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ÜTHİ BİR ·FACİA OLD 

Diin Mltzelerl -1,•z•n /!•ikan Murahhasları bir 11rada 

Balkan Konferansında Münakaşalar Başladı 

Arnavutluk Murahhasları Konf e
ransa Şiddetli Bir Nota Verdi 

Akalliyetler meselesinin Bal~ 
kan konferansının siklet mer-
kcıini teıkil ettiğini yazmıı 
ve dün de Yunan murahhas 
heyeti reiıi M. Papanstasyo
nun " Akalliyetler meselesi 
6yle bir çırpıda halledilemez.,, 
ıeklindeki beyanatının kay
detmiştik. 

Filhakika Arnavutluk mu .. 
rahhaılan dlin konferanı 
reisliğine Yugoılivya ile 
Arnavutluk araıınclaki akal
ltyetler ihtillfı hakkında bir 
nota vermiıler ve mesele 
etrafında ıiddetli mUnakata· 
lar olnıuıtur. 

Bununla beraber her iki taraf 
lburahhasları biribirlerile bu 
lllesele hakkında temasa gi· 
l'İfttıişlerdir. Bu temaslaıla 
llıeselenin müsbet bir hal 
l•kline iktiran edeceği llmit
ltrl hasıl olmuştur. 

komisyonlarda .. 
Konferanım dünkü faaliyeti 

daha ziyade komisyonlara 
llıilnhasır kalmışbr. 

İktasadl komisyon, murah
lıaılarımızın teklifi Urerlne 
Qalkanlar arasmda bir ticaret 
ofisi bilrosu teşkilini eaas 
itibarile kabul etmittir. 

Balkan memleketlerinin tü· 
tUn ve hububat zeriyatını 
korumak için tlli bir komis
Yon teşkil edilmiştir. 

Serbest Hareket 
Konf eransırıı MünakalAt 

kornsiyonu Balkanlıların Bal· 
kan memleketleri arasında 
serbestçe hareket edebilme
lerini kabul etmiştir. Ancak 
lnuamelat ve ikametin aer· 
hestisine dair olan maddeleri 
kabul edilmemiştir. 

rahhaalar ak,am üstll de Ka
dınlar Birliği tarafmdan veri
len çay ziyafetinde hazır bu· 
lunmuşlardır: 

Bugllnki Faaliyet 
Konferans azası bu sabah 

~ildız ırra~ın~a kcmiayon iç· 
tımalarına ııtırak et1tıiılerdir. 

Murahhaslar aaat iki buçuk
ta toplu bir halde Evkaf mü
ıeıini, ıirları, Kariye, Aya
ıofya, Sultanahmet, Slileyma· 
niye camilerini gezeceklerdir. 

Akşam saat beş buçukta 
Darülfünun tarafından verile
cek çay ziyafetinde buluna
caklardır. 

Misafir Gazeteciler 
Misafir gaı:eteciler dün eski 

eserler müıesile T opkapı sa· 
~ayını gezmişler ve Kadın 
Birliğinin çayında bulunmut· 
lardır. 

Gece Y eniklSyde Yunan 
sefaretinde bir ziyafet veril· 
miştir. 

o 

inhisar idaresi Tütün 
Mubayaatına Başlıyor 
İdare, İzmir Mıntakasından Mühim 

Miktarda Tiltün Alacak 

Js.,,alrtlflkl tlJtlin İllHIMl/uı.11elerl11den 6lri 
lzmlr 2 ı (Huıusl) - Til- ıında tenkitli neıriyata bile 

tün piy~sası açılalı yirmi gUn batlaaıitlardı. 
lduvu halde Tütün Fakat tiğrendiiime göre 

~a~ar 0 ld ~esinin yeni mah- TtUUn İdaresi Önilmilıdeki 
lnhısar 8 t başlamaması cumartesi ıriinUnden itibaren 
sul mubaya~k?a tetine sebo- piyasadan yeni tlltlln alnuya 
çiftçilerin ~ı .aye ti burada hatlıyacaktır. 
biyet vermıştı. Hat gtinl61'd& Mubayaat evvelA Akhiıar 
çıkan ~a:ıe~elerh 80~eti kartı• piyasasından baıhyacak, ıonra 

1 Langada Sabaha Karşı On Yed 
Ev Ve ihtiyar Bir Adam Yandı 

Diln gece sabaha karşı 

bir yangın oldu ve~ müthit bir 
facia ile neticelendi. Yangın 

ıabaha kartı Langada çıktı, 

on yedi ev yandı ve ihtiyar 
bir adam da alevler arasında 
feci bir tekilde kül olu. 

Muharririmifrı yaptığı tah
kil<atı yazıyoru : 
Yangın saha .. a karşı aaat 

Uçli çeyrek geçe Langada 
Kürkçlibaşı mahallesinde At
maca sokajında Madam Ro
zanın üç katlı evinin alt ka
tından başlamıttar. Sebebi de 
Madam Rozanın dayısı 85 

yaşlarmda Hıristonun söndUr
meden attıiı bir sigaradır. 
Hıristo cıgarasını attıktan 

sonra derin bir uykuya dal
mış ve odanın döşemesi ya
vaf yavaş alevlenmiştir. 

Hıristo derin uykusunda 
bu alevlerin farkında olma
dan ve aradan biraz vakit 
geçtiketn sonra yan2ın biitlln 

Son Posta 
Büyüyor 

"Son Posta,,, birkaç gll
ne kadar, yepyeni ve 
zengin bir şekilde kartı· 
nıza çıkacakbr. Gazete
m!zi yenileştirmek, zen
ginle9tirmek ve glbelleş
tirmek için aylardanberi 
hazırlandık. 

Evveli, "Son P< ıi:a,, bil· 
yüyor. İcap ettikçe 8-12-
16-20-24-32 sayfa çıka
caktır. Bütün tertibat 
ahnmıttır. Almanya dan 
yeni gelen bir makinede, 
gazetemiz, iki ve icap 
ederse daha fazla renkli 
olarak neşredilebilecektir. 

Fakat haz•rlıklarımız 
yalnız tekle ait değildir. 
Yazı ve resim olarak ta 
sayfalarımızda ummadığı
nız ve beklemediğiniz bir 
cazibe, yenilik ve hari
kiilAdelik bulacaksınız. 
Keyfiyet itibarile de "Son 
Posta,, , büyük ve özlü bir 
tekAmlll gösterecektir. 
[afsilAt vermeden evvel, 
(Jevamlı teveccllhlerile bu 
tekAmüle yegAne &aik 
olan muhterem okuyucu· 
!arına, '1Son Posta,,, şim-
4iden en samimi_ şükran 
duygularım arzeder. 

V'çeşmeye gelecektir. Bun

sonra da diğer kazalarda 
bayaat yapılacakbr. 

jdare bugün, bankalara re
~~I olan tüccara alt bir 

OfOD kilo tlltUn aatın al-
~r. 

Adnan 

1 erkos Bir Cina
yet Daha İşledi 
Yangın sönmeden 

ahlan bir sigaradan 
çıkmış, fakat T erkos 
kumpanyası yine su 
vermediği için çabuk 
söndürmek kabil ola
mamış ve facia şek .. 
lini almıştır. 

evi sarmıştır. Alevleri evvela 

mahalle bekçisi görmUı ve 

derhal itfaiyeye haber ver

miıtir. 

itfaiye hemen yangın yerine 

gelmİ.f, T eroı muıluldanna 

sarılmıı, fakat her zaman 
oldu 11ibi hlr ı,......... 4tihl 

ıu bulamamıştır. Bu vaıiye 
karşısında İtfaiye Beyazıt ha 

vuzile Laoıra bostanJannıa 
kuyularından iıtifade etmek 

istemiı, fakat bu suretle 
aradan ihmal edllemlyecek 

bir zaman geçtiği içhı yangın 
diğer evlere geçmiştir. 

Dediğimiz gibi itfaiyenin 
su bul~mamaıı yllzUnden on 

yedi ev yandıktan sonra 

yangının s6ndUrlllmesi mllmkU 

olabilmittir. Attıtı cıgara ile 
)'angına sebep olan ihtiyar 

Hıristoyu kurtarmak kabil ola 

mamlf ve zavallı adam alev

ler arasında yanıp gitmiştir. 

Bundan baıka tutupıı bir 
evi dama çıkarak ı3ndUrmek 

iıtiyen Mehmet çavuı iımlndo 

bir itfaiye n111ferl de muhtelif 

yerlerinden ağır ıurett• yara 
1.omıtnr. 

Barut lnhisan Aleyhin 
Milyonluk Bir Dava 
Bundan evvel Türkiye Barut lnhiaar1nı ellerinde bulund 

İbrahim zade Lutfi, Kemal Naıo SaJamon Nafi Ef duil~an 
. d"ki B 1 ' en er ıı~ ı arut. nhlsarı Mecliıi idare ar:ası ve ( Oriental lndDs-

tr.ıal Monopohs Hol~ing ) ı_nUeı.~eeesl Meclisi idare Reisi ( Fer
dınand Guro ) aleyhıne bır muyon liraya yakın bir dava aç
mışlardr. Davanın esası ıudur: 

. Da~acıların ell~r~ndeki Oriental lndtiıtrial MonopoUı HoJ 
dıng hısse senetlerını M. Guro yilzde yirmi noksanına almıştır. 

Davacılar bine senetlerini nıuzayaka halinde bulundukla~ 
~ından satt_ıklarmı söylemekte ve ıabnifAbiı iddla1Ue hisselerini 
ıstemektedırler. 

Türkiye Barut inhisarı halen Oriental fndUstrial Monopolia 
Holding müessesesinin elindedir. 

Yunan Takımı Geliyor 
Oyuncularımız Yarın Ekzersiz 

Başlıyacaklar Müsabakalarına 

Ayın ylrml yedisinde tehrlmfı:e gelerek Galataaaray ve Fener 
takımlarUe kartılaıacak olan Atina muhtelltine en k ço oyuncu 
veren bu defa Enoılı takunı oluyor. Re.im Atina muh b' · i .. a ırım z 
tarafından aıonderilmlştir ve Enosiı futbolcüJerlni gilıterlyor. Bu 
maçlar milnaHbetile yaran Stadyoında ekzersiz müaab:kaları ya
pdacaktar. Bu sebeple li]ı maçları erken olacaktır. 

Balkan Murahhasları dün 
6ileden sonra ıehrimizde zi
)llretler yapmışlar ve bu ara
.ta Mtiztleri mc::mislerdir. Mu-_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ idaren.ıD uu are" 
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Halkın Sesi J 
Türk - Yunan 

Futbol Maçı 
Son aylarda yapılan bir
fOk •por müHbakaJannda 
•porculanmız büyü" bir 
ekaerıyetle matlup oldu· 
lar. Yakında Yunan fut
bol muhtelit takımı bura
ya l'elerek müsabakalar 
yapacak. Bu huausta bal
kın temenniaini afağıya 

yazıyoruz: 

All B. Kumkapı Nişanca caddesi 27 

- Sporcularımız Rusya, 
Bulgaristan ve Yunanistanda 
mağlfıp oldular. Onun için 
ben iyice hazırlanmadıkça 

spor seyahatlerine nleyhtanm. 
Şimdi Yunanlılar geliyorlar. 
Galatasaray - Fener mubte!iti 
ile maç yapacaklar. Daha 
vakit var. Sporcularımız adam
akıllı hanrlanmahlar. Bu defa 
olsun yüzümüzü ağartmah· 
dırlar. 

• Sallhattln Bey ( BeykP Abrabam 
Pqa Kon1 caddeıd 12 ) 

- Her •por seyahatinde 
mUthit bir dedikodu başlar. 
Filin gidecekti. Filin gön
derilmedi gönderilseydi mut
laka galip gelecektik iİbi. 
Şimdi Yunanlılar buraya ge
liyorlar. Bütün sporcularımız 
burada. Seyahat hatırı filin 
mevzuubahis değildir. Hatır 
ve gönüle bakmadan adam· 
akıllı bir takım seçsinler de 
muvaffakiyetlerini görelim. 

* Ahmet Hamdi B. Sultr-nhmet park 
k .... ı•ntda Baraa • bakir l7eal 

- Azizim sporc"--.1mız iyi 
ve muntaz:!m çalışmıyorlar. 
Başka memleketlerde_ kuvvetli 
bw apor clisipilini var. Spor
cular her türlü auH•'-'-'• 
den c•1...~a\rlcr. Rakı, şarap 
içmek fÖyle dursun, cıgara 
bile İçmezler. Böyle yapanlar 
k\ttplerden çıkarıhrlar. Hal
buki bizim sporcular için bun
ların hepsi mubah. Bu disip
lin temin edilmedikçe, munta· 
zam çalışılmadıkça biz her 
vakit yenileceiiz. 

• All Rtsa Bey ( ATukat ibG111k Y eııl 
ban 15) · 

- Beynelmilel müsabakala
ra iftirak ederken seyahat 
habn için iltimaalardan filin 
bahsedilirdi. Şimdi Yunanlı 
Futbolcüler geliyor. Bu maçta 
efklrı umumiye sporumuz hak-
kında aon notunu verecektir. 
Ona göre davranmalı. .. 

Sami Bey (Bayazıt Koaka, Haaanpa
ta ftnnı k•l"fl•ında 4'2 } 

- Sporcularımızın bu se
neki ıeyahatleri hep mağlü-

biyetle neticelendi. Bu mağ· 
liibiyetlerden ibret ve ders 
çıkardığımızı ı:annederim. Ga
iataaaray - Fener muhtel iti 
'i'i teşkil edilirse galebemiz 
yüzde yüzdür. 

DABILİ BABBBLIB 
Yeni Bir 
Kredi 
Bankası 
ihracat Ofisi Bir Kre

di Bankası Tesisini 
İstiyor 

İkbsat Vekaleti memleketi
mizin 929, 930, 931 seneleri 
ithalat ve ihracat miktarile 

bunların para olarak kıymetini 
tesbit ettirmektedir. V ekalet 

İktisat Mlifaviri Şefik Bey bu 
yoldaki tetkikatını bitirmiştir. 

Bu tetkikat ticaret ve anayi 
hayatına verilecek yeni istika
metlerle alakadardır. 

Diğer taraftan Harici Tica
ret Ofisi de İktısat V ck~le
tinden aldığı talimat üzerine 
ihracat kredisi hakkında bir 

eıer haı:ırlamıştır. Ofis, mev
cut bankalardan ayn olarak 

ihracat kredisi yapmak Uzcrc 
bir banka teşkilini isteme ·
tedir. . 
Ilk Mekteplerde 
Bazı Mekteplerde Yeni 

Şubeler Açılacakhr 

Maarif VekAleti İlkmektep
lerin hocasız kalmaması için 
İstanbul Maarif Müdiriyetindcn 

telgrafla münhal muallimlik· 
leri aormu,tur. Vekalet bu 

mllnhallere muallim tayin ede
cekti.. AvrırJı M;ıarif Müdi
riyeti de tclebesi çok ofan 
mekteplerde yeni şubeler aç· 
mayı düşiinmek .. ed ir. 

