 .. 

21oa Kr. 
140) ,. 
80J .. 

300 " 

Gelen evrak g~ri verilmez. 
lıanlardM mes'uliyet alınmaz. 

1 
Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

Adres değiştir il mesi (20) kuruşhır. 

Son Posta Matbac>sı 

Sahipleri: All Ekrem, Selim Ragıp 
Neviyat Müdür.i : Selim Ra&• p 

Vak'anın·n muhakemesi diin 

yapıldı ve ortada esbabı muhaf

fefe olduğu görüldü, katile ona 
gore bır ceza ver1ldi. 

Bu arada bir kadın polis 
memurunun isıni de geçti ve 
öğrenildi ki : 

lngilterede kadınlat' da hususi 
polis idarehaneleri açmıya başla
mışlardır. Bunları bilhassa Ct'lb~
deo nckta, resmi polisin uğraş

tığı · hadiselerden ziyade aile 

meseleleridir. Filhakika bir kadın 
kocasındant bir koca da kansın
dan şüphe etti mi hakikati ada
mak için bunlara müracaat eder. 
Ve ekseriya istediğini öğreıir. 

Maamafih bu dairelerin hef tine 
de bilakayt ve şart itimat et
mek caiz değildir . 

içlerinde hakikaten dürüst o
lanlar mevcut olduğu gibi Au· 
susi vaziyetlerden kenci lehlerne 
istifade etmek btiyenler de 
vardır. 

Bu dakikada bu ~ususi ı<a· 
dm polis memurları a·asında. en 
fazla göze çarpan Mis Maud 
Westtir. New Oxfrd strcette 
mükellef bir daire~ çalışmak

tadır. 

Yüzlerce memuru ,rdır. Kendisi 
takriben kırk yaşlandadır. Baş

lica hususiyeti siaınnı ve kıya

fetini istediği gibi eğiştirebilme
sinde, önündeki aımı tanınma

dan takip e<Jebilıısindedir. 

Mis Maud W estm sahada me
haret ve kabiliylni o derece 
ileri götürmüşdürcİ bizzat me
murları konuşluW.rı halde ken
disinin tanımadtlırı vardır. Re
simlerimize bal> hükmünüzü 

siz veriniz. 

Bağdat ( Hususi ) -
oturan Asuriler Patriji 
Şem'un) 20 teşrisanid~ af 
ruhani ve cismani Asuri h 

rini içtimaa çağ.rmıştır. içti .,,Jı, 
[rakın Cemiyeti Akvam.: ka , 
karan üzerine Iraktaki Asuri 
vaziyetleri hakkında gör~şllt.: 
ve Cemiyeti Akvam KAtibi 

·ı· -. b. . •ndeı1 mı ıgme uzu:ı ır &rl2':e gu 

lerek kendilerine bir yurt gf>I 
rilmesi teklif edilmiştir. 

Ba arizanın birer sureti 
lngiltere Hariciye neza 
Bağdattaki lngriz fevkalade 
messiiine verilmiştir. A · . 
hulis:j,ten şunlar söylenmekte6' 

" Iraktaki Asurilerin cismani , 

ruhani 

yaşıyamıyacaklan meselesi 

şüldü • Uzun müzakere! 
sonra şu netice has:J oldU: 

Irak hükümeti Asuriler 
kında bir imha politikau t 

etmektedir. Lisan ve di · 
gibi ırkımız da bu vaziyet 

s oda nihayet beş on 1ene • 
sönüp gidecektir. 

Binaenaleyh bizim 
devletlerinin sıyaneti 

herhangi bir toprağa muba 
timizi temin etmenizi rica ed 
Eğer bu mümkün olmazsa f' . 
sa hükiimmetinden bizim S 
toFraklarma kabulümüz.i1o t 
nine tavassut ediniz.,, 

Cavada Teceddüt Hareke 
Cava adalannda 

mllslilmanlar arasında &OD 

manlarda nazan dikkati celb . 

cek derecede yenilik ve es 

mücadeleleri başlamışbr. A-nd 
medeniyetinin aynen kabul 

mesini ileri süren teceddilt t 

tarlarının günden güne kıı 

kazandıklan ve sokaklarda 
şafla gezen kadınların çarşa.11' 
rmın parçalandığı görülmilŞtüt• ~ 

Singapurda çıkan (EJhl)(I 
gazetesi son zamanlarda ~ 
şiddetli bir devreye giren 
ihtilaflardan bahsederken şuoll 
sölüyor: 

"Cava teceddütpencrleri ~ 
dım umacı gibi çarşaflıyan tesett 

karşı şiddetli bir cidal: açtd) 
Bunlar ayni zaman da baç mesel 
lede meş~ul oluyorlar ve diyof 
lar ki: Haç bugün bize ,,ci9 
değildir. Çünki Hicazda heJI~ 
sıhhi teşkilat tamamlanmadıi' 
için giden hacıları mızın birçoi" 

d ... - A . ~ .. Jı veoa an o uyor. yıu zamcaı· 

inzibat bulunmacLğı için de bacı" 
Iar ekseriyetle bedeviler taraf# 

l H. .d. td d '\ soyu uyor. ıcaza gı ıp , 
1 

d 'nenlerin birçoğu memleketiJJJ~ı 
sari hastahk!ar getiriyorlar. 13~ 
haccın a!eyhinde değiliz, fa)(S 

bugünkü şerait altmda b, 
muhalifiz.,, 



1t:: IS IChanaenel 

Bu adam, Umumt lıarpt• 
ber iki düşman cepheain• 
de de HkeJ' olarak barp 
elmitlir• 

SON PSOTA 

. 

~ ftkl 
Sualimin ee
bı:An Dekadar 
mf'.ırııl olur7 
An.ar hl, qgul 
olrraztu. Mevc:udi• 
•et erini '6hafta&1nda \f;::;i.l~ 

iBo ldİpPfO. 
efendisi 400 
Lla lngtlıa 

llraa mlru 
lıeralDlflUo 

bir buç:ıık aaat ça• 

~'tf: lıf.rlar. 

cY.·:~ 

Bir mezar 

'~·· ı~dıva~ gG-nu kara•la , 
hdlva; e blıı.,J. ;, ... ::(-;;' 
•ıı laa 1 la-~~ 

kat bdinç aaoa 
ılmllıtlir. 

Dilr-y.,nın en büyük edibi 
Şakaµrin imli batası 
yaptıganı aöy erler. 

Bu balığın ne kılçıtJ, 
11e kemikı yardır. Fa
kat havyarı çoktur. --= 

1Bu El Sizin 

Ernize 

Benziyor Mu? 

-
Bil!r 

Misiniz 
Niçin? 

I<,şın Borular 
~için Patlar 

Biliyoruz ki su donduğu za· 
nıan buz batini alır. Buz halini 
aldığı zaman genişler. Onun içi~ 
buz halinde bulunan au, ınayı 
halinde bulunan sudan daha 
çok yer işgal eder. Kışın sular 
donunca evlerdeki borularda 
bulunan sular da donup buz ha· 
line geçer, ve tabii o nkit ge
nişliyerek daha çok yer işgal el· 

ınek ister. Fakat boru gcnişle
yemiyeceği iç.in çatlar veya pat· 
lar. Demir boruyu patlatacak 
kadar kuvvetli ohnasa. geniı
liycn buzun kuvveti hakkmcla 
bize bir fikir verebilir. 

Şiiri icat Eden Kimdir? 
iptidai insanlar bile bitlerini 

ifade için şiirler yapmışlardır. 
Fakat bu insanların isimleri bizce 

malüm değildir. Şiirin babası ola· 

biz •1Homer,, i tanırız. 

En Eski Gazete 
Hangisidir? 

En eski gazete bala intişar 
etmekte olan "Tsung Poo,, gaze
tesidir. t 400 yıl evvel iııtijara 
başlamışbr. 

ı-\ Y Geceleri Niçin 

Görünmez? 
Ay ve yıldızlar gllndüz!eri <le 

Panldarlar, fakat biz göremeyiz. 
Güneş te geceleri ışık Terir, fa· 
kat yine göremeyiz. 

Ayı ve yı1dız'an giindtiz gö
r~rneyiz, çünkü güneşin verdiği 
ııya okadar kuvvetlidir ki, ay ve 
yıldızlar artık görünmez olurlar. 

Fakat güneş tutulduğu zaman 
gökte tekrar ayı da yıldızlan da 
i~rürüz. Geceleri güneşi görme-
)'ız, çünkü geceleri günq tam 
I> . ızun arkamıza geçer. 

L· Bazan akşam güneş batarken 
ır taraftan da ayın çıktığını 

IÖriirüz. Fakat o zaman ay ka· 
~~nlıkta olduğu gibi patlak de-
gıldir. Fakat dikkat edersek 

• görürüz ki güneş kayboldukça 
:Yırı ışığı artar. Nihayet gece 

as!nca ay tamamen parlak 
olur. Ayın ziyasının böyle tedri· 
ten parlaklık alması, güneş ziya· 
•ının yavaş yavaş kaybolması 
beticesidir. Güneşin ziyası azal
dıkça ayı daha parlak görürüz. 

Çocuğu A~asına Mı V eririsniz, 
Yoksa Uv~y Anasına Mı? 

Çocrığunrı küçükken darüUicezege b,,aktıfı için ıerl alamıgan anne 
Hazreti Süleymana atfedilen atılmış. Davasından vazgeçtiğini, 

hikayeyi bilirsini7 çocuğun diğer kadına verilme--
Bir gün Hazretı S~leyman_a ine ra:ıı olduğunu söylemiş. 

iki kadın gelmiş. Eilerınde bır Bu hadise iki kadından 
çocuk v<lrmış. Her ikisi de hangisinin hakiki ana olduğunu 
çocuğun annesi olcuj'unn iddia meydana çıkardığı için, dava da 
ediyormuş. Aralar.ndaki. ihtilafı kolaylıkla ball~dilivumiş. F kat 
halledememiş!er, Hazreti Süley· Amerikan bakımlerinden birine 
mana müracaat etmişler. tamamen bunun zıddı bir dava 

Hazreti Süleyman cellidını gelmiş. Misis Skot bir çocuk doğu-
çağırmış. Çocuğu ikiye kesip ruyor. Fakat sefalet içinde 
her anneye bir parçasını verme-- yaşadığı için çocuğunu alıp 
sını emretmiş. Kadınlardan darüllcezeye götürüyor. Bir 

Çocııfan iiveg 
babası 

Ye vakti yerinde bir ACrkek1e 
evleniyor.Çocuğu a1mıya k rar 

veriyorlar. Anne darülacezeye 
müracaat e<iiyor.F k t mfiesse

•e, çocuğu bir başka ka:iına 
•erdiğini bildiriyor. Anne çıldı
rıyor. Verilen adrese gidiyor. 
Fakat yeni ana çocuğu vermek
ten imtin:ı ediyor. 

