
Sene 2 - No: 512 yası itleri telefonu ı 

n ı 

a UZ 

liakeme Hakaret Eden Oyuncu Tarziye 
Vermezse Bugün Uynıyamıyacakhr 
•k.~~rna .gl\~kn Slavya maçı~da { . 
tin .. ~eyırcalerio vo ıazetec~e-
old gozunden kaçan bir hldıse 
fı' du. Slavya takımı ile Futbol 
e eras ak ~elk' Yonumuzun ara11nı açac 

to 
1
1 de Çek ve Türk F ederu· 

t ~ an arasında mütekabil pro
'•lc~lar teatisine vesile olacak 
~ şöyle cereyan etti: 

-

PAZAR - 27 Klnunuenoel 1931 idare it'-' tel.ıeauı lataab.a _ 20203 Fiab 5 kuruş 

lzmirde Heyecanlı HariciTicaretinDevletleş
Bir içtima tirilmesi Nereden Çıkh? 

Kunduracılar Bir Yerli 
Malı Kan unu istiyorlar 

lımir, 26 (Huıuıt) - Kuıı· 
duracılar Birliji Halk EYinde 
fevkalAda ve heyecanh bir 
içtima aktetti. Yerli aanayü 
korumak için bazı kararlar 
ittihaz etti. Bu meyanda Millet 
Vekillerinden ba4lıyarak bütün 
memurların kanunla yerli ayak
kabı fiymiye mecbur edil ... 
melerini temin için Bqvekllet 
nezdinde teşebbüut ve temen· 
niyatta bulunmıya karar •erdi. 

Adntıtt 

Müracaat Ettiğimiz Bazı Alakadarların 
MÜ talealarını N e§rediyoruz 

tde Utna gUnktı maçta hakemlik 
~.n Federasyon [Reisi Hamdi 
lln~n Bey oyunun ikinci devre· 
daFi e Pek sert oynıyan sol nıD· 

( Fiyata ) yı sahadan çıkar
lbak • t ıstedL Çek mUdafii ıabayı 
~tederken Hamdi Beye kartı 
ff a bir harekette bulundu. 
strndi Bey bu vak'a Ozerioe 
t avya kafile reisine bir mektup 

Cuma günkü Hak~m -u• 
F~d~rasgon R•isl 

Hamdi Emin B. 

Hukukçuların 
; Staj Müddeti 
Kalkıyor Mu? 

ıtarak, kafile namına resmen 

ltrıiy verilmediği takdirde 0 

'-Udafiin bugUnkO oyuna iftirak 
'ltirilemiyeceğinl ve icabında 
~ek F ederasyonile Beynelnıl· 
•l F ederasyo,na ihbarı keyfiyet 
•lunacağını bildirmiştir. Çeklerin 
'9 cevap verecelclerl bugUn belll 
•lacaktır. 

Zeki Rjza Bey Ne Diyor? 
F enerbahçe kaptanı Zeki Bey 

t\tveJld günkU maçla bugiln 
tlpı\acak maç hakkında şunları 
'6ylemektedır: 

- Evvelki gUn sahanın çok 
,Çtrnurlu ve futbol oynayacak 
~Yette olmaması takımların oyun· 
'rı hakkında kat'i bir ıey söyle
'ıcrnize manidir. 
~ Oyun saha1ı yapıldığından 
I ugun hakik kuvvetleri ve oyun· 
~rı göreceğiz. Slavyalılann çok 

lqcnkdar oyunlarını bugün ıör-

Bugünkü takıma Fikret te 
dahil olncakbr. Bu suretle sahaya 
daha kuvvetli çıkacağımıll ıan-

nediyorum.,, 
Maç Tebliği 

Slvya maçlan Tertip Heye
tinden: 1 - Bugün Galatasaray• 
Fenerbahçe muhtelitl Çekslovak· 
ya ıampiyonu Sla.ya ile R6Y•DJ 
maçını Takıim Stadyomunda ya· 

pacaktır. 
2 - Maça uat 15 t• bat" 

lanacaktır. 
3 - Hakem Sait Salihıttfn 

Beydir. 

Kanlı Bir Kavga 
Kasımpaıada Seyrisefain ha· 

vu:darında hamallar onbaşısı Ki· 
mil Ef ile mavnacı İbrahim oğlu 
Mehm~t kavga etmifler, Klmil 
tabanca ile Mehmedl wrmuıtur. 
yaralı hastaneye kaldırılmıtbr· 

~fırsabnı kazanacağız. 

A.r p Ve Yunanlı Orto
d slar Arasında Kavga 

l<udUs ( Huıusi ) - Burada, Yafa kapısı . denilen yerde Arap 
()rtodokslarile Yunanlı romlar arasında, ıbndet "ı e ikyikn hakn la 

U. k' b. nev ao a m 58"' 
.a ~ na ebetile gUrUltiilil bir hAdiıea çıkmış, dva a alır b' t k m kimaeler 
~nı · h . . · B d .. vD neticesin e yar ı ır a ı 
, esı alıne gelmıştir. u 0 f 1 bulunmaktadır. 
~ Bu yaralılar arasıuda Uç te Yunan 1 papaz -

Şehit - Kubiliyın Mezarı Başında 

Ankara, 28 (Huıusl) - Hu· 
kuk mezunlarının avukatlık ıtajı 
hakkinda adliye Veklletinin ya• 
kında Meclise bir liyiba •erece
ceği söylenmektedir. Bu llyihanm 
mllzakeresi eanaıında ıtajın 
bDabntOn kaldınlm111 ihtimali do 
yardır. 

Dünya Güzelliği 
Bu Sene Fransız Güzelinin 

Namzetliii Söyleniyor 

l/otmaıeı Dl Suza 
Bu sene Amerikada yapılacak 

dOnya güzellik kıraliçeliği müsa ... 
bakasında Avrupayı temsil ede
cek Misler içinde kazanması en 
çok muhtemel olan Misin Fransız 
güıellik kıraliçesi olduğu söyle· 

niyor. 
Matmazel d~ Suza Fransa· 

nın en yüksek !ayfiye şehirlerine 
den biri olan Nis'te doğmuştur. 

Gözlerinin mavisi ve ylizUnün 
çizgisi itibarile bu seneki kıra· 
liçenin diğer Fransız gilzellerinin 
kat kat üstllnde olduğunu hakem 
heyeti tasdik etmiştir. 

Zorla Güzellik Olur Mu? 

lhraca~n tuılml ve ataadardlıe cdllmeal bir :ı:arurot halind• sıörlllOyor 

HUk<imetım: kli:z ettirilerek lhracabn ihra-
l - Müıtahıil menfaatini hi· cat tüccarlannın da hiııedor ol-

maye; dutu bir ( sanbral) merkezi koo-
2 - Memleket emteatının hl· peratifle idaresi fikri lktııat V .. 

leılı ihracı; a - Tediye nıu~ueneainln klletine baıı mUtehassıslarımıı 
temini için birtakım esaslar ha· tarafından tavıiye edilml~tir • 
zırlamakta olduiu hakkında bir hıracatı idare etmek Uzc-
habcr 9ayi oldu. re resmt bir tetekklll Yllcuda ge-

Yapbğımız tahkikata göre, tirileceği haberi bundan ıalat 
lbracab idare etmek \izere rcsmt olsa gerektir. 
teşekkUller vUcude ıetirilmeıi lhracat mallarımızın hileıiı 
hakkında ne lıtanbul Ticaret ihracı meselesine gelince: Esasen 
Od hUkGmetin elinde bir Meni Tağfiı 

aıından ve Ticaret Mildüriye- Kanunu vardır. Bu kanunun tat• 
tinden ve ne de Harici Ticaret 
Ofisinden lktısat VekAletine bir bikı yolunda nizamnameler buır

lanmakta ve bu nizamnameler 
rapor a-önderilmemiştir. yalnız peyderpey neşredilmektedir. 
lstibsal kooperatiflerinin1 teme__: ( o ·- evamı 8 inci sayfda ) 

ilm· e 
a 

Kudllı (Husuat) Sabık Mısır Hıdivi ı{bbas Hilmi Paşanın Suriyede 
bazı Yugoslavyalı Müslümanlarla birlikte iki milyon lngiliz liralık 
cm~Ak alac~ğı ve geni~ sermayeli bir Banka tesis edeceği haber 
verilmektedır. Paşanın Kudüsto yapılacak Darillfünuna mühim teber
rutta bulunacağı ve darülfünun ayrıca emlak vakfedeceği bildirilmektedir. 

1 Bu Da Bir Fikir 

Üsküdarda Selami Aliefendi 
mahalleıinde Arnavut Şaban Ef. 
diln bozacı Hasandan okkası 20 
kuruştan boza almak istemi~ - Biletiniz ekspres için değildir. Daha yavaş trenler irindir, ' 
Hasan vermeyince tabancasını farkım verecekseniz. . ı- ı 

l n çekerek iki el ateş etmi§tİr. - ~n~an kolay ne var, a evlidım. Makiniste l&yle. Biraı daha 

11d•. sehit ubil8gın m•ıarı baıındo yapı a PolİI tahkikat yapmaktadır. ı&. yavaı ııtıın. 
Mene -~~~~~~=----~--~......;...;.~-------------~ 



SON POSTA 

Günün Halkın Sesi) 

Harici Ticaret Res
mi Şekil Mi Alıyor? 

Dün, harici tfcuetin reımi 

blr tekil almaaı etrafında ba-
11 , ryialar çıktı. Dlla bu hu
•uıta lı:arilerlmll:le ılrGtUlk 
fU cevapları aldık: 

ADLiYEDE ıBelediye İktısat 
l'rf üdürü ile/ at 
Etti 

j HALK EVi 
Tasarruf Ve Va

pur Şirketleri 
Mllll vapurcularla Se,·riıefairı; 

bir ltll&f yapma11 imkinı kaimad 
aalatılmaktadır. Yalnız Milli vaP~ 
culann, iıletmiye ait levazımı uc 

1 
tedarik edebilmek için uyuş111111" 
mGmkln ıörülmektedir. 1 

Hllml B. (Balat Klr••lt mahalleal 75) 

ihracat işlerimizio resmi ellerle 
tedviri hakkındaki tua nura çok 
mühim buldum. MüıtahıılJarimiz 
pek dağımk ve birçokları istihaal 
ettikleri maddelerin dünya yazi
yetinden bihaber bir haldedirler. 
Lisan bilmezler, yetiştirdikleri 
maddelerin hariç piyas:ılardaki 
fiatlerini takip edemezler. Bunun 
için mallarının ihraç zamamm 
iyi tayin edemez, yani malı tam 
istendiği zamanda piyeaya çı
kartmasım bilemezler. Bu madde· 
lerle a1Akadar ve mea'ul resmi bir 
teşekkül bulunursa bundan elbet
te istifade ederler. 

lf-
Kerlm Ba1 ( Ereekl1 ı.t .. ıy.. ud

cılul 17] 

ihraç mallanmııın resmi te· 
ıekküllcr tarafmdan idare edil-
mesi ve satılması meselesi tica
ri ve iktisadi vaziyetimizi pek 
yakından alakadar eden bir 
meseledir. Bu hususta alellcele 
bir iş yapmak ıibi bir fikir 
söylemek te pek doğru olmaz. 
Çünki bu iktisat aliminin umde
lerinden birini teıkil eden bir 
iştir. Bunu te~rübeli bir iktisat 
aliminden sorarsam'l çok iyi olur. 
Beni mazur görünüz. 

* Halil Nuri Bey ( Sultaahamamı Katırcı 
.... 7) 

Ben ihracatm resmi teşekkül
ler tarafından idare edilmesinin 
aleyhindeyim. Çünkl pek yalun 
mazide gördUğümllz acı misaller 
vardır. Harbi umuminin vesika 
devrini hAIA unutmadık. Rusyaya 
portakal ve saire ihracı iti bala 
bahrlanmızda •• Bugün gazeteler· 
de okuduğum haber benimde 
hoşuma gitmedi değil. Fakat 
nereıi botuma gitti izah edeyim: 

Bizde reıml tetekknl deyince 
akla memurlarla idare edilen 
ticaret gelir. Memurluk zihniye
tile ticaret yapılamaz. Masraflara 
boğulur. Maamafih tasavvur edi
len kanunda bir madde vardır. 
O da iıtiyen ihracat tacirlerinin 
hariçte kalabilmeleri. işte bu çok 
iyi. Hariçteki tacirler resmi te
ıekküllerin bir nazımı rolünü 
oynarlar. Birincilerin bir hatası 
olursa bunlar filen ikinciler •ta
rafından tashih edilir. 

All Dcy ( Kadlrı• Gllarürll\eı sokak 78) 

Gazetelerde okuduğum ıekil 
iyi tatbik edilirse ihracat emtia-
mızın müşterisi arlar. Çünki mal
lara bile karışmaz, ı:Uzel amba-
laj yapılır. Ayni zamanda da 
müstahsillerimiz emin bir kredi 
bulabilirler. Bilğisizlik ve tccril
besizlik yüzünden batan birçok 
tacirlerimiz vardır. 

Bir Zorbalık 
Maznunu 
Sorguya Çekildi 

Cebir ve tiddct göstererek 
eıya ve para çalmak, halkı ızrar 
etmek cürümlerile mahkemeye 
verilen Y usufpqalı Aliettin Peh
livamu muhakemesine dUn devam 
edilmittir. isnat edilen cürilmlerin 
mahiyeti ıudur: 

Bu adam mahalledeki eınafı 
bıçak ve tabanca ile tehdit ede
rek bakallardan cebren rakı 
ve cigara, alitçllden kaymak, 
Aksarayda rakı depocusu Vasil
den klllliyetli miktarda rakı, 
tütüncü Acem Ali Ekber Ağa
dan cigara, kibrit ve rakı 
almışbr. Bundan başka Aksaray· 
da çamur Mükerrem isminde bir 
kadını da tokatlayıp bıçakla teh· 
dit etmiştir. 

Müddeiumumi mamunun tec
ziyesini talep etmiştir. Muhake
me karar verilmek üzere başka 
bir güne talik edilmiştir. 

Sınıf Dönenler 
Ayni Sınıfta Üç Sene 

Okuyabilecekler 
Orta Mekteplerle liselerde 6 

ve (7) inci sınıflarla 9 ve 10 nuncu 
sınıflarda iki sene üst üste ıınıfta 
kalan talebelere şimdiye kadar 
tasdikname verilerek mekteple 
alakaları kesiliyordu. Maarif 
Vekaleti bu f mekteplere bir 
tamim göndererek yaşları miisait 
olan bu gibi talebenin bu sınıf
larda bir sene daha okumalarına 
müsaade edildiğini bildirmiştir. 

lstanbulda Ziraat Vaziyeti 
Bu sene sonbahar mevsird 

hazan yağmurlu ve bazı günlerde 
de açık gittiği için fstanbulun 
kışlık zirai vaziyeti çok iyidir. 

Terbiye Kongresi 
Haziranda Niı şehrinde bir 

Terbiye Kongresi toplanacakbr. 
Kongre mUteşebbisleri Türk 
terbiyecilerinin de kongreye iş
tirakleri irin teşebbüste bulun
muşlardır. Muallimlerimizden bir 
kısmı grup halinde kongreye 
iştirak edeceklerdir. 

Bilardo Oynarken Kavga 
Tahir vo Hüsamettin isminde 

iki genç ikbal kıratanesinde 
bilardo oynarken kavga etmişler, 
bir aralık Hüsamettin Ef. Tahir 
Ef. yi bilArdo değneğile başından 
yaralamıştır. 

Belediye lktısat müdürü Ke
mal Ömer Bey, mezunen gittiği 
İzmirde fücceten vefat etmiştir. 
Kemal Ömer B. Doktor Besim 
Ö~er Paşanın kardeşi idi. Umu
mi harpte Hilaliahmer ve Hi
m&yei Etfal cemiyetlerinde büyük 
bir feragatle çalışmıştı. Yedi, 
sekiz senedenberi de Belediye 
İktısat Müdüriyeti işlerini idare 
ediyordu. Vazifesine son derece 
merbut ve çok ahlakı. bir insandı. 
Allah rahmet eyle~ i l. 

· Maliye Vekili 
Şehrimize Ge:ip İnhisarları 

Teftiş Edecek 
Verilen malümata göre Mali· 

ye Vekili Abdülhalik Bey şu bir
kaç gün içinde şehrimize gele
cektir. Abdülhalik Bey burada 
bir hafta kadar kalacak, inhisar 
idarelerinin birleştirilmeleri me
selesi etrafında tetkikatta bulu
nacak, sonra Ankaraya dönecek
tir. Vekil Bey bu hususta bir 
rapor yazarak Vekiller Heyetine 
verecektir. 

Bir Vak'a MUnasebetile 
Dünkü nüshamızda Beyaııtta 

Cumhuriyet lokantasında Mehmet 
Ali isminde bir adamın bıçak 
çekmesi üzerine Hatice isminde
ki bir kadın·n kendisini pencere· 
den aşağıya atarak yaralandığını 
yazmıştık. Hadiseye ismi karışan 
İbrahim Efendi lokantanın sahibi 
olduğu, ve hadise esna~mda 

dükkanda olmayıp evinde bulun
duğu anl:\şılmıthr. 

Yakında 
Fiıaligete 
Başlıyacak 

Tiirk Ocaklarımn IAğvinden 
sonra teşkili tasavvur edilen 
"Halk f Evleri,, henüz resmen 
açılmamıştır. 

Bu evler için Ankarada bir 
talimatname haurlanmaktadır. Bu 
ta~itmatname kat'i bir ıekil alır 
almaz "Halk Evleri" açılarak fa-
aliyete geçeceklerdir. Y almz 
Halk Fırkası Beyazıt kazası 
0 Halk Evi,,nin yapacağı vazife
leri benimıemit ve faaliyete 
geçmiştir. 

Kazada Almance, Fransızca, 
ltulyanca lisan dersleri verilmek· 
tedir. Bu derslere yüz elli kadar 
talebe devam etmektedir. 

Kaza bu işleri yakında rea
men teşekkül edecek " Halk 
Evi ,, namına yapmaktadır. 

"Halk Evleri,, için hazırlanan 
tr limatnamenin gençliğin medeni 
ihtiyaçlarını tatmin edecek ıe
kilde olduğu söylenmektedir. 

Vilayet Fidanlığı 
Mütehassıs Ve Ustabaşı 

işe Başladı 
Vilayetin balyadan getirttiği 

mütehassıs M. Balagye ile usta· 
başı M. Berarti Büyükdere ça
yırında fidanlık için ayrılan 70 
dönümlük arazinin tesviyesi Ye 
kirizmesile meşgul olmakdırlar. 

Fidanlıkta sondaj yapılarak 
su aranmaktadır. Fidanlıkta su 
tesisatı vücuda getirilerek müte
addit kuyular açılacak motörlerle 
sular çekilecektir. Fidanlığın 
enstitü ve liboratuar kısımlarının 
planlan da Belediye Fen Heyeti 
tarafından hazırlanarak ilkbahar
da inşaata başlana<:akbr. istanbul 
toprağına en elverişli fidanların 
celbine başlanmıştır. 

Kadastro Mektebinde 
Sultanahmette Tapu ve Kadas

tro binasında açılan memurin 
kursuna ilaveten bir de müfettiı
lik kursu açılmıştır. Kursa blltiln 
Tapu ve Kadastro mnfettişlerl 
devam edeceklerdir. Tedrisata 
öğleden senra devam edilecektir. 

