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Ve Türkiye 
Alnıanlar Mühim 
Bir Teklif Y aphlar 

Azasından Dördünün idamı istenen Bu 
Çete, Gebze Civarını Kavurmuştu 

Millet 
Meclisi 

Tatil Zamanı Biraz 
Gecikecek 

OUn şehrimize geldiğini ha
ber verdiğimiz Millet Meclisi 
Reisi Kizım Paıa, Meclisin faali· 
yeti ve yeni kanunlar etrafında 
beyanatta bulunmuştur. 

v ·1 lalan en en malümata ıöre Al-
bi Ya tarafından bUkômete mU
lll 111 bir iktısadl teklif yapd-
lf~~ • Teklif ıu mahiyettedir: 

dif •ze lazım olan blltlln şimen
.er. nıalzemesi, ray, lokomotif 

;:=-~ıreyi Almanyadan aldığımıs 
k ~ırde satış hususunda büylik 

0 aylıklar gösterilecektir. 
Bu teklif hükümet tarafından 
~ itibarile kabul edilmekle 
eraber bir sabş teklifi derme

tan edilmiştir. 
Bu suretle hükftmet Alman-

t•ya b" v • d"f 1 ıze satacagı ıımen ı er 
llıalzemesi kıymetinin milsavi ol· 
~ak iizere bizden tütün almasını 
ekJif etmiştir. 
. Fakat Almanya bu teklifi, 

~ıcarı nıahzurlar ileri sürerek ka
Ule yanaşmamıştır. 

Ancak Berlin ıefaretimizle 
Alman Hükumeti arasında bu 
"taele müzakere halindedir. 

Suretle İşçimiz 
Paramız Dahilde 

İş Bulacak, 
Kalacaktır 

Köprünün lnıg11nlcB amuml "azlgetl 
~ Gazi köprUıüniln ( Unkapanı) J ni malümat b8yle bir k~prilnlln 
l ttıiden yapılarak ihya edilmesi kimilen bura~a Y~P: m~ı= 
b~k kısa bir zaman meselesi· mOmkün olmadıgını gboils er:~ . • 
llıuştu Ş . b. ç·· k" bu Jıi başara me ıçın 

