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çok U •• hı·m Bir Altın Genç Bulgar Misafı.rlerı·mı·z 

Bugünkü kızlarımızın kusurları 
bakkıoda açtığımıı anket için 
Üstat Abdülhak Hamit Beyi 
ziyarete gittiğim zama•, bittabi 
beraberlerinde refikaları Lüsyen 
Hanım da vardı. Üstat, gazete
cilerin ekseriyetle sözlerine ill
veler yaptıkları şikayetini anla
brken Lüıyen Hanım da bu 
aitemlere iştirak ederek başı ile 
tasdik İpreti yapıyordu. 

Kızlarımızın 
Kaçakçılığı Karşısındayız Kusurları Bu Sabah Döndüler 

Bugün Şehri 

Bulgaristana 
Gezecek, 
Hareket 

Bir Taraftan Irak Ve Suriye, Bir Taraftan 
Cenup Amerikası Altınlanmızı Çekiyor 

Altın 925 tt1n 962 kuruşa fırladı 
Devlet Bankası, (925) kurut sebebi hakkmda şehrimizde mali 

Ozerinden Tlirk altmı sabnala- iılerle uğraşanlardan tahkikat 
cağını ilin etmişti. Piyasada bu yaptık, mesele fU şekilde b:ah 
allnlerde altan (925) kuruştan olunmaktadır! 
(962) kuruta çıkmııtır. Bunun ( Devamı tı inci aayfacla ) 

Havacılığımız Kıymetli 
Bir Pilot Kazandı 

Tahir Bey, Beynelmilel Brünşvay 

Mektebinde İkinci Oldu Tayyare 
Almanyanm Brlinşvayg Bey

llelmilel Ticaret Hava Mektebinde 
tahsilini tamambyan kıymetli bir 
tayyarecimiz daha memlekete 
dönmüştnr. Bu zatin ismi Tahir 
Beydir. 

Tahir Bey ( 923 • 925 ) e ka-
dar Fransamn Kodron tayyare 
ltıektep ve fabrikalarında iki 
seneı çalışarak pilot diplomasını 
~lde etmiye muvaffak olmuş, 
~25 ten sonra da askeri hizmeti 
•fay· b l a aş an· ıştır. 

( 931 ) de askerlikls alakası
~ kesen Tahir Bey, Lufthauza 
Q 1~an hava şirketi hesabına 
runşvayg' daki b eynelmilel mek-

tepte evvela meydan uçuşla-
tınd b İn an aşlıyarak rasat, tayyare 
f §aatı, motör ve bava seyrise· 
erleri "l . . . 

8• 1 e te!sizle mevkı tayını, 
~e . 

Hlmit Beyden sonra refika· 
larına teveccüh ederek onun fikri
n.i de sorunca ayni ihtirazı g6zle· 
rınde okudum. Lüsyen Hanım, 
her türlü ihtilAfa mahal kalma
mak için sualimize kendisince en 
beliğ cevap olmak üzere ıu mak
tuayı uzattı: 
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Açılsı11 ı~zün. intibah, lntibalıl 
Olur çtnkü gafleti• halin tebalı. 
Semadan nüzul etmlgor maide 
Teavündedir daigma /aglde. 
Ne mlldari• /•rl zi llctld,,,. 
H•p e/rtıtlt1 olmalc ••r•ktllr 

medar. . . 

Raşit Rıza 
Ve Arkadaşları Fransız 

Tiyatrosunda Temsil 
Vereceklerdir 

Kıymetli Ratit Rıza, önUmüz
deki sah glinü akşamından iti

baren, Beyoğlu 
Fransız tiyatro· 

ıunda, on bet 
gün kadar de
vam etmek Uze· 

re İatanbul tem· 
ailleri verecek· 
tir. Repertuva· 
rında Faruk 
Nafizin "Cana· 
var,, 1 , "Aktör 
Kin,,, "Kudret us ... 
Helvası"' eş· 
te Gelen,, , "Talik Eğlenceleri,, 
"Demirhane MüdUrü,, gibi eser· 
ler vardır. Yunanistan ve Ana
dolu turnelerinde temaşa san'a
timizi barice ve memleketimizin 
dört bucağma götüren Raşidi öz
lemiştik. Burada da muvaffakıyet 
dileriz. 

Belediye Ete 
Rö uçuş, bulut içinde ve arazı 
ta rınedcn ( kör uçuş ) denilen 

YYare T ~. d 
, Narh Koyacak 

tlıu cı ıgm en giiç sahaların a 
\r va.ffakıyetle çalışarak imtihan 
Ctnıı f bin ~ ır. Şimdiye kadar ( 25 ) 

ltaı kılornetre lik bir uçuş yap· 
d,ti olan Tahir Bey, Brünşvayg 
l, Pil hava mektebinden ikincilik· 
llluv fft fehadetnamesi almıya 

; ak olmuştur. 
"' eş ay İçin izinle memleketi· 

Pilot Tahir beg 

Luftbauza mUesseseıinin İstanbul· 
Sofya. Belgrat - Peıte • Viyana 

PreslA• hattında pilot olarak 
---ı~lb1. ' a.ı-...., _ __ _._ •• ,u _ _. __ ı __ l acaktar. 

Et meselesini tetkike memur 
komisyon dün Belediyede top
lanmış ve müzakere neticesinde 
ete narh koymıya karar vermiş· 
tir. Mezbahada kesilen hayvan-
lar üç cinse aynlacak, hepsine 
ayrı fiat konacaktır. Buna karşı 
kasaplar bir buhrana ıebep olur· 
larıa Belediye ıatış yerleri aça· 
cak' v• et satacaktır. 

Yarın Da 
Edecekler 

Bıılgar Başvelclll Btlf'Wkillmizle birlikte, Ankara istasigonunda 

Ankara, 6 (Hususi) - Şehri· Cümbnr Orkestrası tarafından 
mlıin misafirleri bulunan Bulgu bir musiki ziyafeti verildi. Reisi· 
Baıvekili M. Muşanofla refikaları ctımhur Hazretleri de tet· 
Ye maiyetlerindeki Bulgar ricali rff buyurarak M. Muta· 
ferefine dlln saat 4 te Riyuetl ( Devamı 11 inci •ayf ada ) 

İthalat Listeleri 
Yeni Listeler Hazırlandı, 
Yakında Neşredilecektir 

Ankara, 6 ( Hususi ) - Vekiller Heyeti bugiln Baıvekilin riyaseti albada 
toplanarak ithalatı tahdit kararnameıi Ozerinde tetkikatta bu)unacakbr, 
Kararnamenin bazı luıımlan tadil olunacağı ve bu arada aanayiin lnkl· 
fana malııuı makinelerle yerli fabrikalann kullandığı iptidai maddelerin 
tahdit listesinden çıkarılacağı, ayrıca muvakhat kabul uıulünden lıtifade 
eden eşyanın da liıte ~arici bırakalacaj'I ıöylenmektedir. lıtanbula bam 
gelip lflendikten sonra tekrar ihraç edilen maddelerin bu meyanda oldutu 
anlatıhyor. Önümüzdeki kinunuaani, ıubat ve mllrt aylanna maluua 
ithal't liıteleri hazırlanmıştır. Veb.iller Heyeti bugün bunları tetkik ede· 
cektlr. Bu ayin onunda netri ihtimali çok kuvvetlidir. 

Mecliste Bir Takrir Münasebetile 

Kahve ithalinin mennedilmesini istiyen lzmir Meb'usu Halil Bey: 
Ettin esiri kah• bizi lıeg zaman• hegl 
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( Halkın Sesi J 
Ekmek Ucuz Mu, 

Pahalı Mı? 
Ekmek narhının biraz daha 
ucuzlatılabilecetl iddia edil· 
mektedir. Bu mesele hakkın· 
da balkın mütal ... ı tudar: 

....... B. (Nlıaalqa 112) 

- l.tanbulda ekmek buğdaya 
nispetle pahalıdır. Fırıncılar iyi 
para kazanıyorlar. Buna rağmen 
ekmek hail fmnlarda ve bazı 
yerlerde narhtan fazla aablıyor. 
Belediye davranmalı ve bu halin 
önüne geçmelidir. 

• Zeki Bey ( Koıka tramvay uddui 17 

- Belediye gazetelerde çıkan 
şikayetleri ehemmiyetle takip ve 
neticesini gazetelerle ilan edece· 
ğini vadetti. ~e ben şikayet 
ediyorum ve yer de gösteriyorum: 
Bayazıltaki fırınlar ekmeği narh· 
tan otuz para, kırk para fazlasına 
satıyorlar. Bu fınnların bakkal
lara verdiği ayni ekmek (6) ku· 
ruşa aablıyor. Yani narhdan (50) 
para aşağı bunun sebebi nedir? 
Belediye Iutfen gazeteniz Yasıta

aile benim bu tikiyatime cevap 
.erir mi? 

-tr 
Ömer Bey (l'ıyt:anlafl t) 

- lstanbulda ekmeğin kilosu 
(5) kurup aablabilir. Bu takdir
de fınncılar_da makuJt bir surette 
kazanabilirler. Belediyenio ( 70 ) 
kiloluk bir çuval unu ekmek 
yapmak içia fınacılara Yerdiği 
( 215 ) kuru' klr çok fazladır. 
Sonra Belediye bir çuval undan 
( 94 ) ekmek hesap ediyor. 
Ben ddia ediyorum Ye 
parasını cebimden Yererek, 
bir tecrübe yapmaya da hazırım. 
Bir çuval undan tamam ( 1 1 O ) 
ekmek çıkar. Ba halde fınncılar 
açıktan ( 1 O ) ekmek daha kaza· 
ııyorlar. Be!ediyeden halkın lehine 
yeni bir karar bekliyoruz. 

• Hatim Bey Alurkap1 SS 

- Gazetelerde her •akit ek· 
mek fiatlerinden şikayet yazı-
lıyor. Ekmek fazla satılıyor. iyi 
çıkarılmıyor deniyor. Evet bunu 
hemen her gün okuyoru:ı. Bugün 
en birici buğday (4,5)la (5) kuruş 
arasındadır. Bu fiatlere göre ek
mek narhı fazladır. 

Dokuz Aya MahkOm Oldu 
Sirkecide bir gramofoncu 

dükkanındaki kalabalıktan isti-
fade ederek duvarda a81lı duran 
bir ceketin cebinden 82 lira çal
malda maznun lsbakın mııbake
mesi dün bitmiştir. Maı:nun 9 
ay hapse mabküm olmuştur. 

Hava Düzelir Gibi Oldu 
iki gündür hava düzelir gibi 

oldu ve biraz ısındı. Bunun sebe
bi rüzgarın lodostan esmesidir. 
Fakat dün gece bir aralık tiddet
}enen lodos rüzgarı, vapur se
ferler:ne tesir etmiştir. 

Günün Tarihi 

-----------------------Tayyareci Vecihi 
J O JO N Başvekil Paşanın Kİ ff A C 1 LA ff Bey Şehrimizde 

Satış Azlığı 
• 

Neden ileri 
Geliyor? 

( 930 ) senesinin ilk on ayında 
harice ( 34,404,000 ) liralık tütftn 
satbğımız halde, bu senenin ilk 
on ayında bu miktar ancak 
( 18,800,COO) liradır. İktısat Ve
kaleti, bu vaziyet önünde, alaka
darları, tütün hakkında esaslı 

tetkikat yaparak neticesini vekalete 
bildirmiye davet etmiştir. Yapılan 
tetkikat henüz devam etmekle 
beraber fimdiye kadar vanlan 
neticeler şunu göstermiştir. Tü
tün satışımızın azalmasına sebep 
ecnebi alıcıların, bankalann faiz 
miktarını yükseltmek suretile 
krediyi kısmalan yüzünden mu· 
baynatta bulunamamalan ve dün
yada sigara istimalinin yüzde elli 
nisbetinde ualmasıdır . 

Tütün sabşımwn sağlam bir 
Yuiyete girmesi için te.:bir alı
nacağı muhakkak olmakla beraber 
asıl sağlamLğın, devletlerle mü-
tekabil mal alıp satmak 
esasına müstenit muahedeler 
aktindcn sonra hasıl olacaiı 
tahmin edilmektedir. 

Gümı:üklerde 
Beyanname Dağıtan Heyet 

Takviye Olundu 
lthalit listesi mucibince be

yanname iple meşgul oian Güm· 
rükteki heyete (7) memur daha 
ilave edilmiştir. Bu suretle itler 
çabuk çıkmaya başlamıştır. Dün 
beş yüz kadar beyanname veril
miş ve bu ay listesinin mühim bir 
kıımı bilmişlir. 

Geçen ayın listesiaden kalan 
kısmın mahsubuna devam edil
mektedir. 

Müskirat lnhisarım istemiş 
Geçenlerde ıehrimiz.e gelerek 

Ankaraya giden sabık Rejinin 
Müdürü M. Veylin müskirat inhi
sarını işletmiye talip olduğu 
kaydedilmektedir. 

Morg Tetkikat Yapıyor 
Papa Eftim Ef. nin papzlann

dan olup Balıklı hastunesindc 
ölen Tarandos Ef. nin mide ve 
barsakları çıkarılmış, Morga ve
rilmiştir. Morg tetkikatı netice
sini on güne kadar bildirecek, 
zehirden ölüp ölmediği bu suret
le anlaşılacakhr. 

Muayene Raporu Sivil tayyarecimiz Vecihi Bey 
T.. dGn Adapazarından kendi tayyares:Je 

Gelmedi. .1 icaret Odasına hareLet ederek saat 13 te Yeıilköye 

Başvekil ismet Paşanın ya
ralanmasile neticelenen otomobil 
kazaStnm mamunlan şcför Cemal 
ve Mitat Efendilerin mevkufiyet· 
leri devam etmektedir. Kazayı 
yapan otomobilde bulunan ve 
hafifçe yaralan:mlardan Tahsin B. 
dün müddeiumumiliğe miira
caat ederek Adliye doktoru 
tarafından muayene edilmiş ve 
yarasınıu tamamen geçtiği gö· 
rülerek kat'i rapor ver.imiştir. 

Öğrendiğimize göre bu rapor 
amme namına takibat yupılmı· 
yacak mahiyettedir. 

Bnşvekil Paşanın perşenıbe 
günü muayene edi~erek raporu· 
nun buraya gönderih4esi la:ı:imdı. 
Fakat bu rapor dün akşama ka· 
dar gelmemiştir. 

Eğer raporda, yaranın Başve
kili on gün iş ve gücünden alı· 
koymadığı zikredilirse şoförlrr 
serbest bırakılacak ve bu takdir
de dava için şahsi istidaya lüzum 
hasıl olacaktır. 

Kamile Hanımın 
Dudaklarını 
Kim Kesmiş? 

Zevcesi Kimile Hanımın bu
run ve dudaklannı kesmekle 
maznun Suşebirli İlyas cfendiııin 
muhakemesioe düo ağır ceza 
mahkemesinde başlanmııtır. Ki· 
mile Hanım dudak ve burnunu 
zevcinin kesmediğini, akrabasın· 

dan Münire hanımın kestiğini 
söylt.miştir. Halbuki ilk ifade
sinde cürmü kocasına atfettiğin
den heyeti hakime şahit ce!bet
mek üzere muhakemeyi başka 
bir güne talik etmiştir. 

Sofinin Cesedi rt.orgta 
Papağan barında fazla içki· 

den öldüğü iddia olunan Sofinin 
cesedi Morga nakledilmiştir. 
Kmn mide ve bağırsaklarında 
küW ve eroin aranriıaktedır. 
Maznunlardan Hamdi ve Amaut 
Süleyman kefaletle tahliye edil
mişle~dir. 

Evkaf Tahsildarı Mahkemade 
Zimmetine ( 102 ) lira geçir

mekle maznun Evkaf tabsildar
lanndan Mehmet Kazım Efendj. 
nin muhakemesine Üçüncü Ceza 
Mahkemesinde başlanmıştır. Maz
nun parayı çaldırd1ğmı iddia 
etmd<i.edir. 

inmiftir • 
Müracaat Vecihi Bey, Vali " Belediye re· 

isi namına Bakırköy Kaymakamı 

Edecek/er Fehnıi, Tayyare Cemiyefi MüdürO 
HHan Fehmi, Piyıtngo r6""•-rii FiJrrl 
Beylerle Tayyare Cemi d nkanı, 

Bakırköy Ciilnburiyet r.a.K Fıırkaın 
reisi, hava müfrezeai kumandanr, 
TW-k _tnyyarecilcri ve halk tarafın• 
dan hararetle karşılan mı( tır. 

Yüksek kiralı ev ve apartı
manlann kiraları yüzde 20-30 
diiştiiğü halde mutavassıt halkın 
oturduğu ev ve apartımanların 
kiralan bir türlü düşmemiştir. 
Bunun sebebi şu suretle izah 
edilmektedir: Yüksek kiralı evler· 
de oturanlar iktısadi buhran 
dolayısile (20· 30) liralık evleri 
kirala:nıya başlamışlardır. 

20-30 liralık evlerde oturanlar 
ise ayni sebeplen dolayı daha 
uct·z evlere taş?nmak mecburiyeti 
karşısında kalmaktadırlar. 

Bu vaziyette olanlardan bir 
kısmı, evlerin tabii geliri üzerine 
mü s.es bir kira cetveli yapıl· 
m:ı.sı ve ev sahiplerinin bu cet
vele göre kira istemesi için ti
cnrct odasına müracaatte bulun
mıya teşebbüs etmişlerdir. 

B~rsa l{~ mi seri Ankarada 
Maliye Teftiş ijeyeti Reisi ve 

Borsa Komiseri Adil Bey dün 
akşalJ!.ki tren!e Ankaraya gitmif
tir. Adil Bey gümrük vaziye-
ti ve büyük mali müesse.selerde
ki tefti~t hakkında Vekil Beyle 
görüştükten sonra bugünkü 
trenle tekrar tehrimi:ıe avdet 
edecektir. 

Bir Cinayet 
Dün Üç Kişi Yaralandı, 

Bir Kişi Öldü 

Dün gece Kasımpaşada kanlı 
bir facia olmuş, neticede üç kişi 
yaralanmış ve bir kişi de ölmüş· 
tür. Hadise şudur: 

Kasım paşada Dört kuyuda 
oturan Akif ve Kerim isminde 
iki çoban geçenlerde bir kuyun 
ır.eselesinden kavga etmişlerdi. 

Çoban Kerim dlin gece ar
kadaşa Şükrü ile beraber eve 
giderlerken Akif ile kar11laşmış· 
)ar Ye tek kelime s~ylemedea 
karşılıklı tabancalarını çekerek 
ateş etmiye başlamışlardır. 

Neticede çoban Kerim birkaç 
kurşun yiyerek cansız yere yu· 
varlanmış, hAdise mahalline ge1en 
( 449 ) numaralı polis Emin 
Efendi kolundan, Şükrü ile 
Rafit isminde bir şekerci çirağı 
da bacak.lanndan yaralanmıtlardır. 

