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J pon Sergisi Hakkında 
Bir ihbar Yapıldı 

Gfıya Sergi Sattığı Malların Vergisini 

Senelerdenberi Verıniyormuı 

Hakkında Mali~ T•ftiı Hegetine. ';'iilılm bir ihbu 
gapılan Japon &rgısı 

Ş h · · d ki J Ticaret jthal ettiği malları sergide sattığı e rımız e apon gi · ı · 
~ ...1 .. ı h kkı d M I' t ftit halde kazanç ver ıın vermemıı· 
t."erx~ a n a a ıye e . tir Halbuki bu kabil sergiler 
~eyeUnc çok ıayam dikkat bır . · · ten ·elen maUann ka-
ahhar yapılmııtar. Bu ihbara na· içın banç .
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ıaran Japon Ticaret Sergiıi bir· zanç vergı er~ ;a ~' arıyf ad 
8
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kaç aenedenberi memlekekimize · ( Devamı ncu ıa a • 

Kurşun Olan Altınlar 
Berut, (Hususi) - Bağdattan 

tayyarelerle buradaki sarraflara 
gönderilen (50) Osmanlı ıllbnının 
sandıkardan alınarak ·'Yerine kur
fUD konulduğu Eanlafılmlfbr. Bu
nun yolda mı yoksa buradaki -
tayyare karargahında mı yapı
ldığı tahkik edilmektedir. 

Ankara foto muhabirimiz göndermiftir: Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey, Ankara istasyonunda, son Avrupa Hyahatinden d6nllfti 
münasebetile kabine arkadaşları tarafından karplanırken alınmqtır. 

Erden 
Türk 

Umumi Harpte Sandıklarla Atılan 
330 Bin Altın Çıkarılıyormuş .. 

Berut, 27 (Hususi) - Harbi Umumide Tlirk askeri Arabistanı 
terkederken Ôsmanlı ordusuna mensup bir zabit düşmana teslim 
etmemek için ( Bisan ) civannda ( Erden ) nehrine otuz Oç sandık 
Osmanlı Alhm atmıştı. Sandıklarda onar bin aJbn lira bulunuyordu. 
Hükumet Erden nehrinin bu kııımda mecrasını değittirerek albnlan 
meydana çıkarmak içi11 FJistindeki büyDk bir ( Kok ) maden tirketl 
mümessili olan Dimitri Se!ame ile bir mukavele yapmışbr. Nehlrd~ 
yapılan ip?dai tetkikat neticesioede sandıkların nehirde bulundutuaa 
göstermiştir. Y ıkında çıkarma ameliyesine başlanacaktır. 

~~~----------··----------~~-
Kadastro İşi 

Şimdiye Kadar 80 Bin 
Gayrimenkul T es bit Edildi 

Memleketin muhtelif yerlerin
de kadastro faaliyeti devam edl· 
yor. Mudanya, Manisa, Denizli, 
BUyilkadanın kadastro işleri ta· 

mamen bitmiı ve halka senetleri 
dağıtılmıştır. İzmir, Malatya, Bur· 

sa, Konya; Anknra ve latnnbulun 
kadastrosu da epeyce ilerlemiştir. 
Umum Türkiyede şimdiye kadar 
kadastrosu yapılan gayrimenkul
lerin adedi (80) bindir. 

Gazi Göprüsü 
Altı Aylık Münakasa 

Açılıyor 

Unkapam köprilsllnUn yerine 
rapılacak olan (Gazi) kiSprüsUnila 
ınşası yakında münakasaya konu
lacak ve mftnakasa altı ay kadu 
devam edecektir. Şimdiden bazı 
Alman, İsveç, ltalyan, Belçı'1ca ve 
Rus firmalari köprüytl yapmıya 
talip olmuşlardır. 

f nşaat esnasında, evvelce köp
rilnUn projesini yapan Fransız 
mDhendisile birkaç Türk mUhen
diıi iş başında bulundurulacaktır. 
Yeni köprOnUn dubalan Balatta 
yapılacakhr. 

Cazibe 

- Aman, bak no gUzel kadın, Adeta bir sinema yıldızı 1 
- Daha doğrusu kuyruklu ylldlz 1 
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Balkanların Tütün 
Merkezi Neresi 

Olmalıdır? 
İkinci Balkan Kopferanmınm 
lıtanbulda yapılan celaelerln
den birinde, Balkan Devletle
rinin tütün •İyaaetl baklnnda 
Bulgar murahhası bir teklif 
yaptı. Bu memleketler l9in 
İıta nbulun tiUUn merkeıl 
lttikax edilme1inl lıtedl. Yu
nanlılar buna mukabeıeten 
Selinltl teklif ettller. Bu iki 
teklif ve fikir hakkında karl
Ied mi:ıin fikrini ıorduk. Bize 
•şıtğıdakl fikirleri ıöyledller ı 

Nuri B. ti.itUncii Suita.ııhamamı Kabrcı

(.tlu han i5 

lstanbulda Balkan devletleri
nin tütlin i~lerile meıgul olmak 
6zere mUşterek bir büro teıkili 
hakkında Balkan Konferanıına 
yapılan teklif konferanstan bek
lenen en fyl itlerden birisidir. 
Bütün Ba!kan umın piyasuını 
daha yakından öğrenmeleri iti
barile bundan tl1tnuclllerlmb çok 
iıtifade ederler. 

Oaman Bey (TUtUncü Galata Mu.mbane 
cadde1l 113) 

Dünyada eo iyi ttttlln yetişti• 
ren memleket Türkiyedir. Konfe· 
rans aza&ının latanbulu bir tlUün 
işleri merkezi yapması çok mu-
vafıkbr. Ben bunu büyilk bir 
hakşinaslık adderim. 

Jt 
Recep Der ( Bayuıt R.a:ıapqa JO

lruışu 78 ) 

Ben tlitnn itlerinden pek an· 
lamam. Y alnı:ı iyi ttitnn yetiştiren 
memleketlerin başında TilrkJye 
gelir. Ve İstanbul Balkan dev· 
letlerile tütün yetiıtiren mınta· 
kaların tam merkezinde bulun· 
man hasehile burada yalnız bu 
işlerle m~şgul olmak üzere teşkil 
edilecek bir bürodan bizimle be-
raber dost devletler de istifade 
ederler. Konferansın gemilermiz
den kabotaj hakkını kaldırmak 
istiyen aykırı teklifi yanında der
meyan edilen bu doğru tekliften 
konferansın hlitmil niyetle çalıı
tığını anlamak pek kolay oluyor. 
Binaenaleyh konf eranıtan ıulh 
için iyi neticelerden haıka birıey 
beklenemez. · 

• Hikmet B. (TOtilncU, Balat cadde.al 53) 

Biiim tütün vaziyetimiz çok 
fenadır. iyi idare edilememesi 
yüzünden de gUndengüne fe
nalığa ve h~mihlale doğru gidi
yor. İhraç ettiğimiz memleket
terin istedikleri ttitlinll yetiştire
mediğimiz] ve ambalaj yapama
dığımız için milşterilerimizi kay
bediyoruz. Misal olarak Lehistan 
gösterilebilir. Eğer lstanbulda 
böyle bir bUro yapıhrsa biz 
müstehlik memleketlerin arzuları
nı daha yak~ndan öğrenmek ve 
hatalarımızı tashih etmek imka
nım bu[ uruz. 

KANLI CiN AYET 13oo Bin Liralık Bir 1 ESKi ELBiSELER 
Dava Açıldı . 