Muamm!er Toplanıyor 
İstanbul muallimleri bugün 

öğleden sonrn Muallimler Bir· 
fiğinde toplanarak talim ve 

tedris usulleri hakkında mü
f ettiı Fevzi Beyin vereceği 
bir konferansı dinliyecek ve 
milnakaşa edeceklerdir. 

Kitap!arın GUmrUgU 
Matbaacılığımızın inkişafı 

için hariçte basılarak memle
ketimize ithal edilen Türkçe 
kitaplardan fazia gümrük rei
mi alınması hususunda mat
baacılarımız teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

Arabacınm Cinayeti 
Erenköyünde oturan arabacı 

Ali anlaıılmıyan bir sebepten 
Mustafa isminde birini tehli
keli surette yaralam~hr. 

Ekmek Narhına Aldır- Koleraya 
Karşı 

mı yan Fırıncılar Var Tedbir 
Bugün Ekmeğin Resmi Fiati Alb Kuruş Otuz 
Paradır. Fakat Bazı Yerlerde Sekiz Kuruşa 

Satıldığı Görülüyor 

Belediye Narh Kom"syonu bu hafta ekmek için alb kuruş 

otuz para na rh koydu. Buna rağmen şehirde beş kuruştan 

sekiz buçuk kuruşa kadar ekmek satılmaktadır. Meseli Beya

zıt civarmda bir fırı ıdR yedi on paraya satılırken Sultanah

metteki bakkaHar beş buçuk kuruşa ekmek satıyorlar ve 

Lunu camckfmların<la ilan ediyorlar. 

Şikayetler Çoğaldı 
Ekmek fiatinde - narba 

rağmen - göze çarpan bu 1 

fnr1dan d-0layı belediyeye 
devamlı şikayetler yapılmak· 

tadır. 

Belediyenin beher çuval 
un başına fırıncılara masraf, 
tab aknrhk ve k zanç olarak 
verdiği (21 O) kuruş fazla 
görfilmcktedir. İyi bir he
sapla b ugün lshmbulun bef 
buçuk kuru~m ekmek yiye
bileceği iddia ()lunnıaktadır. 

Belediye tabıtası talimatna
mesinin (375) inci maddesine 
göre ekmek ve francalaların 
t rtılarak ı tılmaaı mecbu· 
ridir. 

Bu maddeye göre gerek 
fırıncılar, gerek francala ve 
ekmek ıatan bütün dükkan
lar terazi bulundurmıya ve fi
at listelerini dükkanlarına as· 

m1v..A me~burdurJar. Yine bu 
maddeye göre tırmcilar ck-
megı 1000 gramdan 1050 
grama kadar, fırancalalar• da 
251-3CO ve 501-550 ve 1001· 
1050 grama kadar yapacak
iardır. Bu kesirler f.rm hara

retinin vereceği fireler üze
rine kabul edilmiştir. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Müskirat İııhirarı memurları 

Galatada İskender caddesinde 

İsak isminde birinin kaçak 

rakı yaptığını haber almışlar· 

dır. Memurlar ansızın evı 

aramışlar ve bodrumda bir 
lcazanla bir miktar rakı bul-

muşlardır. lsak kazan bulu
nunca ortadan kaybolmuştur. 

iktisat Vekili 
Şehrimjzde bulunan fktuat 

Vekili Şerd Bey dün ıabah Tica
nt of ı sile Ticaret ve Sanayi oda
aını ziyaret etmi,, akşam trenllc 
Anka rayn g"trni~tir. 

Fırmlar Teftiş Edilecek 
Binaenaleyh bir fırıncı 

ekmeği (1050) gramdan bile 
yapmış olsa bugün yine narh 
mucibince alb kuruş otuz para· 
ya satmak mecburiyetindedir . 

Çünkü beher ekmekte 
yapacağı fazla ( 50 ) gram-

lıklar nihayet bir çuvalda 
( 7,5 ) kuruı tutmakta olduğu 
için hiçbir fınn bir çuval 
unda yedi buçuk kuruş gibi 

az bir menfaat için ekmeklere 
zam yapmıya lüzum görmez. 

Beher ekmekten ( 20 ) para 
fazla alabilmek için kiloluk 

ekmeklerin(70)gram fazla olması 
lazımdır ki buna da belediye ka-

nunu milsaade edemez. Binaen
aleyh fırıncıların ve ıeyyar sahc.· 

1 

ların ekmeği sekiz buçuk kuruşa 
kadar aat malan bir ihtikardır. 

Bugünkü ekmekler yüzde 
onu sert ve doksanı yumuşak 
ırınci undan, firancnlalar da 

ekistra ckstıra undan yapıl-

maktadır. Belediye şu gün
lerde bütün fırınlarla ekmek, 

l fırancala satan dükkin!ardn 
umumi bir teftiş yapacrk ve 

kanun haricinde fazla ıatan
lan cezalandıracaktır. 

iki Kaçaf<çı 
Galatada Dimitri ve Hıristo 

isminde iki kişinin ev;erinde 

kaçak rakı ve kazan bulun

mu9tur. 

Arabayı Parçaladı 
Şoför Sami Ef. nio idare 

ettiği 1649 No. otomobil bir 

yük arabasına çarpmış Ye 
parçalamıştır. 

Mavnalar Çıbanhyar 
Son fırtınanın Haydarpaşa· 

da batırdığı mamalar dün 

çıkarılmıya ba~fanılmıştı r. 

Cenup Hududum za 
150 Kilo Kolera Aşısı 

G ö n. d e r i l d i 
Basrada çıkan koleranın 

lrakm şimaline doğru dairesini 
genişletmiye başlaması üzerine 
Hükumet Irak hududunda 
aıhhi tedbirler almış ve hu
dudun birçok kısımlanru ka
pıyarak Irak yolculanmn yal
nız bir iki noktadan memle
ketimize girmelerine müsaade 
etmi,ti. Sıhhat V ekAleti i 
zamanda İstanbul Bakteriyo
lojihanesine kolera aıısı yap
muını emretmişti. Bakteriyo· 
lojihane ilk parti haıırladıiı 
( 150 ) kilo aııyı cenup vi16· 
yetlerimize göndermiştir. Aşı
nın bir kısmı ile Iraktan gelen 
yolcular qılanacak, bir kısmı 
da her ihtimale kartı ihtiyat 
olarak cenup Yiliyetlerimize 
tevzi edilecektir . 

Silahlı Kavga 
Bir Delikanlı, Arkada
şını Öldürmek istedi 

Sirkf!cide Alemdar kıraat· 
banesinde oturmakta olan 
Aziz, Süleyman, Şükrü, Mus· 
tafa ve Abdürrezz k isminde 
5 kişi arasında kavga çıkr 
mışbr. Bunlardan Süleyman 
-1.J~--.nl, l, ,.of;I.,. Mıın•_,,.f,. "'"" 
Abdürrezzak Efendilere taban
ca ile 4 el ateş etmiş, fak at 
rasgetirememiştir. Süleyman 
yakalanmış, tabancası musa· 
dere edilmiştir. 

KArh Ziyaret 
Hüseyin isminde biri Ga

latada Umumhaneci Katina· 
nın evine gitmiş, gizlice be· 
Jine bir yatak çarşafı sara· 
rak çıkmıştır. Kadın itin 
farkına varmış, Hüseyin ya· 
kalanmıttır. 

Toslamışlar 
Şoför Polon otomobilile 

vatman lsmailin idaresindeki 
tramvay biribirine çarpmış, 
her ikisi de parçalanmıştır. 

Yeni Bir Teşebbüs 
Kokain ve eroin yapan fab

rikalardan bazıları iyot istih
sal ederek hastanelere ve 
hükümet fabrikalarına ucuzca 
satmak için teşebbüslerde bu· 

ı lunmuşlardır. 

Günün Tarihi 

ı M. Litvinof 
Gelecek Pazartesi Şeb· 

rimizde Bulunacak 
Sovyet Hükumeti Haridy• 

Komiseri M. Utvlnofun memle
kf':timixe seyahatine ait dünki 
nüıbamııda aaluraat veraiftilr. 
Bu huauıta aldığımız mütemmİID 
haberlere göre, M. Litvbıof bu 
ayın yirmi altııında ıehrimbe 

•elecek, erteai ~n hemen An
karaya haraket edecektir. M. 
L=tvioof mevcut proırama gör• 
ayın sonunda Cenevreye müte• 
vecclhen hareket etmek ve ora• 
da toplanacak tahtlidi tulihat 
kooferanaında laaıır bulun•ak 
ıabrarındadır. Dost SoYyet Dey
Jetinin Hariciye Komiseri M, Lit• 
Yİnofun Cümhuriyet Bayrnmına 
tcaadüf eden bir tarihte Ankara• 
da bulunmuı, ziyaretine ayrı bir 
husuiyet ve kıymet nrdirmek• 
tedlr. 

M. Uhia.ofun bu .münasebetle 
Bafvekll l.aat Patayı Ru.yada 
bir tetkik Hyahati icrHına da 
davet etmesi ihti•alJ çok muh· 
temeldir. Bu taktlirda Bııtvekil 
Paıa, bu clayetl &.11..Jı 6nümlb• 
deki ilkbahar ifin kalnll edebile
cektir. 

Gazi Hz. 
Gu.i Hz. 41ıı akfam Ankara• 

da Yeni •ineaaya ~tmiş, göate• 
rilen fllml nyrdmiıtir. 

Eski Bilecik Meb'usu 
Sabık Bilecik meb'usu Aaaf 

bey Nafıa Umumi Müfettişliğin• 
tayin edilmittir. 

Japon Parası 
Son zamanlarda Japonlarla 

ticari münaaebatımı:ı çoğaldığı~ 

dan Japon parasının da Boraay• 
kabulü düşünülmektedir. 

Tutun Depolan için 
Belediye tütün depoları içill 

bir talimatname yapmıştır. Bıı 

talimatnameye gÖrf' her depoda 
a!lgari yirmi ton •u bulunacnkt 
bina dahilinde mümkün olan 
itfaiye tesisatı yapılacaktır. 

Mahut Gazete 
Bulgariatandn çıkan ve m.ım• 

lekdimiz aleyhinde müfsit yaı.ı• 

lar yazan intibah iımindeki mür• 
tecl gaı.eteyi Bulgar hükumeti 
kapamıya karar vermittir• 

ipekçilik Buhran Geçiriyor 
BurHda şiddetli bir ipekçilik 

buhrana ba,lad1t1 bildirilmekte
dir. Bu yfiı.dcn Hhflar durmuf, 
bazı tezglh ve fabrik::lar kapan• 
mışbr. Allkadarlar buhranın ba 
widlfle artacatını •Öylemekte
dirler. 

Yerli Fabrikalar 
Milli lktısat ve Tasarruf 

Cemiyetinin İstanbul merkeıi 
Y erit mal çıkaran fabrikala• 
rın bir kataloğunll yapmak• 
tadır. Bu kataloğ müessese 
ve evlere parasız dağıtı• 
lacaktır. 

1:-S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s._im_li_Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ________ Pı_a_z._a_r_O_l_a_H._a_s_a_n __ B_._~_e_B_a_l_k_a_n_~_o_n_~_e_r_an_s_ı_I 

l : Hasım .u. - ti.ı}ul m, Balkaıılılar, 
u koşar tckerte{ıinin etrafıDda çene olun. 

ı : Haıan H. - ŞöyJe de e1ele 
tan iyic..e muhafaza altına alın. 

ver10, ka- i 

...... 
'· 

3 : Hasan B. - Bakın, düşmanlarınızın gözil 
bu kaşar tekerleğinin iistiinde. 

4 : Hasan B. - Elleriniı: biribirinden ayrılır
sa kaıarı bir ucundan kaparlar, karışmam hal 



, 

Her gön 
Bazı 
Sualler 
Sorabilir lvligiz? 

Recep Bey, Halk Fırkası 
Programını izah eden konfe
ranaının sonunda halkı teakit 
•e mtınakaşaya davet etti: 

"Konferansın faydasını ıD
llıullendirmek için, hatta fikir
leri bizim fikirlerimize uymı· 
7anlar da dahil olduğu halde, 
lelonda hazır bulunanları mü
llakaşa ve hasbihale davet 
ediyorum,, dedi. 

Bu münakaşala.r, kesif ifa· 
delerle anlatılmıt ve bu yüz· 
den müphem kalmıf bazı 
llıUhim noktaların tenevvürfine 
hizmet edeceği için, elbette ki 
Çc,k faydaladır ve Recep Beyin 
dedikleri gibi, her vatandaş 
fikrini açıkça söyle:nelidir. 

Biz de Halk Fırkası Umu· 
illi KAtibinin bu arzusunda, 
isabetten cesaret alarak, kon· 
feran. salonunda ıoramadı
iınıız bazı suallerimizi, gaze
te slltunlannda sormak uti
Yoruz. bu suallerimiz bir iki 
llıakale devam edecektir. Re
cep Beyefendinin cevaplarile 
lerek bizi, gerek halkı ten
•ir etmek lôtfunda buluna
caklarını ümit ediyoruz. 

Konferans muhtelif mevzu
lara temas etmektedir. Biz de 
•uallerimizi mevzu sıruile 
•ormayı tercih ediyoruz : 

1 - CBmhuriyetçilik : 
Bu cephede Halk Fırka

aile birlikte yanyana yürll· 
miyecek hiçbir Türk yoktur. 
Bu mevzu tızerinde aorulabi
lecek aual ıudur : 

.. C&mhuriyet:in nqlr ve ta
mimi için şimdiye kadar pro
pagandaya neden lilzum aö
rülmemiş, ve neden bu mühim 
esasın muhtelif safhaları, muh
telif vesilelerle halka izah 
edilmemiştir ? 

2 - Milliyetçilik: 
Recep Beyefendi Fırkanın 

nıi liyetçilik hakkındaki nok
tai nazarını izah ederken 
diyorlar ki: 

"Fırkaca, Türk milleti büyük 
beşeriyet aileainin bir unadur. 
Ancak milletimizin hususi seci· 
Jelerinin ve müatakil. hüviyetinin 
IDahfuz kalması için, iıer ntrt den 
re.irse gelaia, ve her ne mahi· 
)ette olursa olsun, beynelmilel· 
cilik cereyanlarına kapılmanın 
iDİili feliketler doğuracağına ka
lliiz. Her ferdimizin bundan dik· 
katle kaçınma11nı lüzumlu fÖ• 

l'Grüz. " 
Konferansın diğer bir ye· 

rinde şu cilmleler vardır: 
" \11Uiyet ruhu Fırka progra• 

lb• f ı her faslında yer almıtbr. 
Bilhassa maarif esaalarmda biri· 
blr!f!r ini takip eden maddelerde 
bu fikir tekrar olunmaktadır. 
Proıırama göre "COmhuriyetçl, 
llılUiyetçi, ve liik vatandaf 
Yetiitirmek tahsilin her dereceal 
için mecburi ihtimam noktaııdar.,, 

Şu esaslara göre Halk fır· 
k-sı bilhassa gençliğe milli bir 
terl:liye ve milli bir mefkure 
•erilmesini istemekle, beynel
l'ıilelcilik ile mücadele etmek 
llıım geldiğini iddia etmek· 
tedir. 
Şu halde sorabilir miyiz? 