Katil Akif o ~ıra da kaçmış 
ve henüz yakalanamamaştır. 

Kuru Fasulye ihracatı 
Midilli ve G:ride piyasadan 

epeyce kuru fasulye ihracına 
başlanmıştır. 

Vecihi Bey bugün ötleden aonra 
Vali Beyi, Kolordu kumandam ve 
Hnlk Fırkası re-işini ziyaret edeeeJ Ur. 

Son xamanlard:ı Anadolu dahi in• 
de tayyare Cemiyeti namına büyük 
seyahatler yapmış olan Vecilli Beyin 
bu seyahat intiba'arı ve tayyarecilik 
hakkında yakında bir Konfer nı 
verm n muhtemeldir. 

Halil Beyin Layihası 
iımir Mcb'usu H lil Beyin Mecli

se verdiği bir la iha ile ka!:ve, çay, 
pirinç ve sair bazı qyzrun ithalinin 
yasak edilmesini istediğini yazmışblc. 
Şehrimiz ticari mcLafili layihayı 

•iiaait karıı.lamıflardır. Y .ı.u f~a•• 
ria bu Jjstcye ithal eclilmemui fik
rinde bulunmuılard.ır. 

Bakırköyünd Tifo la? 
Bakırköy civannda bir köyd... tifo 

vak'H• s&iildüp. tloktor .. maildıtl, 
l'ÖDderilmecliji ve be ııoktada:a talt
kikat yapıld.ıtı kaydedilmektedir. 

Ofisin Bir T eblij 
ihracat Ofisiadea tebtit Mllmi§thı 
ihracat tacirini mente teJ.add· 

namel"rinin yalnıs malın ~khj'ı 
lakele Ticaret odalarından Yerile• 
re~lni .anıyor ve ekıeriya o iskele
lerden meaıe tahadetname.i ttfbet· 
mek için çok vakit kaybedl,_.lar. 

Meate tabadetnamelerl T"c::ard 
odalarından maada maim ihraç <"dile
ceti gümrük idareler ncede ver.le mr. 

70 Bin Etabfı Vesikası 
Şehrimizdeki Rumlara dağ b'an 

etabli vesikalaruna mikt•ı (il} ln 
kadardır. 

Dahiliye Vekili Adaaıada 
Dahiliye Vekili din Adanaya 

retmiştir. Vekil Bey bir müddet 
lala!:iyede kalmış kaçakçılık hakkın· 
da tetkikat yapmışbr. Busrüa Enine 
aldecekür. 

Sabık Hıdiv Ankarada 
Şdni..U&le lnılunaa saMk flıdiT 

Abbaa Hilmi P"'a dün Ankara) a 
fitmiştir. 

Abideye Çelenk Konuldu 
Llrnaatmızda bulunan FHnsıs tah• 

telbahirlerinin nbitanı tarafında• 
dün Takıim abidesine menıimle 2 
çelenk konulmuştur. 

Talebe K88p8ratifferi 
Maarif müfettişleri dün tGplan•"' 

rak mekteplerde yapılacak tak .. 
kooperat.fleri hakkında .. Gf mür 
)erdir. 

Yeni Bir Cemiyet 
Kabataş lisesinden memn ofaıt 

gençler aralannda bir cemiyet kur4 
1 maya te4ebbüs etmişludir. 

-::==============------------------~----------------------~--------------------------------~ 
Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kaçakçı l 

L.....--------------------------~----~------~~----·~-------~---~--------------

1: Hasan 8. - Dur bakalım... Po
lisler bir adamı yakalam:ılar, hapse 

2: Hasan B. Serseri!.. Ne yaptın 
da polisler sem yakaladılar'? Söyle ba
kayım? 

3: Serseri - Hasan Bey, ben 
çakçıhk şampiyonuyum. (21) defa 
kaç rdıml 

ka
m a I ı 

4: Hasan 8. - "Elde attm btfoi~if' 
san'at" derler. Senia gibi ustaların biie· 
ziği de kelepçedir, iki gözüm. 



Miinderecat~ızın çok
luğundan dercedilememiş
tiı 

Şehrimizde 
Firari Bir 
Haydut Tutuldu 

Pangaltı Polis Merkezi dün 
~ustafa oğlu Abdullah isminde 
hır haydutluk maznununu yaka· 
lanııştır. Zabıtanın tespit ettiğine 
göre, Taşköprünün, Çardak kö· 
Yünden olan bu adam bir buçuk 
•ene evvel Tosya civarında 
Mehmet isminde bir arkaclaşi· 
le birlikte bir yolcu kafilesini 
soymuş, (500) lira almıştır. At 
rıca Taşköprüye tabi Babanl<~
YUnde Osman ağanın ( 1000 ) lı
•ını aldığı için (5) seneye mah· 
kum olmuş fakat kaçmıştır. 

Ayrıca İıgaz kazasında da bir 
adanı öldürmekle nıaznundur. 
Binbir hAdisenin maznunu olan 
bu adam firarından sonra buraya 
gelmiş ve Hamide isminde biri dostu 
ile birlikte Pangaltıda apartıman 
kapıcılığı yapan Sıvaslı Hüseynin 
e\'ine saklanmıştır. Polis, Hüseyin 
hakkında da tahkikat yapmak· 

tadır. 

Mübadelede 
Türk Tezi Aleyhinde 

Bir Karar Verildi 
Muhtelit mübadele komsiyonu 

mübadele itilafnamesinin tatbika· 
b neticesi olarak Yunan ve Türk 
murahhas heyetleri arasında çı
kan bir ihtilafı bizim aleyhimize 
olarak halletmiştir. İtilifnamnin 
dördüncll maddesinde: 

" Bu muahedenin akti tari

hinden itibaren Uç sene zarfın· 
da alakadarlar bir beyanname 
ile hakkı hıyarlarını Tiirk hükü· 
meli lehine kullanabilir " denil
mektedir. 3 üncü madde ise 
hu müddet znfında Yunanistan 
haricine hicret ve ikametgahlar. nı 
harice nakledenlerin Türk tebaası 
addedileceği yolundad ır. Murah
haslanmız 3 üncü, Yunanlılar ise 
4 üncü maddeyi müdafaa ediyor-
lardı. Bitaraf murahhaslar Yuna· 
tıistandan hicret edenierin Türk 
ad<ledilebilmeleri için bu üç sene 
llıitddet zarfında sarih bir arzu 
htyan etme:eri lazım olduğuna 
karar vermiştir. Verilen karar 
tnılak iadesi işile çok alakadar 
01dıığundan mühim addediln.e:,. 
lttiir. 

Gandi r Par ise Geldi 
Paris, 5 ( A. A . ) - Gandi 

&aat 16 da Pari e gdn,iş, Hintli 
cf en iyetlerin mümessilleri tara· 

il} L an Karşıla n mıştır. 

Şifl ıd il . d ı. e Meşrutiyet nıaha t"s:n e 
"'~1.tap k B t '-' •o ağ . ı!da Refık • ap:u ı· 

aıı ınd M k . . a üşür Etem r,. erıınesı 

İ bo"çlu Bedriye Hanıma 
\fanbul d"" d"" · • d · 'nden· or uncu ıcra aıres ı . 

iarkEnılak ve Eytam Bankasından 
ka~ ı~ı ettiğiniz 35,000 lira mu
t() >tı ınde birinci derecede ipotek 
tııa\:)1di~iniz Şişlide Meşruttyet 
b.

1 
d «=sınde cedit Mehtap soka

' ıı a 22 bir b - 24- 26 nuınarah elyevm 
takd· ~p apartımanın vaziyet ve 
Paı •rı kıyuıet meselesi 7 • l 2·931 
İfa a~teai günü öğleden evvel 
ktırd ılınacağmdan \ev mi mez· 
'r .... : öğ: e c' .:n ev~el mezkur 
t\iıl! ~Ol~ndH ispatı viicut etme· 
~ag, 11 aır olan işbu haciz yapıla
"ar,_k a dair borçluya ihbar 
0111 1 ._ka~ tebliğ makamına kaim 

Zere ilin olunur. 

SON P SOTA Sayfa 1 

~Jr Son Postanın Resimli Makalesi * Kadın Ve Medeniyet "?" _ 

ı - Bazı hanımlarımız, ipek ço· 

rap giyınemeği, zarif bir şapkadan, 

bir mantodan mahrum olmayı ayıp 

1ayıyorlar. 

2 - Süs, medeniyet değildir, 

medenivetin valdı:ııdır. cili11dır. 

3 - Medeni kadın, okuyan, dü· 
fÜnen, anlıyan kadındır. 

ELGRAF HABE L 

M. MECLiSiNDE 
• 

Yarınki içtima 
Hararetli 
Olacak 

Ankara, 6 ( Hususi ) - Millet 
Meclisi dün toplandı. Geçende 
değiştirilen teşkilih esasiye ka
nununun ( 95 ) inci maddesine 
mülhak bütçelerin de ilavesine 
lüzum gösterildi ve mesele büt· 
çe encümenine havale edildi. 

Bunu müteakıp Balye - Kara 
Aydın şirketinin hariçten getire-
ceği gazolinlerden g ümrilk ve 
muamele vergileri alınmaması 

hakkındaki layihanın müzakere
sine geçildi. Bu münasebeti~ 

iktısat Vekili beyanatta buluna
rak kurşun ve gümüş fiatlarının 
düşüklüğü yüziinden bu şirketin 
sıkıntı içinde olduğunu ve mu
avenet maksadile bu layihanın 
teklif edild iğini söy!edi. Mütea
kıben layihanın birinci müzake· 
resi ya; ılarak kabul edildi. 

Me~lis yarı· ı tekrar toplana
cak, lktısat Vekili tarafından 
Mahmut Esat Beyin sorduğu 
suallere cc vr p verilecektir. Eu 
münasebetle içtimaın hararetli 
münakaşalarla geçeceği anlaşıl
maktad r. Yarınki içtimada ihti-
kar kanununun da müzakere edi
leceği söyleıımektedir. 

İrat Vergisinin f 

Projesi Maliyede 
Hazırlanıyor 
Ankara, 6 (Hususi) - Maliye 

Vekilett V arldat MOdilrlDtil Irat 
sahiplerinden alınacak olan ver· 
ginin eaaalarını Ye projeainl ha
zır Jamalda ıneıguldür. Proje ya• 
kında ikmal edilerek Vekiller He
yetine verilecek, ondan aonra 
Millet Meclisine aevkolunacaktır. 
Fakat projenin, Meclisin mart iç
tima devresinde yeni bütçe ile 
birlikte tetkik ve intacı daha 
kuvvetle muhtemel görGnilyor. 

Çelik Piyasasmda 
Lüksemburg, 6 ( A. A. ) 

Çelik karteli komitesi itilafname
nin 31 marta kadar temdidine 
karar vermiştir. 

Almanya, Belçika, Fransa ve 
Lüksemburgta merkezi bir satıı 
bürosu ihdasını kabul etmiı

lerdir. 

Gümüş Piyasası 
A merikahlar Fiatleri Yük
seltmek İçin Uğ,.aşıyorlar 

Spocane, 6 (A. A.) - Ame
rika Ticaret Odası Reisi, gümüt 
madeni fiatini arttırmak için 
Hindistan Hükümeti ile Amerika 
gümüş müstahsilleri arasmda 
gümiiş ihracatına !11üteallik olar~k 
yapılacak itilaf planları beynelmılel 

Çi N i Ş i 
Bu Mesele 
Yeni Bir Çıkmaza 
Gidiyor 

Nankin 5 ( A.A.) - Nankin 
hariciye Nazırı M.Wellington ile 
Cemiyeti Akvam nezdindeki Çin 
mümessili M. Sze'nin istifaları ha
berinin şayi olması Nankinde 
bUyük bir hayret uyandırmıştır. 

Nankin, 6 (A.A.) - M. Sze 
telgrefla göndermiş olduğu isti· 
fasında Avrupadaki Çinlilerin 
kendisini Cemiyeti Akvam mu
karrerahna müzaharetten is
tinkaf etmesi ve Çinin mezkur 
cemiyetten çekilmesi maksadile 
müzakerata girişmesi için tazyik 
etmekte olduklarından tiklyet 
etmektedir. 

Pariı, 6 (A.A) - Cemiyeti 
Akvam Meclisi kısa bir celse 
aktederek Japonların mukabil 
projelerini tetkik etmiştir. Çin 
heyeti F ransadaki Çinlilerin 
heyetin hattı hareketini takbih 
mahiyetinde yapmış oldukları bir 
miting üzerine M. Sze'nin istifa 
etmiş olduğunu fakat Nankin 
hükumetinin bunu kabul etme
diğini teyit etmektedir. 

[ Beılncl aayfamızda tafıllAt vardır J 

• 
ltalgada Amerikada 

Futbol 
Kurbanları 

Ticaret odası mütehassıslar komi
tesince ihzar edilmiş olup mez
kür odanın t martta Pariste top
lanacak olan meclisine tevdi 
edileceğini bildirmiştir. 

Mahkum Olan 

Paris, 5 (A. A.) - Le Jour· 
nal gazetesinin Nev} o. kb:n istih
barına göre; Amerikanın hali 
hazırdaki futbol mevsiminde 32 
oyuncunun ö ümii kaycecilmiştir. 

Diğer yüzlerce oyuncu da 
tehlike'i rnrette mecruh olmuşlar 

ve aralarında on ikisi de hayatla
rının senana kada sakat kalmış
lardır. Bu rakkam 192~ senesın· 
denberi bir rekor teşkıl etmek-
tedir. 

Amerika Ve La Haye Divam 
Vaşingtcn, 6 ( A.A) - M. 

Eorah .\merikanın La Haye 
adalet divanma ~ahil olm~ı 
meselesi hakkında ayan meclısı-
nin fikrini izhar .~e ?~ . baptaki 
reyini ita edebı ecegını beyan 
etmiştir. Mumaileyh bu hususta 
taraftardır. 

İSTER İNAN, İSTER 

• 
Is/avlar 

Roma. 6. - ( A.A. ) - Mü· 

dafaa mahkemesi 30 İslav tet
hişçisini muhakeme ederek ka
rarım vermiştir. Bunlardan biri 

20 sene, 15 i 2,5 sene ile JO se

ne arasında tehalüf eden kürek 

cezalarına mahküm edilmiı 14 ü 

beraat etmiştir. 

İNANMA! 

fstanbul Ticaret Odası bir senelik bir fiat 
endeksi neşretmiştir. Endel-se göre geçen (_IO) 
ay zarfında yiyecek fiatleri ( % 30 ) , ~ahr~ı<at 
f . ti · ( 0 20 ) kiralar ( % 10) mspetınde 

tüğü halde, mektepler ücretlerinde hiçbır 

değişiklik vilcuda getirmemişlerdir. Bilhassa 
ecnebi mekteplerinin leyli ücretleri, ihtikAr 
addedilecek kadar yüksektir. 

ıa erı o ' / 

inmiştir . d 
Buna rağmen hususi ve leyli mektepl~r. e 

1 b .. creti üç dört se·1e evvelkinin aynıdır. 
ta e e u d d .. 
Hayat ucnzladığı, fiatler birçok sahalar a uş-

Giiya memlekete irfan dağıtmak endişesile 
açıldıklarını söyliyen bu mekteplerin, bu haki· 
kat karşısrnda bir ticardhanedt!n farkı bulun· . 
duğt1na artık; 

/NAN. /STER iNANMA 

Karilerime 
Gecikmiş 
Cevaplarım. 

p .!. 

Karilerimden mektup almak 
beni daima sevindirir. Manevi 
kıyafetimi bir aynada seyreder 
gibi olurum: Kimi, düşüncelerimi 

paylaşarak bana cesaret verir; 
kimi ince ve zeki cümleler ara
sında bana kusurlarımı hisıetti

rir ve hemen hepsi, " kari "' ya
hut " okuyucu ,, dediğimiz meç
hul insanların karanlık diyarına 
büyük bir tecessüsle bakan göz
lerimizi aydınlatırlar. 

Bu mektup sahiplerinden ço
ğu cevap istemezleri fakat bazı
ları, herhangi bir mesele• hak
kında fikirlerimi öğrenmek me
rakına dUşerler. Hususi cevap 
istiyenleri derhal tatmine çalışı· 
rım; fakat bu sütunda cevap 
arıyanları çok bekletmiye mec
bur olduğum da vakidir. Çünki 
mevzuumu seçmekte günün mu
kadderatına tibiim. 

Bugün altı kariime cevap 
vermek istiyorum. 

Evvela, benim deliletimlo 
Abdülhak Hlmit Beye bir mek
tup gönderen " Muzaffer Timur 
T q ,, Beye cevap verecegım: 
" M h0

t t · · u ı ,, mecmuaaının eşrmı-

sani nüıhasında yirmi dört saa
tini nasıl geçirdiğini anlatan bn
yük şairimize, büyüklnğü niape
tinde şiddetle ıitem ediyonunuz. 
Hamit Bey, 24 aaatlik vaktini 
"Shakaspeare ,, i " Hugo " yu, 
Namık Kemal ve Lüsyen hanımı 
okumakla geçirdiğini söylemiş, 

Bu saatler arasında millete tah
ıis edilen bir dakika aramaktll 
çok haklısınız. Mektubunuzu 
aynen neşretmek mfimkUn olma
dı. isterseniz " Büyük Millet 
Meclisinde Abdülhak Hamit ,. 
adresini göndereyim. 

... 
Afyon Karahisarı Tataç ollu 

Yusuf Ziga Beye: 
On kitap okuyunuz ve bir sa

tır yazı yazınız. Edebi kültürll
nüz en salim zevki size aşıla
yacaktır. .. 

Kadıkögünden Seldmi 811911: 
Gayenize varmak için ecnebi 

lisanı bilmek şarttır. Bizdeki 
tercüme eserler okadar azdır ki 
hepsini okumak ta sizi lisan öğ
renmek ihtiyacmdan kurtarmaz. 

* Adanada Feyzi Hüsrefl /kg~ 
Piyanoya çeyrek ses illveıl 

yanılmıyorsam, Hobba isminde 
bir İspanyol müzisyeni ltarafındaa 
tecrübe edilmiştir. Oldukça tam 
sesli Türk makamları piyanoda 
çalınabilir; fakat, Türk lllıninin 
hususiyetlerini piyano ile mükem· 
mel surette ifade mümkün olma
dığına kaniim. 

.S. Z flff Şakir (ikinci imztı 
okıınmııyor) Beylere: 

Münir Nurettin B. bu sene· 
de konser verecektir. Zannede
rim ki bu ayın ortalarına doğru
dur. Münakaşa hakkındaki fikir
lerinizi kendisine bildiririm. Me
selenin esası da bu idi. Tama-
mi!e hakkınız vardır. ....................................................... -..-

Şüpheli ÖIUm 
Galatada Kireçkapı civarında 

bir sokak ortasında (45·50) yaı
larında bir adamın baygın bir 
halde yattığı görülmüş, fakat bi
raz sonra Beyoglu hastanesine 
kaldırılmış ve orada ölmüştür. 