Halkah Mektebi MüdUrlUgU 
Hafüah Ziraat Mektebi Mü

dürlüğüne Tevfik Dündar Bey 
tayin edilmiştir. Eski Müdür Faik 
Bey de Mektebin muallimlikle· 
rinden birisine nakledilmiştir. 

Diter taraftan evvelce de habtdi 
Yerditlmlı gibi Seyrisefoin kefl J 
Yapur Y• müeaseselerinde tasarr 
tenalkabna başlamıttı r. Bazı ıefel' 
leri Hıra etmiştir. 

Haliç Ye Şiketi Hayriye de ~~~ 
rafları kıımak makaadile bir stı 
yapmak Gzeredir, bu ıuretle işletoı' 
leYauma daha ucuza mal olacaktır· 

Bir Kaçakçıhk 
Dün Betiktaşta kaçakçılıkla rıı'! 

nan olarak lsmail, Latif, Osman ~: 
mlnde Oç kişi tutulmuştur. Bıw 
Adliyeye nrileceklerdir. 

Irak Başvekili 
Ankara da 

lr.lr Baıvekili Nuri Pş. dün '~ 
.... trenlle Ankaraye gitmiştır. ~~ 
Pata, Hariciye Vekili Tevfik Rill'" 
Beyin lran ıeyahati esnasında f•b' 
rana uA-rıyacağı haberi üzerine dt 
mittir klı ~ 

• - Bundan malümabm 1°' 
Ancak böyle bir ziyaret bizi ço 
memnun edecektir. " d 

Diter taraftan Irak hük6ııl1 

yakında Ankaraya bir ıefir ııöndl' 
recektir. 

Behçet Bey Anfcara~a 
TOtiln inhisarı Umum MüdÖ'' 

Behçet Bey dün Ankaraya gitaıiştif• 

Hava Vaziyeti 
Şehrimizde oldutu r ibi Anadolıı' 

nun da muhtelif mıntakalarında k-' 
dinmlttlr. Fakat birçok yerlerdl 
tlddetll bir aoğuk başlamış'ır. 

Hayat Niçin Pahah? 
Ticaret Odası bayat Pahalılıt•"dl 

ey kiralarmın yüksek olmaııoc:l,f 
ileri r•ldiği fjkrindedir. 

Tutun için Tedbirler 
Tlltüncülilk vaziyetimi.ı:in ııl•bl 

içla tedbir alm:ık üzere Ankaradl 
bir konıre toplanacağını yunıı7tJ~ 
Koaııreoln 1 şubat tarihinde top!•• 
nuatı bildirilmektedir. Kongre1' 
Ticaret ve Zira~t Odalarından bit,r 
aza lttlrak edecektir. 

1 

Denizcilik F aaliyeV 
ı.tanbul, 26 ( A. A.) - T. L C. ~ 

latanbuJ Mıntakaaı Denizcilik Heye 
Relılitlnden tebliğ ed ilmiştir: ,) 

"'BiltGn ıu ıporlarına şamil olııs 
Oıere •• Denizcilik,, lımi altında ıı~ 
d•ml&e Yerilen vazlf enin ehemınif' 
Ye yQı'atini müdrik olan heyeuıııl' 
yelken ve motörbot için birer fet1,f 
Ye yardımcı heyet intihabına kat-' 
nrmlt Ye bu heyetlere de aıak•d' 
lılmleri yazılı zatlcri intihap etıJJİ~ 
tir. Yelken !:ey~ti: Deniz kıdeOV' 

yüıbatı Abdurrahman. Behzat, deıılf 
kıdemli yüzba9ı miltekaidi c·"'~ 
mObendia Asaf, Harun Ye N• 
B .. ,ıer. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yeni Moda 

1: Komşu 
senesinde moda 
alacak? 

Hasan Bey 1932 
nasıl bir cereyan 

2: Hasan 
çok kolay. 
zaya .•• 

Bey - Bunu an!an ak 
Gel • • Bak ıu mağa-

3: Hasan Bey 
sızlık oldukça, 
pahalıJaşhkça ... 

- Bizde 
giyinmek 

bu para- \ 
hu kadar 

4: Hasan Bey - 19J2 de yeni mo
danın ne olacaiını tahmin etmek güç 
değildir. Çıplaklık moda olacak, çıplaklık· 



~ Klnunucvvel 
---:::::::: 

H rg 
rıh -KıQ didi Teslihat 
A 0~/e,.ansının 
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il1 ti Uzun zamandanberi kulakla-
~ b:ızı d~l~uran bir "Tahdidi T es~i

lu ,, sozu vardır. Bu kelimenın 
gat illa d l b'ld' v • • §c . . nasın an an ıya ı ıgımıı 
}, •ılaht · k tir. F anmıya had tayın et~e -

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * Geniş Düşünce 

&it·n akat arzuları mütemadıyen 
fa~· lanmak olan, hareketleri, 1 _ Dar diltünceli insanlar, da- 2 - Halbuki dlmait lnkiçaf 3 - Hepimizin muhtaç oldu~u-
tcşcı~k~·lıeıri murakabe edilemiyen ha adımlarının batlangıcında dbir etmiş insanların rö:-üşlcri n ufuk- muz fey, hayata kar~ı genit düşün-
~libl u erin ıilihlanması veya çukur• düıer. bir daha ora an lar> d• , •• ı, olur. o.ı ... du , •• ,.. c~li ?l.abil'."ekfü. Öyle bir düınnüı 
td'( anmaması nasıl kontrol çıkamaı:lar. iki tarafı dar bir aper ,.eferden kurtularak, kendilerine kı, ım daıma yeni hakikatler ara-

t ebiJir ? içinde yürilr gibi, bütün hayatlarında mıya ve her bulduA-.·nu:ı hakikati yeni yollar a-;arlar. ı> ~ 
A 

0 
çukur içinde yürlirler. kabule mütem:ıyil kılsın. 

dı sıl mühim mesele burada- --=;.,;==~===========:=::=:=~=~~=====:::;.:::========~==~===--== 
bi;· l<aldı ki daha murakabeye 
itki varmadan yan yolda ve işin 
'nl e taalluk eden noktalarında 

~aınamazlık başgösteriyor. 
' ll:ı Ugüu " Tahdidi Teslihat ,, 

esele . d d . . lahı 81• aba ziyade enıı sı· 
tud arını allkadar eden bir mev· 

Ur, 

E'" hij· ger bu muadele halledile-
ai) ~~se, sıra, bittabi kara ve hava 
aciarı~a gelecektir. . • 

tı h enız silahlarını tahdıt, yanı 
t lı k . 'b. d ' ruvaıör ve saıre gı ı 

,. ltı~~iz harp vasıtalarının muhtelif 
h 1.tUere göre miktar!arını ve 

"- aı;:ıınJ · · k f·kr' 'lk 
I" def . erını tesbit etme ı ı ı 
t •tıı a lngiltere tarafından ortaya 
~ A tnıştır. Umumi harpten sonra 

d ttıerikamn akla hayret verecek 
~ crecede zenginleştiğini gören 
c herşeyden evvel mühim bir 
~Ctyele istinat etmek lizımgelen 

' enizcilik işinde Amerika ih ya-
t• ;•ş cdilemiyeceğini anlayan İngil-

erc, müktesep hakları ipka etmek 
iartile, umuınl bir iflasa gitmek· 
len ise gemi adetlerini tesbit 
tltirmeyi daha faydalı bulmuştur. 

Diğer milletler de bu fikre 
tlıcyledince, şimdiye kadar birkaç 

• defa toplandığına şahit olduğu· 
11 ~uı Tahdidi Teslihat Konferans· 

trı meydana gelmiştir. Bu kon
tcrasnlardan en mühimmi Vaşing· 
~nda toplananı olmuş, İngiliz ve 
d Illerika bahriyelerinin müsavi 
Crecede gemi yapabilecekleri 

,
1 

esası orada da kabul edilmiştir. 
et k Bu işte yine lgiltere karii 

, ~~ tnıştır. Çünki vaziyet eski şek· 
V d e. devam etse idi, Amerika 

ı> onanması fngilteninkini çoktan 
~ ,e.ç . d rnış hulunanacaktı. 

, l Fakat bu şeklile de, bu me· 
~: e halledilmiş değildir. Çün· 

0

1 İtalya hükümeti, kendisine 
,e.rn. h 1 inşa etme hakkını ka-

ut etmemektedir. 

g' Japonya, Amerilcamn kendi~ 
•rı.. d 'kA y ~ oyun oynadığın an şı a-

(:'e.tçidir. İtalyanın iddiası ise 
(:'tansa ile hem ayar tutulmaktır. 
A~nsa, İtalya gibi yalnız bir 

8 
deniz devleti olmadığı iddia· 

Q~dadır. Manş denizinde, Atlas 
~ib?·anosunda sahilleri bulunduğu 
ı 1 uzak kıt' alarda müstemleke· sti olduğundan bahsediyor. 
lı'Oııra, bazı devletleriu tabtelba
b~tler hakkındaki fikirleri de 
ltihirine uygun gelmiyor. 

KAÇAKÇILIK 
Encümenlerin 
Tetkikatı 
Devam Ediyor - -

Ankara, 27 (Hususl) - Ka
çakçılık mücadelesi için hazırla· 
nan kanun layihasının Millet 
Melisi Umumi heyetinde müza· 
keresi tahminlerin hilafına ola
rak gecikmiştir. Bu gecikme, 
layihanın encümenlerde esaslı bir 
suret+c tetkikinden ileri gel

mektedir. 
Layihanın tetkikile alakadar 

olan Dahiliye, Maliye, Adliye 
ve Milli Müdafaa enclimenle· 
rinden mürekkep muhtelit bir 
Encümen teşkil edilınif ve 
dünden itibaren tetkikabna baş· 
lamıştır. Muhtelit Encümen iki üç 
güne kadar layihayı heyeti umu· 
miyeye sevkedecektir. Diln bütçe 
encümeni de toplanmış ve lAyihayı 
fiç saat süren münakaşalar ara· 

sında tetkik etmiştir. 

Tapu Harçları 
Mübadillere Verilen Em
lakten Kalan Borçlar 

Ankara, 26 - Meclise teklif 
edilip encümenlerden çıkan bir 
layihaya göre 931 numaralı tem
lik kanunu il~ taksite raptedil· 
mit mübadil meskenlerine ait 
tapu harçlarının bakıye taksitleri 
affolunmuştur. 912 tarihinden 
evvel Yunanistam terkeden 
Türklerin burada alacakları mal· 
lara ait istihkak mazbataları tapu 
harcnndan müstesnadır. 

M. Meclisinin Tatili 
Ankara, 27 (Hususi) - Elde 

mühim kanun layihaları ol
duğu için Millet Meclisinin 
kış tatiline ancak gelecek hafta 
sonunda başlayabileceği ıöylen-
mektedir. 

Gizi~ Eml~k ye BiR HESAP 
Vergı Muhbırlerıne 

!İkramiye Almangamn 
Sekiz Milyar 

Ankara, 27 ( Huıuıi ) - Millet 
Mecliıd dün yine münaka:Jah bir 
içtima rünü geçirdi. Sınat müeue
ıelerin raçen ıeneye ait muamele 
vergiai borçJarile prim alacaklannın 
mahsubu hakkındaki kanun IAyihaaı 
münakaşalara sebep old.ı. 

Söz alan meb'uılar evvelce mua
mele verrisi verenlere mukabil ver
miyenler hakkında mahsup muame• 
lesi tatbik etmenin hakıızhğa sebep 
olacağını, bunun fena bir misal ol
iuğunu ileri sürdüler. Bu münaka
talardan sonra kanun layihası red
dedildi. 

Bundan sonra menkul ve gayri· 
menkul gizli emlak ve nrgilerl 
haber verenlere ikramiye dağıtılmaaı 
hakkındaki layihanın müzakereıine 
geçildi ve kabul edildi. Yeni kanuna 
nazaran ihbar neticesi haz!neye ait 
olduğu tahakkuk eden emlak ve 
vergiler için muhbirlere fU tetebbüa• 
ler üzerinden ikramiye verilecektirı 

Menkullerde beş bin liraya kadar 
yüzde 30, gayrimenkullerde yüzde 
20 dir. Ancak bu kıymetler artbkça 
ikramiye nispeti ekıilmektedir. Me· 
ıela yüz bin liradan yukara kıymet• 
teki ihbarlar için ikramiye nispeti 
yüzde yedi buçuktur. Mühim ihbar
larda Vekiller Heyeti bu niıpetleri 
arttırabilecektir. 

İktısat Meclisinde 

Meclis Bugün Tediye 
Muvazenesini Görüşecek 

Ankara, 27 ( Hususi ) - Ali 
İktisat Meclisi bugün toplanarak 
tediye muvazenesi hakkmda komis
yon tarafından hazırlanan rapor 
etrafında müzakere yapacaktır. 
Meclis dün encümenlerden gelen 
bazı raporları tetkik etmiştir. 
Yarı da iki içtima yapılacak, 
diğer meseleler göriişülecektir. 

Bir Katilin ldan11 
Paris. 27. - ( A. A.) - Bir 

cevahirciyi öldürmüs olan Goşe 

Alacağı Varmış 
Paris, 27 ( A. A.) - Temps 

gazet~si bilhassa Almanyanın 
ecnebı memleketlerdeki matlfı· 

batını ve ecnebi memleketlere 
yatırmış olduğu sermayeleri 
tetkike memur olan Bale Tali Ko
mitesinin raporlarının bazı kısım
larını iktıbas ve nakletmektedir. 
Alman vesaikine nazaran bu mat
lubat . temmuz. ayında 8 milyar 
~O ~ılyon Reıchmarka ve teşri-
n~~anı arında sekiz milyar 
yuz mı iyon Reicslımarka 
baliğ bulunmakta idi. 
Maaınafih tali komite geçenlerde 

mühim miktarda sermaye muha
cereti dolayısile bu miktar yeku-
nunun ar tr. ı: ' ' t it ı t 1 & ile iı. 

Bir Vapur Bath 
Zara 27 ( A.A. ) - Brendiıi 

vapuru Amario yakininde bat
mıştır. 

Çin - Japon 
Japon Hariciye Nazırı 
Vaziyeti Nasıl Görüyor? 

Paris, 27 (A. A.) - Japon
yanın Paris sefiri iken hariciye 
nazırlığına tayin edilmiş olan 
Mösyö Y oskizawa Paristen 
hareketinden evvel gezetelere 
beyanatta bulunarak M. Briandın 
nufuz ve mehareti sayesinde Çin
Japon ihtilafının pek hususi olan 
mümayyiz evsaf man tavazzuh ey
lemiş olduğu mütaleasını serdey
lemiştir. 

Mumaileyh, Mançuriye bir 
tahkik koınsiyonu gönderilmesi 
keyfiyetinin mes'ut bir netice 
olduğunu ehemmiyetle kaydet· 
mişlir. 

fecir vakti kiyotine edilmi:;tir. 
Reisicumhur M. Doumer, ka

tili affetmekten imtina etmiştir. 

b Buıılardan bir kısmı, tahtel- (' 
d~biri, bir "kahpe silah,, adde-
0?'or. Pek büyük donanması 
ilkllı·ıyan memleketler ise bunun 

sı mütaleada bulunuyorlar. 

• • 

İSTER İNAN, iSTER INANMAi 

Diln piyasayı iyi bilen bir arkadat anlab~ordu: 
ithalatı tahdit kararı hayati uc~z.latma~ lazımge· 

· d' ç· kl Avrupa malları gelemıyecektı. Onların 

B:ze mevaddt iptidaiye hariçten g-eliyor, amenna. 
Fabrikalarımız daha )'Cni inkişafa başladıkları için 
maliyet fiatlni ucudatamıyorlar, buna da amenna. \r lktısadi geçimsizlikleri, şu 

b eya bu ticaret rekabetini de 
l lına ilave ederseniz J 932 şuba
tıında açılması karar altında bulu
ltla.n Tahdidi Teslihat Konferansının 
l Uvaffakıyet derecesini şimdiden 
~ilhırıin edebilirsiniz. Öyle bir 
0tıferans ki, bütün milletler, 

0nun k t' · · c1·d b' t a nmc mı şı:n ı en ır 
lt:J . k tı ·et sayıyorlar. 

hr ı. un b ı · ,. r gümrük resmi vermiye mec ur o.mıyan 
yerme a:&ı 
yerli fabrikal:arın mamulatını ku.?uınAcakbk. .. 

F l at tecrübe bize işin berakuı olduğunu gos-

d
.3 tBu defa yerli mallarının fiatlerinde, A-ı.rupa 

ter ı. ı· - ··ıd·· 

Fakat dün yüz. kuru~a aldığımız yerli mal 
b - ını 

ugun ( 120 ) ile ( 150 ) kurq arasında almaya 
me~bur kalırsak, o vakit bütün bu mazeretlerin 
varıt dabileceğine, artık 

I
' 

1 
aratacak bir yükse ıf ıronı u. 

m:ı ,arın 

16' /NAN, iSTER INANt.f Al 

Sayfa 3 

Mündereccıtımızın çok-

lulfundan dercedilememiş- ı 
tir. 

M. Muşanof 
Şubat İçinde Tekrar 
An karaya Gelecek 

Bulgar Başvekili M. Mu,anof 
geçen haftalar içinde şehrimizi 
ve Ank:ır.ayı ziyaret etmiş, iki 
memleketi alikadar eden muallAk 
meseleler hakkında temaslar 
yapmıştı. Fakat Sof yadan gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre 
M. Muşanof şubat ayı içinde ikin· 
cİ bir Ankara seyahati daha 
yapacaktır. Bu seyahate ehem· 
miyet verildiği kaydedilmektedir. 

Haseı<ida Yangın 
. Evvel~i aktam Hueki hastane
ıınde bır yangın çıkmış, mutfak 
ve ça~aşirhane kıımt yandıktan 
ıonra ıöndürülmüttür. Çıımatırhane-

de n~betçi olan Fatma Hanım vaz.i
feılm b1rakıp uyunıut ve bu sırada 
ıobadan ııçrıyan atef çamaşırli'ln 

htutuşturmuf ve yangın da bu suretle 
t11ule gclmittir. -----

Dansözü Tehdit Etmiş 
~ edikulede oturan seyyar klS

selecı Osman Nuri efendi roznu· 
varda madam Eleniyi dün gece 
saat dörtte istiklAl caddesinde 
tahkir ve ölümle tehdit ettiğin· 
den yakalanmıştır. 

Viyanah Muallimler 
iki sene sonra elli kadar Vi· 

yanalı muallim lstanbula gelerek 
tetkikata bulunacaklardır. Viya· 
n&lı muallimler şimdiden tren 
ücretleri ve diğer masraflar hak
kında buradan malumat istemiş· 
lerdir. 

Aksi Tesadüf 
Gandi Kahireyi Ziyarete 

Muvaffak Olamadı 
Kahire 24 - Gandi Mısıra 

uğradığı sırada Kabireyi ziyaret 
edememesi bir hayli dedikodu· 
lara sebep olmuştur. 

Gandi yolda iken Veft Fırkası 
Reisi Nahas Paşa, bir telsiz telgraf 
göndererek Gandiyi Kahireye 
davet etmişti. 