Bunun ilzerinc hakiki ana ' 
mahkemeye müracaat edip çocu-

ğunun iadesini istiyor. Fakat 
annenin darülaceze ile bir 

mukavele imzaladığı ve bu 
mukavele mucibince çocuğun bir 
diğer aileye verilebileceğini ka· 
bul ettiği anlaşılıyor. H!kim 
annenin davasım reddediyor ve 

çocuğu ikinci nvey anasına 

bırakıyor. 

Annenin bir tesellisi var, 
üvey anne çocuğa kendi -evladı 
gibi bakıyor ve annesinin 1apa
bilcceği her ıeyi yapıyor. 

Kanunlann bu bükDlmez 
ıertliğine ne buyunılur 1 hakiki ana olam derhal ortaya mliddet sonra kocası ölüyor. Hal 

Yiirürken Hayvanları Taklit E~iyoruz 

Bu ellerin hususiyeti, parmak· 
lanmn ivri oluşundadl1'. Böyle 
bir el sahibi ile el ılnşbğuıız 

zaman, üzerinizde ayl tesir 
yap r ki, bir daha utrunaz-
sınız. 

Parm lann 
ucuna doğru 
gittikçe bu el· 
lerin şekli .de 
:ıariftir. Tırnaklar '1' 
da ince uzun- f 
dur. 

Bu ellerin sa
hipleri, nıbnn ve 
bisçe yüksek 
olurlar. Artist 
olmak kabili-
yetleri Fazladır. 

Maddi ve kaba 
anlama:ılar. 

Fikir ve san' at iflerind 
mu~a!fak ~!anların, bnynk hayal 
sahıbı san atkarlann elleri ek 
riyetle bu şekildedir. Şairlerin, 
ressamlarm, aktörlerin, musiki~
nasların elleri bu ele benzer. 
Etleri gibi ruhtan da ince olan
lar, harici tcsirattan çabuk 
müteessir olurlar. Her eyden 
lanır, ve her eyden fazla 

teessür duyarlar. Çtınki çok 
hassastırlar. Bu kabil çocuklar 
kendilerine verilen cer.adW: 
dolayı fazla fizü!ürler. Okadar 
hayal ve peri Alemlerinde 
ya,arlar ki, hakikatle t m stan 
incinirler. 

ince uzun Te zarif elli 
kimseler, nefis san'atlere mtıstait 
olurlar. Çocukluklannda vo 
gençliklerinde bu istidatlannı 
lenmiyc edecek surette terbiy 
görürlerse, büyllk blr artiat 
olabilirler. 

Elleriniz bu ele benziyor a 
bu kabiliyetinizdaı istifade et: 
miye çalışınlZ. Tanıdıklannıs 
içinde elleri bu ellere benziyen-
er varsa, onlara nezaketle mua• 
mele etmesini öğreniniz. Onlara 
herkese yapbğmı& muamele~ 
yapmaymıı.. 

..... .---------- Gözümüzün Görmediği 

[ t ğrafta ayı ile çocuk yavrusunun yUrflyllşiindeki benzeyişe dikkat ediniz. Çocuk yürllmiye 
Şu dı~ 

1 

zaman tıpkı bir hayvan gibi d?.r~. aya~ üzerine . yürür .• Vücud'!." .. şekline, ayak ve kollann 
başla g d'kk t ederse::ıiz. arada çok buyuk hır benzeyış oldugunu gorursünüz. Fakat büyüdükten 
atılışına 1 a sonr insan oğlu tekrar bu şekilde yürüyemiyor. 

Renk Var Mıdır? 
Birim tabiatte mevcut bUtün 

renkleri görmediğimiz muhak
'taktır. Mesela şurası sureti kat'i-

l 
yede ispat edilmiştir ki, karın
calar llir.im görmediğimiz ban 
renkleri görmektedirler. Bunun 
gibi bazı hayvanların bizden faz. 
la renk gördükleri muhakkaktır. 
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Çıplak Cafer, bütün suallere 
birer cevap verdi ve sözünün so
nunda da kilçilk bir yalan irti
kap etmediğine, herşeyi bildiği 

ve olduğu gibi söylediğine ant 
İçti. Sipahi Ahmet, onun sözleri
ni sükiın ile dinledi. Kendine 
yarar noktalan güzelce zihnine 
yerleştirdi ve milteakıben ayağa 
kalktı: 

Bostancıgı lşt11 6ögle satJrırmaşlartlı 

- Sınanmışı bir daha sınamak 
alıklıktır. Seni meyhanede dene
dik, oynak olduğunu gördilk. Bu· 
rada da bize oyun oynamanı is
temem, onun için seni ke ıcli· 
ınizden uzak tutacağım. 

Yarına kadar mahpussun 1 
Ve Yeniçeri Bakiye döndil : 

- Benimle bile gel 1 
iki yoldaş, aralarına genç 

Bostancıyı alarak yiiriidiller, gel
dikleri yolu tersine tAkip ederek 

hayvanlar mmtakasmın hendeği
ne vardılar. Orada Sipahi Ah-

met, arkadaşına seslendi : 
· - Yakala kuyruğundan 1 

Şimdi Cafer, başından ve 
ayağından tutulmuş, hız verilip 
atılacak bir nesne gibi kuvvet 

ve sür'atle sallandırılmıya başlan
mıştı. O, bu sallanışın sonunu 
zihnen hesaplamıya vakit bul· 
madan Ahmet haykırdı ı 

- Yallah, karşıya! 

Ve Bostancı Cafer, lastik bir 
top gibi geniş hendeğin öbilr 

tarafına düştü. Şimdi Sipahi Ah· 
met gülUyor ve düştüğü noktada 
kemiklerinin acısını dinliyen de-
likanlıya yüksek sesle talimat ve
riyordu: 

- Burada ğün doğana ka· 

dar dolaş. Üşürsen bizim ayılar
dan mahltll düşen inlere ıığınf 

Yarım saat sonre Sinan oğlu 
Mustafa Bey, Caferin elbisesini 
giyerek mfisterih adımlarla saray 
ahırlarına yanaşmıştı ve bir seyi
se emir vererek meyhanede kar-

ıılaştıklan bostancılarin elebaşı· 
aını yanına çağıryordu. Sipahi 
Ahmetle dört arkadaşı, yüklerini 
yere koymuşlardı, kuytu bir 
köşeye çekilmişlerdi, sessiz sessiz 
Sinan oğlundan haber bekliyor
lardı. 

* " Meıtanelerin biribirine arzı 

hulQsu • çingAnelerin şüpheli 
imanına benzer ,, diyen şair, 

mutlaka anadan doğma sarhoş

ların, sarsak ruhluların kararsız 
ve renk8iz meşreplerine tercil· 
man olmak istemiştir. Y okıa 
ispirto, merdi namert ve namer
di de mert edemez. O, bir 
duman gümesidir ki nihayet da
ğılır ve bir mUddet için örttil
ğU ruhi hüviyetler, bu dağılış
la asli ıekillerini iktisap eder. 

( Arkaıı var) 

FERAH SİNEMADA~ 
AKŞAMDAN İTİBAREN DÜN 

KAPLAN v E ASLANLARDAN 
Mürekkep, Mükemmel, Muhteşem Bir Grup 

Kaptan ( La Forest ) idaresinde 

MAM'ZELLE NITOUCHE 
( Manastırların esrarı ) 

Mellhac'ın pek methur ve maruf operetl •enenin büyGk muvaff•ldyetl olacaktır. 
ÇUnkll bu film her •ııııf halk tarafından beğenilmek ve takdir edilmek lçla her 

feyt havidir. ÖnUmllzdekl Çarıamba ak9ammdan itibaren 

ARTISTIK'te . OPERA'da 
Fransızca kopyesi Almanca kopyesi 

RA 1 MU , ve :f AN 1 E GEORG ALEXANDER Ye 
M AR ESE tarafından. ANNY ONDRA tarafından. 

Y erlerini:ıi şimdiden tedarik ediniz. 
Tel. B. O. 28Sl Tel. B. O. 5083 

:-~. ' .. 1'. .. .. :: .. .._. . 1:- • 

... Yarın akşam 

MELEK SİNEMASI 
M A R C E L P A G N O L ' un şaheseri 

ve tlmdlye kadar ıörlllen tiyatro ve ılnema muvaffaklyetlerinln en bllyüğil 

D E N İ Z ve K A D 1 N 
(MARIUS) 

Muazzam Fransızca filmini takdim edecektir. 
MQmeHlllerl - Piyeıl tiyatroda oynayan RAlMU FlERRE PRESNAY-ALIDA ROUFFE 

ve ( Pari• tiyatrosundan ) ORANE DEMAZIS nam artistlerdir. 

ISTANBUL SOKAKLARINDA 
ilk Türkçe •Öı:lil filminin son iki rünUnden 

lıı. Paramount filmdir. 

Fran11z tiyatrosunda 

Raşit Riza ve arkadaşları 
Bu akşam Canavar manzum piyes 

3 perde 

Yarın akşam 1aat 21.30 da 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Methur plyanlıt 

BRAİLOWSKI 
tarahndu BiR KONSER verilecektir. 