Ölüm şüpheli görüldüğünden ce-/STER 
l------------------~~------~~--~---------~,~ ff~mw~~nderilm~ti~ 



4 Sayfa 

San'at .Alemind1 

abiha Hanım 
• 

imtihan Bahsinde 
Musirdir 

Heykeltraş Sabiha Hanımdan 
heykeltra.ş Kenan Beye hitaben 
fU mektubu aldık: 

Kenan Bey: 
Evvelki teklifimde size bun

dan böyle cevap vermiyeceğimi 
ıöylemiştim. Geçen gün akşam 
gazetelerinden birisinde müntesi
bini san'atten bir Beyefendinin 
yazdıkları bir kaç satır arasına -
sizin ~vvelce kullanmış olduğu
nuz • "hınç,, kelimesinin sıkışmış 
olduğunu gördüm. Bu hususta 
efkarı umumiyeye lazımgelen iza
hatı verdil:ten sonra bu kararımı 
son defa tadil mecburiyetind9 
kalıyorum. 

Evvelce sizinle yapılmış bir 
müsabakamız olmadığından hın
cım da olamıyacağı bedihidir. 
Yalnız size "vadedilmiş,, bir işe 
bilmiyerek ben de karışmış ol-

Sahilıa Hanımın gaptığı 

Abdülhak Hamit Beg• ait baı 

dum, mesele bundan ibarettir. 
İddia ettiğiniz gibi herhangi bir 
mUsabakada bana tefevvuk ede
bileceğinizden emin olsaydınız 
bunu iİmdi kabul ederdiniz. 
Benim de size ıöyliyebileceğim 

bundan ibarettir. 
Heykcltraş 

Sabiha Ziga 

Balıkesirde Belediye işleri 
Balıkesir (Hususi) - Belediye 

beş senelik bir mesai programı 

tespit etti. Programa nazaran 
şehrin kadastrosu yapılacak, 
kasap, sebze ve zahire hali, asri 
fırınlar, Çocuk bahçeleri, Hayvan 
pazarları, Fenni helalar, inşa edile
cek, bir de mezbaha yapılacaktır. 

Fiatlar Çok Pahah 
lzmir, ( Hususi) - Gayrimü

badil 1erin bonolarına mukabil sa
tılığa çıkarılan Yunan emlakini, 
gayrimübadiller çok fiatlı bul
maktadırlar. 

Ağır Cezada 
Dün Bir Çocuk Düşürme 

Davasına Bakıldı 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
bir çocuk oüşürme davasına de-

vam edilmiştir. Davamn maznun· 
)arı Firdevs Hanım ve Doktor 

Horhorunidir. İddiaya göre Fit
devs Hanım sancılanmış ve Doktor 

Horhoruoiye mürncaat etmiş, ka

dıncağı z fazla kan zayetmiş ve 

bunun üzerine cenin iskat 
edilmiştir. Doktor Ahmet, Dok

tor Karabet Bedorosyan Bey 
Efendiler şahit aıfatile clinlen
mişlerdir. 

SON POSTA 

• 
ME E E 

• 
azın 

• 
ır at•sti 

Adanada Bir {(ütüphaneye Mukabil 
137 Tane Rakı Satan Dükkan Var 

Adann, (Hu
susi) - ..,ize bu 
mektubumda bi
zim şehre ait bir 
istatistik gönde
receğim. 

Buradaki mu
harrirlerden biri
nin meraklı bir 
arkadaşı tarafın
dan yapılan bu 
istatistik, çok şa
yanı dikkat ra• 
kamları ihtiva et
mektedir. Bakı

nız, bu zatin tes· 

bit ettiğine göre 
bugün Adanada 
(54) fırın, ( 65) kahve, meyhane 
ve bar vardır. Aynca (137) dük
kanda da rala ve diğer içkiler 
ıntı1maktadır. 

T &bii merakla soracaksınız : 
Acaba Adananın nüfusu neka
dardır? En son nüfus tahriri neti-

cesinde öğrenilmiştir ki, Adana şeh
rinin umum nüfusu (75) bin ki· 

ıidir. Şimdi yukardaki rakam
larla nüfus arasında bir muka· 

yese yapacak olursak (1368) ki
şiye bir fırın isabet ettiğini ko
layca öğreniriz. Bir de kahve, 
meyhane ve bar adedini nüfusa 

Adananın bi,. köşeşl 
taksim edelim: 

(1150) kişiye bir kahve, bar 
ve meyhane düşmektedir. içki 
satan dükkanlara gelince; (590) 
kişiye bir tane içki dükkanı isa
bet ettiğini anlamak pek kolay 
bir hesap işidir. 

Unutmayınız ki bu nüfus için
de kadıniı, çocuk, çoluk hepsi 
dahildir. 

Buradaki muharrir, bu rakam
ları yazdıktan sonra asıl mühim 
tarafa geçiyor ve diyor ki : 

" Filhakika bu rakamlar, 
insanı epeyce düşündürecek 

Urf ada Bursa 
. . Kaplıca 

Bır Kaçakçı Kafi- Şehri Oluyor 
lesi Tepelendi 
Urfada çıkan ( Urfa ) gaze

tesinin yazdığına göre, şehirde 

devriye gezen polis memuru 
Galip Efendi ile üç bekçi, Kara 

Musa mahallesinde bir kaçakçı 
kafilesine tesadüf etmişlerdir. 

Bunların ( dur ) emirlerine 
karşı ateş açan yirmi kadar ka
çakçı ile vuku bulan müsademe:
de Hısnımansurlu Hüseyin oğlu 

Mehmet polisin kurşununu yiye· 
rek ölmüştür. Maktulün elinde 
Rus filintası ve belinde kırk ka
dar mevzer fişengi bulunmuştur. 

Neticede on iki çuval kaçak 
tütün yakalanmıştır. 

Bursada Sanayi Birliği 
Bursa, (Hususi) - Fabrika 

ve imalathanelerinin çokluğu in
kar edilemiyecek olan şehrimi~de 
bir Sanayi Birliği teşkili teşeb
büslerine girişilmiştir. 

Şehir Oegiştiran Gazete 
Adana (Hususi) - Evvelce 

Mersinde çıkanl (Halk) gazetesi 
şehrimizde intişara karar ver
miştir. Yakında burada çıkaııya 
başlıyacaktır. 

Hayırh Bir iş 
Çeşme, ( Hususi ) - Kasa

bamızdaki ilkmektepte iyi su bu· 
lunmadığını nazarı dikkate alan 
Kaymakam vekili Sım Bey ha· 
yırlı bir teşebbüse girişmiş, mek
tebe iyi çeşme suyu teminine 
karar vermiştir. Bu karar ile 
birlikte ameliyata da başlanmıştır. 

Bursa , ( Hususi ) - Belediye 
meclisi son içtimaında Bursamız 
için mühim bir karar verdi . Bu 
içtimada yapılan müzakereler ne· 
ticesinde, Meclis, şehrimizin, esas 
itibarile bir kaplıca beldesi olma· 
sım ve işlerin bu esası nazarı 
dikkate. alarak tedvir edilmesi· 
ni kararlaşbrdı. Bu karar Bursa
mız için hayati bir ehemmiyeti 

• haizdir. Esasen, mebzul abidele-

rile çok canlı ve çok kıymetli bir 
tarih müzesi halinde bulunan 

şehrimiz, bu kar;:ırın tatbikah 
neticesindedir ki, bir seyyah akı-

nına mazhar olacak demektir. 
Şimdi, halk belediyeden, alınan 

karara göre hareket ve faaliyet 
beklemektedirler. 

!ti. K. 

Adana da 
Ağrıdağı Maznunlannın 
Muhakemesine Başlanıyor 

Adana, (Hususi) - Son ka· 
file olarak Ercişten şehrimize 
getirilen Ağrı hadisesi maznun
larmdan 93 mevkufa hükümet 
doktoru Hamit Bey tarafından 

çiçek aşısı yapılmış ve eşyaları 
etüden geçirilmiştir. 

Gerek evvelce ve gerekse 
evvelki gün getirilen ve elyevm 

hapishanede mevkuf bulunan 
293 maznunla diğer gayrimev
kuf arkadaşlarının muhakemele
rine hafta zarfında başlanacağı 

ümit edilmektedir. 

derecede mani· 
dardır. 

Fakat bütün 
bu rakamlara 
ben, başka bir 
iki rakam daha 
ilave edeceğim 

ki bu herhalde, 
yukarki neticeden 
çıkan acı manayı 
tamamlamıya ya
rıyacaktır. 

Şehrimizde: 
1 tane, oku

ma odası (Takri-

ben otuz sandal
yeli) 

1 t ane, kitapçı 

1 
( Daha ziyade hikaye, aşk ve 
macera romani bulunur.) 

1 tane kütüphane ( Sabık 
Türk ocağından Halk Fırkasına 
devredilmiş olup umumi istifade· 
ye gayrihadim vaziyette, ) 

Dahası var: 

Biihassa tam bir senedenberi 
Adanada, halkımızı bir araya 
toplıyacak ve onları her hangi 
faydalı bir mevzu etrafinda ala

kadar edecek ne bir konferans, 
ne bir müsamere, ne de bir mu-

sahabe ve içtima tertip edilmiş-
tir. Saliılıaddin 

Sıvasta 
Elektrik Şirketi 
Teşkil Ediliyor 
Sıvas ( Hususi ) - Şehrimizin 

elektrikle tenviri için bir anonim 
şirketi teşkiline teşebbüs edil
miştir. 

Şirketin nizamnamesi yakmda 
tanzim ve kanuni merasim intaç 
edilecektir. 

Belediye ile İdarci Hususiye 
yüz bin liradan fazla hisseye işti-

rak etmek suretile bu hayırlı 
teşebbüsün başında bulunmakta
dır. 

Şirkete bin liradan aşağı ol
mamak lizere iştirak edenler 

müessis unvanını alacaklardır. 

Bununla beraber beş liradan iti-

baren herkes hisse senedi alarak 
bu şirkete iştirak edecektir. 

Şiddetli Fırtınalar 
Mürefte ( Hususi ) - Bir 

haftadanberi havalar yağmurlu, 

fırtınalı ve karlı gitmektedir. Bu 
müddet zarfında vapurlar işle· 

memiş ve yolcular günlerce va· 
purlarda kalmıştır. 

Talat Behçet 

Bir Müessese Vaziyetini 
Kurtardı 

Mürefte ( Hususi ) Burada 
şarap imalatilc meşgul Korduva 

müessesesinin Selanik Bankasına 
borcundan dolayı mallarının ha-

ciz altına alındığım bildirmiştim. 
Fakat bu haciz iki gün evvel 

kaldırılmış ve müessese vaziyetini 
kurtarmıştır. 

KlnanueYYel 6 

( Ev Doktoru J 
Göğüs 
Nezlesi 

Ev doktorumuz, "Son Posta,, kari
leri için bugün soğuk ve rütubcttel1 
haııJ olan nez.le ve bronşit ile çat• 
taklardan bahset mektedir. Mevaiınl0 
çok alakadar olan bu r, hataızhklaP 
dan korunmak herhalde s izi birçok 
külfetlerden ve tehlikelerden muhr 
faza edebilir ı 

Göğüs Nezlesi 
[Bronşit • iltihabı kasabatJ -
Bildiğimiz alelade nezlenin gir 
ğüste "kasabat" denilen aksaıııA 
kadar yayılmasıdır. 

işaretleri - Evvela kuru ve 
zorlu bir öğsürük; iki, ilç gii1l 
sonra balgam geldıği için öksü
rük hakfiflemiye ba~lar. Hasta 
göğsünün ortalan nda bir yanı~ 
lık hisseder. 

Alelade nezlede nöbet pek 
az olduğu halde göğüs nezles~ 
de artar. 

Tedavi - Bir ayak evvel 
davranmak ve hastalığın ilerler 
memesine çalışmak lazımdı1• 
Hastanın sırtına lapa koymalı 'fe 
ayaklarına hardal otu banyoSll 
yapmalıdır. Çay, hatmi, ıhlaoıuf 
gibi şeylerle hastayı terletmeli• 
dir. Tentürdiyot sürmekten ~f 
vantuz çekmekten de çok isti-' 
fade olunur. 

Tedbirler - Göğüs nezlesine 
yakalanmamak için vücudu sağ• 
lam tutmak, çok soğuk vey• 
ç<>k sıcak hava teneffüs etme• 
mek, tozlu yerlerde dolaşmamalıı 
çok yorulmamak lazımdır. 

Çatlaklar d~k;a~~ 
lakları iyi etmek (10) gram ka" 
kao yağlı gül pomadı, (1) graıf 
(ekstre dö kaşo), beş dauıl• 
nane ruhunu karıştırarak sürmeU. 

Ellerdeki çatlakları iyi etıne• 
için geceleri ( borikeli Gliserin J 
sürerek bağlamalı. Her gün ;Jel 
defe şu tertibi sürmeli: 

(25) satigram (mantol) 
(50) ,, (Salol) 
(50) " zeytiyağı 
(15) gram (lanolin) 
Memelerdeki çatlaklar ,,.., 

Memelerdeki çatlaklara miol 
olmak için her emzirişten sont' 
yıkamak fayda vermezse, yumurl' 
akı sürmelidir. Hunu her gün ~e 
her emzirişten sonra tekr6' 
etmeli ve çocuğa meme verıne' 
den evvel memeyi yıkamahd~ 
Sun'i meme uçlarından istifao 
etmekte mümkündür. 

Halledilemiyen Bir Mesele 
İzmir ( Hususi ) - Kord~ 

tramvaylarının elektriklenmesi ~ 
etrafında müza~era~ta -~~.ıu.~ıJJ~ 
lizerc Rıhtım şırketı M lıdurıı J':

1 karaya gitmiştir. Nafıa Vekalet•~ 
temas edecektir. 

Piyasa • • 
azıyetı 

I 

Kahve Ve P irinç Fiatieı1 
Arttı, Şeker Düştü 

~ 
Bir aralık sandığı ( 38 ) boÇll t 

liraya çıkmış olan küp şel<e, 
bugünlerde ( 37 ) buçuk Ht-1~ 
düşmüştür. Piyasada kafi def i1' 
cede şeker olduğundan fiatl~if• 
yül selmiyeceği söylenmekte ., 
Kahve piyasası ise (93) kuruşt bİ 
(103) kuruşa fırlamıştır. SebCı~ 
tahdit listesine kahve miktar fl 
az konmasıdır. d' 

Çay fiatlerinde hiçbir tel·C e' 
dül yoktur. Pirinç fiatlerine e 

A . . . yli ) lince; vrupa pın ç erı 
1
5 

20; yerli pirinçleri yüzde ( 
fırlamıştır. 
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Siyaset Alemi B A B 'j Ç j B A B B R L E B 'I Gönül İşleri 
j •• Biraz Da 
Çinliler Japonların Uzerine Yürüyor İşteki Kızları 

. ' 
lngiliz 
• 
imparatorluğu 
Gevşiyor 

Londra 5 - Nevporda bir 
nutuk söyliyen M. Çemberlayn 

Hitler Siyasi Borç Ta . Dinleyiniz fiJmJyor Dünkil yazımı okuyan genç 

1 

kızlanmız dün beni şikiyet yağ· 

Kanada konferansında verilen 
bol kararlara işaret ederek lngi· 
liz İmparatorluğunun mu~tel_if 
kısımları arasındaki mesaılerın 
pek ziyade incelmiş olduğunu, 
bunların kuvvetlendirilmelerinde 
rnaddi bir menfaat bulmanın 
rnümkün olmadığını söyle~işti~. 
Bu zat, günün birjnde bu mceh· 
ğin tehJikeJi bir şekil alabileceği 
rn.ütaleasında bulunmuştur. 

Fransa .. ltalya Hududu 
Nis, 5 - İtalya ile . bitişik 

Fransa hududu kısımlarmın en 
ıon sistem tahkimat ile takviyesi 
Fransız Hükümetince karargir 
olmuştur. Bu tarafta mevcut 
olan istihkamlarda yapılması 
IAzımgelen değişiklikler hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Fran· 
ıız Meb'usan Medisi Müdafaai 
Mjlliye Encümeni buraya gelmiş· 
tir. Encümenin refakatinde F ran· 
aız Erk4nı Harbiyesine mensup 
iki mütehassıs bulunmaktadır. 
Tetkikatın neticesi Fransız meb'· 
usanma birtakım müspet teklif· 
ler şeklinde arzolunacakbr. 

Fransada Cihazlanma Kanunu 
Paris. 5 - Meclis bu gece 

işsizliğe karşı milli cihazlanma 
projesini ittifakla kabul etmiştir. 
Bu proje ( 3476 ) milyon frank 
aarfını icap ettirmektedir. Müza• 
kereler esnasında Hava Nazırı 
Cenubi Amerika seferleri için 
yapılan (20) tonluk nümune deniz 
tayyarelerile Fransanm deniz tay· 
yareciliğinde birinciliği aldığım 

söylemiştir. 

Amerikada Linç 
Salisburi 5 - ( Amerikada, 

Mariland'ta) Birini öldürmüş ve 
kendisini yaralamış olan bir 
zenci, (2) bin kişi tarafından 
hapishaneden alınmış ve hemen 
asılmıştır. Bu adam, ücretinden 
rnemnun olmadığı için patronunu 
öldürmüş, sonra intihara teşeb
büs etmişti. Zenci boğulduktan 
ıonra cesedi yakılmıştır. 

lspanyapa Olan Bitenler 
Madrit, 5 - Kastello dö 

laplanadaki Kara mermi ocak· 
larının sahibi hükümete müra· 
caat ederek reiscümhur earayı 
için hızın olan malzemeyi hediye 
etmek teklifinde bulunmuştur. 

• Madrit, 5 Sabık kırahn has 
•hırındaki atların müzayede iJe 
satalmasma başlanmıştır. 

Japonya 
Son Cevabını 
Vermiş 

Tokyo, 5 - Cemiyeti Ak· 
vam Mec1isinin Mançuriye gön· 
derilecek heyet ve bu heyetin 
vazife ve salahiyetlerine dair 
verdiği karar hakkmda Japonya• 
nın gerek meclise ve gerek mec
lis riyasetine verdiği cevap pek 
itilaf girizane bir mahiyettedir. 
Japonya, bu cevabile artık fe
dakarlığın en son haddine •ar
dığmı beyan etmektedir. 

Çinliler Mtıkdene Vuruyorlar 
Tokyo 5 - Çin kuvvetleri

nin Uç koldan Japon karagahmı 
sarmak için Mukden üzerine 
yürümesinden vaziyet Mukdende 
vahamet kespetmiştir. 

Tokyo 5 - Hankeu mınta
kasında Japon aleyhtarlığl hak
kında yapılan tahrikat yU:ıünden 
mali bir kargaşalık husule gel
miştir. Hükômet müdahale et
mezse bütün saraflar dükkanla· 
nnı kapatacaklarını beyan et• 
mişlerdir. 