Gandi bu t~lgrafa cevap ver· 
lll;~~i. Bilahare lskenderiyeye gel· 
dıgı zaman anlaşıldı ki telgraf 
Gandinin eline çok geç vasıl 
olmuştur. Gandiyi, Nahas Paşa 
namına vapurda Mahmut Fehmi 
Bey ziyaret ederek daveti tek· 
rar etmiştir. 
. Fakat vapur geç kalmış, 
Iskenderiydc pek az durabile
cekti. Bunun üzerine Gandinin 
otomobil ile Kahireye gitmesi 
ve sonra gemi Süveyşte mutat 
intizara esnasında iken orada 
gemiye yetişmesi düşünüldü. 

Gemi kaplanı ile müzakere· 
de bulunuldu. Fakat kaptan ayın 
~2~) in.~e Hindistanda bulunacağı 
ıçın Suveyşte kalmıyacağını bil· 
dirdi, yapılan ricalar da para 
etmedi. Bu suı·etle Gandi Kahi· 
reyi ziyaret edemedi . 

fskenderiyeden ayrılacağı sı
rada Mısırdaki Hintliler bir kese 
i~inde kendisine (300) lira ver
dıler. Bu para, Gandinin propa-
gandası uğrunda sarfc~ileccktir. 
Ayni Hintliler Mıstrdan Hindista· 
na kadar olan mesafe dahilinde 
Gandinin yiyeceği Keçi sütü ile 
hurmayı da hediye etmişlerdir. 

A.V. 

Ansaldo MUdUrU Sehrimizde 
ltalyanın Ansaldo ' b;ılıri in,aat 

fabrikas ı müdürlerinden M. Markolll 
tehrin.ize ıelm:ştir . 



4 Sayfa 

r Tarihi Fıkra 
Odun Meselesi 
Ve 
Odunlar! 

latanbulun her mevsimde ta
zel~nen dertleri vardır. Bu (iizel 
ıehir, ilkbahar aylannda çamur
dan mu:ı.tariptir. Yaz günlerinde 
toz bolluğu ve ıu yokluğu yü· 
zünden eza çeker. Kııın da odun 
ve kömür derdi taşır. Yıllar ge· 
çer, mevsimler yenileşir, ve eski
leşir. Fakat çamur, yine o ça
murdur; toz yine o tozdur; au· 
ıuzluk yine o susuzluktur; odun 
ve kömür ihtikarı yine o ihtikAr
dır. Yalınız yıllar mı ya, nesil· 
ler de bu acıklı manzaraya tahit 
ola ola göçüp gitmektedir. 

Dün vnpurda orta yaşlı bir 
efendi, kanape komşusuna bu 
mevzu ile alakadar bazı fıkralar 
anlatıyordu. lıb.in Jstanbul odun
larının vaktile pek bol olduğunu, 
iyi kor döktüğünü söyledi. Misal 
olarak ta padişahlardan birinin 
Edirnede iken ora oclunlannı 
beğenmiyerek hamallar sırtında 
buradan oraya odun taşıtbğını 
hikaye etti. Bir aralık gülümsedi: 

- Söz, sözü açar, derler a 
.. dedi - doğrudur. Hatırıma bir 
fıkra geldi. Birkaç yüz ıene 
evvel valilerden birine bir odun 
"müzayede" kaimesi getirirler, 
emrini almak isterler. Vali, harf· 
leri tanırmıı ve kelime sökebilir· 

' miş. Fakat kam enin başında "ha
tap,, kelimesini görünce pşınr. 
Daireye bu nesnenin lüzumu yok
tur, emriJe "müzayede,, yi iptal 
eder. 

Fıkrayı dinliyen zat, bir kah
kaha parlatb: 

- Azizim, dedi, Yemen çöl
lerinde kızını kaplan paralayan 
velinin ismi nedir? 

Odun mevzuunda fıkralar 
çıkaran zat, belinledi ve mırıl-
dadı: 

- Anlamadım l 
- Anlamıyacak bir şey yok. 

Yaptığım sual, yanlışlık nilmune
ıidir. Çünki o hadise Yemende 
değil, Filistinde cereyan etmiştir. 
Paralandığı uydurulan adam, kız 
değil, erkekti. Bir velinin değil, 
bir peygaberin oğlu idi. Paraladı 
denen hayvan da, kaplan değil, 

kurttu. -
- Anladım. Yusuf Aleyhisse-

limın kıssasını söylüyorsunuz. 
Fakat odun fıkrasile o hikayenin 
münasebeti ne? 

- Sizin fıkramz da böyle yan
lışlarla dolu. Çünki resmi daire
lere alınacak eşya için müzayede 
değil münakasa yapıhr. Üç yüz 
sene evvel ne müzayede, ne de 
münakasa vardı. Yine o zaman
lar odun, bugünkO gibi amber
leşmemişti. Dirhemle alınıp aabl
mazdı. Vali dairelerine ise an
garye usuliJe taşınırdı! Şimdi 
anladımz zannederim! 

Öbürü bu izahah dinleyince 
biraz kızardı ve sonra kızdı: 

- Terbiyesiz, dedi, benimle 
eğleniyorsun bal 

Birsz evvel tatla tatla konupn 
iki dClsl, artık sövüşüyorlar Te 
dövüşüyorlardı. Benim yanımda 
oturan tanımadığım bir efendi 
kulağıma eğildi: 

- işte, dedi, • Hatabullah ,, 
diye bunlara derler. Odunu an
latırken odunlaşıyorlar. Bu gibi
lcrc sık sık tesadnf ettiğimize 
göre insanlann kısmen ormandan 
yet iştiklerine inanacaiım geliyor 1 

• .. Jf 

SON POSTA 

MEMLEKET LE l 
• 

Tür ki yenin Isviçresi 
- ---- - - - --

Eğirdir Kasabası Ve Gölü, Tahmin 
Edemiyeceğiniz Kadar Güzeldir 

Eğirdir ( Hu
ıusi ) - Seya· 
hat meraklıları
nın güzel man
zara için fsviçreye 
gitmelerine artık 
hayret etmeliyiz. 
Onlara tavsiye 
ediyorum. Buraya 
gelsinler, çok 
methini işittikleri 
lsviçre mazara
larınm daha gü
zellerini burada 
ıörsünler. 

dire taşıyacak, 
bura.dan da trenle 

İzmir limanına 
götilrülecektir. 

Yani Eğirdir, 
orta Anadoluda 

küçük bir tran
sit merkezi ola-

caktır. Burada 
kaymakamın en 

büyük meşgalesi 
köyleri yeni yol-

larla biribirine ve 
kaza merkezine 

raptetmektir. Bu 
yeni yollar köy-

lünün refahı için 
çok ehemmiyet· 

lidir. (4,000) nü
fusu banndıran 

bu kasabada me
murlar hep bir 

ailenin efradı gibi 

Size temin ede
rim ki, sarp dağ
ların • eteğinde 
küçük bir Mar
mara denizi gibi 
ta karşıki karlı 

Sultan dağları
nın etekleri l e 
kadar uzanan 
( Eğirdir ) gölü 
bu memlekete sevişiyor. 
eşi bulunmaz bir Yukarda : Egirdirin umumi manzarası Göl kenarin-
tabiat yadigarıdır. Aıağıda : Gölün kenarından tren geçerken da dağ talimgl-

Eğirdir kasabası plltinden deki temiz ve kireçsiz membalar- hının açtığı bir mahfe} var. Bu-
bir pandantif gibi Uç parça ha- dan temin eden bu zat burada rada münevverler ıık, ıık topla-
linde bu gölün içine uzanmış, elektrik ışığı yakmıya da muvaf- narak gazete okuyorlar ve mn-
B~ öl ün mavi sularını süslemekte· fak olmuştur. Belediye ve hüku- talca ihtiyaçlarını tatmin ediyor-

dir. Gölün sahilleri arasında gi· met doktorlan halkın sıhhatile lar. Kasabada mükemmel bir 
dip gelen kfiçük yelkenliler Kon- çok yakından alakadar oluyor. un fabrikas& var. Aynca birçok 
ya ve Akşehir münakalitınt te- Eğirdir gölü, kasabanın iktı· halı tezgahı işliyor. 
mine çalışıyorlar. ıadi varlığile çok alikadardır. Bez kumaşlar, çarşaflıklar Te 

Eğirdir dar ıokaklı, fakat Bu sebeple Belediye Reisi göle yünlü başlıklar Eğirdirin başlıca 
temiz bir kasabadır. Bele· bir vapur getirtmiye karar ver• mamulitı arasındadır. Burada 
diye reisi gıpta edilecek bir faa- miştir. Bu vupur Yalvaç, Kara• halk çok çahşbğı için buhranın 
liyet gösteriyor. ağaç, Kelendus ve havalisinin tesiri kısmen hafiflemektedir. 

İçilecek ıuları, dağ eteklerin- buğday ve diğer zahirelerini Eğir- Dı. Etem Vessa/ 

• 
lzmirde 

Piyango İhtikarı 
'Yapılıyor 

fzmir (Hususi) - Tayyare pi
yangosunun Yılbaşı keşideıi bu-

rada bilyük bir rağbet görmek
tedir. Fakat son günlerde bilet 

bulmak imkansız bir hale gelmiı
tir. Bazı bayiler bir tane bilet 

kalmadığım söylemekte, müşteri· 
leri geri çevirmektedir. 

Fakat bir kısım bayiler de 
hakiki fiatten çok fazla para is· 
temektedirler. O kadar ki beı 
liralık biletler on liraya, on lira· 

lıklar ise on be,, batta yirmi 
liraya kadar ıatılmaktadır. 

Diğer taraftan piyango mU
dürünün lstanbuldan dir miktar 

bilat göndereceği haber alınmak
tadır. Ancak bu biletler bugüne 

kadar gelmemiıtir. Herhalde 
ihtikann önüne geçmek bir ıa-

ruret haline gelmiftir. 

Çiftçiye Para Veriliyor 
lzmir (Husust) Ziraat Bankuı 

Umum Müdürlüğünden Kemal 

Pata bağcılanna tevzi edilmek 
üzere 20 bin, Urla bağcıları için 

de 15 bin lira para g6nderilmiı
tir. Bu halta lçerainde tevıiata 

baılanacaktır • 

Elô.zizde 
Elektrik 
Tesisatı 

EIAziz - Elektrik tirketinin 
faaliyeti devam etmektdir. Şehir 
dahiJindeki direk tesisatı bitmek 
üzeredir. Gazi ve İsmet Paşa 
caddelerindeki direklerin IAmba 
kolları takılmıştır. 

Belediye binası dahilinde tesi-
sat ikmal edilmektedir. Şirketin 
resmi tescil muamelesi de ikmal 
edilmiştir. Kanunsani içersinde 
tenvirata mllbaşeret edileceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Adana da 
Havalar Kaç Gündür 

Sıcak Gidiyor 
Adana, ( Hususi ) - Birkaç 

gUndenberi havalar güneşli ve 
ılık gitmektedir. Okadar ki bazı 
kimseler paltosuz ve pardeılbüz 
bile geziyorlar. Bu güzel mevsi
min nekadarJ devam edeceği 
tabii kestirilemez. Fakat civar 
dağlann karlı manzara11 nmitle
rimizio fazlalaımasına mini ol
maktadır. 

llgmda Elektrik 
Konya ( Hususi ) - Ilgının 

elektrikle tenviri için f aa
liyet vardır. Elektrik motörü 
monte edilmiıtir. Şimdi lstan-
buldan kablo T• dinamo beklen
mektedir. 

Balık esirde 
İtalyan Takımı 
Maç Yapacak 
Balıkesirde bilhassa son ıe

neler zarfında spor faaliyeti ol
dukça terakki etmiştir. Munta
zam bir şekilde devam eden 
kupa maçları Balıkesir spor me
raklıları arasında büyük bir alA~ 
ka uyandırmakta, heyecanla ta· 
kip edilmektedir. 

Yılbaşı tatili münasebetile 
diğer şehirlerden bazı futbol 
takımları Balıkesiri ziyaret et
mek, orada müsabakalar yap
mak teıebbOsilnde bulunmuşlar
dır. Darüşşafaka takımı ile lstın• 
buldaki ltalyan futbolcüleri bu 
meyandadır. 

Dariişsafakah gençler buradan 
Manisaya gidecekler, sonra Balı
kesire uğnyarak orada idman 
Birliğile birmOsabaka yapacak· 
lardır. Ayrıca ltalyan takımı da 
birde birkaç maç yaphktan 
aonra Balıkeaire fidecek Ye 
idman Yurdu takımile karplap
cakbr. 

Durmu~ Beyin Muhakemesi 
lzmir ( tluıuıt) - Tayyare 

piyagnosu aidatından mllhim bir 
kısmını zimmetine geçirmekle 
maznun aabık tayyare cemiyeti 
müdürü Durmuş Beyin muhake
mesine devam odilmiftir. 

Yerli Kızı 
Propagandası 
Yapalım 

Bizim A vnıpada 
müş.. Uzun mOddet A 
bulunmuı yahut kısa bir 
için A vrupada dolaşınıt 
)erimizin ekserisi vat 
na çift olarnk dönerler. 
kızlannı kendilerine hayat 
kadaşı olarak intihaptan ' 
gurur duyarlar. Karısmın f 
veya alman olmasile 
pek çok genç vardır. Bu 
lerin kollannda memleked 
getirdikleri kadınlar ekseri>" 
kuvvetile teshir edilmiş, çok 
a.,ağı tabakalara mensup 
selerdir. Yüksek ve • 
aile kızlarının bir ecnebi 
hayatlarını birleştirdikleri ıJ 
görülD.r. 

-Bugün Türkiyede umUJlll 
vet ve saadeti yaratmak, Jı6 
tirmek fizere yaptığımız bit 
paganda vardır. Yerli mala 
pagandası. Geçen senelerde 
duğu gibi bu sene de taııl 
hafta ardı arası kesilll' 
resmi geçitler, konferansla' 
ve Yitrin müsabakalarile P 
gandamıza devam ettik. Her 
göıfimüze çarpan şöyle ib 
gördük: 

wy erli malı kullanmak İIJ 
borcudur. Her Türk yerli 
kullanmalıdır. Yerli mah lı 
malındır, on paranı bile lı 
malın için kullan! ilah ilah·". 

Bizim ihtiyaç gösterdiği~ 
bllyük şeylerden biri de iıd• 
fazlalaşbrmak, nüfusu arttı 
yetiştireceğimiz çocuklara 
manaaile milli bir terbiye 
mektir. 

Birçok büyük kıymetler 
yan kızlarımız evde d 
Tllrk erkekleri, hem de 111 
Ter gençlerimiz çok defa 
manevi hiçbir kıymet ifade 
miyen ecnebi kızlannı hayati 
k&rlfbrmaktan zcvkalıyor, . 
cuklarının ana tarafına rJJeY . 
rine, ecnebileri benimsemel . 
boyun eğiyorlar. Bunun . 
memleketin· her köş 
yapmağa . mecbur olduğıl J 
bqlıca bir propaganda daha 
dır. O da şudur: / 

TOrk erkeği! Milli terbiY~I 
temellerini sağlam kurmak ~ 
yorsan yerli kızı, kendi to / 
ğının kızını al! Irkının tt Jf 
ruhlu kızlarını hiçbir kıza 

. iişmel 
M~liha Av1'1 

Yunanlılar 

Bizim Palamutlard;n f ,1 
Para Alıyormuş ... 

- -- "1 
lzmir, ( Hususi ) - ı"~ 

tOccarlanndan ıehrimizdeki yf 
carlara gelen mektuplarca. JI' 
naniıtana ihraç ettiğimiz ~, 
mutlardan Yunan hüküaıett 1 
fazla ıümrük aldığı bildirilll' lı' 
tedir. Halbuki Yunanhlarla ;~ 
tettijimiz Ticaret Muabe ·~~ 
mucibince Yunan hülu'.iınet~Jf 
ihraç edeceğimiz meveddı iptı Iİ' 
iyeden aUmrük almamaları 
zımdır. 

lzmirdl Bir Cinayet ,, 
lxmir ( Hususi ) - Düo gt

0
r 

Azizler sokağında bir cinayet bıf 
muş ye Reşat isminde bir ş~ıl' 
tabanca ile öldürülmüştür. Za 
katilleri aramaktadır. 