ldij r. artnamelerı tes ıt un 1 
•• .. lndustrie ver-

ıııt nıekte olan bu köprünün amudi sanayıın 1... d 
ı.ııa . 1 cul olması .u.ım ır. k Yet on beş gün sonra ihale tica e ,, mev • 

~~~•tları ilan edilmiş olacakbr. Bundan dolayıdır kı ş~rtnakame· 
'tını b rk ve demır sa-

t6 usususl istihbaratımıza de, ham çc 1 
• •1 k bu• 

"1 te, Gazi köprllsünUn yapılması mının buraya getırı ere 
1 

k 
dik~elesinde ehemmiyetle nazarı rada işlenmesi temin d 

0 u_n~~k 
~tı ate alınan nokta, inşaatın istenmekte, bu. suretle e 

1 
ıtçıt~ 

._dltıkün olduğu mertebede bu· ücretinin klm.ılen m~m e Eev e: 
' yapılmasını temin etmektir. kalması gözetılmektedır.. g 
\' •pılan tetkikat, mevcut fen- malzemı i · iki mil OD lıra ..,. 

Berut, (Husuıl) - Sakıt Ha· 
nedan azasından Selim Efendi 

Sayda mahkemesinde bir dava 
açarak Lnbnandakl birçok miri 
arazinin miras tarikile kendisine 
ait olduğunu iddia etmişti. Mah-

keme bu iddianm ispab için da
vacılardan vesika istemiştir. Da-

vacı vesika g5steremediği için 
mahkeme bu veıikalar hakkında 
Türkiye hUkQmctine mllracaal 
kararile davayı talik etmiştir. 

Suriye İntihabı 
Kanlı Mücadelelerden 
Sonra Yarıda Bırakıldı 

Kahire, 21. - ( A.A.) - Be
ruttan bildirildığine göre Şamda 

yapılan mUntebibi evveller 
intihabatı dolayısile çı-
kan kargaıahkları ukeri 

kuvvetlerle basbrmak zarureti 

basıl olmuştur. Nümayişçiler 
belediye dairelerine hücum etmiş
ler ve polis halk üzerine ateı 
etmiya mecbur kalmışbr. 

Birçok yaralılar vardır. inti
habat talik edilmiştir. 

fetmek icap ederıe, buna yakin 
bir para da Türk iıçisinin elinde 
kalmıı olacak, ayni zamanda bir· 

çok Türk amelesine it temin 
eclilmit olacakbr. 

Memleketimizde 
Ecnebi Propa
gandacıları 

Salnt - Benoit Kolleji MndnrO 
Rahip Löbri geçenlerde ölmüş. 
Belki bir kusurdur, amma 
itiraf ederiz, papu işlerile 
yakından alakadar olmadığımız 
için haberdar olmadık ve ancak 
bu sabah bir Fransız mecmuasını 
karışbrırken öğrendik. Bu mec
muada müteveffa papas Efendi· 
Din resmi vardır. Kendisine tah· 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Japonyada Türk 

KAzım Paşa, Mecliste iktısa
di ve mali veziyeti alAkadar 
eden mühim kanun IAyihalnrı bu
lunduğunu, bunların hemen 

tetkiki icap ettiğini söylemiş 
bu sebeple Meclisin tatili bir 
müddet geciğeceğini illve etmiş· 
tir. Diğer taraftan bu meseleye 

dair Ankaradan şöyle bir haber 
gelmiştir: 

Ankara, 21 - Meclise gelen 
son kanun liyihalan ile gelmesi 
beklenen kaçakçılık liyihalnrının 
tatil tarihini tehir etmesi nıuh· 
temel görülmektedir. Meclisin 
tatili ancak önümüzdeki pazar
tesi günü kabil olacaktır. 

Ralıip Löbrl 

Harsına Ait Sergi 

Serginin eski Tilrlc kosttlmlerine ali bir köşesi 
Japonyanın 01&ka Belediyeıt tetrinievelln on a1tuından tetrinlsanlnln 

on betine kadar devam eden bir Balkan ve itan aerılal tertip etmittir. Bu 
aergide Türk mahıullerile koıtllmlerl ve Türk ilkmıktep talebeılnin reıim 
n elitleri de teıhtr edilerek çok betenllmittlr. Bundan evvel Türk • JapoD 
Doıtlutu C.mlyati Tokyoda bir TOrk mahıul&tı aerıtıt tertip etmittl. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Kaçakçılık Ve 
Yeni Kanunlar 

Kaçakçıhğa mini oıunmak 
(izero birçok tedbirler alın· 
makta •e ihmali ~örüien 
rümrük memurlannın yazif e
den çıkarıJmalan için bir de 
kanun yapılmaktadır. Bu ted
birler hakkında fikirlerini 
•ordu~umuz halktan fU cevp
lara aldık: 

Aılt B. ( Galata T opçul• caddesi 72 ) 

- Kaçakçılık bu memleketin 
varlığım kemiren en müthiş bir 
Afettir. Bu afetle mücadele için 
alınacak her türlü şiddetli tedbi
rin yerinde o1duğuna kaniim. Ka
çakçılığın takibinde ihmali görn. 
len gümrük memurlannın derhal 
işten çıkarılacağı hakkındaki tcd· 
bir çok doğrudur. Yalmz işten 
çıkarılmakla kalmamalı aynca 
ceı.a bile vermelidir. .. 

Nurt Bey (Dinnyolu SS) 
- Gümrük muhafaza teşkila

bnın askerileştirilmesi ve kaçak· 
çıların derhal hesaplarına bakıl· 

mak üzre ( 18) mahkeme teşkil 
edilmesi hakkındaki layihalan 

1 

memleketin ıktısadl menfaatle
rine çok uygun buluyorum. Bil
hassa cenup hududumuzdaki de
liklerden milli servetimiz harıl 
harıl ecnebi memleketlere ve 
bilhassa muzır unsurlara akıp 
gitmektedir. Bu delikleri bka
mak lazımdır. Bunun için de alı
nacak şiddetli tedbirleri çok mu
Yafık buluyorum. .. 

RJ:ıa Bey ( Karakôy Ömer Ahit Han 13) 

İhmal ve teseyyüp yüzünden 
kaçakçılığa sebebiyet veren me
murların derhal işlerinden uzak
laştırılmaları hakkındaki kanun 
teklifini çok muvafık bulurum. 
Böyle buhranlı bir zamanda iş ve 
gücünden olacağı endişesile güm
rük memurlan daha ziyad~ 
mütteyakkız bulunurlar. 

Jf-
Ahmet B. (Takıiaa Glimllfwyu llilhea

dla mektebi karpıu:ıda llı) 

- Bugün gazetelerde bir ha
ber okudum. Alaiyede kaçakçı
lık yapan bir adam hapse ve 
(10) bin liraya mahkum edildiği 
gibi gemisi de müsadere edilmiş 

Gördün mü tedbiri? Allah o 
hakimden razı olsun. işte böyle 
aeri muhakeme usulile ve tid
detli cezalarla hareket eden beş 
on mahkememiz hudutlarımızda 
faaliyete geçerse derhal kaçak
çılık durur. -----

(hracat Mallarımız 
Tiirkiyeden F ransaya ithal 

edilecek balık, sebze konserve
ler ile, ceviz, erik ve ceviziçi ku
tulanna lrabartma veya çökük 
olarak menşei Türkiye kelimesi 
yazılacakbr. 

BELEDiYEDE 
Memurların 

• 
Devamı için 
Yeni Bir Usul 

iki gündenberi listüste bele· 
diye şubelerini teftiş eden Bele
diye Reisi Muhiddin Bey memur· 
farın devamını temin edebilmek 
için yeni bir usul tatbikına baş
lamışbr: Dünden itibaren bele
diyenin bütün kapılan kapatıl
mış, memurlar bfiyük kapıdan 
girerek belediye yazı işleri mü· 
dürünün odasında bulunan de
vam cetvelini imzaya davet edil
mişlerdir. Memurlar sabah ve 
öğ1e yemeğilo akıam tatillerinde 
defteri imza edeceklerdir. Me
murlar İf sahiplerinin işleril.: 

öğleden sonra meşgul olacak· 
lardır. 

Kaçak Jambon Yakalandı 
Rüsumat muhafaza memurlan 

tarafından evvelki gün limanda 
bir miktar jambon yakalanmışbr. 

Şirketi Hayriye 
Belediyeye Verdiği Paranın 

Azalhlmasını istiyor 

Öğrendiğimize göre, Şirketi 
Hayriye İdaresi lkbsat Vekale
tine müracaat ederek kazancının 
azlığı dolayısile Belediyeye ver
diği senelik vergiden bir kısmı
nın tenzili talebinde bulunmuştur. 

Şirket, kazanç azlığına sebep 
olarak otobüs rekabetini ileri 
sürmektedir. lkbsat Vekaleti, şir
ketin mali vaziyetinin tetkiki 
için bir komsiyon teşkilini bele· 
diyeye ve ticaret müdürlüğüne 
bildirmiştir. 

Gazoz Va Su Şişeleri 
Gazo7. ve memba sularının 

beyaz şişelerde satılması için bir 
sene kadar evvel bir karar ve
rilmiş, bir senelik bir müddet 
konmuştu. Bu müddet bittiği 

için renkli şişelerin değiştirilmesi 
lazımgelmektedir. Değiştirmiyen· 

lerden ceza alınacaktır. 

Fazla Alınan Vergiler 
Belediye Daimi Encümeni 

şöyle bir karar vermiştir: 

Belediye tahsildarları tarafın
dan mükelleflerden fuzuli tahsil 
olunan vergi ve paraları, Hesap 
İşleri Müdürlüğünün mcs'u)iyeti 
altında olarak Belediye Reisinin 
müsaadesile geri verilebilecektir. 

SON POSTA 

J On Beş Gümrük 
Memuru Muha
keme Ediliyor 
Kaçakçılık ve suiistimale alet 

olan gümrük memurlannın bir 
daha devlet hizmetinde kuUanıl· 
mamalan hakkında meclise bir 
layiha verilmişti. Bu münasebetle 
bu vaziyetteki gümrük memur· 
lan ve diğ er ıümrük davalarJJ11 
tetkik ettik. 

Şehrimizde tahminen 15 güm
riik memuru tahb muhakemede 
bulunmaktadır. Bunlann kısmı 
azamı manifesto memurlandır. 
Aynca tüccarla gümrük arasında 
taşrada 400, şehrimizde 2000 ne 
yakin dava vardu. Muayene me
murları, umumiyetle ve işler ko
lay olmak iç.in bir tüccara ait 
balyaların beşte birini, şüphlcn
dikleri takdirde ise hepsini açar
lar. Bu umumi kaide herkesçe 
bilindiğindendir ki, balyalar kıs
men kaçak eşya, kısmen de be
yannameye muvahk olanlarla dol· 
durulmaktadır. Tesadüfen kaçak 
eşya balyası muayene edilirse 
mesele meydana çıkar. Yoksa bu 
işi yapan adam vurgunu vaırur. 

Tacirler Almanyaya Gidiyor 
Almanyadaki Türk Ticaret 

Odası tarafından Türk tacirleri 
için bir " Almanya tetkik seya· 
bati ,, tertip edilmiştir. Seyahate 
iştirak edecek Türk tacirleri 
2 martta buradan Almanyaya 
gideceklerdir. ------

Otobüsçüler Yollar
dan Şikayeçidir 

Alb yedi aydanberi İstanbulla 
Eyip arasında işlemeğe başlıyan 
otohüslere halk büyük bir rağbet 
göstermektedir. Bu hatta şimdi 
30 otobüs işlemektedir. Otobüs
ler hususi şahıslara ait olup Ke
resteciler istasiyonundan Eyibe 
kadar 10 kuruş almaktadırlar. 
Haliç vapurları bu yüzden yolcu
larını kaçırmaktadır. 

Fakat otobüsçüler ve halk, 
Keresteciler- Eyip yolundan çok 
şikayetçidirler. Y okular sarsıntı
n·netahammül edilmez derecede 
olduğunu; otobüsçüler de bu yola 
araba dayandıramachklanm söy
lemektedirler. 

Ş3hir AlbUmil Yapılamıyor 
· Be!ediye tarafından geçen se

ne f stanbulun ticari ve tabii 
vaziyelinc ait ( 300 ) kadar resim 
çektirilmiş, bir şehir albümü ya
pılmak istenilmişti. Fakat bütçe
de tahsisat olmadığı için bıı te
şebbüs gelecek seneye kalmıştır. 
Resimlerin camlan saklanmıştır. 

1 BiR DAVA 
• 

1Erkeği Vuran 
Bir Madam 
Sorguya Çekildi 

M. Frank Kavlün gözünü ya
ralamakla maznun Madam lste
faninin muhakemesine dün Birinci 
Ceza Mahkemesinde başlanmıştır. 
İddiaya göre hadise şu şekilde 
cereyan etmiştir: 

Kırk yaşında Pclenezli bir 
kadın olan Madam lstefani ile 
M. Frank Kavi kavga ediyorlar 
ve aynlıyorlar. Madam, kendisini 
terkeden M. Franktan intikam 
almıya karar veriyor. 

Bİi' gün İngiliz sefarethanesi 
1 

önünde kendisine tesadüf ediyor. 
Elindeki demir parçasını adamın 
başına ve gözüne vuruyor. Davacı 
gözünün kuvvetinin yüzde altmış 
nispetinde kaybolduğunu iddia 
etmektedir. 

Mevkuf bulunan Madam hiçbir 
feyden haberi olmadığını söyle
miş, muhakeme şahit cdbi için 
başka bİı' güne kalmışbr. 

Buğday Sahşı 

Dün Anadoludan 44 
Vagon Buğday Geldi 

Diin Anadoludan lstanbula 
( 44 ) vagon buğday gelmiştir. 
Fiat!erde on para bir yüksdme 
varda.r. Ekstra buğdaylar 5,5 ku
ruşa sablmaktadır. Arpa piya· 
sasında ufak bir sukut vardır. 
Bu sukutun sebebi, piyasaya 
şimdiye kadar görülmemiş mik
tarde yani ( 1 G7 ) vagon mal 
gelmesidir. Dünkü arpa satışlan 

da 4 - 4 buçuk kuru~ arasında 
idi. 

Dün Ruslar 47 kuruştan (45) 
balya Konya yapağısı almışlardır. 

Dün Ticaret borsasmda ayn
ca 775 ve 825 kuruş arasında 
olarak beş sandık afyon ıatıl
m . ştır. 

Gümrllk Resimleri için 
Londra ve Paris konsoloslarımız 

Ticaret Odasına müracaat ederek 
ecnebi memleketlerden Türkiyeye 
ilhal edilen mallara ait gümrük 
okturva ve saire resimlel'.İ hak
kında malümat istemişlerdir. -

Kuduz Hastanesinde 
Sıhhat Vekaleti kuduz mücs

sesesının Müdür Muavinliğ]e 
asistanlığ·m tasarruf maksadile 
lağvetmiştir. Müessese yalnız bir 
müdürle idare edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve 

Günün Tarihi 

Fabrikacılar BU 
Sabah T oplandılaf 

Şehrimttdeki fabrikatörler ~u. ~ 
bah ıaat onda Milli Sanayi Birhğ'" dl 
bfr içtima yapmışlardır. 1çti~8a~ 
ıon Gç aylık itbalit iiıteıi gör~~ 
müf, fabrikacılar temennileri~• 1 
dirmitlerdir. Bu temenniler Jkt1

" 

Vek.iletioe ~önderil~cektir. 

Hastalar için Gardıyan 
Belediye, kendi otomobil ve ,rt 

halarile nakledil~cek hastaların f1 
nında birer gardıyan bu!undurıııi1' 
karar Yermiştir. Bu gardiyanlar h•~ 
ta~rıo rahatsı.% olmamalarına dikici 
edeceklerdir. 

Kanun Koleksiyonları 
Belediye, bütün fubelere ve 1'Jf 

makamhkJara bir tamim göndeterJ 
Reami Gazete ile Jiğer kanun ~ 
nizamname kolekıiyonlarınan iyi "' 
bafaza edilmesini ve demirbaş etf' 
r\bl ıaldanma."Smı bUdirmiştir. 

Kadastro lşla;i 
.Kadastro işlerinin Kanunu Med' 

nide ~österilen ~e:(ilier dabiJioıl' 
teabitl İfini halletmek üzere An1'~ 
raya ıiden Kadas'ro Heyetleri Jte: 
Rüft'1 Beyle azadan Sıtkı Bey dil 
tchrimlze dönmüşlerdir. Yeni tel 
cilJer lsviçre Kadastrosuna fi' 
yapılacaktır. 

Ekmek Ucuzladı 
Belediye lktısat Müdür!üğilPd' 

toplanan narh komisyonu d0-
ekmeğe 1 'l para noksanile (1) 1' 
francalaya 20 para noksanile(J 1.~ 
kuruş narh koymuştur. Y annd~ 
itibaren ekmek ve fırancala b~ 
hafta bu fiatlerle satılacaktır . 

Bir Zimmet Davası 
Robert Kollejde Himayei ~.t 

fal namına verilen müsamere j 

yapılan muavenet ve teberrul1~ 
mukabilinde makbuz veren f-laP' 
Nail Ef. 20 liralık bir tebe~ 
:ıimmetine geçirmekle mdzoıı' 
olarak 3 üncü cezaya veriloıİf' 
muhakemesine başlanmıştır. 

ithalatı tahdit edelim 
ltbaJAb tahdit, işte; vaıi)' eti ıııtı' 

aadiyderini mükemmelleştirmek fi 
milli paralarını himaye etmek içi' 
asri devletlerin gayeleri ve düşÜl1~ 
leri baflıca tcdb rdir. Mil i mabsuli~ 
kullanmak, yerli mal arı istihliik c:ır 
mek hu Tadandaşın borcu olaııt8 
dlr. ; 

Türkiyemizde de sanayii milliyeı 
himaye ve teşvik emelile bepiJl1~ 
yerli mamulatı kullanma lıyız. Bilb~f, 
aa çimento gibi matlup evsaf ı 
aıüceh~ez TC cin~ ve ltuvv~t itiba~İ~ 
aıemalikl ecnebıyedcn ithal edıl~· 
emsali ile rekabet edebilecek b 
mükemmeliyette bulunan mahsulJ~ 
m·zı tercihan TC kat'iyyen kullantıl 
m11: liıamdır. 

Şehrimizde yapılan çimentol• 
tafradan g~lenlerden daha iyi otııı' 
aa bile her halde müsavidir. inşa•~ 
mıır.da munbasıran yerli çimentOJ 
kullanalım. Bu suretle hem menıl( 
ketimiır.in muvazenei ticariyesini ı~ 
lamlaıbrmış hem de menafii millir 
mi&i himaye etmiş oluruz. 

Hizmetçiler 

1 : Daktilo kız: - Hasan Bey 1.. Ben 
tahsilsiz bir kınm, azıcık okuma bilirim, 
daktilo öğrendim, hayabmı kazanıyorum. 

2 : Veznedar kız - Hasan Bey 1.. 3 : Satıcı kız - Hasan Bey 1.. Bak 
ben sokakta kurdela dantela sabyorum 
fena mı ediyorum? 

4 : Hasan Bey - f yi amma bu gi
dişle .. Ev kadını ,, denilen şey o ka
dar azalacak ki onlan da yüksek maaş-

Ben de ev işlerinden başka bir şey bil
mezdim . Fakat burada veznedarlık 
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SON POSTA Sayfa 3 

r , [ Resimli Makale * Sukutu Hayalden Kurtulmak -tc J r 
Münür Nureltin 
Beyin 

M·· ---
l underecatımızın çok-
~Uundan dercedilememiş
tır. 

IJ;;jekzip 
Münasebetile 
tc . Mısırda çıkan Essiyase gaze
A. sı . muharrirlerinden Mahmut 
dtını Beyin beyanatile sabık Hı· 
r " Abbas Hilmi Paşanın seyaha· 
pne dair birkaç gün evvel 0 Son 

osta d k -le '' a çı an yazının Ustuste 
onnıa b tıın sı, u seyahat malumatı· 

v . Mahmut Azmi Bey tarafından 
erıtd'" · alak ıgı hissini uyandırdı ve 

etr adar zatin tavzihini davet 
ı. 

k
Bu tavzih dün "Son Posta,, da 

çı lı B k H d' · u münasebetle snbı ı· 
ıv de " c- h . t . b' um unyet,, gaze esme 

}>ır telgraf çekmiş. Abbas Hilmi 
A. aşa. umumumiyetle Mahmut 
l Z.nıı Beyin telgraf mı daha tafsi· 
~tlı olarak tekrarladıktan sonra 

•ozte · · ·· 1 l • ij~ tının sonuna şu cum e erı 
ave etmiş: 

.. s on Posta nın maksadı ne 
<>ld ,, 

uğunu bir, türlll anhyamıyo· 
~ı:n. Ümit ederim ki, bu gazete, 
b~?dan sonraki neşriyatı için 

111 tekzip zahmetinden kurtarır" 
b Bu sözlere karşı bizim ceva· 
•rnız şudur: 
''Son Posta,,nın gazetecilik yap

maktan başka bir maksadı ol· 
rtıadığı için Abbas Hilmi P~şa· 
tıın bunu anlıyamaması hakıka· 
ten anlaşılmaz bir şeydir. " Son 
P~sta,,, Paşanın Filistine g!de~~
lıni yazmıştı. Pnşa, ertesı gun 
bunu tekzip etti ve Şarki .E .. r
dene gideceğini gazetelerde ılan 
tyledi. 

Halbuki Şarki Erden yolunun 
Suriye kadar Filistinden de geç
tiğini herkes bilir. Son neşriya· 
bmızın doğruluğu bahsine ge
lince : Bunu yakin bir Ati bütün 

kuvvetile gösterecektir. 

Eğer neşriyat arasında Paşa· 
nın şahsı sık sık mevzubah· 
•olınuşsa hunun kabahat bizde 
d~ğildir. Muhtelif vukuatta ~e 
Fdistinde toplanan kongrededır. 
Son sözümüz şudur; 

Y aşıyan görür. 

Bir İntihar 
Malul Gazile;-V ;nedarı 

Kendini Öldürdii 

~ ~umkapıda lcadiyede ~tur~n 
S al_ul Gaziler veznedarı Huse~ın 