Mançuri Hadiselerinin Sebepleri 
Berlin, 5 - F ossiçe Çaytung 

Mançuri vakayiinin sebeplerini 
şöyle anlatıyor: 

Japonya, bu havalide ikbsadi 
bir tevsi hareketi yapıyor. Fakat 
ciddi manialarla karşılaşıyor. 

Hindistana giren Japon yünlü 
ve pamuklularına karşı İngiltere 
yüksek resimler koyarak Japon· 
yayı zarara sokmaktadır. Çinde 
yapılan mütemadl propaganda 
Japon mahreçlerini azaltmıştır. 
Bu suretle Japonyanın iktısadi 
tevessüü her taraftan tehdide 
maruzdur. 

Japonlar Tehdit Ediyor 
Tokyo, - Çin ordusu taah· 

hütlerini tutmadıkça Japon bükü· 
metinin Japon ordusunu hareket
siz tutmıya muktedir olamıyaca-
ğı beyan edilmektedir. 

Japonların şarka çekilmesi 
üzerine Çinliler garba çekilmiyor· 
larsa pek fazla yanılıyorlar, de-
nilmektedir. 

San Salvator lhtilAli 
San Salvator, 5 - Reisicüm

hur Arojonun yerine on azadan 
mürekkep askeri bir diktatör 
idaresi kaim olmuş ve ihtilal bu 
suretle hitam bulmuştur. 
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_AB, MINEL AŞK! 
..........__ MUHARRİRi : SERVER BEDi 

- Hay hay. 
la.r - Mesela ilstü müzde oturan· 

a sorarız. 
T H.ay hay. 

çık abkık ettik. Ben haksız 
kıt~a~~rn mı? Onlar da iki ayda 

N ku.sur lira yakmışlar. 
arın güldü: 

hu - Gördün mil? Dedi. Şimdi 
larn~ok~a~a sen bana tabisin. 
'2ij . cırnı yok. ÇünkU ben 

Stıf d ~T B tgı ım, sen hasissin. 
larafJ~ bahsi kaybedince Narinin 
baın~·~}na bir müddet daha ta· 

u ettim. Fakat, ben ta• 

1 
hammül ettikçe o, masraf hanesi· 
ni şişirdikçe şişiriyordu. 

Bir gece, -elinde bir ')'ığın ka· 
taloğla yanıma geldi : 

- Bak, dedi, ne güzel ıey· 
]er •.. Canlar dayanmıyor. 
Kataloğlara bir bakışta rengim 

uçmuştu. Felaketi hemen anla
dım. İrili ufaklı yirmi tane kadar 
otomehil ilam ! .. Aman Yarabbi!. 
Narin, şimdi, bir de otomobil 
almıya mı kalkacak ? Al sana 
müthiş bir masraf kapıs~ daha 1 

- Nedir bunlar ?.. dıye sor-

dum. 

· ı muru albnda bırakblar. Telefon· 
la, mektupla, bizzat ziyaret ede
rek haksız olduğumu anJatmıya 
çalışblar. Biraz da bizi dinleyiniz, 

çını·Tao önlerinde Japon ltarp Gemileri 

• 

Japon ordasa maskelerle 
il erken 

lngilfere 
Tahdidatı 

niçin Koydu? 
Londra, 5 - Gayritabii it

halat hakkındaki kanun ahkamına 
dahil ve listesi neşredilen mah
sulatm resimleri hakkında Ticaret 
Nazırı M. Rünsiman gayet mü· 
hin bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

"Ecnebi memleketlerde vukua 
getirilen gümrük maniaları için 
bu memleketlere yapbğımız bü
tün müracaatler semeresiz kaldı. 
ikna usulünün bu suretle faydasız 
olduğunu gUrdük. Fransız ka· 
rarnamesinİn bizi zarara soktuğu 
şekilde zarar görecek isek bizim 
de mukabil harekete geçmek ve 
ayni teşebbüslerde bulunmak za
ruretinde kalacağımızın gerek 
hariç ve gerek dahilde bilinmesi 

lazımdır. 
Muhtelif noktai nazarları en 

_ Hamdi Paşanın ortanca 
kızını tanıyorsun değil mi ? Hani 
geçen pazartesi günü bize gel· 

mişti. 
· - Eeee ? .. 

_ Kocası bir otomobil alıyor. 
Bu kataloğlardan onlarda kırk 
cJH tane V'ar. Bir kısmını ben 

aldım. 
Anlamamazlığa gelerek : 
- İyi ettin 1 Dedim ve ye· 

rimden kalkarak elime bir ga· 
zete aldım. 

Fakat Narin yanıma geldi, 
gazeteyi elimden çekti ve beni 
kucakladı: 

- Azıcık Leni dinler misin? 

o~di. 
- Emret. 
- Bir otomobil almak isti-

yorum. Fakat seni masraftan çı· 

Bitler 
Siyasi Borç 
Tanımıyor 

Berlin, 5 - M. Hitler Fransız 
gazeteciler müstesna olmak üzere 
bütün miJletler gazetecilerini 
Berline davet etmiştir. Hitler, 
Deyli Meye) muhabirine fU beya
natta bulunmuştur: 

" - Eğer tamirat borcunu 
ödemiye devam edersek mahıv 
ve harabi peşimizden koşuyor 
demektir. Bizi esaret haline sok· 
mak arzsuna istinat eden siyasi 
borçlan tanımaktan imtina ede
rim. Lakin ticari borçları tam· 
rım. Zira bunlar it adamlarının 
borçlarıdır. ilk işim ecnebi itha
latının mutlak surette tahdidine 
çalışmak ve dahili piyasanın 

faaliyetini arttırmak olacakt.r. 
Fırkada, adeta kanun hükmünde 
olan benim arzumdur, iktidar 
mevkine geldiğim gün Almanyayı 
komünistlerden temizliyeceğim.,, 

Deyli Meyi muhabiri, Hitlerin 
iş başma gelmesinin yakin oldu
ğunu ayrıca kaydediyor. 

ltalyada Zelzele 
Napoli, 5 - Cerignoladan 

bildirildiğine göre birçok zelzele 
hissedilmiştir. Halk geceyi açıkta 
geçirmjştir. Binlerce insan civar 
kasabalara nakledilmiştir. Binlerce 
Yüzlerce ev çatlamıştır. Nüfus 
zayiab yoktur. 

. d~~t;;~;-bi0

r
0 

'Ş;kiİde . t~İif -;d~-· 
leceğimizi zannediyoruz. Fakat 
İngiliz menafiini zarara sokacak 
her muameleyi de aynca · nazarı 
dikkate alıyoruz. ,, Mahsulat 
vergisinin yüzde elli fazlalaştml· 
ması, bu nutku müteakıp gece 
yarası kabul edilmiştir. 

karacak değilim. Otomobili ben 
alacağım ve kendim kullanaca· 
ğım. Kabul edersen benzin ve 
garaj masrafım da ben veririm. 
Hem merak etme. Küçük bir 
şey. Bir spor otomobili. Bak 
göstereyim. Şu. İki kişilik. Saatte 
130 yapıyor. Hem ucuı da. iki 
bin yedi yüz lira. 

Acı acı güldüm: 
- Bir şey değil. Bedava. 

Ha bir kutu kibrit, ha bu. Mü
kemmel. 

- Alay etmerSen otomobil
den anlar mısın? 

- Anlamam amma resmin· 
den belli. Baksana mavi boyalı. 
Mavi boyanın kilosu on bin lira· 
dır. Buncl en aşağı on kilo boya 
gitmiştir, yüz bin lira eder. Hal
buki bize iki bin yedi yüze ve-

dediler. 

Onlann da kendilerine göre 

l ıikayetleri var. Diyorlar ki: 
• - Biz gayri tabii şerait 

4 içinde çalışıyoruz. iş arkadaşları• 

mız ve amirlerimiz bize karşı 
hürmet telkin edecek surette 
hareket etmiyorlar. Yazı yazdı• 
nrken sigara dumanlarını ağzımı• 
zın içine üflüyorlar. Sert ve haşin 
muamele yapıyorlar. Yahut izahı 
mümkün olmıyan hareketlerde 
bulunuyorlar. Bunlara sorunuz, 

karılarına ve kızlarma ayni su• 
retle muamele yapsalar görecek· 
leri mukabele nedir? Biz, geçin• 
mek zaruretile bütün bu muame
lelere tahammül ediyoruz. Fakat 
bizim derdimizi ve ıstırabımızı 
anlıyan yok ki 1 

"Bjzim işteki alikasızlığımız· 
dan şikayet eden amirlerimiz, 

bUtUn gün yazdıracaklan yazılan 
masalan ilzerinde tutarlar da, 
akşam paydosa bir saat kala 
önümüze yığarlar. Biz, dar bir 
zaman içinde bu işi bitirmiyo 
mecburuz. Aksi takdirde herkes 
gittikten sonra oturup çalaşınz. 
Bizim az iş çıkardığımızdan, yap
tığımız işleri üstünkörll yapbğı• 
mızdan şikayet eden amirlerimiz, 
biraz da bize işimizi vaktinde 
vermeyi d~ünaeler daha iyi 
olmaz mı? 

Kız olduğumuz için İf haya· 
bnda erkekle müsavi muamele 
görmüyor, mfisavi maaş almıyo

ruz. Bize mllstakil işler verilmiyor. 
Bu suretle istikbal için ümit ve 
terakki imkilll bırakılmıyor. Bizim 
terakki ve inkişaf edemeyişimizin 
sebebini niçin burada aramıyor• 
aunuz. 

.. Söliyecek daha nelerimiı 
var, nelerimizi Fakat hepsini 
söylemek mümkün değil kil is
terdik ki, bir glln bizim yeri
mizde olasım:ı ve nasıl çalıştı
ğımm göresiniz; o vakit bizler
den şikayet eden amirlerimize 
bu kadar hak vermezdiniz.,, 

Ben bütün bu şikayetçilere 
şu cevabı verdim: 

Haklısınız, fakat hakkınızı 
işittirecek vasıtadan mahrumsu• 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

recekler. Motörü, karoserisi, lis· 
tikleri de caba. 

Şakamın soğuk düştüğünü 
hissederek ciddileştim: 

- Narin, dedim, rica ederim 
ıu sevdadan vazgeç. 

- Otomabil sahibi olmak 
kabahat midir ? 

Değildir amma milyonerler 
için. 

Affetmifsin. Amerikada 
amelenin bile otomobili var. 

- Orası Amerika. 
- Fakat biz de amele deği-

liz. Sen Amerikalı bir fabrika 
işçisinden. daha fazla kazanmıyor 
musun? istikbalin bau tehlikeleri 
için ihtiyat para saklamana aklım 
erer ; fakat servetini bir tarafa 
hapsetmenin faydas• ne ? 

( Arkaıı \'ar ) 
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Balkanlarda 
Futbol 
Maçları 

Atina, ( Hususi ) - Balkan 
futbol koferansa aon lçimaında 
ban yeni kararlar vermiştir. Bu 
kararlara g&re yeni seneden iti
baren b&tün Balkan takımları 
laer .ene yalnız bir şehirde top
lanacak, müsabakalar on beş 
pn zarfında yapılacakbr. 

Çekilen kur'a neticesinde Bal
kan müsabakaları 1932 de Bel
gratta, ı 933 te Bükreşte, 1934 d~ 
Ati nada YO l 935 te Sofyada 
yapılacaktır. Profesyonellerin de 
iftiraki kabul edilmiştir.. 

Sef Anikte iki Müsabaka 
Selanik, (Husust) - Arakleos 

takımile Sırp Soko takımı ara-
11nda yapılan futbol müsabaka
sında Sırp takımı liçe karp alb 
ile galip gelmiştir. Ayni Sırp 
takımı Paok takımile de oynıya
rak berabere kalmışlardır. 

Bir HArika Tecrübesi 
Arkaşon, 4. - ( A.A ) - Ar

jantinli bir gazeteci ve denizci 
olan M. Viktor Dumas 8 metre 
su ç.eken bir kotra ile yalnız ba-
11na Cenubi Atlas denizini geçip 
Buenos-Ayres' e gitmek niyetile 
dün buradan hareket etmiştir. 

Bahrimuhiti Geçen Maymun 
Madrit a - Brezilyadan 

Londraya uçmakta olan tayyar~ 
ci Hinkler buraya gelmiıtir. 
Kendisi yarın Parise banket 
edecektir. 

Hinlder Brezilyadan bir dişi 
maymun getirmiştir. Ba tayyare 
De uçan ilk maymundur. Pilotun 
yanında oturmakta olan bu bay
an sanki küçiildiiğündenberi 
tayyare üe seyahat yapmıya aht
kınmış gibi biç aldumam" ve 
hemen bütün vaktini muz ye
melde geçirmiştir. 

Buzlar Arasında Bir Gemi 
Nevyork : 2 - Alaska kıt' ası

mn Point Barrav limanında iki 
aydanberi buzlar arasına sıkışıp 
kalan 1300 ton hacminde Bay 
Chimo adlı vapur dündenberi 
meydanda yoktur. Gemi ya teh
likeli surette tazyik eden buzlar 
tarafından ezilip parçalanmış v~ 
ya riizginn tesirile engine aü
riiklenerek bıtmıştır. Vapur buz
ların muhasarasına uğrayınca 

içindeki yolcular tayyare ile No
meye naklolunmuşlardı. Kürkten 
ibaret olan pek kıymetli hamu
leyi kurtarmak iç.in de mürett~ 
battan bqi bir buz kütlesi üze
rinde diğerleri de vapura en 
yakın olan sahilin bir noktasında 
kalmışlardır. Kaza esnasında ge
mide kimse yoktu. 

Devamh Hava Postaları 
Londra, 3 - İngiliz Hava 

•ezaretioin şu sırada meşgul 

olduğu en mühim meselelerden 
biri Britanya imparatorluğunun 
muhtelif kısımları arasında daki
kada üç mil sür'atle her yirmi 
dört saat ifliyecek olan mütead
dit tayyarelerden ibaret bir hava 
postaaıDaD tesisidir. Bu servisin 
kiqadım müteabp lngiltereden 
Hindistana iki buçuk günde, 
Avusturalyaya alb günde we Kapa 
dört günde gidilebilecektir. 

Bu gibi seyahatler için muk
tazi evsafı haiz bir Vicknnapier 
tayyarelİllİa tecrilbeleri yapıl-

SON POSTA 

Tavuk Ve Yumurta Kari Mektupları 

Dünyada 
Var, Biz 

Bir Buçuk Milyar Tavuk Adliyeye 
Ait İki 
Mesele 

•• 
Yirmi Uçüncü Geliyoruz 

Tavukçuluğa Ehemmiyet Verirsek Zengin Olabiliriz 1 - Kwm Şahika Rızma• 
babası lametpqa Mektebi ımal-

Tawk ve yumurta, insan 
gıdasımn beni başlı ve en mükem
mel iki rüknüdür. Fakat bu iki 
çiftlik mahsulü, bizim memlekette 
son zamanlara kadar çok müh
mel kaim~, iptidailikten kurtan
lamamııtır. Yumurta, bizim ayni 

zamanda ihracat maddelerimizden 
biridir. Her eene mühim miktar-

da yumurta ihraç etmekteyiz. 
Ancak tutıılan istihsal usulü çok 

iptidai olduğu için bu ihracattan 
memleket hakiki istifadeyi temİ.ıl 
edememektedir. 

Asri Faaliyet 
Son seneler :zarfında ise ba 

ite ayrı bir ehemmiyet verildi, 
yumurta ve tavuk istihsalinin 
tezyidi lehia&de mDhim adımlar 
abldı ve asri fekilc:le it görmek 
lüzama takdir edildi. Bu cllm
leden olarak Ankarada milatakil 
ve tamamen url bir Tavukçuluk 
Enstitilsil tesis olmıdu. Buraya 
getirilen mütebass11 çiftçiler 
faaliyete giriştiler. 

Bu faaliyet, ilk hamlede, tavuk 
neslinin ıslahı cihetine matuf ola
rak başlamış ve kıymetli netice
ler alıDmıştır. Ancak istifadenin 
ıümullil olabilmesi için girişilen 

asri mesainin köylere sirayet 
ettirilmesi ve köylünün bu işte 
asri çalışmanın zevkini tatması 
lizımdır. Bu takdirde tavuk, yu
murta Türkiye için bir para 
kaynağı kaline gelebilir. 

lstanbulda Tavukçub•k 
Saraya memnuniyetle kayde

delim ki, ıon Rneler içinde bü
kümet gibi, halk ta tavuk ve 
yumurtanın ehemmıyetini anla· 
mıştır. Bunun neticesidir ki, bu
gün İstaobulun sayfiye yerlerinde 
adetleri biç te ihmal edilmiye
cek bir yekôn tutan ve 

url •uatalarla techiz olunmut 

lafilterede, rinde binlerce 
pil'ç H yumurta iatihaal 
edilea bir tavuk fabrikası 

birçok tavukhaneler tesis edil
miştir. Şehrimizde bir k111m 
gençler bilhassa tavukçuluğa 
ehemmiyet vermişler ve bunu 
kendileri için bir kazanç •esil esi 
ittihaz etmişlerdir. 

Nekadar Tavuğumuz Var? 
Memlekette ve dünyada ne 

kadar tavuk ve diker kilmea 
hayvanı bulunduğu hakkında 
yaptığımız tetkikat neticesinde 
bazı rakamlar elde ettik. Bunlan 
ııra ile neşrediyoruz : 

Roma Ziraat Enstitllsllnün neş
rettiği bir istatistiğe göre dünya· 

da (l,389,770,000) kümeı hayva
nı vardır. Yalnız şimali Amerika 
hiiku.meti dalıiliode (372,800,000) 
tawk yardır. ikinci derecede 

Rusya. Oçündl derecede Almanya 
gelmektedir. Türkiye kllmeı bay

vanab itibarile yirmi Oçtinc:ll gel
mektedir. Türkiyede ( 7,800,000) 

kilmes hayvanı vardır. Bunlardan 
(7,200,000) ni tavuk ( 200,000 ) 

kaz, (600,000) ördek, (200,890)i 
hindidir. Yunanistan kümes hay
vam itibarile bizden zengindir. 

Orada (8,700,000) tavuk ve di
ğer kümes hayvanı vardır. 

Yumurta Seven Milletler 
Son yapılan bir istatistiğe 

göre bir sene içinde muhtelif 

memleketler ar~smda vuku bu
lan yumurta ihracat ve ithalAb 

üç yüz milyon kiloya baliğ ol
maktadır. Bunun bütün kıyme· 

ti de iki yüz otuz milyon dolar, 
yani ( 470 ) milyon Türk lirası· 
dır. 