• Nevyork 26 - içki memnu· 
'Yeti ile meşgul olan daire, ka
ÇakçılıkJa biaman bir mücadele 
l'aprnak üzre yeni kararlar almış 
~e y • d'l · t' b cnı vesait temin e ı mış ır. 
0 u 1 • k vcsaitten başlıcası, gece eyın, 
aranlıklara gayet vazih bir su

~~~tc nüfuz eden dürbünlerdir. Bu 
d~r~?nler bir kilometrolu~ sa?a 
h hılhıde ve projektörler ıanesıle 
er tarafı görebilmektedirler. 

Pariste türk 
talebe Cemiyeti 

Paris ( Hususi ) - Burad~ 
tahsilde bulunan Türk talebesı, 
8.tarında bir cemiyet teşkil etmiş
lerdir. Cemiyet reisliğine Halim 
l' evfik Katibi Umumiliğine Sa
dık, a~alıklara Halil Vehbi, Salim, 
Muammer, Şükrll Beyler intihap 

tdilmiştir. 
Cemiyet, talebe arasındaki 

tesanüdü temin edecek ve Tür
kiyeden Avrupaya tahsile gid; 
tek talebelere malumat verecektır. 

Cemiyetin adresi şudur : 
24 ru St. Victor Paris V 

Mısırın 
• 
l,.an Sefiri 

İskenderiye, 24 (Hususi) 
Mısırın İran sefiri İsmail Kemal 
Bey Mısır Hariciye Nezareti em
rine alınmıştır. lsınail Ke~al. Bey 
lllalüın olduğu üzere vazıfesı ba
l~na giderken yolda bir kaza ge
~rrniş, bu kazayı Tahranda, 
•ef aret odalarından birinin kısmen 
lizerine yıkılması hadisesi takip 
ttıniş, daha evvel Mısırın Iran 
•tfirlcri birer suretle kazaya 
'-hıyarak terki hayat etmelerin
den şeamet duymuş, hükôme~nden 
lılüsaade almıyarak vazifesi ba· 

fırıdan ayrılmıştı. 
A. v. 

A i c: 

"SON POSTA 
11 
nın Milli Tefrikası: 62 

MINEL AŞK! AB, 
MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

Çok fena hiddetlnmiştiıniş. 
Çok müteessirdim. Ciğerlerimin 
sızladığını duyuyordum. Sinirlerimi 

değil, kafamın içini, düşüncele· 
tirni bile zaptedemiyordum. Daha 
fenası, muhakeme silsilemi kar 

bemitştim. 
Bereket versin, Rahmi pişkin 

adam. Vaziyetimin fenalığını, 
ciddiliğini çabuk kavradı. Benim 
~erimde bir adamın, bir zavallının 
bu dakikada neler düşünebile-

w. • hemen kestirdi. 
cegını 

- Fakat, diye başladı. 

Sözünü kestim : 

H r dedim, söyleme de· 
- ~ı. • 

istemiyorum. Hakıkat-
vam etme. . .. 

b 
. çok çabuk bıtırıyor. 

lar enı 
Rahmi daha sakin, yalvarır 

. . bir tavır aldı. Belli ki bana 
gıbı . k birkaç söz söyle-
teselh verece b 

k istiyordu. Fakat en 
me 

11
• hikayesi dinliyecek 

bir tese ı 

.iON POSTA 

ABIRL 

vaziyette değilim. O teselliyi 
kendi içimde aramak istiyordum. 

Nasıl bulabilirdim ki kafam dn
şün me kabiliyetini kaybetmişti. 

Mahvolmuştum. 

Beynimin içinde yalnız şu 

mmltıyı hissedebiliyordum: 

- Pırlanta gibi bir kadın. 
Fakat sahte bir taş. Ve ben bir 

budala! Bu mırıltı sabit bir fikir 
gibi kafama mıhlanmış, beni yo

ruyor, hırpalıyordu. 
Rahmi, zavallı çocuk, beni 

kolaylıkla sakinleştirmenin çar~ 

sini arar gibi idi. Bir şeyler yap

mak istiyor, fakat her teşebbü
sünde aczini anlıyordu.Doğrusunu 

söyliyeyim, ben de teselliye 

muhtaçbm. 

Rahmi tabakasım çıkardı. Ev· 
veli kendisi bir sigara yaktı. 

Sonra çekingen bir eda ile ba

na da uzattı: 

- Al bir tane, dedi. 

Çocuğun sesi tok çıkmışb. 

Bu emrine itaat ettim. Sigarayı 

agzıma götürdüm. Yaktım ve 
bir nefes çektim, bir nefes daha 1 

bir daha çektim. Bu cigaranın 

tesirin onutamıyacağım. 

Aç karnına içilen sigara mi
deyi birden bire bulandırır, bey

ni sersem eder. Ben de öyle 

oldum. Bu sersemlik beni sakin· 

leştirdi. Kafamın içindekileri silip 

süpürdü. O dakikada beyinsiz 

• 
Gönül işleri 

Sanlg• 

Ne deyeceğim a kızım, Allah 
derdini artbrsın. 

HANIMTEYZR 

lliç Vapuru 
İxmir, { Husuat ) - Geçen

lerde Karaburun açıklarında 

karaya oturan Sovyet bandıralı 

lıiç vapurunu tahlis etmek üzere 
Seyrisef ain şirketinin Alemdar 
tahlisiye gemisi kaza mahalline 

gelmiş ve tahlisiye ameliyesine 

başlanmışbr. 

bir kafa taşıdığımı zannedi
yordum. 

Rahmi ylizümü okşadı. Alnımı 
yokladı ve hızlı bağırdı : 

- Dinle beni Allah qkına, 
dedi. Sana kısa bir tarih hikl
yeıi, daha doğrusu bir masal 
anlatayım. 

Kısık bir sesle yalvardım: 

- Rahmi çok fenayım. Hayır 
çok zavallıyım. Belki bu işte 
kendimin de kabahati var. Ben de 
suçluyum bu işte. 

Rahmi benden daha zavallı 
vaziyette idi. Söylediğine pişman 
olduğunu zannediyordum. Ne bil
sin çocuk? Benim bu kadar hır-

palanacağımı tahmin edememişti. 

- Mabadı nr -
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Kari A1ektupları 

Rekabetten 
Halk Zarar 
Görüyor 

Sirkeci - Bakırköy otohnsleri• 
nin faaliyete geçmesi üzerine , 
Tramvay Kumpanyası da - nasıl
sa?• yola gel !rek yeni bir Sirke

ci - Samatya seferi ihdas etmiye 
mecbur kaldı. Tabiidir ki bu 
mecburiyet, otobüslerin faaliyeti 

yüzüDden tahaddüs etti, yoksa 
halkın ihtiyacını düşünmekten 
değildir. • Eğer öyle olsaydı, 
Tramvay Kumpanyası, hu yeni 
seferleri çoktan tesis ederek o 
civar halkını ıstırap ve işkence-

den hayli sene evvel kurtarmış 

o!urdu. 
Her ne hal ise.. Bu rel<abet 

bu şekilde devam eder dururken, 
beri tarafta balkın ikbsadi ibli· 

yacı mühmel kalmaktadır. Mcse'i 
Sirkeciden, Türbeden • aradaki 

mesafeyi biç kale a1mıyarak ayni 
llcretle - hallu Samatyaya taşıyan 
otobüslere mukabil, Tramvay 

Kumpanyası da yeniden ihdas 
ettiği Sirkeci • Samatya sefer
Jerine, balkın en ziyade tehacüm 

ettiği zamanlarda birinci mevki 
arabalar tahrik ederek fiat busu
ıunda otobüslerle müsavat temi
nine kalkışb l 

Eğer rekabetten maksat; ayni 
llcretle ayni &emte dam taşı
maktan ibaretse, geçenlerde tak
ailerde bir hayli tenzilatla faali
yet sabasına ablan otomobillere 
de bu vadide müsaade verilme
IİGi icapetti•ir, değil mi? 

Şu halde, gerek otobü terin, 
gerekse tramvayların muayyen 
bir semte, muayyen bir para 
almasına müsamaha edilmesi ne 
den ileri geliyor, bu buhran se

nelerinde her iki teşekkülün 
balkı izraT etmesine niçin müsa
ade olunuyor ? ......• 

Maksat; balkı düşlinmek e 
balkın ihtiyaç ve istirahatini te
min etmek ise, evvelemirde 
otobüs ücretlerinin muhit ve 
mesafe itibarile hududunu tayin 

eylem
0

ek, buna mukabil tramvay 
tirketini de balktn ihtiyaç ve iktı
sadile mütenasip bir şekle bağ
lamaktır. 

Yoksa her iki teşekkül, bal
kın aleyhine biribirile rekabete 
kalkışır ve l:ö ıle bir rekabete 
karşı belediyemiz de dilsiz al-
d.ktan sonra balkı caba kim 
düşünecektir? )#- 'f. 

Yeni Cigara Paketleri? .. 
Tütün 1nhisar 1daresinin 10 -

15 kuruşluklar için, bugünlerde 
lhdas ettiği yandan açma paket
ler, cigaraları fena bir hale ge

tirdiği gibi, J 5 lruruş:uk cigara• 
lann bu y ndan çma paketlere 

konurken aynca ince bir kağıtla 
zarflanması yüzünden cig Talar 
hava almamakta ve bin ıetice 
içi.lemiyecek bir bale gelmek· 

tedir. Eı;ki cigara paketlerin
den balkın hiçbir ikAyeti 
olmadığı halde, tütünlerle ci
garaların nefaseti!e alakadar 
olan bu müessesenin asıl işi ihmal 
ederek zarfla meşgul olması doğ
ru değildir. 

Tütün ve cigara imalathane
lerinin sıtn bir kontrole tabi 
tutulmasını ve bu işte lakayt 
kalan alakadarlnnn sorguya çe
kilmesini temenni ediyorum. 

M. S. 

Tanıdığımızı Zannettiğimiz, 
1 

Fakat Malıa!ckak Tanımadığımız I'·in!J, c.,,;bele:I 
• 1 

\ ~ S T B U 1i:ı~:1t~7;a . 

Sandalımız Halicin pil Ye ko
yu renkli sulannı yararak Unka· 
panına yaklaşıyordu. Unkapam 
uzaktan pek mel-okotik ve kesif 
bir · tabakasa alt. da imiş gibi 
renksiz görünüyordu. Denizin 
rengi gittikçe koyulaşıyor ve 
abile yaklaştıkça kokusu ağır· 
!aşıyordu. Bir parça sonra haraı 
ve kmk dökük sanda11arın bağ· 
!andığı iskeleye yanaştık. 

Boş bir arsanın çamunı!u su 
birikintilerinde mahalle çocuktan 
oynaşıyor. Süpriintülülderde ta-
tavuklar ve horozlar eşiniyorlar
dı. Bir köşede araba ft ndal 
iskeletleri, diğer bir köşede tq 
ve toFrak yığınl n duruyordu. 

Unkapanı rrtddesinin bozuk 
kaldırımlarında biiyük bir gürül
m yapan dörl beş at arabası 
ilerliyor, işsiz bammallar vare 
dolaşıyordu. 

Hep h · ribirine bcmiyen, ka
fesli, kann vermiş, ahşap tahta
ları simsiyah olmuş yamrı yumru 
evler, ve bu evlerin arasında son
radan yükselmiş kiirgir binalar, 
ah ap dükkanlar, kereste mağa· 
z.alan.- işte Unkapammn ufka.. 

loka:ıtada 1 O Kuruşla Karm 
Ooyurmaf< Kabildir 

Vitrini, lop yumurtalar, köfte
ler, fasulye piyaz:lan ve yeşil 
soğanlarla üslenm · bir lokanta
y girdim. Lokantada karnımı 
kaç kuruşla doyurabileceğimi 
sordum. Lokantacı beni mü§teri 
zannile: 

- Size üç kara öfte yapa-
yım. Yedi buçuktur; yüz paralık ta 
ekmek yerseniz on kuruş verirsi
niz. Eh beyim yedi buçuk verip 
bir de tatlı yerseniz 17,5 kuruşa 
mükemmel bir yemek yemiş 
olursunuz1 Cevabını verdi. 

Gayriihtiyari lstanbul ve 
Beyoğlunda bir lokantada daha 
masaya oturduğumuz zaman, 
ekmek, su, gardrop ve bahşiı 
için verdiğimiz 30 - 40 kuruşu 
düşündüm ve ayni şehir dahilin--
deki bu fiat farkının kt.rnmetini 
bulamadım. 

Hammallar Buhrandan Şikayetçi 
Uokapanı sakinlerjnio büyük 

bir kısmını harnmallar ve araba
cılarla, ayak işinde çalışan ame
leler teşkil ediyor. Hammallar 
kahvesinin içine girdiğim zaman 
sekiz on hammaJ, saç sobanın 
başında ve peykeler ilzerinde 
oturmuş gevezelik yapıyorlardı. 
Bu yerin adeti olacak hepsile 
ayrı ayrı selamlaştık: 

- Merhaba, selamünaleyküm. 
ipli sandalyeler, upuzun bir 

İçinde 
f .,. 

y 
Hamallar Da İşsizlikten Şikayetçi -10 
Kuruşa Karın Doyuran Lokanalar-

Müşteri Bekliyen Mezar Taşçılar 

peyke, taş bir zemin. kınk bir 
su küpil ••• lşte kahvenin eşyaları. 
K.Jıyenin duvarlannda çiy boya
larla yapılmış bir aslan resmi, 
öte tarafta bir sandalın denizde· 
ki aksini gösteren bir tablo 1 .•• 

Yün çoraplı ayaklaraoı kwı
durasından çıkanp sobanın kar-
ıs:nda kızdıran, bir elile uzamış 
sakalım tutan, diğer elilini kah· 
venin peykesine dayıyan pejmür
de kıyafetli ihtiyar ve laübali 
bir hammal anlatıyordu: 

- Hammallıkta da iş kalma
dı beyim. Burada öyle hammallar 
var ki, yüz dirhem ekmeğe mu-
kabil -48 saat eşek gibi 
çalışıyorlar. En çok ka-
zanan hammal günde 60 - 70 
kuruş kazanıyor, bu para ile 
yesin mi, memlemketine para mı 
göndersin, yabp kalksın mı, tütün 
mil alsın, artık siz hesap edin. 
Burada gördüğün hamalların 
hepsi gırtlağına kadar borç için· 
de.. Nerede o eski hammaUık 
yevmiyeleri. Tüccarda abzü ita 
yok ki bize iş çıksın. Üç kuruş 
verip akşama kadar burada pi
nekliyoruz. Hele karakı geldi mi 
halimiz haraptır vallahi. Eh yazın 
yine beş on kuruş çıkar. Ne 
yapalım. Bwıa da şükür •. 

Kereste Ticareti 
Unkapanı caddesini bptan 

ve perakendeci kereste ticaretha
neleri doldurmuştur. Tacirler, 
son aylar zarfında kereste fiat
Jerinin, para borsasındaki ani 
ve gayrimuntazır temevvüçlere 
benzer fiat tahavvii1leri arzetti
ğini, fiatlerin bu ıtbratsızlığmın 
kereste piyasasında şimdiye ka
dar görülmediğini söylediler ve 
şu malumatı verdiler : 

- Fiatler eskisine nispetle 
çek düşmüvtür. Beş altı ay evvel 
metre mikabı 35 liraya olan 
mallan şimdi 20 liraya satıyo
ruz. Yannki piyasanın da ne 
olacağ nı bilmiyoruz. Geçen se
nelere nazaran sarfiyat az.alma
mıştır. Fakat maJ da o nispette 
çok gelmektedir. Son tahditten 
sonra Romanyadan da mal gel· 
mez oldu. İstanbula Karadeniz 
sahilinden Barbn, lnebolu, Çatal
zeytin, Filyos, Ayancık, Bafra, 

Bolu, Bozöyükten mal gelmek· 
tedir. 

Hurda Demir Ticareti 
Onkapanında hurda demir 

ticaretile meşgul beş alb ticart-
hane var. Buradaki tacirler memle

ketin ıurasmda burasında çürü• 
yilp paalanmıya mabküm demir 
parçalarım toplayıp Avrupaya 
göndermektedirler. Bu hususta 
~n~ok ltalyaya ihracat yapılmakta 
ımış. Son buhrandan müteessir 
olan tüccar şu şekilde dert ya
nıyor: 

- Eskiden tonunu 25 liraya 
sattığımız demiri şimdi 8 liraya 
bile satamıyoruz. İşler fena. Para 
yok. Eğer şehrimizde bir demir 
fabrikası olsaydı, stok halde bu
h.ınan hurda demirlerden çok 
istifade edilirdi. 

Mezar Taşı San'ati 
• Mermer taş işlemekle meşgu1 

hır mezar taşçı dükkanına gir-
dim. Beni müşteri zannile sevin· 
cinden gözleri parlıyan taşçı sor
duğum suallere şu cevabı verdi: 

" - Bu taşların fiab boyboy 
değişir. 30 lira ile 300 arasında 
mezar taşı yaparız. Fiatler taşın 
cinsine ve mezarın şekline göre 
değişmektedir. Bütün işler gibi 
biz.im işler de fena. Ölenler azal
madı amma, halkta para yok ki 
ölüsüne mezar taşı yapbrsın. Çu
kurlan açıp gömü gömü veriyor
lar. Yaza nispetle kışın ölen'er 
daha çoktur. Fakat havalar do
layısile taşlan kışın yaphrmazlar 
yazın yaptırırlar. Bizim işimiz 
en çok yaz mevsiminder. Eh, 
Allah zengin ölüleri eksik etme
sin, geçinip gidiyoruz! 

Çi nicHik Fabrikaları 
Unkapanında çini yapan fabri

kalar da pek çok. Bu fabrikalar 
da dört b~ tane usta çalışmakta 
ve bunlara çıraklar yardım 

etmektedir. Bu san'at dört beş 
ayda öğrenildiğinden çıraklara 

yevmiye verilmemektedir. Ustalar 
yaptıkları çini başına elli para 
almaktadır. Bir usta gönde 100-
150 çini yapmaktadır. Fabrika
ların yaptığı çiniler güzel ve ucuz 
olduğundan hariçten çini getiril
me mektedir. 

Sabah 

Haciz Muamefesı 
AHahabat, 23 - Polis M& 

dürü, vergi vermemek için ysP' 
lacak yeni propagandalar esıı" 
sında islimal edilmemesi içiıl 
meşhur rüesadan Panditin ota' 
mobilini müsadere etmiştir. 

Panditin zevcesi bunun nıetİJl~ 
Polis Müdürüne bir rnektllP 
yaurak kocasının otoınobujDI 
haczettinnekle elde ettiği yegADe 
muvaffakıyetin çocuklarının otO' 

mobille gezmesine mani oınııılr 
ta:ı ibaret bulunduğunu bildir' 
miştir. Polis müdürü buna cefilP 
vererek kendisinin çocuklarl• 

değil yetişmiş adamlarla oıilcJ' 
dele ettiğini söylemiş ve otoJXJO' 

bilin sahibine iadesi için eJISİ' 
verdiğini bildirmiştir. 

Mühim Bir Hırsızhk 
Stokholm, 23 - Maliye ıab' 

sil şubelerinden birinden soo.~ 
kuron çalınmıştır. Tanınmış bit 

tüccar maznun olarak tevk~ 
edilmiştir. Kendisinin bl> 

sirkatten sonra Stokhobn ~ 
Malmö bankalarından birine 460·~ 

kuron tevdi ettiği anlaşılmışbf• 
Sirkati yapmış olduğu zannU• 
tevkif edilen bir maliye meıntıtd 
tahliye edilmiştir. 

Kocaman Bir Tayyare 
Marsilya 23 - Otu~ kişiyi 

alabilen Hanoibal namındaki 10" 
giliz yolcu tayyaresi Groydod 
karargahından buraya gelmiştit• 
Yarın Roma ya uçacakbr. B0 

tayyare İngiltere-Mısır hatbıı' 
tahsis edilmiştir. 

Biriç Hastahgı 
Nevyorkta salgın bir piri~ 

hastalığı var. Şehirde her akşaıı' 
piriç oynıyanların miktan 5()0 
bin olarak gösteriliyor. 

Fakat bunlarm daha garibi, 
yapılan biriç müsabakalandıt• 
Büyük otellerden birinde Arııtl 

rikanın meşhur iki biriç ustadl 
haftalardanberi geceli gündilıll1 
müsabaka yapıyorlar. Biriç oY
myanlar bir odaya kapanmışlar' 