Kasımpaşada Fakat Reddedildi, Şimdi Gümrük idaresi 
Genç Bir Kadını Temyiz Mahkemesinde Tahkikatını 
O••l, J •• d ••l Galatada gemi malzemesi B •t • d • 

uUr U er satan (Panço Stanrapulo) ve mah- l lT l 

Diln sabah Kasımpaıada kanlı 
bir facia oJmu,, genç bir Hamm 
bir canavar tecavUzUne u§'rıyarak 
öldUrülmüıtnr. Hldise ıöyle geç
mjştir: 

Kasımpafada Dereboyunda 
oturan Hasan Efendi ile zevceıl 
22 yaşında Huriye Hanım bir 
fabrikada çalışmaktadırlar. Dlln 
sabah fabrikaya giderleken civar 
bostanlardan birinde çalışan Ar· 
navut Bayramla birkaç arkadaşı 
bunlara laf atmıılar, Hasan Efen· 
di de sözle mukabele etmiştir. 
Fakat karı ve koca biraz ilerle
clikten sonra Aranavut Bayram 
arkalarından koşmut ve elindeki 
koca saldırmayı genç kadının se
kiz yerine ıaplamış ve kadmca
ğız o dakikada yere y>kılarak 
ölmUftilr. 

Katil Bayram hldiseyl anla
tırken cürmünü de itiraf etmekte 
ve ıöye demektedir : 

" - Hasan bana küfür etti. 
Ben de kendimi kaybettim. Bu 
sırada Huriye Hanım beni tuttu, 
kocası da bastonla vurdu. B~m 
de kurtuhoak için kadını öldür
düm.,, 

Ticari Vaziyet 
ithalat Ve İhracat işleri 

Durgun Gibidir 

İngiliz mali buhranından sonra 
memleketimize hariçten yapılan 
ithal.it birdenbire durmuş dene
cek bir vvziyet almıştı. Bu:vaziyet 
ela'n devam ediyor. Bunun sebebi 
İngiliz lirası üzerinden tediyesi 
icap eden ticari taahhüt mesele
sinin henüz halledilememesidir. 
Bu arada Japon mallarının ithali 
de hayli azalmıştır. Bunun sebebi 
Bu ithalabn doğrudan d< ğruya 
Japonyadan yapılmayıp Mısır ve 
Suriyedeki bazı ticarethaneler 
tarafından idare edilmesidir. İh
racat vaziyetimiz de ayni şekil
dedir. Son günlerde yalnız hubu
bat, kepek, afyon ve az miktHda 
da fındık ihraç edilmiştir. 

iki Kaçakçı Tutuldu 
Gümrük · muhafaza memurları 

dün Galatada bir vapurdan dört 
okka tütün kaçıran Hasan ve 
Mustafa isminde iki kaçakçı 

yakalamıştır. 

dumları tirketi tarafından Hantal 
Zade Tayyar kaptan aleyhine 
(300) bin liralık bir dava açıl
mıştır. Panço mahtumları bu da
valarında Tayyar kaptanın sahip 
olduğu Güzel, Tayyar ve Seyyar 
vapurlannın yüzde yirmi hissesi· 
nln kendilerine ait olduğunu ileri 
ıörmektedirler. Fak at mahkeme 
heyeti iki tarafın iddialarım da 
tetkik etmiı, ne lehte ve ne de 
aleyhte bir karar vermek imkanı 
hasıl olamamıştır. Bu vaziyet 
karşısında dava reddedilmif 
olmaktadır. Panço mahdumları 
şimdi temyiz mahkemeaine mü· 
racaat etmişlerdir. 

Müsabakamız 
Bu Çocuk Sizin ise 
}lemeıı Matbaamı7 -

Müracaat Ediniz 

Bugün dercettiğimiz bu küçU· 
c:ü h: mektepli hanım kızı tanımı 
yoruz. Foto muhabirimiz onu 
görmilş ve resmini almıştır. Bel
ki sizin kızmız, belki de komşu
nuzundur. Her kimin kızı ise 
dercedilen resim nfishası ile be
raber aHesi tarafından matbaa
mıza mllracat edilirse bir İş Ban
kası tasarruf kumbarası cüzdanı 
bedeli takdim edilecektir. 

Fiatlar YU-kseldi 
Harici ticaret ofisine gelen 

ıon haberlere göre dilnya piya
salarında hububat fiatları yiik
selmiştir. 

Gümrükten az reılm verilmek 
1ıur~tile geçirilirken yakalanan 
müstamel elbiıe parçalan hak· 
kında geçenlerde tafıiJAt Yer
miştik. 

Öğrendiğimize göre gümrük 
idaresi bu meaeleye ait tahkika
tını bitirmiş, dosyeler, An
kara Gümrükler Umum MO.
dUrlilğilne gönderilmiftir. Ayrıca 
bu eşyanın ilk defa geçirildiği 
Mersin gtımrUğllnden de maliimat 
ve mazbata istenilmiştir. 

Şimdi Mersin gllmrtiğll bu 
elbise parçaları hakkında ya 
milsadere kararı verecek, yahut ta 
verilmiyen gümrük reımini lıte
yecektir. Ayrıca Mersinde tah
kikat için bir de mUfettiı g6n
derilmiştir. 

Talebe Kooperatifleri 
Mekteplerde kooperatifler teı

kili için hazırlanan rapor Maarif 
Vekaletine gönderilmjştir. Rapor 
kabul olunursa her mektepte bir 
kooperatif teşkil edilecek, talebe 
mektep eşyası ihtiyaçlarını 
ucuzca tedarik edecektir. 

Barem Meselesi 
Adli ye Doktorlarına Az 

Para Mı Veriliyor? 
Adliye VekAleti (932) seneıi 

bütçesini hazırlayacağı için Tıbbı 
Adli müessesesinden bir rapor is
temiştir. Barem kanununda müte
hassıs maaşı asgari (55) lira ol· 
duğu halde tabibi adliler şimdi· 
ye kadar (35) ıer lira alıyorladı. 

Halbuki Tıbbı Adli Kanunu 
hunların miltehassıs olduğunu tes
bit ettiği gibi Sıhhat Veklletl 
de ihtisaslarını tescil etmiıtir. 

Bazı müesseselerde ihtisaslarının ha· 
rici hizmetlerde çalışan doktorlara 
bile (55) lira maaş verildiği halde 
Tabibi adlilerin bundan mahrum 
edilmesinin doifu olaımyacağı 
.zikredilmektedir. 

Dahili Haberler 
Burada bitmedi, lütfen döt· 

düncü sagı/amızı çe11iriniz. 

----------------------

Sivil Tayyarecileri
miz T oplandı-l.1r 

SIYll tayyarecileı· klübü unum! 
heyeti diln ilk hazırlık içtim:uoı Y"P'" 
mı1t muvakkat rehJiğ~ lımall Müt
tak Bey intihap edilmitti,.. Mü11.\ıue• 
ler uetfceıiode ilk hazırlıkları ! "'P•· 
ralr umumi heyete bildirmek için 
yedi kişilik bir encümen teşkil o1!.ln• 

muıtur. 

Aynca Sait, Hayrilnnas, Sıwwf, 
Vufi, Mithat, Murat, Nazmi Nuri, 
Wer, Fevzi, Ekrem Rüş=.l vo Cudet 
Kerlaı Beyler de ida!'e heyeti a• .Jık· 
lanna intihap edilccekJ•,rJir. Klüv 
yalanda faaliyete geçecektir, 

lngiliz Liras! 
ln2iliz lirasınm dün Parilltell! 

telpafla gel~n fiati 828,75 idi. Dün 
borsada 830 kuruşa alıcı olduA-u hal
de aatan bulunmamıştır. 