~emlttkette ellerine çocukla· 
rıınızı teslim ettiğimiz birta• 
lorn ecnebi müesseseler vardır 
lci, buralarda munbaııran bey· 
belmilelcilik fikri telkin edil· 
lılıektedir • Bu müe11ueler 
4navikaıa Kollejlerl, Geaç 

SON' POSTA 

Resimli Makalesi • Harp Ve 

1 - Eakiden hükilmdarlar, milleti ko
laylıkla idare etmenin yolunu bulmutlardı. 
Onları harbe ıGrGkler, dahJlr tazyik Y8 

fltismarı hiHetmelerine umu ve imkin 

bırakmazlardı. 

2 - MilJetler kendi idarelerini kendi 
ellerine aldıktan sonra, harbin mana
sızlığını ve zararını anladılar, anlaşma 

yollanna girdiler. 

3 - İtte düne kadar biribirlerlJe mu
harebe etmekten batka emelleri olmıyan 
Türkiye ile Yunanlıtanın bugllo doat olma-
ıının, latanbulda Balkan miJletleri murah
haslarının toplanarak umumi bir anlaşma 
zemini aramalarının hikmeti ve manaaı budur. 
Şimdi mllletler harp detil, sulh istiyorlar. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER/ 

Sayfa 3 -
Sözün Kısası 

Balkan 
Kon/ eransında 
Hanımlar 

P. S. -
Dolmabahçe sarayının m 

ayede salonuna giriyoruz. C 

kadar yükıek bir tavam 
ki, ortasında bilyilk avi 
olmasa, bu salonda ade 
bir tayyare uçurmak, hat 
iki tayyare aruında p~ 
bir yarıt yapmak mümkilndl 
Oturuyoruz. Murahhaslar 1 
rer ikişer geliyorlar. Ço 
yaşlı, &açlarım veya saçJann 
rengmı kaybetmiş, bnyf 
milll ihtirasların alevinde ka 
rulmuı, iki kavrulmut çele 
diplomatlar. Bunları size 
vire hacet yok. Sinemada 
ya gazete sahifelerinde resi 
lerini gördüğünüz bütün 
litika adamlarına benziyor! 

BAŞVEKil Yeni Sene Bütçesi 15 YUNANiSTANDA 
Beynelmilel konferanslar, ye 
nesak bir elbise gibi, hep • 
ayni resmi ıahsiyete aa 
kalıplamış. 

Dün Vekiller Heyetine 
izahat Verdi 

Ankara, 22 ( Hususi ) 
Baıvekil ismet Paıa diln bu
raya geldi. lıtuyonda, bqta 
Reiıicümbur Hazretleri oldu
j'U halde Meclis ve Erkim· 
harbiye reisleri, Vekiller, 
meb'ualar tarafından karşı· ı 
landı. istasyon ve civarı· 
na toplanan halk ve esnaf 
tarafından da tezahurat ya- J 
pıldı. 

Bqvekil öğle yemeğini Gazi 
Hz. nin köşklerinde yedikten 
sonra akşam Vekiller Heye
tine riyuet etti ve seyahat 
hakkında izahat verdi. 

Banyolu Bir Otomobil 
Almanyanın Layipzg Da

rülfünunu Profesörlerinden M. 
Gnıtav kendi otomobilile 
Almanyadan fehrimize gel
mittir. Otomobilin arkasında 
banyosu ve ftç yatatı olan 
bir de vagonu vardır. Profe
IÖr Aıyanın, insan ayağı bu
mıyan yerlerinde tetkikata 
gidecektir. ----Bir Sahtekar Kayboldu 

Maliye Veklleti Amirlerini~ 
imzalarile, resmi miihOrlen 
taklit ederek Maliye veme
sinden para almıya çalışan 
bir zat kendiıinden fÜphe 
edildiğini anlar olamaz orta
dan kaybolmUftur. Bu zatın 
Rahmi İlminde bir memur 
olduğu anlatılmaktadır. 

Hıristiyan Cemiyetleri ve Miı· 
yoner mektepleridir. 

Milyon Eksik Olacak Yeni Bir Siyasi ihtilaf 
Baş Gösterdi 

Atina, 21 ( A.A ) - istifa 
eden Yunan bankası umum 
mildilrü M. Alex Diowidis'in 

l halefinin tayini meselesi YuAnkara, 21 - Yeni sene bütçesi hazırlanırken varidatın 
nanistandaki siyasi ve iktısadt 

bir miktar daha tenezzülil karşısında 932 bntçesinde varidat mahafili pek ziyade düşündU-

Kabine, Gazi Hz. nin Riyasetinde 
Toplanıp Biitçeyi T esbit Edecek 

ve masraf arasında bir uygunluk temini artık bir Maliye Ve- riip meşgul etmekten hali 
k•leti işi olmaktan çıkmış, devlet işi olmuştur. Bunun için 186 kalmamaktadır. 
milyonluk masraf bütçesinin 15 milyon daha tenzili Reisicüm- Bütün dünyada para vazi-
hur Hz. nin riyasetinde fevkalA e toplanacak bir Heyeti Ve- yetinde bük"...., i ren karga· 
kile içtimaında görüşülecek ve liu tenzilat temin edilecektir. şalak ka. 1 a 1 Yunan 

Varidatın şu noktalarda düştüğü anlaşılmaktadır: bankasının mı,ıi paraııın istik-
rarını muhafaza hususunda 1 - Arazi vergisi bu vergi kanunundaki muafiyetler va• 
oynıyacagıv ehemmiyeti kolay-"d.t.. clt~, ...... :": .... .,. .... :r -•---ı ..... -..1 ... 

2 - Hayvanlar vergisinde biraz tenezzlll kaydedilmekt~e-d-i~~. ~• -ııkla kavranabilir. 
3 - GOmrOk vergiaini• fimdiye kadar temin ettiği va- M. Venizefoa bu yakınlarda 

ridatı verememesi için sebepler vardır. vaki beyanatında demiıtir ki; 
4 - Millbak blltçe ile idare edilen malr inbisarlvla dev- "ffilkümet drahminin kıy· 

letçe idare edilen idari i•hisarların varidatı düımektedir. metten düşmesine mahal ver· 
5 - Devlet Demiryoları bütçede musarrab varidatını memt.k için elinden gelen 

kt d. herıeyi yapacak ve nekadar temin edememe e ır. 
6 _ Mahkeme ve no:er harçlan, ihtira, miraa vesaire güç, ağır olursa olsun, hiç 

gibi müteferrik hasılat ta ten~zzül etmektedir. bir tedbir karıısında geri 
çekilemiyecektir. Hükfıme!in 

Taşnaklarm Hezeyan l D~stunu Yaraladı bu gayesine varacağına pek 
Ankaradan bildirildiğinegö- Taksımde oturan Şoför AlA kani bulunuyorum. 

re Ermeni Taşnak komitıi· Şllkrll Efendi kıskançlık yü-
nin Pariate çıkan Hl'aÇ zünden dostu Maryamı tehli-
iımindeki gazeteai aleyhiriıe keli surette yaralamıştır. 
ne11iyat yapmakta, bir ta· 
kım hezeyanlar aavurma:ta· 
dır. Türk zabıtaıınm me•le
ketimize müteveccih Erreni 
kasıtlarını doğar doğmaz bğ
maıı ve fesatçıların meıle· 
k . · · · i bouak etımız asayışın . 
vaaıtalar bulamaması kedı· 
lerini derin bir llmitsi:iğe 
dtıtllrmüştür. 

"Yakıt" On Beş Yaşmda 
Gazetelerimiz içinde en 

Y&flısı olan (Vakıt) dlln on 
dördüncll aenesini bitirdi, bu-
gün on bet yaşına girdi. 
Arkadatımızı tebrik eder ve 
neşriyat hayatında daima mu
vaffak olmasmı candan di-
leriz. 

Recep Bey 
Yarın lzmirde Konfe

rans Verecek 

Aralannda hanımlar da v 
Hatta pek tazeleri bile. G6 
lerim, gayriihtiyari, salon 
bir cazbant, yahut sine 
perdesi arıyor. Doğru 
ben, podranın, kıremin, ruju 
rimelin, ipek çorabın ve 
35 - 36 numaralı ayak 
bu kadar ciddi işlerde b 
lunduğunu görmiye pek alı 
değilim. Fakat onlar peru 
koltuğuna yerleşir gibi sad 
Jikle yerlerine oturuyorl 
Güzel. Nutuklar bqlıy 
Hanı mlar, Efendiler 1 B 
milletlerinin mUmeasill • 
ikinci defa bir çatı albn 
görmek saadeti... Hanıml 
Efendiler 1 Bu tesanüdün 
zinkilere ve bizimkilere 
tedeceği menfaatlerin 
bir hesabını görmiye b 
madan evvel, mllaaraa 
beyan ..• 
Hanımlardan biri ötekinin 

lağına eğiliyor ve birtey al 
lüyor. Aceba nedir? Ben f6yl 
tahmin ettim. Diyor ki: 

- Emil Yaninğse bem 
yor mu ? " Babaların gllnalu 
filminde ... 

Nutuk devam ediyor: • 
nımlar, Efendirf Senelerin t 
valisi, içinde bulunduğum 
karışık davaların hallini k 
Iaylaştırmak şöyle dursun. •• ,. 
Hanım yine fıslıyor: 

- Ramon Novaro elll bef 
yasına gelirse, tıpkı bu ma
raı i asa benzemiyecek mi? 

- A ... Pudram da kalma
mış, azıcık senin kutuyu bana 
uzatır mısın ? 

Amerikan mektep ve genç· 
lik mileaseselerinin program· 
lannı okumak, talebeye yap
tıkları beynelmilelcilik telkin· 
leri hakkında bir fikir edin
miye kafidir. 

r • • 

lzmir, 21 (Hususl muhabiri
mizden)- Halk Fırkası Umu
mi Katibi Recep Bey geldi, 
Vali ve Fırkanın mahalli erki
m, İzmir meb'usları tarafmdan 
kartılandı. Yarın saat 17 de 
tOccann iıtirakile bir toplantı 
yapılacak ve tüccar, Recep 
Beye temennilerini, dertlerini 
anlatacaklardır. 

- Ayağa kalk, Balkan mar
şı çalınıyor. 

Öyle sanıyorum ki bu gellf 
han,mlara göre şu canım par
kelerin tisl'lnde f:ıe güzel da 
dilir ve Balkan marşı yerine 
bir Arjantin tangosu ne iyi 
gider. insanların biribirlerile 
sulh halinde yaşa:nalnn, an• 
la~:naları ve kucaklaşmalan 
için danstan daha mükemmel 
bir vesiJe olabilir mi? Bütün 
bu işleri genç, pek genç dip
lomatlara bırakınız . Onlar 
böyle bot yere vakit geçirmc-
11Jeyi o kadar iyi bilirler ki • 

Bu mekteofere giden talebe 
ile konuşunuz ve bu milesse
selerden çıkan gençleri göz
den geçiriniz. Göreceksiniz ki 
çoğu kozmopolittir. Beynelmi· 
lelcidir, Milliyet fikirlerini 
beğenmemektedir. 

f ngilizler nıiistemlekelerinde 
müstemleke halkımn milli se· 
ciyesini bu mekteplerle bozabr: 
Biıde hali yaşayan bu ecne ı 
mnesseseleri de, A~pamn 
TUrkiyede gençliiin mıl~i ~e· 
. . . bozmıya memur ıstık

cıyesını 

taf kollarıdır. 
Halk Fırkasının bu ecmıbl 

l i /ıakkındakl 
nıüessese er ı· 
noktai nazarını öir•n•hl ,,. 

mi•lz? 

İnan ister, inanma/ • 
ister 

Yeni bütçe için dkl
kat yapılırken, Ttıtt in· 
hisar ldaresinın eçen 
ıene 24 milyon lirak bir 
varidat temin ettiği hal
de bu ıeneki varichmn 
13 milyon liraya ıdiği 
görülmüştür. 

Bu sene tütün phası 
fena olabilir. buml 
buhranın da bundaesiri 
bulunabilir. Fakat ıizim 
en mühim ihraç ııdde
miz olan tlitünd bu 
varidat nokaanı aber 

verilirken, bir taraftan da 
Tütün lnhiıar ldareıinin 
Av;upanın her tarafında 
şubeler açtığı, faaliyetini 
arttırdığı bildirilyor.Diğer 
taraftan, saldhiyettar kim
seler, iyi idare edildiği 
takdirde tütün inhisarmm 
varidatım 40 milyon lira• 
ya çıkarmak mümkün 
olduğunu söylüyorlar. 
Artık bu şerait dahi

linde TütUn İnhisar ldare
ıinin faaliyeti hakkında 
verilen haberlere, 

ldflr an ister inanma/ 

Ayni aünün gecesi de Halk 
evinde bir konferans vere
cektir. 

Cumaya Manisaya giderek 
orada da bir konferans ver
dikten sonra pazar günll Ban
dırma yolu ile fstanbula dö
necektir. Adnan 

ispanyada Kargaşalık 
Burgon, 20 (A.A.)- Birkaç 

kişilik bir grup, papaz taraf
tarı bir gazeteyi satan d3:-t 
gence çatmışlard:r. Bunun 
üzerine bir arbede çıkmışbr. 
Yoldan gelip geçenler de 
kavgaya kanmııla.r ve tevkif
ler yapılmııtır. 

Stadyom Meselesi 
Belediye şehrin imarı için 
ütehassıs celbi hakkında tet· 
kat yaptırmaktadır. Stadoym 

b se Yenib hç de Y• pı.a• 
caktır. 
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1 Memleket Haberleri 

Ana doluda 
Tütün 

11 Ç O C U K s A y F A s ı I[ Seyahat Mektupları] 
. Venedik 

• 
lstihsalatı 

Balıkesirde bu seneki tütUn 
istihsalatı geçen senelerden az, 
fakat nefaset itibarile çok 
iyidir. Balıkesir merkez kaza· 
ıının bu seneki tütün istihsa
lltı 200,000, Ayvalık kazası
nın iıtihsalAtı ise 650,000 kilo 
raddesindedir. 

Ayvalıiın tütün alıcısı gel
miş, mubayaaya başlamıştır. 
Burada tütün satışı 90 dan 
130 kuruş arasındadır. Balı

kesire henüz alıcı gelmediğin
den satış yapılmamıştır. Sın
dırğıya ise birkaç alıcı gelmiş 
ve ttitUnleri gördtıkten sonra 
biç bir fiat vermeden gitmiş

lerdir. 
Tütün inhisar idaresi tntiln 

mubayaa etmemekle beraber 
alam &atım işinde nazım 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Tarsus Çiftçileri 

;Oyunlar 
Mum Söndür
me Oyunu 
Bu oyun sizi kahkahalarla 

güldürür. Birkaç arkadaş bir 
araya geldiğiniz zaman "Mum 
söndü oyunu oynıyalım,, diye 
teklif ediniz. Oyunu kimse 
bilmediği için tarif edersiniz. 

- Bir mum yakacağız. Mu
mu masa veya sa,,dalye üze

''\'''',~ ~ ~':v.~ 
..:..... d 

- Q -- . 

Adana , (Hususi) - Tarıms 
çiftçileri, Adana çiftçileri gibi 
borçlarının tecili için Ankara
ya bir heyet göndermeğe ka· 
rar vermişlerdir. Heyet Ada
nadan Ankaraya gidecek olan 
heyetle birlikte hareket ede
cek ve ayni esasları müda
faa eyliyecektir. 