d alahattin Bey kendisine dola~-
1rtcılık isnadından ınliteessır 

olarak odasında beynine tabanca 
Sık • t' lllak suretile intihar etmış ır. 

Polis Terfileri 
ltntihanda Kaıananlar Bir 

Derece Terfi Ettiler 
Ankara 22 {Hususi) - Ge· 

f:ıı~erdc terfi imtihanına giren 
86) komiser muavinile (684) f 0lise ait imtihan kağıtları 

~~tk!k edilmiş, bunlardan ( 35.) 
ltl lllıser muavinile ( 108 ) polıs 
- ~nıurunun imtihanı kazandıkları 

tı aşılmıştır. 
. Bunlar bir derece terfi etti

tilcrek münhallere tayin olun· 
ltl'4lardır. 

lutuncUler Ankaraya Çağrıldı 
ı~ . Ankara, 2 l - İktısat VekA· 
k~· tütün ihracat meselesinin tet· 
/ .' için alakadar tütüra tacirle· 
•tıı Ankaraya çağımıştır. 

, Bu tacirlerin iştirakile bu 
Yın 28 inde bir içtima yapala· 
~ktır. 

1 _ Eğer hülyalara dalabi

lir de, hülyalarını kendine hikim 

kılmazsan, 

2 - Eğer düşünebilir de, clü· 

şüncelerini kendine hedef et-

mezsen; 

• •• h ar uca 
Görüldü, Te 
Ankara, 22 (Hususi) - Mil

let Meclisi dUn öğleden ıonra 
toplanarak ihtikar Mücadelesi 
Kanununu mfizakere etti. 

ilk söz alan İzmit Meb'usu 
Sırrı Bey, kanunu ismi konulma
mış bir adama benzeterek unvan
sız olduğunu, istenilen şiddeti 
ihtiva etmediğini söyledi ve de

di ki: 
" - Bu kanun, ihtikAr yapan 

hainleri titretecek kadar kuvvete 
malik değildir.,, 

Bundan sonra birkaç itiraz 
daha yapıldı ve layiha bir daha 
tetkik edilmek üzere lktı5at en· 
cümenine havale edildi. 

Hariciye Memurlarmm Maaşı 
Dünkü içtimada, hariçteki 

memurların maaşlarına ait kanun 
layihası da müzakere edildi 

Kaçakçılık 
Layihalar Vekiller Heye

tinde Tetkik Olundu - -Ankara, 22 ( Hususi ) - Ve-
killer Heyeti dün uzun bir 

. ti"ma aktederek kaçakçılık 
ıç . 
mücadelesi için hazırlanan yem 

kanun Ifiyihalarım gözden ge· 

çirmiştir. Tetkikata bugün de 
devaın edilecek ve derhal 
Millet Meclisine gönderilecektir. 
Cumartesi günil Meclis bu layi· 
balarla meşgul olacaktır. 

Mübadele Komisyonu için 
Ankara, 21 - Muhtelit Mii

badele Komisyonu masrafına ka~
şılık olarak istenilen ( 95 ) hın 
. büt encUmenince kabul ve 
lıra çe d" · · . miyeye sevke ıımıştır. 
heyetı umu 

::::.------

ve çok hararetli münakaşalar 
oldu. Bu arada Rahmi Bey ( Sı
vas) söz alarak geçen sene Ber
lin Sefareti memurlarına üç ay 
kadar aylık verilmemesinin sebe
bini sordu. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
B. cevap vererek teşkilat kanu· 
nunun o sıralarda tetkik edilme· 
sinin bu gecikmeye sebep oldu· 
ğunu söyledi. 

Ahmet İhsan Bey lngiliz lira· 
sının 1030 kurllş üzerinden he
sap edilmesinin bazı mahzurların-
dan bahsetti. 

Hariciye Vekili buna da ce
vap verer~k para dü~mesinin 
iştira kuvvetinin az olması de· 
mek olduğunu söyledi. 

Emin Bey (Eskişehir) Bir 
sefirin aldığı tahsisatın yarısı ile 
bile geçinebileceğini işittiğini 

söyledi. . 
Küı·t isyanı 

Irak Başvekili izahat 
Veriyor - --

Dlin neşrettiğimiz bir telgrafta 

Irakta Kürtlerin isyan çıkardık

ları bildiriliyordu. 
Şehrimizde bulunan Irak Baş

vekili Nuri Paşa bu hususta iza

hat vermiş ve meselenin esasını 
şöyle anlatmıştır: 

- Barzan teybi Ahmet, diğer 
kabilelere nüfuz geçirmek için 

tecavüze başlamış, hükümet kuv
vetlerinin mücadelesi neticesinde 

20 asi telef olmuş ve 14 asker 
de şehit olmuştur. 

Hldise Türkiye hududunun 
cenubunda Umadiyc kasabası 
civarında olmuştur. 

r İNAN, İSTER 

3 Eğer .. zafer ,, ve hezi-

meti ayni şey telakki edebilirsen, 

sukutu hayalden kurtulabilirsin. 

Kipling 

Sonra Hasan Fehmi B. (Gü
müşhane) layihayı müdaffaa etti 
ve kabul olundu. Ui}ihaya 
göre, hariçteki memurlar (100) 
kuruşa mukabil (930) kuruş ala
caklardır. 

Bundan sonra Manisada yapı· 
lacak Eskinazi hastanesine lazım 

olan eşyanın memlekete gümrük
süz girmesi hakkındaki layiha 
müzakere edildi ve bir de müna· 
kaşa oldu. 

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) 
hastaneye ücretli hasta kabul 
edilmesi meselesinin bütçe encn
m~n~nde görüşülmediğini söyle-
mıştır. 

Enciimen Reisi Hasan F ebmi 
Bey Sırrı Beyi encüme devamsız· 
lıkla itham etti. Sırrı Bey de 
encümenin çallitığı zamanların 
belli olmadığını söyledi ve 
neticede layiha kabul edildi. 

Muamele Vergisi 
Bütçe Encümeni Yeni Bir 

Esas Hazırladı 
Ankara, 2 l - Bütçe Encii

meni muamele vergisi hakkında 
bir layiha hazırlamıştır. Layiha 
şudur: 

Sınai müesseselerin 930 se
nesi nihayetine kadar tahakkuk 
etmiş bulunan muamele vergisi 
bütçelerinin atıda beş ile 
hazinenin yine 930 senesinin 
nihayetine kadar bu müessese· 
lerde olan prim tahsisatlarının 
kaytlan mütekabilen terkin olun
muştur. 

Sanayi ve Maadin Bankası 
emrine geçmiş seneler prim 
mukabili olarak verilmiş olan 
bir milyon lira bankanın serma
yesine ilave edilmiştir. 

• 
iNANMA! is TER 

"h t b" . pnıak-K d" te topl2mıp nı aye ır ış ya . 
u u~ 

1 
ı·s1~uı kongresinin son celselen 

dagı an ~ . . '? sızın 1 haberlere dikkat ettınız mı 

islim kongresinin ve Kudüs hükumetinin 
bu hareketi, kongrenin mahiyetini gösteren en 
güzel misaldir. 

Bir kongre ki, müstemleke halinde yaşıyan 
milletlerin isyanını söyliyemez; bir kongre ki 
bütün sözlerini ve kararlarını kendi müstevli: 
terine tasdik ve tasvip ettirmiye mecburdur, 
artık böyle kongrelerden hayır çıkacağına, 

hakkında ge ehnbası İtalya ve lngilterenin Mı· 
M sır ınura , . r ... ı T bl taki siyasetini tenkıt et ıgı 

e ra us f "l" t' d sır v .. . 1 meclisten, hatta ı ıs ın en 
• . degıl ya nız 
ıçın, 

çıkarılıyor. 

/STER iN A '/>1, iSTER iNANMA! 

/(onseri J 
P. S. 

-2-
Bu stitunu aşmamak için, dün 

konser hakkmdaki yazımı ikiye 
bölmek mecburiyetinde kalmış· 
tım. Bugün devam ediyorum: 

Seyri ve kararı tesbit edilmiş 
olmakla beraber, herhangi bir 
makamın ruhunu iyi verebilmek 
uzun taksimlerde bile büyük bir 
muvaffakıyettir; halbuki Dede 
Efendinin dün biraz bahsettiğim 
"Karı natık., ismindeki eserinin 
her mısraı ayn bir makamdan ya
pılmıştır ve gayet kısa bir musiki 

climlesi içmde, büyük bir devir çizen 
en muğlak makamların ruhu, esans 
gibi, teksif edilmiştir. Yine kısa 
ara nağmelerle bir~birine çok 
uzak makamların birinden öteki
ne, hiçbir " tra11sposition ,, yap· 
madan ve sihirli, gizli ses köp· 
rUlerin üstünden bu geçiş, akla 
durgunluk verebilecek bir teknik 
muvaff akıyetidir. Böyle bir 
eseri okumak ta yapmak 
kadar güçtür: Muganninin 
makamlara, usule vukufunda azı· 
cık noksan olsa, ara nağmelerde 
ek yerleri ve geçit noktaları 
derhal sırıtar, eserin "Compositi· 
on., kıymetini bozar. Diğer taraf
tan, bu eseri bir teknik cambaz· 
hğmdan kurtarmak ve ona türlil 
türlü hassasiyetlerin çeşnisini ve
rebilmek için de son derece hisli 
ve kıvrak bir muganni ruhuna 
ihtiyaç vardır. Bütün bunları dü
şünerek Milnür Nurettin Beyin 
muvaffakıyetini ölçmek · alkış
lamak liizımdır. 

Dördüncil lmıımda Mesut Cemli 
tamburla, Ruşen Ferit kemençe ile, 
Cemil Beyin Suzi Dillra aemaisinl 
çaldılar. Eaer, tamburda, biltün şa-
hane edasile, vakarile, ıelasetile, 
dördüncü hanenin ve en ıon teılimin 
üatadane ıür'atile icra edildi. Mesut 
Cemilin tamburu, banjoya ben• 
zetilerek yapılmış, yeni tarzda 
bir aaı:dı. ikinci teslimde, aazın 
madeni tekneıl, Meaut Cemilin ku· 
cağından hafifçe kayar gibi oldu ve 
bir tek not aarınldı. Buna rağmen, 

üstat dostumun yeni madent snzından 
eski tamburlara his yumşak ve tatlı 
ıeai çıknrabilmekteld hünerine şaf• 
tam. Ben Çt>mil Beyin eaerlerinl yal
nız: Mesudun çalışile dinlemek isti
yorum. Babaamın hemen bütün 
vaaıflarını muhafa:ıa etmekle be
raber, ona, kendi yeni ruhundan 
pek çok 4eyler ilave edt>n 
!'vteı'ut Cemilden sonra, Kemençeye 
gelelim. Ruşen Ferit bu sefer, her 
konıerdekinden daha iyidi. Serket 
&azını tamamile esir etmişti ve gerek 
Münür Nurettinle, gerek Mesut Ce· 
mille beraber çalarken sesin ve 
mn:rabın naıik, rakik ve :ıeki bir 
mütemmimi oldu. 

Münür Beyin konserlerine ilk 
defa giren kemani Necati Bey, 
ikinci kısımda ve Rahmi Beyin 
şarkısında çok sert çaldı. Ancak 
diğer eserlere geçildikten sonra 
" Mulen Ruj ,. da olmadığım 
hatırlayabilmişti. Piyasa makine· 
ciliğinden ve nağmelerinden ya
yını ve parmaklarını kurtaracağı 
günll uzak bulmuyorum. O vakit 
kendisini ilk safta görmiye ha· 
zırlanıyoruz. Büyük bir duygusu 
ve mehareti olduğuna eminim. 

Artaki Efendi yürük ve "Rit
mik ,. eserlerde, coşkunluğu, 
hızı ve hüneri olan bir san'at
kirdır. Halk türkülerine hararet 
vermekte büyUk bir hissesi vardır. 

Yalnız tunu ilave etmek isterim 
ki, Münür Nurettin Bey, Dedenin ve 
Zekii dedenin, Haca Arif Beyin, Rah
mi, Zıya ve Nevres Beylerin kli.aik 
ve ona yakin ağır, kibar ve tatlı 
eserlerinin mugannisidir. Onun şah
siyetine Löylc eserler daha yaraşı
yor. Halk türkülerinin bağn yanık, 
serden geçti, biraz laübali ve sami
mi edasını henüz bulamadı. Bunları 
fa'Zln reami okuyor. 

Buna rağmen, son türküyü oku· 
du!ttan ıı;onra alkışlar salonu yaktı. 
Münür Bey yorgun olmn.sayd1, hnlk 
onu llabaha kadar söyletecekti. Biri• 
birine vuran binlerce avuç, Türk 
musikisini ve l\lünür Nurettini nnla
mıyanların yÜ'J~Üne inen birer tokat 
gibi ıakırdıyordu. 



4 Sayfa 

[ Tarihi Fıkra l 
Biz De 
Don Giydirmişiz ! 

Napoleon Bonapartla bir defa 
ıörüşebilmek için alb seno Pa
riste oturan bir Türk Elçişi 
vardır: Seyit Mehmet Galip Bey. 
Bilahare Sadra.:amlığa irtika eden 
bu zat, bir müddet Londrada da 
bulunmuştur ve bize nefis bari· 
talan muhtevi mükemmel bir 
~oğrafya kitabı bırakmışbr. Dün, 
onun sefaretnamesini okuyordum. 
Elçi Bey, büyük ihtilll devrinde 
tahayyüz eden donsuzlar Les 
sans culolte,, hakkanda mütalea 
yürütürken dikkate değer sözler 
söylüyor. 

Galip Beyin [Paşa J yazdıkla
nna göre don, türkçedir. Arap
çası "Serval,, dir. Bu kelimeyi 

Acemler şalvar ve türkler de çak
şıra kalbetmişlerdir. Halbuki don, 
ton şeklinde kullanılmak fartile 

alelitlak renkli deri veya örtü 
demektir. Galiba atlar hak.kında 

kullanılır: Tonu al, tonu kır, to
doru gibif... Türkçede ayağa gi
yilen nesneye don değil tuman 
denirlJ 

Şimdi Elçi Beyin sözlerine ge
çelim: Mumaileybin Pariste bulun
duğu &!rada, yani on dokuzuncu 
asrın ilk yıll:ırmda Fransızlar, di
şili ve erkekli tumansızlarmışl 
Galip Bey bu hakikati şu keli
melerle ifade ediyor: 

[ Çamaşırlarına yıkayan ka
dınlar, iç donlarımızı görüp hay· 
rette kalmıslar ve donlarımızı 
bazı kibar hanelerine götürüp 
seyrettirmişler. O evlerdeki ka
dınlar da uçkur başlarındaki 
ıuzeni ve müzehhep nakışların 

rikkat ve zerafetine hayran olup 
örneklerini almışlardır. Arasıra 

bulunduğumuz cemiyeti şebane 
( balo demektir ) lerde tesadüf 
ettiğimiz dilber hatunlar, güna
giin dilbazlıklarla donlarımızı gör
mek iştiyakım izhar ederler ve 
bizde~ bergüzar olmak üzre don 
ve uçk"ur isterlerdi. Eğer her 
istiyene bir don ve bir uçkur 

ve"seydik onlar gibi biz dahi 
donsuı kalırdık. ] 

R:ı satırlardan anlaşıyor ki bü
yük ibti alin f nl j ele başılan olan 

Ss .. k l .>tlar, Baldırı çıplaklar de
mek olmayıp hakiki tumansızlar 

imişler. Ayni zamanda on doku
zuncu asırda bir Türk elçisinin 
sırma uçkurlu çakşırları: Ziyaret 

ve temaşa olununcıya kadar 
Fransızlar don giymezlermis. Na-

poleonun birinci kansı Jozefinin 
"Bebe,, ismile icat ettiği iç donu, 

incir yaprağı kabilinden bir nes
ne olup çakşır vazifesi görmek-

ten tamamile uzak bulunuyordu. 
Fransızlar, ancak bizim elçimiz 

Seyit Mehmet Galip Beyin d;la· 

letile don görmüşler ve don giy· 
meyi öğrenmişlerdi • 

Halbuki o tarihte bütün Av
nıpa ve bilhassa Napoleon Bo
napart, Osmanlı İmperatorluğuna 
kü.ah giydirip duruyorlardı. De
mek ki Galip Bey, siyasette giy
dirilen külahı iade için Fransız
lara don giydirmiştir. Himmeti 
acaba meşkur oldu mu? .• 

Dericil:I< Sanayiimiz 
Ayakkabı yüz derisi sanayii

mizin himaye5İ için gümrük ta· 
rifesinde tadilat yapılması mak
sadile İktısat Vekaletine müracaat 
edilmiştir. 

SON POSTA 

• 
E ET HABE LERI 

• 
ı aya · 

~~--~~~~~~~-

Adana da Yeni Yapılan Evler Piyango 
Usulile Satışa Çıkarılıyor 

Adana, (Hu· 
susi) - Şehri· 
mizin şu son 
beş, altı sene 
içinde ne dere· 
ce sür' atle:ı imar 
edildiğini, bura
ya gelip gör· 
miyenler kolay
ca tahmin ede
mezler. Bu kısa 
müddet içinde 
Adanamız o ka
dar mamurlaş
mış ve o kadar 

arasında kura çe

kilecek ve dolu 

bilet hangi bah

tiyara çıkarsa ev 

ona verilecektir. 

Müteşebbis zat 

piyangonun ter

tip ve keşidesi 

için tayyare ce-

miyetine müracaat 

ebe.iştir. Cemiyet 

bu işi kabul 
ettigıv. takdirde 

başkalaşmıştır ki, neticedeki klr 
taşrada bulunup kendisine ait ola· 

ta buraya sene- Ba resimde görülen hagraklı e'fJ pigangoga konmaı caktır. 
lerden sonra dönenler kendi şe- ı Beyler yapıyorlar. Mimar Semih ı Adanada Kış 
birlerini Adeta tanıyamıyorlar. B. buradaki binalardan bir ta- Adana (Hususi) _ Kışm ıid-
Şimdi de şehirle istasyon ara- • nesini kendi namına inşa ettir- detlenmesi üzerine odun ve Kö-
s•ndaki geniş asfalt yol yeni ve miş ve inşaat bittikten sonra da mür ihtikarına başlanıldığını, Be-
kübik tarzdaki binalarla süslen- bir teşebbüse girişmiştir. lediyenin bu ihtikara mani olmak 
mektedir. Bu ıuretle şehrin bir Semih Beyin teşebbüsü, bu yeni (izere bu iki maddeye narh koy-
kenarında bambaşka, fakat çok evi piyango ile ıatılığa çıkarmaktan duğunu bildirmiştim. Narh kara-
cazip bir memleket köşesi vücut ibarettir. Bu Piyango yüzer lira- rınan tatbikı kömürcnleri kısmen 
bulmaktadır. Bu yeni inşaab Mi- lık elli biletten ibarettir. Biletle- yola getirmiştir. 
uıar Semih ve Abdulah Zıya ri alıp piyangoya iştirak edenler SELAIIA TTIN 

Gemlikte 
Yollar Yağmurdan 

Geçilemez Oldu 
Gemlik (Husust)- Son gün· 

lerde devamlı şekilde yağan yağ-
mur ve kar, yolların bazı kısım
lannı bataklığa çevirmiştir. Bu 
yüzden Yalovadan Orhangaziıe 
gelen posta otomobili yarıyolda 
Çengiler mevkiinde çatnura sap
lanmak tehlikesile karşı aşmış ve 
bir gün gecikmiştir. Orhangazi
den Bursaya giden Posta müfet
tişinin bindiği otomobil de Gem
lik - Bursa yolu üzerinde Derbent 
mevkiinden ileri geçememiş ve 
geri dönmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. Şehir etrafındaki sırtlar 
şimdi karla örtülmüş bir vaziyet
tedir. 

Kastamonuda 

Yeni Bir Mektep Binası 
inşa Edilecek 

Kastamonu, ( Hususi ) - Üç 
sene evvel inşasına karar verilen 

Erkek Muallim Mektebi binasının 
vaziyeti biraz şüpheli görülüyor 

ve binanm inşasından vazgeçil
diği zannolunuyordu. Fakat Ma-

arif Vekili Esat Beyden diln ge
len bir telgraf bütün endişeleri 
izale etmiştir. Vekil Bey, binanın 
projeleri tanzim edildiğini, yakın
da milnakasa açılacağını, ilga 
şayiasının doğru olmadığım bil
dirmektedir. 

Yrlmaz B. 

Yalova Adliyesi 
Bursa, ( Hususi ) - Yalova 

adliyesi yeniden teşkil edilerek 
şehrimiz adliyesine raptedilmiş, 
hakimliğe de Adana Aza Müla
ıimi Ahmet Remzi Bey tayin 
lounmuştur. 

lEdirnede 
Tezahürat 

Edirne, (Hususi) - Tasarruf 
haftası münasebetile memleketin 
her tarafında yerli mallann is
tihlaki lehinde propaganda teza-
hüratı yapılırken Edirnemizde de 
bütün balkın. kadm ve çocukla
nn iştirakile mükemmel bir ge
çit resmi tertip edilmiştir. Gön
derdiğim resimde yerli malı için 
propaganda tezahürah yapan 
kadınlarımızı görüyorsunuz. Bu 
arada san'at mektebi talebeleri 
bütün bir hafta zarfında çok ça
lısmışlar ve bu faaliyette ön safı 
işgal etmişlerdir. .Şevki 

Edirneda Soğuklar 
Edime ( Hususi ) - Havalar 

gittikçe fenalaşıyor. Soğuklar 
çok müthiştir. Fasılalı şekilde 

kar yağmaktadır. 

Adana da 
Soyguncu Bir Şerir 

Ele Geçti 
Adana, (Hususi) - Birecikli 

Ahmet isminde soyguncu bir 

ıerir, jandarmalann takibi neti· 

cesinde yakalanmış ve adliyeye 

verilmiştir. Bu adam şehrimiz

deki pazara mal satmak için ge