ltalya Hariciye Nazırı Berlinde 
Berlln 26 - ltalyan Hniciye Na• 

zın M. Grandi buraya gelir gelmez 
Alman milletine hitaben bir nutuk 
aöylemfı ve Almanyayı selamlamıt
br. 

izciler Ankaraya Gittiler 
CGmhurfyet bayramı merasimlnt 

ittfrak için şehrimizdeki muhtelif 
mekteplere ait izcillerden 800 ırenÇ 
dOn Ankaraya gitmitlerdir. 

Yeni Mübaşirler 
Din Adliye Memurin Encümeni 

toplanarak mübaşirlik imtihanın~ 
a:lren (40) kişinin imtihan kAğıtlarııµ 
tetkik etmit ve kazananlardan bfr 
khmmı mfinhal mübaşirlikl"!re tayin 
etmiıtır. 

Kaç Müessese Kapandı? 
Geçen 930 senesinde fehriml:ıdo 

( 530) ticari müessese açılmıı ve 
( 529) müessese kapanmı4hr. 

Trovada Hafriyat 
Çanakkale civarındaki eski Trova 

harabelerinde tarihi tetkikat yapmak 
üzere Amerika profesörlerinden Si~ 

Vilyam ıehrimize gelmi,, hilkfımetter. 
izin almak için Ankaraya gitmiştir. 

Bir Kaçakçıhk Meydana Çıkarrldt 
Dnn Kumkapida yer altında 

teslı edilmiş gizli bir rakı fabrl• 
kuı meydana çıkarılmıştır. Bu 
kaçak imalathanede (1500) kilo 
rakı, (20000) kilo cibre vesair• 
yakalanmııtır. Bu işi yapan Yor• 
ii isminde bir sirkecidir • 

lstanbul - Edirne ·relefouu 
l..tanbul ile Edime arasındaki 

telefon tesisatı ikmal edilmiş, 
hat dlbı umuma açılmıştır. Yala. 
Ta - l.tanbul hattında da muha• 
habereye başlanmıştır. 

TUrk ·Yunan ticareti 
Y unanistanla hükumetimiz ar:ı• 

smcla aktedilen yeni ti:aret mua• 
hodeai 5 Teşrinisanide meriyıt 
mevkllne girecektir. l l T eşrinie 
evvelde müddeti bitmiş olan itilaf. 
name a Teşrinisaniye kadar tem· 
dit edimiştir. 

( 
i Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çapulcula7 J · 

1 : Hasan B. - Polis Ef., bu serseri- 2: Memur - Hasan Bey, bunlar Maç-

ler kimler? Nereye götürüyorsun bmıları? ka yangınında çapulculuk yapan!ardır. 

3 : Çapulcular - Hasan Bey bizim 

kabah~timiz yok. Bir iki eşya çaldık. 

Hasan B. - Daha ne olacak? 

4 : Çapulclar - iyi amma Hasan Bıy, 
T erkos Şirketi lstanbulun bütün serveti ol 
çapul etti de hAlA rahat rahat yerind• 
oturuym. 
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Hergün 
Münderecatımızcn çok
lugundan dercedileme

miştir. -
M. Litvinofun 
Beyanatı 

Sovyet Hükumeti Hariciye Komlsı rl 
lıtvinof Yoldaş, dün aabah Sovyl!t 

bandıralı bliç vapurile 'ebrimiıe 
2'eldi ve dünkd nfiıhamı:ı:da kaydettik. 
lttvinof Yolda,, aaat üçte matbuat 
"'iirrıesaiJlerhi kabul etmiş ve mühim 
beyanatta bn!unmu,tur. Doat Ruıya· 
ilan Hariciye Komiseri demi4tir ki : 

"Suvyetler fttih r d na senelerden· 
heri en kuvvetli dostluk ve mesai 
lttirakf ile ~bağlı bulunan Türklyeyi 
1ıtun •amandanberl ziyaret etmek 
•tıuıunda idim. Bu fınahn zuhürun· 
dan dolayı ziyadeıile memnunum. 
Bu münasebeti• doatum ve muhterem 
Hariciye Vekiliniz Tevfik Röş~ü Beyle 
bir defa daha fikir teatisinde bulun· 

ll:aak ve Türk C\lmhurlyetlnln difer 
devlet adamlarile ,ahsan temasa rcl
ntekten ayrıca bahtiyarım. 

Bu milnaaebetle ve TGrk matbu
atı vaaıtasile~ Sovyet)er Hilkllmeti n 
halkının en samimt ael&mlımnı doıt 
1'Grkiye halkına iblit etmek fıraatı
ıu elde etmi• oluyorum. Miiıterek 
doıtluğumu:ı yeni Türkiye ve Sov
)'etler İttihadının Uk ırfinlerinden 
't'e on .enedenberl devam ediyor. 
Bu u:ıun devre ıı:arfında fevkalide 
hidiae]erle dolu olan beynelmilel 
ha.yat huausi bir kararıızhk (Öıter• 
ınlştir. Umumi harp alyui oldutu 
kadar iktıaııdi atar bir mira. bırak• 
ını9tır. 

Umumi zrddlyetlerl ortadan kal
tlırmak ş3yle dursun, bunların tidde
tini hiHcdi!~cek derecede arlırmış
hr. Hiçbir işaret, beynelmilel bir 
istikrarın vukuuna delalet etmiyor. 

Bütün bu devrede memleketlerin 
111'-inasebetled de hadiselerin ahenk 
ıilr'atlne ve •aılyetlerln değişen 
manzaralarına göre teeaailı etti veya 
tebeddül g8sterdL. En kat'i tekilleri• 
ili aldıklan ırörülen yerlerde bile, bu 
mftnuebetler, muvakkat ve aayıf 
hal şekilleri manzarası arzetmekle
dlrler. Denilebilir ki devletler, haki
ki yollarını bulamadan, mütekabll 
münasebetlerinde bJr tltikamet ara
mak için aranıp durmaktadırlar. 

Bu umumi kararsızlık 6nilnde ,,. 
ba beynelmilel kat'iyehiz vaıiyet 
kar~111nda Türk· Sovyet Hüktimetlerl 
mi1naaebeti kuvvet .,.. değitm•k 
bilmeı huıusiyctlerlle 4ikkati celbet~ 
nıektec!irler. 

Sovyetler ittihadı Tftrk matbua· 
bna ve onun vaaıtaslle bütün Tllrk 
halkına temin edebiltrim ki Sovyet• 
lerin Türkiyeye karşı dostane ıiya• 
ıeti, e1aıını kendi özQnden almakta 
•a harlct ıiyuetinin ruhundan ne,'et 
etmektedir. Tilrkiyeye karşı hiı~eri• 
rıin samimiyet ve detişmemezHği bun
dan ileri geliyor. Sovyetler hükku· 
metlerine kar'ı olanı Türk ıiyueti· 
ilin mahiyetinin de batka bir esaatan 
aelmediğine kaniim. 

iki memleket araaında yapılan 
tnuahedele:', bu miltekabtl politika
ıun bir lfadealdir. Bunlar, onları 
takyit etmiyor, bilakis münasebetJe
tlnin tekillerini v• m4tvcut meyiJle
tlni teablt ediyor. 

iki. devletin karıılıklı olarak alt.
ha glrdUderi taahhütler onlarm lı· 
tikli!, muhtariyet veya harici siya• 
•etlerinde tahdidat koymamaıı vas
fını husule getirmemesi işte bun
dandır. Şu veya bu beynelmilel h~
Jat tezabilratı hakkında tarafeynın 
buıusiyetlerine glSre his ayrıhtı 
oluyoraa onda da ıerbeatirler. 