NAPOLEONUN OGLU 

(L' AtGLON) 
( Comedie Française) 
JEAN WEBER 

ile 
VICTOR FRANCEN 

tarafındu 

Bu akşam 
saat 2 l ,30 da 
. Kadın Sesi 

Yazan: 
A. BISSON 

Tercüme eden: 
Mükerrem AUettin 

Halk, Talebe 
ve 

Zabitan gecesi 
Perşmbe günü 
KATİL 

oyundan sonra hususi tramvay 
Cumartesi ve pazar günleri 

tenzilatlı halk gecesi. 
Yakanda: MAYA 

-~MAJİK,.._ 
İki büyük Fransızca film birden Sinema 

Yı dm lıtanbullu 

RADiFE BEHAR HANIM 

BEKAR filminde alkışlanıyor. 

lıAvetenı HERKES KEN..>I BAHTINA 

--- Franeu:ca bliyiik operet ---

Hikiyesi 
Tahrandaki Bir İflasın Viyana Ve 

İstanbulda Doğurduğu Bir Akis 
İkinci Ticaret Mahkemesinde, 

sermayesinin yüzde (75) hissesi 
M. Venizelosla M. Zaharofa ait 
olan A}'unyanbak ile bazı Türk· 
leri ve İranın en büyl\k bankası 
olan Bank Emperiyal Of Persiya: 
Yani Bank Şahı İran,. ı alaka
dar eden mühim bir dava rüyet 
edilmektedir. 

Davada mliddel Cevat Bey, 
mliddaa1eyeh iıe ,,Ayunyanbank,, 
br. 

Müddei Cevat Bey davaıın
da şu iddiada bulunmaktadır: 

"Kendisi 1928 senesinde İran• 
dan namma gelen (82) balye 
halının bedelini Rus Ticareti Ha· 
riciye Bankasına ödiyerek mallan 
tesellüm ve satılmak üzere Viyana· 
ya göndermiştir. Piyasa düşUk 
olduğu için hahları satmamıştır. 

Bu esnada lranın büyük tuc
carlannden ofan babası Ali Ek
ber Bey iflas etmiştir. Ali Ekber 
Beyin borcu en ziyade Bankı Şa· 
hı lrana olduğu için o esnada 
İranda hüküm süren kapitülas
yonlardan istifade edilerek tevkif 
ettirilmiştir. 

U:ı:un zaman babaımdan telg· 
raf aJamıyan Cevat Bey Viyana-

dan babasına ticari şifreli bir 
telgraf çekerek sıhhatini soruyor. 
Bu telgraf iflas masasına gidiyor. 
Ali Ekber Beyden ıifrenin müf• 
tabı alınıyor ve Viyanada Cevat 
Beye Ali Ekber Beyin haberi 
olmaksızm bir telgraf çekiliyor. 
Bu te1graf mali vaziyetim sarsık· 
hr; elinde ne varsa Bankı Şahı 
İran namına gönder mealindedir. 
Cevat Bey bu mllbim telgraf 
O.zerine babasından istihzada bu• 
lunuyor; aJdığı ikinci telgrafta 
yedinde bulunan " 82 ,, balye 
halının Viyana' da Kredit Einş• 
tad'a hemen teslimi bildiriliyor. 
Ce•at bey halıları bu bankaya 
teslim ediyor; ve bankadan bir 
makbuz alıyor. lıtanbula gelen 
Cevat bey halılan bankaya 
tesliminden evvel babasının iflAs 
ettiğini haber alıyor ve 
Kredi Bankaıı tarafından lrana 
ıevkedilmek ilzere lstanbulda 
"Ayunyanbank,. a gönderilen ha• 
lıları o zaman bankanın Ttlrkiye 
ıubesi muamelesini tasfiye etmek 
U:ı:ere olduğundan ikinci Ticaret 
Mahkemesince hacnttiriyor. Da· 
va devam etmektedir. 

Türkiyede Asılan İlk Kadın 
( Bat tarafa 1 inci ıayfada ) 

O havali dağlık olduğu için bir 
miktar tarlanın bir çiftlik kadar 
kıymeti vardır. Bunun üzerine 
Fatma, bu hususta anlaştığı Ay
şenin evinde bir iftar tertip et· 
miş ve Ümmllsaniyeyi oraya ça
ğırmıştır. Cinayetini de iftardan 
sonra teravih namazım kılar· 

ken kadının arkasından 
balta ile taarruz etmekle 
işlemiştir. Sonra Ayşe ile birlikte 
cesedi köylln yanından geçen 
çay civarına gömmüşlerdir. Bu 

Tasarruf Yolunda 
Tüccarımız 

( Battrah 1 inci 1ayfada ) 

( 4 ) mağaza iştirak etmiştir. 
Milsabakaya iştirak eden mağa-
zalann vitrinlerine " Kimler yerli 
malıdır? ,, yazılı san levhalar 

asmışlardır. Milli lktısat ve Ta
sarruf Cemiyetinin jüri heye\i 
bugünlerde mağazalan gezmiye 
başlıyacak ve birincileri tayin 
edecektir. Hafta içinde madal
yalar ve diplomalar tavzi edile
cektir. 

Tasarruf haftası mUnasebetile 
tasarruf hakkındaki yazı müsa-
bakası dün bütün mekteplerde 
yapılmıştır. Talebelere verilen 
mevzular mektepler jüri heyeti 
tarafından seçilecek ve birinci 
gelenlere mükafat verilecektir. 

Radyo, 'tiyatro ve sinemalarda 
tasarruf mevzuu etrafındaki kon
feranslara devam edilmektedir. 

Kaybolan Artist 
Nevyork, 14 - Meşur mu

ganniye Santo Bonda ilk defa 
sahneye çıkacağı günün arfe

sinde esrarengiz surette ortadan 
kaybolmuştur. Çok kıymetli mü· 
cevherleri bulunan Madamın bir 
cinayete kurban gittiği zannedil
mektedir. 

suretle de cinayetleri örtnın ka· 
lıyor. 

Fakat bir gün birdenbire 
bastıran •el, toprakları sıyınyor 
ve ceset meydana çıkıyor. 

Kadınlar, bu noktayı daima 
tarassut albnda bulundurduklan 
için cenaze meydana çıkar çık· 
maı bunu gömmiye teşebbüs 

ediyorlar ve halk tarafından 
görülüyorlar. 

Fatmamn 
Ayşe bir sene 
olmuştur. 

cinayet şeriki 
hapse mahkum 

Mııstala 

Tasarruf Haftası İzmirde 
T ezahürle Karşılandı 
( Baı tarafı 1 inci ıayf ada ) 

İhtifale bütlln yerli ve millt 
milesseseler iştirak ederek ıehrin 
umumi yerlerinde güzel bir geçit 
resmi yapıldı. Sonra bütün halk 
kışla meydanında toplandı. 

Burada kız lisesinden Perihan 
H. güzel bir nutuk söyledi. Bunu 
Vali Kazım Paşanın nutku takip 
etti: 

Maamafih Millt lktısat ve 
Tasarruf Cemiyeti bu ihtifali 
hazırlamak ıçın ( 7500 ) lira 
masraf yapmıştır. Halkı tasarruf 
ve iktısada alıştırırken lktısat ve 
Tasarruf Cemiyetinin masraf hu·· 
susunda daha kıskanç davranw 
ması şayanı arzu idi. 

ADNAN 

İRTİHAL 
Nazır otlu Ekrem Hamdi Bey 

refikası Müzeyyen Hanam vefat 
etmiştir. 

Cenazeıi bugün 1aat on birde 
Şişli Sebuhyan aparbmanı karşı

ıında Küçükbahçe sokağında 1 
numarala hanesinden kaldırılarak 

Teşvikiye camiinde cenaze namazı 
kılındıktan ıonra Oolmabahçe 
rıhtımında hazır bulunan iatimpot 
ile Anadoluhisarında aile"i mak
beresine defnedilecektir. İşbu ila
nın aile dostlarınca davetiye ma
kamında kabul buyrulmuı rica 
olunur. 



SON POSTA 

Ortada ''Haşa, Kadınım, · Haşa ... 
Hiç Bir Şeycikler Yok~' 

Abdülhamit,GeceleyinBehice KadınefendiyiT eskinEdiyordu 
yellere katlandım... Yazık değil 

NAKD..I Z /YA ŞAK/R mi.. Günah değil mi?.,. Bunlan 
takdir etmek.. Bize de insaı.1 ve 
hayati haklanmızı vermek lizım
gelirken böyle aleyhimizde dedi
kodular çıkarmak.. lf tiralarda 

Her lıakkı malıfazda,. 

-170-
Gece yaklaşmıştı. (Mabeyni 

liümayun)dan haber geldi. (Zatı 
fehane) yarın vükela meclisini 
fevkalade olarak toplatacak ve 
Behice Kadmef edi hakkında bir 
karar ittihaz olunmasını emrede· 
cekmiş. 

Abdülhamit, bu habere fena 
halde kızdı. Bütün kendisine 
ait işlerin sessiz, sedasız ha1lo· 
lunmasını istiyen ve aleyhindeki 
dedikoduların en ehemmiyetsizine 
hile tahammül edemiyen Abdili· 
hamit, mütemadiyen odasında 
geziyor ve söyleniyordu: 

- Hanedan meclisi.. Vükel4 
Ue müzakere... Cawm, bunlar 
nedemek? Anlamıyorum .. Vükela· 
nın benim aile işlerimle ne mü
nasebeti var?.. Bu gibi şeyleri 
bizzat kendisi halletmeli. Bunlar, 
fazla şeyler, münasebetsiz işler .. 
Böyle uzun uzun müzakerelerle 
Yakit geçireceğine, herkesin de
dikodularına sermaye vereceğine 
kolundan tutsunlar, bir vapura 
bindirip (Hicaza) göndersinler. 
Orası (müstesna) bir yerdir. 

ir 

Gece, pek sıcaktı. Her ıa· 
man boğazdan gelen hafif ve serin 

Abdülhamidin gaverlerindt!n 
Şerif Efendi 

daki yola doğru yaklaştık. O 
zaman anladık ki, bu sesler Ah· 
dülhamidin yatak odasından değil, 
o odaya bitişik olan Naciye Ka
dınefendinin yatak odasından 
geliyor. 

Şimdi, Abdülhamitle Behice 
Kadınefendinin seslerine, başka 
kadın sesleri de karışıyor. Bunlar 

arasında, Müşfika ve Naciye 

Kadınefendilerin sesleri de far-
kolunuyordu. Bu sesler bazan 
yükseliyor, hazan alçalıyor, ve 
tek tük işitilen kelimelerin ara
sında mütemadiyen ( Selim Efen
di. .• ) ve ( Bühtan .. iftira ) ıözleri 
dolaşıyordu. 

bulunmak.. Haysiyet Ye ıerefi· 
mizle oynamak yakışır mı ona? 