d1r. Kapıda bir bekçi beklet• 
Kimsenin içeriye girmesine uıO-
saide edilmez. Yalnız her gnıs 

biriçin neticesi hakkında radyo

lar neşredilir. Çünki birçok kiın
seler oyuncular etrafında milyon

lara · varan bahasi müşterelder• 
girmişlerdir. 

ürbiiz Çocuk 
Nas 1 Yetişir ? 
Pariste ( Anneleri ve emzik

teki çocukları koruma cemiyeti ) 

güzel bir teşebbüste bulunmuştur• 
Cemiyet, valde olmak lizere 

bulunan ve henüz anne oimuf 
o anlara gönderilmek üzere dört 
mektuk serisi hazırlamışbr. Bu 
mektvpların ikisi çocuk doğmada• 
ikisi de doğduktan sonra gön
derileeektir. 

Mektuplarda, açık ve çok 
sııde bir yazı ile a11neler ve ço

cuklara çok faydalı nasi~ tler 
verilmekte, yeni doğan ç cuk 

için beşiğin nasıl yapılacağı bak"' 
kmda izahat verilmekte, çocuğa 

ilk verilecek yemekler öğretil
mektedir. 
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Avrupa Matbuabnch.. Bu Sagfaaa ~ J 

1 ~ Bu Sagfa 
Haftada IUrkaç Defa Ve r! 

Arasıra Neşrolunur. 
GÖRD0K R 

• 
MİZ 

Dünya Matbuahnda Çılran 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve ~ 
Makaleleri Bulacaksımz. 

t:::::: 

Dünyamn 
Dört öşes .. nde 
Ola 'a ar 

Hayatın İçinde ayalin Brle 
Kabtıl Emıiyece~ Garip 

Valf alar OJuyor --p ARA YERİNE DOMUZ 
~markada Pad.borg şeb· 

rin·le kaclııım &iri &er.bere gjder. 
Saç'aruıa cn::fütasyon yaptırtır• 
Çıka.tlcen heı&ere para yerine 
b' ır cıfumur ı+avrusu nrir. 

Bu bir çiftlillfe çalışır 
ve avl::ğzw; l!rendisme dOınm ola
rak: - - Kadm i:Jerberden 
çıkmad~ ~d g~ hafta içi:ı 
tekrar gdeceğiui ye llv ddil 
dört dcmll2. geffrec:eğiDi ~ 

Bu vak'a D~a F.a 
Y~rine alışverişte m~~el! ta~· 
kınc müracaat ettilHerım gosterır 
bil misaldir. <;ün.ki Danimarkada 
Para pek k.ıtlıışm·ştır. 

Jf 
KAÇ TÜRLÜ SAf 
MisS' E.öcil n;04 tarih1nde 

doğduğu zanıart saçİafl' al'fnı ren-

1 
_ Çiy yu,,,urta fnce Ye S11Tıı~. lnna 

dl111aia tl'a •ö;.tc auhı oltb.ıiu u.aı.&ıl< UllW& 
a!Aaatlul pr:Walıllir• 

Beynimiz Y umur

taya Benzer -Sulu 
Veya Çok Pişmiş 

Deliririz. 
giııclc r · . 

931 de saçlar ın rengı san Ç J 
oldu. Şimdi de e~me~ saçlulı•. Neden Bazan ı -

Bu kadın l.ımc& ~ 
nıı ? Jon l(rawfOJ'd. 8. Hal G liri·z? ,. gın ır e e . 

UYKUSUNDA KONUSAN ADAM 
- Fransa.da adamın biri Parise 
gider. Fa.kat ııanıwda iansr JO~ 
tur. Orada f>ir kadınfa tanışır, 
dost olur ve o gece beraber 
ya tarla,. 

Geu yarısı adamcağız aylas-

ıun.c:!a: O d . ki d - mit e erun yanım a-
ki kadın cebimdeki 5000 Frangı 
almaz. 

Diye söylenir. 
Sabah uyandığı zaman. o.d~ 

da ne kadını, ne de cebuu:leki 
5000 frangı bulur. 

* BURUN DÜŞMANUGI 
Yugoslavyac!a kadı~lar ara: 

ıında burun düşmanlıgı hayla 
ilerilemiştir. Son zama~lar?a 
kadınların ltıskançlık saı!blsile 
sevgilılerinin l)urunlarını ıskııp 
kopardılClarına dair birçolt va a· 
lar kaydedilmiştir. . .. 

Kızın birisi de, sı:vpisının 
burnunu kesmiş. Kendisıne ıe-
bebi sorulduğu :zaman: 

- Uzun; •, 111anzarasına ta· 
hammül edemiyord\UJL. cevabım 
ver mi,. Ne buyrulu:,r.:.,? _____ _ 

Alman gazeteleııi, dört katlı bir 
ofabil! yaJ>ildığını ve sokaı"ard~ 
i4fediğ ni yazarak yukardaki re5till 
ncşre..diyo11lar.. Reamo bak ta, isteı: 
inan iıter inanma. 

Cinnet, dimağın bir anzaya 
uğraması neticesidir. Fakat bu 
arıza nec:lir ? Ve durup dururken 
neden deliririz ? 

Fen alemi, bu salla& son 
zamanlarda meraklı ve dikl{ato 
şaran neticeler: elde etmiştir. 

Şu kiiç,ücük kafamızın içinde 
12 milyar büceyre vardır.. Bu 
llıüceyrelerin her biri de aşağı· 
da ki resimde gördüğübiiz 
şekildedir. 

Bu &üceyrelerin teşkil ettikleri 
l>eyni de, bir yumurtaya ~enzeti
yorlar. Yumurtamn kahugu oJ .. 
doğu gibi, beynin •. de kal>uğu 
vardır. ikisinin ~e ıçmde ne sulu, 
ne de tam pişmiı l>ir mayi mev-

cuttur. 
Normal lteyin, normal bir 

yumurtaya beıuer. Şüphesiz. h-: 
yin lıüceyresi, yumurtayı teşkil 
edenı kimyevi maddelerden mü
rekkep dcjildir. F altat ikiSinio 

de esasa eoll'aid denilm mad

dedir. 
Fen, dimağı um da IO:ıud bir 

liafde bu[Unatı liüceyrel:~ b~· 
zan sulandığı, baun ~ışmış b?' 
y,umurta gibi 1:31ml~tığını tesbıt 
etmiştir. Pişmı.J bir ywnurtayı 
tekrar suhıı bir iale ~ek 

Ü 
k" delildir~ fakat aeıtleı· 

m m •• 
uıiş beyin biiceyreleriai yumşat-
mak mUmkündür· 

lŞte insanların defırm~sini bu 
lillceyreterin ıert1eşmesı • veya 

ınasile izah etmektedırler. 
J(uınşa k 

Eğer büceyre!er. yumşa ve 
k e bir nevı cınnet başlar. 

gKevşe s g-' er büceyre}er hep sert· 
eza. e d ı· . Hü . sahibi yine e ırır. -

leşırse, • 
el 

in sertleşmesı veya yum-
ceyr er ld - . 

Y
umurtada o ugu gı-

şaması, •1 t • t 
. h . ten gösterı en a eşın e-

bı arıç ki . b' 
si;ile değil, dah~f de. myevı ır 

tenin neücesıdir. 

~~:ı"urucıı Madılellfiıı Tesiri 
j ; . • 1 
Diınafı üzerinde tesın o an 

muayyen 6irçok kimyevi madde
ler vardır. Tıp ilemi bu madde· 
)erden istifade ederek anestenik 
denilen mucizeyi keşfetmiş.tir. Bu 
sayede hastayı ameliyattan evvel 
uyutuyOI' ve 1Stırap çekmesine 
mani oluyorlar. Anestik aayesinde 
beyin bliceyrebri a daki 
münasebeti kesiliyor. Beyin uyu
yor. 1atırap çekmiyor. 

Bunun gibi afyon, esrar, ko
kain gibi zehirli ve uyuşturucu 
maddelerin d~ beyin hüceyreleri 
üzerinde tesır yaptığı tespit 
olunmuştur. Şu farkla da uyuş· 
turucu maddelerin tesiri, daha 
uzun, daha devamlıdır. insanı 
hazan hülya alemine sürül'deı, 
kendinden geçirtir. Bu da u
vakkat bir cinbetten başka bir 
şey değildir. 

Deliliği Nasıl lzal\ Ediyorla ,. ? 
Asıl delilik, muhtelif selx.~ 

ler tahbnda olabilir. Mesela bir 
mermi veya bir kaza beyninizin 
bir kısrmııı parçahyahilir. O vakit 
beyniniz vazifesini yapamaz hale 
gdir ve sizi cinnete sürülücr. 

Fabt alefıtlak c.ianet iki kı· 
sımdır. 

Birisi beyindeki hüceyrele.rin 
çok p&şmiŞ bir yumurtada &ld ğu 
gibi, katılaşıp sertleşmesi, ikincisi 
az pişmiş bir yumurtada olduğu 
gibi beyin hüceyrelerinin suL~
masıdır. Beynin tabii hali ml a
faza edebilmesi için hüceyrelerin 
orta bir kesafette bulunması 

lazımdır. 
Dimağ hüceyrel'erilôn kesafe-

&gin lıll· 
cegrelerin• 
dl'!n birinin 
mik.ros .. 
k.opla gö· 
riinüşü· 

tini artbrıp azaltmak doktorların 
elindedir. Bunun için birtakım 
kimyevi maddeler şiringa ederler, 
mesel4 bir basta,, dimağ liüceyre
leri.nin; abla7mumdan müte ~ 

air~ bu katılığı ualtacak bir 
ilaç şJri ga edilir, hastalık geçer. 
Yahut hüceyreter gevşemişse. 
onlan kablaştıracak bir madde 
aşılarlar. 

Şu flalüe bizim için mühim 
obn y, dimağımızm hüceyre
leri llzerinde tesir yapan bu 
maddeleri öğrenmektir. Meseli 
kahve, 1 cigara, rakı, dimağımız· 
daki büceyreleı-in kablaşmasına 

mani olur, fakat çok kullandırsa 
ulanmasına sebebiyet verebilir. 

Nitekim dimağlarile tabşanbr 
bilirler ki, her vakit ayni dere
cede zindegi hissetmezl~r. Hazan 
beynin yorulduğunu hisseder ve 
düşünemez hale gelirler. İşte o 
vakit bir kahve beyni tekrar 
harekete getirir. Çünkü hfrceyre
lerin katılaşma temayülüne mani 
olur. 

Bu yeni keşfin en büyük 
ehemmiyeti buradadır~ 

Dünya 
Matbuabnda 

Gördüklerimiz 
Nasıl Ayrılırlar? Havada 

Doğan Çocuk Ve 
Namus Tecrübesi 
HAVADADOCUŞ 

.. Gcmid~, ~re~~e ç.ocıık dogdt 1 

gunu &epımız ışıtmışizdir. Yal1 
culuk esnasında çocuğun doğm • 
ıında hiçbir. fe4ıkaladelik ~ 

Fakat tayyarede im çocu 
doğduğundan bahseder.sek biı 
hayret edersiniı. 

Filhakika geçende Macaris· 
tandan Napoliye tayyare ile gi .. 
den b' ~mas kadınr, yol~ lm
çocuk. dogarımqtur.. 

Tayyarede çoc do· u 
ilk defa kaydedilen bir bidm dir~ 

* NAMUS TECROBESlı 
Şimdi 111ektep1a:de çoc n 

zekiJannı anlamak için birçok 
tecrübeler yaparlar. Fakat namu 
tacrJbesi ~apıldığını işitmemiŞti~ 

BU prap tecrübeyi Amerih 
razatet~riaden biıri yapmışbl'. 

Bu gazete: 10 paFaza, 10 a~ 
k~ta, 10 gazeteciye, on ... ·"'"'''' 
bırer mektupla birlikte. 100. er 
dolarlı~ birer çek göndermiş. M k· 
tupta ıdarece hesapta vukubul 
bir hak yüzünden kendilerinden 
~la para tahsil edild"Jği dım-rw.. 
aile alacağı olanı panınm 
edildiii bildirilmiş. 

• Ken~ par g,anda:ilen 
lhms4:1'enn yü~e yirmi hqjı pa• 
rayı ıade etmış. Yü:r.de yetmif 
beşi, l>öyle bir muamel~ hatırla .. 
ma la beraber, her: ıam·!llaJıe 
liar~ parayı alıkoym• er · 
etmış. 

Bu tecrübede papazların en. 
namuslu çıkmaları, bu kabif ufak 
işlere zaman hasredecek kadar 
işsiz olmalanna, alimlerin de en 
geri kalmaJan, hesap • Jen1e 
meşgul olmıya vakit bul .. 
Iar.ma atfedilmiştir. 

~ 

Nasıl ayrılırlar? 
Her milletin sevgililerine 

kım İz.har' etmesi için kullandığı 
merasim şekilleri vudır. 

Bu. da sevgilisinin ya ından 
aynhrken her milletin tatbill 
ettiği merasim yine başkadır. 

Garplılar aynhrkeır aevgilil 
r:ini öperler. .. Japcnlaw, pabuçl 
np sallarlar. 

Yeni Kiıaelilcı:, çikolata 'at· 
ti ederler. 

Filipinliler, ayrılmadan evvel 
sevgililerinin yanaklarımı 
prarlar. 

Bu resim Alman ga:ıeteferind n 
abnm1şbr. Kutuplar<fa yaşryan· deniz 
kuşunwı adam hcslediğ ni göe ı:i' ı. 
Reıme b ta, ist~ İlla.ıı ilteıı · a. 
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Kadı da, iki arkadaşı da bayıl
ıruşlardı. Karanfil oğlu, usta bir 
CeITah 1tibi kendilerini tedavi 
ediyordu. Her üçünün ba~ına 
o süslll takkeler geçirilmişti. 
Hovardalar, korkunç bir ameliye
nin mllrettipleri değillermiş gibi l 
aakin ilSrünl1yorlardı. Fakat 
ıubaf1nın gözleri, dört açılmıştı. J 

O, Sipahi Ahmetle arkadaş
larıma her türlü münasebetsizlik
lere cllr' et edeceklerini tahmin 
etmekle beraber böyle bir İf 
yapacaklarını tasavvur edemiyor
du. Hele Kadı Efendinin taşıd ığı 
muhteşem unvanından hovardaJa· 
rın Drkecekleridi ve bir iki pa
lavra ile iktifaya mecbur kala
caklannı umuyordu. Oraya geti
rildiği dakikadanberi taşıdığı lsi
kinetin en mühim sebebi bu iti· 
mat ic:IJ. Y almz Kadıya değil, 
kendiaine de hürmet gösterilece
iine kani idi. 

Şimdi o itimat ve o kanaat 
kökllnden yıkılmıştı. Bir lahzada 
yapılıveren llç ameliyye, Edirneli 
Eşbehbin ne Kadı, ne Subaşı 
tanımadıklarını ispat eyliyordu. 
O halde kendi haysiyet ve bay· 
ıiyetten daha mühim olan bazı 
•arhldan tehlike altında demekti. 

Üt; telli ••z, bir lcıış çırpıntısı tihl birden titredi 

reddnde kapıldı. Bütün Edirne 
halkı, Gülsümlin hovardalarla ka· 
çacağına kanaat getirmiıti ve 
bu facia, şeriat mahkemesinin 
baccetile de kat'iyet kespetmişti. 
F abişeliği bu suretle sicille ge
çen bir kızı, evine kabul ettiği 
takdirde aubaşıliktan azlolun
muı muhakkaktı. Çlinki eya· 
Jet valisi, kızının fahişeliğini 
hoı gören bir adamı, memleketin 
inzibat iılerinde kullanamazdı. 
Vali Paşanın, filan gönlil hoş 
edilse bile o vazifenin böyle bir 
vaziyete tahammülü yoktu. Su· 
başılar, fahişeleri ve çapkınları 
takip ve tedip ile mnkellefti. Kızı 
fah~e olan bir Subaşı, diğer 
alüfteleri nasıl cezalandırabilirdi? 

Yüreğinde babalık fefkatine 
yer vermiyen Subaşı, harem sa-
fası ve memuriyet sevdası gibi 
birbirinden kuvvetli iki saik 

arasında başsız,dipsiz mülihazalar 
yürütüp dururken Sipahi Ahmet 
elini onun omuzuna koydu: 

- Kıh kırk yarar gioi terleyip 
durma. Ya evet diyeceksin, ya 
hayır! 

Yapılan pansumanlarla bay
gınlıkları geçirilmiş olan nç ya• 
ralı, yatırıldıklan şiltelerde acı acı 
inliyorlardı. Bu iniltiler, subaşı-
nın lereddüdünü siliyor &ihiydi. 
F ak~t iıten çıkarılmak, açıkta 
kalmak, alelade insanlar gibi 
yaşamak meselesi onu yine dil· 
şündürüyordu. Evladından uzak 
yaşamıya tahammül eden bu 
adam, Subaşıhktan ayrılmak ih
timaline göğüs geremiyordu. Ru-
hunda yerleşmiş, kökleşmiş olan 
memuriyet hırsına, gözü önünde 
yapılan üç ağır ameliyye bile ıll· 
kiin getiremiyordu. 

(Arkuı nr ) 

Subqı, şahit olduğu manza· 
ramn fecaati ve içine dolan en· 
dişelerin altında sersemleşirken 
Sipahi Ahmet, onun yanma yak
lqb: 

YUNAN MiLLi OPERA HEYETi Bu akşam 
Saat 21 ,30 da 

ONLAR ERMİŞ 
MURADINA 

Vodvil 

) 

- Ağa, dedi uyuşacak mıyız? 
1 Subaıı, kekeledi ı 

· - Nasıl? 
- Gülsilm bacı,' topuğuna 

kadar lekesizdir. Onu senin ya· 
nqman kaçırmıfb, biz kurtardık. 
Halbuki sen işi tera anladın, 
kızcağızı evlltlıktan tardettin. 
Biz bu haksızlığa raza olamayız. 
Y anht hesaplar, aade Bağdattan 
dönmez. Bazan medreseden de 
d6ner. Ya bacıyı evine alır, 
bB'ğnna basarsın. Ya şu yatanlar 
aibi erkete hasret kalırsın. 

Hllküm, yamandı. Gösterilen 
örnekler korkunçtu. Para, pul, 
nüfuz ve bütün hayat, Subaşi 
için, barem saf asından ibaretti. 
Fani dllnyadan başka türlü k!m 
almayı ne düşünmüş, ne düşün-
miye lnzum görmllştü. Gülsümün 
anasımn üstüne bir daha ve bir 
daha evlenmişti. Bir hafta evvel 
de esirpazarından körpe bir kız
cağız satın alarak yeni bir bal 
ayma girmişti. Eğer şu korkulu 
adamlarla anlaşamazsa bal ayı 
zehirlenecekti, ömrilnün son yıl
ları zehirlenecekti ve bütün ha· 
yatı, onun için, ıiyahlaşacaktı. l 
Kırkından sonra bir akağa gibi 
kuru, kupkuru bir hale gelmek ne 
ağır teydi ?.. Boyle bir vaziyette 
Subaşıbğın ne lüzumu vardı, nüfuz
lu bir adam olmanın ne kıymeti 
kahrdı ve bele ev bark sahibi 
olmanın ne manası olurdu 1 

Subqı, bUtnn bu noktaları 
dilşilndil. Kızını evine kabul et
meği, eaas itibarile zaruri buldu. 
Lakin bu hareketi ihtiyar etmek
le başka bir cepheden tehlikeye 
düşeceiini beaaplayınca yine te-
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Biz zannederiz ki, bastahk
denilen halet, yalnız canlı mah
luklara arız olur. 

Halbuki insan ve hayvanlara 
mahıuı hastalıklar olduğu kadar 
eşyaya ait hastalıklar da vardır. 
Meseli demir paslanır, çelik 
zamanla mukavemetini kaybeder, 
kurşun çllrür. 

Alellde qya için bu hasta
lıkların bnyük zararı olamıyaca
ğım kabul edelim. Fakat öyle 
eserler vardır ki bunlann miktan 
mahduttur, bqlı başına bir devrin 
muayyen bir ihtiyacını ifade eder-
ler, yaşayış şekli hakkında fikir 
verirler. işte bu kabil eşya bu
talandığı zamandır ki uğranılacak 
zarann derecesi bnyük olur. 

Uzun zaman insanlar bu hu
talıklara çare bulamamışlardır. 
Fakat kimya fenninin son terak
kileri niha)et bu mahzurlan or
tadan kaldırmıya muvaffak ol
muştur. Meseli eski bir maden 
levha veya madalyon, hususi ve 
kimyevi muameleye tibi tutul
duktan sonra artık bozulmak 
tehlikesinden kurtulmut oluyor. 
Şimdi, bu eski ve antika eserle
ri tedavi etmek ve onlara yeni 
bir hayatiyet vermek için 
birtakım liboratuarlar tesi. 
olunmnştur. Buralara antika 
eşyalar hastanesi diyenler de 

Ha.taliğa tutulan llcl edl N 

lcı11m•tll 11111tlal•a 
oluyor. 

Son bir latatiatik. bu labora