Uzun dostluğumuz öyle mGtekabll 
bir emniyet uyandırmışbr ki iki ta
taftan birintn kendisine faydalı ad. 
dettiği teşebbüılercte bulunması diğer 
tarafa herhangi bir endişe verme· 
blektedir. Çünkil lki memlekette de 
biri veya diğeri aleyhine teıebbüı 
edielcek herbanfl bir harekete itti· 
rak etmlyeceklerinden kat'i surette 
emindirler. 

Yaptakları muahedeler miaal teş
ldl etti~l gibi iktııadi ye içtimai 
llatem farklarına r~tmen Türk ve 

Son Postanın Resimli Makalesi ._ 

1- Bazıları muvaffak olamaz· 1 2- Bazıları muvaffak olamaz-
lar, çünki hiç başlamazlar. lar, çllnkU başladıklanm hiç 

bitirmeı.:ler. 

Başla Ve Bitir • 

3-Ilaşlıyan ve başladığı i~i bitiren 
adam, çok defa dalıilerden ve talili
lerden daha çok muvaffak olur. 

GÜNÜN TELGRAF .HABERLERİ 

Reisicümhur Hz. Fasih Bir lf ade ile 
Fransızca Bir Nutuk Irat Etti er 
Balkan Misakı Projesi Müttefikan Kabul Edildi 

Ankara, 27 (Hususi) - Dön 
sabah 9ehrimize gelen Balkan 
konferansı murahhasları öğle 
yemeğinde Hariciye Vekilinin 
ziyafetinde hazır bulundular ve 
yemekte sonra Millet Melisinde 
toplandılar. 

Bu suretle konferımsın dör
düncü ve son içtimaı yapılmı~ 
oldu. 

Reisicümhur Hı. murahhasları 
ayn ayrı kabul ederek ellerini 
sıktılar ve mühim beyanatta bu
lundular. 

Gazi Hz. nutuklannı gayet fa
sih bir ifade ile ve Fransızca 
olarak. i.rat buyurdular. 

Reısıcilmhur H.z bu beyanat· 
larında konferansın ehemmiyetin· 
den hahaederlerken Balkan 
milletlerinin orta Aıyadan 
dalgalanarak dllnyaya yayıldığını 

Sovyet Hükumetleri uaaında teeaaiiı 
eden milnHebat di§'er nıeınleketlere 
yine bir miıal olabilir ve olmalıdır,, 

Müıyü Utvinof ıözlerlnl ı<>yle 
bitirmiıtir: 

"Gelecek ıcnelerin, iktııadi ıahada 
olduğu kadar teknik 1ahadeda Tilrk 
• Sovyet teırlki meaalıinde bflyük bir 
inkiıaf huaule i'"etirmeaini g8reme
meıinden ıüphe etmiyorum. 

M. Litvinof Ankarada 
Ankara, 29 (Huıuıi)- Sovyet Ha

riciye Komiaeri M. Litvinof bu aabah 
dokuzda gelen trenle fıtad;ona ç1kb 
ve büyük merasimle karşılandı. Hari
ciye VekiU Tevfik ROıtü Bey, Hari
ciye erkanı kendisini istikbal ettiler. 

Bu aktam Tevfik Rüştü Bey ta
rafından şerefine bir ziyafet verilecek 
yemekten aonra da bir suvar• tertip' 
edilecektir. 

• 

ve müıterek kan ta.ı,ıdıklarını 
ifade buyurdular. 

Bu hitabe uzun ve hararetli 
alkışlarla karşılandı. Bu mühim 
hitabeden sonra Reis Hasan Bey 
celseyi açb. 

Ruznamenin en mllhim madde
Jini aiyaıt komisyon tarafından ba
ı.:irlanan Balkan misakı projesi teş· 
kil ediyordu. Bu esnade Roman· 
ya murahbaslarmdan M. Pella 
uzun beyanatta bulunarak pro· 
jenin ehemmiyetinden, Kellog ve 
Lokarno misaklariJe Akavam Ce
miyeti misakının harbin nıeşrui· 
yetini fikirlerini oratadan kaldıra
madığım, bunlann bir Balkan 
misakına nUmune olamıyacağını 
sayledi. 

Neticede siyasi komeiyonun 
mlaak projeıl murahhaslann itti
fakile ve alkıılar arasında kabul 
edildi. Bu ıuretle kab~l ol~nan 
proje dlSrt maddeden ıbarettır. 

Birinci maddede hakem, har· 
bin kanun harici bırakJlması, akal· 
llyetler meselesi hakkında bir tetkik 

komitesi tqkil ve bu komite tarafın
dan bir rapC'r buırlanarak Üçilncll 

Balkan Konferansından iiç ay 

evvel alikadar devletlere veril
mesi eıuları •ardır. 

İkinci madde, bütün Balkan 
devletlerinin muhadenet misakları 

akti lilzumunu, ttçOncü ma<lde Bal
kan Hariciye Nuırlarının her 

•ene bİI' defa toplanmalarını 
ve d6rdilnct1 madde de şu
batta Cenevrede içtima edecek 

umumi terki tealihat kongresi mfi
nasebetile murahhasların kendi 
hükumetleri nezdinde bu cereyanı 
kuvvetlendirmek için çalışmalannı 
tesbit etmektedir. 

Misak projesinin kabulünden 
sonra konferans umumi kAtibi 
Ruşen Eşref Bey bir nutuk söy· 
lemiş ve en nihayet reis Hasan 
Bey de bir nutukla içtimalara 
nihayet verildiğini bildirmiştir. 

Murahhaslar gece Cümhur Ri
yaseti orkestrası tarafından ve· 
rilen konserde hazır bulunmuş· 
Jardır. 

Murabbaslarla Yunan gazete
cileri dün gece birde kalkan hususi 
trenle frtanbula hareket ettiler. 
Bulgar .razetecileri burada kal· 
dılar. 

Arnavutlukta MUnasebattmız 
Ankaradan bilclirild!tfne glJr~ 

Gazi Hı. nin Balkan murahhasların~ 
hıtabesi, °;ürkiye • Arnavutluk müna
aebatının yeniden teala edilece~ni) 
işaret eder mahiyette görülmektedir. 

Ticaret Oadaları Kongresi 
Ankara, 21 ( Hususi ) -

!icaret Odaları kongresi dün 
Iktısat Vekili Mustafa Şeref Be· 
yin bir nutkile açtlmııta.r. 

Doktor Tevkif Edildi 
Dünkü nüshamızda bahsettiği

miz Melek Hamın isminde bir 
genç kızın ölümüne sebep olmakla 
maznun Doktor Şirinyan Efendi 
dün tevkif edilmiştir. T ahkikab 
6 ıncı müstantik yapmaktadır. 

r 
İSTER iNAN, İSTER İN-ANMA! 

Dlin bir dostumuı; anlattı : 
"Yugoslavyaya kalan eski TUrk ıehirleri~ 

den birinde bir akrabam var. iki glln evvel 
ağırca hastalandığına dair bir telgraf aldıın. 
ÔlilmUnde bulunmak Uzere oraya gitmiye ka· 
rar verdim. Polis Müdüriyetinden iki llç saat 
içinde pasaportumu çıkarttım. Bulgar Konso
loshanesi de sliratle vize muamelesini bitirdi. 
Fakat cumartesi gün il öğleden sonra Yugos· 
lavya Konsolosluğuna vize için müracaat etti• 
ğim zamen şu cevabı aldım : 

- İngiliz haftası olmak mllna1ebetile bugOn 
çahımıyoruz. 

iSTER iNAN, 

Bu lngiliı haftasından haberdar değilim. 