len köylülere m~sallat olmakta, 
onların para ve eşyasını soymak
ta idi. Nihayet jandarma Vahit 

çavuş mlifrezesi bu haydudun 

peşine düşmüş, kıs kıvrak ya

kalamışbr. Bu adamın iki arka
daşı daha olduğu ve onların da 

takip edildiği öğrenilmiştir. 

Bitliste 
Müşterek Teşebbüsle Bir 

Un FabrikaS1 Açılıyor 
Bitlis, (Hususi) - Başta be

lediye olmak üzere bazı tacirle· 
rin de yardımile şehrimizde bir 
un fabrikası açılması teşebbü
süne girişilmiştir. Şimdiden bir 
mütehassıs celbi için bankaya 
kafi miktarda para yabnlmış ve 
iz.in alınmak üzere de hükumete 
müracaat edilmiştir. 

lf. Havalar iki gündenberi 
nispeten iyi gitmekte, Van ve 
Muş yolcuları artmaktadır. Yalmz 
bu yol lizerinde (Rehva) denilen 
bir yer vardır ki burada kar 
tipisinin şiddetinden insanların 
boğulduğu görülmektedir. 

Yılmaz 

Köy Yolları 
Ayvalık (Hususi) - Kazamız 

dahilinde köy yollarının inşasına 
çok ehemmiyet verilmektedir. 
Birçok köyler yeni yollarla biri
birlerine raptedilmiıJlerdir. 

Çocuk 
Doğumu 

Vaz'ı Hamil :loi 
iki ıamana aynlır: 1 - Ço 
dışarı çıkması. 2 - Tefe ) 
( zarların, şeritlerin, aonlatı11 

ıan çıkması. 
lıaretleri - ı : Son se 

ci, yahut on beşinci günde 
nn düşer,, , alçalır, zira 
(havsala) ya iner. Bazan bu 
dilşrnesi, bilhassa birkaç 
doğurmuı kadınlarda, soO • 
zarfında yavaş yavaş olur. 

1 
kano düşmezse bir hastalık 
likesi vardır, doktora 
vermelidir. 

2 : Çocuk doğumu günU: 
Kadın sancılar duyar (yir011 

kikada, sonra on beş, soot1 

ıonra beş ve nihayet her 
kada bir) hazan bu sancılar 
kaç saat sonra başlamak 
diner.) Az veya çok sulıJ 
akıntı başlar. 

Doluma Hazırlık - J. 
dın taraf mdan : A ) Ba 
boşaltmak ve idrar etmek 
bir ihlikan ya~mak, fakat sP 
haneye gitmemek. B ) { Mo 
taaffiln * J bir şırınga. C) ye 
yememek. Hafif çorba. D ) 'f 
bir gömlek giymek. H ) Sa 
başlarken yatmak. 

2 - Maddi tedbirler: 
Odada ( 16 - 17) derece ha, 
olmalı. B ) Yatak bir 
mahsus olmalı ve odanın 
ıında bulunmalı. C ) Yatak 
ıünün ilstüne ıu ~eçmez ve 

ıak bir örtü örterek yatağa 
nelemeli. Doğumdan sonra 
fazla ve kirlenmiş örtü kal 
kadın kendini derhal temiz 
yatakta bulur. D ) odada 
oturak; bir şırınga için kap i 
fişe vazelin; kirlenen örl 
değiştirmek için temiz ört 
H ) Ate~ üstünde büyük bit 
kabı. 

3 - Çocuk için : Ço' 
yıkamak için bir liğen ve sab 
silmek için sünger, peşkir; 
dak bezi, 

Doğumdan Sonra -
derecelik [ borikeli su ] ile 
tınnga ( doktor başka bi 
tavıiye etmezse ) ; Rahim yol 
borikeli " vatka " denilen 
muk• koymak; karnın etr 
aargı; kana dikkat etmek 
icap ederse ebeyi çağır111a1' 
hastanın etrafında çıt çı 
malı. Ziyaret, konuşmak, t 
rikler, gözün aydınlar. fala 
kat'iyyen olmıyacak. Vakıa b' 
için bu biraz güççedir arı' 
hastanın iyiliği için başka ç 
yoktur. bk gün hastaya kO 
fincanlarla çorba yahut süt 
rilir. ikinci gün yumurta y 
et. Diğer günler, en aşağı 

tuvalet lazımdır. Dördüncü 
inkıbaz varsa ihtikan yaplf1 
Hasta arka üstü upuzun yatıı> 
Arada bir, pek az bir müd 
için, yan dönmeli. Yatak .se 
zinci günden evvel değiştiril 
meli. Yirminci güne doğru ( f 
long ] a oturtulmalı. Alb h 
karın kemeri kullanmalı. 

Bandırmaya Getirilen su 
Bandırma ( Hususi ) - Şt 

rimiz belediyesi Kapıdağınd~ 
iyi suyu şehrimize getirtın•) 
çalışmaktadır. Fakat yapılan . . 
hendekleri pek basit olduğn ıt 
havanın şiddeti karşısında yı ~ 
maktadır. Bu vaziyet karşı'"f' 
şehre iyi su getirmek mii 11 ' 

olamıyacak gibidir. 
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Siyaset 
A e 

Alemı 
Gönül İşleri 

Almanganın 
Tediye Kabiliyeti 

1-----------~--~~----~----~~~--.. Boşamak 
Sefiri Mançuriye Gidiyor Ailede İflas 

Bal 21 - Almanyamn tediye 
kabiliyetini tesbit etmek maksa• 
dile burada toplanan murabba .. 
lar, llzerinde münakaşa edilmek 
bere bir tesviye tarzı bulmuş
lardır. Bu tesviye sureti, Alman· 
ranuı hususi ve tamirat borçla
..... biribirine bağlı addetmesin· 
den korku duyanlan teskin ede
~k mahiyettedir. Henüz halle
dilmemiş olan bu noktadan baş· 
ka diğerleri llzerinde mlitahassıs
ların ltifakla mutabık kaldıklan 
18yleniyor. 

Borçları Feda Etmiyor İlan Etmektir 
T allk, aile hayatında munffa· 

layetaizliği •e iflÜI itiraf •• illa 
etmek demektir. 

Japon 
Fransa 

Ankura Japon 
Sefiri Mançurige 

ltindistanda 
Bomba 

Gidiyor 
Mukden, 21 - Japon kanet-

1 • bu 1&bah fecirden evvel 
en • Ninfu 
Şantung • F akumen, Hım • 
mıntakalannda bulunan Çinli q-
kıyaya kartı umumi bir taarruz 

yapmışbr. • Tokyo, 21 - J.aponyanıD 
Tllrkiye Sefiri, Ce~yeti Akv~ 
Mançurideki tahkikat komısyo
nunda mDtehassıs aıfatile bulun
mak tızere Tokyoya çajınlmıttır• 

Pekin 21 - Japon kumanda
m Honjo, Çinliler Kinı Çeu'ya 
hemen tahliye etmedikleri tak· 
dirde mezldir ıehri zaptedece-
ğ'ini bildirmiştir. 

Patna 21 - Shahvanjda bir 
caaüde infillk edid ınaddelerle 
dolu bir 1&ndıkta 20 bomba 
b.d'11lmUftur. Hlkiın ( Toblis .>in 
k.tlinden ıonra ikametgahı cıva· 
ruıcta da bomba bulunduğu haber 
Yerilmektedir. Bu bombanın nze
riade ıuikut yapılacağını göste
ren bir etiket vardır· 

• 
Allahabat, 21 - Yuvarlak 

Japon Erkanı 
Harbiye Reisi 

lllaaa konferansına iştirak eden· 
lerden hlkim Krianakak bir mi· 
tiaıe riyaset ederek Allah~~a! 
kongresi resinin ahiren te~kifını 
Protesto ettiğinden tevkif ve 

hapıedilmiftir. 

Noel 
Yortusu 

Pari8, 2 ı - Noel mlinasebe
tlle Reisicümhur, çok çocuklu 
ailelerle. belediye tarafmdan in
tihap edilen Parİ8 mektepl~ 
müdavimlerinden (200) talebeyı 
bu sabah merasimle kabul et· 
miıtir. Madam ve Mösyö Dumerg 

çocuklara bir kabvalb ziyafeti 
•ermişler. Bunu müteakıp Noel 
hediyesi tevzi etmişlerdir. ,.. 

Madrit 21 - Noel piyango· 
IUndan hllkumet ( 160) milyon 
toplamııtır. Hazinenin temet~üil 
(50) milyondur. Büyük ikramıy• 
( 6) milyon peçetadır. Keşide 
büyük merasimle yapılacaktır. 

Kazalar 
Gand 21 - Bir timarhanede 

'- bil 'k" mec-Çt11:an yangın sebe e 1 1 

llUQ boğularak 6lmllttiir · 

• 
Sidney 21 - Bllyük Sidn~~ 

li 1 esını lhanınan iDtaat ma zem 
nakletmekte olan Nevtonlen ge
llliai Cenubi Golles'in şimalinde 
karaya oturmuştur. 

Tokyo, 19 - Erkanı harbiye 
riyasetinden çekilen jeneral ( Ka· 
nayo ) nun yerine Marepl Prens 
( Kanin ) la tayini muhakkak 
gibidir. Maretal Kanin Mikado
nun llkrabasındandır. Kendisi 
fimdiye kadar erkAnı harbiye 
reisliğine tayin edilen Prenslerin 
tıçtıncl\ılldllr. iki ıelefi bu maka· 
ma Çin - Japon harbinde getiril
mişti. Mareşal ( Kanin ) ıüvari 
kumandam mfatile Ru • Japon 
harbinde yararlıklar ıöstermitti. 
• 
lngiliz 
Bütçesinde 

Londra 22 - Btitçe tabmi· 
nabna nazaren varidat llzerine 
mevzu rllaum ile blltçe 345 mil· 
yon lngiliz lirası tutacaktır. Bllt· 
çede 35 milyonluk bir açık giS
rnlmüştür. Bu açığı kapatmak 

l 
. yeni verıiler vaz'ı veya 

çın ya d'l kt" Jenİ taaarrufl•r icra e ı ece ır. 

• 
L uimut, 2 ı - Mak Donald, 

e s· ' M. Baldvin ile M. Jan unon un 
eni bir milli fırka teşkil ede

!ekleri haberini tekzip etmekte-

dir. Bir Banka iflas Halinde 
Kleoland, 21 - Standard 

Tr&ıt Bank, on dört milyon do
lar mevduab bulunduğu halde 
tasfiye vaziyetine diltmOfttlr. 

.. SON POSTA" nın Milli Tefrika11: 57 

MINIL AŞK! 
SERVER BEDi AB, 

MUHARRlRl: • 5 

- Efendim, dedim, meselenin 
gizlenmiş olması da ayrı. Fakat 
b.~ de bugllnktı vaziye! var. ~ö
tüyorsunuz ki nazik bır vazıyet 
bu. 

- Hakkinız var, dedi, fakat 
t11ıin olunuz ki Narinin vaziyetini 
dördümüzden başka hiç kimse 

\ bilrnez. 
- Bir cürmün gizli yapılması 

0nun mahiyeti clirmiyesini izale 
•t11ıez 1 F ahrettin Beyefendi. Her şeyi 
hafif tarafından gören bu adam, 
benimle hemen ilk defa olarak 
tiddi konutuyordu. 

Tekrar etti: 
- Hakkınız var' yerden gö-

k dar hakkımı \'ar. Fakat 
ğe a • • • f .... • memleketımızın maru ' 
zab aıiDIZ kil' • • B bir dava ve ısınız. u 
münevver l di e-

"bi kalbi meselelerde ... nası w. y 
~ ? Kalbi tabiri yerinde degı~··· 
yun . w•m Evet ... Ruhı ... 
Ruhi dıyecegı 1 ·1·e· rde herkes gibi 
R h •t mese e . 

u a aı w. . . ümit ederım. 
diişünmiyecegınız~ b da bir 

kd' de Narın ura 
O ta ır k"' de bulunamaz. 

.. . mev un b mucnm . . cabaı mevzuu a· 
Narının -ı • 

- d gaynaneş· 
bil değildir: Orta dır. Benden 
ru bir vaııyet var 

iki ıenç, bir teaadllfle, ı&rll
ftlp tanıtıyorlar. Zaman ile doat 
Ye nihayet Atık oluyorlar. 

Ovakit biribirlerini idealize 
etmiye başlıyor, biribirlerinin lm
Rrlannı görmüyorlar. 

Her •akit beraber bulunmak 
ihtiyacını duyuyorlar. 

Aynldıldan zaman, dakikala• 
n aayıyor, her aaniyeyi bir uır 
kadar uzun buluyorlar, beraber 
olmadıkça betbaht olduklarım 
lıiuediyorlar. 

O kadar feragate hazırdırlar 
ki. biribirleri için yapmıyacaldan 
hiçbir fedaklrbk yoktur. 

_ • rJıt.ll/ dnldl.,.,,. fllaşnılliterl•rl Mançıırf tlemügolanda 
tetlcilcat ıapıgorlar 

insan, seviştiği anda olduia 
kadar, hayabnın hiçbir anında 
mllkemmel insan değildir. 

Fransa 
Alacaklarıni 
Bırakmıyor 

Paris, 21 - Fransız Bqveklll 
M. Laval bir nutuk irat ederek 
demiştir ki : 

"Hal ve vaziyetin icabı olarak 
beynelmilel teşriki mesaiye lüzum 
hüıl olduğu bir aırada, vaziyet 
blltün hükômetleri milli bir hi
maye usulil takip etmiye icbar 
ediyor. 

Buglln gümrük riisumunun 
fazlalaşbrılması da artık kafi bir 
tedbir olmaktan ça1unlfbr. Şimdi 
kontenjanlara mtlracaat edilmek-
tedir. Fakat ihracabmızm kuv
vetli bir azalma tehlikesi karp-
ıında kalmaması için çok ihti
yatla hareket etmemiz lizımdır. 
Başkvekil, borçlar ve tamirat 
meselelerine ait olarak Fransanın 
hlikumetler konferanımda Al
manya için yalnız sıkıntı devre
ıine mahsus olarak kolaylık ka· 
bul edeceğini beyan eyliyeceğini 
kaydeylemit ve demiıtir ki: 

- Hususi borçlar için tami
rat borçlarım feda etmiyeceğb:. 
Esasen Amerikamn aldıjı vaziyet, 
borçlarla tamirat meselelerinin 
iptal edilmeli llzımgeldiğini ilin
da çok acele edildiği anlaşılıyor. 

Her ne oluna olaun böyle 
bir mlizakerede Fransız murah
haslan müsaadeklr davranmıya· 
caklardır. Yunı pllnmın yırtılma· 
ıına mllsaade etmiyeceğ'iz. 

Tahdidi teslihat konferansm
dan bahseden bqvekil, bu kon-

hakikat gizlenmiştir: Çirkin bir 
hakikat... Ve ben bir emrivaki 
karşısında bırakılmışımdır. Bunlar 
meydanda... Narin maaum ola· 

bilir. 
Evet, annesinin babasının ha-

tasından bu vaziyette bir çocuk 
mes'ul tutulamaz. Fakat Narinin 
masum olması, gayrimeşru bir 
çocuk olmasına mini midir? 

- Bu "Gayri meşru" keli
mesi natnnde fazla duruyorsunuz. 

_ Şüphesiz. Ben kanun ada-
mıyım. Kavaidi mevzuaya her
kesten fazla bilrmet ve riayet 
etmek mecburiyetindeyim. 

- Biliyorum. 
- Diğer taraftan ben kendi 

hayatımı da kendime göre, ıabsi 
birçok kaidelere bağl~ıt: tertibi 
ve intizamı sever hır ınsanım. 

Amerika 
Kapısı 
Kilitlendi 

Nihayet evlenmiye karar Ye• 

riyorlar • Merasim icra edillyor. 
Dtığtlnler yapılıyor ve ebedlyyen 
birletiyorlarJ. 

lıte eberiya saadetin bitmeli 
Londra, 21 - Deyli Meyel burada başlar. 

gazetesi, harp borçlan mllnue- Derhal bayatlannda btlytlk 
betile Amerika lynmdaki aon bq değitiklik g&rlllOr. 
mllnakaıalar mibıuebetile eli- iki taraf ta tedricen hodglm 
yor ki : olmağa, biribirlerinin kuaurlanm 

Miimessiller Mecn.i, Ameri- gllrmiye bqlarlar. Kavp eder, 
kanın Avrupaya kUfl fedakar- •• dövtlfllrler. 
lıldarda bulunma11 tlmidini •eren Feragat yerine, blriblrinl 11-
kapıyı büytık bir gtırtıltll ile tiamar lıiul kaim olur. 
kapamıı, demirleyip kilitlemiştir. Beraber olduklan zaman iç-

Bu gazete, M. Stimson ile lerine usanç gelir. Beraber ol-
M. Mellonua, ReiaicDmbur M. dukça ikiaini de afakanlar boğar. 
Hoo'Mlin harp borçlaruıdan do- Ba m....t Pft kendiJerinf ha-
ğan mnıklillb hafifletmek için yata uyduramamışlar demektir, 
aarfettiği meui akamete uğrana izdivaç ifllala neticelenmiftir. 

Bir itte ifllı kabul etmekle, 
bunun Avrupada vahim neticeler izdivaçta iflisı kabul etmek ara-
doğurmasını beklemek llzımge- 11nda fark yoktur. Talik, karmm 
leceğine dair resmen söylemİf aerbest bırakmak demektir. 
oldukları sözll habrlatmaktadır. Onun için hiçbir kocaya talik 
Bu zevatin ihtarlarına kulak uıl- taniye etmem. Hiç bir kadınıa 
mamııbr. Amerika, karannın ta· da İfİ talika kadar g8ttlren ha· 
yanı teessüf ve acıklı netice ve reketleriııi muvafık ıörmem. 
tesirlerini pek yakından Jıiue- HANIMTEVZE -----

===d==-ec_ekti_ ·_r. - - --- -- Avusturalyeda Fabrika Buhranı 
ferama mini tetkil etmekle ve Melbuna, 21 - Avuaturalya 
hatta tehirini arzu eylemekle it· Htlktmeti Bqvekili M. ScaUia 
ham edilen Fran1AD1Dt harptaıı Valiiumumiye istifamı •ermftt:ir. 
nefret eden ve haldld ıulh çeb- latitare için muhalefet fubm 
resi arzeden murahhularla koa- reili davet edilmiftir. 

feransta hazır bulunacağım 16y· etmekten ıeri dunmyacaldarcLr. 
lemif, demiftir ki: Fakat bn yardumn bakilct " 

- Hiçbir tekaddnm •• te- lllr'atli olmua llzımchr. Bia ba-
fevvuk fikri beslemediğimizi el- Iİt •• Omit nrid formllller ka-
bana ilin ediyoruz. Bu koafe- bal etmek ihtiyatllzlıtuu ı&te-
ranstaki murabhaslanmız mllte- rerek memleket ua)'İfİDI telıli-
kabil bir yardım formiilll telldn keye koymıyacaiiz. 

Benim de kendime göre kanun
lanm vardır. Herteyden enel 
gerek tabiatin, gerekte cemiyetin 
nizamını bozacak hareketlerden 
uzak durmak benim için ilk 
ıatbr. 

- Halim Beyefendi, bunlari 
derhal tasdik etmek te benim 
ilk vazifemdir. Zab Alilerine 
kartı derin bir hllrmetle mtite
hasaisim. Bunu temine bile hacet 
görmem. Fakat müsaade buyu· 
rulursa birkaç ıey daha arze
deyim. 

- Estağfurullah. 
- Bugünkil vaziyette, kava· 

nini tabiiyeye herhangi bir ria
yetsizlik mevzubabis değildir: 
Narin hasta,sakat, gayri tabü bir 
kadın olsaydı diyeceğim kalmazdı. 
Bu noktadan zannederim ki ona ıi· 
tem edebilecek bir ıey yoktur. 
Kavanini içtimaiyeye gelelim. Sa-

mi Bey, Londrada, Müı Peni ile 
eYlenmİf olaaydı bugiln ne deti
ıecekti? Hiçi Sadece lngilterenin 
nnfus kaydinde bir •Narin. ismi 
fazla kaydedilmif olacakb. Hal
buki o isim, bugibı, Türkiye licll
linde mukayyettir ve memleketi· 
miz mtınener bir evlit kazanmıt
br. Hem de bugtın, sizden ve 
benden başka, Narinden ye ba· 
basından bqka meselenin haki
katini bilen de yok. Diğer taraf
tan, Narin yangın yerinde veya 
Çetme içinde bulunmut kimsesiz, 
bakımsız bir gayrimeşru varlık 
değildir. Babası ona blltnn haya· 
bnda şefkatini esirgemediği gibi 
ben de kendisine karşı vasilik 
yazifemi yapbm: Tahsiline ve 
terbiyesine elimizden geldiği ka• 
dar itina ettik. 

(Arkuıvar) 
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Kari Jl1ektuplan 

Develideki 
Metruk 
Kilise 

Kayseri viliyetinin Develi ka· 
zasında emvali metrukeye ait bir 
kilise vardır. Bu kilisenin keres· 
telerile taşlarından bir kısmı ge
çenlerde bazı ki'llseler tarafın.. 
dan sökülerek kaldın!mıştır. Bu 
vaziyetten hükumetin haberi yok· 
tur. Ufak bir tahkik neticesin· 
de bu tahribi yapanlar meydana 
çıkarılabileceği için alakadarların 
nazarı dikkatini celp ediyorum. 
Esasen bu bina güzel bir mek· 
tep olabilirdi. Fakat bugün ha· 
rap olmuştur. 

l z. 
Kazanç Vergisi Mesa1esi 
19 senedir nısıf hasılab hü· 

kümete ait olan imtiyazlı bir 
müessesede çalışıyorum. Maksa
dımı yazmadan evvel bizim gibi 
müessesatta çalışan küçük me
murlarla hükumet memurlan 
arasında ufak bir mukayese yap
mayı lüzumlu gördüm : 

Hükumet rnemurlarmın sene
de bir ay maaşlı mezuniy~tlerine 
mukabil bizim bir hafta bi!e 
mezuniyetimiz yoktur. Hükumet 
memurları hasta olurlarsa maaş

lan verilir. Biz hastalanırsak, 
hatta rapor da olsa yevmiyelermi· 
zin nısfı, haber göndermezsek 
tamamı kesilir. Hükumet memur
ları terfi eder, tekaüt ve ikra· 
miyeleri vardsr. Bizde terfi ve 
tekaüdün hiç yeri yoktur. 

Asıl maksadım kazanç vergi
si hakkında yapılan bir hareketi 