tuarlar sayesinde mahvolmaktan 
kurtanlan eski ewyalarm kıymeti 
(1) milyar dolar olarak teabit 
etmektedir. 

HariciTicaretinDevletleş
tirilmesi Nereden Çıkh? 

Bq tarafı 1 inci ıayfada 

Bu haber üzerine fikrini sor
duğumuz tütün ihracat tüccarla· 
nndan Gani Bey şunları söyle
miştir. 

-"Hükumet ithalat işini tan· 
zim etti. lhracab da devletleşti· 
rirse iyi olur." 

Nizamettin Ali Beyin Fikirleri 
ihracat emteamızın resmi te

şekküller ve eller tarafından ida
re edileceği haberi llzerine ken-
disine müracaat eden bir muhar
ririmize Zahire Borsası Kitibi 
Umumisi Nizamettin Ali Bey 
tunlan söylemiıtir: 

"- Memleketimizin ihracab· 
nı idare edecek kuvvetli teşek
küllerin lüzumu artık anlaşılmlf 
bir hakikattir. Filhakika bir te
şekknle bağlı olmıyan ihracat, 
keyfi roluyor, lizımgelen evsafı 

haiz bulunmuyor. Binaenaleyh 
memlekete girmesi lhım gelen 
parayı getirmiyor. Vaziyeti ıslah 
etmek için son bq senedenberi 
bir hayli (tesviyei muvakkate) 

......... ....,._ ........ -··· . __ .. ... ·-~-

Irakta 
Amerikalılar Maarif 
Islahah Yapacaklar 
Bağdat ( Hususi ) - Irak 

hükumeti maarifini ıslah etmek 
ve müstakbel planlarını hazırlat
mak nzere Amerika hükumetine 
müracaat ederek bir mütehassıs 
maarif heyeti istemiştir. Ame
rika hükumeti buna muvafakat 
etmiş ve Darülfünun profesörle
rinden birinin riyaseti altında 
beş kişilik bir heyet göndermiye 
karar vermiştir. Bu heyet yakın
da Bağdada gelecek ve mektep
leri tetkik ettikten sonra Irakın 
maarif siyasetini gösteren bir 
rapor hazırlıyarak hükumete ve
recektir. 

usullerine müracaat edilmiştir. 
Fakat bunlann hiçbirisi beklediği-

miz nihai gayeyi temin edememiftir. 
Bu itibarla şayet ihracatımızın 
teşkilAtla idare edilmesi haberi 
doğru ise bu haberi ancak se-
llmlamak kabildir. " 

iktisat Vekm Diyor ki: 
lktısat Vekili Mustafa Şeref 

Bey bu mesele etrafında kendi• 
sine sorulan bir aual illerine, 
ihracat işlerinin tamimi etrafında 
ehemmiyetle ça}ıfıldığını, fakat 
bunun bir zaman meselesi oldu
ğunu, bu tasavvurun iSnDmllzdeld 
bir iki sene içinde tahakkuku 
için uğraşıldığım aiSylemİftir. 
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Abdülhamit, Mahmut Şevket Pş. nın Da 
Bir DevletAdamı Olduğunu Söylüyordu 
Fakat Bu Mütaleasında Ne Derece Samimi İdi? Bu Meçhuldü 

NAKJLI / biz do onunla iftihar ederiz. Fa-z /YA ŞAK 'R kat onlar, böyle düşünmüyorlar. 

Her hakkı mahfııztlar Adeta, bizi (hukuku medeniye) 

-182-
Dedikten ıonra hafifçe yUzll

nll buruşturarak il5 ve etti: 
- Şimdi vükela içinde muk

tedir (zevat) kalmadı. Eskiden 
Halil Rifat Paşa gibi (zevat) 
vardı. Çok muktedir, ağır başlı 
bir (vezir) idi. Düşünerek söz 
ıöylerdi. Hem de ( çekirdek
ten yetişme) kAtipti. (Kuvvei 
kalemiye) sini ben çok beyeoir-

dim. Son zamanlarda da Mah· 
llıut Şevket Paşa yetişti. Fakat, 
GmrQ vefa etmedi. O da, gerek 
(natıka)da ve gerek sair hususat

ta muktedirdi. 
Dedi. Fakat bilmem ki, Mah

mut Şevket Paşa hakkındaki 
•özlerinde ne dereceye kadar 

samimi idi ? .. 
7 teınınuz 530 

Abdülhamidin endişesiz kal· 
dığı yok. Veyahut, bütün bunları 
kendi icat ediyor. Dündenberi 
yine kendisine yeni bir vehim 
buldu. Mesele gayet basit olduğu 
halde bunu bir türlü kestiremi
yor. Mesele, ıundan ibaret: Ya
tak odasının yanında yapbrdığı 
alafranga hamamın sulan, bir 
kuyu ile lağıma gidiyor. 

Bu liğmın nstünden de gaz •e 
•u boruları geçiyor. Dün inşaat 
memuruna haber gönderdi: (Su 
borusu lağıma yakın bir yerden 

geçiyor. Sakın bunda bir mahzur 
olmasın ?) diye sordurdu. Memur 
tarafından hiçbir mahzur olmadı· 
ğına dair cevap verildi. Fakat 
Abdülhamit buna kani olmadı • 
Doktora haber yolladı. Doktor 
gelince, yanına aldı. inşaat yerine 
kadar götilrdü. Tehlikeli bulduğu 
yeri gösterdil. 

Lağım, oldukça derinden ve be
tonarme bir yoldan gidiyor. ~a~ 
ve su boruları da lağımın yırmı 
beş santim yüksekliğinden geçi
yor.. Bu vaziyette gerek fenni 
ve gerek sıhhi hiçbir mahzur 
olamıyacağı doktor tarafından 
izah edildi. Ancak ondan ıonra 
Abdülhamide kanaat geldi. 

• Bugün Abdülhamit, yine biraz 
müteessirdi. Bu teessürünün eaba· 
bım biraz sonra iıah etti. Söz, 
bugünkü gazete!erin ınuhteviya· 
bna intikal etmişti. Abdülhamit, 
aiyaıi vaziyete ait fikirlerini ıöy
ledikten sonra: 

- Dünkü Meclisi Meb'usanda 
hükumetin okuduğu beyannameyi 
çok iyi buldum. Herkes kendisi· 
ni müdafaa ediyor ve yerini 
kuvvetlendiriyor. Tabii, bu ber
kesin hakkıdır. Yalnız kendilerini 
müdafaa ederlerken yine bana 
tarizde bulunuyorlar. 

Dün yine Mecliste ( devri 
aabıkta otuz 6ç sene ordu yerin· 
de saydı ) diye Mahmut Şevket 
Paşamn eski bir sözünü tekrar· 
ladılar. 

Abdülhamit, herhalde ileri 
ıittiğini anlamlŞtı. Cigara· 

den iskata çalıııyorlar. Biribir-
lerine verdikleri sözü tutuyorlar 
bize gelince hiç ehemmiyet v;_ 
miyorlar. Haniya Amerika, Avru
pa işlerine kanşmıyacaktı. Bu 
mesele (ahden) karargir olmuştu. 
Halbuki itte Amerikalılar, Yunan· 
hlara cayır, cayır gemi sabyor
lar da hiçbir devlet ses, ıada çıkar
mıyor. Gemi satmak demek, o 
devletin kuvvetini takviye etmek 
demektir. Avrupa umuruna bun
dan büyük ne müdahale olabilir? .. 
Amerika bu gemileri bize satmıı 

j 
olsaydı, bakınız ne kıyametler 
kopardı. 

"""""',.__----"'..__..__ _ _,__ Bu ıırada Şöhrettin Ağa 

Abdütlhamit tarafından 320 ds 
flabe~istana gönderilen 

SaJıkıl Müey,qet Pş. 
smı yakmak bahanesile sözlerine 
fasıla verdi ve sonra da sfü.ün 
mecrasını değiştirdi : 

- Görüyorum ki, Yunanlılar 
bizimle uzlaşamıyacaklar. Bir nok· 
tada uzlaşsalar, mutlaka diğer 
noktada .. ihtilaf çıkaracaklar. Ta
bii.. Çünki bütün Avrupadan mu· 
avenet görüyorlar.. Bütün dev
letler, onların lehinde, bizim 
aleyhimizde... Bizim kabahatimiz 
(islim) olmamızda.. Çok tüklir 

içeri girdi. Abdnlhamidin yanına 
gelerek ( Habeş ) arapçasile bir 
şeyler söyledi. Abdülhamit te, 
gülerek buna cevap verdi. Şöh
rettin Ağa çıktıktan sonra Ab
dülhamit dudaklarında ayni tebeı
ıümil muhafaza ederek: 

- Arapça, gtizel bir lisandır. 
Bizim Şöhrettin Ağa iyi arapça 
bilir ve tatlı söyler. Fakat Nu· 
rettin Ağa, o kadar iyi bilmez 
Çünki yanımıza çok küçük gel: 
di. Söylemiye söylemiye unuttu. 
Şöhrettin kadar iyi söyliyemez. 

( Arkuı nr) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... 
lf • 

Size Tabiatinizi 

76 HASAM BEY : Hayalperest· 
tir. Kendisine 
ehemmiyet ve
rilmesini iıter, 
küçük görün· 
miye ta!ıam· 
mül ed~mez, 

usul ve kuyu· 
data riayetten 
ııkılır, taımak 
ister, sevgide 
maceraya mü· 
temayildir, ka· 

dm mevzularını cazip bulur. 

• 
KAŞiF BEY: Fotoğrafım 

tahlil yapmıya imkan yoktur. 

Tahlilde tamamile muvaffak ol• 

. mak için bizzat görmek liıımdır, 
bu mllmkOn olamadığı için fo

toğrafla iktifa ediyoruz. Retuf 

görmüı, sun'I tavır ye vaziyetler

le çekilmiş fotoğraflarda aldan

mak daima mtımkllndür efendim. 

• 
81 

ALI SEYFİ EFENDi : Fo
toğrafının dercini iatemiyor. Tali 

ve istikbal meseleleri fotoğraf 
tahlillerini allkadar etmez. Tav-_ 
si e ettiğiniz 111allere cevap ve-

y • • b .. 
remiyeceğimiz ıçın ızı mazur 

görünOı efendim. 

62 NURİ ALI BEY; Scuiz Ye 

aakfndir. Y •· 
pacağı işi ev· 

velce dütünOr, 
kararlarını tat
bikte mfite-
reddittir. Bq
kalannm ira· 
delerine daha 
kolaylıkla tl
bi olur. israf· 

tan mOçteniptir, menfaatlerini 
ltraf ve ihmal etmez. 

• 59 HAYRI BEY: ( Fotoğraf n 
dercini istemiyor.) Mağrur, ;ö~~ 
ret ve ikbale haristir. Kendini 
ıösterid hareketleri ihmal etmez, 
medih ve temeddühlen hoılanır 
Menfaatlerinden kendini meth : 
denleri istifade ettirir. Her İf;e 
önayak olur Ye her ıeye karıf'" 
mak iıter. 

• 
61 SALiH iZZET EFENDi; (Fo-
totrafmm dercini latemiyor.) Ba
bayanidir, tevuudan n udelik· 
ten bazeder. Fikrini pek yormak 
istemez, daha ziyade, tesadllfle
re ve zuhurata tlbi olmak ister. 

Fotofra/ Tahlil Kııponuna 1 
1 ı inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Sayfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl K t aç ı m .•• 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
50 YAZAN: Selma Z 

. - Fakat yüzünüze bakıhr1a 
hıç hastaya benzemiyorsunuz. Şu 
halde çabuk geçen biqey ... 

Başım! sallayıp acı acı güle
rek cevap verdim : 

- Ne söylüyorsunuz, Mister 
Derbey .. Kör oluyordum, kör ••• 

Derbey, birdenbire anhya
madı. Zaten Amerikablann hepsi 
böyledir. Sür'ati intikal hassalan 
çok zayıftır. Hele böyle müphem 
vaziyetlerde adeta bön bön insa
nın yüzüne bakarlar. Şimdi Mııter 
Derbey de öylece yllzOmc bakı· 
yordu.. Ona, bütün başıma ge· 
lenleri anlattım. Ben anlalbkça 
o, gülüyordu. Beni tamamile din
ledikten sonra şu cevabı verdi : 

- Evet, benim biraz kaba
hatim oldu. Sizin ilk defa olarak 
jüpiter karşısına geçtiğinizi dü
şünmeli ve sizi birdenbire okadar 
uzun müddet jüpiterlere maruz 
bırakmamalı idim .. Fakat size şu
nu ~~yliyeyim ki, şimdi gözleriniz 
eskısınden daha kuvvetli ola· 
cakbr. Halta eğer gözlerinizde 
(miyopi) veyahut başka bir has· 
tal ık istidadı varsa, ıiz karlı çık
mış olacaksınız. 

Mister Derbeyin bu garip mü· 
taleasını merak ederek sordum; 

Sebep? .• 
Çilnki. Jüpiterlerden inti

ıar eden ziya, ültira viyoledir. 
Bu da, en ıon bir tedavi usulü 
membaı dır. 

-::. Aman Mister Derbey, 
çektigım JStırabı ben bilirim. Ri· 
ca ederim, benim tedavi edile-
cek bir yerim yok. Elbamdiililllh 
demir gibiyim... Yalnız sizden 

rica ederim, bana bir daha bu 
ıstırabı çektirmeyiniz... Ne ise , 
geçti.. şimdi, ldtfen sCSyler misiz, 
beni diln niçin arattınız? ••. 

- Ha.. Evet... Bir lıponyol 
filmi çevriliyor. Orada bir lspan
yol genci ile beraber bulunacak· 
ıınız. Filmi, ( Metöransen Kla
rens çeviriyor. Benden 0 filim· 
deki bir genç kız rolüne uy
gun bir ( tip ) istedi. Ben de 
ıizi tavsiye ettim : 

- Simdi stüdyonun kapısında 
bir lspnnyol genci de bana bu 
hususta birşeyler s5yledi. 

ilinım gazetede g6rmüşüm. Ve 
bu genç muallim efend'nin evine 
gelere.k. bu yeni f'igürü öğren
mek ıçın müracaat etmişim ... 
~uallim, bana dans öğretirken 
bardenbire kapı açılacak. Mual
limi? kıskanç nıpnlısı firecek. 
Benı, böyle yalmıca sevgilisinin 
kolları arasmda görünce bir· 
d~nbire hHdetlenecek. Üzeri
mıze atılarak beni muallimin 
kollara aras.udan alacak ve 
kapıd~n dışarı atacak.] 
Benım rölüm de burnda bitarn 

bulacak ... 
~apı~a gördüğüm lspanyol 

gencı, & uzel bir frak giymiş, saç
larını pomatla•'a taramış bekli
yordu. Be:ı de siyah kadifeden 
dekolte bir rop giymiştim. Şimdi 
beraber oynar.uya hazırlandığı

mız gence, biraz evvel sertçe ce· 
~~p v~rdiğime pişman olduğum 
ıçm bıraz güler yüzlü bulunu
Y?rdum. Bu vaziyet metöranse
nm de pek hoşuna gitti. 

ıı r. · ' Ki oııs.er ilrens, yanımıza ge-
lerek vaz.iyeli h1mn.nen bize izah 
etti. V c sonra : 

- Haydi ... 
Dedi. Fakat o zaman genç 

arkadaşım beni öyle bir kavrayış 
kavradı ki, değil bir dans muallik 
mi, en acemi bir kavalye bile 
buı u yapmazdı. Evvela sesimi 
çıkarmadım : 

- Ne yapalım ? .. Başa gelen 
çekilir. 

Dedim.. Bir taraf tan muzi~ a
nın ahengine, diğer taraf tan d• 
metöranıenin emir ve kuman
dasına uyarak, dalgalana dalga
lana yürümiye başladık. Metö
ranse~d~n uzaklaştıkça, genç 
mualhmın kollan bir kerpeten 
gibi vücudumu ııkıyor, ve 
( prova ) hududunu pek fazla 
tecavuz ediyordu. Şu dakikada 
aan'attan ziyade başka menfa: 
atlar düşOnen bu genç oyuncu 
taslağının suratına bir ıamar 

aşketmek tamamen hakkımdı. 
Fakat, bir skandale meydan ver
memek için sabrettim. y almz 
hafif~e silk~nerek kendimi geri 
çektım ve oylece dönmekte de
vam edecektim. 

(Arkaaı var) 

- Evet... Ona da ben söy· 

lemiştim. 1 G._ünün Takvimi 1 
- Filim hangi atelyede çev· .. -------~:;..;;.;.,;.:,:. __ 

rilecek. BUGUN-27 klnunuevvel 931 

- ikinci atelyede .• Şimdi ıize Pazar , Rumi 14 kAııunuevvei 
bir kAğıt yazayım. Derhal oraya t347, 16 Şaban 1350 . 
gidiniz. 

Derbey, bloknotunu çıkardı, GÜNEŞ - Doğuşu 7,24 Bataşı 
yazmıya başla~ : 16,46 

- Rica ederim, Mister Der- NAMAZ V AKİTLERi - Sa-
bey, Mister Klarens Bravna bah 4,33, öğle 12, 15, ikindi 14,34, 
beni takdim ederken, gözlerimi akşam 16,46, yatsı 18,25. 

kör etmemesini de tavsiye etme- Kasım - 48 
yi unutmaylnıı. 

Derbey gülerek cevap verdi ; 
- Buna emin olabilirsiniz. 

Mis.. Mis.. Ha, Mis Silva .. 

• 
Tamam en hazırlandık ve fil-

min bana ait olan , kıımmı 
prova yapmıya başladık: Benim 
bu roldeki yazifem de ıu idi: 

Genç bir dans muallimi •ar 
B~ muallim, ' tango ) da yeni b~ 
( figilı' ) icat etmif. Bunu 
6ğrenmek için meraklı 

ALKA7.AR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 

l:.KLER 
EUIAllRA 

ETUV A !. 

- Morgan cambuh anul 
- Bir tango 

- Sevda nıac~rnlarl 

- Znkler belde1I 

- Şekerim 

- Evel Allah 
- Haydut 9arlusı 

FERAH - Konn~, nrytle 

t"RANSIZ Tl'Y ATROSU - Raıit Rıza 

GLORYA 
HiLAL 
KF.llAL 8. 

tıtAJİK 
Ml:.LEK 
14lLJ..l 

- Mucl• yok 

- Se"r'llnln ıou ıeel 
- Ruhum anno111 

- Oiıtl kl>p ek 

- Erlon 
- Vo'g3 nlı ilerinde 

genç kızlar kendı'sı·ne Ol'ER.-\ s d - ev a mncerııları 

müracaat ediyor. Ben de zen- SIK - CUrmU ıne,.'\\ıt 
gin bir ailenin kızı ye pek fazla OSKÜDAR HALE - Sumr 1 

• 

dam meraklısıyım. Bu muallım' m· OAROLBt:.DA Yl - Onl.ır er ' .. Kadıkl.fy S0REYY A - l sımr.ıJı " 
Var ova lıı.•ı•ll 



r 
Umumi Harp asıl 
Nakleden: H. R. -44- Y m~a:1 : Er.:Cl lııdviz 
- Kmm Doktor: Semi Ekrcme -

Birkaç Gün Geçmeden Hakikat, Değil 
Yazılmak, Ağıza Bile Alınamıyacaktır 

ı Tam bu sırada Berliner mor
genpoıt gazetesi de 30 Temmuz ta· 

rihti nüshasında neşredilmek üzere 
(Son ihtar) serlevhası albnda bir 
makale yazmıştı. F elikctin vukua 
geleceğini adeta kihinane bir 
şe~d!de haber veriyordu. 

ı Fakat o akıam hükumet bir 
nevi seferberlik emri olan (harp 
tehlikesi) beyannamesini reşret
tiği için bu mekale dere edile· 
mcmişti. Beş sene sonra harbin 
sebepleri araştmlırkeo hatırlandı, 
arandı, bulundu ve unutulmaktan 
kurtuldu. (Doktor Arthur Berns· 
tein) in imzasını taşıyan bu me
lcalede şöyle yazılıyordu: 

" Hiç şl\phe yok. Nicola'ievitch 
ler, karşılıklı harp istemekte
dirler. Askeri takım. havada, 
ıan ve şöhret koklamakta
dır. Halbuki Almayada askerler 
konuşurlarken mes'ul siyaset 
adamlarımn hiçbir vakit ağız aç· 
mıya hakları yoktur. Bethmanna, 
Jagova terettüp eden tevekkül
dür. Bethmann hakkmda bazı 
husust tedbirler ittihaz olunmuş
tur. Fazla giderse hayatı husu
ıiyesinin cangahına kıyılacaktır. 
Bu doğru değilsede şu saatte 