Yalnıs bir hastanın son nefesinde yanında bu
lunmıya gidiyorum. Vizenin tcahhuru, benim 
Uç gUn ıonra hareketim demektir. O güne 
kadar da belki hastam ölmüş bulunacaktır. 
Doğrusu bu garip muameleye hayret ettim .... , 

Dostumuzun bu izahatına şunu ilave edelim 
ki, bu vak'a Balkanlarda seyahatin !erbest ol
masını temine çalııan Balkan Konferansınm 
lstanbulda toplandığı gilnlere tesadüf ediyor. 
Bu vak'ayı dinledikten sonra Balkan Konfe
ransı tarafından verilen kararlann tatbik 
edildiği.ne artık, 

ı.>TER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
Mübeccel Namık 
Hanım 

Ermeni imişi 
.._ ________ p_ s. 

İki üç Ermeni kadım, üst baş, 
kılık kıyafet bİ.J' acayip. Erenkö
yüne gidiyorlar. Çat kapı, eski 
güzellik kıralıçası Mübeccel Namık 
Hanımın evine damlıyorlar ve 
evvela babasını görmek istiyorlar. 
Peder Bey evde yok. Ermeni 
dudulanndan biri diyor ki: 

" - Ben ona ( yani Namık Beye) 
Vanda, hicret esnasında iki kız 
teslim etmiştim. Öğrendim ki, 
bunlard~ biri güzellik kıralıçası 
olmuş. Otelci de onun yananda
ımış. Bu kızlar Ermenidirler. 
Onları isterim! 

Deli midir nedir? Ev halkında 
bir telaş, bir korku . Polise mü
racaat. Netice: Dudular oradan 
uzaklaştırılırlar. 
Düşündüm: Bu duduları da acaba 

Taşnak Komitesi mi gönderdi? 
Başvekilin hayatına kastedeme
yince güzellik kıralıçamızın milliye
tine mi kastetmek istiyorlar? Mü
beccel Namık Hanımı bir Matma
zel Haykanoş Hmbryan yapmak 
o kadar kolay mı? Geç kalmışlar. 
Bu işi vaktile Misyonerlere havale 
etselerdi, onlar, üç dört yaşında 
iken, Mübeccel Hanımın dinini 
milliyetini bir biçime getirmeğ~ 
çalışırlardı ve yine de muvaffak 
olamazlardı. 

Ne garip iddia! " Kız teslim 
et~ek,, ne demek? Bizim bildiği· 
mız para teslim edilir, mal teslim 
edilir, mektup ve evrak teslim 
edilir. Bir insan ötekine teslim 
edilir mi? Belki edilir amma, işte 
böyle abuk sabuk iddialarda bu
}unanlar, hemen polise teslim 
edilirler! 

38 Okka Esrar Yakalandı 
Deniz amelesinden Ferhat, Ko

ço, Kemal ve Niko isminde 4 şa
hıs dün Romanya bandıralı ( Re
cel Karol ) vapuruna 38 okka es· 
rar \erirJ-,rken cürmil meşhut 
halinde yakalanmışlardır. ,. 

Hayvan Sergisi Açtldı 
Ehli hayvanat yetiştirmeyi 

teşvik için ihdas olunan Hayvan 
E:ergisi dilıı mtrasi:ııle açılmış, 
ı. ükafat verilmesi lazımgeJea 
hayvanlar tesbit olunmuştur. Bu 
sene sergiye :-..,,uhtelif hayvanlar 
getirilmiftir. içlerinde iyi yc-tişti
rilmiş cins hayvanlar vudır. 

GUmrUk Mofettitlferi 1sta·ıhtıidı 
Gümrükler Umum MiidtirlüğO 

Anadolunun muhtelif mwtakroa• 
rında bulunan ( 23 ) müfett~in 
hepsini de İsbnbula to}rlamıştır. 
Müfettişler buradaki glbnrük!e,.de 
ayn ayn teftişler yapmaya ba.şla
mışlardır. lstaııbul gUmrükJeri 
dört senedenberi tam bir teftiı 
görmemiştir. 

Belediye Ve Sut Meselesi 
Belediye Süt mHole1lni katı 

ıurette halletmek için •ıhh1 vı aul 
bir aüthano tesisine karar vormlttir. 

Yılmaz Sahibinin Davası 
Geçenlcıdc kendi kendine kapa• 

nan ( Yalmaı ) gazeteal Hbibl Ahmet 
Kadri Dey meb'uı ColAl N11rl Ber 
aleyhine Uunci hukuk mahl&emeaf..., 
do (5000) Hrnhk bit dan açmlft 
tetkikat için 14 teıriniaaulye talik 
olunmuştur. -----

Alfabe Nasll Okutulacak? 
Küçük çocuklara Alfabeyi en 

kısa bir zamanda öğretmek için 
İstanbul Maarif idareai alfabe 

~ rnuallimlerini yeni usuller ha1ı~mda 
tenvir etmeğe karar vcrm~. 



_.,____s_öz_Ar __ amı_zda _____ I Eserlerim• z Teşhir Ediliyor 1 Meto Zade 
Mahkeme Tekrar iflas 

Kararı Verdi ~iş/iden Bir 
Hanımın Tuvalet 
Defterinden 

Şişlide bir Hanımın defterinden 
• Haziran ayına ait • şöyle bir 
sayıfa gözüme ilişti: 

Krem 
Kuruş 

250 
Pudra "haftada bir kutudan,, 1200 
Dudak için ruj 250 

Yüz için ruj 500 
Rimel 350 

Kuvafure " dört defada,. 400 
Bahşiş " " 100 

Manikür " iki defada " 200 
Pedikür 200 

Bahşiş 50 
Kaş aldırmak " dört defa ,. 200 

Şampuvan 500 

Kuruş 4200 

Defterin alt kısmında, yine ayni 
ayda, giyilecek şeylere sarfettiği 

para işaret edilmişti. Y ukarki 
hesapla aşağıki arasındaki fark 
birinin yüze sürülecek, diğerinin 
giyilecek şeylere ait olmasile 

kıilmiyor biri kuruş diğeri lira ile 
gös~riliyordu. 

Calibe Hanımdan bir çay 
elbisesi 150 

Kalivrusiden manto ile rop 350 
Madam Elizada yapbrdığım 

kostüm 95 
iki tane şapka 50 
Üç çift ipek çorap 15 

İki çift muslin çorak 4 
Beyaz eldiven 7 
Siyah eldiven 12 
Kemer 5 
iki çift iskarpin ao 
Lira 718 

Sayıf anın sonunda ince yazılarla 
fU cümle yazılı idi: " Kocama 

müjdeler olsun bu ay masrafım 
tam ( 50 ) lira eksilmif. 

Yukarda gösterdiğim rakamlar 
Şişliden bir Hanımın tuvaleti için 

aarfettiği hakiki kunıtlar ve lira
lardır. Bir ayda yüzüne ( 4200 ) 

kuruş, elbisesine (718) lira sarfe
den Şişli kadını her filme gittiği

ne, mevsimlerin konserlerini, çay
larım, balolarını kaçırmadığına 

nazaran geri kalan masrafın ne 
azim bir yeldin tutacağını tahmin 
bile güçleşir. Soruyorum : 

1 - Yalnız süsü ve yüzü için 
masrafını bu kadar kabartan bir 
kadın istikbali nasıl görür ? 

2 - Bu fuzuli masraflara ba
balar ve kocalar nasıl razı olurlar? 

3 - Boyanmaktan, süslenmek
ten ve dolaşmaktan başka hiçbir 

işi olmıyan bu kadının kıymeti 

nedir? 