anlatmaktır. Hükümet memurlan 
iki üç ay var ki, yirmi lirası ha
riç, maaş!arının mütebaki kıs
mından yüzde beş kazanç kesil
diği halde, bizim senelerdenberi 
elli liradan ibaret olan maaşımızın 
mecmuundan ve yüzde yedi üze
rinden kazanç kesiliyor. Halbuki 
Son Posta ve bütün gazeteler 
hususi müe.sseseler memurlarının
da yüzde beş kaz·mç vergisi 
vereceklerini yazmıştı. Fakat 
henüz bir netice çıkmadı. 

İzmirde: B. S. 

Eir Beyanatı tekzip 
Aldığımız mektuptur: 
Akşam gazetesinin 19· 12-381 

tarih ve 4739 numaralı cumartesi 
günü intişar eden nüshasın birinci 
sayfasında Ayakkabıcılar cemi-

·yeti merkez binasının resmile 
benim resmimin konmuş oldu· 
ğunu ve ayni zamanda ayakka-
bıcılık hakkında benim beyao3· 
bm imiş gibi bazı yaz..ılar yazıl
mış olduğunu gördüm. Bilhassa 
ayakkabıcılık ıan'atinin el ima-
linden çıkarak makineleşmesine 
taraftar olduğumu zikreyleınek
tedir. (Halbuki el imalinin kuv
vetle himaye edilmesini istiyen 
ben) hiç kimseye bu hususta ve 
bu şekilde beyanatta bulunma-
dığımı muhterem gazetenizde 
neşretmenizi rica ederim. 

Ayakkabıcı ve San'atkaran 
Cemiyeti Reisi 

Cevaplarımız 
Niğdeden M. Kadri imzasile 

mektup gönderen kariimize: 
Gönderdiğiniz mektupta sarih 

adresiniz olmadığı için maalesef 
mevzuu bahsedemedik. 

Jf 
Şişlide Talat Beye: 
Meselenin bütün safhalan de

'miş ve gazetemiz işin hakiki 
!phesini bulup yazmaya muvaf
ak olmuştur. Tabii görüp oku-

r.· ı ··!muzdur. 

SON POSTA Klnunuenel ~ 

Paris Mektupları lktısadi Bahisler 

Kira Otomobillerinin Şoförleri Fabrikalar 

B•Jh · G } . Ş h• H . . Sermayelerini 
ı assa ece eyın e ır arıcıne Arttırıyorlar 

M •• t • G •• t •• • 'P.'? V d •} ltbalitm tahdidi, bil&-: 
uş eyı o urmemıye .ı.~arar er ı er yilnlU mensucat saoayiimize Jll 

kemmel bir inkişaf fırsab yet' 
miştir. Yapt:ğımız bir tetkik ,,. 
ticesinde öğrendiğimize ~ 
lstanbul ve civarında dart 'f;b. 
kumaş fabrikası vardır. B~ _d 

rikalar n:emleketin yilnlil JnlP"'"~ 
ihtiyacını yan yarıya temin ~ 

Paris, 14 (kanunuevvel)- Pa
riste kira otomobili işleten mil· 
esseselerden başlıcalarının mü· 
dürleri dün hususi bir içtima 
ıLdettiler ve şoförlerine: 

- Tanmmış olmıyan 
rileri bilhassa geceleyin 
haricine götürmemelerini 
etmiye karar verdiler. 

müşte

şehir 

tenbih 

Otomobil s,;ıhiplerinin ittihaz 
ettik!eri ilk karar budur. ikinci 
karara gelince: 

- Şoför mahalli ile müşte
rinin oturacağı mahallin arasın
daki camlı pencereyi kaldırmayı 
ve pencerenin yerine baştan başa 
çelik bir levha koymayı düşün
düler. 

Bu takdirde mfişteri ile toför 
arasında temaı imkanı kalmayın· 
ca şoför yol esnasmda müşterinin 
vereceği emri nasıl te!akki ede
bilir, suali varittir, otomobil sa
hiı: leri bu mahzurun önüne geç· 
mek içinde otomobilin içinden 
dışına bir telefon hatb uzatmayı 
tasavvur etmişlerdir. Fakat henüz 
kat'i karar verilmemiştir. 

• 
Paris otomobilcilerini bu kadar 

telişa düşüren sebep nedir bilir 
misiniz? 

F ransada gün geçmez ki, bU· 
yük şehirlerden birinin dışında ve 
tenha bir yerde bir otomobil şo
förünün cesedi ve ekseriyetle de 
meb-uk otomobili bulunmasın! 

Bu gibi vaziyetlerde, katil ek
seriyetle bulunur ve mutlak ola
rak cinayetin her defasında da 
anlaşılır ki: 

- Taarruzu yapan adam bir 
müşteri sıfatile otomobile binmiş, 
şehir haricinde bir yere gidece
ğini söylemiş ve tenha bir yola 
sapıldığı zaman biçare şoförün 
arkasından bir kurşun sıkmıştu 
Maksat zavaltının cebinde bulu· 
nan az çok bir parayı almakbr. 

• Fakat otomobil sahipleri ta· 
rafından verilen bu kararın me
seleyi kökünden hallettiğini zan· 
netmeyiniz. 

Filhakika otomobil şoförlerine 
mu3allat olan haydutlar bu za
vallılan şehir haricine çıkarama· 
dıklannı görünce bu dafa da 

. ŞE'hir dahilinde çalışan şoförlere 

musallat olmuşlar ve ilk vak'ayı 

Uşağın Cinayeti 
Bir Japon Hizmetçisi Ef. 
sini Ve Dostunu Öldürmüş 

Puglezo ( F raosa ) 2 l - Şatz 
isminde bir milyonerin uşağı olup 
vazifesine nihayet verilen bir Ja
ponyalı uşak, her nasılsa efendi
sinin aparbmanında ve dostu olan 
bir kadınla bulunurken milyoner 
içeri girmiştir. Her iki erkek 
arasında müthiş bir mücadele 
olmuş ve kadın telefonla zabıtayı 
haberdar etmiştir. Fak at Japon
yalı uşak kadım telefon başında 
öldürdükten ıonra ölüm halinde 
bulunan eski efendisini de evin 
mahzenine kadar sürüklemiş ve 
orada başını vücudundan keserek 
ayırmıştır. 

Gerek cani ve gerekse bu ci
nayete iştirak eden caninin üvey 
kız kardeşi yakalanmıştır. 

l'arlst11 •onııncıı taarruzda 6/en şoför Pegrissoıu otomohilintl11 

Kira Ot-omobillerini 
Zırhlı Otomobile 
Tebdil Etmek için 

Tedbir Alınıyor 

Son taarrazdan nasılsa kurtulan 
Şoför Aroi 

Şehir Haricine Çıkan 
Şoförün Geri 

Gelmemesi lhtimalı 
Çok Kuvvetlidir 

da söylediğim içtimada verilen 
kararlardan 24 saat sonra yap
mışlardır. Hadiseyi anlatayım: .. 

Dün gece yedinci belediye dai· 
resinde devriye gezen polis me
murlan Jose Maria sokağmın 
başmda fenerleri sönük bir oto
mobil görmüşler, otomobilin içi
ne bakmak istemişler ve o ande 
hayret ve dehşetle geriye fırla
mışlardır. 

Filhakika otomobilin şoför 
mahallinde peykeden aşağı yuvar· 
lanmış baygın yatan bir yaralı 
vardır. Polis memurları derhal 
yaralıyı Laönnok hastanesine gö· 
türmüşler tedavi altına aldırmış
lardır. .. 

Yarala rahat bir gece geçir
dikten .sonra ertesi gün kendisi· 
ne gelmiş ve isticvap edilmiştir. 

Bu biçare Fredrik Aroi is· 
minde bir ıofördür. 33 yaşında· 

dır, Boulvar Grenell sokağmda 
64 No. da oturmaktadır. O gece 
akşam yemeğini müteakıp payi· 
tahbn sol sahilinden iki müşteri 
almış, sağ sahile geçmiş, Jose 
Mari sokağına sapmış ve tam 
burada arkasındaki perdenin açıl
dığını duymuş, müşteri bir emir 
verecek zannile otomobili yavaş• 
latmış, arkasına bakmış .• 

Şoför diyor ki : 
- Bundan sonrasını hatırlı· 

yamıyorum. Gözlerimi bu basta· 
nenin yatağında açtım, ne oldu 
bilmiyorum. 

Anlaşılan müşteriler şöföriln 
başına ağır bir cisim vurmuşlar 
ve adam bayıldıktan sonra ce· 
binde bulunan ( 12) lirayı alarak 
savuşmuşlardır. 

Jfo 

Acaba hu işi kim yaptı? Elde 
delil yoktur. Şoför de mutaarrız
lan teşhis edememektedir. Buna 
rağmen mutaarrızların da buluna
mıyacaklarını zannetmeyiniz. Paris 
polisi o derece munt.azamdır ki, 
fevkalade bir hadise olmadıkça 
katili ergeç, fakat mutlaka bulur. 

Sarhoş Talebe 
Bir Darülfünunda Garip 

Bir Hadise Oldu 

Londra, 18 - Aberdeen Da
rülfünunu talebesinden biri sar
hoş iken aklına muziplik gelmit 

ve bunu yapmıştır. Bu genç bir 
gece pijamasına gazete kağıtları 
doldurmuş ve bu suretle meyda
na getirdiği mankenin üstüne de 
bir iskelet başı yerleştirerek bu
nu darülfünunun 100 metre yük
sekliğindeki kulübenin üstüne dik
miştir. Bu genç mankeni sırtına 

bağladıktan sonra sarhoşluğun 
verdiği büyük cür' etle girintili, 
çıkıntılı taşlara tutuna tutuna 

[ kulenin tepesine tırmanıp bu ga
rip heykeli oraya dikmiş ve yine 
büyük bir tehlike içinde inmiştir. 
Dün bu münasebetsiz heykeli 
yerinden indirmek için itfaiye 

mektedir. Tahdit kararınd 
evvel her sene hariçten oıe01l~ 
ketimize sırf yün ve anıı paııı~ 
olarak (5) milyon metre kuJll 
ithal edilmekte idi. Tahdit •. ~ 
rarnamesi devam ettiği takdJJ" 
yün kumaş sanayiimizin dört -' 
ne gibi yakin bir zamanda 111~~ 
leketin kumaş ihtiyacını karr 
yacağı ümit olunmaktadır. !.ııl 

Mevcut fabrikalar sermayele;; 
yü1;de ( 30) veya ( 40) ka. 
arttırmıya ve işlerini genişletııı'>" 
karar vermişlerdir. Yakında ~d 
kararın tatbikına geç.lecektir· 

Geçenlerde Türk sernıaf 
darlarile ~tirak eden bir Fraıısı' 
grupu Kağıtbanede ( 7 ) oıilY0-
lira sarfi!e ( 1000 ) tezgahlı ~ 
dört bin ameleli bir kumaş f,lr 
rikası açmak için teşebbüste b~ 
lunmuştu. Fak at Belediyece l(j 
hanede fabrika yeri olarak beie' 
nilen mevki muvafık görüloı' 
diğinden bu teşebbüs başarıll 
mamıştı. Tahdit karamamesincl~ 
sonra yünlü mensucat aanayiiıP*' 
zin pek yakm bir istikbalde ti' 
kamül ve inkişafına intizar eclt 
biliriz. 

İngilterede 
Buğday Meselesi MünS' 
kaşalara Sebep Oluyot 

Londra, - l 8 Hariçten lngilte' 
reye ithal edilecek buğday koll' 
tenjam meselesi birçok mUıl' 
kerelere sebep olmaktadır. ı<oıı' 
tenjan usulü aleyhinde bulunduğıl' 
nu birkaç gün evvel bildire~ 
İngiliz ve İrlandalı değirmencilef 
bir!iği namına bir murahhP 
heyeti dün ziraat nazın ile g6' 
rüşerek birliğin noktai nazar~ 
izah etmiştir. Yine dün LiverP 
buğday tacirlerini temsil edeı' 
diğer bir heyet . dominyonl-1 
nazırı ile ayni mesele hakkınd# 
bir buçuk saatlik bir mülak•

1 

yapmıştır. Liverpolun cihan but 
day ticaret merkezlerinin eıı bil' 
yüğü olması Liverpol tacirleriJJİ# 

'; 

müracaatine hususi bir ehemıoJ 
yet verdirmektedir. Buğday 111e' 

selesinin İngiltere gibi yiyeceği~ 
kendi hududu dahilinde teıııil' 
ve tedarik ede niyen bir me~ 
leket için hayati bir ehemmiyeti 
haiz olması tabiidir. 

Y 11!ni Neşriyat: 

Havacıhk Ve Spor 
Tayyare Cemiyeti tarafındad 

çıkarılan bu mecmuanın son niiS" 
hasında çok istifadeli ve heycaO
lı yazılar vardır. Havada terf 
vaziyette (37) dakika uçan Al~ 
man tayyarecisi A~l:fin mahare~ 
!erini bu nüshada g öreceksini~ 

takımları seferber edilmiş ve yüı:~ 
lerce metre yüksekliğindeki itfa
iye merclivenlerile kulenin t"epe" 
sine çıkılabilmiştir. Bu cür'<·tk~~ 
talebe inzibat komisyonunc . ;t 
gün hapse mahkiim edilmisti: 
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llecit ElendlnJa kıa 
Dürrü,c hvan alan 
Haydarabat NLU• 
mmın. yalnıs bir 
bankada 100.nllyoıı 
~li:a lirası kıymr 
tiııde altını vardır. 

.SON P SOT A 

INANILMIYACAK 

Bir maman harare· 

tJ, aç kilometre me• 

aafeden hlıaedllr 

bilir. 

Tamaıa- lolo hlr 
bardak sur_an lçlade 
lıtr kaflk fC bİJ' 
tlamla ta,ı rrnak9l'Zlll 

erite bilir misiniz? 

ŞEYLER 

\, ... . , . .. ~-

Atqle atql 
ıMindiirünllıt a 

~ ..... --.::, -~ ,,_~ -m;.a..;-;:f&. Bir llmbanın 
llatllne bir ya

Ba OD bq ldtabt 
muhtelif ,eklllcrde taıulme 

kalkarsanı:a ve her defa• 
•mda b·r dakika aarfcder
aenlz, lflnhı:I bitirmek lçla 
2,250 HDey• ihtiyaç •ardır. 

aar aigara hı
taraann, 

llmba 

81acr. 

• • . 

____ 't 
j 1 

/',,. 

u tahta Nat 
ene eyyeJ ya- ' 

pılmış· ır. Birkaç :. 
ıene ltlememlı, fa- ~ 
kat eahiblaln 11· 

dllğll ıtamaa ıaat 72 defa blrlblrl .,.. 
kHındaa ç:alınııtır. 

l 

Bilir 1 
Misiniz 

1426 Kadem Deniz Dibinde IBu Eller 
Sizin Elinize 

Benziyor Mu? Niçin? 1 
Senenin En Kısa Günü 
Hangisidir 

Günün uzunluğu mevsime gö
re değişir. Ve bu değişiklik 
haziran ayında günün son dere
ce uzaması teşrinsanide son 
derece kısal~ası ile son haddine 
varır. Haziran ayı içinde gün °0 

alb saattir. Halbuki teşrinsaninin 
yirmi birinci günü yedi saatten 
ibarettir. Demek ki senenin e~ 
kısa günil teşrinsaninin 21 incı 
günüdür. 

Bunun sebebi şudur : Dünya-
nın üzerinde döndüğü kendi 
mihveri güneş etrafında döndüğü 
mihvere nazaran meyillidi. Eğer 
böyle olmasaydı gece ve gündü
zün uzunluğu aynı olacaktı. Mev· 
simler de bütün ıene zarfında 
aynı olacakh. 

Demir Isıtılınca Niçin 
Bükülüp Eğrilebilir? 

kl. · d gw "ıştirmek 
Eşyanın şe mı e . 

. t d•w . . zama eşya muhtelıf 
ıs e ıgımız . 
tarzlarda mukavemet gösterır. 
Mesela bnzısı kınlır, bazısı ~ü
külür, ve tekrar eski şeklıne 
döner, veyahut eğrilip kalır. . 

Bu hususta umumi kaıde 
fudur: Bir şey nekadar &oğuk 
olursa okadar sert olur. Bu k~
ide demir için de doğrudur. Bır 
Şey nekadar sıcak clursa o~a
dar yumşak olur. Demir de oy: 
ledir. Çüııki ısınan şeyin cüzülerı 
biı-ibirinden uzaklaşır. Bu sayede 
evvelce bükülmiyen şeyler daha 

kolayca bükülebilir. 

liava Dalgasını Niç~n 
Elimizle Hissedemeyız? 

Bu sual tamamen doğru de
ğildir. Çünki biz hava d~l~.a
aını tamamen hissetmez degıiız. 
Y elpazelendiğimiz zam:ın, vey~
hut bir kapı şidd!tle kapandıgı 
tarnan, yanımızdan bir şey sür'atle 
geçtiği zaman, hava dalgasını 
hissederiz. Fakat hava dalgalan 
küçük ve seri olduğu zaman onu 
elle hissec' e n eyiz. Şu halde hava 
dalgalarını hissediyoruz demektir. 

Gurup Esnasında Görülen 
Güzel Renklerın Sebebi 
Nedir ? 

Grup esnasında güneşin bat
tığı yerde, havada güzel renkler 
hasıl olur. Bu renklerin sebebini 
araştırdığımız zaman çoğumuzun 

hayretini davet edecek bir neti· 

Dııardan baliklar tlalıu:ı 
nasıl görür 

Denizlerin dibi, bizim ıçın · 
meçhul değildir. Fakat şimdiye 
kadar sığ sahillerde denizin di· 
bine inmişler, hatta birçok yer
lerde denizin dibinde filmler bile 
almışlardır. 

Bizim gördüklerimiz ve bil· 
diklerimiz muayyen ve mahdut 
bir derin'ikteki hayvanlar ve 
deniz mahliiklarıdır. 

Halbuki tabiat Alimlerinden 
biri, sureti mahsusada yaptırdığı 
kuvvetli bir dalgıç aletile 1426 
kadem derinliğe inmiştir. 

Bu derinlik ne demeldir bi-

lir misiniz? 
Şimdiye kadar en ku~etli 

tahtelbahir bunun ancak dertte 
biri nispetinde derinliğe inebil· 
miştir. Bir tahtelbahir bu derin· 
liğe inse bir daha yukar! ç~kma
sına imkan yoktur. Çunki bu 
derinlikte su tazyikı 33,600 ton
dur. Dalgıcın etrafını saran de· 
roir çember ve pencereler de ka· 
lan kuvarç bile bu tazyike güç
lükle mukavemet edebilmiştir. 
Dr. Bobe bu aletle birkaç de
fa Okyanusların dibine inmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Garip Hayvanlar 
Or. Bobe bir çeyrek milden 

agw 1 inmeğe başladıkca yepyeni 
aş k 1 w 

deniz bayvanlarile arşı aştıgını 
bildirmektedir. Bu hayvanlann 
zahiri şekilleri, şimdiye kadar 
bizim bildiğimiz hayvanlardan 
büsbütün farkladır. Mesela bu 
derinliklerde yaşıyan bayvanlann 

ki . sadece siyah ve beyaz 
ren en 

ile karşılaşıyoruz. Bu güzel 
ce kl ·n sebebi toz ve toprak
ren erı . b'. 1 .. 1 B kirletici şeyın oy e guze 
tır. uf e vermesi bizi hayrete 
bir ~e bı~l. Fakat hakikat budur. 
d .. ure ı ır. k uş " .. k temamen berra 

Eger go aki .. w .. • 1 dı o v t gogun 
ve temız o say esnasında 
mavi omıyacak, klgrud hasıl ol· 
gördüğümüz ren er e 

Garip Deniz 
Hayvan/arife 
Karşı Karşıya 

Karanlıklarda 
Lô.mbalaril e 
Yaşıgan 

Balıklar 

Dalııç 1426 kadem derinliğe 
nasıl indirilmişti? 

görünüyorlar. Fakat tutulup su 
üstüne çıkanldıklan zaman, sıcak 

memleket balıkları gibi rengarenk 
oldukları ani şılmıştır. 

Bu vesilenile Dr. Bobe güne~ 
şuamın deniz dibindeki tesir ve 
akislerini tetkika muktedir ol
muştur. Dr. Bobe müşşahedelerini 
ıöyle izah ediyor : 

mıyacaktı. 
Bunu iyi anlamadınızsa size 

izah edelim. Biliyorsunuz ki g ü
neşin gerek doğuşu, gerek batışı 
esnasında basıl olan renkler gü
neşin ziyası sayesinde hasıl olur. 
Güneşin şuaında birçok renkler 
vardır. Biz bu renklerin bir kıs· 
mını görürüz, bir kısmını göre-

Dalgıç penceresintlen 
dışarıya bakıyor 

"Derinliklerde ıuaın husule 
getireceği renkler insana bir 
donanma hissini veriyor. Projek
törümdeki düğmeye basbğım za
man denizin içinde sarı bir yol 
açıldı. Ben ömrümde böyle sırı 
göremedim. Fakat projektörü 
kapadıktan sonra ortada hakim 
olan renk mavi olmuştur. Mavi 
renk o kadar kuvvetlidir ki, başka 
bir r engin yaşamasına imkan 
bırakmıyor. 

L~mbalı Balıklar 
"Di~te yaşıyan hayvanlar 

ışık veren cinstendir. Hepsinin 
kendinden fenerleri vardır. De
nizin dibindeki koyu karanlığı 
bu sayade yarıp yürürler. Ekse
risi yaşıdır. Dipten biraz yuka
rıda uzun koyruklu, yılana ben· 
zer balıklara tesadüf edilmiştir. 

Bu balıklarm kuyruklannda alb 
adet lamba vardır. 

Bunlardan maada şimdiye ka· 
dar fennin tanımadığı garip 
mahlüklarla karşı karşıya kalın
mıştır. Bunların en ziyade nazarı 
dikkati celbeden kısımları, ağız· 

larının büyüklüğüdür. Bilhassa 
denizin dibinde yaşıyan balıkla
nn çoğu büyük ağızlı ve büyük 
kannlıdır. Kannlan torba gibi 
olan balıklar vardır. Bazılannın 
da köpek dişlerinden büyük diş