Dünyada en çok yumurta yi
yen millet Kana •.ıhı ardır. Bu-

rada her sene istihllk edilen 
pmurta miktan niifu. bqına 

( 368 ) dir. lrlanda da nnfus ba
ŞIDa ( 247 ). Aiııerikada ( 225 ), 
İsviçrede ( J71 ) Belçikada (163), 
F ransada ( 157 ~ yumurta isabet 
etmektedir. 

Yumurta Ticareti 
Şunu da söyliyelim ki, bugnn 

tavuk ve yumurta bazı milletler 
için hayati bir ehemmiyet almıJ 
bulunmaktadır. Meseli Avrupa
mn en küçük hükumeti olan 
Danimarka, diyebiliriz ki Avrupa 
haritası ü:terindeki mevkiini, her 
sene harice gönderip sattığı 
yumurta ve tavuklara medyun
dur. 

limleriuden Cevdet Fikri Beydea 
105 - 497 numaralı 8 ıubat 9'28 
tarihli ilim mucibince muhassd 

ayda 900 kurqun Cevdet Fikri 
Beyin Giresuna tabi Tirebolu 

kazası köylerinden birine tahvili 
memuriyet eylemesine binaeD iç 
ıenedir tahsil edilememiştir. 

2 - Oğlum Ahmet OrhamD 
pederi Ahmet Naim Beyden mo-

hassas maa~anın Kastamonu viliye
tinin Kllre kazasından Gebzeye 

nakli için iki aene evvel istida 
verdim. Fakat bir netice alama-

dım. Ait olduklan Vekaletlerin 
nazarı dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

.Muammer 

Karamurselden Bir ŞıkAyat 

Buraya haftada iki defa Yıt
pur gelmektedir. Bura halkı w 
ıeriyetle yağalıkla geçinir n 
beslediği tavuk ve saireyi npm 
günü iskeleye getirip satar, ba 
suretle maişetini temine ça}lfll'. 
Fakat şimdi halla iskeleye bırak

madıklan gibi tavuk satışı da 
yasak edildi. Alikadarlann na
zarı dikkatini celbediniz de seva
ba giriniz. Karamürsel 

Ali 

Cevaplarımız 

Mütekait binbaşı M. KC1881 
Beye: 

Şiklyetinizi doğrudan doğraya 
alikadar eİı büyük makama bil-
diriniz. Karann haksız olup 
olmadığı ancak o makamın tetki
k.ile anlaşılabilir. 

• 
Hereke fabrikası sabık ld..,. 

memuru Cevat Beyin bemşud 
hanıma: 

Bulunduğunuz yerin en bü,Ü 
mülkiye memuruna gidip derdi" 

nizi anlatmanız daha muvafık tt 
hayırlı olur. ~ 

Türkiyede Yapılan 
Motörlerden Biri 

ilk 

Robert Kolej Sanayi Kısmı talebesinden Sabri ~iy~~ ~ 
büyük bir sabır neticesinde güzel bir eser vücuda gehrdıgını ·k-f' 
niyoruz. Bu, bir motördür. Motörün hesaplarını e!yevm Amerıu~ 
lı.ıreket eden müh'-~Jis Adnan B. yapmıştır. Motorün e~safı ş dr; 
Beş beygirliktir. Piston. kulru (95) mil.~me1!'e.dir. Adedi devir 6?!1~di" 
Sarfiyatı, ayni çaptakı Avrupa. motorlerının sarfı>:_atına _mü bit'. 
Delki temas ylızde (75) tir kı, Avrupa motörlerıne gor~ ı:iJ 
.. zdır. (250) liraya malolmuştur. Gaıle hareket etmektedir· 
çaptaki Avrupa motörleri ( 600 • 650) liradır. 

Genç aan'atkin tebrik ederiz. 
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/Jduadi Balıisler 

' 
Par is Mektupları 

• 

' 
Gıda Meselesi 

=I 
Harice 
Neler 
Satıgoruz? 

I 1 
Başına Bin Albn Kıymet Biçilen Bir :;:1~0k 
Adam Sımnı Da Me7.anna Götürdü Bir Gıdadır 

Az, fakat lmnetli 11ela almalt 
lnı_.m amlarclaaberi ajıq
bra ea .nm. bir ha,_ .... 
lesidir. En kunetU 11ela nedir? 
Bu male o kadar çok cenp 

Hambur1, (Huaml) - Terk 
.... ldltalderl -- _ ...... ,. 
laeri Alma:ra mefrapt ..-Jİ
W. iltim.ı edibe' le elap 
'-11 ratbettedir. Al...,.da 
.. T8rk maJma talep. .ftecli
'- mahn hU...I intibahma itina 
edilip edilmeclipe pr. deiir 
~edir. 

Umumi harptea _. hir 
•llddet Tnrkiyedea ithal edilea 
ceviz ldlttllderi cins itibarile mem
-.Uyeti mucip deiiJcli. Fakat 
1011 1amaalarda TBrk cem kiltiik
leriDe talep elaemmiyetlice art
-.-. ımı ..em ikiacikAaaD. 
e,111 •Jlan zarfmda Almanpp 
,.pelaa ith•ltba lm9 ft 30 _. 
-1erinin aJDI mlcldetleri ile 
--.,.- flyleclin 

TlrklJ• ... 1 .......... ... To• Ton 

19'l9 278,8 5,766,1 
1930 869,5 3,759.5 
1&11 1224,9 1,259,9 

mukayeM edi
h prllllir ki .,.. iç ..... 
larfmela Tllrldyedea Almanyaya 
c:mz ıtıtljtl ithali bayii anmfbr· 
Ba hususta Amerik•n•n birinci 
..ıta oldaja da JİDe bu rakam
lıadan ulqdm.ktadır. Fransadan 
da bir miktar ceviz ldltlijil ithal 
edilmektedir. 

p_.., 2 ( Klaunaenel ) -
Aa•clola Ajanla, lize Fransız 
ahdaunm Konib baydutlarma 
brp açbj'I alk:aclelenin ufba
lanaa elbette aaldetmiftir. Fakat 
Wlmem ki bu mllcadele etrafında 
d&nen dedikodalan ela naklet
miye imkAn buldu mu? 

Ben size ba mektubumda 
FraDllS efldn -umiyesial tid· 
c1ct1e aWraclar eden ba clediko
dalan anlatacağım. Fakat mnsaa
de edeneniz daha enel bidise
Dha bir hnlAIUlm yapayım: 

Hadise Nasll Bafladı? 
Oç hafta eYYel belli bqlı 

Frama pzetelerinde mnhim bir 
haber intipr etmifti. Da haberde: 

- "Fransız hnkümeti Korai
byı haydutlardan temizlemiye 
karar Yermiı Ye bu aab-

itibaren faaliyete ~ • de-
Paris Güzeli ailiyorda. 

Mite.lap glnlerde haberler 
lfaık, Hakem Heyetinin 1ekdiierini takibe bqlacb •e 

lirenildi ki: 
Seçtiği Kırahçayı istemiyor - Frwız hldrlmeti Korlika 

Paris, ı (Hmusl) - 1932 ıe- ad•ıım torpitolarla ablub etmif, 
11e1i fheWk kıralıçası intihabat. IOIU'a biç ldwsenla haberi olma-
lalyak atbilltGler arumda cere- dan ..ıwe 1500 jnclarma ile bir 
Jaa etti. intihabat neticeainde atırtl zırhh otomobil çıkal'llllf " 
-.ı 1açh 23 yapndaki bir im ormanlan taramıya bqlaan• 
IE.raııça oldu. Diğer bet kıralıça Artık ıazetelerde batfıca 
911aazedi arasından seçilen bu kızıl mesele, Konika iti olınUfbL 
~ güzel, halkı memnun etme- HerıliD azılı bir haydudun tutul· 
..;..: d" duta veya taraftarlanndaa fU 
7'u. Halk diğer iki namze ı ter- kadar u..:.:.. vakalandıi ı uber 
cila etmekte idi. Salondaki kala· •'9....... ' 
L-• • nrifayordu. 
vqg giiriUtn ve nUmayif yaparak Kor11·ka Nadı·r-, 
'-1 laçh gllzeli istifaya davet r 
ebnekte Ye clJ.ter iki ıtızeli Bu dakikada tarama ve te-
Gllnazlanada tqayarak Juahça ilin mizleme ameliyesi bitmİf değil-
tıbaekte idiler. dir. El'an devam etmektedir ft 

Hallan bu almayif ve fevera- belki atide birçok llrprizler de 
~ .,. puça ıonra polisin mllcla- bazırbyacaldır· Binaenaleyh me 
~leaiaJ celbedecek derecede .,. •""' ne olduğuna ela anlataJD: 
"-Gttnr. Polia kuvvetile intiha· ltalyanlara ıoranamz: 
la.at aalonu daptılmıfbr. - Konikahlar ~·bu 
L..._~ ntlmayif lzerine kizıl 18~ 1 ada~ do~1r:.!n:zpo1':::': 
._.....çanın iatifa edip etmiyec811 torluguna 1-
...... deiilclir. bizd_., deri•· 

Haydudu Öldüren Adam 
Kendisine Mevut Bin 
Albn ikramiyeyi Almak 

istemiyor 

Gazeteci/er Soruyorlar ı 
Acaba Neden? 

Fransızlar ise: 

- Ne mGnuebet 7 Cenbrm 
Yerirler. Konikahlar halla ımahlia 
Fransızdırlar. 

Bu ild zıt icldiamn bqmada 
KorsikabJann mntalealm ~dece: 

- Biz ne ltalyu, ne de Fran
llllZ, Konikahyd. ctlmluinden 
ibarettir. 

Fakat adaya giden hir ecnebi 
g3rtır ki, Korsikahlar ltalyancayı 
tercihan konuprlar ve ltalyan
lara daha çok benzerler • ......... 
peflıuıWr,...., .......... 
dar; .. ,...,.. --- size -
fuJa bata DOidu. ba Slbael, 
1111atma1Mlc, babada ojala mi
ra bırakmak, maell elli 1e11e 
enel yapılm bir hareketin elli 
aene ıonra mukabeluincle bu
lunmak ıibi katn bir adet.. .. 

Fransıs hllkGmetl uırlardan
berl dev .. eden bu kan glltme 
ideti kafllamda likayt değildL 
Fakat bir cinayet olup ta katili 
ormana kaçtı mı, bir mi1ddet 
takip eder, IOIU'a lmklnpıhlda 

karfalafıD"'A ipin llCUiUi reVfe
tirdi. Fakat IOD 1e11e lciade bir 
iki hlclile olda ki, Framaz hlkl
metiDI .-ıl bir karar YermİJe 
1evkelti. • 

Kan stderek. claida ,...,arak 
kenc:U aı-leriacle bir ba1at p 
çiren baydutlar.n belli baf)ılan, 
umumi laayata da mlleuir olmaya 
batlamlflardı • 

Serkerdelerin en metbarl•n 
BartoU. Spada, Kaviılioli admı 

tqtyorlardL Adayı adeta a&fuz 
mıntakuına ayırm11larda , fOle 
&zerinde yapılan poıta lerYİaine 
bile el atmıtfarda. 

Kn.tahhk o dereceye fti'IDlf" 
b ki, me.el& Bartoli mahalli ı•
zetelere bir mektup r&ndererek 
posta mOteahhidinl ça)qmaktan 
menettijinl l&ylemifti, filh
akika on ıGn mllddetle po1ta 
iflememiftl. 

Sonra Bartolinin polla mOte
ahhidinden para aldığı Ye onunla 
barıştığı ifitilmişti. 

Spada da kendi mmtakumela 
aJDİ ıeyi yapb. 

- Şu yoldan Od ay mllddet
le posta araba11 geçmiyecektir, 
dedi ve hakikaten iki ay mtld
detle posta arab&11 geçmedi. 

Kaviglioli de arkadaşlarından 

lferİ kalmıyordu. S.p IOla teladit 
u•muyor, nlfm mmtaka11D1 laa
raca kesiyor, maka•emet edenleri 
lldOıllJOrda. 

• Zabıta nihayet laarekete ..... 
enell Kavialioliyi taktöe ......... 
Adam claia çıkb Ye lmdL ~ 
taye haber fhdercli : 

- Takibe nih•Jel 'ftrinlz, 
IODra kanpnam. 

Zabıta yirminci uırela ha,-
clutlup mllu•de edilemiyeceğiai 
anlatmıya brar •ermiıti, ta
kipten •azıeçmedi. Haydut pum 
kurdu. KeıaclilİDİ takip edea 
bet kipden iki jaaclarma11 
61dOrdl, ikilim yaraladı, fakat 
bqinci de kendisini 6Jdiirdil. Bu
auala clDnya bir ıerirden brtuJ. 
aRlf oluyordu. 

H.ydutlarm yaldızlan 18nmiye 
bqlaaufb : Koraıbda Simonetti 
ilminde tamnmlf bir komiıyon
cu haydut Bartoli'nia kendiaia
den istediği haraca ftl'lllİJord11, 

1 
haber g&ıderdi ı 

-Ko......._ 
( n.,. .. 10 .... .,, ••• ) 

Yerilmittir iri, hangisine uymak 
IAzımaeldiğini insan kestiremiyor. 

Sunanla beraber bir Franm: 
mlteb••11ıın1n tetkikabnı burada 
yazmayı çok fayd,Jı g&rc:lnk. Ba 
mlltelıusııa giSre, dünyada en ku.. 
vetli gıda otuz tanedir 'fe bunlana 
içinde kuvvet ve lezzet itibarile ploe 
rinç, yani p~llv birinci gelmektedir. 

Yiiz dirhem pirinç, iki ,na 
mk dirhem tawk,beı yilz dirhem 
patatel Ye d&t taze yumurtaya mu
adildir. Pirinç, lıazmi kolay, ne&., 
musaddi ve 11CUZ bir yemektir. 

Geçirdijimiz bu tahdit ve 
kriz 1amulannda tercihan çok 
pirinç, Janİ piliv, hem bedenimi
ze, hem de keselerimize uygua 
bir gıdadır.Milli olan pilAY, .ntllç, 
pirinç çorbasnu ve pirinçle ya
pdu her tllrln yemekleri IOfraJan. 
amla balunclmmalıJIL 

Çok Elma Yeyiniz 
Elmama meyYalar ar&11nda 

en kunetli bir yemif oldaja 
blltln mltehauıslar tarafuadD 
kabul edilmektedir. Bilhaaa ._. 
DUD bbuklarile birlikte yeail
meıi tercih edilmektedir. ~ 
kabuklarda vitamin varclar. Fa
kat bayat ve porsumUf elma, 
taze elma kadar kuvvet& değil
dir. Elmadan çok istifade 
etmek için gece ,atarkea ,.. 
melidir. 

Komik Şarlo 
l.teanen Parayı Karan 

Beklemeden Verdi 
...... s - Reld&m ..... 

megul May Sbepberd illnindeld 
lngiiiz kadmının bir alacak ..,. 
lele.melen dolayı Charfie Claaplia 
aleyhine açtığı dannıa dankl 
cel.ainde sinema artiıti nabof 
bir iki dakika geçirmiştir. Mab
keme r~isi "burada hiç lilmee 
için bir btisaa yap lamaz. Her
kete ayDi muamele gkterilir. 
L6tfea yerinize oturunuz.,. Diye
rek, komik bir rol oynar 11"bl 
mDdaEaa vekili ile ön sırada ,.. 
kalapn Cbaplini ciddiyete dawet 
etmiftir. Sarlo ise: .. Dodlanm 
olan bazı Lüyük zenba iti•lui
DİD bu derece adi bir daqQ 
ıikreclilmuiae ft aAya bwalva 
kup lalrmetsizlikte Lulunma
pm tanmda hakkımda çirkin bir 
lmaclatta buJugulmasıaa çok ml
teeuifim, davayı kısa kesmek 
için Mia Shepherclin sizde bende 
alacağı olan paradan batlra 
mahkeme masrafım derhal ad .. 
mi,. imar buluaayorum. .. Demittla 
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Nasıl Korunabiliriz? 
ŞEN 

GÖNGL 
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Bir hayli dolaştiktan. çukur
lara bahp çıkbktan ye kanallar 
cetveller aştıktan ıonra nıUnasip 
bir geçit yeri bulmuılardı. Şimdi 
o günün ikinci banyosunu yapma· 
la hazırlanıyorlardı. 

Gün doğmadan uzun bir yüz· 
111e mecburiytti geçirmiş olan ye
niçeri Baki, Tuncaya da atılmak 
utırarile karşılaşane& haykırdı: 

-Hey Ulu Tann! bizi yaratır
ken ne sağlam çamur . kullanmış-
8Ul. Sudan suya geçiyoruz da tek 
parmağımız bile yumuşamıyor! 

Ve ylize yüze suyu geçip te 
Hllnklr bahçesini geniı göğsünde 
taşıyan yeşil adaya adım atar at
maz ciddileşti: 

- Bana bakın yoldaılar, de
m, aabahtanberi maımaza yapmak 
tan, istinşak yapmaktan (*) bık· 
lım. Ke!lemin kesileceğini bilsem 
bir dahi ıuya girmem. Ona göre 
tedbir alın!.. 

Sipahi Ahmet, bu yersiz 
IÖylcnişe cevap vermek zevkıni 
hissetmedi, ıslak elbiselerini gi
yindikten ıonra etrafını gözden 
seçirdi. Bulundukları nokta, Hün
klr bahçesinin vabıi hayvanlar 
mmtakasına yakındı. itinalı bir 
meharetle ve bllyilk külfetlerle 

(*] Vaktll• llaanımııda kuvvetli bir yer 
... al eden bu iki kelime, timdi metruk 
weya mehcur l'lbldlr. Fakat mazmasaıun da, 
l•tlntalwı da hıf:uHıhha ile allkHı vardır. 
O sebeple manalan blllnmelidlr. Mazmaza, 
atzı •u ile çalkamak demektir. Efer au, 
IM>tau kadar 1'5tlirt11Ur ve ')rada tahrik 
elunana maama,abktan çıkar, rarrara olur. 
Ltint•k, burna au çekmektir ki nezleye 
brfı •• mu.afak tahaffuz tedbirlerindendir. 