Meliha Aonl 

---------------
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llncü hukuk dairesinden: Vehbiye 
H. tarafından F eriköyllnde Durcu 
sokağında 26 numaralı hanede 
ikamet eden Emin Ağa aleyhine 
ikame eylediği botama dava.sına 
ait arzuhal sureti mumaileyh Emin 

Ağaya berayi tebliğ gönderilmit 
ise de 9 sene mukaddem mezk1lr 
haneden çıkıp ikametgAhı meçhul 
bulunduğu ıerhile bilA tebliğ 
iade edilmi11 olduğundan muma
ileyh Emin Ağaıun lıbu davaya 
karşı tarihi illndan itibaren on 
be, gün zarfında cevap vermesi 
füzunıu ilanen teblij olunur. 

------~---~--~-~. 

Tarih O an Eski Türk Yadigarı 
Eserleri Viyanaya Gönderiliyor 

Viganada neşredilecek eserlel'imizdee üç kıymetli nümun~ 

Viyanada teşrinisaninin iptida· MUze İdaresi bunlann sigorta vazolar vardır. 
sında açılat'ak olan eski Türk bedellerini hasap etmit ve Maarif Müzedeki alakadarların ver-
eserJeri sergisine bizim de İftirak Vekaletine bildirmiştir. Vekiller diği malümata göre, bu eserlerin 
etmemiz takarrür etmiştir. Bunun Heyetinin kararı çıktiktan sonra gerek tarihi, gerekse maddi kıy-
için sergi tertip ~eyetinden M. eserler Viyanaya gönderilecektir. meti çok yüksektir. Viyanada 
( Blavn Ştayner ) Lıtanbula gel- Bunlar içinde eski Bursa kumaş· teşhir olunduğu takdirde çok 
miş ve müzelerimizden (18} parça ları, TUrk haWarı ile İznık ve beğenileceği muhakkak addedil-
tarihi eres ayırmışhr. Çanakkale tabakları ve işlemeli mektedir. 

Üzüm, İncir 
Birinin Fiatı Yükseliyor, 

Öteki Düşüyor? 

Genç kızlar incir toplagor 

Son hafta zarfında üzUm fi
atleri yUkselmiye başlamıfbr" Ge
çen 44-48 kuruşa satılan alelAde 
üzümler, bu hafta 53-61 kurUJa 
satılmaktadır, Ali ve birinci 
nevi üzümlerin fiatleri de kısmen 
artmıştır. 

Fakat yine son hafta zarfın
da incir fil\tleri geçen aeneki 
fiatlere nazaran dUımüıtllr. 

Geçen sene bu mevsimde 
24-32 kuruta satılan ıUzme fn· 
cirler bu hafta içinde 24·28 
kuruşa; geçen sene 18·30 kuruıa 
satılan incirler de bugtınlerde 

18-25 kuruta satılmaktadır. 

Bir Ceset Bulundu 
Dün Karaköy köprüsünün Haliç 

tarafında bir erkek cesedi bulun
muş, kime alt olduj-u henüz tes
bit edilememiştir. 

Ekmekler Karışık 
Bazı Fırıncılar Zahire Bor
sasından ikinci Nevi 

Un Alıyorlar 
Ekmek meselesinde bazı fı

nncılann Belediye tarafından 

konuJan narha kulak vermedikle
rini ve narhtan fazla ekmek sat
bklarım dün yazmışbk. Fakat 
öğrendiğimize göre, Zahire Bor
sası bu mesele üzerinde Beledi
yeye şayanı dikkat bir ihbarda 
bulunmuştur. Bu ihbara göre bazı 
fırıncılar üç aydanberi Borsadan 
daima ikinci nevi un almaktadır
lar. Bu vaziyet karşısında birinci 
nevi diye satılan ekmeklerin ka
nşık olduğuna inanmak lıizım
geliyor. 

Yalovada 
Eski Tarihi Bina 
Eserleri Bulundu 

Yalovada bazı tarihi bina jz .. 
leri bulunmuştur. Bunları yerinde 
tetkik ve ait olduğu devirleri 
teıbit etmek nzere müzeler ida
resi dün buraya mütehassıs me· 
murlanndan Remı:i Oğuz Beyi 
göndermittir. Bu eserlerin T ruva 
medeniyetine muasır ve binaen
aleyh çok kıymetli olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Bi~ Deniz Müsademesi 
Helsingfors, 25 - Grazia is

mindeki bir Alman gemisi, Fen
landiya körfezinde bir Rus tah
telbahri ile müsademe etmiştir. 
Grazia, vahim surette hasara 
uğramış ve fakat Leningrada 
gitnıiye muvaffak olmuştur. 

V. Borg telsiz istasyonu, 
Sovyet membaından bir telsiz 
almıştır. Bu telsizde Graziarun 
hail hazırda Cronstadt'ta bulun• 
duğu ve tahtelbahrin (50) kişiden 
ibaret olan mllrettebabmn kur
tanlmlf olduğu bildirilmektedir. 

Şapkacılık 
Bu San'atın gümrüklerde 

Himayesi İsteniliyor 

Yerli şapkalardan bir gıfin 
Şapka kanununun çıkmaıın

dan bugüne kapar lıtanbulda 
(6) ıapka fabrikası açılmııtır. 
Bu yerli fabrikalar kuket, fotör, 
melon, Tavşan tllyll şapkaları 
yapmaktadırlar. GUmrilk tarifemiz 
yeni doğan şapka ıanayilni hima· 
ye eder vaılyette değildir. Fab
rikacılar alAkadarlara müracaat 
ederek yerli 9apkaların glimrUk
lerde himayesini istemiılerdir. 

Mısırda Kaç Kişi Okuyor? 
Kahire, (Huıuıl) - Hükflme

tln neşrettiği bir iıtatiıtiğe göre 
Mııırda okuyup yazma . bilmiyea
lerln adedi (10,397,046) dır. Bet 
yaşından aıaiı bulunan çocuklu 
bu yekünda dahiJ değildir. Oku
yup yazanlarm miktarı IH 
( 1,505,520) dir. Buna nazaran 
Mısırda okuyanların adedi umum 
nllfuıuna nazaran yQıde (15) tir. 

Adana milyonerlerinden Metf 
zade Osman Beyin iflas hadist" 
sinden evvelce uzun uzadıy• 
bahsedilmişti. Ancak Osman B. 
alacaklılarile on sene müddetle 
bir konkordato aktederek iflif 
hükmünden kurtulmuştu. Fakat 
Adanadaki fabrika sahiplerindd 
bazılarile Kommerçiyale ltalyanf 
Bankası bu konkordatonun hükınO 
olamıyacağı hakkında Temyil 
Mahkemesine müracaat etmişJet 
ve Ticaret mahkemesinin kon' 
kordato karannı nak.zettimıif' 
lerdia. 

Haber aldığımıza 
bul İkinci Ticaret 
Meto zade hakkında 
karan vermiştir. 

göre İstaıı" 
Mahkemeli 
tekrar iflil 

İflaslar 
Oç Ticarethane Aciz 

Vaziyete Geldiler 

Beyoğlunda eıkidenberi m~ 
ceYberat ticareti yapan Hayıf 
Sabatay Efendi aleyhinde Doyd 
Bank tarafından ticaret mahk .. 
melhıde bir iflis davası açılmıştı, 
Malıkeme dün davayı tetkik et"' 
mit ve Haym Efendinin yarı' 
milyon lira açakla ilIAsına karat 
vermiftir. 

Bundan başka Çiçekpazarmd' 
kundura taciri ( Rafael Şosll ) 
Efendi (40) bin; Alaiye Hanmdj 
Ul~ Veli zade Faik Bey de (90) 
bin lira kadar bir borç ile ifll• 
etmiılerdir. 