leri olduğu görülmüştür. 

Bunlar arasında en garibi, 
papağan balığı ismini verdikleri ba
lıktır. Bu balık çok büyük ve çok 
vahşidir. En ziyade tesadüf edi
len balık ta budur. 

meyiz fakat bu şia yolda her 
hangi bir mania rast gelip kın
lırsa, o vakit birçok renkler 
görünür şekil alır. işte grup ve 
tulu esnasında gördüğümüz renk
ler bu sayede hasıl olur. 

Güneş şuaımn tesadüf ettiği 

bu manide havada bulunan toı.· 
dur. 

Bu adamın elinin ıekli, hacmi 
ve diğer hususiyetleri, o kim
senin tabiat ve teşekkülü ile 
alakadardır. 

Mesela kısa parmaklı, falrat 
avucu geniş kimseler, kısa ba
caklı, uzun glıdeli, ada'o~i olur
lar. Bu gibiler 
vücutça kavi 
ve sağlamdır
lar. 

Bu resimde 
gördüğünüz 

şekilde par
makları kısa 

olanlar, ince 
uzun parmak
lıların tama· 
men hilafına olarak, pratik 
kimselerdir. 

Bunlar, cömert, Alicenap 
olurlar. Hiçbir şeye aldırmaz, 
her şeyi iyi karşılarlar. T eferrü• 
atle meşgul olmazlar. Kravab 
fena bağlanmış, } ah:.ıt kundura
sının ipi çözülmüş, böyle şeylere 
ehemmiyet vermez. 

Bu adamlar okadar nikbin, 
hoşgü, neşeli ve lakayt kimse· 
lerdir ki, bunları sarsabilmek 
için hareketi arz kadar kuvvetli 

bir darbeye ihtiyaç vardır. Bir 
karar vermiye icbar edildikleri 
zaman, ekseriya rencide olur, 
ve istemiyerek karar verirler. 
Bu takdirde de işi muhakeme 
edip öyle büküm vereceğine, 
heyecan ve asabiyete kapılır ve 
evvelden edindiği fikirlerin tesi
rile hareket eder. Onun en bo
yük kabahati heyecana kapıl· 
masıdır. 

Kısa parmaklı, 1l%Utl avuçlu 
kimseler, eğlenceye çok düşkUn· 
dürler. Hudutsuz içer, hudutsuz 

yer; hudutsuz eğlenir. Hatta 
hastalandıkları zaman dahi şid· 
detli surette rahatsız olurlar. 

Bunların sevdalanna, sami· 
miyetlerine inanılmaz. Heyecana 
ve asabiyete kapıldıklan anda 
ne yaptıklarını bilmezler. Onun 
için vefasız ve lakaytbrlar. 

Tanıdıklarınız içinde yukarda 
tarif ettiğimiz ellere sahip kim
seler varsa, bunların tabiatlerini 
tetkik ediniz. Bütün bu söyle· 
diklerimizin doğruluğunu tasdik 
edeceksiniz. O takdirde bu gibi 
adamlara karşı nasıl hareket 
etmek laz ım geldiğini tayin 
etmekte müşkülat çekmezsiniz. 

, 
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iki, iç aaat evvel medrese 
bopltan adam, ne vakit bahçe
ye dönmliş ve ne vakit basta ol
mUfbıl.. Ziyaretçiler yllzlerini ek
ıiterek diifilndiiler, bir hüküm 
veremediler. Çünki Ağa Hazret
leri, Hllnkirın bq bendelerinden 
idi ve Htınkir kölelerinin de 
Efendileri gibi sağlan, solldn ol
mazdı. Bir dakikalan diğer bir 
dakikaya uymazdı 1 .. 

Sipahi Ahmetle ukadaşlan, 
kannlanm doyurduktan aonra 
.. lbni Kemal " hacresine yerleş
mitlerdL Orada top talimi yap
alar, misket patlatsalar [*] Edir
ne halkından tek bir kimsenin 
bqaııa çevirip bakmasına imkln 
yoktu • H6creden dıpn sıza -
cak her ses , iyi veya kötll 
cinlerin eseri sayılacak ve bllttbı 
kulaklar, bu seslere k8J'fl tıka

nacaktı. Medresenin etrahnda 
tekenlha ediveren sesizlik, bu 
hakikati bllytık bir ballgatle an
labyordu. Koca sokağa girip 
cakan yoktu. Civardaki evler de 
alellcele tabliye edilmişti. Boh-
çuını koltuklıyan kadın, burcunu 
omuzbyan erkek, uzak semtler
deki dostlarının ve hısımlarının 

evlerine kaçmışlardı. 

Dokuz erkek manasız bir iti
kadın uyandırdığı bu çirkinliği gö
rllnce ilkin aeşelendiler, vaziyeti 
eğlenceli buldular, latifeler yap
blar. Fakat ıssız bir yuva melA
lile gözleri önünde sıralanan böc
reler, ıurada unutulmuş bir ka
vuk, beride dilİürillmiiş bir kitap 
ve biltün medreseyi kaplıyan nim
allk6n yavq yavaş onlann da 
içine müphem bit korku getirmiye 
bqladı. Bilhassa bostancılar, ka
badayıların aerseri hayatına henilz 
kanpn o Oç saray uıağı, için 
aiçin endişeleniyordu. 

Onu, ilk nqeler geçtikten 
aoara dllfllnmUtlerdi ve koca bir 
Edime balkının " Şom ,, g&rdtı
p bir yerde bannmağa tehlikeli 
bulmata temaynl etmitlerdi. Ken
dileri, mabut b6crenin hiklyesini 
saten biliyorlardı. Şimdi b&crede 
oturmak, sinirlerini sanmaktan 
hali kalmıyordu. 

Zilpte Bey, Siaan otlu, Ka
ranfil otlu ve llirim Çelebi de 
• Bostancılar kadar değilse bile -
Jine vehme dllfm6flerdi. Bu dört 
hovarda, balkın kanaatine kıymet 
vermek lhımgeldiğini düşiinerek 
vaziyette vebamet seziyorlardı. 

On bin kişinin inandığı bir şeye 
on kişinin bıyık bnkmesini buda
lalık sayıyorlardı. Fakat onlar da, 
bostancılar da korkak görünme
mek kaygusile diiştıocelerini açığa 
vuramıyorlardı. 

Zaten Sipahi Ahmetle Yeni
çeri Bakinin şen sözleri ve şen 

ıözleri ortaya tatsız bir müna
kaşa çıkmasına daima mümanaat 
ediyordu. Ahmet, iyi adamlara 
cinlerden fenalık gelmiyeceğine 
kani olduğu, Baki Ağa da zindan-

rJ Mlaket tahrip kabiliyetini fazlalat· 
brmak lçla top mermll.taln lçlae koaulaa 
k11rf11D n demir parçalandır. 

Kahireye Davet Etti 
lskenderiye (Hususi) - Dlln- '-~·· 

Yuı"' •ul •onra llütle"l• E/entll ilfaplarını 
lcoltıılclıgaralc Ön• düı•üıtii 

lardao ve cellltlardan kurtulmut dup kadar duvar diplerinden 
insanlara perilerin el değdiremi- yllrllyerek mahalle aralarına 

yeceğini diitündllğll için neşeli daldılar. En mühim ytık, 
idiler ve lbini Kemal höcresindeki Baki Ağanın omuzunda idi • 

yanın birçok yerlerinde olduğu 
gibi Mwrda da şiddetli bir ikb· 
sadt buhran hllküm .nrtlyor. Bu 
buhranın başlıca sebebi, Mısınn 

büyllk bir varidat membaı olan 
pamuklannan para etmemesidir. 

esrara ehemmiyet vermiyordular. O; yıllardanberi gizli ve 
Ayni zamanda yapılacak işin açık dövüşe geldikleri, aon 
nezaketi, arkadaşlar arasmdaki 

Buna logiliz lirasına takiben 
Mısır parasının düşttiğilnll ve bu 
düşilıil Mısırda faaliyet gösteren 
muhtelif müesseselere ait tahvil
lerin takip ettiğini nazarı dikkate 
alırsanız vaziyetin ehemmiyeti 
göze çarpar. Bundan dolayıdır ki 
Mısır parasının istikrannı temin 
etmek için Mısır Hnk6meti Belçi
ka Milli Bankas1nm Mlldürtlnll t 
buraya davet etmiştir. Bu zat 
birkaç glln evvel buraya gelerek 
Mısınn mali ve iktısadl vaziyetini 
tetkik ettikten sonra bir rapor l.Jcenderlgede pamıı/c nalcll•atı 

duygu farkmın tezahür etmesine ~ünlerde de kendisinden ağır ı;., 
mini oluyordu. Sipahi Ahmedin darbe yedikleri Mahmut Beyi 
tertip etmek istediği oyun hep- yakalıyacaktı. Edirnenin tanılmıt 
sinin merakım tahrik etmişti; simalanndan biri olan bu entri-
destan olacak bir it yapmak kacı adam, gllzel bir evde otu-
zevki, bepaini heyecana düşür- ruyordu. Uşakları, seyisleri ve 
müştu. Binaenaleyh Boıtancılar aşçıları vardı. Her gece, yinni 
da, zindan kaçaklan da samimi otuz kişiye yemek yedirirdi. 
bir yilrek birliğile fikir taati Yumruk lruvvetile veya düzembaz-
ediyorlar, yapılacak itin tefer- lakla şuradan, buradan topladığı 
ruatmı kararlaştınyorlar ve ayn paralan, ahbap ağırlamak uğruna 
ayn vazifel yükleniyorlardı. sarfetmekle meşhurdu. Böyle şöh-

y oldaşlar araaındaki müza- retli bir adamı, uşaklarının ya-
kere, o gilniln ikindi vaktine kadar nandan ve misafirlerinin arasın-
devam etti. Herıey diişiinüldU, dan almak hayli müşknldll. Fa-
en ince noktalar tahlil edil- k 
di, muhtemel tehlikler birer at Baki Ağa, o gün için büyük 
birer tetkik olundu, neticenin bir kuvvete malikti, bostancı kı-
bütün cepheleri inceden inceye yafetini taşıyordu ve bu kıyafet 
g&zden geçirildi ve nihayet hep- saray kuvvetini ihsas eden bir 
ıinin ağzında bir kelime belirdi: tılsım demekti. 
~ Tamam! ----------

- Şimdi sıra icraata gel
mişti, Sipahi Ahmet herkese 
vazifesini ihtar ediyordu: 

Sahte Taharri Memuru 

hazırlamaya bqlamışbr. 
Bu rapor sabırsızlıkla belden· 

mektedir. Çllnkll Mısır parasının 
istikrarına karar verilmesi veya 
lngiliz lirasının akıbetine Mwr 
paruımn mukadderabnın bağlan
m881 bu raporun neticesine g6re 
olacaktır. Bu hldise de, aynca 
memleketin geçirdiği buhranın 
tiddetini gösterebilir. 

Dayçe Oriyentbank Mısır fU· 
helerini kapatmııtır. Onun yeri
ne Dersdner Bank kaim olmut. 
Kahire ile lıkenderiyede iki ıube 
açmıfbr. 

lngiliz liraaile beraber Mısır 
parasının da düşmekte devam 
etmesine ilk bir çare olmak üze
re Mısır hUkQmeti albn ihracım 
menetmiştir. Bundan dolayı da 
şimdi burada mühim bir altın 
kaçakçılığa başlamışbr. Bunun 
mühim aebebi A vrupaya nazaran 
burada albn fiatinin fazla ytık· 
selmemiı olmasıdır. 

lskenderiye Ticaret Odam, ıa 
birkaç glln içinde tactrlere mfi. 
him tebligatta bulundu. Bu teb
liğde, lngiliz liraaımn dllşmesi 
aebep kaydolunarak borçların 
adenmemesi gibi bir yola sapıl· 
maması tavsiye edilmektedir. 
Oda, tnccann sıkınbya girmeyi 
de göze alarak memleketin iti· 
banm bozacak her tllrlll hare
ketten kaçınılmasına ehemmiyetle 
nazarı dikkati celbetmektedir. 

Geçenlerde vefat eden Hıdiv 
validesinin lstanbulda, Yeniköy· 
deki büyiik konağım Mısır bD
kümetine bırakması burada umu• 
mi memnuniyet uyandırmııtır. 

Mısınn Tnrkiye sefaret erklııına 
tahsis edilecek olan bu bina 
mllnasebetlle Mısır gazeteleri 
" Mısır sefaretinin bundan daha 
elverjşli bir bina " bulamıyaca· 
ğmı yazmaktadırlar. 

A. v. 
- Baki! sen, çoplük turpu

nu yakalayıp getireceksiu. Züpte 
Bey Avcı Burhana avlıyacak. 
Sinan oğlu, Kadı Efendiyi davet 
edecek, Karanfil oğlu subaşıyı 
bulacak. Bostancı yoldaşlar, saz 
takımını, köçekleri getirecekler. 
Mirim çelebiye şimdilik it yok. 
Geceyarııı, onu da işe salarız. 

Nimet Efendi isminde biri 
geçenlerde Langada bir kadına 
tecavüzde bulunmak ve ayni za
manda kendisine sahte taharri 
memuru süsü vermek ciirümlerile 
adliyeye verilmiftir. Birinci ceza 
mahkemesi diin bu sabtekirlık 
maznununun muhakemesine baş
lamııtır. 

Memleketimizde Ecnebi 
Propagandacılan 

Gün battıktan ıonra, kendi
lerine vazife gösterilen delikan
lılar, yine bostancı kıyafetinde 
medreseden çıktılar, mümklln ol· 

Şehzadebaşı 

H 1 L A L sinemasmda 
2 aözlll şarkıh film birden 

SEVGiLiNiN SON SESi 
RICHARD T AUBER tarafından 
Ayrıca: Dinamit Halaskar 

sözlü, 
Perşembe 

SON 

şarkılı komik 
günündan itibaren 

BÖLÜK 
muazzam fllm. 

3ı Klnunuevvel Pertembe gDnUnden 
itibaren RICHARD BARTHELMES'ln 
aon temıil ettiği ve bu ıenenln en 

büyük muvaffakıyet gördllftl 

-.. ŞAFAK KEŞlF KOLU ..-.. 
Ti KAnunuevvel Pazar aktaınıodaa itibaren 

M A J I K SİNEMASI 

DİŞİ KÖPEK 
Fransızca aöılü muazzam filmini 

giiıtermlye bathyacaktır. 
Bu heyecanla ve mUthlt dram, alnema 

mevalminin bir abidesidir. 

Heyecanı.. Dehşet!.. Merak!.. 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

DOKTOR 

Ihsan 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
Fodör Linlo 

Tercüme eden: 
Hizam n N. 

Kemal 

ınıı• m.olml 

~~ w ~~ 
l ıııı 
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T enzif Atlı halk gecesi 
Yakında: Unlar Ermit Muradına 

oyundan sonra hususi tramvay 
Alb yaşandan aşağı olan ço

coklar tiyatroya kabul edilemezler. 

Yann ak9am aaat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
YUNAN MiLLi OPERA 

heyetinin Uk temsili olarak 

TARAVIATA 

Bu film : Oyunu fevkalade 
kuvvetli bir san'atkir olan 
MICHEL SıMON 

( Bat tarafı 1 inci Nyfada) 

siı edilen yazı da: 

"Bir Fransız propagandacışı" 
serlevhasını taşımaktadıri içinde 
de ıu satarlar vardır: 

" Şarkta ( 46 ) aenedenberi 
Misyonerlik eden Rahip Löbry 
(84) yaşında olduğu halda lıtan
bulda ı&ndll. ı 

Kuvvetli bir tahsile sahipti, 
mükemmel bir teşkilitçıydı, bu
gün ekserisi Tnrk olmak iizere 
(750) talebeye malik olan (Saint -
Benoit) Kollejini, birinci sınıf 
bir tahsil müessesesi haline 
getirmişti. Şarkta çok nllfuz 
sahibi idi ve yüksek Fransız 

memurları birçok defalar onun 
mal6mat ve tavsiyelerine müra
caat etmişlerdi. Bu suretle Tiir-

ve namlı bir sinema 
yıldızı olan 

JANIE MARESE 1 
tarafından temeli edilmf>ktedlr. Bu iki alnema yıldızı 

DiŞi KÖPEK 
filminde çok kuvvetli dramatik aan'atlarını glSıtermektedirler. Sinema meraklılan 
ırGIUnç gibi batlıyan bir hayabn yavaı yava9 mGthlt bir faciaya d8ndüfünU r8receklerdlr. 
Kuvvetli, heyecanlan, merakh bir •ak'aya deh~tll bir romanı aevlyoraams muhakkak 

D 1 Ş t K o P E K'I 
g8rmelialnlz. 

kiye ile sulh müzakereleri yapı
lırken Şarktaki Fransız mektep
lerinin miistakbel idareleri hak· 
kında mütaleası alınmak tlzere 
Lozana çağınlmışb. Lejyon do
nör nişamna malikti. ,, 

Rahip Efendi Lozanda belki 
lehimizde, belki de aleyhimizde 
bulunmuş, bilmiyoruz. Fakat fU 
propagandacı serlevhasınm hoıu
muza gitmediğini sakbyamıya
cağız. 

Suikast 
Amerikada Mevkuf Bir 

Şakiyi Öldürdüler 

Nevyor 18 - Meşhur pki 
Jack Diamondun bir mllddetten
beri mevkufen muhabemesine 
devam ediliyordu. Dün mubamesi 
bitti ve şaki beraat ederek tah
liye edildi. Fakat tahliyesinden 
bir saat sonra iki meçhul şahıs 
Diamondun oturduğu odaya gi
rerek şakiyi tabanca kurşunlarile 
öldürdü. Bundan evvel kendisine 
iki suikast daha yapılmış, fakat 
her ikisi de akim kalmışb. 
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A y 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşhm? 

Abdülhamit, Yunan Nazırının "Manevi 
Harp,, Sözünden Kuşkulanmıştı 

-----------46----------------- YAZAN: Selma Z. 
Arkadaşlarımın bu masum 

itikatlarına vlkıf olduğum zaman 
katıla katıla gülmüştüm. Akıl ve 
şuura malik olan koskoca insan
lardan bile en küçük bir bayır 

ve menfaat gürülmiyen şu devir· 
de, ancak bir çocuk oyuncağın
dan başka birşey olmıyan adi 
bir bebekten uğur ve fayda 
beklemek hakikaten büyük bir 
safderunluk değil mi ?... Bunun 
için ben vimdiye kadar arkadaş
larıma uymadım ve bir maskot 
tedarik etmeyi de aklımdan ge
çirmedim. Hatta, şu karşım da 
duran ( Çinli mabut ) u alıpta 

eve getirdiğim zaman bunun bir 
( maskot ) olacağım hiç düşün· 

memiştim. 

Moris, evvela şundan bundan 
bahsettikten sonra birdenbire 
bana döndil : 

- Haa, Mis Silva.. az kalsın 
unutacaktım. Dün işittim. Size 
dahili sahnede küçük bir rol 
vereceklerini söylüyorlardı. Bu Ne Demek, Yoksa Bize Boykot Mu Yapacaklar ? 

NAKJLI ZIYA ŞAKIR 
Her lıakkı malı/uzdur 
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Doktor, be.nim yammda epeyce 
kaldı. Sonra : 

- Artık ihtiyarladım. Bana 
izin veriniz. Memleketime gideyim. 

Dedi, Fransaya avdet etti. 
Fransızlar, ( Milleti vahide ) dir. 
Vatanlarını çok severler. Nerede 
yaşarlarsa yaşasınlar, nihayet 
Fransaya avdet ederler. Bu hal, 
ıanki onlarda tarl bir hastalık 
gibidir. 

Abdülhamit, yine durdu. Bir 
iki saniye düşünür gibi oldu: 

- Maamafih, fngilizlerde de 
iyi adamlar vardır. İngiliz sefiri 
( Sir Okunur) vardı. Beni pek 
ıeverdi. Madamasile her vakit 

Eiyaretime gelirdi. Ben bir defa 
hastalanmıştım. Bunu haber alır 
almaz, ağlamış. Onun bu vefa
kar lığını hiç unutma'!I· 

ıs Haziran 530 

BugUnkO ( Sabah ) gazetesin• 
de Enver Paşanın bir beyanna· 
mesi vardı. Abdülhamit, bunu 
okumuş ve epeyce telaşa düşmüş. 

- Bana öyle geliyor ki, Yu
nanistan, başımıza bir iş çıkara· 
cak. Yunan Hariciye Nazın, 
(Türkiye ile manevi harp yapa· 
cağız) diyor. Bu, ne demek? ••• 

Acaba bite (boykot) mu yapmak 
istiyorlar. Hulasa, kanşık bir 
\'aziyet, •. Avrupanın halini de .p~k 
beğenmiyorum. Her tarafta sınır-
ler gergin. AIJah saklasın, Bal
kanlarda bir hadise zuhür ederse 

bu sefer mevzii kalamaz, Behe• 
mehal başka taraflara da sira-

yet eder. 
17 Haı:lran !30 

JO Hariraa '14 

Abdülhamit bu sabah öksü
rerek kalktı. Evvela buna ehem· 
miyct vermedi. Fakat yataktan 
çıkdıktan sonra öksürüğü arttı. 
Öksürük esnasında çıkard ığı 
balgamlarda biraz da kan vardı. 
Kanı görür gürmez Abd~lhami?i 
bir telaş aldı. Doktor Atıf Beyın 
gelüp gelmediğini anlamak ıçın 
hemen selamlığa haber yolladı. 
Vakıt erken olduğu için doktor 

gelmemişti. 

Abdülhamit, bir tarafta=ı sa• 
hırsızlıkla doktoru beklerken, 
diğer taraftan da gazeteleri is
tedi. Gazeteleri eline alınca bil· 