I 

Bir agı zindan lcoçkınlarına dolra akıgordu 
vUcuda getirilen hendek elli hancı insanların oralara adım 
altmıı adım ileride ıöze çarpa- atabilmeleri zaten batıra, hayale 
yordu. gelmezdi ve getirilmemişti. Fa• 

Sipahi Ahmet, mevkiin &nllnil kat vahti bayvanlan mahpus 
ve ilersini teabit etmekliği mille- bulundurmak için alınan bu ted-
akıp bir llhze düşllndil: birler, bizim bovardalan da bu-

- Kardeşler, dedi, ilkin av- lunduklan yerde alıkoyuyordu. 
!anacağız. Sonra bostancı koğu- Onlar, hendekle sahil arasındaki 
şuna varacağız. yolu takip ederek bahçenin her 

Bu esası izah için mufassal hangi bir noktasına gidebilirler· 
bir nutuk verdi ve mevkiin di. DaUarı biribirini kucaklıyan 
hususiyetinden mnlhem olarak iki sıra ağaç silsilesinin gölge-
tasarladığı yeni plinını anlattı, lediği yol bir taraftan hamam 
sözllnil bitirir bitirmez de vazife dairesine, diğer taraftan Hünkir 
yolunu gösterdi: köşküne ve bostancılar koğuşu• 

- Haydi ileri, Bismillah! na gidiyordu. Lakin zindan 
Hendek, yalnız geniş ve derin kaçakları vahşi hayvanlar mınta• 

bir çukurdan ibaret değildi. Bil- kasına geçmek istiyorlardı. 
bassa maymunların in:p çıkma- Binaenaleyh açık yola sapma· 
lanna mani olmak için her iki dılar, hendeğe yliriidUler ve hen· 
cephesi bir kağıt tabakası gibi değin kenarına gelince durdular. 
dllz ve hatta mücelli bir şekilde Atlamak mümkUnsüzdU, çukura 
vücuda getirilmiıti. Genişliği ve akıp beri t~ra!a tırmanmak yi-
derinliği beı metreden fazla ne milmkunsilz görünllyordu. 
idi. O maniayı tertip edenler, O mıntakaya girmek için ti 
bu derinlik ve genişlikle, ilerde bi~ asma köp~ü vardı, 
duvarlardaki kayganlıkla iktifa fakat Padışah gelmedıkçe bu 

t · k h d w • •• d d' köprü indirilmezdi. O gün de 
e mıyere en egın ıçın e ı- k lk k b 1 d w .. h k a ı u un uguna şup e yo tu. 
kenler, ısırganlar yetiştirmişler K·· u .. L 1 d w b 

1 
opr nun u un ugu yer, saray 

v~ un ann . arasına da. ~ın~ mu haf ızlarmın karargahına yakın 
ıışeler, keskm camlar, sıvn çı- bulunduğu için oraya yanaşmak 
viler aaralamışlardı. Bu ihtiyat- bile tehlikeli idi. 
lar, sırf hayvanlar içindi. Ya- (Ark .. • nr) 

BU AKŞAM MAJ K SiNEMASINDA 

CEHENNEM KARTALLARI 
SÖZLÜ VE ŞARKILI MUAZZAM FlLM 

Jack Holt • Ralph Grave ve Lila Lee tarafından temsil edilen bu film Amerika bava 
donanmasının iştirakile yapılmış müesser bir dram ve bir aşk macerasıdır. 

BULGAR OPERETiNiN 
ao11 temalllerl 

Bugt1n matine saat 16 da 
"BAYADERA" 

Tenor ı y, Cacef - Prlma Donna: Mimi 
Balkauka - Nıpoleon ı Stell Stolloff • 

Akşam saat 21 de son temsil 
•HAREM ESRARI,, 

Mblk ı Valeatlnoff; - Komik: A. Rouakoff 

Bu akşam saat 

21,30 da 

Mum Söndü 
Komedi 5 perde 

Yazan: 
Musahip zade 

Celil 

Halk Gecesi 

ISTlllBUL BD.EDIYESI 

~~ ~ ~~ 
l ıııı 1 

11111111 
Cumartesi Ye pazar ıünleri 

tezilltlı halk gecesL 
Salı gününden itibaren; Şarlatan 
(Konk) Oyundan ıonra hususi 

tramvay 

Dişçi Talebesinin Kongresi 
Darnlr.nun Diı Tababeti Şu

beıi Tale e Cemiyetinin senelik 

kongresi bugün d6rtte halk evin
de aktedilecektir. 

• Dünyanın her tarafında büyilk muvaffakiyetler kazanan 
muazzam mevzulu muhteşem bir dram olan 

KAÇAK ÇJ LA R GEM i Si 
AS R 1 SiNEMADA 

çok rağbet gördüğünden bütün şehir balkı oraya koşuyor. 
MARLENE DIETRieH ve GASTON MODOT 

Jrllıı:el rollerini fevkalllde oynıyorlıır. 
.8Ht 16,30 da ve •uvarede nryeteler. NANDY'S 

~ GALLAl'in veda mUaamereal. <f 

J11. Bugünkü Pazar 4 
ve ELHAMRA 

Mevsimin en büyük sinema hAdisesini teşkil eden 

iSTANBUL S OKAKlARINDA 
Tllrkçe sözlü ve farkıh ve Rumca şarkılan hsvi muazzam filmini 

kemali takdirle seyredip alkışlayabiJirsiniz. 

Seanslar . Elhamra'da - saat 12 t/ı tan. 
• Melek'te saat 1 den itibare başlıyor. 

Dehakir CHAkUE CHAPLIN 
Londra' da iken : 

" Sözlil filmin aadık taraftan 
değilim " demiı 

Fakat Parla' e nıuvasala ti :ıde 

ALTIN KALP 
fiJmlal r8rmlit ye lladelelaa Renaud -
Mlcbel Slmon Ye Rene Lefebvre'yl 

allutlamıttır. 

Madeleine Renaud ve Re l Le
febvre tarafından temsil edilen 

ALTIN KAL? 
Fransızca sözlü. ve şarkılı film 
umum halkı memnun edecektir. 
Dalkavuklukta baalt, beteri H bGyDk 

bir komik olan Mlchel Slmoa •ilatarca-
•ına sDldUrecektlr. 

Nakil 
Esaslı 

Vasıtalarını İdare Edeceklerin 
Bir Muayeneleri 

Otomobil kazalar .. 
Din 8aQoe seçmek lpD 
flmcliye kadar muhte
lif aaikleıe mini olmak 
llzıml'eJditinl bu •l
tunlarda kaydettik. 
Bugiln de, tofBrlerde 
.. itret n kıyafet ,, ~bl 
iki mllhlm noktadan 
bah•edecetiz: 

Bir ıof 6r namzedi. 
ehliyetnamesini almak 
için l.tanbul Polia 
Albno Şube Mildür
IOğGne bir istida 
yazar, bu iatidaya 
bir ilmlllıaber de illve 
etmek mecburiyetin
dedir. Mahalle ilmil
haberinde ehliyetna• 
me almak istiyenİD 
( Esrarkeşliği ve ıar
hoıluğu yoktur )kaydJ 
bulunmak lizımdır. 

lstinge ba_qırında lt!mba •ÖndÜl'mt1melc 
güzünden 11ukua 1ıll11n bil /acia 

Bu kayit Ye şartlara rağmen 1 
kendisine ehliyetname verilen 
şoförler arasında ya içkiye, sair 
keyif verici maddelere düşklin, 
yahut arasıra içmeyi Adet edin
miş olanlara tesadüf edilmekte
dir. Kullandığı keyif verici mad
deler her ne olursa olsun bir 
şoförün, vazife başındaki çok 
nazik vaziyetini takdir etmesi 
lizımgelir. 

Şehir içenindeki işlerini ta
kip için sık aak taksi otomobil
lerine binen bir arkadaşımız, 
ıoförlerin itreti hakkmdaki mü
şahedesini ıöyle anlatmaktadır: 

'"Şoförlerin bir kısmı vazife 
halinde içki içiyorlar; bunlara 
en ziyade akşam saat (8) buçuk 
ile ( 11) arasında teaadüf edi
yorum. Bu zaman zarfında 
şoförlerin yüzde ( 30) u içki 
kullanmaktadır. Saat (12) den 
sonra içki içmiş şoföre pek na
diren tesadüf olunur. Bunlann 
adedi de yüzde (5) i tecavüz 
etmez.,, 

Akıllı, uslu ıof6rlerimiz vazife 
halinde mOskirat kullanan diğer 
meslekdaşlanna karşı daima bii
yilk bir asabiyet gösteriyorlar ve 
onlan her zaman şiddetle tenkit 
ediyorlar, fakat bu kadan kifi 
değildir. 

Kıyafet Meselesi 
Bence içkiyi itiyat edinmiı 

şoförleri iş başında bu fena 
adetlerinden menedecek yegane 
vasıta (kıyafet) tir. 

Kıyafet için şoförlerin bir 
kasket ve önü kapalı hususi bir 
ceket taşımaları kafidir. Şoför 
kasketini ve şoför ceketini giy
medikçe bir şoför otomobil kul
lanamamat.dır. Bilhassa şoför kı
yafetinde olanlar, hiçbir birahane
ye oturamamalı ve hiçbir dükkan 
şoför kisvesile gelen bir müşte
risine ispirtolu meşrubat satama· 
malıdır. 

Sabık Seyrisefer Başmemuru 
İhsan Bey zamanında şoförlerin 
kasket giymeleri ve üzerine sicil 
numaraaı takmalan talimatnameye 
konduğu zaman, ben fikren mua
rız idim; fakat yaptığım tecrübe-· 
lere göre bugün şoförlerin aynca 
bir de hususi ceket giymelerini 
muvafık görüyorum. Bu noktayı 
fzmir Belediyesi tatl>ik e• ·1i~tir. 
Otomobilcilikte eski niş bircok 
meslekdaşlaninın fikirleri de be
nim şu dütfincelerime aynen 
uymaktadır. 

Mektepten sonra ıoförlilğün 
ıslahma yanyacak diğer bir va
sıta: Pisikotikniktir. 

Pisikoteknik Cihazlar 
Bunu, bilhassa Belediyemizde 

fen işlerile meşgul olanlann na
zarı dikkatlerine arzediyorum. 
Berlinde otomatik tabı makineleri 
ve pisikoteknik makineler imal 
eden bir Pautze fabrikası vardır. 
Bu fabrika bir ıoförün kabiliye
tini, el maharetini, sllr' ati intika-
lini, mesafe tahminini, kararla
rındaki isabeti, parmaklanndald 
adali kudretini, hassasiyeti, 
gözünün kuvvetini ve saire.. Öl
çecek ayrı ayn hassas aletler 
vücuda getirmiştir. Bu aletlerin 
fenni esasları, Hamburg Darülfil
nunu Müderrislerinden Profes6r 
( Stern ) tarafından kontrol ve 
tasvip olunmaktadır. 

( 1927 ) senesi teşrinievvelinde 
bihassa ( Pavze ) fabrikasındaki 
pısikotekn ik cihazlann tetkiki 
için Berline gittim, teşhir edilen 
aletleri ve ayn ayın tatbikatına 
gördüm, hatta bir oda içerisinde 
şoförlerin seyrh:efer talimatna• 
mesinden imtihan etmek ıçın 
kurulmuş meraklı bir cihaz ile 
saatlarce ve hayretle meşgul 
oldum. 

Pavze fabrikasının mamu1Ab 
yalnız şoförler ıçın değildir. 
Vatman olacaklan ve yahut 
şimendifer makinistliği yapacak· 
ları imtihan etmek için ayrıca 
aletler olduğu gibi, ıimendifer 
gişelerinde, postanelerde bilet 
pul ve saire satmaya talip olan
ların kabiliyetlerini imtihan ede
cek cihazlar da vardır. 

Şoförlerin imtihanı için yapı
lan ve alta - yedi parçaya baliğ 
olan bu aletleri Al:nanya, Polon
ya, Holanda, Hindistan ve J ı
ponya memleketleri belediyeleri 
için kabul etmiştir. 

Bu aletlerin fiatleri ( 3 - 4 ) 
lira arasında olduğuna göre be
lediyemizin bunlardan bir seri 
celbine ve şoför namzetlerinin 
imtihan olacakları bir salona 
koyarak imtihan heyetini bu gibi 
aletlerle techiz etmesine her za
man imkln vardır. 

( Yann: Tatrada ŞofGrlük ) 
Otomobil Mektebi Müdilril 

Fikri T t:11/ik 

EVLENME 
Samsun Ticaret Odası 'tehi 

muteber tüc ·arlard.;ı.. Y elk "ld 
zade Şükrü ~eyin kel ime9İ Le .. 
man Hanımla İstanbul Ticaret ve 

Sanayi Odası raportör muavini 
Mürefte eşrafından Ali Paşa zade 
İbrahim Hilmi Beyin oğlu Musta
fa Hilmi Beyin evlenme merasiınl 
yapılmışbr. Tarafeyne aaadetler 
temenni ederiz. 
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di1ordu: 

..... ıan..
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7erme ~ 

AbclllhUıdt ellal aptta. Pa
papnm ., ..... .......,. bqlach. 

Papaıan, pek ı.,,..,.. bil 
hareketten adeta Pfl,l p. 
gi vaziyetler ahyorda. ŞbDcll Ab
dilhamit, papapn baklonda ila
W wrmiJ• baflamıp 

- Bu papqaa, Avuaturalp 
ciDlindenctir. Epeyce de )'•tbdw· 
lataabulda ba cİDI pekçok ..ba
hmmaz. Hele bu, .pek m.._. 
bir bayYandır• Her ultala ham•• 
lçiD yakan kata ~ça o ela 
arkamdan ıelir. Merdi:fealerla 
buamatdaima bir ... 1$bi 
tek• teker ....... ._. kapa-
•• ..... cml'Cll• ..... 
dar .. A~· a. ...,..,.. 
dan çakıp ta ... ~ Jfım,I. 
arkamclan .... Beal- Wdp 
eder. Nerede oM•• 1•w 
gelir. Onda dlnr. it.- ... 
.... ........ ÇM taW. pis 
ıarip b.., mahl6ktur. 
çak .--r. Hila ~ K.-.. 
.ı.ıw- .,k..-. * .,._... 
--.Bınn..._tla~ 
~ , ... 11 ....... ..., 
ı;.Jd erkekl .. Jait iftmeL 
~·-· Md!irı ~ ..... ... ..,_. o • 

acleta. onaa ~ ..... 
apkhiJOl'chL Abcllhwit ._ 
ona ı,.Jayor, belD 4• ~ 

- Abit Efencllahl ~ 
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NAMAZ YAKlTLF.RI - s.. 
bala 4,59. ille 12,4 ikindi ..... 
alr.pm ı~t, ~ta 1~19. 

ICuma - 28 
Al.KAZAR 
Af.DiDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 
UCLI 

EUWlltA 

-Yllchna _ .... ,.. ........ 
-Dal ....... 
-s. ............. 

Mil _ .............. .... 
&TUVAL - O.. IC.aeklen 

l'lllAll - S-, ..,. 
nAlmZ 'dr ...... - .......... 
GLOllYA e....-... 
HiLAL 

ILDIZ 
Ho livata Nasıl Kaçtım_ 

Yılaiılar Aruına ~Dtım? .,._ ____ ,30.,_~.----- YAZANa Selma z __ 
Kaç g&ndeal>eri 10bp çık- - Fakat, lyle zannedlJoram 

ımyarak sakin bir yerde Japdı- ki plecefimden kendilmf .._ 
tua için g6ıiiltll birdaablre ba- benlardı. 
fllDI dindirdi. ICalc:hrmlar adeta 
•J•iımm albncla dalıalamyor-
Haa, brr. Qadia.1 topJ.ma~ -· ~---Iİyeai mucibince adan içindeki 
kljıttan 7apac:ajım teJleri ala
mak için hir k...nla cJ.iadalil. 
Ve mfm içiacleki .......... pka
raralc balda~~·. 

Eneli, 11it d.ı.•1• brtt
So.... heri ( lf..ter llarer ) e 
hitaben JUillDlf bir m lr.tap •• 
Daha ......, ldiçllk bir pula ve 
ha ,...,. merbut. bir kljıt c:;.. .,..,_ ~ raı1• 
-~ bmdddaa -

illde edilmek prtile llia Selmap 
~ ftl'ilmlttir. ) diye yualı 

Ala v.....-. .. --· bu 
ili.ter ç.ns, •• tema. - iDce, .. ...,. ...... 

Para,. ,_..,. raptedeD 
lfneyi çakardım. Pura, ~li do
lanh... PUiiaya dikkatle çmttamıa 
g8dlne yerlettfrdim. Hemen ilk 
rutgeldiiim bot otomobili dar
clurarak biaclim. 

- lletr Guldvia llarerL. 
Eaiai ........ Ah. ........ 

hİllerimi ft hepculan WJm .. 
ki nual ~r _.,.. ... 
Adeta k • .,.,. bir 
,.lclaz ... met ft ........... 

yordam... Otomobl ilerledik~ 
laaleeamm da arb,orda. Niha,et, 
koca bir caddeyi kapbyan atld

bpaamı girür ılıma. 

~--..... 
otomobildea .. • ... demir 
............... 9*eldrep olan 
ld bl,lk k..tlı kap erte
... larif bir a.beDia .... 
l9ml elbileli bpca ayakta .... 
nıorda. Duhuliye kartmı mı.
km, mllracaat memuruna da 
nerede oldujanu 10rdum. Meler 
o da, orada imit- H•• 8*• 
caat etti& 

- Miater ( Ua1er ) ı flrmek 
lltlyoram. 

- Mlmkla deiL ..... dar. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Jf.. .. 

Size Tabiatinizi 
10.SABRl BEY. 
Ap baflıclno. 
Atakhk •• 
ablpnhkp 
ferma. Fili ...... ..... ..... 
ş.1ı1.p,. .... 

telôbliMa •ıet .... ... ... ...... .,.. 

bir km• ....._. Vefat ar 1••••~-111111--•li 
gb ODUll .... DIPı.. aır- t8'kll 
dlltmlf. ~ ....... , •• .... . ,. .. .. 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 1 
Nakleden : H. R. -24- Yazan: Emil Ladviı 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

Sırp Kıralı Seferberlik Emrini imza
ladıktan Sonra Dahile Hareket Etti 

Bu sefaretlerden biribirine 
memurlar gidip geliyor. Yaşasın 
ftalya sesi duyuluyor. Halk Fran
sız sefarelanesine akıyor. Sefare· 
taneden genç bir ataşe başka 
hiçbir kelime ilave edemiyerek : 

- Muhabbet 1 diye mukabele 
ediyor. lngilizleri görmek istiyor· 
lar. Sefaretten kimse çıkmıyor. 

Rusyadan gelen ye her ımıf 
halka ait olan telgraflar sahip· 
terine verilmiyerek telgrafhane 
kapılarına asılıyor. Bunların bepıi 
de kuvvet verici şeylerdir 1 Yeni· 
den sarayın önilnde toplanılıyor : 

- Kahrolsun Avusturyal kah· 
rolsun alçaklar l.. Nidaları etrafı 
aanyor. Arbk veliaht ta baştan 
çtkmıfbr. Yalnız Pachitch itidalini 
muhafaza etmektedir ; Çünkü Çar 
henllz bir ıey ıöylememiştir. 
Diplomatça iki yolu da açık 
bırakıyor: 

- Bir taraftan ültimatomu 
kabul ediyor, diğer taraftan da 
memleketin her tarahnda sefer
berlik lllııı için emir veriyor. .. 

Saat bir. Az sonra memleke
tin en mühim on iki kadar rica· 
line arzedilecek olan meş'um ka· 
ğıdın &nüne en evvel Kıral Piyer 
geçti. Halk yeni bir nefes daha 
almak il2ere iken hnkümdar on· 
ları ıimdi yine silAh başma ça· 
ğtrmıya mecbu,dur. 