· rine koyacağız. Sonra her 
birimizin birer gözlerini bağ· 
lıyacağız. Kim mumu söndü
rebili:se oyunu o kazanacak. 

Herkes ben söndüreceğim 
diye bahse girişir. Hepsinin 
gözlerini bağlar ve biribiri 
arkasına sıralarsınız. Mumu da 
yerinden kaldırırsınız. Herkes 
birer birer gelir ve muıpu 
sôndiireceğim diye lifler. Üf
liyenin gözü açıhr. Kendisine 
yapılan oyunu görünce, güler 
ve diğerlerini ıeyre koyulur. 

Havalar Bozuldu 
Ankara, 20 (A. A.) - lk

tısat Vekaleti Meteoroloji Ens· 
titüsünden aldığımız malumata 
göre bu gece Türkiyenin 
Trakya. Garbi Aııadolu, Ege 
mıntakası, Orta Anadolu ve 

ı Sonuncuya kadar herkes İfi 
f ıizli tutar. Fakat kahkahadan 

'bay•hr. 

kısmen Cenubi Anadoludan, 
Adanaya kadar az. farklı 
miktarlarda olmak üzere yağ
mur düşmüştür. En çok 
Trakyaya isabet etmektedir. 

lzmirde Üzüm Satışı 
İzmir, ıo (A.A.) - Bugün 

30 kuruştan 56 kurşa kadar 
2133 çuval üzüm ve 1 O ku-

1 ruştan 32 kuruşa kadar 2296 
çuval incir satılmıştır. 

Balikesirde Yağmur 
Balikesir, 20 (A.A.) - Diln 

öğle ti:ıeri yağan ve iki bu
çuk saat süren yağmurdan 
ıonra havalar yeniden soğ
muftur. 

Mersinde Pamuk Piyasası 
Mersin, 20 (A.A) -- Dtın 

bcıaada 137 kuruşla 147 kuruş 
arasında 3500 batman pamuk 
ıablmıştır. 

Bir Rüşvet Maznunu I 
Adana, (Hususi) - Evvelce 

burada ikinci mfü~tantiklik kA
tipliğinde bulunan Sait Efendi 
r .işvet almak meselesinden mu
hakeme ediliyordu. Mahkeme 
maznunun tevkıfine karar verdi. 

Gizli Emlak Bulundu 
l:ımir, - Hila Yunuistan

da oturmakta . olan Madam 
lstifani namında bir kadınm 
ıahteklrhkla Bucada iki yllz 
bin lira kıymetinde emllk ve 
araziden vekili ııfatile tenefftl 
ettiği Müddeiumumiliğe ihbar 
edilmiştir. Meseleyi Uıbar 
eden Buca muhtarı Mehmet 
Efendi ile, hUkftmete alt ol· 
duğu iddia edilen bu emll
kln yalan yere 9ahadetleri
le hazinenin elinden çıkmaıı
aa sebebiyet verdikleri ideia 
edilen 9abıiyetler dün Uçücü 
istintak dairealnde lıtima ... 

dllmlttlr. 