Derken, Abdülhamit onun 
sözünü kesiyor: 

- Haşa kadınım, haşa... Or
tada hiçbir ıey yok. Dedikodu, 
herkes hakkında yapılır. Sen, 
beyhude yere kendini üzüyorsun. 
Böyle, vahi azaplara giriyorsun. 

Diyordu. Ve sonra, başka bir 
kadın sesi, tesliyetkir bir tarz
da söze kanşıyor: 

- Hakikaten öyle efendim ..• 
Niçin böyle yapıyo~unuz? Hem 
kendinizi, hem de (Efendimiz) i 
üzüyorsunuz.. Şunun şurasında, 

nasıl yaşadığımızı görüyorsunuz .• 
Hem size, hem ( Efendimiz ) e 
günahtır. Allah aşkınıza böyle 
yapmayınız. 

Diye Behice Kadınefendinin 

elem ve ıstıraplarıDJ teskine 
çalışıyordu. 

Bazan fa91JaJ1 auJditJar, hazan 
medit hıçk•nklar, ve daha fada 
biribirine çarpan ve karışan söz
lerle epeyce uzun ıüren bu mec
lis, nihayet Abdülhamidin: 

- Haydi yavrum.. kalk, yat.. 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşhm? 

-----------39---------------- YAZAN: Selma z. 
Der demez, birdenbire elini 

dizine vurdu ve haykırdı: 
- Çocuk.. Çocuk.. Haniya 

çocuk nerede? .•. 
Muavin, fena halde bozul

muştu. Rejisörün, dişleri arasın

dan gıcırdıya gıcırdıya dökülen 
küfürler arasında: 

- Şimdi ... 
Dedi ve bot otomobillerden 

birine sıçradı. Rejisör, tekrar 
bize döndü: 

O gelinceye kadar provaya 
devam edelim. 

Dedikten sonra tekrar köyln
nün karısına bakarak: 

- Evet.. Sen, konapede otu
rup çocuğun saçlarını tararken, 
katil bu taraftan telaşla gelecek .. 
Sana, kocanı soracak. Çünkü 
kocan, onun eski bir abpabıdır. 
Siz konuşurken, [Bize işaret ede
rek] ıiz de buradan birer birer 
geçecek ve katili göreceksiniz ... 
(Köylü adama dönerek) sen, ka
kapının önündeki lakırdılan işit
tiğin için merak edip dışan çı
kacaksın. Sol elinle şapkanı 
çıkarıp sağ elini ona uzatacaksın. 
Ve.. Onun elini tutup hızlı hızlı 
salladıktan sonra içt-ri girmiye 
davet edeceksin... O, önde, sen 
arkada olduğunuz halde içeri 
gireceksiniz. 

Biz, dinlemekten yorulmuştuk. 
Fakat rejisör, söylemekten yo
rulmamıştı. Tekrar köylünün ka
nsına dönerek sözüne devam 

etti: 
Onlann içeri girmesini 

miiteakıp, •en de yerinden kal
kacak ve çocuğu keçilerle oy
namıya bırakarak içeri gireceksin. 
Bu suretle ortada hiç kimse kal· 
mıyacak. 

Rejisör, bu sefer de katilin 
zevcesile polislere döndü: 

- Şimdi ııra ıize geldi .•• 
Madam, önde siz, arkada polis-

ler olduğu halde yavaş gelecek· 
sini%. Evin penceresinden içeriyi 
gözetliyeceksiniz. Bu esnada, ko
canızın köylü ile batbaf• vererek 
konuştuğunu göreceksiniz. 

Rejisör elindeki kağıtlara ba• 
karak tekrar bize döndü: 

- Siz, Madamla polislerin 
b~ _ vaziyetlerini fUrada durup 
goruyorsunuz. Hepiniz de, ha,. 
ret ve korku ile bakıyorsunuz .. 
O vaziyeti, hiç bozmıyacakıınıı.. 
Ondan sonra sahne değişiyor •• 
Şimdilik bu kadar.. Haydi ba
kalım.. Herkes, yerli yerine ... 

Hemen testiyi omuzladım: 
silahını omuzuna alarak vazife 
başına koşan bir asker gibi ÇCJ

menin önüne atıldım. .. 
Makinelerin objektifleri, eski 

masallarda işittiğimiz devlerin 
tek gözleri gibi üzerimize çevril
mişti. Şimdi daha hummalı, daha 
heyecanlı bir halde idim... Ah 
bu an.. Beni, benliğimden bile 
ayıran bu an •. Bu aru bütün ha· 
yatımda hiç unutamıyacağım ba· 
bacağım... Gözlerime ve gör
düklerime inanmıyordum. Demek 
ki şu anda ben, bütün dünya)'J 
gören bütün dünyayı, bütün dün• 
yaya gösteren ve (objektif) de· 
nilen bu sihirli cam parçasının 
karşısına geçmiye muvaffak ol
muştum. 

Karşımdaki objektiflerin için-
de gerilmiş beyaz bir perde, o 
perdenin içinde de sanki bütün 
dünyayı görüyorum zannediyor
dum... Hele rejisörün gözleri ne 
yaman, ne keskin şeylerdi Ya• 
rabbi... Onun çevik ve oynak 
nazarlan, bir projektörden daha 
keskin temaslarla üzerimizden ge-
çiyor.. ve geçtikçe yalnız bizim 
maddiyatımızı değil, maneviyatı-

mızı bile görüyor ve tahrip edi
roydu. 

( Arlc .. ı YAr ) rütgirdrdan eser kalmamıştı. Biraz 
bahçeye çıktım. Kuytu ve ıerin 
hir köşe arıyordum. Havuz ba
tında bir gölgenin kımıldadığını 

Bir aralık, Behice Kadınefc~ 
dinin hıçkıra hıçkıra oiladığı işi
tildi. Şüphesiz, yine asabi bir 

buhran geçiriyordu. Bu esnada 
vazih ve selis bir ifade ile kesik 

Biraz rahat et.. Kendini harap 
eltin.. bizde de hal bırakmadın •• 
h~~,h~~ .. ALbnbilik~~n. =======~==================-

hissettim. Yavaş yava~ oraya doğ
ru yürüdüm. Naci Bey, havuzun 
lcenanna oturmuş, düşilnüyordu. 
Meğer bu gece nöbetçi o imiş ..• 
Şuradan buradan konuşuyor, gün· 
düz cereyan eden hadisatı tahlil 
ediyorduk. 

Harem dairesinin bütlln oda
larında lambalar yanıyordu. 
Abdiilhamidin odasımn pencere
ıindeki camlar kalkmış, kafesler
den süzülen parlak bir ziya. hah· 
Çenin kumlu yollarına, yeşil çi· 
inenler üzerine doğru süzülüyor
du. Aradan beş on dakika 
geçer geçmez Abdülhamidin 

gölgesi, kafeslere aksetti. Abdül· 
hamit, pencerenin önüne kadar 
geldi. Ellerini uzatarak perdeleri 
indirdi ve sonra, gür ve kalın 
•esi, aksetti: 

- Gel, kadınım gel... Hem 
kendini hem de bizi harap ettin •• 

Diyordu. Biz evvelA Müşfika 
Teyahut Naciye Kadınefendiler
den birine hitap ediliyor zannet .. 
tik. Fakat buna, Behice Kadın· 
efendinin anlaşılamıyan kelime
lerden mürekkep sesinin cevap 
Verdiğini hissedince, hayretle 
kulak verdik. Nasıl o!uyor da, 
Behice Kadrnefendi Abdülhami
din odasına geliyordu? •. Demek 
ki, harışmış!ardı ..• 

Ayağa kalktık. Binanın yanın-

kesik: 
- Ben, evladından başka hiç 

bir şeyi düşünmiyen bir kadınım •• 
Bütün hayatımı onun uğruna vak
fettim. Yıldı% sarayında bile her· 

kes gülüp oynarken, ben bir kö
şeye çekildim. Ev!: dımdan başka 
hiçbir şeyi dü~ünınedim. Saraydan 
çıktıktan sonra da varımı yoğumu, 

hep ona feda ettim. Onu, bir ıey
den mahrum etmemek istedim .. Bü
tün Sultanlar, şehzadeler saray
larda yaşadı. Ben evladımla kira 

evlerinde dolaştım. Herkes refah 
ve huzur içinde saltanat sürerken 

b evladımla en acı mahrumien, 

Filistin de 
-- ---

Ot?ınobil Soygunculuğu 
Hayl! Ziyadeleşti 

Hayfa (Hususi) - Son %aman-

ı da Filistinde otomobil soygun• 
ar ı· 1 . . 

1 ;n1 
bir salgın ha ıne ge mıştır. 

CU Ub- ) b'J 
Son bir ay içinde ~ 20 ot?mo. ı 
60 

lmuş ve faillerınden şımdıye 

k 
yud hiçbirisi yakalanamamıştır. 

a ar d d' 
Şehirlerde hırsızlığın a e ı şayanı 

h 
t bir surette artmıştır. Oto

ayre h . . d 
mobil soyguncularının epsının e 
silahli eşkıya oldukları ı.ıılaşıl-
maktadır. 

Mahı Enver götürsün, ıcni rahat 
ettirsin ..• 

Sözlerile hitam buldu. 

(Arka11 nr) 

Günün Takvimi 

BUGÜN-15 kAnunuevvel 931 
' 

Salı, Rumi 2 kAnunuevvel 1347, 

4 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,17 Batı2ı 
16,41 

NAMAZ V AKiTLERi - Sa
bah 4,33, öğle 12,8 ikindi 14,29, 
akşam 16,4 l, yatsı 18,20. 

Kasım - 37 
At.KAZAR 

ALEMDAR 

ARTISTllC 

A sRl 
lKLE1 

ELHAMRA 

- Prenaea emrlııla 

- Altın kalp 

- Bokı3rler kıralı 

-AtUk 

- lataabul ıokaJdanada 

ETU VA L - MarHyea 

FERAK - Konser, Y&ryete 

FRANSIZ tfYATROSU - Ra,ıt Rıaa 

<iLORYA 

HiLAL 

KEMAL it 
MAJIK 

MELEK 

ar\luJ 
OPERA 

- Da,,ıt Golder 

- V &rfOY& kaleıl 

- Raaputla 

- Bekir 

- 1.tanbul ıokaldanada 

- P•rlıll kıhvecl 

- Dul nişanlı 

ŞIK - Cllrmil methut 

Os KODAR HALE - Volıun Slrld 

DARÜLBl:.DA YI - Kadın ıeal 
KacWdiJ sOREYY A - Maaııoll 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
)#.. 