Kendisi on bir sene evvel bir 
cinayet sayesinde tahta geçmişti. 
Rus sefiri son Obrenovitch'ten 
nasıl kurtulduğunu görmek için 
manzarayı pencereden seyretmişti. 
iki hanedan arasında münazaa 
artık nihayet bulmuf.tu, fakat 
Banco nun tayfı gibi en can ahcı 
noktalarda o hal aksedip duru· 
yordu. ... 

O sırada İngiltere menfi bir 
işaret vermişti : 

Sir Edvard Grey hail o tah· 
siyet mi idi ki vaktile Ktral Pi
erin katil bAdisesine vukufundan 
dolayı elçisini geri çağırmışh. 
O ı:amandanberi birçok şeyler 
yoluna girdi, fakat ihtiyar hail 
kendisinden istikrah edildiğini 

_ anlamaktadır. 
Çar kendisine kızını Yerme· 

miştir. Evet, fakat o, ulular ulu
sudur, kadir ve kabirdir, Avus
turyaya buğuz eôiyor •.• 

• 
Kıral seferberlik emrini imza-

ladı. Hususi bir tren hazrrlandı. 
bankanın altınlan ve vesaik yük
letildi ve saat üçte kıral hanedanı 

Ye hükftmetAvusturya hududuna pek 
yakın olan payitahtı bırarak dahile 
doğru çekildi. İstihkam, gar kay
naşma halindedir, askerler kale 
haricine çıkmıştır. Mühimmat kal· 
dınlmış, her şey ve hepsi Nis isti· 
kametinde dahile doğru akmak· 
tadır. 

Bu alaylar, bu bay ve huylar 
araamda yeni bir manzara beli
riyor.ki, herkesin yüreğine harbin 
bütün f cayiini ihtar etmekte ve 
askerleı n muntazam yürüyüşle
rini, mut.ikanın vatani havalarım, 
hepıini hepsini ıeri bırakmakta-

O zamanki Fransa Relscilmlıurıı 
Poincar• 

dır : Bu manzara, telkereleri ve 
teferrüatı ile sıhhiye takımlarıdır. 
Bu günah işlenmeden evvel itiraf 
dinleyicilerin sUkiın ve allkiınetle 
ve nagiban görUnllvermelerine 
benziyordu. 

Bu sırada Avusturyanın Belgrat 
ıefarethaneai ültimatomunun red
dedileceğinden emin gibidir. Eşya 
toplanmakta, denkler yapılmakta, 
sandıklar kapanmaktadır. Hattl 
bu hazırlaklarm bir kısmı bitmiş, 

eşya yola çıkarılmak üzeredir. 
Tam bu sırada Sırp hükUmeti 
kırliyesinin cevabını vermek üzere 
sefarethaneye yaya olarak Pasi
çin geldiği görünüyor. 

Bundan birkaç gün sonra son .. 
ra Alman imparatoru menfur 
prens katillerine müteallik vesi
kanın hamişine : " Kırk sekiz sa
atten ibaret bir mehil zarfında 
yazıldığına göre güzel bir iş. Bu 

suretle biitUn harp sebepleri her· 
taraf oluyor. Giesl rahatça Bel
gratta kalmalı idi . Bu kadar 
ehemmiyetsiz bir vesile ile sefer
berlik ilin edemem. ,, Demişti. 

Variyet kartııında Alman İm· 
paratorunun makul olan telakkisi 
budur. Fakat Viyana Belgrat el
çisine &lü veya diri her halde bir 
harp 1ebebi ihdas ederek gelmesi 
için kat'i emir vermişti. Bu itibar 
ile Gie.sl, Pasiçten aldığı ce· 
vabı dikkatle okumıya vakit ve 
imkan bulamadı. Şöyle bir göz 
sıezdirdi ve siyasi münasebatın 
milnkati olduğuna dair daha evvel 
hazırladığı cevabı Pasiç ar· 
kasından yolladı. O tarzda ki se
firin ceYabi daireye Buiç ile 
ayni zamanda geldi. 

Sırbıstan hiikUmetinin Yerdiği 
cevabı okumak ve cevap yazmak 
için maddeten bir saatten eksik 
bir zaman kifayet edemezdi. Fakat 

Gjesl rekoru kırmışb. Pasiç 
den cevap aldığı dakikadan itiba
ren yalmz 55 dakika sonra gerek 
kendisi, gerek adamları bnyük 
şimendifer köprnan üzerinde ken• 
di memleketi dahilidde olan Sem· 
line doğru hareket eden sürat 
katanndadırlar. 

Bu suretle bir saat içinde Av
rubanın en mühim simalan arasına 
girer. Ayni zamanda garip bir 
tesadüf eseri olarak ondan yüz 

sene akdem Viyana kongresi 
münasebetile ıulh namına dikil

mit bulunan nç kavak ağacından 
sonuncusu Leni da Y ohannestor 
da yıkılır. 

(Arkaıı var) 

Paris Mektupları 
Bat tarafı 7 inci sayfada 

Bir ormanda buluştular, mil· 
nakaşaya giriştiler. Kavga çıktı. 
Haydut komisyoncuyu öldü
re-cekti. Fakat Simonetti daha 
çabuk davranarak haydudu bir 
kurşunda yere serdi. Esasen 
bu haydudun haıım getirene 
bin altm mükafat verilecekti. 
Binaenaleyh Simonetti tetiği 
çekmekte tereddüt etmemişti. 

* iıte bu son hAdiseden son-
radır ki F ranstz zabıtası işi 11kı
laştırdı, 1500 jandarma getirtti, 
zıbh otomobil getirtti ve hay· 
dutların başlıca muavinlerini ya· 
kalamı ya koyuldu. Fakat şura
sını da kaydedeyim ki; Spada 
el'ln hali firardadır, fakat bittabi 
ergeç tutulacak, cezasını göre
cektir. .. 

Şimdi size dedikoduları anla
tayımj haydut Bartoliyi öldüren 
Simonetti zabıtaya müracaat 
ederek mevcut bin altın mükilfatı 
almamıştır. Gazeteler sormaktadır: 

- Acaba neden? 

Diğer taraftan gazeteciler hay
dudun annesi ile Simonetti'nin 
konuştuğunu görmüşler ve bir 
annenin oğlunu öldüren adam 
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ile konuşurken hissedeceği nef
retten kadının yüzünde hiçbir 
eser görmemişlerdir, sormakta· 
dırlar: 

- Acaba neden? 
Hatıra gelen sual şudur: 
- Acaba Bartoli ölmedi mi? 

Buna menfi cevap verilemez, 
ceset meydandadır. Fakat: 

- Acaba haydudu öldüren 
b~kası mıdır? Denilebilir? 

Bu takdirde başka bir sual 
varittir: 

- O halde Simonetti cina· 
yeti neden üzerine almışbr? Mev· 
ut mükafab ele geçirmek için 
denilemez., çUnkU parayı biç de
ğilse - cl'an - mevzubahı etme
miştir. 

.ıt 
Dedikodulardan bir nümune 

daha zikredeyim : 
- Fransız zabıtasının haydut

lara karşı hareketi tacil etmesi-
nin sebebi; İtalyan faşistlerinin 
propaganda için adaya beş yüz 
kişilik bir kuvvet gönderecekle
rini işitmiş olmasıdır, denilmek
tedir . . 

~ 

Şüphe yok hadise inkişaf 
edecek, dedikoduların mahiyeti 
anlaşılacaktır. Neticeyi bu •lltun
larda yine okuyacaksınız. 

Halil Haldun 

Klnunuevvel 1 

BiKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

• Muharriri : Ragıp ,Şevkt 

iŞSiZLiK 
Dışarda şiddetli bir yağmur 

vardı. Yaz havasının serin toprak 
kokusu yayıla yayıla odaya ka· 
dar sokuluyordu. Saçaklardan 

akan sularm sesleri, ağaç dal
larının gıcırhları içinde Sedat 
Sabri bunaldığını hissediyordu. 

Hava karanlıkta. Karşı sQkak· 
lardan çılgın çocuk Avazeleri 

geliyor. Yağmurun tenekelere 
çarparak çıkardığı boğuk seslere 
karlJıp uğulduyordu. 

- Of ne pis havai diye ye
rinden kalktı. 

Akş11m olmak llzer• idi. Oda 
zifiri bir karanlığa boğulmuştu. 
Lambayı yakmak istedi. Fitil 

hafif bir parılbyla parladıktan 
sonra sönüverdi : 

Gaz bitmişti. Pencerenin bi
rini açtı. Köşedeki elektrik allz· 

gün ve yağmur içinde ı«Snen 
ı:iyalarile içeri doldu : 

Odamn dısrt kenarına bakb: 
Eşya kendisi gibi yorgun, yan 
canlı, yan intizamlı duruyor. 

K6tedekl uzun kanapenln 
otlan dışarı firlamıf.. Yerde bir
kaç topak klğıt var .• 

Masanın Ustü to.ı: içinde .• Per• 
deler aralarına gerilen örUmcek 
ağlarile hareketsiz. Duvar dibin
deki testi kırık başını yere ver
miş, halsiz ve bitkin yatıyor. 

Sedat Sabri bu ağır ve mis· 
kin hava içinde vtıcudunun diken 
diken olduğunu hissediyordu. Of 
bu ~sizlik!.. Altı aydanberi mü· 

temadiyen dolaşmış, yorulmadan 
sıcak ve toz içinde saatlerce ma

ğazadan mağazaya, daireden da
ireye koşmuştu. Aldığı cevap iki 
kelimelik ağır bir çekiç gibi ka
fasını eziyordu. "Buhran var!..,, 

Karnının acı bir gmlh ile 
kaynaştığmı duyuyordu. "Ne yap
ıam, ne yapsam.,, 

Diye odayı dört dönüyor, 
ayaklarına takılan herşeyi hid
detle tekmeliyordu. 

Odanın yan karanlığında bu 
acı vaziyeti gözlerile ve kafasile 
görür gibi oluyordu. Çare!. Ne 
vardı?.. Ne yapsın?. Dışardald 

yağmurun sesinde bile iki kelime
lik o ağır ve can alıcı cnmle 
saklı:,, Buhran var!.. 

Kime kızsın, kimden acısmı 
alsın, kime derdini açsın?. 

Pencerenin önlinde durdu -.e 
dışarı baktı.. Sokağın çamurlan 
parlıyor, sular yağmur altında 
oynaşıp duruyordu. 

Dandll ve odanın ortasmda 
durdu. Şuurunun ve irade kuv
vetlerinin hareketlerini idare ede
miy6rdu. Boğuk ve çatlak sesile 
söyleniyordu: 

- Ne yapacağım? iş yok, 
buhran var 1 Buhran var, it yok r 
Eee.. Ne olacak? Haydi Sedat 
buna bir çare bul.. Çare, çare!. 

Ne yapacaksın? Hiçi Kime mü· 
racaat edeceksin? Hiç kimseye! 
Eeee •• Ne olacak? Ne mi olacak? 

Hırsızbk yapabilir misin oğlum? 
Hayır mı? Neden? Neden olacak 

' 
yapamam! Niçin amma? Çünkü .. 

Hayır yapamam.. Fakat.. Yapa
mam.. Y apamaml. O benim har

cım değil.. Baban ölürken sana 
ne demişti? Sedat! Ha, hat::-hvor 

1 
musun? " Oğlum, demiıtf, sana 
yegine miras, temiz ve asil bir 
ahlak, yüksek bir seciye v• 
namus bırakıyorum. Sen bunlarla 
herşeyini tamamlarsın .• ,, 

Yazık babacığım. Aldandın 
sen hu iıte.. Baksana, hiçbir şeyi 
tamamlamadıktan başka bilAki• 
her şeyim noksanlaıh.. Ekmeğin:ı 
yok.. gazim yok.. sigaram yok.. 
Ah hele sigara!.. Bir sigara beni 
daha on glln yaşatacak &anne· 
diyorum.. bir nefes, bir nefeı 

bile kafi.. hiçbiri yok.. ne ya
pacaksın? Hırsızlık, hayır •. ya, ne 
olacak? Ölilp gideceksin ha? Fa
kat sen kolay ölel!lezsin.. üç giin 
dört gün, beş gün, yedi gOıı, aç 
-kaldıktan sonra ölebilmek... Bu 
çok eziyetli.. bir kitapta ok~ 
muştum. Ölümün nevilerini ta· 
rif ediyordu: Şöyle: Bir tabanca 

bir kurşun.. ıakağına koy v• 
çek tetiği.. Oh hayır bu olamaz •• 
Niye olamaz? Tabancayı nerden 
bulacaksın? Para lhım •. 

Buhran varl Buhran her ıey
de.. Deniz, deniz nasıl oğlum? 
Çok güzel.. Peki amma sen 
yüzme biliyorsun.. Bir taş mı 
bağlarsın beline? O olur. Fakat 
dışarda yağmur var: Ne delice 
feyler .. Yağmurdan sonra dolu 
gelirmif,. Hayhay! Y ağmurdao 
doluya.. Çok tuhaf bul. Yağ· 
murdan denizel. Ne güzel ola· 
cak.. Deniz.. Deniz.. Dalgalar 
doyuncıya kadar en kuvvetli gı
dayı verecekler.. Buhran var!. 
Her şeyde.. Hayatta, parada, 
kafada, cepte, vücutta, her ıeyde. 
Y .alnız bir şeyde yok.. Öliimde 
buhran yok.. Ölümde, anlıyor 
musun oğlum?. Ölümde buhran 
yok!. 

Sedat Sabri birdenbire dön~ 

dü. Şapkasını kaptı ve bir s~ 
lukta oda kapısından dtşan fır
ladı .. Merdivenlerin boğuk gicır· 
blanndan sesi homurdanıyordu : 

- Ölümde buhran yok oğlum •• 
diyordu. 

Gönül İşleri 
[Baıtarafı 5 inci Sayfada) 

nuz. Amirleriniz de haklıdırlar. 
ÇünkU iki taraf ta henüz müşte
rek çalışma hayatına alışmıf 
değillerdir. Fakat hakikati gör
mek isterseniz, amirleriniı:in zib .. 
niyetlerini de bilmiye mecbursa"' 
nuz. Benim dilnkü yazım si%e 
bunu öğretmek için yazılmıştır· 
Bunu bilerek hareketinizi on• 
uydurunanız hem daha rahat 
çalışır, hem daha çabuk muvaf
fak olursunuz. 

.ıt 
A.C. Rumuzlu karie: 
Kızın izdivaç tekliflerinizi red"' 

detmesinin bir çok ıebepleri ola"' 
bilir. 

1 - Sizinle yaşayabileceğine 
kani olmaması. 

2 - Sizi iyice tanımaoı•f 
olması. 

3 - Kendisinde izdivaca nıaııl 
bir kusur bulunması. 

4 - İzdivaç fikrinde olmayıp 
yalnız eğlenmek istemesi. 

Onun bu sebeplerden hangisi: 
ne istinat ettiğini ögrenmelisiniı kit 
doğru bir karar verebilesiniı. 

HANIMTE'Vze 
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Çocuklar Taşlara Sarılmış "Gandi. 
Geliyor!,, Diye Bize Saldırınışlardı 

olmadıysam bundan bana hiçbir fişman bir adam Mister (Laugh-
- 41- ıeref hisııesi terettüp etme:ı. ton) u yakaladığı gibi benden 

1 
- Escomb 'un size miltalea· lf uzaklaştırdı. Bu vaziyette artık 

1tıı dini t k Ufuz hi Halk arabayı sardı ve araba- dostumdan da bir fayda bekliye-
~i hn e ece kadar n aa .. cıyı bizi aldığı takdirde arabas!- u:ezdim. Yürümiye devam ettim. 
bir 0 

h" ası için acaba ne gibi nı parça parça etmekle tehdr- Halk şimdi bana küfür etmiye 
. ızıneti dokunmuştur? Ve de ba-ladı. Arabacı korktu: bHlamıştı. 

•ıze b • b. y -u meselede hususı ır _ Sizi götüremem, diyerek Çok geçmeden taş, toprak no 
~akaatla değil, fakat ıırf bir uzaklaştı. Bende bu sayede bir buldıysa üzerime yağdırmıya 
ostıuk hissi ile hareket ettiğini (Pus Pus) a binmiş olmak baca• koyuldu. Derken içlerinden biri 

bt~nnettirmek için ortada ne gibi letir: den kurtuldum. sarığımı çekti, yere attı, -ayni 
ır b .ıt dakikada fİşman bir adam bana 

b se ep vardır? Anlamıyorum. b. k d d d ou Artık bizim için yolumuza ır to at vur u, arkam an a 
d na ınukabil son haftalar için· yaya olarak devam etmekten iki tekme atb, az kaldı bayılacak-
M~ şehirde ne olup bittiğini ve başka yapılacak bir şey kalma- tıın. Gözüme bir ev ilişti. Kapı· 

ıster Escomb'un nasıl bir rol Dllştı. Halk gittikçe ziyadeleşe- sının önündeki parmaklığına ya-
ti'nadığını sizden iyi biliyorum. rek bizi tal<ibe başladı. "W est,, pıştım, bir saniye nefes aldım. 

edi, Başını sallıyarak muhatabı· caddesine girdiğimiz zaman ar- Baygınlık hissi geçince tekrar 

d
tntn sözünü kestim. Fakat o, kamızda azim bir kafile vardı. yürümiye başladım. 
evaın d k Tam bu mmtakada uzun boylu (1\"abadf yarın) e ere : '1 

h - Mister Escomb'ın bu işte 
llsnüniyetle hareket ettiğini ka· 

but etsek bile tavsiyelerini 
dinlediğiniz ta,kdirde, yine 
ftıeti nefsi kıracak bacil bir 
\taıiyete düşmekten kurulacak 
~eği}Jsiniz. Ben size benımle bir· 
li.kte derhal şehre inmenizi tav-
11Ye ederim. Vapurun kaptanı 
~iıiın adamımızdır. Onun mes'u
liyeti bizim mes'uliyetimizdir. Bu 
bahiste söyliyecek sözü olamaz. 
Dede Abdullaha ve şeriklerine 
felince, bu son haftalar zarfında 
büyük bir cesaret gösterdikleri 
cihetle bu meselede ne düf\ine
cekleri malfımdur. 

Muhatabımın bu ıöılerini din
ledikten aonra : 

- Pekala, dedim. Ben esasen 
hazırım. Sarığımı sarmaktan baş
ka yapilacak bir işim yoktur. 
Kaptana haber vererek çıkalım. 

Vapurun süvarisini gördiik. 
kararımızı söyledik ve çıktık. · 

Mister Laughton şehirde çok 
tanınmış ihtiyar bir avukatt!• 
kendisi ile aramda büyük hır 

Bulgar Misa~irlerimiz 
Bu Sabah Döndüler 

( Baf tarafı 1 inci sayfada ) 
nofla görüştüler. Miiafirler 
dün akşam saat yedi buçukta 
kalkan hususi bir trenle fstan
bula hueket ettiler. İstasyonda 

Meclis Reisi,Başvekil, Hariciye Ve
kili, Riyaseti Cümhur Umumi KAti
bi, Bulgar Sefareti ve Hariciye Ve· 
kileti Erkinı tarafından m~rasimle 
teşyi edildiler. Bir müfreze asker 
ıelim resmini ifa etti. 