Postacı Oyunu 
Bu da birkaç arkadaş bir 

araya geldiği zaman oynana-

~-~ 
~~~~~ 
~ ~'f\'- ,-~ 
~ -~ t .J\ 
~JA"°~~ , .~\~ 

cak oyundur. Çocukların hepıi 
bir yere oturur. Herkese bi
rer tehir ismi verilir. Mesela 
benim! ismim, İstanbul, sizinki 
Ankara, ötekininki Kastamo
nu olur. Ebe de postacı olur. 
Oyunu idare eden kimse: 
"İıtanbuldan Ankaraya posta 
var,, deyince, isimleri İstanbul 
ve Ankara olan çocuklar kal-
kıp yerlerini değiştirirler. 
Poıtacı boşalan yerlerden bi
rine oturabiline, ayakta ka
lan ebe olur. 

Basit Bir Oyun 
EYde arkadaşlarınızı etlen• 

dlrmek için oyun dUşöndliü
nBz zaman ıunu da unutma
yın. Onlara, 

- Bakın, ıuau yapabilir 
miıiniz? diyin. 

Bütnn çocuklar ıize baka
caklar. Sonra bir elinizi kal
dırıp parmaklarınızı sayın: 

- Bakın, bir, iki, Uç, d6rt •. 
Kerkea tabii yapabiliriz, di

yecekler, ve saymıya baflıya
caklar. Fakat daima batlan
ııçta ( bak ) kelimeıinl ı6yle
meyi unutacaklar. Onu unu-
tacaklar. Onu unuttukça, siı 
de (yanlıt) diyecek ve onları 
aaıırtacakıınıı. 

Yeni Bilmecemiz 
Kaç Hata Var, Bu Resimde 

Bulunuz Ve Bildiriniz 

Ressamımız bu reımi yaparken birk.;ç yanlı~ yapmıştır. Bu 
yanlışları arayınız ve bulup yanlarına ltaret koyunuz. Altına 
da kalemle ne hata yapıldığını yazınız. Sonra bu klğıdı kesip 
gar.etemizde bilmece memurluğuna gönderiniz. 

Y anhşları tamamen bulan çocuklardan yüz kişiye muhtelif 
güzel hediyeler verilecektir. 

Cevapların on beş gün liinde idarehanemize gönderilmit 
olması llzımdır. 

Saat 
Nasıl 
• 
işler? 

C' 

Saat biribirinc bitişik bir
çok çarklardan yapılmıştır. 
Bu resimde bu çarkların na
ııl tanzim edildiği görülmek
tedir. Bu çarklar da bir zem~ 
herek sayesinde hareket et
tirilir. Zemberek (A) itareti 
bllytık bir halka içindedir. 
Zemberek açıldıkça (A) hal
kası döner. Diğer çarklar 
birer birer ona bitişik olduğu 
için, o dönünce &teki çark
lar da döner. Bu çarkların 
her biri ayrı ayrı devirler 

.- Ne arıyorsun orada yi-., 
.ıeı 

.,,._ Kış geliyor. 
yu~ yapıyorum. 

Kuşlara 

. .,. _ _,,..._....._.,_,___.,....._.,.. _____ _ 
yapırlar. Biri dakikayı, biri 
Jaal, biri saniyeyi gösterir. 

ffe kolunuzdaki saat bu 
.. ayfCfe ve böyle itler. Fakat 
saatnizi çıkarıp tecrilbeye 
kal)#nayın. Bir daha yapa
maııınız. Bozulur gider. 

Bu Resimde Ne Yanlış 

Bilme~emiz Var 
Hediyelerinizi Alınız 
On beş gün evvel çıkan 

reılmdeki yanhılar ıunlardır: 
1 - Kadının bir küpesi 

yoktur. 2 Sandalyenin 
ayakları baıka başkadır. 3 -
Kadının kunduraları başka 
ba9kadır. 4 - Kadının bir 
!linde üç parmak vardır. 5-
Sandalyenin bir ayatı yoktur. 

Bu hataları bulup hediyeye 
hak kaıanan okuyucularımı· 
ıın iıimleri •• hediyeleri a9a· 

ğıya Y.azılmııtır. Tatra karl
lerimz•n hediyeleri adreslerine 
gönd'tilıniştir. 

lstınbul karilerimix cumar
tesinJen itibaren öğled~n son· 
ra jJarehanemize uğrıyarak 
hediy'lcrini alabilirler. 

Birtr Kitap Kazananlar 
Salih" Namık Kemal Mektebi tale

beılndef l<Azım, Ankara erkek llıeal 
ta1ebeıt1'" 49 Kenan, Sirkeci Salkım· 
ı6f1H 6! UrhanelUn, Buru Gu:ip:ışa 
caddetl Sctba91 Eıkl BaA'dat Oteli al· 
tında ıt 2 Sabahattin, Konya Zühal 
Terılhaı:ı''lnde Ahmet Faruk, Kula 

•• 
Oğreniniz 

Müzesinde 
Bir Cümle 

Vücudumuzda 
Kaç Kemik Var? 1 

Selim Ragıp 
V enedik - İtalyanın Ve

ne dik adı verilen şiir ve ha· 
yal diyarına ayağımı attığım 

Bu sualin cevabını verirken 
yalnız bir rakam göstermek 
kafi deiildir. Çün'cü her 
vücutta kemiklerin mik
tarı ayni değildir. Hattl ken
di vücuuumuzdaki kemiklerin 
miktarı bile yaşa göre değişir. 
Genç:ikte vücudumuzda 206 
ayrı barça kemik vardır. İhti
yarlad ı kça bazı kemikler biri
birlerile birleşir, bir kemik 
olurlar. 

Bel kemiğinde 33 ayrı kli
çük kemik vardır. Bu parça
ların üst tarafta bulunan 24 
tanesi bütün hayat müdde
tince değişmez, olduğu gibi 
kalır. Fakat 25 inci, 26 ıncı, 
27 inci ve 28 inci kemikler 
birleşip bir kemik vücude 
getirirler. Bunların altında 
diğer dört kemik te birleşip 
ayrıca bir kemik olurlar. 
Sonra, başımızın iskeletinde 
gençlik zamanında 22 tane 
ayrı kemik parçası vardır. Bu 
miktar ihtiyarlıkta azalır. 
Onun için bir inıanın vücu
dunda kaç kemik bulunduğu
nu kat'iyyetle ıöylemek mUm
kUn dt>:ğildir. 

ilk dakıkada gönlümün iftihar 
duygusile kabardığını hisset-
tim. Bende bu hissi uyandı• 
ran şey, bu bin bir güzide 
eserlerin toplandığı güzel şe• 
hirde gördüğüm moza} ık bir 
tablo oldu. Bu tablo, Venedi· 
ğe büyük bir hususiyet veren 
ve San Marko ismini taşıyan 
meydanda, ayni namdaki kili• 
senin harici cephesini süslü· 
yor. San Marko, hıristiyao 

efsanelerine göre Mısırda öl· 
müş, V enediğe nakledilmek 
istenilmiş, bir azizdir. 

Fakat cenazesinin lÖtürill· 
mesinc müsaade edilmeditl 
için cesedi domuz etleri ara• 
sına saklanılmış. 

Haram addedilen eşyaya 

karşı büyük bir nefret 
duyan Mısırdaki eski Türkler, 
gümrükten geçirilen bu garip 
ve kokulu sandukaya burull"' 
larını tutarak şöyle bir göz 
atmışlar, muayene etmek bile 
istememitler. 

Yirminci asırda, bUyilk bir 
renk ahengi ile vücuda getl· 
rilen bu sahneye ait tabloyu 
garbın en insan uğrağı bir 
şehrinde görmek ve dünkl 
cetlerimizin aynen ifade olu
nan kıyafetleri karşısında bir 

d 
parça hayal vakfesi geçirmek, 

Hangi Hayvan ır bir TUrk çocuğu için, derili 
bir haz menşei oluyor. 

Bilmecemizi Doğ- Bu duygu, bu vakfeden sor 
ra da beni bırakmadı. Venecil' 

rn Halledenler ğin eıki Oukler aaraYında, 
Hediyelerinizi Ahmz 

On bet gün evvel "Bu 
hangi hayvandır,, bilmeceıin

deki hayvan: Fare Ye kap
lumbağadar. Her iki ıekJI 
bulanlar da doğru halletmiş 
addolunmuşlardır. 

Bunlardan doğru halledip 
hediye kazananların isimleri 
qağıya yazılmıştır. Taıra ka
rilerimizin hediyeleri adresle
rine gönderilmittir. İstanbul 
karilerimiz cumartesinden iti
baren öğleden ıonra idareha
nemi:ıe uğrıyarak hediyelerini 
alabilirler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Artuva çiftlik tabrint kitibi 

Ruhi Bey otlu Turtut, Adana 
Kolordu caddesinde bakkal 
Remzi Ef. vaııtutle En.,er, An
kara kız lise.inden 332 Ni:ııma, 
Adana Saray civarı Sofu bahçesi 
mahallesinde 75 Münci ıokak (2) 
numaralı hanede Muıtafa, Çangı
rı Poıta telırraf mOdilrüniln otlu 
Salahattln, Adana, erkek ltaeıin
d D 235 Sait Ôzcan, Ankara, Ulu 
çaıı.iarlı fabrikatör Arif Bey 
mektebi Gültekin. Adana Kale
kap ıı ı da fP kerci Mahmet, Edir
ne Gazi şehir yata mektebi Fer· 
zane, Catalotlunda Silreyya Bey 
apartımanıoda (2) numarada Fet
hiye Hanımlar ve Beyler. 

SON POSTA 
KLOBO 
Kupon:21 

1 

Şlınden ıonra Son Poeta KlllbUne 
aza olabllmfk için her hafta bu 
tayfada nt9redecetlmis kuponlardan 
dör tane toplayıp getirmek veya 
g6ndernıık llzınıdır. Bu kuponları 
kealp toplayını:ı. 

poıtanuinde M. Zekll, Adana Ticaret 
Mektebi 331 Ha~lm, Konya erkek liteal 
652 Hıulp Hüsnü, Konya erkek liıe1I 

9ı Seflk, Kandilli Ramazan ıokağı ı 
Burhanettln, letanbul SO inci llkmektep 
!18 Sedat, lzmlr Hlurönii 24 Yazmacı 
Muammer Beyler ve Haıular. 

( Devamı yarın 7 inci sayfada) 

, "Correre,, denilen milzeyi ge
zerken de hep ayni milli gu
rur ile sarhoıtum. Buralarda, 
V enedikle yaptığımız ve atıl'-' 
lar ıUren cidallerimizin başla• 
ma, inkitaf ve sönme safha
larını adım, adım takip etmek 
mUmkllndU. Hele " Correre ,, 
müzeıinde bir top gördüm ki 
üzerinde Elameli Hasan Bey 
cümlesi büyük bir vuzuh ile 
okunuyordu. 

Gayriihtiyari, bu eski Türk 
san'atklnna karıı dudaklarım· 
da htirmetkir bir fatiha suresi 
titredi. 

Tavanda, bir Türk kalyo• 
nundan alınmış, ortasmda bü• 
yük bir zülfikar resmi i'Öril• 
len kocaman bir harp sancağı 
vardı • Bizim mözelerimiı:Je 
mevcut yüzlerce V enedik harp 
ganimetine mukabil tek bir 
sancak. Dükler saraymda gör• 
düğüm bir ikincisini de buna 
ili ve ederseniz, amansız su· 
rette aramızda geçen müca· 
delenin onların elinde ne ka• 
dar hafif eser bıraktığını an .. 
lıyabilirsınız. 

. Peşte dönüşü, Başvekil 
ismet Paşa da bu müzeyi ziya" 
ret etmişti. Kendisine, birçok 
ltalyan Devlet ricalile bera .. 
her eski Maliye nazırı Kont 
Volpide refakat ediyordu , 

Pataya delAlet eden reami rehber, 
müzenin bu k11mına gelindiği zaman, 
mevcut eecrlerln ner~den tedarik edil• 
dlğlnl ıöylemlyuek bir nezaket hareketi 
g6etermek ietedi. Pa,anın yüzüne bak• 
lım. Çehresinde beliren heycan i1Jerl 
dimağından geçen fikirleri )dlfi deuce• 
de anlatıyordu. Etrafına döndü. Natlk 
bir tebc111Umle fU manidar climley! 
eöyledl: 

" - Ah bu Türkler, ne ya .. 
man adamlarmış. Avrupada 
nereyi ziyaret ettimse hep 
karşımda onları buldum.,, 

• Bu dere önünde rehberin ne düşün• 
dUğUnü bllmi}orum. Fakat şahsan, mü· 
masll bir vaziyette, zemin ve z11mnnll 
bu derece uyrun blr mütalea ile nadlt 
karfıla9m19 olduğumu itiraf ederim. 
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Dünyada Olup Biten Hadiseler 
Kadın • 

Japonyanın Mızıkçılıkta Devam Etmesi Çin- ' 
de Şiddetli Bir Galeyana Sebep Oldu 

Ve Kalp işleri 

Bir Taşralı fstanbullu 
Bir Kızla Evlenmeli Mi 

Amerika J 

Mülakatları 
Fransız Bqvekilini Ameri· 

lcaya götilren ( lı dö Frana ) 
•apuru bu sabah Nevyork 
liınaninana varmıt ve M. Uval 
karaya ay< k basmı9tır. 

Gelen haberlere göre Fran
ıız Baıvekil NeyYorktan dotru 
Amerikanın hükumet merkezi 
olan V •tingtona gidecek ve 
llleıhur Beyaz Sarayda Cim· 
hur Reiıi M. Hovere mflllld 
olacakbr. Avrupa aiyul me
hafiliade bu mDllkata çok 
ehemmiyet verilmekte ve bir 
d6nilm noktaaı addedilmek
tedir. 

MOllkatlar, evvelce de yaz
dıiımıı gibi ltUlaa... harp 
borçlanna aittir. M. Hover, 
Almanyaya yttklenen mtıthft 
borcun ya bafifletilmeılni, 
Yahut ta uzunca bir zaman itin 
tecil edilmesini teklif etmek
tedir. Franaa bUttla borçlann 
uzun bir mDddetle teciline 
taraftar değildir. Fakat ortada 
feci ve hakiki bir vasiyet 
•ardır : Almanya ltorcunu 
6demiyecek bir hale ıelmiftir. 

Her halde bu mtıllkatlar
dan İfe yarayabilecek hlr 
•etice çıkarılmaıına çalıııla
cakbr. 

ı..utere t.tlhabat pr•p••1nduaı ıolrakluda fırkaJarıa ilini ıranı İi•dlren Çocuklar 

Hevyork Bankalar1 
Nevyork, 21 (A. A.) - Ney. 

york bankalan F rauıa Ban-
kaıının mevduatı lıin Yeri.len 
faiz miktarını arttırmamak 
busuıunda mutabık kalmıılar

dır. 

ispanyada Vaziyet 
Madrit, 21 (A. A.)- Corte1 

lbecliıi cumhuriyetin mtklafaaaı 
'hakkındaki kanun llyibasını 

1'abul etmiştir. Bu llyiha ıD-
1'un ve uayiıin mubafaıaıı 
için lüzum ıöreceği her tllrlll 
tedbirleri almıya bllkümeti 
lllezun kılmaktadır • 

Çiftlik Yangım 
Calıary, (Alberta) 21 (A.A.) 

lngiliz Veliahtı Prenı de Cal
lea'in Calgary' daki çiftliği 
llleçhu} bir sebepten delayı 
çıkan yaniın neticesinde 
ehemmiyetli surette hasara 
bğramııbr. 

Çin-Japon 
Boğo.zlaıma•ı 

Abam cemiyeti Çin - Ja
pon ilttil&finı halletmiye ut-
rqırken uzak Aayanın iki 
arı milleti hllı botazlatıp 
duruyorlar. Son l'•len telıraf 
lsaberlerhae lire Çiade Ja
ponya aleyhine •athit Te 
annne durulmuı kabil olmı
yacak ıekllde bir l'•leyaa 
yardır. Bu ıaleyan Japonyayı 
enditeye dtııtırmftıtur. Y eal 
bir Japon hareketialn Çinde 
dratll bir akiılllmel doju
racağı hakkında umumi bir 
kanaat yardır. 

]aponganın 
Şartları 

Nankin, 21 ( A. A. ) - Ja
ponyaaın Mançuri ibtillfının 
llalti için ileri ıürdtıttı ıartla
nn kabulilnU fıtediğine dair 
olan haber Nankin hllkftmet 
mahafili ve balkı tarafından 
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YAZAN: * * 
ner Hacı Sinan, aokakta idi. 
Hattat Haıan da, mGhürdarlığına 
aaınzet tuttutu Mustafayı yanına 
çağırarak iltifat ediyordu: 

- Baban buoamıt oğul. Ta 
Sarayboınadan taban tepip bura• 

imi' Hni iıtemiye yelten-
ya g~ 1 - d 

• Bu ite ben pldum. aen e 
mış. 

rül ı 
Ç t un mahzun mahzun ao· 

ocu ı· d' 
t ,. u aörüece teael ı ver ı: RlUrt u6 un e _ d 

- Sen daha toyıun, dunya a~ 
b . Adam o,..ulları rerçı 

biha eraın. 6 k 
ktan yaratılmışhr, fa at 

--~,...._,_ .... ~~.--,.,.,·-·ı) Çin 
Valıdeli 

Şangay, 21 ( A.A ) - Çin' 
deki ikilijin ortadan kaldın
Jarak bir birlik vücuda geti
rilmesi meıelesini Nankin 
laOkfımeti ile müzakere etmek 
llzere Changay'a gelmit olan 
Kanton murabbaslan yirmi 
itin klıilik bir halk kitlesi 
tarafından muzikalarla kar
ıılanmııtır. 

150 kişiden mürekkep bu
lunan bu murahhas heyette 
Kuominııtang Reisi W anır 
Cheng W ei, Doktor Ougene 
Claen ile lrenıides denilen 
aakerlerin meıhur kumandam 
Chang Fak Wei bulunmak
tadır. 

Japonya Yola 
· Mı Geliyor ? 

urld blıDfla 
'; in • Japon harbı : Manç • 

ininde Japon nlbetçı..I 

btıyflk bir hiddet uyandırııı-