Size 
• * 

Tabiatinizi Söyligelim ... 
19 HALİS BEY : Şahsı alakadar 

eden mesail
de alıngan ve 
ataktır, iğbi
ran gelip geç
mez, fenalık
lan çabuk 
unutm ız1 ma
ahaza iyilikle
re karşı da , 
kadirşinastır , 
tahakküme,tl-

bi olmaktan ziyade kendisine 
tabi olunmasını ister, icabında 
ciir'etkar olur, cesaretten hazcder. 

ÖMER Fi ,' IMET BEY: 
Ağır başla ve 
mü dak kik tir. 
T abiatle kar
ı• laı maktan, 
hazan inziva
dan, seyahat· 
ten ve avdan 
ve orijinal şey
lerden haze
der, fikri imar 
ve icat kabi-

.1 etinden mahrum değildir. Mu
amelatında müsamahaya müte
mayildir, menfaatlerini yalnız 
nefsine hasretmeL 

20 KOÇO Er 

Alayı ve ıakayı 

• 

'Dl : Çevik ve 
çal ı ' kand ı r • 
Her şeye e
hemmiyet ve
rerek geçiı:& 
sizlik yQpmaz, 
pişkinlik gös
terir, hayatııu 
k azanmasım 
ve menfaat 
temin edecek 
yollan bilir. 
ihmal etmez. 

.ı Hı.L... HÜSNÜ BEY: Mah· 
çup ve çekin
gendir. Menfe
at!erini müd-
riktir, boş ve 
havai meşga· 
lelere rağbet 
etmez, mua
melatında dü· 
r iistiir. HüsnU 
muamele den 
haz.eder. İs· 
r ftan sakınır. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda b ılacaksmız. 

----------------------------
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Hergün 

Nalallı S. N. Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ Bu_s_ütu_nda 

UNUfKANLIK iLLETi Naldeclea : H. R. -32- Yazan: Emil Lrıdolı 
- Kıu• Dokton Semi Ekre•• -

imparator, Berline, Zehirli 
Hava içinde Döndü.~. 

Bir 

işte Alman imparatoru ikinci 
Velbelm bu zehir havası içindeydi, 

siyasi bir adamın her hangi bir 
fikrini duymaktan tamamen ay· 
rılmışb, halk tabakasile temas 
ihtimali yoktu. Ve dostunun 
katil edilmesinden de glln geç
tikçe daha büyük bir yeis ve 
hiddet duyuyordu. 

Bu temmuz teferrUclinde Ho
henzolleme gelen telgrafnamele
rin haşiyelerine kendi elile yaz· 
dağı notlar fiKıi' ve miltalealannm 
ne merkezde olduğuna birer 
miyar olabilirler. 

Viyanadan gelen bir raporda 
sefir, Berchtold un Sırbistan iç.in 
kabulil kabil olmıyan bir takım 
metalip serdetmekte gl'sterdiği 
incelikten bahsediyor. Kayserin 
bunun llzerindeki notu tudur ı 

"Derakap harp muhakkaktır 1 
Avusturya için bu elzemdir. Çilıı
ki Sırbistanı denizde bir mahreç 
bulmaktan menetmiye mecbur-

dur 1 " 
"Tiaza dOrüst Ye ihtiyatlı ha

reket etmek istiyor." Bu, Berch
toldu sıkmaktadır. Kayıerin bu 
mektuba ilave ettiği mütalea da 
tudur: 

"Katillere karşı mı ihtiyatlı 
bulunacağız ? Hele ıu olan bi
tenden sonra !.. Belahet 1 Bu, 
adeta Silezya muharebesi zama
mnda olduğu gibi bir ıey.. BD
yük Fredrik demiştir ki : Harp 
meclislerinin ve müzakerelerinin 
aleyhindeyim. Çünkll bunlardan 
yalnız korkaklar · fırkası milstefit 
olur. 

Londradan gelen raporda ise 
lngiliz hükumetinin ( Berlin ) den 
Viyananın tahakkuku kabil olmı· 
yan taleplerini eksiltmiye çalı19 
masını beklediği anlahlmaktadır. 
Kayserin notu : 

"Bundan bana ne? Yapacağı
mız hiç birşey yoktur! Tahakku
ku kabil olmıyan ne demekmiş? 
Bu maskaralar, tahrikAtı, katil 
ikaına kadar vardırdılar. Şimdi 
zecir ve tazyık edilmeleri hakbrl" 

Diğer taraftan ise mücerret 
harp maksadile metalipte bulun
maktan Viyananın tevakki ede
ceği ümidi dermeyan ediliyor. 
Kayserin notu: 

İngilizlerin mftthiş saygısızlığı! 
Ben haşmetmeap imparator baz• 
retlerine, Grey vari, şerefinin 
nasıl muhafazası lizım geleceğine 
dair dara mi verece~·im?." 

Diğer bir muhtırada ise Y agov 
dünyanın h6yle meselelerde ali· 
kadar olmakta haklı olduğu nok· 
tai nazarını müdafaa etmiıtir. 

Kayserin notu: 

Kıral Şarl, Kont Titza ile karşı kerşıga 

Bu ıırada Bercbtolddan An1-
turyanın Sırbiıtandan arazi ilha· 
kını iıtemediiüıi glisteren bir 
muhbra gelmiştir. Kayserin notu: 
"Ne eşek ! Sancağı geri almalı· 
dır. Yoksa Sırplar Adrıatki

tedir 1" 

Londradan Sir Grey'in bir 
konferans aktine dair ortaya 
atbğı ilk fikri gösteren bir rapor 
vardır. Bu rapora da Kayser ıu 
mlitaleayı illve etmiştir: 

Kımıldamam, meğer ki bunu 
benden Avusturya kat'i olarak 
istesin 1 Bu da çok aı muhtemel· 
dir, Hayat ve şeref meselelerinde 

başkalarile istişare olunmaz. " 

Avusturya Sırbistanı parçala
dığı halde harp edeceğine dair 
Sazanovun tehdidini mutazam
min Petresburgtan gelen rapora 

Doktor ALI 

ise Kayser fU cilmleyi yazmııbr: 

- "Alil Etsin I" 

ltalyanm meılek ve mlşvanna 
inanılmamasına dair Romadan 
bir rapor gelmiştir. Kayaer bu 
rapora da ıu cllmleyi yazmıştır: 

" Aptal 1.. Muharebe, yalnız 
bqımıza baıanlacak bir iştir I" 

O sıralarda, ( Bethman ) 
Almanyanın şimdilik sakin bir 
vaziyet muhafaza etmesi llizu· 
muna kani olduğunu arzetmiştir. 
Kayserin verdiği cevap şudur: 

"Sükun halkın ilk vazifesidir 1 
Sllkün, daima siikfın !il Sükun ile 
yapılan bir seferberlik te tama
men yeni bir şeydir 1 .. ,, 

imparator Potsdama işte bu 
baleti ruhiye ile vasıl olmuştur. 

(Arkası var) 

VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok bealer. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme

deki çocuklar için yegine bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

• • ,, .. ı, -ı:.- ...,.... > ' • ..-

,, ~ . . .· - . 

Tasarruf Haftası 

Sabah itine giderken llllmtaz 
Bey karwna, Talebe Birliiinin 

aiyafetinde bulunacatım a6yle
clikten sonra: 

-Beni aktam yemeğine bek .. 
leme, biraz geç gelecejim. Hiçte 
canım istemiyor, amma, ne çare, 
bulunmak elzem, dedi. 

Dört ıene evlilik bayab es
nuında, Mümtaz Bey evine sadık, 
karısının her istediğini yapan bir 
koca idi. Bazan, beklr arkadq
larile buluştuğu gllnler eıki ha
yabnı babrlıyarak, onlarla kalmak 
isterdi, fakat kansını gtlcendir
memek ıçm, daima muayyen 
saatte evine d8nerdi. 

Tal ebe Birliğinin siyafetine 
gitmek için, çalıştığı ıirketten 
biraz erken çıkmışb. Berberde 
tırq oldu, ellerine manikür yap
tırdı, Birliğin davetine gidiyordu. 

Yolda iki arkadaşa rastgeldi. 
B .• 
ın: 

- Nereye 
diye sormuştu. 

MUmtaz Bey? 

Mümtaz Bey çocukluk ar
kadaşlannı görmekten ıon derece 
memnun olmuştu. Onlarla konuş• 
mak, istiyardu. 

- Bizim birliğin ziyafetine 
gidiyorum. Siz davetli değil mi· 
ıiniz? 

- Aman canım, oraya da 
gidilir mi? Basma kalıp nutuklar 
dinlenilir mi? 

Diye arkadaşları Mümtaz Beyi 
çekiıtirdiler. Mnmtaz tBeyin vakti 
milsaitti, kansı onu beklemiyordu. 
Onlara uydu, beraber bir iki 
rakı atmak, sonra da yemek 
yemek niyetile bir lokantaya 
girdiler. 

Yemek çok neıeli geçmişti. 
Eıki hatıralar siSyleniyordu. Ha· 
yatta muvaffak olan arkadaılar
dan, ölenlerden bahsediliyordu. 

Saat on biri geçiyordu. Mllm· 
taz Bey birlığin ziyafetine bu 
saatten sonra tabii gidemezdi. 

- Ne yapalım arkadaşlar ? 
Benim bu akşam vaktim miiaait. 
Evde bekliyen yok 1 

Biri Darülbedayie gitmeyi 
teklif etti. Sinema dediler, ondan 
da vazgeçildi. 

Arkadaşın biri ı 
- Bara gidelim. Biraz mllzik 

dinleriz, biraz dansederiz, bir iki 
viski içeriz, vakitte geçeri Oldu 
mu? 

Hep bir ağızdan: 
- Hay bayi gidelim! .. 
Sabah olmuıtu. Barda iki Oç 

I aofrada oturmut her ,an sabah 
olmadadan eylerine gitmiyell 
mllftetjler gitmeye hazırlanıyor
lardı. Caz muzikacılan, aletlerial 
kılıflarına koyorlarch. Artist ka-
dınlar, tuvalette, ytizlerine boya 
sürüyorlardı. Garsonlar masa 
6rtillerini kaldınp duruyorlardı. 
Pencereden hafif beyaz ışıklar, 
tnl perdelerin rengini 10luk g6ı• 
teriyordu. 