milli bir ihtiyaç imiş. Şurada 
dah!i birkaç gün geçmeden kim· 
ac!er hakikati yazmak şöyle 
dursun, hatta ağzına bile ala· 
mıyacaktır. 

Son dakikada şu neticeleri 
t s_>İt edelim: Garbı körükliyen· 
ler aldanıyorlar. 

1 - ittifakı müselles yoktur, 
yahndır; İtalya yürümiyecek, her 
ha!<le bizimle yürümiyecek, yü
rürse itilaf zümresile beraber yU· 
riyecektir. 

2 - İagiltere bitaraf kalmı
yacak, Fransanm imdadına koşa
caktır. Yine İngiltere Alman or
dularının Belçikadan geçmelerine 
göz yummıyacaktir; h:ılbuki 1907 
denben dünyaca malumdur ki 
A!ırıanyanm ıevkilceyş pl~nı 

budur. 
İngiltere aleyhimize harbe 

girdiği zaman, bütün İngiliz 
alemi ve o meyanda Amerika da 
ale; himize harbe girecektir. Bu 
hn de büfün dün)·anm aleyhimize 
kalkması da çok muhtemel clur; 
çünki lngiltere sevilmese bile 
yine u:numun ht;rmetini ihraı 
etmiştir. Bu fikir bizim hakkı
mızda maalesef varit değildir. 

" 3 - Japonya Rusyaya hü· 
cnm etmiyecektir; nğlebi ihtimal 
bize hücum edecektir. 

4 - Cermen kardeşlerimiz 

olan lskandinavya hükumetler; 
vakıa kendilerinin fada ma:larım 
bize satacaklardır; fakat biıim 
kat 'iyyen lchimiz. de değillerdir. 

5 - Avusturya Macaristan 
askerlik itib~rile ancak Sı rbistan
Romanyanın ayarındadır. İkhsa
d\!11 düşünürsek kıtlığa belki üç, 
bcli:i de beş sene dayanır, fakat 
biıe birşey veremez. 

G - ıhtilal Rusyad3, ancak 
Rus\·a mağlüp olursa çıkacaktır. 

Sefirlerimiz vaziyete tamamen 
agalıtır. Dethmann da buna vakıf 
bulu:ımalıdır. İmparatorluğu üç 

Htzrbin bir timsali: Buzlu Rus 
hududunda bomba teatisi 

ve belki beı sene sürecek bir 
harbe sokması, ve kendi azim 
mes'uhyetlerini düşünmiyerek 
Cermen ittihadı taraftarlarına 
ve askerlere teslim olmast 
"makul bir hareket ohımaz.,, 

"Dünyanın bir misli görülme
"miş olduğu böyle harp netice· 

"sinde muzaffer olacakmıyız? 
''Bu da bilinemez; fakat barbı 

"kazandığımız takdirde dahi 
"bundan hiçbir istifademiz olmı
"yacaktır. Bu alcmişümul katli-
11amdan scnra harp tazminalt 

"&ılınmıyacaktır. Çünki hiçbir 
"memlekette bu para bulunmıya· 
"caktır. Almanya harbe bir hiç 
"için girmiş olacağı gibi har
"bi de bir hiç ıçın yapmış 

" olacaktır. bir milyon ceset, iki 
milyon sakat, elli milyon borç ... 
İşte bu seri ve neş'eli harbin 
" pilançosu, bu olacaktır; fazla 
birşey değil! ,. 

Buna mukabil milleti harbe 
tahrik eden yüzlerce gazete var· 

Bir Lort 
İngiliz Maliyesinin Sağ· 
lamlığından Bahsediyor 

londrn· 23 - Cihan ticare· 

tindeki durgu;ıl;.ığ·a ragam c: rı ln

gilt"e vaziyeti maliy~sıoin pek 
sağlam clduğuau · düo ir at dtiği 

bir nutukta zikreden Lor<l '\L'a
kefie demiştir ki: 

"Bankalarımızd.ıki mevduat 
pel< yüksek bir ) ~kl,m.> bulmak-

tadır. Diğer lardt,ın lrn ıene 

inşaat ~irketlerimiı için adeta 
bir rekor senesi o!mu,tur. 

1931 sene~inde 2 milyar 

ılerling kıymetinde ufak aile 
evleri yapılmıştır. 

Üç aydanberi altın esa:.ından 
ayrılmış bulunduğumuz halde 

mali itibarımız zerre kadar sarsıl

mamıştır. Bunu t:ek metin esaslar 

üzerinde kurulmuş bulunan mali 

sistemimize borçlu bulunuyoruz. 

Sel:at ve itimat ticaretimizin 

belli başlı ilci farik alametidir. 

dı, bunlardan bir nümene olmak 
üzere Berliner Lokal Ançaykerie 
bir misal olarak alıyoruz, oku
yunuz: 

Avusturya - Macaristan nota
sının yaptığı tesir birkaç kelime 
ile telhis olunabilir: Ağırdır, 
fakat haklıdır. Viyananın nota
sındaki metalibin fazla kuvvetli 
olduğunu iddia edecek kimseler 
bulunabilir. Onlara bu notanın 

hangi hadiselerin doğurduğu 
mecburiyet altında verildiğini 

hatırlatmaktan başka yapılacak 
bir şey yoktur. 

Siyasette ve bükumdte adalet 
ve tesanüt hissi mevcut olmalı 

ve bunu Sırbiatan da öğrenme
lidir. Sırbistan ya Avusturyanın 

metalibini kabul edeı-, yahut 
mahvü mün'adinı olur. 

* Viyanada çıkan Rayhpost 
gazetesi ise, ağlebihtimal ( Beı·h-

told ) den ilham alan bir yazı· 
l smda İngiltere Hariciye Nazırı 
' Sir Edvar Greyin mesaisini bal· 
1 talamıya kııd~ır ileri gitmişti. 

11 Avusturya - Macaristan ta
rafından kınından çekilen kılıç 
mi\cerret İngilterenin tavassut 
tekliflerile yerine konamaz ! ,, di
yordu. 

Temmuzun son günlerinde 
tehlike, ve tehlike ile beraber 
de protesto edenlerin mukave· 
meti artmaktadır. Fakat bu mu
kavemet erbabının adedi çok 
çabuk aza!mıya başlcldığı gibi 
kalanların da sesi alçalmakta 
gecikme:niştir. 

Rusyad..ın artık hiç bir s~s 
gelmiyor gibidir. Kazakların de· 
mir parmak!arı bağırmak istiyen· 
!erin boğazındadır, Douma da 
azbcçuk bir hiirriyet vardır ve 
harbin başlangıcında bir kaç ses 
işidilmiştir. 

( Ark:111 vllr ) 

Yol Siyaseti 
l\.1enı!eketin Her Tarafında 

Köy Yo1lan Açılıyor 

Balık esir vilfireti dahilindeki 
bütün köylerin yeni açılacak 
\ ollarla bir ibirine bağlanması 
karar ah•na ;-ılınmış ve işe de 
baş! n n:rn~tır. Bu rollar:n açılma· 
sındoı ,·e yapı lmasında köylülerin 
biiyük bir yıırdımı dı..•kunmakta· 
dır. !\Icm!eketiıı diğer tarafların· 
da d.1 köy yolları inşaatına 

ehemm'; et \:erildiği. gelen ha· 
bcrlercfon anlaşılmaktadır 

Almanya Şarap istiyor 
lzmir. ( Hususi ) - Alman· 

yadan ~ehrimiıdeki müesseselere 
gelen bir mektupta, l 00 bin 
kiloluk şarap istenmektedir. 

Müskiratm Yeni Ukdrleri 
lzrnir ( Hususi ) - Müskirat 

İnhisar İdaresinin yerli likörleri 
şehrimize geldi ve çok beğenildi. 
ldare şehrizde, Hililiabmer mer· 
kezi altmda bir sabş mağar.arı 

açacaktır. 

Necdet, daha bir ay evvelin· 
den yılbaşı gecesi verilecek ba

loya hazırlanmıştı. Hayatında 
alkolden ve sarhoşluktan başka 

birşeyden zevkalmıyan bu ser
seri genç, birkaç ay evvel genç 

bir kadınla tanışmıştı. Kadını 
çıldırasıya seviyordu. Fakat sık 

sık buluşamıyorlardı. Yılbaşı ge
cesi ayni baloda buluşacak, sa-

bahlara kadar dansedip eğlc'le
ceklerdi. 

Veresiye bir simokin yap· 
tırmış, kolalı gömlek, rugan 

iskarpin almıştı. Bu yüzden bir 
hayli borca girmişti. Yılbaıı ge-

cesi Necdete bir hayla pahalıya 
malolacaktı. Fakat hiçbir feda
karlıktan çekinmiyrdu. 

Nihayet yılbaşı gecesi gelip 
çatmıştı. Beyoğlu fevkalide ak

ıamlarından birini yaşıyordu. 
Herkeste ve her tarafta bir eğ· 

lence hazırlığı görülüyor ve her 
taraf hay huy içiııde çalkanıyor-

du. Herkes sarhoş, neşeli ve 
bayatından memnun görünilyordu. 

Necdet o, akşam çalıştığı 
müesseseden çıkar çıkmaz, doğru 
berbere gitti. Saçını kestirdi, 

şa:npuvan yaptırdı, sine~ kaydı 
traı oldu. Daima alışveriş ettiği 

bakkaldan bir şişe rakı ve bir· 
kaç çeşit meze aldı. Beyoğlunda 

yatıp kalktığı pansiyonuna gitti ve 
yavaş yavaş içmiye başladt. Ka

bına sığamıyacak kadar neşeli 
idi. Bir taraftan içiyor ve bir 

taraftan yepyeni simokinlerini 
giyiniyordu. Geceleyin nekadar 

eğleneceğini, neler yapecağını 
düşündükçe çıldıracak gibi olu· 

yordu, gardirobun aynası karşı
sında kendisine bakıyor, türli1 tüt!ü 

garip vaziyetler alıyor ıslak ça· 
lıyor, simokinin papyon kravatını 
tekrar tekrar düzeltiyordu. 

Şişeyi bitirdi, pardesüsünü 
giyindi. Kendisini aynada şöyle 
bir süzdü. Dudakları arasına bir 
de sigara iliştirdi. Sonra pansi-

yonundan çıktı, büyük caddenin 
kalahalığma karıştı. Saatine bak

tı. Henüz sekiz buçuktu. Bu 
kadar erken baloya gitmek ayıp 

olacaktı. Çalgılı meyhanelerden 
birine girip birkaç tek daha 

atmıya karar verdi. Meyhane, 
ağzı ağzına kalabalıktı. Herkes 

içiyor, içiyordu, Necdet bir, bir 
daha, bir daha içti. İçtikçe ken· 

disini daha neşeli ve daha cazip 
buluyordu. 

Bir aralık yanandaki masada 
oturan kadınla erkeğin çıktıkla· 

rım görünce, randövüsü aklma 
geldi . Hemen meyhaneden fırla· 

dı, artık balo vakti gelmişti. 
Yolda arkadaşlarma rastladı. 
Onlar ısrar ediyorlardı: 

- Gel birer tek içelim! Di· 
yorlardı. 

Necdet baloya gideceğini. 

randövüsü olduğunu söylüyordu. 

Arkadaşlarmm ısrarına daya
namadı. Birkaç tı::k te burada 

içtikten sonra adamakıllı sarho~ 
olmuştu. Artık kaldırımda o 
duvar senin, bu duvar benim 

yürüyordu. Fakat saat te bir tür· 
lü yürümüyordu ve henüz on bu

çuk olmamışb. Bir parça aonra 
bir meyhaneye daha girdi. .. 

Yeni senenin sabahı olmuştu. 
Bütün Beyoğlu kaldınmlan, uzun 

tuvaletli kadınlar, ve simokinli 
erkeklerle dolu idi. Herkes zevk 

ve neşe içinde geçirilen bir ge
cenin mestisl ile mahmurdu 

kotiyonlarını başlarına takıp 
şen kahkahalar koyuveren yan 

sarhoş kadınlar, cıyak cıyak 
düdük öttüren gençler artık 

evlerine istirahat etmiye gidiyor
lardı. 

Mecdet, tatlı tath gerindi, 
esnedi. Yattığı yerde bir taraftan 

öbür tarafa döndil. Gözlerini 
açtığı zaman hayretler içinde 

kaldı. Dün gece ile bu sabah 
~nasındaki hayatını bir sinema 

filmi gibi gözünün önünden ge
çirdi. Fakat bu film bir müddet 

devam ediyor, sonra birdenbire 
kopuveriyordu. Son girdiği mey-

haneyi · ve meyhaneden çıkb
ğını hatıhyordu, Fakat ondan 

sonra ne yapmıştı ? İşte orası 
malum değildi. 

Etrafına bakındığı zaman ken· 

disini bir tahta peyke üzerinde 

buldu. Gecenin bütün rütubeti 

iliklerine kadar işlemişti. Yepyeni 

simokinleri çamur ve yırbklar 
içinde idi. Dizkapaklan ve sol 

kolu acıyordu. Bir sigara yakıp 

derin derin düşündü hill sar

hoştu. Burası neresi idi 
ve buraya neden gelmişti? 

Bir parça sora bir polis me

muru kendini alıp komiserin kar· 

şısma götürdüğii zaman Necdt.t 

filmin eksik tarafım bulmuı ve 

tamamlamıştı. Komiser kaşlannı 
çatarak: 

-'
1Dün gece sokaklarda sızıp 

kalmış, sağa, sola çatmışsın. 

Şimdi sizi tahliye ediyorum, ev

rakınız adliyeye verilmiştir!,, 

Diyordu. 
............................................................... 
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SON POSTA . 

? I 
Peygamberi 
• Yeni Şarkın • 

. 1 

Gandi, 
Girdiği 

Devrinde içine Hayatının Bu 
Felsefi Düşünceleri Anlatıyor 

-57-
Bu defa bile eğer ı.evcem bir 

Çocuğun gelmesine muntazır ol· 
~Ydı benim bu şekilde mücade· 
eye atılmaklığıma imkan olmı· 
Yataktı. 

''Mutlak iffet ve mutlak fe· 
ragat~, kaidesine tebaiyet edil· 
~ediği takdirde ise aile vazife· 
11' cemaat vazifesi~c telif edile· 
lllezdi, bilakis bu kaideye tebai· 
Yet edildiği takdirde her iki 
•a:ıifenin de ayni zamanda ya· 
Pılınası .. k.. d .. mum un u. 

Bu düşüncelerden sonra
0

kat'i 
•hdüpeymanımı,,yapmak için içim· 
de şiddetli bir arzu hissettim. Bu 
.. ahdüpeyman 1 yapmak ihtimali 
G " b. nürnde belirince kendimde iı-
Yiik bir cuşiş uyandı, hayali 
k~v~etim nihayetsiz bi~ me~raya 
fitdı, bana yeni yem vazıf eler 
aösterdi. 

"Föniks e döndüğüm zaman, .. " lllutlak iffet mutlak feragat,, 
lcaidesine teb

1

aiyet etmek istedi· 
iinıi Maganlal ile (Wesl) e ve 
diğer arkadaşlara anlattım. 

Bu fikir hoşlarına gitti, ayni yola 
airınek arzusunu izhar etliler, 
fakat ayni zamanda ~a ~.an~, 
6nümuze çıkan vaıifenın guçlu· 
rünü ıösterdiler. içlerinden bazı· 
lan kaideyi derhal ve cesaretle 
latbika koyuldular ve biliyorum 
iti birkaçı muvaffak oldular. 

Hayat için Yemin .•• 
Nihayet ben de kat'i kararımı 

Yererek, bütün hayatım müdde· 
tince muteber olmak üzere mu· 
kaddes yeminimi yaptım. 

itiraf etmeliyim ki 0 zaman 
ifasına giriştiğim vazifenin 
azametini ve vüs'alini tacıamen 
anlamış değildim. Bugün bi~e 
&nürne çıkan müşkülatı yenmış 
olmaktan uzak bulunuyorum. 
Fakat yaptığım yeminin ebem· 
!niyeti içimde kökleşti ve bu 
kaide haricinde hayat bana 
lllanaıız ve hayvani görünmiye 

başladı. 
Vahşiler tabiat itibarile nefis· 

lerini tazyik etmeyi bilmezl~r .. 
İnsanlar ise nefislerini tazyıka 
muktedir oldukları için insandır· 
lar. Brahmacharya kelimesi ile 
ifade "' mutlak iffet ve mutlak 
firağat,, Bana evvelce mukadd:s 
ltitaplarımızda izam edilmış 
fÖriinüyordu, fakat şimdi ve 
her gün daha büyllk bir vuzuh 
lle anlıyorum ld makuldOr ye 
tecrübe esasına müstenittir. .. 

CUç Bir iş Karşısında 
Fakat harikuIAde bir kuvvet 

lllembaı olan mutlak iffet ve mut
lak feragat kaidcsiniu kolay olma· 
clığı qiklrdır. Bu kaide cismani 
nefis tazyıkı ile başlar. Fakat o 
nokta da yetmez. Temiz olınıyan 
bir düşünceyi bile redd~ 
der. Bu kaide asaba süki'ın 
Yeren bir arzunun tatminini 
hatıra bile getirmez. Fakat bu k~ 
mal derecesine kolaylıkla varmak 
nıUmkün değildir. Uzun bir mer· 
haleyi geçmek lazımdır. 

Benim için bu kaidenin ma
nevi kısmını bırakahm, maddi 
kısmı bile müşkül oldu. Bugün 
arbk kendimi hemen hemen 

emniyet altına girmiş addetiği· 
mi söyliyebilirim. Fakat daha 
ruha hakimiyet kalmışbr ki esası 
da budur. Vakıa cesaretten ve 
azimden mahrum bir adam de-

ğilim. 
insanın fenaJlrzularını hapset· 

tecrübelerin bikAyelerini bırak· 
mışlar, fakat ıaşmaz bir kaide 

göstermemişlerdir. Kemale ermek 
ve gfinahtan kurtulmak ancak 
Cenabı Hakkın lutfu ile kabildir. 

Allabın lütfuna tam ve mutlak 
surette tevdii nefsetmezsek ruha 
ve fikre hakim olmamız kabil 
değildir. Bu kaide her din kita
bının esasında mevcuttur. 

(Mabadı yarın) 

mesi için icap eden anahtara 
malik olduğuma şüphem yoktur. 
Fakat herkes bu anahtan nef
sinde bulmalıdır. Veliler ve ne· 
biler bize bu sahada yaptıklan ==::=;c========-==-==================== 
Çekirge Ve Fare 

Ziraat l\tfemurları İki Taraflı 
Mücadeleye Başladılar 

Yalovada çekirgelerin uçuş 
mevsiminde yumurta gömdükleri 
yerler ziraat memurJan tarafın· 
dan teshil edilmiştir. Havaların 

buralarda soğuması üzerine 
çekirge tohunılarilc mücadeleye 

başlanmıştır. 
Ziraat memurları tohum bu-

lunan arazi civarındaki köylüleri 
imeci ve ameleimükeJlife olarak 
sapanl:ırile tohumlu mıntıkaları 
aktarmaya davet etmişler ve bir 
haftadanbiride işe başlamışlar
dır. Busene İstanbul Vilayeti da· 
bilin de Fare tahribatı fazla ol
duğu için Fare mücadelesine fa. 
sılasız devam edilmektedir.Bilhas· 
aa Silivri, Çatalca, Şile, Beykc~ 
havniisinde filiz halinde bu!unao 
ekinleri tahripten kurtarmak için 
faaliyetle mücadele yapılmaktadır. 

Mücadele havra fişekleri, is
tiril·en ve arsenik zehirlerile 
yapılmaktadır. Son bir hafta 
içinde Beykoz ve Şile havalisine 
çok yağmur yakdığı için buralar
dald farelerin bir çokları delik· 
lerinde yağmur sularından boğul· 
muşlardır. 

Soygunculuk 
iki Maznun Ağır Ceza 
Mahken1esine Verildi 
Cebren para alıp soygunculuk 

yapmakla maznun Yani ve Os
manın muhakemesine dün Ağır 
Cezada başlanmıştır. 

Dava evrakına göre hAdise şöy· 
le cereyan etmiştir: Y orgi isminde 
ihtiyar bir adam Taksim stadyo
munun karşısındaki boş arsadan 
geçerken üzerine beş kişi hücum 