Japon Sergisi 
• Baştarafı linci •ayfada ) 

tediye edilmek icap etmektedir. 
Bu ıergi için getirilen mallarıt' 
gümrilk resminin tahsili de ıa~ 
ta batlı bulunmaktadır. 

Maliye Teftit Heyeti bu mo; 
Jelenin tahkikını mnfettiı HulO( 
Beye havale etmiştir. Şimdi güm· 
rilklerdeki beyannameler tetki]J 
edilmektedir. Bu ıuretle Japon ser"' 
giaiııin mevzuubahs mliddet za!r 
hnda memleketimize ithal ettiğ't 
eıyanıo miktarı tesbit edilecek, 
fark çıkaraa bunların mllhim mık• 
tara baliğ olan gümrük resmi de 
depo.ıitolanndan tevkif edilC. 
cekttr. 

Bu eşya, kazanç ve gümrük 
resmi verilmemesi temin edileceği 
kanaatile piyasamızda çok ucuz 
fiatla sablmış imiş. Bu da, piyasad• 
ehemmiyetli bir sarsınb yapan 
son Japon dampinginin en birinci 
im.ili oluyormuş. Mesele ehem· 
miyetle takip edilmektedir. 

SQNPOSTA 
Yeymt, Siyut, Havadis ve Halk gazetesi 

idare ı Alemdar mahatleııl 
Çatalçetm:. 'okısi• 

Telefon lıtanbul 20203 

Poıta kutuıu ı latanbu1 • 74< 

TeJrraf ı lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
T'ORKIYE ECNEBİ 

1400 Kr. 
750 " 

4tO " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
ı " 

2730 Kr. 
1400 il 

100 " 
300 " 

Gele11 evrak ıerl verflmez, 

lıhlardan mH'ully•t aluuıu.a. 
Adrea dajlttltllaeal (20) kun&ftw. 

Son Poıta Matbaa• 

Salılplerb AH Ekreıa, S.Um ll.afll 
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Hariçte Gördüklerimiz 

Uzak Şarkta 
Tehlike 
Büyüyor 

Geçen glln, "Uzak Şarkta be
liren bftyük tehlike,, serlevbasile 
Çin - Japon ihtilAfmdan doğan 
'taziyeti izaha çalışmıştım. GUnlln 
daha hAkim görllnen hAdiseleri 
arasında kAfi bir ehemmiyet atfe
dilıniyen bu ihtilafın neticesi, 
lessUrle görtiyorum ki tah
b:ıin ettiğim gibi çıktı. YAni 
Japonya, Cemiyeti Akvam 
~eclisinin Çin topraklarından 
askerlerini çekmesi için verdiği 
karan kabul etmedi. Ve mesele 
bir çıkmaza girdi. Şimdi Bu 
vaziyet karıııında ne olacaktır? 

Bunun lçin bugilnden bir§ey 
•öylencmez. Akvam Meclisi dağı· 
lırken Reis M. Briyanın ağzile 
bir beyanat yapıldı. Bu beyanatta 
ikinci teşr:nin on altısına kadar 
Japon askerlerinin Çin toprakla· 
tından çekilmesi temennisi izhar 
olundu ve o tarihte toplanacak 
olan meclisin, tahakkukunu arzu 
etlitı bu vasiyetle karşılaşmak 
istediği. japonyaya, bir defa daha 
habrlabldı. 

Habrlatıldı ama Japonya, o 
tarihe kadar bu arzuyu yerine 
getirmezse Akvam Meclisi ne 
yapabilecektir? Hiç bir şey. Neti .. 
ce bir hiç olunca Akvam Cemi· 
)'etinbı nüfuzu da sıfıra inmiş 
blmu mı? Bu noktayı burada bı
fakarak gelelim Japon ıırarından 
doğabilecek vaziyete: 

Japonya, ıu veya bu .. esile 
ile Mançuriden çıkmak istemezae 
nuıl bir vaziyet hasıl olabilir ? 

Şu vaziyet : Çin topraklarının 
yabana ayaklar tarafından çiğ .. 
nenllmeainl lstemiyen başlıca 
Amerikadır. 

Ba arzu, Amerikanın Çine 

tartı duyduAu derin bir muhab
etln lfadeıl değildir. Bu arcu, 

Amerikanın aenelerdenberi Çinde 
takip ettiği açık kapı siyasetinin 
bir neticesidir. 

YAnl Çin henllz medenileş· 
memit bir memlekettir. Orada, 
ıu ve bu devletin imtiyazı ol· 
nıalwıın herkes, serbest surette 
licar•t rekabeti yapmalıdır. Ja· 
ponya mançuride yerleşirse Ame
rikanın istediği milvazene bo-
~mUf olacaktır. Geçen gün 
1.§aret ettiğim ve bugün üzerinde 
birdaha durduğum tehlike, işte 
bundan doğuyor. 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

Japonya Meydan 
Amerika ile 

Okuyor. Fransa 
Anlaşamıyor 

Japonya j 

Dünyaya Meydan 
Okuyor 

Tokyo, 25 - Japon Hüküme
tl, Çin meselesi hakkında yeni 
bir beyanname hazırlamaktadır. 
Bu vesikz.nın Çinlilerin mes'uliye
tini göstereceğini, ve Çin munta
zam kıt' alarmın yaphktarı taar• 
ruzlar önilnde Japonların mllda .. 
faa tertibah aldıklarını kaydede
cek ve Japonyanın ne arazi ilhak 
ve ne de harp yapmak niyetinde 
olmadığı bildirilecektir. 

Maamafih Japonya, Cemiyeti 
Akvamın kararı öniinde inkisarı 
hayale uğramışbr. Japonyanın 
maksadı uğrunda bütiln dünyaya 
meydan okumaktan geri kalmıya• 
cağı beyan ediliyor. 

MukdeD ıokaklarında Japon tankları 
--.::-:=---~~~___:==:=.:.. 

Pekin, 25 - 25 bin Çin tale
be1i, bütUn mağazaları gezerek 
mallarını haciz albna almışlardır. 

Hiçbir hadise çıkmamıştır. 
• 

lngilterede 
• 

intihabat 
Kızışıyor 

Londra 25 - intihabat gllnU 
yaklaşbkça hararet te o nisbette 
artmaktadır. Son nutuklar hep 
para meselelerinden bahsediyor. 
Belki bu hAdise, Fransa ile Ame-
rikanm müzakerelerinde, para 

lılerinde anlaştıklarına dair gelen 
haberlerden dolayıdır. Baldvin, 
GIAskovda bir nutuk söylemiş 
ve " Amele Fırkasını beğe· 

Kıbrıs 
Hareketi Ve 
Kargaşalıklar 

Lefkoşa, 25 - Kolombo kru
vazörü bu sabah F amagustaya 

gelmiş, karaya bir bahriye müf
rezesi çıkarmıştır. Dün Larnaka 

ve Lefkoşada yeniden birtakım 
kargaşalıklar olmuştur. Larnakada 

polisin de yardımı ile London 
kruvazörünün bir müfrezesi nü

mayişçileri dağıtmışbr. Nümayiş
çiler hunlarm üzerine tüf ek ateşi 

açmışlardır. ingiliz bahriyelileri 
mukabele etmişlerdir. Nüfusça 

zayiat olmamışbr. 

Sırp - Bulgar 
Hududunda 

niraeniz liranız sıfıra iner. 