Mnmtaz Bey, bir sofrada 
başında mukavvadan bir kıral 
tacı, omuzlannda serpatinler, sız· 

mış uyuyordu. 
Garson koluna dokundu : 
- Beyim, bar kapanacak 1 

dedi. 
Mümtaz Bey uyandı, etrafına 

bakb. Arkadaşlan gitmiş, onu 
yalnız bırakmışlardı. Ostllnü dO
zeltti, sokağa çıktL Tramvaylar 
işliyordu, şehirde hayat baılr 
mıştı. Nasıl eve gideceğini dO
şllnüyordu. Kansına ne sdyliye
cekti? 

Bir otomobil alda. 
Yolda bin çeıit yalan dlltO

nüyor. Hiçbiri uymuyordu. Filvaki 
güzel vakit geçirmişti, amma, 
karısına ne mazeret göstere
cekti? 

Evin kapısının 6nllııde bir an 
tereddilt etti. iç.eri ab'mek iste
miyordu. 

Yavaş yavat merdivenleri 
çıktı, kapıyı çaldı. 

Hizmetçi kız Mftmtaz Beyi 
görlbace: 

- Hanımefendi 1 Bey geldi, 
Bey geldi 1 Diyerek aevinçle ha· 
namının yanına gitti. 

Karısı, yataktan fırladı, göz· 
leri ağlamaktan kızarmı1t Mtim
taz Beye: 

- Ne oldun? Sana bir ıey 
olmuş. Beııziıı uçuk, gözlerin 
parlıyor, üstnn başın toz içinde, 
nen var ? Nerede kaldın ? 

Nümtaz Bey tBŞlrmıf, ne di
yeceğini bilmiyordu. Zihnini top
ladı: 

- Talebe Birliğinin ziyafetine 
giderken, birden hafızam kay
boldu, bu ane kadar ne yaptığımı 
bilmiyorum. 

- Hafızan mı? Aman çabuk 
bir doktor! Aman Y arabbil Bu 
ne fena hastalık. 

Hizmetçi kız doktoru getir .. 
mek için çıktığı vakit, Mümtaz 
Bey, bir daha ne zaman hafıza
sını kaybetme illetine uğrayaca· 
ğını düşünüyor. Parlak bir bar 
eğlentisi daha tasarlıyordu. 

Sporculara Yeni 
Bir Tebliğ 

latanbul, 13 (A.A.)- T. l C. L 
lstabul Mıntakasma menaup 
klüplere: 

Simav Gençler Birliği, haıı· 
lab mübrem ihtiyaç.lanna sarfe
clllmek llzere bir e,ya piyangosu 
tertip etmif ve mıntakamız ıpor
culannın da bu piyangoya iftl
rakleri arzusunu iz.bar ederek 
beheri 25 kuruşluk olmak llzere 
200 adet piyango bileti g6nder
miştir. 

·Bu cihet Greye gayet ciddi 
ye sarih bir surette bildirilsin. 
Antasın ki ben şakaya gelmem. 
Sırplar, bir eşkıya çetesidir. 
on\ara ancak canilere mahsus 
muamele edilir. Tam lngilizkirt 
dilş:.inllyorlar, bir hami tavru takı
nıyorlar, ben böyle ıeyler kabul 
edemem.• 

Siz de Bir Kumbara Alınız! •• 

Gerek ldllplerimiziD ve ge
rekse sporcu arkadqlanmwn im
kln nispetinde bu muavenete it
tirakleri rica ve biletlerin arm 
edenler tarafından Mmtaka Mer
kezinden tedarik edebileceğial 
arzeyleriz • 
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Şarkın Yeni 
• 
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''

0

ngiliz Ordusu Mağlôbiyetten Mağ
l" iyete Düşmiye Başlayınca Bizi De 

Ateş Hattına Gönderdiler,, 
-48-

Herhangi dine mensup olur
~~ . olsun, alelıtlak bütün Hint
,... tııı arasına karışb. Yola çıktık. 
'1tlti ~. . A. gıınız yerde yanıbaşımıza 
b \1rupalılardan müteşekkil bir 
eyeti s.hhiye ç•ktı. Yanyana 

~evki aldık. Çok geçmeden iş 
aşladı ve zannettiğimizden daha 

Çok ve daha güç oldu. 

Yaralılan on on beş kilo· 
~etrelik bir mesafe dahilinde 

1
1r taraftan diğer tarafa oak· 

etmek bizim hergün mutat 
liıere yapbğımız işlerden biri idi. 

Arasıra ağır yaralı zabit veya 
~eferleri otuz kilometre uzağa 
a lar götürdüğümilz bile olu

)Ordu. Vazifemiz bu yaralıları 
•adece taşımaktan ibaret değildi. 
Nakil esnasında yaralarına da 
bakıyor, ilaçlarını da veriyorduk. 
llu,. hakikaten giiç bir işti. 

lngiliz ordusu bidayette mağ· 
lubiyetten mağlubiyete uğruyordu. 
Pek çok kişi yaralanmıştı, bina
enaleyh zab!tler bizi ateş hattı· 
tıa göndermemek kararından 
\tazgeçliler. Fakat taahhüdümüz
de bu nokta mevcut olmadığı 
l~in ileri hatta gitmek mecburi
yet olmadığını da, fakat şayet 

buna rağmen cephede hizmeti 

kabul ettiğimiz takdirde bu feda· 
karlığımızın layık olduğu ehe~
lniyetle nazarı dikkate alınacagı· 

tıı söylediler. 
Biz esasen ateş hattına git· 

tniye hahişker olduğumuz için 
teklifi memnuniyetle karşıladık. 
Bu yeni vaziyette Avrupalılarla 
ternasımız ziyadeleşti. Bu Efen
diler az zaman evvel şiddetle 
aleyhimizde bulunmuş olan · n
lardı. Fakat bu defa bizi 
Cek en küçük bir harekette. b~
le bulunmadılar, Bilakis Hıntlı
leriu gördükleri haksız muame
leyi unutarak kendilerinin yar· 
d nılarına koştuklarını görmek 
A.vrııpalılan • bu dakika için • 
Çok tnütehas-sis bırtlktı. Cenral 
BuUer hile telıraflarında feda
karlığım zı kaydetti ve ileri ge
lenterimizden otuz beş kişiye 
harp ınadalyesi verdi. Maamafib 
Ceneral (Bu11er) in Ladysmith 
~\IVetleri ile müte•aı:ıran yapt ğı 
arckat bittiği zaman Avrupa 

llaylan ile birlikte bizim mllf
rezenıiz de lağvedlltii. Maamahh 

1 

lnuharebe bitmiş değildi. Uzun 
;:ı:ddet alirdü. !Su müddet zar-
'b da biz hep hizmete ham' 
ulunduk. 

Bnrada habnmda kalan bir 
~alt· ayı daha anlatacağım. 

(l (Boer) lerin istillsı esnasında 
d adysmith) de buluaanlar arasın· 
~ Lıgmz alaylarını• yanında bir: 