tır. 

tında komak günahtır. ~e bu 
· -.Jkte fflnahı İfliyemem, ıenı ÇOr 

koyamam. Babanı unut, >ana 
batlan. Çok a-eçmez, tanlı töh· 
retli bir ağa, belki pata oft1un. 

Ve ıonra milyoner ,deyi 
ikna için i'Aveye Hhum ralü: 

- Benim elimden be tef 
relir. Diler1em ahır uıtamı 
nzir ederim. Çllnkü teketlO 
Hünkirı tahta çıkaran !nim. 
Ent, oğul! Paditahı fdltah 
yapan ıu gördüğün HattatlaHD 
Patadır. Ben olmasaydım. otahta 
detil tenetfr tahtasına fardı. 
Kellemi koltuğuma aldın onu 
da, kardeşlerini de ölümdf kur· 
tardım. Genç Hünkir, illtfmi 
onulur mu? Sayemde Pa,ahhk 
ettiğini hatırdan çıkarır ı ? 

Tokio. 21 (A.A) - Japon
ya M. Briandın tavsiyesini 
kabule ve Çin Hükümeti mu-

himmetle ayakta kaldığını söy
lüyordu, dünyanın darmadatan 
olmamaaına yine o himmetin 
imflf oldutunu ıöylilyordu. 

Milyoner zade bu ı6zlerden 
ae haz alıyordu, ne neı'e. Vali 
PAfanın Paditahı alomden kur
tarma1ında onu alikadar eden 
bir cihet yoktu. imparatorluğu• 
batıp batmama1ından kendiıine 
bir fayda veya zarar a-örmOyordu. 
O, baba ocatını Ye ana kucağını 
diltOnOyordu. Ancak yOretindeki 
elemi izhar edemiyordu, korku
yordu. Bu ıebeple 1r8z yaflanaı 
içine ıindiriyor ve mahzun du
daklanna riyala bir tebenilm 
ftllyerek salim vezire tabaabuı 
1röaterlyordu. 

- Evet efendim, Dotru efen
dim, hayhay efendimi .. 

Mühim Bir Küfüv Meselesi 
Yılmaz iaminde taıralı bir 

kari ıoruyor : 
ıezmiye, eğlenmiye aitmelr, 
biraz eğlenmek iıter. Halbuki 
onun bu hareketleri bir tq
rah erkeği rencide edebilir. 

" 26 yatındayım. KilçGk eana
fım. Ayda vasati 60 Jira kazanı• 
yorum. Bu para Ue aile 1reçindi
rebiJir miyim ? Ayni zamanda 
taşralıyım ve mu haf azakirım. 
latanbullu bir kızla evlenmek
liğim doğru mudur?,, 

Bütün bu farkları nazari 
dikkate aldıktan sonra, bir 
taşralı ile bir İstanbul kızının 

I 

geçinmesi güç görünür. 
Fakat lstanbul içinde ne

kadar aile kızları vardır ki 
bir taıralmm istediği şekilde 

Bu sual, bütlln taşra kari
lerimi alAkadar eden mühim 
bir küfüv meselesidir. 

Taıralı ile İstanbullu ara
ıında mllhim bir terbiye, 
tahsil ve görüş farkı vardır. 
l.tanbulda yaşıyan bir kız, 
daima taşradaki hemşirelerine 
nJsbetle daha ziyade görmüş, 

daha ziyade incelmiş, kısmen 
daha ziyade açılmıştır. Bir 
l.tanbullu kız için gayet tabii 
ıörünen haller, bir taıralıyı 
rencide edebilir. Birinin kapalı 
gördUğU vaziyeti öteki, müsa
maha edilemiyecek derecede 
açık tellkki eder. 

Bir fstanbuIIu kızla, taşralı 
bir erkeğin aile telakkileri ve 
ya yapılış tarzları arasında 
da mühim farklar vardır. 

Taşralı, karısını, bütün dik
katini ve ihtimammı evine 
veren, ıUs ve tuvaletine düı
kftn olmıyan kadını ıever. 

Halbuki lstanbul kızı, bıraz 
da yaşamasını öğrenmiştir. 
Osttıne başına fu:la ihtimam 
,.a.terlr. Biraz da sinemaya, 

yaıar. Muhafazakir bir ter
biye almııtır. Bir İstanbullu
dan ziyade bir tqralı ile 
mesut olabilir. Mesele bu 
kızı bulabiJmektedir. 

Sonra, nekadar taşralı 
Tardır ki, İstanbulda büyO
milt görüşü artmıf, ufku ge
niılemiştir. Bunlar da taşralı 
kızla geçinemezler. Binaena
leyh bu meselede mantıki bir 
ıöz söylenemez. İnsan her 
yerde kendisine küfüv bir 
kız bulabilir. Sadece bir b
tanbullu kızla evlenirken, onun 
bu huıusiyetlerini nazarı dik
kate almak ve ona göre ha· 
reket etmektir. .. 

Cağaloğlunda Nuriye Hanım: 
Dedikodudan kurtulmak için 

azami derecede ihtiyatla ha
reket ediniz. En meşru hare
ketlerinizi bile ıizi çekemi
yenler bir sui tefehhiime ıe
bep ittihaz edebilirler. 

Hanımte.11u 

TAKVİM::=-

Gln sı -22Tş.cvel- 931 Hı · uı 

Arabi 

9 Cemaslyelah.550 -••kıt·eaanl-vaaaU 

Glneılt2.57 6.18 
Ötl• 6.38 11.59 

lkiııdi 9.37 14.58 

Ru n• 

9 -Tetrlnc el•IJO -vakıt-eaaııl- , .ı:ı ı 1 

Akfam/12.-ı 17,21 
v •taı ı.31 ıa.as 
11118alı 11.18 4oSt 

ahedelerden mütevellit taab- ı 
bOtlerin tanınması huıuıunda
ki umumi esas hakkında an
laımıya hazır bulunduğu tak
dirde Mançuride bulunan de
miryollarma mOteallik hakla
nnm müzakereye baılanma
dan evvel Çin tarafından au
reti mahsusada tasdikini iste
mekten vaı:ıeçmiyc mlltema
yil bulunmaktadır. 

..... ········ ........ " ............................. ....--

mllfreze ı6ndermelerinJ i.t .. 
miştir. Şayet M. Briad bu huıusu 

kabule Çin Hükümetini razı 
edilebilirse ileriye doğru mü
him bir adım atılmıı ve mil
ukereye başlamıya yol açıl
mıt olacakbr. 

Tokio, 21 {A. A.) - Reamt 
mabafile gelen malfimata na· 
zaraa Merecbal Chiang F ran
aa ile lngiltereye yaptığı bir 
teklifte Şanhay Kwan ıehrine 
Tien Çinden birkaç askeri 

IU muhabbetine de galip oldu
tunu rlSıteren bir ıllz atfolunur. 
Bu sat, Kölemenler aleyhine ter
tip ettiti bir bukın aıraıında 
kendi oğullarının da hayatına 
tehlikeye dOşllren bir tabiye yap
m11tL Bukın muvaffakıyetle bit
tikten ıonra bu tehlikeli tabiyeyi 
niçin yaptığını soranlara, iki ta
rafındaki muhteşem yutıkları 
röstererek, yani ikbal mevkiine 
ltaret ederek aynen ıu cevabı 
•ermfttiı 

- Evlit tedariki kolaydır, 
fakat bu yastıkları bulmak ıüçtür. 

Bereket venin ki tabiat, her 
lnaanın ruhuna bir Mehmet AJI 
Pt- hını koymuyor! Eter her fani, 
besledftl lbtiru uğurunda evJi
dını fedadan çekinmeaeydi küre
nin llıtG mezbahaya dllnerdi Ye 

Cbiang bu teklifi Shan Hai 
K wam ıehrinde Çinliler ile 
Japonlar arasında bir ihtilaf 
çıkmasının önüne geçmek 
maksadına müstenittir. Diğer 
taraftan haber alındığına göre 
Shan Hai Kwan'da bulunan 
Çin ve Japon askerlerinin 
kumandanları aralarında resmi 
mahiyette olmamak lizre bir 
anlaşma yapmışlardır. 

,. = 

kat i~ıaniyeti ya4atan, m•tedil 
eme!lı ve ?1utedil dütilnceli f anf. 
lerdır. BılhaHa aile bayata, 
yurt muhabbeti, içtimai nizam, 
o mes'ut itidalin mah1ala1ıdır. 

Hacı Sinan, evlAt aşkını, ya· 
t•mak kaygu~una tercih eden· 
lerdendi. Yaşı yetmiş yetmh bir 
adam olduğu için o aşk, her 
duyguya hakim olacak kadar 
kuvvetlenmitti. Valinin kendiıini 
hakaretle kovması üzerine ağar 
bir yese düşmüştü, ıokak orta• 
aıoda kara kara düşünceler 
1reçiriyor d u. 

Oğlu elinden alındıktan ıonra 
yaıamakta bir zevk bulamıyordu. 
Ne refah, ne inşirah, gözünde 
yoktu. MükeJlef sofralarda karın 
doyurup ipek ) organlara bürü• 
Deceğine, ' oğlunu göğsüne bastır-

Cellit yapılı uşak, ihtiyarın 
•kıl\kalını Valinin topuklarından 
•yırarnıyordu ve " para" kelime
•lni itittiti için pek ileri gitmek 
te istemiyordu. Onun kanaatince 
l>ara, her cürmü affettirebilirdi 
•e madem ki hacı Sinan, bütün 
Ladnelerini peşkef çekiyordu, 
•alinin merhamete a-elme1i li· 
lırndıl .. Likin para, o efaunkir 
ltuvvet - Delllbatının taşıdığı 
ilbana ratmen - kendiıinden 
Leklenen tesiri yapmadı, Vali pa· 
la, zalim bir inat ile emrini tek· 
"•rladı: 

topra d b"r kısmının hamuruna 
bunlar an ı f onlar• 
nur karışmıştır. şte ıen t• 

Artık Övünüyor, övıüyor, 
avünüyordu. Oımanh ,ulları 
ıülilesinin kendi himmeti ı6n· 
mekten kurtulduğunu ıöytordu. 
imparatorluk idaresinin ne bu 

Mııırda yeni bir idare H yeni 
bir hanedan kuran methur Meh
•et Aliye, hUkQmet bıraıaıa ev• 

be9erlyet ılSnerdi. Gerçi her ih-
ltfra, her yüksek icat, bir hırsın 

mak fartile aç ve çıplak yaıa
mıya razı oluyordu. Bu dOşünce 
kendiainden her türlü muhakem; 
kabiliyetini ıelbetmlş gibiydi. ·- Sayletme, ıötürl 

t.ı Biraz ıonra Dizdar Ömerle 
-~'-'-',•ıuh al'~ oJlwı1ulda H milYo· 

b. . . Alnında ikbal aye ı 
dan ırıım. . b . in çıraklı· 
okunuyor. S.nı azırg 

mahıulildGr. Medeniyetin nuru, 
lhtiraaııa atıtinden doj'uyor. Fa• ( Arkaıı var ) 



BIKATI 
11 Memlekette Spor IJ-.-__ 11!-. --------

- _ SiNEMALAR 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: Necati Yusuf 

BiR ÇiFT 

Samsunda Atletizm Ve 
...ıl Tenis Müsabakaları 

Nifan merasiminden iki 
... 10nra Leyllnın bahçe
,-cleyiz. Bllyfik fı.kıyeli ba
nz.ın kenannda nemli bir 
serinlik içinde bana derdini 
tllküyor: 

Herkes tabii gördü. 
Hiç kimse bana acımadı. 
DaYetlilerimin gözlerinde gizli 
bir merhamet gölgesi olsun 

urum zannediyordum. Ne 
pzerl Şimdi anladım ki; dlin-
1ada hiçbir ıamiml doatum 
fek. Leyli, bir tek kelime 
fcbıde bütün saadetini feda 
etmifl Kimin umurunda?. 
Eilenceli bir gece geçirdiler 
p. Ben, iradesiz bir kiz deği· 
... F akat,I nasıl oldu, ne 
aibl tairler albnda kaldım 
ı.u.ı,.rum. Bir kerre (peki!) 
0.-. ltulUDdum. iti bu aaf. 
llaJa ıetirmeden bozmak 
mail mlmkllndll. Fakat, ol· 
mada itte. izzeti nefıime ağır 
pldi. 

Artık bu,nn hayatımda 
flpıbk terlikli, plvara benzi• 
ı• ltlalz pantalonunu çekip 
claran bir adamla Yllflyacaiım. 

Bqma ıeriye doiru aarkı
tarak •laca dayadı. Bir mlld· 
.det pzleri aemamo derinlik· 

~mine takılı kaldL Sonra, aca 
Wr dlfllnceden kurtulmak 
W.. ıibi ailkbaerek ayata 
latQdl. Uma clallan •lc•'•n 
ata~ bir iki yaprak kopa• 
....... Jlzlme bakmadan ilive 

etti. 
- Fakat, ı&recekainiz, ben 

... ....ı yola getireceğim. 

• Birkaç ,na 10ma Haydan 
slyarete ıittim. Boiuiçinin 
tilldaa bir k&ylnde oturu
yordu. Onu yalınm byıldıa· 
...mele olta hazırlarken ılr
tllm. Nipnım tebrik ettiiim 
saman elindeki kUlflk ip 
4lemetlerinl bir kenara fırla
wak yanıma 10kuldu ı 

- Sadece buu llylemek 
lcia ıeldiyeea, dedi, beyhude 
salmet etmipin. 

Fakat, telif ediyordu. C.
•P vermekliiim• yakit bı
rakmadan koluma girerek 
.._ içeri lllrOkledL 

&ki ve ağır mobilyelerin 
~el d&pnmif geoit 
mda kal'fl karfıya oturduk. 

- Azizim! Bu nipnlı detil, 
.. ,.... ı Nual da kapıldım; 
-1 ha ifin içine girdim bil-

-· ld. Benim içhı onunla 
eYleamek ldeğil, bir aaat bera-
ber bulunmak bile lmklnıız. 
Sen de biliyomm. Leyllnın 
laeqeyi cali, her tanı aun'ldir. 
Ja kızdan umimiyet bekle
aebilir mi? 

Fakat. itte oldu bir kere.. 

\ 

Bana eYlenmemizl teklif ettik
leıi zaman nutkum tutulmut 
sibi .. olmaz!,, diyemedim. Hal
buki, tanıdıklanmız içinde yal
aa onunla geçinemezdim. bk 
pdnğnm ,nndenberi yıldızı
mmn b&nfllllyacağmı ulam..
tam. Fakat, İfİD uıl ıarip 
1-afı aerede bWyor muaun? 

O da bana karp 'ayni hia-
lerle mlltehauaa olduiu halde 
izdinc teldifiai ncldetmemlf. 

Fakat, nişanlı ııfatile y6zytlze 
gelir ıelmez işin falsosu 
meydana çıkb. Az kalaın bir 
rezalet kopacaktı. Seneler
denberi biribirimize istihza Ye 
istihfafla bakmıya alışmıştık. 
Halbuki, herkes bizden ab
plan ıeyleri bekliyordu. O 
yapmacıklı kızın kolua ıir
meli, sonra pirane ilti
fatlar bulup a6ylemeliydim. 
ikimizden birimizin İlyan 
edeceii muhakkak. Fakat han
gimizin daha evvel davranarak 
izzeti nefsini kurtaracağı meç
buldU. Biltiln merasim bu 
rizli mllcadele içinde geçtL 
Bereket versin ben aoğuk 
kanlılıtımı muhafaza ettim. 
Sen de giSrdftn ya ; hiç falao 
ya .madım değil mi? Adeta 
mes'ut bir mşanlı gibiydim. 

- Değil miydin? diye aor
clum. 
Ayağa kalkarak bir aiıara 

uzattı. Sualimi duymamıı 
gibi: 

- Bugtın içimde nete var, 
gel, ıeni kayıkla gezdireyim, 
dedi. 

* iki aene aoma çocuklarına 
klçllk bir hediye g&tDrdtim. 
Leyli, ince iflenmit ipekler 
içinde bir yapma bebeje 
benziyen kırk günlllk çocu
pnu bana prurla uzattı. 
Haydar bu mea'ut anneyi bol 
fe eslGmlü yOzOnOn bDtUn 
tetaretile severek ve aevine
rek allzllyordu. Kendi elile 
çay yapmak için çıkarken dik
kat ettim-IAyapda yine rahat, 
kaYaf iti terlikler Yardı. Pan· 
talonu yine ütlllüz, kravatı 
yine bir tarafa çarpıkb. 

Leyllya bakarak ıGldllm. 
Anladı ye çıkmak &zere olaa 
kocuma bajırdı: 

- Haydar, dikkat et, çay 
yapayım derken )'İlle elini 
yakma. 

Soma bana dinerek lllYe 
etti: 

- Pantalonu tlttilüı: olmaf 
ae çıkart Kalbi temiz yal 

- Ya o lurçınhkların? diye 
10rdum. 

Hafifçe kızararak ve bebe· 
iinl oqamak babaneaile aa
zarlanmdan kaçınarak ceyap 
verdi: 

- Çocukluk! Ben, onu ilk 
tanıdıjım gtlndenberl aeYl
yordum. 

Yollar için Silindir 
latanbul Nafıa Bqmlhe .. 

dialiii Nafıa Vekil.tinin ... 
rile llalıkuir ·Bandırma ...
ainde kullanılmak llzere b .. 
lilİndir makineıi g6ndermiftir. 
Vekllet Anupaya elli silin
dir ıamalamııtır. Bunlardan 
bet taoeaini latanbul Nafıa· 
11D& yeriJecektir. latanbulda 
ancak (19) ailindir kalmıttır• 

Bozuk Kibritler 
Buı kibrit kuhlannda 

nokaan çlp çıktılı ribi ba· 
zılarıada da ldlçllk bqlı ve 
iyi yanmıyan kibritler bulun
duğu 16riild&tnnden beledi
yeye ıiklyetler yapılmııbr. 
Belediye, [Nahiye MOdOrlDklerl 
vuıtaaile buJ ıikiyetlerl tah
kik ettirmektedir. 

Dört Bin Metre4e On Beş Daki
kalık Bir Rekor Tesis Edildi 

I - M81'11f l: Z - Blirlıan Begler 
Sammn, (Husual) - ~eh- klllp ittirak etti. Tlltün fab-

rimizde spor hayatı çok mun- riluw ldobnnden Murat Bey 