Tren kalkarken M. Muşanof, 

kendisini teşyie gelenlere "AJlaha 
ısmarladık ,, dediler. 

Misafir :er Şehrimizde 
Muhabirimizin bildirdiği gibi, 

Bufgar Devlet Ricalini getiren 
hususi tren bu sabah 

omdan Selim Rauf Beyler misa
firlerimize trende hududa kadar 
refakat edeceklerdir. 

Resmi Tebliğ 
Ankara, 5 (A. A.) - Bulga

ristan Başvekilinin Ankarada 
ikameti münasebetile M. Muşa
nof cenaplarile Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri ve Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü 
Beyfendi arasında ıamimt ve 
doatane muhavere ve mükaleme
ler vuku bulmuştur. 

iki memleket devlet adamları 
orta elçilerinin de huzuru ile 
yapbklan noktai nazar teatile
rinde iki millet arasında mevcut 
olan itimatkar dostluk münase
batına ve menafi mümaseletine 
binaen aralarında hiçbir ihtilAf 
olmadığım ayni memnuniyetle 
görmüşlerdir. 

r Sayfa 11 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

6 Kanunuevvel 9 31 Cumartesi 
lıtanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 wr•mofon, 19,S alaturka ıu, 20 
vamofon, 21 alaturka ıaı, 22 
orkestra. 

Hellaberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) 11,5 Mozarın N Figaro hazret
leri " aerlavbalı operaaı. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20 halk ıarkıları, 21,20 Alman 
konıeri. 

Müblaker - ( 360 metre, 75 kilo
nt) 19,5 Mozarın ( Figaro hazret

leri ,, aerlavhalı operası. 

Bükreş - (394 metre, 15 kilovat) 
20 dört kişilik konser, 20,45 Roman
ya halk tarkıları. 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kilo
vat ) 20 konser, 21 radyo musaha
beaf, 21,30 ftalyan musikisi. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 konser, 22,55 ıon haberler. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20 ( Anton Davorak) ın eserler), 
20,25 komedi. 

7 Kanunuevvel 931 Pazar 
latanbul- (1200 metre, 5 kilont) 

18 gramofon, 19,5 Makbule Hanımın 
refak.atı iJe su, 20,S gramoloa, plak
ları ile opera parçaları, 21 Kemal 
Niyazi Bey ile arlcadaşlan tarafından 
aaz, 22 tanıo orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
Yat) 19,S Dançigteo naklen ıeo sıece, 
20,S gramofon, 21,S flüt konaerf. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilont) 
20 iatasyon orke~traıu, 22 konaer. 

Mü.hlaker - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,S konser, 21,50 H0Ua111a yeni 
bir hikayesi, 22,45 gramofon. 

Bükreı - (394 metre, 16 kilovat) 
20 Beethoven konferansı, 20,Sl Beet· 
hovenin eserleri, 21,15 Mihaloviçtn 
konseri. 

Belgrat - (429 metre 205 kilovat) 
20 MilJi Sırp şarkıları, 20,30 komedi, 
21,15 BeethoYenin eserleJ'i. 

Roma - (..441 metre, 75 kilovat) 
20,15 apor ve gün haberleri, 21 hnllı: 
konaeri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,45 Viyana halk konsui, 22,20 glln 
haberleri, 22,35 dans havalan. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 19 klivye konseri, 19,40 Peşte musi-

19,30 opera binasından nakilı Janoı. ki heyetinin konıeri 21,SO Çiga.a 
Varşova- ( 1411 metre, 156 kilo· orkeıtrası. 

vat} 20,15 halk konıeri 22,15 musi- Var,ova - (1411 metre, 158 kilo-
vat ) 20 tefrika, 22,30 dans hanları. 

kili muıahabe, 22,05 şarkı konıeri. Berlin - (1635 metre 75 kilovat) 
Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 20 muıikl, 22,10 aiyui sıazete, 

20 Viyana gecesi. aonra danı havahaı. 

r 
Dikkat:J Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya alt 

ıı olan kısmı vasati Avrupa 1aatine göre tanzim edilmiştir. 
lstanbul saatine tatbikı için Avrupada aaat ( 12) oldufu 

zaman İstanbulda ( 1) e gelditi farzedilmelidir. 

Lehistanda Kıralhk Temayülü 
Varşova - Lehistanda Kıra1-

hğın tesisi hakkında, son zaman
da bazı ıayıaJar çıkmışbr. Bu 
münasebetle Gazet Polska diyor ki: 

Maraşal Pilsudskiye karıı ya
pılan hücumlarda ekseriyetle dedi 
kodular esası teşkil ediyor. Kıral
lık temayülü milli demokrat gru
punda doğmuştur. Maraşal ise 
Cümhuriyetçidir ve daima cnm
huriyetçi kalacaktır. 

BORSA 
fstanbul 5 KAnt10uenel 

- Kapanan fiatlar 

NUKUT 
fıterlfn 
Dolar Amerika" 
20 Frank Fransı'I 
20 Liret ltalyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yımaa 
20 Frank lniçre 
20 Leva Bulgar 
1 f1orln Feleme'lllı 

1931 

ns.oo 
213,SO 
170,09 
m,sı> 

,-
,-
,-
,-

'! 

laınimiyet vardı. Müşkill za· 
b:tanlarda mütaleasına müracaat 
~er ve onu daima büyüğüm 
olarak telakki ederdim. Karek· 
terine gelince, güçlü kuvvetli 
•e cesur bir adamdı. 

on buçukta Haydarpaşa istas
yonuna gelmiş ve kendilerine 
ıamiml bir istikbal merasimi 
yapılmıştır. Misafirler trenden 
inincç Seyrisefainin bir istim
botif e Tophane rıhlımına geç
mişler ve oradan otomcbillerle 
Perapalisa inmişlerdir. 

Müşarlinileybim iki memleke
tin çok büyilk menfaatleri lehine Çin Reislerinden ikisinin istifam 20 Koron Çekoslovak .-1 Şilin Avusturya ,-

b Rıhtıma çıktıktan sonra (Dur: ;::> şehrine giden ana caddeyı 
li uk. Saat dört --buçuk vardı. 
tı ava kapalı ve güneş bulut al-
ndaydı. 

la Rıhtımda mutattan fazla ka
d balık yoktu, fakat ben(Durban) 

a. ~hususi şekilde sank saran 
~cgane Hintli olduğum için der
ç <tl ıtazarı dikkati celbettim. 
, ccuklar beni derhal tan:clılar 

t bağırmıya başladılar: 
Uy

0 
- Gandi geliyor, Gandi ge-
~ 1:"Jrunuz ! 

la.d c hana doğru koşmaya baş
Sur::drİ içlerinden bazıları taşa 
Ya l 1 ~r, fırlattılar, derken daha 
Üti11 kbırk~ç Avrupa!. çocuklara 

Ô ettı, küme büyiidü. 
)ay zaman Mister Laughtcn 
bi a YÜrümekte devam etmenin 

dnş~~~like teşkil edebileceğini 
}'etine u: Y 11nımızda hayvan 
deni( ınsan koşulu, Pus Pus 
l>ord~n .arabalardan biri duru
nen 1 ışaret ederek çağırdı. 
(~us p Zamana kadar hiçbir gün 
~tt\t"eruU a binmemiştim, insan 
<llttrnı 1 

e yürütülen bir arabaya 
t:' akat ayı iğrenç buluyordum. 
binme . 0 ıaman bu arabaya 
Va~if e ~ ~endi kendime karfl bir 

lia e akki ettim. 
t~trub Yatımda beş altı defa 
t•ttrıa~ . ettirn ki, Allalun kur
·~ Ya :tediği şahıs, ne yapar .. 
~ııı•tn:r nh daima masundur. 

ey bu defa mağfüp 

Bufgar ricali yarın şehrimizi 
terkedccekler ve hare~.etle(inde 
Sirkeci istasyonunda merasim 
yapılacaktır. Hariciye Vekaleti 
Protokol Müdür Muavini Kudret 
ve Vekalet Hususi Kalem erki-

olarak iktısndi münasebetlerine 
daha ziyade inkişaf vermelerinin 
şayanı arzu olduğ~u kezalik 
müşahede etmişlerdır. 

iki memleket arasındaki şu
urlu dostluk umumiyetle ve tah
sisen Avrupanın cenubu şarki 
kısmında sulh ve itilaf havasını 
berraklandıracak mahiyettedir. 

Cok Mühim Bir Alhn 
~ açakçılığı Karşısındayız 

( Baştarafı 1 inci sayfada~)---külmektedir. Bu delikten senevi 
"- Arz ve Tale kanun\ı kaç milyon altın a ığı hesaba 

klasik iktısatta meşhur bir ka- değer bir meseledir.,, 
nundur. Bir mal piyasada neka- Diğer taraftan ötedenberi pi-
dar aıal!r; buna mukabil talep yasamızdan altıu toplıyan bazı 
nekadar çoğalırsa o malın fi~ti. arafların eloe ettikleri bu ahn-

All n fia•lenmesı pı· b artar. ımmızı ' al ak lan Amerikanın azı memleket-
yasada altın miktarınınk aı.d' md - lerine kaçırdıkları söylenir, du-

ld v gösterme te ır e- b ··h· ta o ugunu . rur zabıtanın u mu un mese-
sek mühim bir tt.hmın yap~.ış le iıe meşgul olması ayrıca ıaya-

1 lıyız Piyasada altın nıçın .d. o ma. · nı temennı ır. 
aı:alıyor, çekilen altınlar nereye ----

gidiyor? OUsmanhgm Derecesine Bakmah 
Suriye ve Irakta Türk altını ' Varşova, 5 - . Lehistandan 

kullanılmaktadır. Cenup hudut- aldıg· ı patates yükile Almanyaya 
Irak ve Suryeden m<ll 

lı!rı~JZ\ k:tcnkçılar getirdikleri giden Edvard adlı Alman vapuru 
getıren • · T'" ki (Hel) açıldannda karaya otur-
malları bu malları alan udr lere K . d d .d 

k bHinde satmakta ır ar. muştur. aptan, ım a ına gı en 
altın oıu a d ı·k ı Leh romokörlerini reddetmiş, 
Şu halde cenuptaki e ı ten a.: 

nJ muttasıl yadellere do- Alman romokörleri istemiıtir. 
tı arımız 

Nankin 5 - Cemiyeti Akvam 
nezdinde Çin Murahhası Doktor 
M. Sze ile yeni tayin edilen 
Hariciye Nazın M. Villengton-Ko 
istifa etmişlerdir. 

lstanbula Seyyah Geliyor 
Belediye seyyahin bürosunun 

aldığı malumata göre kanunusa
niden itibaren şehrimize seyyah 
gelmiye başlayacaktır. Gelecek 
sayyahların ekserisi Almandır. 
Amerikadan da bir iki vapur 

seyyah geleceği söyleniyor. Fakat 
lngiltereden gelecek sene hiç 
seyyah gelmiyeceği anlaşılmak
tadır. 

Bir Ceset Bulundu 
Dün ö,ileden sonra Gazlıçeş

me Tapa fabrikası sahillerinde 
bir ceset göri\lmüş ve karaya 
çıkarılmıştır. Cesedin hüviyeti 
henüz anlaşılamamıştır. 

irtihal 
Eliziz Yirmi beşinci alay, bi

rinci tabur kumandanı binbaşı 
Raufi Beyin kayınbiraderi, lzmir 
askeri hastanesinde bakteriyoloğ 
yiizbqı Abidin Beyin pederi, 1.
tanbul üçüncü Noter Baıkitibi 
Agah Bey dün aabah irtihal et
m~ir. Keder gönn ailesine Al
l:ıh sabırlar versin. 

1 Rayhşmark Almaa~ 
1 leloti Leblataa 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 
l Çervoneç Sovyel 

KAMBİYO 
Londra l lı.tcrlln kmıı1 
Nüy. 1 Türk lir.uı dolar 
Parfı l Türk lirası Fran.k 
Mfllıııo 1 .. il Unıt 
BrUkse\ 1 ,, • Belga 
Clnewe ı ,. ,. Framk 
Sofya 1 11 ., Lera 
Amcaterdaaa 1 T. ,, Flori.a. 
Madrit l Tilr lirası Pe1t.ı 
Bertin 1 ,. ,. Mırrk: 
Vartova l ,. ,. Zelotl 
Blikref 20 Ley kuru' 
Rusya 1 ÇerYonlç lnmq 

--ıı-

.-.-,-.-
708,00 

0,47,27,50 
J~06,00 
,,36,38 
S,41,31 

j,41,91.-
64,!l,16 

1;11.36,00 
5,6 ,47 
2,0S,03 .-

26,87 

Evkaf Ayhk Veriyor 
Evkaf idaresi Hayrat hede-

mesının teşrinisani ayhldannı 
dağıtmıya başlamışbr. 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

TahiaUni'li öğrenıaek lstlyonaan 

fotoğrafııuz.ı 5 adet kupoa Ue Mr 

ilkte gönderini%. Foto~m~ ~ya 

tabidir ve ladc edtlmCI. 

l.hıı, 
veya un'at? 

Hangl ıuallerla 
cevabı ? 

Fotoiraf intişar 

edecek ml7 

. 

1 



12 Sayfa 

Doktor ALI VAHİT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beller. ÇOnkü madeni maddeleri, foıforu, Yitaminf, çoktur. Meme• 
deki çocuklar için yeı&De bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonundan: 

Alqam Kız San'at Mektebinin ihtiyacı olana mas11 dolap ve saire 
8 - 12 - 931 tarihinde pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Taliplerin 
teminat akça1arile birlikte Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyo
nuna gelmeleri. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 
-
ikramiye 1,000,000 

1 
" 

400,000 
1 

" 
200,000 

1 " 
150,000 

1 " 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 " 30,000 
1 " 

20,000 
1 " 15,000 

100 Mükifat ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
100 " ( t,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 1 O, 000 ) 50,000 
5 " 

( 8,000 ) 40,000 
6 " 

( 5,000 ) 30,000 
15 " ( 3,000 ) 45,000 
60 " 

( 2,000 ) 120,000 
200 " ( 1,000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

&,700 Adet 3,340,000L 

Kiralık Ve Satılık Hane 
Sirkecide Hocapafa camii karşmnda lbnikemal caddeıinde 52 numaralı 

klıir, otel ,.e apartıman için elverişli, üç katlı, on beş odalı, ayrıca umumt 
ıaloalats, elektrik teılaatı ve terkos fiuyunu havi hane kiralık veya aatılık
tır. Nanreti fevkalidHl vardır. Alt katı lokanta ve kıraathanedir. Üst 
katında daraca, bir oda, hala ve çamaşırlık vardır. Sahibi 
Keıkin Zade Tufan Nuh Beye müracaatleri. 

Akşam Erkek 
Müdürlüğünden: 

San'at Mektebi 

Kayıtlarmı yenilemiyen ve devama başlamıyan talebenin isimleri 
silinecektir. Malümat için ilan olunur. ( 4236 ) 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Çocuk ha.talıkları mütehaaaısı 

Beyoğlu Mektt!p sokak 

Telefon B. O. 2496 

Dojıım ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalarını Türbe karşısında 
eıki Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergtin öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

A Yl - Nüfus teskeremi ve 
as rlik vesika numarasını kay
bettim. Y enİIİnİ alacacağımdan 
n=•knnlleri yoktur. 

Nwuosmaniye caddesinde 92 
unmarada Onnik 

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

ikbal Kitaphanesinde 

KADIKÖYÜNDE 

Kinder .garten 
ÇOCUK BAHÇESi 

SON .P.OSl'A 

VAPURLAR 1~-E_M_L_A_K_re_E_Y_T_A_M __ B_A_N_K_A_s_,ı_ıL_A_N_A_, _;!~ 
SEYRISEF AIN 

Merkea acentıııı: Galatada KöprObqı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MGhllrdarzaıiehan 2. 2740 

darece aşağıda ismi yazılı 
malzeme pazarlık ile satın 
alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
ihale l 9 - t 2 - 931 aaat t 7. 
120 adet siyah, 6 adet bak-

lavalı 20 adet ıekizi birlik saç l 
adet köşebent, 315 kilo cıvata, 
1245 kilo perçin çivisi 20 adet 
kesme bek, 2 çift amyant eldi
ven, 15 adet gözlük, 30 adet 
gözlük camı. (4230) 

giin\i akşamı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Unya, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı· 
ğına müracaatTel. 21515. 

TAVİL ZADE VAPURLARt 
IZMIR POSTASI 

~ ~p~u ~e~ P~z! 
tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale v" 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade bira
derler. Telefon: lst. 2210 

Karadeniz Postası 

Kalkavan Zadeler idaresinde 

İKTiSAT 
Vapuru 6 KAnunuevvel 

P günü 18 de Sirkeci azar rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Evrenye, Abana, 
Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, 
Mapayri, Pa:ı:ar ve Erhavi) iskelele
rine hareket edecektir. Yük ve yolcu 
için Sirkecide Paket postahanesi kar
şısında Yeni Handa 35 No. müracaat. 

Tel. 2, 1062 

ALENEN TEŞEKKÜR 
Kerimem Ferhunde Hanımın on 

ıenedenbari yüzünde mevcut ve 
tedavisine imlran görülemiyen "Tık" 
Sp11zm hastalığını kemali muvaffa. 
kiyetle tedavi eden Haseki Hasta
nesi Emrazı Asabiye Doktoru Şükrü 
Hazım Bc}efendiye alenen arzı şük
ran eylerim. 

Mütekaidini Aıkeriyeden 
EMİN 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERfRIY ATI 
MUALL MLERINDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 
Adres: Babıali caddesi 

villyet karşısı 15 No. 

4Rs4 
~.1 Cf rna 
198 ~~2. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

. 
zaman· 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermeı 1 

( Türkiye İş Bankası ) 

E rilp Sulh Mahkemeıi nden: 
Madam Beatriıe ait bazı mücev

herat ve zinet altını 15-12-931 tari
hinde Salı günü ıaat 14 sandal Be

deıteninde müzayede ile aahlacağı 

ilan olunur. 

DiKKATi 

Ademi iktidarB 
GLANDOKRATIH,tt 
Meşhur Profes?<Sr Brovn ~q&J11' 

ve Steinach'ın mühim keşf dır. ,4' 
•iri kıt'i ve seridir. Her ecsA"~ 
bulunur. Toptan aatış yeri ZA~,P' 
ecza depoıudur. iıtanbul, Babç~·f" 
tramvay caddesi. No. 37 ye Et ~'' 
birde Yuıuf Kenan Beyin r.t~ 
eczanesi. Kutuıu 200 kuruttu • 