ç tane de Hiıatli müfrezesı 

~~~dı. Bu müfreze aefulerinden 
111 alelade bir işçi olan (Singb) 

bdırıda bir adanuk lniilizler ona 
~P: 

- Kuli diye hitap ederlerdi, 
la ? sırada ( Boer ) ler şehre 
Aklın tepelerden birine bir top 

tabiye elmiş'erdi. Ara sıra ateş 
ederek birçok evi veya cana 
mahvediyorlardı. 

Bu vaziyet ka,.şısında fngiliz 
zabiti ( Singh ) e mühim bir va· 
zife verdi. Tepeye yaklaşacak, 
bir ağaca çıkarak dalların ara

sında, saklanacak, topun faaliye· 
te geçeceğini hissetiği z:aman 

' 
derhal işaret vererek şehirde 
bnlunan halkın mahfuz yerlere 
saklanmasım temin edecekti. 

Singb bu vazifeyi hakldle 
yaph ve hayatım tehlikeye ko· 
yarak birçok kişileri ölilmden 
kurtardı ve İngiliz zabiti tara
fından takdir edildi. 

(Mabadl yaran) 

EMNİYET SANDIGI 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Muhammen 
kıy;neU 

2608 

1100 

4225 

2035 

1710 

10303 

3120 

4W2 

1582 

3045 

4555 

1827 

lkru 
No. 

2917 

Merbunabn clnı ve 11evlle mevki 
ve müıtemllAh 

Topkapıda Merkezefendi mahalle· 
sinde atik Çırpıcı cedit Çırpıcı ça-
yırı Balıklı mevkii sokağında atik 12 
mükerrer 12 - 12 cedit 30, 31, 31 
aumara!ı bahçe fazlasını müştemil 

Borçlunun 
laıui 

iki hanenin tamamı. Firdevs H. Veysi Ef. 

3607 lçerenköyünde Üsküdar sokağında 
atik 45-46-47 ve cedit 50-52-54 
numarala üç dükkanın tamamı. Şehime H. ve 

Refet Bey 
5325 Gedikpaıada Bostanali mahallesinde 

Ge ' ikpasa caddesinde alik 93 - 93 
mükerrer ve cedıt 105 - 107 No lı 
tahtında dükkanı müştemil maa-
babçe bir hanenin tamaml Hatice Nedime H. 

5!>!).4 Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde 
e.Ici Telıraf sokağında 19 numaralı 
bir hanenin tamamı. Şevket Sefa İskender 

Rifat Be}rlerle Saffet Makbule Mevhibe 
Rebia Radife ve Vedia Hanımlar. 

72·15 Anadolu Kavağında Taşiskele so
kai nda atik 13-1 cedit 42 numa-
ralı bir hanenin tamamı. Satu H. varislerinden 

Ahmet Nuri Sadık ve faı1ri 
Beylerle Hanife ve Süreıya H.lar 

8000 Mcvlhlevihnelrapısmda Merkezefendi 
mahallesinde Çırpıcı tariki Balıklı 
meYkiinde eski 6 6· l, 6-2 numaralı 
bostan ahır ve hanenin tamamı. Hasime ve 
H•fi' Hanımlarla Sait ve Asım ve Şakir Beyler 

870.f Yusufpa,ada Hac; bayram Ha~ani 
mahıl esinde Topkapı caddesmdt 
71·71 mukerrer ve yeni 97.99 No. 
h ma:1 dükk.fın bir hanen!n tamamı Necmiye H. 

[',339 Sar.yerde atik bostan cedit ~ud
retu'lıt.hefendi sokağında eskı ~l 

. al b'r hanenın ve yfiru 5 numar ı 1 

t Ayşe Şöhret Hanım 
am:>.mı l . 

8852 E '· - ü de fçerenköy maha Jesınren3.0Y • • 
4 

• 
de Camiiferif sokağında eskı yenı 
3 num~ralı maa bahçe bir hane-
oı:ı tamamı. Hacı Nail Bey ve Hacer Hanım 

8856 Ka1hköyü•de Rasimpaşa ma~alle-
sintle Yalı sokağında eski 6~ 
tnükerrer ve yeni bir numaralı hır 
haneain tamamı Mehmet Vetık B. 

8873 lçerenköylnde Haman so~ağmda 
etıki 39 yeni 61 numaralı bl1' hane-
nin taaamı . lbrahim B. 

gg()6 Boiaaiçi•de Sarıyer ınahallesınde 
( ıenMen f.ndık baym FısbksuY_U 
catldeedıule eski 11 numaralı bır 
ba•enin tama.mı Ali Sami B. 

6027 Mab•utpqada Mabmutpaşa mahal· 
leıia4e ÇiEtesaraylar sokağında eski 

14 •ikerrer ve yeni 12 numarala 
bir hl'n•nİn tamamı Abdülkerim EF. 

ve Asayi~ Hanım. 
"k •fuı yazılı emlakin vadesi hitamında bor-

y karda J ru numar k ld d 11 
• h bile 61 gün müddetle satılığa çı arı ığm an 

cun ödeamemeaı f alH tafsilat almak isti)enlerin Sandık Sabş Amir
li olanların ve az • 

ta p l me!eri lüzumu ilan olunur. 
müracaat ey e 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

15 Kanunuevvel 93 f Sah 
lıtanbul- (1200 metrt", 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,S alaturka aaz, 20 
gramofon, Anado'u Ajans1 haberleri, 
iktııat haftası, 21 alaturka aaz, 22 
•tüdyo orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo· 
vat) 20 Berlinden naklen aenfoni, 20,5 
istasiyonun konıeri, 21, 15 Frank· 
furttan nakil. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19,SS Şikagonun Kaçakçılar Kıralı 
Al Capone hakkanda bir konferana, 
21 konser. 

Müblaker- (360 metre 75 kilovat) 
20 Frankfurttan naklen haf ıf musiki, 
21,15 FranHurttan naklen diyalog, 
23 dana havaları. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilo.at) 
20 radyo orkestras1, 20,45 tarkı, 
21,15 radyo orkestrası. 

Belgrat- ( 429 metre 2,5 kilovat) 
20 komedi, 22,S gün haberleri ve 
dans havalan. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
2J muhtelif musikiıi, 22,55 ıon 
haberler. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,45 Viyana tiplerinden sokak aatı
cıları, 21,15 gün haberleri, 21,30 
Hayden'in kuvarteti. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19,20 şarkı konseri, 21,30 konfarana, 
22,10 Bura aalon orkestrası. 

Varşova - (1411 metre, 158 kilo
vat ) 20,15 hafif muıiki, 21,45 Siber
yalı iaminde bir komedi, 22,45 dana 
havaları. 

Berlin - (163S metre, 75 kiovat) 
19,30 hafif muıiki, 20,15 konser 
21,10 Hamburgtao nakil. 

f 6 Kanunuevvel 931 Çarşamba 
fstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon ile opera parçaları, 

19,5 alaturka saz, 2a gramofon 
neşriyatı, Aoadvlu ajansı haberleri. 

21 alturka aaz, 22 d üdyo orkeslraaa. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo

vat ) 20 oda muıikid, 21,10 Lampion 
Verdet ismidc Himmel'ın yeni roma· 
nandan pa • çalar, 22,5 dan3 havalan. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19,05 son çıkan kitaplar üzerinde 

bir etüt, 19,20 Çek istasiyoolarından 
nakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 75 kilo· 
vat) 20,45 Frankfurttan nakil. 21,lS 
kompozisyon saati, 22, 15 riOn haberler. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
19,5 Romanya operasından nakil. 

Belgrat - (429 metre ""'2,5 kUovat) 
21,05 Mozat· kcnseri. 

Roma - ( 441 metre 35 kilovat ) 

21 Barbierde Sevil operası. 

Viyana - (517 metre, 2() kilovat) 

20,20 Narkoı komedisi. 22,2a akşam 
konseri. 

Peşte - ( 55() melrl", 23 kilovatı 
29,50 konferans, 21,35 Bethove• 
gecesi. 

Varşova- ( 1411 metl'e, 158 kilo. 

vat) 20 hafif şarkılar, 20,S musiki 
konservatuvarı. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 

21,15 Goethe hakkında bir konferana, 

22 siyasi gazete ıonra dan3 havalan' 

D.kk · r L &ti ı Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 

1 

olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim cd.lmi7tir. 

idanbul saatine tatbikı için Avnıpada saat ( 12) oldup 

ıaman latan bul da ( 1) e ge!diği far:r:edilme iidir. 

Borçlar 
ııfeselesi 

Londra, 14 - Taymis gaze
tesine bildirildiğine nazaran, 
borçlar meselesini tetkik ve yeni 
itilaflar tesisi için teşkil edilecek 
komisyon hakkında Hooverin tekM 

lifi şiddetli muhalefete maruz 
kalacakbr. 

Londra, 14 - Dcyli Telgraf 
gazetasi Hooverin borçların kur-
tarılabilecek olan kısmını kur
tarmıya uğraşbğını yazmaktadır. 

Morning Post gazetesi de 
Amerika hükumetinin takip etti-

ği siyasete karşı vukubulan hü
cumlan, M. Hoovere karşı hisse-
dilen nefrete, İngiltereye karşı 
duyulan itimatsızlığa ve alelü
mum ecnebilere karşı hissedilen 
batıl akidelere hamletmektedir. 
Amele fırkasında Ticaret Nazır· 
lığı yapmış olan M. Draham da 

Amerikaya tamirat bedellerinin 
tediyesi hususunun kat'i surette 

terk ve müttefikler arasındaki 
Lborçlann ilga edilmesini tavsiye 
etnıektedir. 

Güstav Löbon 
Maruf Alim Pariste Öldü 

Paris, 15 - Güstav Löbon 
bu akşam onda vefat etmiştir. 

Kendisi (90) yaşında olup felsefe 
ilmi kütüphanesinin müdürü idi. 

Mumaileyh birçok keşiflerile ilme 
büyük hizmetier yapmıştır. Mil· 

letlerin tekamülil cemaaller, sos· 

yalizim ve terbiye hakkında bir
çok pisikolojik eserleri vardır. 

Futbolde ... 
Paris Berlini, İtalya 
Macaristanı Y enJ.i 

Paris, - Eutbol maçında 
Paris takımı Berlin takımını bire 
karşı altı sayı ile mağlüp etmit
tir. 

.... 
Turlin, İtalyan ve Macar 

takımları arasında yapılan futbol 
maçında İtalyan takımı ikiye kar
şı üç sayı ile Macar takımına 
galip gelmiştir. 

Jf 
Atina, - Yunan ve Macar 

takımları arasındaki futbol ma
çında Macar takımı ikiye karp 
dört sayı ile galip gelmiştir. 

Selanikte yapılan maçta Aria 
takımı Paok takımını bire karp 
üç ile mağlup etmiştir. 

Kırkagaçta Maç 
Kırkağaç ( Hususi ) - Yıldıa 

klübünün resmi kü~~:lı ya.?ıldı. 
Bu münasebetle ( 64 ) üncü alay 
takımile Yıldız klübü arunıcla 
yapıları m1çta 6t ü ıcl a.lay takamı 
( 1-8 ) g ılip geldi. .. .............. -.......................... ....._._ ..... .... 

1-otoiraf Tahlili K"ponu 

TaWatlnbt 6ir .. •ek latlr-.raannı 

fotojrafnuz.\ 5 a-.t kupoıı Ü• ltlr 

Uktt 16ndoria.lz. Fot•}rafuıı aaraya 

Labidlr .. iade edil:ıııea. 