yük bir heyecana kapıldı. Çünkü 
ilk sayfalarda büyük yazılarla 
[Avusturya-Macaristan İmparator· 
luğu veliahtı Arşidük F rnsuva -
F erdinant ile zevcesinin katle
dildiği) havadisi görülüyordu. 

Abdülhamit , bu havadisi en -
dişeli nazarlarla okuyup ikmal 
ettikten sonra büyük bir teessü
re kapılmıştı. Nitekim, biraz son
ra doktoru görür görmez derhal 
bu meseleden bahsetti. 

' 

Bu sabah erkenden bana 
{ Alis ) geldi. Bu şen ve şuh kız 
benim ( Çinli maskot ) umu gö
rür görmez, hemen ellerini çırpa

rak haykırdı: 
- Silva .• Nihayet sen de ma ... 

kota inandın ha •.• 

Abdülhamidin bahsettiği 011 saltan Mustafa tarafından 
bügük Fredrikt1 tönderilen nam• 

Dedi. Ben, o mabudu nasıl 

ve ne hisle almıya mecbur oldu· 
ğumu ona anlatmıya lüzum gör
miyerck sade gülmekle ve, 

- Evet .. Bu, lazımdı. 
Demekle iktifa ettim. 

Abdülhamit, vaziyeti oöyle ince damar halindeki kanı te- Alisle beraber stüdyoya gittik. 
tahlil ediyordu: laşla doktora gösterdi: Buglin çevrilecek bir Elimde, yi· 

ne bir ( kuru kalabalık ) olacak
tık ... Elbise dairesine gittik. Rol
lerimize mahsus elbise!cri giydik. 
Harici dördüncü plana gittik. 
Orada artistlerle, (filim alma hey· 
eti) ne intizar ediyorduk. Bu esna· 
da yanımıza (Moris) geldi. Moris, 
(Maritinik) Ji bir Fransız gencidir. 
Metöransenlere yazıcılık eder. Ter· 
biyeli ve iyi ahlaklı bir adam ol
duğu iç.in aras•ra şöylece uzak
tan ahbaphk ediyoruz. 

- Bu cinayetin (Bosna) da 
vuku bulması çok ıayanı tee!süf-

tilr. Bereket versin ki, katil der· 
hal ele geçirilmiş ve Avusturya 

tebaasından olmakla beraber 
(Sırp) milletine mensup olduğu 
anlaşılmıştır. Eğer katil bulunma-

mış olsaydı, pek çok dedikodu 
olur, belkide haksız yere birçok 
kimseler ittiham altında kalırdı ... 
Sırplar, çok cüret'klr ve gayele· 
rine sadık bir millettir. Onların 

gizli kinlerinden korkulur. {Pren

çıp) ismindeki katilin henllz On 

dokuz yaşında bir mektep tale-

besi olmasına bakılırsa, bu mese· 
lede başkalarının tahrikine alet 

olduğu anlaşılır. 

Herhalde bu cinayet, tahst 
değil, siyasidir. Bahusus, cinaye

tin vukubulduğu gün Sırplıların 
( Kosova muharebesinin hatırası-
nı ihya için ) şenlikler yapmakla 
meşgul olması da çok manalı· 
dır... Doğrusu, hem veliahta, 

hem de zevcesine çok acıdım. 
Vakıa kendilerini şahsen tanımı

yorum .• Fakat ikisini de genç ve 
güzel olduklarını biliyoı·um .•• 

Abdülhamit biraz durdu. Du
daklarını bükerek düşünür gibi 
oldu ve yine sözüne devam etti : 

_ Bu Hadisenin ( Sırp ) lı
Iarı müşkül vaziyete .ıokmak 
ihtimali vardır. Zaten Avustur-

alı]ar eskidenberi İslav tehli-
y • J k 00 

L kesine manı o ma ıçın o :ıava-
Jide birçok tedbirler almışlardır. 
Bu hadise ijzerine de birçok 
şedit vesaite müracaat edecek-

lerdir. 
Avusturyalılar, imperatorlarını 

·mperator hanedanmı çok 
ve ı b 1 . 

1 r Herhalde u mese eyı 
sever e • . 
kolayca unutamıyacaklar, belkı 
de intikam alm ıya kalkışacak-

( d Bakalım sonu ne olacak?. 
ar ır. ' . . 

Bu esnada Abdülhamıde, yme 

"k .. Hk geldi ve elindeki beyaz 
o suru d k. 
tülbende tükürerek balgam a ı 

- Baksanıza doktor bey.. bu 
kanı çok merak ediyorum. Sakın 
teverrüm etmiyeyim. Lfıtf en bir 
iÜ:ıelce muayede buyursanız ... 

Doktor, AbdUlhamidi kemali 
dikkatle muayene ettı. Ne ciğer· 
Jerinde ve ne do başka bir ye
rinde hiçbir şey olmadığını, gelen 
kanın öksürüğün zorile boğazın
dan geldiğini söyledi ve kendisini 
teselli etti. 

( Arkaıı nr ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögliyelim ... Size 
• • 

Tabiatinizi 
49 SAVA ZÜMBÜL Y ADİS } 1:\2 ALİ HAYDAR BEY: Asabi 

EFENDİ: Zeki 
ve sevimlidir. 

Tavır ve ha· 

reketlerile ken· 
dini sevdirir, 

çabuk şikaye

te başlar, müş
külata müte
hammil değil
dir. Ebevey-

nine karşı sokulganlık ve vefa
karlık gösterir. • 50 Evüpte A. Z. EFENDi ı Zeki 

ve hırçındır. 

işlerinde ace

leyi i h t i y a r 

eder, intizam 

kuyudatına ve 

hürriyetini ih

lal eden mü

dahalelere rağ

bet etmez.IBa-

ıan iddiacı olur. 

46 Bandırmada SAADET AY 
HAN HANIM: Fotoğrafının der
cini istemiyor. ) Hassas ve alın
gandır, çabuk müteessir olur, 
büyükli\ğU ve kendisini metetme· 
ği sever, muamelatında müşkül
pesent değildir. UysaJlığa müte-
mayildir. 

ve aculdür. 
Şıklığı ve in
tizamı sever , 
kendine söz 
söyletmez, hak
kını muhafaza 
etmesini bilir, 
kadın ve gil
zellik mevzu
larına lakayt 

kalmak istemez, tenkit ve itiraz
dan sinirlenir. 

53 DURMUŞ BEY; Asabi ve 

hırçındır.Miza

hı sever, şık
lığı ve kadın 
meuvu la r ı n ı 
ihmal etmez, 
daima sokul
gan müked
der, lcccssfise 

temayül eder. 

Eğlencelerden 

geri kalmak istemez, her şeyi 
kolay kolay yenmez, çabuk ku
sur bulur ve görür. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

--------------------------1 

Ben, birdenbire fevkalade se· 
vinerek onun kolunu tuttum ve 
sordum: 

- Ne söylüyorsunuz M. Moris? 
- Buna, emin olabilirsiniz .. , 

Dün bizim lokantada yemek 
yerken benim yanımdaki masada 
da metöransen muavini Mister 
Derbey vardı. O, yamndakilere 
anlabyordu. Hatla ben sora• 
caktım. 

- Keşki sorsa idiniz... Sakın 
bir yanlışlık olmasın, vallahi çok 
mahzun olurum. 

- Hayır yanlışlık olamaz. 
Mister Derbey, sizi çok iyi tam· 
yor. İsminizi tasrih ederek söyledi. 

O zamana kadar bizi dinliyen 
Alis, büyük bir memnuniyetle el· 
lerini çırparak haykırdı: 

- Gördün mü Silva... Satın 
aldığın o Çinli bebek sana nasıl 
uğur getirdi ..• 

Eh, vaziyet te hakikaten onu 
gösteriyordu. 

Öğleye kadar çalıştık. Öğle 
paydosunda, yemeğimizi yedikten 
sonra birer bardak limonata içmek 
ve biraz serinlemek için Alislo 
stüdyonun gazinosuna girmiştik. 
Ben, buzlu limonatayı yudum 
yudum içerek henüz bardağımı 
yarı etmiştim ki, omuzuma bir 
el dokundu. Başımı çevirdim 
Arkamda, Mister Derbey duru
yordu. Hemen döndüm ve gülüm• 
siyerek söz söylemesini bekledim. 

Derbey, sordu: 
- Ben de sizi anyordum. 

Öğleden sonra işiniz var mı? 
- Var amma, çabuk bitecek. 
- Şu halde, işiniz bitince 

beni altıncı atelyede bulunuz, 
kücük bir rol için sizi tecri.ibe 
etmek istiyoruz. 

Hemen Derbeyin ellerine aa• 
nldım. 

- Teşekkür ederim Mister 
Derbey.. İşim bittiği gibi gelir 
sizi bulurum. 

Dedim. 
(Arkası Tar) 

Giiniin Takvimi ı 
BUGÜN-22 kiınunuevvel 931, 

Salı, Rumt 9 kanunuevvel 1347, 

1 l Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,22 Babşı 
16,43 

NAMAZ V AK!TLERI - Sa
bah 4,33, öğle 12, 12ikindi 14,32, 

akşam 16,43, yatsı 18,22. 
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Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden: H. R. -39- Y aıan: Emil Ludviı 

- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

lzvolskinin Bütün Emeli, Bir An Evvel 
Avusturyadan intikam Almaktı 

Jaliçgada, Türk zabitleri Avusturya imparatora Şarl ile b•raber 
Bunlann evlerinde yalnız Fran- ı Viyanada Hariciye nazırlığına böyle yol almışlardır. Muharrikler 

sıı lisanile görüşülür. Çocukları irtika etmişti. Onu mağlup etmek, bir avuç kişidir; fakat yüksek 
daha lise tahsili gördükleri ıı- Avusturyayı bir anda bitirmek söylerler, kuvvetlidirler, atıp tut-
rada bile halk tabakasına ve o- her hadisede İzvolski'nin hareke- mayı bilirler, nasıl hareket etmek 
nun ilhamkar fakat iyi gcyinme- tinin saiki idi: lbımgeldiğini tayinde mahirdirler. 
miş rehberlerine mağrur bir na- Sırplarla uyuşur, entrika çe- Kont Benekendorf, 1913 şu-
ıarla bakar' ar. İzvoJski bunlar- vırır; Titioni'yi Trabulusgarba batında şunları yazıyordu: 
dandır. Petresburg ayanı hakkın- yollar; Balkanları lstanbula harp -" Kendisile yapdığım mlilA-
da hasmune bir an'ane içinde açmağa sevkeder; Romanyayı da katta Cambon tarahndan söylenen 
btiyümiiştür. Çarın validesinin te- rahat bırakmaz. "sözleri düşündüğüm ve Poincare 
zelzül etmemiş himayesinden ıi- Parise bilyük elçi ol~r, gider. den gördüğüm tarzıhareketi na-
tifade etmiştir. Mülazemetini Co- Maksadı, gayesi Fransayı ayni zarı dikkate aldığım zaman şu 
penhague da yapmışbr. Entrika- maksatla tahrik etmektir . fikre, daha doğrusu şu kanaata 
ımı Petresbuıgta çevirmiştir. Eski, C b k varının: aillaua yi eyenmez, or· 
dusturlar içinde uyuşmuş, eiki kak der, çünki Alman dostudur. Fransa bütün devletler içinde 
mektebe mensup bir diplomattır. O aralık Poincareyi kazanır. bir harp vukuunu istiyen de-

• miyeyim, fakat, büyük bir esef 
l B hı 'd Bu sırada Sabık Başvekil Lo-Altı sene evve uc au a, hissetmeksizin, karşılayacak olan 

b. k d şK- nis gevşekliğine binaen Petres-Moravyanın ır asrın a, u bir devlettir.,, 
minenin yanında, yanına misafir burgtan çekilmiştir. Bütün ma-
gitliği kont Berchtold,m karşı· kamlara Çara müsnit zevat geç-
ımda bir koltuğa gömülmüştü. miştir. Fransa da ise Poincare 

Her taraf ziyalara müstag- Cümhur Reisi olmuştur. Poincare 
raktı. Kahve içilip hizmetçiler kvvetlidir. Nüfuzu her gün art-
çekildikt~n, kapılar kapandıktan maktadır. Fransayı ziyaret ettiği 
sanra kont Dereuthal tarafından zaman Rusya Çarını son derece 
aldatılmasına müsaide etti. o a- izaz etmiştir. Fakat bir aralık 
ralık orada Gortchakov'un ruhu lzvolski • Türklere karşı gizli bir 
gezmiyor miydi? Sırp· Bulgar itillfından bahsetti-

Otuz sene evvel Avusturya ile ği zaman Poincare bu vesikanın . 
gizli bir itilaf akteden o idi. A- daha kıraetini bitirmeden. 
vusturya, Türkün iki vilayetini, " Aman, bu bir harp 
Bosna ve Herseği alabilecek, aletidir l 11 Diye bağırmış ve Ru-
idarc ve muhafaza edecekti. sun burnu dibim~ kadar so-
Buna karşı Rusya susacaktır. kularak: 
Rusya Boğazlara müteallik mua- - Tahaddüs edebilecek ibti-
hedenin tashihine kalktığı tak- lafa Almanya silahla müdahaleye 
dirde Avusturya da, o ıuretle kalkarsa, Rusya hakkındaki 
mukabele edecekti. Bu kadim taahhüdatımızı ifada biran bile 
mukavelenin tatbiki 2.amanı gel- tereddüt etmeyiz 1 Demiştir. 
miş, fakat bizzat akitlerinden Ayni zaman<la ilk taarruzun 
mutantan mezarlannda ancak Almanya tarafından gelmesi lü-
beyaz kemikler kalabilmişti. r.umunu da mevzubahs etmiştir. 

Evet, o şömine karşısında 
Avusturyalı kendi hakkından 
gelmiş ve o da Doumanın ıu· 
aUerinden yakasını kartaramıya
rak ç ekilmiye merbur olmuştu. 

Buchhlau intikamı! O zaman
danberi zihnini işgal eden me

sele bu idi .. 
Ayni şatonun sahibi Petres

burg-a da yetişerek kendisini orada 
da sıkbktan sonra müteakiben 

Fransada intikam fikri ıön

miye meyletmişken Agadirden, 
ve iki müttefikin mükalemesinden 
sonra yeniden uyanmış ve İngil
tere kıralının ziyareti bunu kuv
vetlendirmiştir. Maafih Pariste 
Fransayı harbe t~vik edenler bir 
düzUneydi, yahut ta yüz kişi ka
dardı, fakat Avrupanın her kö
şesinde her büyük hareketler hep 

« 
l 870 denberi Alman sefirinin 

sofrasına, devlet reisi sıfatile ilk 
defa olarak Poincnrc oturmuştur. 
Fakat Fransız nazırlarından Bar
thoıı' da Almanlara açıkca: " Al
sas"Loren'i geri veriniz. O zurnan 
dünyanın en iyi dost ları oluruz! ,, 
Demişti. 

( Arkası vıu ) 

Tuhafiye Eşyası 
Fiatlerde Yüzde Kırk 
Kadar Bir F azlahk Var 

Tahdit kar~rnarnesinden son
ra bazı eşya fi<:.tlerinde hasıl 
olan fiat fazlaJığmdnn ve ihtikar 
vazi} etinden dün de bahsettik. 
Ayrıca dün yaplığımız tahkikata 
göre hariçten gelen tuhafiye 
mallarında, mesela ipek gömlek, 
çorap, dantela,baston, ipekli şem· 
siye fiatlerinde yüzde 40; lavanta, 
kolonya, podra fiatlerinde % (50); 
Ayrupadadan gelen ecza fiatle
r!nde yüzde ( 25 ) bir tereffü 
vardır. 

Bunlardan başka hemen umu· 
miyetle hariçten gelen eşyada 
tahminen asgari yüzde 10 bir 
fiat artması vardır. Müstehlikler 
tarahndan tiddetli ,bir ihtikar 
kanunu beklenmektedir. 

KAnunuevvel 22 

BIKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

Nakili: S. N -

Dalgın Bir Berber 
Habip Efendi, kemale ermiş, 

durgun bir mütekaitti. Bununla 
beraber genç görünmek sevdasına 
düşmü~, temiz giyinir, şık gez
mesini çok sever bir adamdı. 

Şapka giyinmek zamanı ge
lince Habip Efendinin canı sı

kılmışb. Mesele fesi terketmek 
değil! Haşa!.. Fakat, başı kabak 

, gibi çıplak olduğundan - şapka 
giyinmenin icabı - her selam ve· 
rişinde başında saç namına 

birşey bulunmad:ğından her-
kes onunla alay edecek ti. 
Belki de muzibin biri ona Kel 
Habip diyecekti l Bu onu çok 
düşündürilyordu. 

Maamafih, bu asırda herşeyin 
çaresi bulunduğu gibi, Habip 
Efendi başına çareyi bulmuştu. 
Beyoğlunda bir berberde traş 
olurdu. Derdini ona yandı. 

Berber eski müşterisini mem
nun etmek için: 

- Merak buyurmayın Habip 
Efendi! Ben size bir takma saç 
yapayım da, gürünüz! Kimse far
kına varmaz, demi,ti. 

Birkaç gün sonra Ha-
bip Efendi, başında berberin 
yaptığı takma saç, caddede do
laşıyordu. Sağına, soluna, boyu
na selam veriyordu. 

Hem şapkaya hem berbere 
dua ediyordu. Nasıl dua etme
sin? Başı kapanmış, yirmi yaş 

gençleşmişti 1 

Arada bir berbere uğrar, ku
surlarını düzelttirirdi. Bir giln 
yine böyle bermutat, berbere 
gitmişti. Perşembe akşami oldu
ğundan dükkanda çok kalabahk 
vaı dı. Oturdu sırasını bekledi. 
Vaktini geçirmek için uson Pos
ta" nın hikayesini okuyordu. 

Sıra onundu. berber : 

- Sıra sizin, dedi. 

Koltuğa oturdu, berber sağ 
elinde makas, sol elinde tarak, 

boyuna işliyordu. Arada - ma

lumya b~rberler boşboğaz olurlar; 

berber, Habip Efendiye işlerin 

darğın olmasıntlan, yerli mallar

dan sinemalardan, Çin-Japon har

binden, şundan bundan bahsedi
yordu. 

Habip Efendide, gazetenin 
hikayesine dalmış, kah evet, kah 
yok, bazan ha~ sallamakla iktifa 
ediyordu. 

Berber, Habip Efendinin ö
nündeki beyaz havluyu, çıkarttı, 
kemali itina ile saçları her tara

fa yayılnıa3ın diye silkti, tekrar 
müşterisinin boyuuna bağladı. 

- Başınıza bir kolonya fi
riksiyonu yapayım mı diye sordu? 

Habip Efendi, gazetesini bı
raktı aynada, yüzüne baktı. Ne 
kadar küfür varsa, hepsini ber
bere saydı; 

- Allah belanı versin, be 
herifi Sen berber değil, nalbant
sınl Senin bir daha dükkanma 
ayak basanın ayağı kırılsın! Biraz 
gazete okuyayım dedim, bak ba
şımı ne hale soktun! Kendi yap
yapbğın saçı bile tanımıyorsun! 
Aşağılık herifi .• 

Berber iki elini başına vura· 
rak: 

- Merak etme Habip Efendi! 
Bir kazadır oldu. Bir tane ye
nısı yaparım. 

İki günde hazır olurf 

Hab:p Efendi, gözleri dön· 
müş, boynundan havluyu çıkart· 

mış, dükkanın içinde dolaşıyordu. 
MüşterHer kıkır kıkır gülüyorlardı. 
Berber ne yapacağını şaşırmış, 
Habip Efendinin hiddetini teskin 
etmek içi.ı, bin türlü şey yapı· 
yordu. Yanıma geldi: 

- Canım efendim, hiddetten 
birşey çıkmaz. Elbet bu kusuru· 

mu affettirmek için ben de birşey 
düşünüyorum ! 

- Bir daha senin dükkanına 
ayak basmıyacağım. Başka yerde 
yenisini yaptıracağım. 

Berber güldü. 
- Başka yerde mi ? 
- Evet başka bir dükkana 

gideceğim. 

- Gidebilirsiniz. Fakat be
nim yaptığım takma saç gibi, hiç· 
bir yerde bulamazsınız. 

- Ne? Bir daha sana mı 
yapbrtayım? Deli misin? Beni re· 
zil ettin! 

- iyisini isterseniz benden 
başkası yapamaz. 

- Neden? 

- Ben o kadar ıyısını yap· 
tım ki, ben bile aldandım. Başı· 
nızda takma olduğu belli olsaydı 

hiç aldanıp ta saçınızı keser miy
dim? 

Habip Efendi durdu. Düşündtı. 
Hoşuna gitti : 

- Başımda takma olduğu 
belli değil miydi ? 

- Aman, beyimi Belli olsa, 
makasa sarılıp ta, saçınızı keser
miydimrl 

Habip Efendi memnun, saçları 
takma olduğu belli değil diye: 

- Pekil Bu seferlik seni a
fettim. Yenisini yap ta haftaya 
hazır olsun diye berber dükka
nından çıktı. 
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fle ~~tada küçük bir ıu membaı 
•ardı ırkaç tane pcırtakal ağacı 
fi". · Satın aldığımız yerin biti
d~ı~de meyve ağaçlarile dclo EO 
onunıı .. k b d A u ir tc prak daha var ı. 

A. 2 sonra burasını da satm aldık. 
t .raıinıitlıı umumu bize takriben 