etmiştir bu adamlar ihtiyarı ser· 
semletinceyc kadar dövmüşler 
ve cebinden 30 lirasını almış· 

lardır. 

Dünkü muhakeme esnasında 
reis bu hadisede zabıtamn tah
kikab iyi yapmadığını söylemiş 

ve maznunların tevkifine karar ver· 
miştir. Muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 

iki Karmanyolacı 
Karmanyolacılık yapmakla 

maznun Burhan ve Cemal ismin· 
de iki kişi mahkemeye sevkedil
miştir. İddiaya göre, bu adamlar 
Aksarayda şekerci sokağında 
Onnik efen dinin önüne çıkarak 
ellerini bağlamışlar ve 22 lira 
kıymetindeki aaatini almışlardır. 

Gülhane Hastanesinde 
Muayene A 

eccanı 
Gillhane hastanesinde meccani muayeneler 

hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 
Hastalıklar Muallimleri~ 

C UM.L\RTESI 

için bir liate 

isimleri 

cm Haııtalıkları 
Kulak, bo~az, burun hastah!darı 
idrar yolu hutnlıkl:lri 

Muallim Talat Bey 
Muallim Sani Yaver Bey 
Mual!im Fuat Kamil Be1 

PAZAR 
Muallim Niyazi laınet Bew 

Göz hastalıkları " 
Dahili lı astahklar Muallim Aodülkadir Bey 
Akıl n sinir haatahkları Muallim Na11'!' Şakir Bey 

PAZARTESi 
Hariciye hHtahklara 
~ulak bokaı burun. ha~. 
M .. aj ve teduil mıhanıld 

Muallim Murat B. 
Muallim Seni Yner B. 
Mualllrn Şemaettin 8. 

SALI 
dot h .. tahkları Muallim Refik Miınir Bey 

Kadın ye 
1 
k~m Muallim Süreyya Hidayet Bey 

Dahili haıta 1 arlıkl Muallim f uat KAsnil Bey 
f drar yolu b .. ta ı arı 

ÇARŞAMBA 
• • b at tıklar Muallim Nuım Şakir B. 

Akıl ve ıınır a ~ ,, Şükrü Emin B. 
Röntgen muayeneıı Muallim Niyazi lamet B. 
Göı hastalıkları Muallim Talat B 
Cilt bastahkl.uı 

PERŞEMBE 
MualHm Şemıettin B. 

,, M. Kemal Bey 
,. Refik Münir Bey 

l\ıı • e teda'Yiİ m!hnnilci 
'JasaJ " 

Hariciye hastalıkları 
d...r.unı haıtahkları 

Kadnı ve "• 

Sayfa 1 t 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

27 K4nunuevvel 931 Pazar 
htanbul - (1?00 metre, S kilont) 

18 ırramofon 19,S Makbule Hanımın 
ittirakile alaturka aa:ı, 20.5 srramo• 
fon, 21 Kemal Niyazi Bey heyeti 
tarahndan alaturka ıaı, zı tanıro 

orkeatraaı Bona haberleri. 

Heılaberg - (276 metre, 75 kllo
nt) 20 aakert bandn, 23 danı hava
lan. 

Briıno - ( 341 metre, 36 kilont ) 
20 Atelye tiyatroaundan naklen. 
(VaktUe bir kıral vardı) komediai. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilo· 
ut) 19,30 St\lta-arttan naklen kon
ser, 20,30 Frankfurttan naklen ko
medi. 21;30 filut. 

Bükret- (394 nıetre, 16 kilovat) 
20 kırat oluydım ... Opereti. 

Belgrat - (429 melre, 2,S kilo•at) 
20 tambur orkeatraaı, 20,30 uk.tıfon 
21,30 ikşam konıeri. 

Roma - ( 441 metre, 7S kilont) 
21 muhtelif konser • 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,05 orkestra için nryete, :tl,OS 
kovarlet. 

Petle - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19,05 operanın orkeatraaı tarafın· 

dan konıer. 

Vartova - (4411 metre, 156 kilo-
.at ) 19,25 ~ramofon, 20,J5 halk 
kon serf. 

Berlin- (1635 metre, 75 kilont) 

20 fen ırece. 

28 K4nunuevvel 931 Pazrtesi 
İatanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 aramofon, 19,30 hanende Artaki 
Ef. nin iştirakile alaturka saz, 2J,30 
Darülbedayi aan'atkirJarının Radyo 
lemıilleri, 21 Zeki Beyin iştirakile 
HZ, 22 Necip Y"kup Beyin idare
ainde orkeatra. 

Heilsberr - ( 276 metre, 7S kilo

nt) 19,3S a"şam konseri, 20,45 mu
aahbe, 21,25 hn!k konseri. 

Brüno - ( 3·11 metre, 36 ldlovat) 
19,20 Radyo knbaraıı, 20,20 Prağdan 
nakil, 21 konser. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
20,05 Frankfurtlan naklen konser, 

21,45 farkıh komedi, 2'2,35 konferanı. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
19,40 gramofon, 20 Betbofen haklun· 
da konfcranı, 20,15 Kuv.ırtet. 

Belgarat - (429 metre 25 kilo .. 
vat) 21 milll Sırp şarkıları, 21,30 
komedi, 22,50 cazbant. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
21 hafif halk musikisi. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20 Aınerikadan nakil, 20,45 Altenıc
laler, 22 akşam kenacri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat 1 

20 Shakeapeare hakkında konferans, 
22 Çığan orkestrası. 

Varton- ( 1411 metre, 158 kilo

nt) musikili musahabe, 20,15 Bar
lier de Sevil operası. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20,15 Amerikadan nakil, 20,15 konser. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 

olan kıamı vaaatt Avrupa saatine röro tanzim ed ıl mi 1tir. 

lıtanbul saatine tatblkı lçln Avrupada 1aat ( 12) olduju 

uman latanbulda ( 1) • ~elditi far:ıedilme li dir. 

Rugbi Maçı 
Faslılar Güzel Bir Oyunla 

İspanyolları Yendiler 

Rabarat, 26 (A.A) - İspanyol 
ve Fas ekipleri arasmda beynel
mile rugbi maçı müsabakası bu
gün kalabalık bir seyirci kütlesi 
hazır bulunduğu halde yapıl

mıştır. 

Oyunda Fas komiserliği kltibi 
umumisi M. Merillon ile İspanyol 
rugbi kulübü ikinci reisi M. Riş
sori de Laquadra ve birçok rical 

ha:ı.ır bulunmuşlardır. Havanın 
gayet güzel olması bu müsaba- • 

kanın müsait ,erait altında yapıl· 
masını temin ve teshil etmiştir. 

lspanyol ekipinin kuvvetli mUda
faasma reğmen Faslılar hl kimi· 

yeti ellerin ie tutmuşlar ve altıya 
karşı on bir sayı ile galip gel
mişlerdir. 

ispanya - Macaristan Maçı 
Madrit, 26 (A. A.) - Madrit 

ve Budapeşte ekip!eri arasında 

kesif bir seyirci kntlesi hazır 
bulunduğu halde bir futbol maçı 
yapı?mıştır. 

Madrit Belediye Reisi de 
oyunu iÖrmiye gelmiıtir. Bu 
maç pddetli Ye muannidane bir 

ıurette cereyan ctmiftir. lspan

yollar oyunun devamı müdde

tince hakimiyeti açıktan açığa 
ellerinde bulundurmuılardır. 

Atinadaki Maç 
Abna [26 (Husuti) - Avus

turyalı Baker klnbn Pan~tinaiki 
klüb~ ~apbğı maçta (3-4) galip 
gelmıştır. 

RE VE YON LA R l N l Z için 

G. H. MUI\1M 
CORDON VERT 

ŞAMPANYASI 
Müstesna fiat: Şişesi 9.25 T. 
lirası lstok bitmeden tedarikte 
istical ediniz. Toptan satış için 
husust ıerait . Eski Lloyd 
han No. 7 Tel. 8. O. 1837 

Doğum Ye kadın hastalıktan 

mütehassı31 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hillliahmer binasındaki 
muayenehanesinde bergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

Çocl.lk baslah1dara mütchauw 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep aokak 

Telefoa B. O. '149& 

totolra/ Talılill KupQTlfl 

Tablalinlal ltı'enaHk ' latlyeuuıa 

fototrahııua 5 adet k11p911 ile b1'

Ukte s3ıtderlnl .. Foto}rafıı.111 aıra1.ı 

tabldlc H iade 94111 meı. 

lıtm, mule1& 

••1• ·-··tf 
Hanıl ıuallerln 

ce•abı? 

foto}ral ln:i,ar 
• ecek mi: 



12 Sayfa 

(Erkekler için) 

FERTiLINE 
(Kadınlar için) 

Almanyanın; ( Moabacher, Schmeidler, Luda, Diebl, Hirachfeld, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Franaaoın: (Brown Sequard, De boin) 
Avuaturyanın : ( Lippleit , Kammerer) lngilterenin : ( Stevenaoa, 
Hocker, Williams, Arbutnoht) Hollandanm: ( Knut, San) Ameri
kanın: (Cheroc) ftalyanın: (Gelmi) Polonyanın: (Bun) ıciki Beynelmi
lel mümtaz tıp ulemuınm *ormül ve takdirklr fahadetlerini haizdir. 

Beynelmilel gazetelerin yekmcal ne~riyuırndan bir hiilisa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis gt}nç ve dinç hay·ıanların 

laze ve zihayat hormonlarile elektrolitlcrdmı izhur edilmi~ bir şah· 
eserdir ki, hedefi \' ticudü beşerin \'akitli, \akitsiz zayıf düşen ve 
en giranbaha hazinesi olan seyyalei hayatiyevi ihva ve gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelerde sntıfır. Resimli ve mu· 
fossal kitaplarını ( İstanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 

Doktor ALI 

YIL D 1 Z 
ÇOCUK UNU 

Çok buler. ÇOnkQ madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme• 
deki çocuklar için yerine bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecıa deposudur. 

Bonalan 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK iKRAMİYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve ı·o O. O O O Liralık bir mü-

SON POSTA 

ALEMDAR VAPURLARI 
Karadeniz Postası 

MİLLET 
Vapuru 27 Klnunuevvel 

PAZAR 
gUnU akıam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle ( Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hope) y• azimet •• ayni iıke
lelerle ) Görele Ye Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: lstanbul 
Meymenet hanı Alemdar zade-
ler Telefon: 2. 1154 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,..~P~~e~P~ 
teai akpmı 17 de Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale Vfl 

bire aıimet Ye Çanakkaleye 
utrıyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adret: Yemişte Tavilzade Mustafa 
biraderler. Telefon: 2.2210 

,, 

OKS~İMA-NTOL 
.' .. · 

öıiOlüı.v'i IOCAZ 
llAITALllUlllA IAl't • 

Belgrat muhafaza ormanları
nın tensil ve iman dolayaıile 
mevcut Kayın, Gürgen, Kesta
ne ve Meşe ağaçlarından çıka· 
rılmaıına lüzumu fennt hbıl 
olan devrilmiş ve dikili olanlar
dan da kuru ve hastalıklı bu· 
lunan ağaçlardan husule gele
cek takriben (212,500) yeni 
kantar mahlut odun vee l 300 
a-ayrimamul metre miklp Me· 
te kerestesinin iki sene müd
detle beher k~ntarı ( 10) kunıt 
Ye beher metre miklbı ( 875 ) 
kuruş bedelle olbaptaki prt
name ve mukavelenamesinde 

Terkibi Ve F aideleri: 
Terkibinde küJliyetli miktarda iyot ta· 

nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzvi ye
ye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidadı olanlara ve bilhassa emra· 
zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesirab 
şifaiyesi vardır. 

Çocuklar ve Genç Kızlar için 
Genç kıılarla, çocuklarda tesirab nafı· 

ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za-

yıf. sıraca veya kemik hastalıklarına mUp-· 
teli çocuklar aı zaman zarfında diı çıka-

H 
A 
s 
A 
N 

nrlar. Çabuk yüriirler. Tombul tombul 
olurlar. 

Gençler İçin: HUIUE 
Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui

eyliyenlere, ademi iktidara pek 
mllessirdir. Kanı teıyit ve tasfiye, hazmi 
teahil, renge tazelik Ye veçhe taravet bah
ıeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 

Ye başlanndaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Satış Yeri: 
Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin

ciJiji ihraz eylediği gibi bütün Alemi taba
bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem-
leketimizin etibbasmın raporlarını kazan
mıştır. Şişesi 60 büyük 1 ()() kuruştur. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

ş 
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BAHIİSEFİT FELEIREDH eınıısı 
ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

. 25,000,000 FL 
Tediye edilmiş sermaye~i: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Calatada Karaköy palaıta Telefon: Bl\yoj1u 3711·5 latanbal tllt ........ 

"Merkaı Poıtaa .. ı lttlaallnda Allalemcl han,. Telafom l.t. MI 

Bilümum banka muamellb 

EMNiYET KASALARI ICARI 
.. ~ - .• : ;:· ll'i 

İstanbul Baro Riyasetinden: 
• • • • • '\ r t:..~ • ~ ...... ~ 

Mariko Binli Lazarl ile lıtanbul 
'Oefterdarlıtının mutaıarrıf oldutu 

Balatta Tahtanılnarede Kazancı ıo• 

kRğtnda bir taktim 8 numaralı hane

nin kirlr ve derunu ahıap ve tab
nılnen 25 ıeoelik bir biua olup 5 
kat ve birde bodrum katından iba· 
ret birinci katta bir oda bir mutfak 
bir bahçe aralığı ve saraıç ildacl 

katta iki oda •• bir apteaaae n 3 
üncü katta iki oda ve bir yüklGkten 
ibaret terkoıu mncut olmayıp kadl· 
mi bir elektrik teıisata rayri mOıta
mel olarak mncut bulunup balel 
şuyu &ımnında furuhtu takarrü et• 
melde mevkii mGzayede:y• nzedil· 
mİf ve 2·l 932 sala ıOnO ıs t• lba• 
lenin icrası mukarrer bulunmut ol• 
duğundao t.ı.tp olanların kıymeti 
rnuhammeneıi olan 1500 liranın yGı· 
de onu niıbetinde pey akçulai ha
milen Sultanahmet ıulh mahkemeal 
2 inci hukuk dairesine l931·449 au· 
maruile müracaat eylemeleri iliD 
olunur. 

DiKKATi ~ 
Ademi iktidara 
GLANDOKRATıN 

muharrer şerait dairesinde 10. 
1-1932 tarihine mllsadif pazar 
rUnU ıaat on beşte ihale edil
mek üzere ve kapalı ıarf usu
lile müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların bedeli ihalenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
depozito veya teminat mektubu 
ve Ticaret odasında mukayyet 
bulunduğuna dair vesikayi ih· 
tiva eden tekJifnamelerile bir-
likte yevmi mezkürda lstanbul 
Defterdarlağı binasında mllte
ıekkil müzayede ve ihale ko· 
misyonuna ve şartname ve mu
kaYele şeraitini anlamak iıtiyen• 
lerin de eyyamı ınUzayede de 
Ankara, İstanbul, ve lzmir Or
man Müdüriyetlerine mUracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

21-12-931 tarihli heyeti umumiye içtimaınm deva• 28 ıc..... 
evvel 931 tarihine mUsadif pazartesi gfinU saat 15 • talik eclilmlf 
olduğundan rüfekamn yevm ve 1&ati mezkurda baroya tefriflerl rica' 
olunur. 

Parla Tıp Fakültesi meıu"u 
Cilt va 1.UhrevT hastalıklar mutaba11ıaı 

Dr. Bahattin Şevki 
BabılU caddoıl Me .. rr•t otlalJ kut•· 

...._ Avni Bey a,parb.... 125 
.. _ .. bahatu akş•m• kadar. 

Meşhur Profeaa<Sr Broya Sequart 
ve Steinach'an mühim ketfidir. Te· 
ılrl kat'I ye seridir. Her eczAnede 
bulunur. Toptan aatıı yeri ZAMAN 
ecza depoıudur. lıtanbul, Bahçekapı 
tramvay caddesi. No. 37 vo Eakit•· 
birde Yuıuf Kenan Beyin Morkeı 
ecııanesl. Kutusu 200 kuruttur. 

Dr. A· KUTİEL 
CUt n zührevi Jautahklar müte• 

baaıııı. Karaköy 

1an1Dda 3C 

bOyGk mahal~ebloi 

Ruznamef müzakerat: 932 senesi bütçesinin kabulll 

Cilt ve zührevi bastala!dar Mütehasaı11 

•• 
Om er 

DOKTOR 

Abdurrahman 
l1tmnbıal emruı 

Ankara caddeai 
ıUlvoriya diıpanıerl S.rtabllııl 

ikdam Yurdu ka11ııncla No. 71 

• Bugün E D E N açılıyor 
lokanta ve birahanesi ) • Beyoğlu istiklAI caddesi 

Haliç iıkelelerbacle mubut 
üç adet k&knar kaW bet aclel 
kayın dolap. 12 kaJlll kerat..ı. 
iki köknar seren, 140 kllmar 
yumurtahk, 6 kaym kereat..ı, 
338 meşe Yaril tahtua, iki kara 
ağaç, Uç ıhlamur kuele 268 p9I 

26 köknar kerestesi 31·12· HS1 
Perıemi..e güntl uat içte ihale 
edilmek Uzere mlzayedı11ye ~b
rılmıştır, izhat almak isteye& 
taliplerin orman m6dlriyetille 
ve yevmU ihalede aat içte ~ 
terdarlık binasındaki ihale ko

Her gün saat 18 den itibaren Radyo 
Orkestra ıefi Necip B. idaresinde salon or· 
kestra ve cazı ile aile dans salonu. 

Meırahat, öll11 fiti akşam gemekl•rl 

ıaM U'L'E Ntlar Rkü"j1id~ 
Daimi saza llAveten her akşam Azarbaycan 
saz heyeti ve cuma, cumartesi, pazartesi. 
çarşamba gUnU akşamları FİKRiYE H. pazar 
ve sah günleri LEMAN EKREM H. iştirak 
etmektedirler . misyonuna müracPt 

ilan olunur. 