-
1aim, meslek 
.... ,. ..a'at/ 

Hangi ıuallerin 
cevabı ? 

Foto~raf İntİJU 

edecek aıi 1 
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Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

Muhbralı 
Hayat Takvimi . 

ÇIKTI 
Vapur, tren, 1eyabat, Yilayetler, kaıalar ve memleketimizle, 

ıalletler • devletler hakkında bntnn tafıilltı, ziraat, ticaret hıf
z.mhba, ~vanlak, çiçekçilik, avcılık, bahkçıhk, tawkculuk, 

spor fibi f.ydalı mal6mah, mOkemmel bir takvimi, büyük muhbra 
defterini, renkli haritaya, haYi emut.iz ( HAY AT TAKViMi ) 
Çlkb. Fiab 25.bes ciltliai 35 kuruştur. Merkezi: TOrlc Neıriyat Yurdu. 

n ---

INGILIZ PAZARI 
LEON LASTNICK 

lstanbol, Emin6nünde 
numarada 

ERKEKLER lclN 
lngil iz muşambalara 9 
liradan itibaren. 
Fantazi İngiliz muşamba
ları 14,50 liradan itibaren. 
Gabardin pardesüler 16 
liradan itibaren. 
İngiliz gabardinindcn ve 
muflonlu pardesüler 26 
liradan itibaren. 

K6pr0 meydanında 13 
1 inci katta 

KADINLAR iÇiN 
Empermeahilizc pardesüler 
13 liradan itibaren. 
Deri taklidi muşambalar 
12 lira. 
İngiliz muşambaları 10 
liradan itibaren. 
lngiliz Trench-Coat 16, 1/2 
lir::ıdan itibaren. 

İngiliz Trcnch-Coat 16, 1/2 Mektepliler için her ne\ i 
!ıradan itibaren. muşambalar. 

Füsun Hanımefendinin 

No. 17167 
Yabandan geldim yabandan 

COLUMBİA 

MİS 
Fabrlkaaa birçok urgllerden madalya kaı.aıamıthr. 
Kolonyalara ı Mncut kolonyaların mUkemınelldlr. 

Pudralan ı Ylhe taravet nrlr, rençllk temin eder. 
ter .. led ı Ylh ve ellerdeki çatlaklara, geçirir. 
Sabualan ı Ea mlikemmel ıtrt ubu!ll ıtrdır. 

Eaaa.ıan ı Çiçek bahçelerini temsil eder. 

N111uoamul1•'de Şlroca AU Sinan karşıtınd.ı No. 48 ---· 

Zafiye• .. umiye, ittihaaıdık ve kuvvebi:ılik 
faide •• tesir ı sara len : 

FOSFATLl 

IJABK MALT 
Hulasası 

~ullanınız.. Her eczanede 

TAYYARE° YILBAŞI PİYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMİYE 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr. 

Biletler Azalmaktadır. 
ACELE EDİNiZ! 

Haliç ielıelelerinde mazbut 
Dç adet K61mar kalas, bet adet 
kaym dollp, 12 kay1n kereıteıi, 
lki kllmar .eren, 140 k6knar 
yumurtalık, fi kayın kerestesi, 
338 mqe v..U tabta11, iki kara 
aiaç, Oç ıh' • kasele 268 çam 
26 kalmar ı....tesl 3l·12· 1931 
Pe,.embe pllll saat Oçte ihale 
edilaek Ozese müzayedeye çıka
ralmıtbr, iuıl.t almı k isteyen 
taliplerin •rman mndnriyetine 
ve yevmü ihalede saat içte def· 
terdarlık binasındaki ihale ko· 
misycmuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur: 

Kulak, Botu, BuruD Milteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
&.,otl-. Mektep aokak 1 

Telef" ı 24'6 

Haliç iı1'ele!errnde mszbut 
bet kalemde 1068 köknar yu· 

murtalık 9 gürgen dolap 4 ka· 
yın kereateai 10 kayın direk 46 
çam IAta 8 meşe direk 43 çam 

lı.P.resteıi 3· t • 932 Paıar günii 
ihale edilmek Uzere müzayedeye 

çıkarılmıştır. izahat almak iste· 
yen taliplerin orman müdüriye· 

tine ve yevmll ihalede saat üçte 

defterdarlık binasındaki ihale 

Jrnmisyonuoa gelmeleri illa 
olunur. 

Çocuk hHtalılalan mtitehauısı 

ar. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep ıokak 

Telefon 8. O. 2496 

R EVE YON LA R 1N1 Z için 

G. H. MUMM 
CORDON VERT 

ŞAMPANYASI 
Mliıteına fiat : Şiteti 9.25 T. 
lirası lstok bitmeden tedarikte 
istical ediniz. Toptan aatıı için 
huausl ferait • Eıki Lloyd 
ban No. 7 Tel. 8. O. 1837 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt n zGJareyJ lautalıklar tednl• 
laaoeaL Karak~ l.Gyl.k malaalleblci 
ranaada S4 

Sultanabmet dörclilncil ıulh hu· 
kuk bikimlijinden: Milddei Yorıf 
veledi Y ankonun mGddeialeyhima 
Balatta Hoca Kaıımıgilnanl maballeal 
Aı nala bakkal ıokatı 59 numaralı 
hanede aakiaae Madam Annika ve 
Yanko veledi Sava ve ayni •okak· 
ta 61 numarada Dimltri veledi 
Sava Ye Dimitrl veledi Yani 
ve Hı:ıırçavuç mahallesinin Külhan 
ackağında 27 numarala hanede aakin 
Hıristo \•eledi Fotl ve Panayot vele
di Yani ve Ağa veledi Bodoı ve 
Maroka B:nti Yorgl aleyhlerine ika· 
me olunan izaleyi şuyu davasmın 

cari muhakemesinde müddaabih Ye
mişte Ahiçelebi mahallesinin Limon 
iskelesi sokağında 68 atik ve cedit 
numaralı dükkanın gayri kabili tak· 
ıim olduğundan bu baptaki gıyap 

kararmın mumaileyhimaya ve mua• 
meleli olarak ilanen tebligat icra 
kılındıj'ı halde bir pna itirautta 
bulunmadıklan gibi mahkemeye da· 
hi gelmedilrlerinden fUyuun izaleaine 
kabili temyiz olmak üzere aıyaben 
9 kanunuevvel 931 taribinda karar 
nrilmit olmakla müddeialeyba tem
yiz haklarmı i•timal etmek Ozere 
ıekiz giln zarfında mGracaatlan ve 
baıkitip ibbarnameıd makamına ka• 
im olmak Oıere ilin oluDUI'. 

BONO 
Gayri mübadil bonolarını en klrla 

alar ve aatar. 
Ba!ıkpazar Maksudiye Han No 35 

M. Dervif 

GÖREN VE BiLEN VAR MI ? 
Rize vilayetinin çarp yukar

sında önil portakallık ve akar bir 
çeşmesi bulunan hanemizde ika
met ederken harp zuhur etmiı 
memleketimiz işgal edilmişti. Pe
derim Yunus asker oldu, validem 
Zeynep beni Meryem ismindeki 
hemşiremi ve ismini bilmediğim 
bir erkek kardeşimle beraber 
Trabzona ve oradan Ünyeye ge
tirdi. Bilihara validem vefat etti. 
O esnalarda kardeşlerimi de kay· 
ettim. Şimdi lstanbuldayım 18 
yaşındayım. Kardeşlerim ve pe
derimin bugilne kadar hayat me
matları hakkında maHimat alama-

adım. Bilenlerin insaniyet namana 
zirdeki adresime bildirmelerini 
rica ederim. 

lıtanbul Cataloğlu Muhar Oımaa 
Bey hanında Han 

Doğum ve kadan bastalıklan 
mütehass19a 

DOKTOR 
Hüseyin N~şit 

Hastalarını Tilrbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasandaki 
muayenehanesinde hergiln öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
T clefon lst. 22622 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agni haklar iki lira 
Miras mes' elel•rİ Bir ,, 
Şelarli borçlar kanunrı n ,, 

ikbal Kitoplıanesinde 

,.. 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

EMLAK VE EYTAM BAN 
IST ANBUL ŞUBESİNDEN ı 

Kiralık Emik 
Laı 

94 
144·2 
149, 150 

Mevkii ve Nev'i 

Heybeliada Yalı caddeai 2 No. ıuino. 
Çırpıcıda 20 d6nüm tarlL 
KUJmpap EyyObDm Ahmet Ef. mahaHeti 
Cami ıobja 41 - 43 No. haneler. 

iM • 20 Beyoğlu Awupa pasajı 20 No. dilklrin. 

Balada yazıla emlik bilmtizayede birer sene mUddetle 
cejinden taliplerin ihaleye müaadif 19 - 12 • 1931 cumarteal 
albda Şubemize müracaatleri. E. 

* • * 
EMLAK VE EYTAM 

KASINDAN: 
Adana da Satılan Sinema 

1 - Adana da Hammaliye mahallesinde Durmut Ağa ao 
624 arşın murabaı saba üzerinde mebni llİnema binası 398 aqaa: 
rabbaı vtıs'atinde bu binaya muttasıl arsa ile birlikte ve bedeli 
senede üç taksitte iSdenmek şartile satılıktır. 

2 - Arsa ile beraber bu sinema binasının mukadder la 
(9.000) liradır. Teklif edilecek bedel bu miktarın fevkinde olaca.-

3 - Verilen bedel haddi layık olduğu takdirde ihalesi icra 
Olmadığı surette ise pazarlık iÇin kendisine teklifte bulunulabilir· 

4 - Müzayedeye iştirak için 500 liralık teminat verilmesi 1 
dır. Bu teminat verilmedikçe teklif nazarı itibara alınmaz. 

5 - Sabo almak arzusunda bulunanlar tekliflerini An1
···-

Em1Ak ve Eytam Bankam Umum MildOrJOiQne 31 Kinanuenel 
tarihine kadar visıl olmak üzere taahhtltlO mektupla bildirirler. 9' 

; S ,·"'•'"14 
S&-a 
~.ı,, 

.. 

HilAliahmer Merkezi Umumisinde 
" Hilll " Matbaası tarafından " HilAI " ismile çıkanl 

ıenelik takvimin Hililiahmer Cemiyetile hiçbir münue 

olmadıiı ve Cemiyet tarafından ( HILALIAHMER ) ipretli 
resimli bir takvim çıkarıldığı iltibasa mahal kalmamak 
ilin olunur. 

'f. İstanbul Belediyesi ilanları 

lıtanbul BeJediyeainden : icra edilmekte olan kanaJizaıya' 
ameliyatı dolayısile Tahtakalede Tumruk ıokajının Ya••Ka Şab .. 
ile Uzunçartı arasına müsadif k11mınan 16 - 12 • 931 tarihinde• 
itibaren bilcllmle vesaiti nakliyeye kapah bwunacajl illn olunot• 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden : 
lst. Emvali Tüccariye ve Maden KömürO Tahmil ve Tabliy• 

ltçileri Cemiyetinin idare heyeti intihaba 20 • 12 - 931 Paı8' 
gUnü saat ( 10 ) dan ( 15 ) e kadar Galata yolcu uloou kar 
tııında 235 numarada klin cemiyet merkezinde yapalacal' 
allkadarlara . ilAn olunur. 
~~~~~~~--~~·--~~~~~~~-~~~~~--_./'. 

İstanbul P. T. T. Başmüdüriyetindeıı: 
Muhtelif eb'atta kestane cinsinden 350 adet telıraf dir•I' 

1 O • 12 • 931 tarihinden itibaren mllnakuai aleniye ıuretil' 
mtloakasaya vazedilmiftir. Mllnakua 30 - 12 • 931 tarihinde .... 
14 te yapılacakbr. Taliplerin %7,5 ynıde yedi 'buçuk teminata "!~ 
vakkatelerini hamilen yevmi mezkirda Bqmlldliriyette mlteıekP 
komiıyona ve prtaame)'İ ıBrmek lıtiyenleria de laerr&a Bat•lcleıl' 
yet kalemine müracaat eylemeler. (4340 