Qlll I' 

ıraya mal cldu. 
Ru Bu gibi teşebbüslerde F arsi 
d stcın bana yardım etmekte 
d~~anı ediyordu. Esasen besle
b ııırn tasavvur hoşuma gitmişti. 
ou 't'b 1 1 arla bana eski bir ban· 
~ardan kalmış birçok saç levha 
B c bazı İnşaat levaı:ımı verdi. 
B Unları tedarik ettikten sonra 

ocr ınuharebesi esn3sında bana 
Yardun etmiş olan Hintli ustala· 
tın d . . k" ··k h Yar ımıle matbaa ıçın uçu 
angar yaptım: .. 
Şimdi talilerini denemek üze· 

re benimle birlikte Hindistandan 
2elrniş olan dostlarımı Föniks'te 
Yerle~meleri için iknaa çalışıyor· 
durn. Bunlar para kazanmak için 
ielrnişlcrdi, binaenaleyh kendile· 
tini ikna etmekliğim güç oldu, 
bununla beraber içlerinden bazı· 
ları teklifimi kabul ettiler. 

Bugün bunları!l arasında yal· 
nız akrabamdan Maganlal Gandi
nin ismini zikrcdebileceğim. Di
ğerleri bir müddet sonra iş!eri
he avdet ettiler, fakat Maganlal 
Gandi işlerini tamamen bıraka· 
rak yanımda kaldı. İktidan, sa· 
dakatı ve paraya karşı alakasız· 
lığı ile başlıca iş arkadaş•m ol· 
du. Elle çalışmayı öğrenenler 
•tasında birinci mevkii kendisine 

•ermel< lazımdır. 

* Hulasa Föniks miistnıneresi 
1904 te tesis edildi ve "Hintli 
düşüncesi,, birçok müşkülata rağ
tnen orada basıldı. 

Gazetenin ilk nüshasını ora· 
da tabeLmek kolay olmadı. 
Eğer bazı tedbirleri ittihaz 

etmemiş olsaydım, hiç çıkamıy~
tcıktı. Ben kendi besabıma bır 
tabı makinesi ile çalışmıya taraf· 
tar değildim. Mademki burad~ 
el ile ziraat yepacağız, gazet:yı 
de el ile basmak daha dogru 
olur diyordum. Fakat bu, yapıl· 
lllası güç bir işti. Binnenaley 
çiftlikte bir tabı makinesi tesıs 
etmiştik. 

Fakat W esten icabında elle 
tahrik edilebilecek bir alet bulun· 
dunnasım istemiştim. Makine 
durduğu taktirde bu aletle jşle
tecektik. Binaenaleyh icabı:ıda 
tnakineye takılıp elle çevrilecek 
hir tane de çarka maliklik. 

• 
Gazeteyi basmak için geçir· 

diğimiz. ilk gece hatırdan 
hiç siJinmiyecek bir bidise oldu. 
TabediJecek sayfalar ınokincye 
takılınışb. 

Fakat makineyi işletmek bir 
türlü kabil olmuyordu. Vakıa bunu 
kurmak ve işletmek için ( Dur· 
ban ) dan bir ma <İnist gdirt· 
miştik ve bu makinist Mister 
West'in yardımilc elinden gcldi
ii kadar çalışmıştı. Fakat buna 

rağmen neticenin elde edilmesi 
bir türlü mümkün o'muycrdu. He
pimiz endişedeydik. Mister West 
ağlıyarak bana yaklaşb: 

- Gazetenin zamanında çı
kamamasından korkuyorum, dedi. 

- Bu tal(dirde elimizden ne 
gelir, cevabını verdim. Fakat bu 
münasebet!e tesire düşmek tama· 
men faydasızdır, daha ziyade 
mümkii:ı elan şeyi yapmıya ba· 
kalım ve her şeyden evvel şu 
çarkı tecrübe edelim. 

- Güzel amma çarkı çevire· 
cek adamlar nerede ? Hiç değil· 
se nöbet!c dört kişiye ihtiyacı· 
mız vardır, l albuki adamlarımız 
yorgun!, ktan baygın di.işmfışlerdir. 

O sır.1da binaııı.ı yapıi.11ası 
bitmemişti, ar,1mızda daha yapı
cıl&r \. rdı. Bunlar matbaanın 
hangarında yere yatmış uyuyor· 

lardı. 
Bu adatnları göstererek : 

- Yapıcılardan istifar!e ede
mez miyiz, dedim. İ ş'n·izi bitirmek 

için daha bir giın ük mesaiye 
ihtiyacımız vardır. Yapılacak 
başka birşey de yoktur. 

West cevap verdi: 

- Doğrusu ben bu adamları 
uyandıı nnnm mes'uliyetini üze· 
rime alaınıyacağım. 

- Peld, bu işi bana bırakınız. 
Binaenaleyh yapıcıları kaldı· 

rarak bize yardım etmelerini is· 
ted:m. Israr etme 'iğimc lüzum 
bile kalmadı : 

- Müstacel işlerde bizi ça· 
ğırmazsanız ne vnlcit çağ rırsınız. 
Cevabını verdiler. Siz biraz din· 
!eniniz. Çarkı biz çeviririz. 

Ne.st son derece memnun 
olarak bir ıarkı söylemiye ko· 

yuldu. Adamlanmız istirahat et• 
mek niyetinde değillerdi. 

Bu suretle çalışmamız ıaba .. 
hın yedisine kadar sürdU. O ıa· 
man Mister W este makinisti ça
ğırtıp makineyi bir defa daha 

tecriibe ettirmeyi teklif ettim. 
Bu takdirde fazla yorulmaya lü

zum kaJıı,ıyacak ve gazetenin 
tabı tam zamanında hitam bula
caktı. 

(Mabadl yarın) 

Ecnebi Mektepler 
--

Tatilin Bir Gün Olması 
Zaruri Görülüyor 

Şehrimir.dcki ekalliyet ve ec
nebi mekteı, lerinde yalnız cuma 

günü tatil yapılması, pazar ve 
cumartesi günU ders okunması 

hakbnda Maarif Umumi Müfe!

tişi Hilmi Beyin gönderdiği ta· 
mim güuün meselesi olmuştur. 

Yaptığımız tnhl<ikata göre bu 
karar, terbiye ve tedris nokta
sındnn ittihaz edilmiştir. Çünki 

bu mekteplerde cumadan başka 
bir gün talil yapılması, diğer 
günlerde günde ( 8 ) saat ders 
okutulmasını icap ettirmektedir. 
Bu vaziyet ise talebenin sıhhati· 
ni tamaır.en ihlal eder mahiyet-

te görü1mektcdir. Bu noktalar 
nazan dikkate alınınca verilen 
kr.rarın Manrif Vekaleti tarafın
dan da tasvip edileceği ıöyle· 

nilmektedir. 

bir sırada: 

İşsiz alab · irsiniz, 
Hasta ola ilirsiniz; 
aşmıza bi' felci et gelebilir. 

Ah beuim de bir 
umbaram olsaydı! .. 

Denıek tayda vermez ! 

e 

Türkiye iş Baııkası 

Snvfa 11 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Oinliyeceksiniz 

22 KAnunuevval 931 Sah 
lstanbul - (1?00 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 ince aaı, 20,S 
ırrnmofon, 21 ince saz, 22 orke~tra. 

Hcılaberg - (276 metre, 75 kilo
vat) 20 Viyanadan naklen opera 
parç&ları. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,20 den itibaren Çek istasyonla· 
rından nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 15 kilo· 
vat ) ı.0,55 Frankfurttan naklen ten 
bik,yeJer, 21,10 orkestra. 

Bükreı - ( 394 metre, 16 kilovat) 

21 orkestra, 21,30 konferana, 2.t,45 
tarkı. 

Belgrat - (429 metre, 2,S kilont) 
20 milli tarkılar, 20,30 Zağrepten 

nakil. 

Roma - ( 441 metre, 7S kilont) 
21 konacr. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20 Vjyana operetleri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
20 V'yanadan naklen Viyana ope• 
retleri. 

Varşova - (4411 metre, 156 kilo

vat ) 19,30 gramofon plikları, 20,lS 
halk konseri. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 

20 Viyanadan naklen Viyana operet• 
leri, 22,50 musiki. 

23 KAnunuevveJ 9 31 Çarşamba 
fstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 ~ramofon, 19,S alaturka aar. bl· 

rinci kıaım, 20,S Anadolu Ajanaı 
haberleri, gramofon neşriyatı, 21 
alaturka aaz, 22 orkestra. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) l9,S hafif musiki, 21,10 komedi, 
aonra gece yansına kadar danı 

havaları. 

Brüno - ( 341 ınctre, 36 kilovat, 
20 halk konseri. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kitovat) 
20,45 Frankfurt musiki aaJonundau 
naklen fevkalade müsamere. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
20,40 sıramofon, 21 keman ıolo. 

Roma - ( 441 met.re 75 kilovat ) 
21 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,45 Viyana acnfoni orkea.rası, 20,4S 
komedi, 22 cazi>ant. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat t 
21,10 Çigan orkestraaı, 21 konferans, 
22 orkestra. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo· 
vat) 20,15 hafif musiki, 21,lS keman 
konseri, 22 lıal}·an ~arkı.arı, 22,30 
gramofon. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Breslavdann naklen gece 
konseri, 20,35 Münihten naklen kon· 
feranı, 21,S konser. 

_ Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programla·rn Avrup'lyil alt 
olan kıımı vasati Avrupa saatine g5re tanzi n ed lmi7tir. 

ldanbul uatine tatbikı için Avrupada aaat ( 12) olduğu 

ıaman lıtanbulda ( 1) e geldiği farzedilmelı dir. 

Spoı 
Büyük Bir Koşu 

Tertip Edildi 

T. 1. C. 1. Riyasetinden tebliğ 
edilmiştir: 

15. 1.932 tarihine müsadif cu-
ma günü saat 11,5 ta Beşiktaşlan 
ikincı kros koşusu yapılacaktır. 

Krosa iştirak edecek atletlerin 
babalarının isimlerile veza sicil 
numaralarım müş'ir listeyi 5. 1.932 
hırihine kadar Atletizm heyetine 
göndermedikleri takdirde müsa
baka haklarını kaybeclcrler. 

Mesafe Beşiktaş, Dolmabahçe, 
Gazhane, Taşkışla kapısı, Küçük 
çiftlikten Maçka mezarlığı tarikile 
Akaretler. 

Futbol 
Alina, 21 (A.A) - Avustural· 

yalı profesyonol "V aker., takımı 
Olimpiyakos takımını (O) a karşı 
(2) ile magliip etmiştir. 

Bir Spor Faciası 
Dalton, ı 1 - Bazı kimseler 

buz üstünde patinaj yaparken 
buz kırılmış (7) kişi boğulmuştur. 

M. Musolininin Kardeşi Oldu 
Milino, 21 - Musolininin 

erkek kardeşi Amaldo Musoliniye 
otomobil içinde nü:ıül isabet et· 
miştir. Amaldo Musolini derhal 
en yakın eczahaneye götürülmUı 
ise de biraz ıonra vefat etmiftir. 

Çinde Hıyarcık 
Pekin 21 - Alman bUtUn 

tedbirlere rağmen hıyarcık veba
sının Sujan-Fu sarayından korku
luyor, Hnnan ve Şanzi eyaletle
rinde hergün yüzlerce insan öl
mektedir. 

ltalyada Bir Kışla Yandı 
Floransa 21 - Gece Kolor

du binasında bir yangın çıkmış 

nncak sabahleyin söndürülmüştür. 
(100) den fazla oda yanmıitır. 

Yeni Neşriyat: 

lstanbul Darülfünunu müder· 
riılerindcn Avram Galanti Bey 
" Hitit kanunu ,, nnmilc bir eser 
neşretmiştir. Bu kanun milattan 
takriben 1300 re'le evvel Yoz· 
gat vilayetine tabi Akdağ ma· 
deni kazasına mülhak Boğazkö
yü denilen mahalde, 1906 - 1907 
senesinde yapılan hafriyat esna· 
sın da bulunmuştur. Kanuli 
200 maddeyi havi olup 
bnzılan Galanti Bey tarafından 
leftir edilmiştır. Fiati 50 
kunış•ur. 

Poli Anna'nın Gençrgi 
(Poli Anna) ve ( Poli Anna'nın 

Gençliği) kitapl arı Matbaacılık 
ve Neşriyat Türk Anonim Şir
keti taraf mdan neşrolunmuştur. 

Maarif Vekaleti de Talim ve 
Terbiye Dairesi bu iki eseri tak
dir etmiştir. 

Her iki eserin de fiati 75 ku· 
ruıtur. 

Tevzi mahalleri: Matba:- '•k 
tirketi ve Kanaat kütüplı----.... 

Kooperatif Şirkt 
Yerli şirketler komis 

Riza B. koopcralif b...,....,...__ 
namile bir kitap neşr 
Eserde Avrupada ve bi 
Bulgaristan, Re manya ve Yun
nistaodaki kooperatif hareketleri 
takip ve izah edilmiştir. ............................................................... 

fotoira/ Tahlili Kupona 

Tabtatlnlıl 3ğren:ne1' lıti71»rs:anıı 

fototrafınm 5 adet kupoa n. bir· 

Ulctc gönderini:&. Foıo;rr.ıf11111 earaya 

tnbldir ve iade edil ne:a. 

1ılm, meslek 
nıya ıan'at? 

Hangi ıu:ıllerln 
cevabı 'f 

Foto}rıU in• 1aı 
edecek tnl f 
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1- Muhterem İstanbul Halkına: 
Ç OCUK UNU 
YILDIZ 

Son günlerde şehirde kaçak suretile bazı etlerin ithal edilerek 

ıurada burada satılmakta olduğu görülmektedir. 

Çok be1ler. ÇOnkG madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur• !it~ 
deki çocuklar için yc~lne bir ~dadır. içindeki tarifeyi dikkatle ok.ı1"0 

KARADENiZ POST ASI Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Erzurum ı p E T R O L Muayeneniz kesilen bu etlerde ıarhon ve verem hastalığı 

mevcut olmaıı muhtemeldir. Halkımızın muhafazai sıhhati için bu 

a-ibi elleri almamaıı ve yememesi lüzumu ilin olunur. 

2 - Kaçak et kesildiğini ve satıldığını ihbar edenlere 
23vı<:::~., Çarşamba - N' z A M -

S A Ç D Ö K 0 L M E S I ve 
ikramiye verilecektir. lbbann Belediye Reis Muavinlerine, Belediye 

lktısat Müdürlüğüne, Kaymakamlara yapılması ilin olunur. 

EminönO Kaymakamlığmdan : Başı boş olarak bulunup tahta 

muhafazaya alınan keçinin sahibi her kim ise bir hafta zarfında 
müracaatlo almadığı takdirde alelusul 1atılacağı ilin olunur. 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zühreviye hastanelerile 
Kimyahane için lilzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pazarlıkla 
alınacağından pazarlığa iştirak için 3502 liralık temiııat lazımdır. Bu 
teminat nakten kabul edilmt-z. Ya Belediyeden irsaliye alınarak 
bankaya yatırılıp alınacak makpuz veyahut hükumetçe muteber ta
nınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminat makbuz veya mektubu ile 24-13-931 perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi Enclimene müracaat edilmelidir. Ecza liste
lerini ve şartnameyi görmek için hergün Levazım Müdürlüğüne mü
racaat edilebilir. {4481) 

SOF ÖK İIDf Ol 
ŞOFOR REHBERi 
Otomobilinı bozuldu 

ne yapmalı? --
Kitapları çıktı 

Tevzi merkezleri: 
Taksim, Cumhuriyet meydam 
FıKRı TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali HUsnUtabiat 
matbaası 

gilnil ak~amı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, T rab
zon, Sürmene ve Rizeye Kide· 
cektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı

ğına müracaatTeL 21515 . 
... 111111 ............ m1111m..C 

İstanbul 4 Uncn icra memurlu
ğundan: Tamamına 1432 lira 
kıymet takdir edilen Baya.ı .t ci
varında Darphaneiank Sekban
başı Yakup mahallesinde tatlı 
kuyu sokağında eski 3 mükerrer 
numaralı müfrez bir arsanın ta
mamı açık arttırmıya vazedilmiş • 
olup 14 - 1 - l 932 tarihinde şartna
mesi divanhaneye talik edilerek 
30- 1-932 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar İstanbul 4 ücü İcra Dairesin-
de açık arttırma ile satılacaktır. 
Artbrmıya iştirak için yüzde yedi 
teminat alınır. Müterakim vergi
ler ile Belediye, Vakıf icaresi 
müşteriye ı ittir. icra ve iflas ka· 
nununun 1 19 zuncu maddesine 
tevfikan hakları Tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacakhlar 
ile diğer alakadaranın irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklan 
hususile haiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde evrakı 
mUspiteleri ile bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları Tapu si· 
cillerile sapit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşınasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu mad
dei kanuniye ahkamına göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
930- 367 numaralı dosya ile mü
racaatları ilan olunur. 

Bir Türk Hanım iş Arıyor 
Bir müessese veyahut doktor 

yanında çalışmak üzere i~ arıyor. 
İstanbul Posta kutusu 50 A. B. 

tm. 
~ i bir iti'ıE L Z l S M E R A K L 1 L A R 1 N A MÜJDE: 

vusturya, Tü • Bosna ve 

KEPEKLERlN en müessir ilicıdır. 
Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 

Eczane ve parfümeri mağazalarında arayınıa. 

,, A 

./'UKUFE 
ITRİYATI 

TABIATIN MUMESSILIDIR 
Yüksek 2evklere klf içinde 

baharı yaşatır. 

F EH Mi 
RESSAM ve TABEL A' 

San'atkirane yazılır, res~ 
Te tezyinat.. Kristal, cam, aaÇ 
bez üzerine her renk ve yaldıl iJI 
levhalar, reklamlar, afişler yapi' 
lstanbul Ankara caddesi No.1J 

TAYYARE YILBAŞI PİYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMİY E 

1.000.000 Liradır~ 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr. 

- -- EN ıYI YILBAŞI HEDiYESi 

Bir Tayyare YILBAŞI PİYANGO 
Biletidir 

Az 1 aktadır. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalık! ıra Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 

No 35. S:ıat. 2- 6 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras mes'eleleri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 

ikbal Kitaphanesinde idare 
Buna 
Rusya r 

herl 931 m-r-_,.KOLA YLIKLA~--. 

Modeli 

Gelata, Oamanh Bankan 

ıırası Kuleli mağaza 

Nora Ahizeleri gümrükten çıkarıldı. Adedi 
mahduttur, istical ediniz. 

" N ora " ahizelerinin en küçükleri bile 

bütün Avrupayı dinler, milkemmeliyette 

ve ucuzlukta eşi yoktur. tecrübe ediniz. 

ALMANCA ÖGRENME USUtÜ 
Maarif VekD.lellnla 1 • ' • 9Sl Tarih Ve 785 Numarala Kararlle Gaıl Muallim 
Mektebi, n BütUn Lltelerle Orta Mekteplerimize Kabul Olunmuttur. 1931/32 

Ders Seneıl Rum1 Kitap Ll.tulnln 13 Uncll uyfuında Uln olunmaktadır, 

Müellifleri : 

H. SANDER TAHSİN ABDI 
Almaac., Franıı&ea ve Edebiyat l.mlr L!soıl n Orta Mektebi Alıaa.ıe 

l inci 
2 ıncı 

üne il 3 

Muallimi 

Kısmı 
Kısmı 

Kismı 

40 
50 
70 

3 k11mı bir 7erde 150 
ikinci Tabı adedi ı 21,000 
Basıldığı ve aalıldığı yer 

Kr. 
,. 

" 

Muallll'lll 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep LOgati 30 Kr. 
MualJim Rekberi 160 " 

olmakla beraber Muallim B. lue 
Ocretıla vertllr. 

HUsnutabiat Pı1atbaası • ISTANBUL 