tazam bir faaliyetle ilerle- bu mesafeyi on bet dakikada 
mektedlr. Fubol, teniı ve ı alarak birinciliii, Şimendifer 
atletizm Samsunda çok rat- kltlbiindeo Bllrlum B. iki ylla 
bet girmektedir. Geçen mek- metre farkla ikinciliii almııtır. 
tubumda tenis pmpi~onası· Şımdiye kadar Samsunda 
nm final maçlanna aıt taf- hiçbir atlet mllaabakalan ya-
alllt vermittim. Hu mektu· 1 d h. • • ilk d .ıı . pı na ••· açın nazar a • 
bumla final miiaabakaların- b. t k t . ın me re mu aveme Y•rlfl 
da çekılen fotoğrafları gön- _ ... ., k . ld l.-e k d 
d · R • d ld ,,.... zev sız o u. ıtura e en enyorum. eaım e ıo an . 
ikind Buri 8., dardtıncn de dolaz ıdmancıdan bet albu 
M. Llbliatir. Basri B. pm- yolhrda kaldı. Herhalde Atle-
plyonluğu kazanmıttır. tim Heyeti her mıntakada 

Aletiıme aelince; mmtaka old•iu ribi ylz metreden 
Atletizm Heyeti cuma ,nnı bqiyarak derece derece Ye 
klipler arasında dört bin deytmh bir auretle m&aaba-
metre mukavemet yarıfl tertip bW' tertip edect-k olursa 
etti. Maçlara idman Yurda daW iyi netice alıoacağandu 
mtlıtuna olmak tızere llç emitiz. Hlmit 

ihracat 
lzmirden Rusyaya 

Mal Gönderiliyoı 

lzmir, 21 (H.M) - Ruayaya 
( tO ) bin ton Yaleka, ( 500 ) 
ton incir ( 150) ton ma11 ihraf 
edildi. ihracat itini yoluna 
koymak ve Ruslann talep 
ettiği Yade meselesini hallet
mek llzere lkbaat Veklll 
Muatafa Şeref Bey cumartesi 
gtlnll lzmlre ıelecektir. 

lranda Şimendifer 
T ahrao, (Huaual) - Cenu

bi lranda Ehvaz ıehri ile (Di
z.lkol) arasında yapılmakta 
olan demiryolu bitmİf .,. 
trenler lflemiye baılam1Şhr. 

Yllhk istatistik 
Belediyenin ae,redeceği yıl

lık iatatistiifn hamlanmuana 
batlanmııtır. 

Bdgaristanda Orfl idare 
IOlofer iımindeki Bulıar 

kly~de zabıta memurlarile 
koıdniatler araıında kavıalar 

olmıftur. Birçok komlnİlt 
teYkf edilmittlr. HlkOmet 
uat 18 den 10ma 10kaklarda 
dola#aıuınt menetmiıtir. 

AcelaSatıllk Bostan Ve Arsa 
Etimezde ıimendifer cad· 

deai~le •e aabilde on dönDm 
mikt.fnda aebze bahçeai ve 
deruıfıda tahminen Oç yUztl 
mlltectviz meyva ağaçlan Ye 
gDlltl~ ve akar au ve havuzu 
mOıtdıil •enevl yedi ıekiz ylls 
lira i ıetirir boılan ve 
karı da bin ar11n mtıfreı 

·bi tarafından aablık 
oldu dan talip olanlar Sul· 
tanbe zıt mahallesi muhtarı 
Hafız ustafa Efendiye mora• 

eaıeleri ilin olunur. 

~GLORYADA 
te,rlıılevvel cumarted akfama aaat ,,45 te 

Fevkalade GALA 
Sahnede· Attik Methur muıannl ve repertuannın 

• mUelllfl 

Sinemada: M A H K 0 M U N 
Çecutu utruada kendlal feda eden bir pederin romanıdır. Mlmualllerll 

NADIA SIBIRsKA YA .e ALCOVER fiatlarda nmmiyat yoktur. Yerlerl-
nld tedarik ediniz. Telefon: B. O. 1656 

BU HAFTA 

MELEK sinemas11üJa ELHAMRA sinemasmd 
TAMAMEN lsPANYOLCA blylk 

operet filmi Çıplak Aşıklar 
fllmladea daha heyeoanll •• daha Ş E N 

mlleHir bir film iNSANLAR 
T A 8 o u ROSITA llORENO .. ROBERTO 

REY tarafında 

b&Yet~n : . S.esli Varyeteler - P~ramount balihaur dOnya 
haYadıslerı ıle ismet Paşa Hz. mn Budapeşteye ziyaretleri 

intibatımn mabadi ve lstanbula avdetleri merasimi. 

ı'-__ R_a_d_g_o __ ... ı 1 Tiyatro Ve Sinemalar] 
ALKAZAR - llanuell 
ALEMDAR - Çılrın macera 
ARTiSTiK - Sevil Daa~sll 

22 Te,rinievel Per,embe 
lataobul - [ 1200 metre 

5 kilovat ] 18 gramofon 19,30 
alaturka saz, 20,30 gramofon, 
21 alaturka konser, 22 orkestra. 

Heilaberr - [ 276 metre, 
75 kilovat ] 19,05 doktor (Er
vin) in Königsberg hakkında 
bir konferansı, 19,30 Viyana
mn büyük konser salonunun
dan naklen bir müsamere. 

Mnhlaker - [ 360 metre, 
75 kilovat ) 19,05 siya i vazi· 
yet hakkında bir konferans, 
19,75 konser, 20,15 Macar 
şarkıları, 21,10 Frankforttan 
naklen şen gece. 

Btikrq - ( 394 metre, 16 
kilovat ) 20,40 gramofon, 21 
mn.:ıJhAhP. ?.1.?0 -nl~ 2"2 
konferans, 22,15 konser. 

Roma - [ 441 metre, 75 
kilovat] 20,10 gramofon, 20,30 
muhtelif haberler, 21 konser, 
22,55 son haberler. 

Viyana - [ 517 metre, 20 
kilovat J 19,20 rasathane rapo
ru, 22,2.5 operet parçahrı. 

Peıte - [ 550 metre 23 
kilovat ) 19 musahabe, 19,30 
okestra binasında Transmision, 
... onra dans havaları. 

Moakova - [ 1304 metre, 
100 kilovat ) 19,30 radyo 
gazetesi. 

Varıova - 1 1411 metre, 
158 kilovat J 19,3.5 gramofon, 
20,15 salon orkestrası, 21,2.5 
Altın manzara: Komedi, 2'2,15 
~ramofon, 23 dans havaları . 

Yerli Şarap 
---

Halkalıda 28 Türlü 
Şarap Yapıldı 

Halkalı Ziraat Mektebi ıa· 
rap mlUehanısı Necati Bey 
mektebin nllmunelik bağla· 

rında bulunan (160) çeşit ye
meklik ve şaraplak iizümle-
rin (28) çeıidinden nlhnune
lik ıaraplar yapmışlar. Bu 
prapların alkol, teker •e 
tanen dereceleri ile ilztlmle-
rin verdiği ıira miktan tes
blt edildikten ıonra bunlar-
dan iyi netice veren çubuk
ların çoğaltılmasına başlana• 
cakbr. Ayni zamanda şira 
ve cibrelerin gazleriDİ uçurt-
mak için kullanılan ve Av
rupadan getirtilen hususi 
tertibatL cam borular yerine 
Klltabya çini fabrikamda 

AS R J - Fakır mllyo'*' 
EK L E l - llllton 

ELHAMRA - Şen lnaanl• 
ETUVAL - Cu lurab 
FERAH - Koaaer, varyete 
GLORY A - Atlantlk 
KEMAL 8. - Batdat hanın 

llA,Jhc - Al Jolaon 
MELEK - Tabu 
MluJ - Bu=tn kıy..al 
OPERA - Palennu cinayeti 
}IK - Cennet yolu 
Üsklldar Hile - Aşk rHınl 

Irak 
Hükümdarı 

s•çldl 

Kral F eysal A rebista· 
na Ait Siyasi Bir " 

Tanll ffazırlıyor 

Bağdat, ( Huauai ) - Kıral 
F eyaal mOhim bir Arap ta• 
ribi yazmıya bqlamııbr. Ba 
kitap btıtlin Arabistaıım .,. 
bilbaua lrakın liyut tarihini 
ihtiva edecektir. Kıral Fe,. 
sal Tlkkiyeyi ziyaret ettijl 
zaman Gazi Hz. nin hazarla
dığa tarihi çok beğenmit ve 
kendisi de buna benzer bir 
tarih hazırlamıya karar Yer- ı 
mittir. 

Kıral F eysalın Suriye Kırat- ' 
lığına da çajınlacağl burada 
muhakkak addedilmektedir. · 
Bu takdirde Şam Ye Batdat 
her ikili de Kıralhk payitahtı 
olacak, Kıral her ıene alb 
ay Şamda, alb ay da &aidatta 
oturacaktır. 

Suriye Krallığı 
Bir Heyet frakla 
Temasa Geçiyor 

Şam (Hmuıl) - Hubtelif 
Suriye vatanpe"er ,..Uplanm 
temail eden (60) kiıilik bir 
heyetin teıriniaani iptiduında 
lraka gidecekleri a6ylenmek-
tedir. Bu heyet Suriye taa 
etrafında Kıral F eysaluı fikir.. 
lerini ajren,ecek ve mltekabd 
tartlar dermeyan edecektir. 
Bu heyet aruında Hqimllle
tu ve F ariaOlburi Beyleria 
de bulunacaiı anlaşılmaktadır. 

topraktan yeni borular yap
tınllDlf ve tecrllbesi çok iyi 
netice vermiftir. Mtı.kirat 

idaresi ba taraplann verdiği 

neticelerden istifade ed 
cektir. 



Sayfa 7 

İLANLA 
Mahmut Şevket Paşa Abdül- ı 

hamidi Ölümden Mi Kurtarmışb? 

Kiralık e'rinl• dalrÔnb, 1 Satılık eşyanu nr m1du? ıı . odanıı •ar 11Udır ? Sablık qya anyor muwıaü Doktora, dıfç.iye ten.iye 
Kh-alık e., dalff, oda iş mi latlyoraonwı ? ve aalreye lbUyacınıı 

UIY• •U911QIU ? , ltçı mi t.tlyoraunm ? 1 var mıdır ? 

Aramak ve sormakla vakit geçirmeyiniz. Masraf etmeyiniz. (25) kuruşla hu işi yapabilirsiniz. 
(16) kelimelik bir ilan kafidir. Her kelime fazlası için bir kuruş ilave ediniz . 

._ ____ NAKLEDEN: ZİYA ŞAKbt 119 
(Her lı«klcı m•lıf•ztlar J 

Naci Bey, acı bir tebea
IGrnle güldükten sonra mu
kabele etti: 

- Efendim; ejer Mamut 
Şevket Paşa merhum Hare· 
ket Orduıu kumandanlıjını 
deruhde ederek o kuvvetin 
batuıda bulun.aydı, 'ben bile 
bugUn Hakan Hazretlerinin 
IU dakikada karıdarında bu
lunmak fırsatına nail olamı· 
Yacakbm. 

Abdülhamit, koltukta doğ
rularak hayretle sordu: 

- Bu ne demek? 
Naci Bey, ayni acı teber 

itimle buna da cevap yerdi: 
- Her ne kadar ( Medid 

Mmt ) yi teşkil eden asa, 
btıyük bir kütle ise de, her
halde o kütleyi de idare eden 
Lirkaç kişiden ibaret ol
sa gerektir... Bu zevabn 
fikirlerini çok yakından bili
)'orum. Bunları arzetsem, te
debhüş edersiniz. 

- Y aaa... Nasıl?... Lôtfen 
hunu da söyler misiniz? 

Abdülhamit, daha iyi iıit· 
nıek için, biraz daha sağ 
tarahna eğilmiş, Naci Beyin 
gözlerinin içine bakıyordu. 

Naci Bey, dudaklarında 
ayni acı tebessümle devam 
etti: 

- Bu mesele artık mazi
ye karıştığı için, bir •ır ol
maktan da çıkmıftır. Onun 
için söyliyebiJirim. Benirn kar· 
deşim, oradaki mühim zeva
tın en mahrem arkadaşların

dandı. Onun pek doğru olan 
ifadesine emin olarak an~edi· 
yorum ki, o kiltleyi idare eden 
ıekiz on kişi, pek feci bir vak'
ayı tarihiye yaratmak üzere 
idiler. işte Mahmut Şevket 
Paşa, bu elim teşebbUse mut
tali oldu. Ve ancak, bu tarihi 
facianın önüne geçmek için 
o vazifeyi kabul etti. Emir ve 
kumandayı deruhte ederken 
Meclisi Milli kürsüsüne çıkarak 
orada hazır bulunanlara hita· 
ben demişti ki : 

- Eğer (Hanedanı Ali Os
lban) m mazide dökülen kan
ları, bUgUn de ayni surette 
dökülmek iıteniliyorsa, ben, 
Oıınanlı tarihinin yarınki 
l&netine hedef olmaktan kor
karım. Binaenaleyh, ellerimi, 
onların kamna bulaştıramam. 
Ancak, hükftmetin siyaseti mu .. 
cibince, fenalıkları bertaraf 
etınek için muslihane ve 
•diline bir ıııul ile hareket 
ttnıek şartile emir ve kuman· 
d•yı deruhte ediyorum. 

lıte, Mahmut Şevket Paıa 
hu suretle ve bu teraitle o 
l'azifeyi kabul etti. Bilmem ki, 
bu bir kusur addedilir mi?.· 

Abdülhamit, geri çekildi. 
Gözlerini yavaş yavaş yere 
itıdirdi. Dudaklarınm arasın
dan, fU aözler döküldü : 

- Allah da ondan ruı 
Olaun ... 

9 Temmuz: s·!9 

Akıama doiru nöbet o<la
•ında Naci Beyle oturuyor-
1unı, içeriye Şöhrttio Aj'a iie 

Beglerbegi S•ragınıia 
sarayın] muhsyaat memuru ve 
mutemedi ( Hölsan Amca ) 
girdi. Yanlarında birçok pa
ketler vardı. Buiiin lstanbul
d 10 mubayaa edilerek geti· 
rilen bu paketleri Naci B. 
usulen muayeneye bqladı. 
Muhtelif eşyadan ibaret olan 
bu paketlerin kağıtları açılır
ken sıra ilç tane kavanoza 
geldi. Her biri takriben üçer 
kiloluk olan ve gayet mükem
mel ambalaj yapılmış parlak, 
sırlı toprakta mamul bulunan 
bu kavano.zun ağzı büyük bir 
dikkatle kapatılmış, mühtir
lcnmi~ üzerinde de (London) 
markası göze çarpıyordu. 

Naci Bey, bu kavanozun 
birini eline nlarak evirip ç~ 
vircHkten sonra sordu : 

- Bunlar ne dir ? .. 
Söhreddı"n - •· 
""S' aga, cevap veraı: 
- Yallah· b·ı · 

d
. 1 ı.rnıyorum cfen-
ım.. Sabahleyin H k h . a an az-

retlen emretti ( M . . . · ısır çarşı-
ıma g~dmız. Bahkpazarı tara
fındakı kapıdan cririnjz s ~ 

o -· ag 
kolda yedi ıci dlikkAnda Lon-

mah.tı/ısların 11atak odası 
~ dra markalı Hindistan macJ. ~ 

i
l diye sorunuz. Alınız, geliniz ) 

dedi. Biz de gittik. EUmizle 

koymUf gibi dBkklm buldukt 
bunlan oradan aldık, getirdik. 

Dedi. Hllıeyin amca da 
Şöhrettin Ağanın sözlerini 
tasdik etti. Kavanozlar, ideta 
Avrupadan gelen ıpesiyalite 

illçlara benziyordu. Naci B. 
kavanozu bir müddet elinde 
evirip çevirdikten sonra Ştih
rettin Ağaya diSnerek : 

- Bunları açacağız Lalam : 

Dedi ve elindeki kavanozun ~ 
ağzına dikkatle açtı. 

Çok ince bir itina ile ka
patılmış olan kavanozun ağ
zı açılır açılmaz odaya gayet 
IAtif bir bahar kokusu yapıl
dı. Bu koku, adeta birande 
hepimize tatlı bir sarhoıluk 
verdi. Bana da merak oldu. 
Eğildim, baktım. Kavanozda, 

koyu çilek renğinde pa~lak 
ve berrak bir macun görü-

nüyordu. 
( Arkaıı var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
'İbrahim bey : S3kin ve ses

ıdir. NUma
yişkArane ha-

. r e k et le rden 
içtinap eder. 
Fazla açılmaz, 
israf yapmaz. 
Baıkalarımn 
iradelerine uy· 
sallık göster-

mekte mütkfl• / 
·ie·enttir. -

Bedri Efendi: 
- fotoirah dercedilmlyecektlr -

Girgin ve atak değildir. 
Hayatı ve hususiyeti hakkın-
da renk vermekten ve bat
kaların: n müdahalesinden ha· 
zetmez, menfaatlerini itimat 
ve samimiyetini İiraf etmez. 

* İsa Nuri Efendi: 
_ fotoirafı dercedilmlyecek -

Çevik ve atılgandır .. ~iil. ve 

h eketlerinde aceleyı ıhtıyar 
ar ··t k e eder. Kendini gos erme. v 
öhret temin etmek . ıster. 

Lsul ve merasime rıayetle 
. . . takyı' de taraftar 

hUrrıyetmı 
değildir. 

!S. Ali beg: Hayali mev
:. .. !ara karşı 

zafı vardır. . 
Sil ı 1 en ıneyı, 

zarif giyinı~ e 

yi arıu ede~,e 
kadın mesaı

lile alikadar 

olur. Sevgide 
maceraya mU· 

temayildir. 

Ziqa E/eıı di: 
- Fotoğ'rafı dercedtlrniyecektlr -

Zeki ve sakindir. lntinm 
kuyudatmı ve menfaatlerini 
ihmal etmez. Gürültücü ve 
kavgacı değildir, daha ziyade 
çekingendir. .. 

Sait beg: 
- Fotoğrafı dercedilmlyecektlr -

Şakacı, alaycı ve neş'elidir. 
Muamelatında olgunluk ve 
pişkinlik gösterir. Eğlenceyi 
ihmal etmez. Mizahtan hoşla· 
nır, sözleri batmaz. Cömert· 
liğe mütemayildir. Kendini 
sevdirmesini bilir ve serbest
çe girginlik gösterir. 

DOKTORLAR KOLONYACILAR KORK r~A~AZASI 
P ARiS TIP FAKÜL TESINDEN Mezun Mis FABRİKASI MÜST AHZERA Ti 
Cilt .e Ziihre•t haetalıkJar mlitebuıua K ı KAPLANLI KÜRK MAGAZASI o orıya, lavanta, eaana, dit macunq, 

Dr. BAHA TI1N ŞEVKİ yafan: luem, pudra. ıabun ye biryan- Hernevi kürkler rekabet 
tJndJr. Miı mliatahzeratuu bir defa kabul etmez fiatle aabltr. Husuô Kabul saatleri ıabah ıekhden 

akfa'll yediye kadar Babıili 

Meııerret oteli. kar,11ıoda No. 135 
birinci kat. -90 

Berlin Tıp Fakilltesinden cildiye 
ye zührevlye miitehassısı 

Dr. A. LEBIP SELiM 

Sirkeci • Orhaniye cad. No. 26 
Cum:ıdan maada hergün saba htan 
akşama kadar. -3 

EMRAZI ZÜ:-IREVlYE teda, . -
baneai - Doktor Arfstidi B <"y: 

Eminönli aabık Karakaı, H a n 
No. 8 - 13 

lS ARIVORUr~ , 
FRANSIZCA Ve TÜRKÇE 

muha1ebeye aıina olup tecrübem 

vardır. icabında daktUoğraf ye 
muhaberat yapabilirim. -2 

Son Posta : A. N. 

MEMUR VE URE 
PARA KAZANDIRJYORUZ -

İıtanbulda, taıra Yilayet1erdo, 

kazalarda MEMUR n MEMURE 
iıtiyoruz, i,iaize, vazifenize halel 

gelmjyecaktir, bize mektupla ıo
runuı. içine 6 kuruşluk pul ko-

yunuz. İstanbul poıtanealnde 400 
-4 

tecrUbe edenler dalma ve dalma ondan 
aynlnıazlar. Her yerde bulaıuır. -29 

SÜNNETÇi 
KOLAY SÜNNET 

Ameliyesi için me,hur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet giln 
evvelden haber verilmHi. Sirkeci 
Nemlizade hanı. Telefon ııtan
bul 1486 -5 

TAKSiTLE 
KIŞ GELlYOR - Pe9in ve 

yereaiye fevkalide ıık ve ehvan 
Jiylnmek later ve biraz da mÜf
lr:ülpeseotaenlz Babıali kuııaında 
Şark ter:ıibanesloe utrayınız. 

-ıs 

Paramız yok diye dütünmeyinia? 
Memurin Ye ailelerine beT 

çetit elb ae için para yerine bono 
9-2 arasında müracaat. Sultanha
mam Dikranyan ban No. 1 

-8 

EMLAK ALIYOR 
EMLAK SATIN ALJRJZ 

lıkeleye, tramvaya, tlmendifere, 
otobüse yakın olanlar mtlreccab
tır. Saat 9-12 araaında mnracaat. 

İstanbul dördüncQ Vakıf bu 
uma kat 29 

SATILIK VE KIRALIK 
SATILlK VE KİRALIK - Ar

navut köyünde birinci caddede 
99 numaralı yalı ehven fiatle 

-------------·• satılık ve kirahkbr. lçtndekilere 
__ I Ş:....;Ç;.._l _l_S _T l_Y_O_R_u_z _ı müracaat. -ı 

JŞÇİ İSTİYORUZ - lstanbul- K Q l A Yl 1 K l A 
, rla, ta.,ra vilayetlerde kazalarda 

-erkek i~çi ialiyoruz, okuyup yaz
ma bilenler müreccahtır. Bize 

.ııektupJa sorunuz içine 6 kuruş
luk pul koyunuz. 

lıtanbul poıta kutusu 548 
-4 

Ceza Parasını Vermiyen 
Gemi Sahipleri 

Hudut ve Sahiller Sıhhiye 
idaresinde: 

1 - Sahil Sıhhiye teşkilA
lınca rUsumu sıhhiye kanu
nununun maddei mahausasına 
tevfikan tarholunan ceza pa
rasını vermekten istink&f 
eden gemilere ait patenteler 
işbu mrıkellefiyetin istifasına 
kadar· bu teşkilit tarafından 
tevkif edilecektir. 

2 - Gerek Türk liman
larından hareket eden her 
geminin mutlak bir sıhhat 
pateutesini hamil olması Hıf
zıssıhha kanununun mahsus 
maddeleri ahkAmından olmak· 
12 herhangi bir sebeple pa
tentesiz ıeyrisefere kalkacak 
gemilerin seyriseferden mene
dilmeleri ve bu muamelenin 
temini teshili için gemi bentiı 
limanda ise o limandaki ·ve 
eğer hareket etmiş ise mütea• 
kıp iskelelerdeki gümrük, li
man memurluklarile, deniz 
zabıtasına, kaptanların isim· 
!erile birlikte gemilerinin de 
isimlerinin bildirilmesi veya 
telgrafla haber verilmesi hak
kında bilümum; Sahil Sıhhiye 
teşkilAtına tebligat yapıl m.ştır. 

Alakadarlarca malüm olmak 
tlzere tamim olunur. 

KOLAYLIK GÖSTERECEGIZ
Davalı ı,Ieriniıı için mahkemeye, 
avukata gitmeden ıaat 9·12 ara• 
ımda bize müracaat ediniz. 

latanbul Babçekapı dC>rdüneQ 
Vakıf han asma kat 29 

-4 

Arabistan da 

Üç Devlet Arasında 
Bir itilaf Yapılacak 

Bağdat, ( Hususi ) - Şu 
g-Unlerde Hicaz kıralı İbinlsuut, 
Irak Kıralı F eysal ile Şarki 
Erden Emirl Abdullah arasın· 
da mühim bir mUlikat yapı
lacakbr. Bu mlllAkatta Necef
ten Medineye doğru yeni bir 
baç yoJu açılması ve Suriye 
aıeaeleleri mevzuubaı olacak· 
br. Bu iki mesele halledil· 
dikton sonra tıç devlet ara
ıında ıiyaai bir itilaf yapıla
caktır. 

Lüks Tebrik Telgrafnameleri 
Mllterakki memleketlerin klffHlnde 

tebrik tell'rafnamelerl :r:arlf, ıUalU ki· 
fttlara ya:r:dırtılarak muhataba r8•
dertlllr. Siz: de Cllmhurlyet bayramı 
veılleı11" çekecetlal:r: tebrik telgrafla
nnı ( Himaye! Etfalln ) her telgralha. 
nede bulunan "LÜKS,, klğLt1arına yaa
dLrhn11. 

Bu ıuretle ınuhatabınııa kartL hem 
fazla hUrmet hem de zarafetınlzf g-3ı· 
terml~ olununuz. 

ELDiVEN F ABRIKASI 
Kadm İfçileri arıyor. Heı 

gUn saat 8 den 1 O a kadar 
Sirkecide Sanasar hanında, 

34 numaraya müracaat 

atelyemizde yeni mantolar vcı 

garnitürler eh ven fiatle ıtparlı 

olunur. Bir tecrübe kafidir. 

Beyoflu Paııalya çıka: az No. 22 
.Beyotlu Hacopulu paaaj No. 34 

-~O 

KAZANDIRIVORUZ 
PARA - On liradan fazla 

nridatı gaynsafiyeli emlak terbi· 
nine mukabil ikrazat. •aat 9 - 12 
aruında tapu senedini retiriniz. 

latanbul dördündi Vakıf ban 

a••• kat 29 

PARA - Dükkancı eanafa 
kolaylık. Haftahk takıitlo öde• 
yebillrıeoiz kefaletle 50 LiRA ya 

kadar PARA alabiliuinlz 9 • 12 
arasında milracaat. 

l..tanbul dördüncfi Vakıfjha.a 
uma kat -28 

ALIM SATIM 
EMNiYET 

" Ahm aabm ikraz istikraz evi • 
Galatada Mehmet AUpa,a ban1n

da No. 41 

Telefon Beyotlu 223S 
Emlak, Arazi, Tahvil&t, ve hu 

nevi eşya ve emval alım 1atım1 

ikraz latlkraz icar isticar mua• 
melalerlne tavaaaut eder. f.tan
bulda Ye Ankarada biltün devalrl 
resmiye ve huauıiyede Muamel&t 
takip eyler. lzalei ıuyu, veraaet 
ve salreye alt l•tltari ınGracaat
lar kabul olundutu ıibi maha• 
kimde halli ve faslı dahi deruhte 
olunur. Petln üeret alınmaz aoa 
derece kolaylık göaterlllr. 

-14 

Tutun ikramiyeleri 
Beyoğlu Askerlik tube1in

den: 

Mülga Kılıç Ali, Haık61, 

T eıvikf ye, Cihangir tubelerin
de kayltli Ümera, Zabitan ye 

efrat ile ıehit malul aileleri· 

nln TtUOn lkramiyeleri25/l0/931 
Pazar pnUnden itibaren her 

hafta Çarşanba ve Paur glln

leri Beyoğlu kaıaaı kayma

kamlığında mUteıekkll Kom

alyonda tevziat yapılacattndan 
her şahsın iki kıt'a fotoğraf 
ve senedi roımt ile birlikte 

komaiyona mUracaatlan Ub 
olunur. 

r-----------------------
ON DôRONCO 

PATRON KUPONU 

No. 11 
Oasetemlsde on beı gCinde bir 
nraıekte olduJumwı Patroau 
bedaYa almak latiyoraanı:ı, bu 
kuponu keılp aaldayınu n ıs 
kupo:'\ toplayınıL Patronlanauı• 
dıuı pek nıeaınıuı olacakaımı. 

Patronl•r HfredJldlldorl ~Ua· 
den ltJbaren latanbul karllerlmll 
bir hafta, lllfra karllerimlıı oa 
l'lln iç.inde kuponlanıu ~ııder 
melidirler. Bu mUddet reçtlktea 
•onra kuponlar kabw edilmez:. 



8 Sayfa SON POSTA 

1 VAPURLAR 1 26 Teırinievvel Pazartesi Açılıyor. -----------------. _______________ .....,. 
J Kundura, Lastik • Kundura, Lastik 

YOKS~~t~~~IRIM D AMPIN G YÜK:~ğ~7::~~IRIM Yarm Gelecek Vapurlar 
Karamani - Fransız - Marsilya 

Pireden No. 44 No. 44 
lzmir - TOrk - l.kenderiye 

Pireden 
Her nevi hazır erkek. kadın, çocuk, spor ayakkapları. Piyasa ile rekabet kabul etmez. 

Yarın Gidecek Vapurlar 
Cumhuriyet - Türk· Trabzoa 

TEMİNA n.ı ISMARLAMA KABUL EDtı.iR j 
Rize Karadenize 

Sellmet - Tl\rk • AJT•hia 
Karamani - F rauız - Batu•a 
Clio - F elem•k • lurıu 

Varoa Köıteaceye 

Hakiki Ruı Uıtikleri 

IST ANBUL VILA YETi 

AMELi HAYAT 
Regel Carol • Remanya • 

Köstenceye 
·cARET t•SAN kt pi · tkı c1 .... et1ır. aır1.cı c1..r. s ıae••1r. hk 
1 ve 1 me e en .... ktep ••ıı:ualan ,,.,.o ·•••tt• tahall 

Atlantlde - ltalya • Burıaz 
K6atence Ye Tunaya 

riir••ler alı•ar. lkı.cı ılevre iki aenedlr. Orta mektep mezunları veya hlrinel lhtlH• ticaret m~kteplerl meaualan 

MİLLET TIY ATROSUNDA 

Cilt Ye ••YI haıtalıklar Mlte~auıaı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
.ta•INI • ..,. •• alhreYlye diapaaaerl .... heldml 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 ,, 400,000 
1 " 

200,000 
1 ,, 150,000 
1 

" 
ıoo,000 

1 " 
40,000 

1 
" 

30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 

15,000 
100 Mükafat ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 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 

,000 Amorti { 100 ) 500,000 

3,340,LOOO 

--- TÜRKLER iÇiN 
Kolay lakla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Vekaletinin 8 - 4 - 951 Tarlb Ve 785 Numarala Kararlle 

Mekteplerimize Kabul Olunmuıtur. 

Müellifleri. 

HERMAN SANDER 
Almaaea \ • edebiyat 

mua Umi 

1 ıncı 
2 inci 
3 üncü 

Kı mı 
Kı mı 
Kısmı 

40 Kr 
~ " '10 " 

TAHSiN ABDl 
lıı:alr ı-..ı Almanca 

aualUal 

1 
Ayni Metodun: 
Kiiçiik Cep Lugati 30 Kr. 
Mu·ıllimlere Anahtar 100 ,, 

Bu anahtar mualllmliğlnl iıpat edenlere poata paruını göadermek t•rtilıı meccanen 

Sataldığı yer : İstanbulda Hüınütabiat matbaası. 

kabul edilir. Tedrbata batlanmıttu'. 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğuntrz ıçın bir eğlence 
vasıtası haline getir kle, ona istikbalini 

kazandırmı olursunuz! 

[füRKİYE iş BANKASD 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt ,,.. zGbrevi ba.talıklar teda
vlbaaeai. Karakly bGyGk mahal
lebici yanında 34 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütebasıısı 

Dr. Ekrem Behçet 
HACI FiDAN 
bumun halefi: Betit[Jtaı B. oğlu Mektep 10kak 1 
N N 1 SÜ N N ET Ç 1 Telefon 8. O. 2496 
M.EMIN .__._..._ .... _. 

SÖFÖI İDlTİHlnl 
ŞORFO REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 
---

Kitapları çıktı 
, Tevzi merkezleri : 
Taksim, Cumhuriyet meydam 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 
MEKTEBi Kayit mahaUi 

ve 
stanbul, Babıali Hüsnütabiat 

matbaası 

• 
HACI BEKiR 
ALI 

ZADE 

MUHiDDiN 
Ticarethaneleri: Mevsim Münasebetile 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERİ 

Yapıyor. 

PANGALTI 
Şubesi~de 

FONDAN ÇIKOLAT A 
TAZE PASTA, KEK, BRIYOŞ 

HALEP YAGILE 

BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

BÜYÜK 

Adamlar Serisi 
ilim, fen, ::.an'at aleminde tanınmış ve tarihte iz bırak

mış olan cihanın hi.iyük ve meşhur simaların ve bunların 
bıraktıkları eserleri, insaniyet ve medeniyete hizmetlerini 
izah eden bu seri küçük kitapçıklar halinde her hafta 
muntazaman neşroJunmaktadır. 

Şimdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 
1 - Markoni, 2 - Lort Bayron, 3 - Madam KGri, 4 - 81-

yük Frederik, S - Lort Nortklif, 6 - Makyanl, 7 - Robeapi
yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gak Alp, 11 -Sok
rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kriatof Kolomp, 15 -
Ziya Pa,a, 16 - Oakar Vayld, 17 - Darvin, 18 - Rokfeller, 
19 - Tol.toy, 20 - Ahmet Mit•t, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7,5 kuruştur. 

Naşiri: lstanbulda Kroıaat Kütü~:ımesi 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESl 
İdare m~rkezi: AMSTERDAM 

Mezun ı--erınayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada Karak8y palaata Telefe•: 
Beyotlu 3711-5 latanbul tlll tıabeal: 
"llerkea Pntaneal lttlHllnde Alla• 

leme! han, Telefo:ı: lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emniyet Kasalan icarı 

Nezle, Grip 
Boğaz, Ku

lak, burun j 
hasta lık Jarı 

KORYZAL 
ile tedavi 
edilir. Her 
eczane ve 

ceza der olarında bulunur. 

SELANiK BANKASI 
Teala tarihi : 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi : IST ANBUL 
TÜRKIYE'deki Şubeleri : 

GALATA, 1STA BUL, 1ZM1R 
SAMSlJN, ADA A, MERSıN 
YUNANıSTAN'daki Şubeleri : 

SELANIK, ATINA, KAVALA 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. 
Kredi mektupları. Her cina 

1 r. ıİ<ıt üzerine heaap kütadı. 
Huııuıi kualar icarı. 

Çocuk Hastalıklan 

mütehassısı 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep aokak 

Telefon 8. O. 2496 

Patoor, Bakteriyol-. 1 
Dr. M. Lutfi 

GOi.HANE SERIRIYATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dabilf, ve intani hutalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olwaur. 

Adres : Babıali caddesi 
Yillyet kartı•ı 15 No. 

"uayeaehanıı Telef90 l.t..-ı 2321 
llr.ametglJu: • • 22H 

ZAYİ - 1930 senesinde 
Konya lise.inden aldıj'ım 
tasdiknameyi zayi ettim. 
Y eniıini alacagımdan esldıl· 
nin hükmü Yoktur. 

362 BEŞiR 

SON POSTA 
evmi, SlyaaI, Havadia ve Halk g.uetca! -idare: lataabul Nuruoamanlye 

Şeref aokaj'I 3S - 37 

Telefon Is ııa • ıl - 20?01 

Poata kutusu : lstanbul - 741 

Telsraf: latanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÖRKfYE ECNEBi 

1400 K.r. 
750 " -" 150 " 

1 Sene 
6 Ay 

s l' 
1 " 

2700 Kr. 

ı• " 
llO " 
300 " 

Gelea ewak rert Yerilmeıı:. 

hlalardaa mea'ullyet ahamu. 

Adrea d•tlttlrllmeal (20) kuruthır. 

VIA rsı\ l\I EBUZZİYA 
;)ahİ;herı: 1-\h ı:. ı~re n, Sııliıa Raıaı 
Ne4riyat Müdilril Selim Rafıp 