Ya .elleri serbest olanları veya 
ellen kızıl alanlan tercih ediniz. 
demiştir. " Sofya, 25 - Yugoslavya sefiri, 

Snovden ise matbuata bir Başvekili ziyaret ederek ahiren 
mektup göndererek a 1 f k hudutta wkua gelen ve faillerinin . . mee rr ~ 
hnı~. ·~:.ıdad mevkiine gelmesi Bulgaristanda bir irtibat noktaları 

d
ar c~n .1 ım5a 1 

ını bo.zacağını kay· bulunduğu söylenen hadiseler 
etmışbr. o cenaha mensup f _ ait h. 

kat milli birliğe taraftar olanİar~n hakkında mum • ey ın nazarı 
kazanacakları ihtimalleri artmak- dikkatini celbeylemiştir. 
tadır. Fakat gümrük meselesinde Sefir, icap eden tedbirler 
hllkiimet erkanının dahi anlaşa- ittihaz edilmediği takdirde key-
mıyacakJarı zannolunur. Ak ....,..,,_--=====--=-====--== fiyetten Cemiyeti vamın ha-
Amerika harekete geçecektir. berdar edileceğini ilave eylemiştir. 

Böyl bir hareketin ne mllthiş Bulgar Başvekili, hükumetinin 
bir akibet doğurabileceğini tah-
min etmemek için de bir umumi faydalı gördüğü bütün tedbirleri 
harp macerası geçirmemiş olma- ittihaz edeceği cevabında bulun-

Fransa 
ıAmerika ile 
Anlaşamadı 

Vaıington 25 - F ranıız Bq
vekill a-eceyi Hariciye Nazırı M. 
Stimson un evinde geçirmiş, sa· 
bahleyin Beyaz saraya gitmiıtir. 
Öğleyin hlll Reisicümhurun ya· 
nından çıkmamıştı. M. Stimsonun 

evinde, M. LaYal, Ayandan Borah 
ile aiyast meseleleri görilf milş, 

fakat anlatamamışlardır. M. Bora
ha göre, iki tarafın fikirleri bu 

mtilikata rağmen biribirine hiç 
yaklaımamışhr. 

M. Laval Franıa sefaretinde 
tekrar görüımek ricasında bu
lunmuştur. Harp tamlrab, emnJ
yet meseleleri, borçlar gibi ha
yati meselelerde Amerika ile 
Fransanm derhal anlaşmalan 
mümkün görUnmüyor. M. Laval 
ile Hooverin aon mül!katı saat 
bir buçukta bitmiştir. 

Lehistanda Heyecan 
Vartova, 25 - M. Borahıo 

beyanab Lehistanda heyecan 
uyandırmıştır. Gazetecilerden ve 
Meh'UI M. Stroskki, Havas 
Ajansına beyanatta bulunmuı, 
M. LAvalın Amerikadan Fran· 
sa için atıfet dilenmiye gitmedi· 
ğini, bilakis Almanya ve bazı 
alacaklı devletlere yardım için 
bugün Fransaya ihtiyaç olduğunu, 
bu vaziyette ancak Fransamn 

Sayfa 3 

Gönül işleri 

Karii erimin 
Mektuplarına 
Cevaplarım 

İzmirden M. A. rumuzile yan· 
lıyorı 

"10 Ura maaşaıu var, E.tmd• 
annemle beraber 1a1ıyorum. Z1 
yaınıdayı.m. Evle•mek latlyonım. 
fakat kanunlardan korkuyorum. 
Kanualanmtzda değlıecek '511• 
maddeler varld 1,, 

Kanunlardan şikA.yetiniz, tali· 
kı güçleştiren kısımlan olsa ıe
rektir. Maksadınız tecrilhe ise 
b~nu evlenmeden do yapabilım: 
nız. Fakat evJenip iyi bir yuvg 
kurmaksa, talikı aklınızdan çı.;. 
karınız. Mes'ut yaşamak lıteyen 
kimseler lçln kanunlarda hiçbir 
müknIAt yoktur, ~yalnız (70) lira 
ile yaşayabilir misiniı? 

* Bir ecnebi şirketinde memur 
C. 1 Beye: 

Kurtulmak için bu kızda" 
yazgeçiniz. G6rülilyor ki kıı ve 
ailesi temiz birşey değildir. 

İstanbulda sevilecek kız mı 
kalmadı 1 Bu hAdiseyi bir 
izzeti nefis meseleıi yapmanın 

manası yoktur. Biribirini:d anlı
yamıyorsunuz; ve anlıyamıyacak

sınız. Zararın neresinden döner
seniz kardır. .. 

Panga1tıda Kemal Bey: 

İstediğinizi yapmakta mazuruL 
Geıetemiz bu işlerda sadece fikri 
sahada rehberlik yapmayı vuife 
aayar. Ondan ilerisine karıfmll. 

... 
imzasız bir karimt kocaımın 

kendisini terkederek kaçtığındu 
şiklyet ediyor. BlitDo vasıtalara 
müracaat ettiği halde kocaamf 
eve getiremediğini söylüyor vo 
benden fikir istiyor. 

Bence yapacağınız şey mah· 
kemeye mllracaat etmek ve ona 
vazifesini habrlatmaktır. Mahkem& 
onu ya sizinle beraber yaıamıya 
veya nafaka vermiye mecbur 
eder. 

haımtegz~ 

şart ileri sürebileceğini söylemiı, 
Almanya hesabına Dançing kori· 
dorunu istemenin hayret uyan
dırdığını kaydetmiştir. 

Çekoslovakyada Tenkitler 
Prag, 25 - M. Berahm 

beyanatı burada şiddetle tenkit 
edilmektedir. 

Yani Japnya Çin de hakkı 
olınıyan yerlere yerleşmek iste
nıekte ısrar ederse blitiln men· 
faati en fazla müteessir olacak 

gibi bir de çantası mı olmalı? 
- Değil ama ... 

~I:::::================================================================::::::::::::=:::::::;;:;~=============================================================:=:========= 
mız )Azamdır. Selim Ragıp muştur. 

- Nedir o? dedi. Ben o kadar meraklı değilim. 
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- Daha ne duruyorsunuz, 

llanl kanı dlndirecektiniz? 
Hemen mendilimi çıkardım. 
- Sizin mendilinizi istemem, 

cllye bağirdı. 
- Peki, ıizin mendiliniz olsun. 
- Pardesümlln lekelendiği 

)'etişmiyormuı gibi llstelik birde 
111.endilimi mi kirleteceğim? 

- Siz bilirsiniz. 
Deyip yerime oturdum. Fakat 

yine huysuzluğa başlıyacak diye 
korkuyordum. Bu sefer avucunun 
içinde parmağını sıkarak, başı 
6ne dllşilk, sessizce oturdu. Kizll· 
toprağa gelinceye kadar bir ke· 
lime söylemedi ve büyük bir ha~ 
reket yapmadı. Sanki hiç o 
deminki kız değildi. Ben de gaze· 

tede yarım kalan bir yazıyı oku
mıya devam ettim. 

.Tren Haydarpaşaya yaklqır
ken, kız ayağa kalkb, başile 
bana gayet terbiyeli bir selim 
verdi ve hız.la uzaklaıtı. Ben 
acele etmedim ve gazetemi oku· 

dum. 
Haydarpaşada yerimden kalk-

mıştım. GözUm kJ:ı:ınJ biraz evvel 
oturduğu koltuğa ilişti. Bir de 
baktım ki çantasını onutmuş. He
men çantayı aldım ve kızı bulmak 
için koŞtum. Rıhtımda hızla gi

diyordu. Yetiştim: 
- Buyurun! dedim ve çan-

tasını uzattım. 
Şiddetle durdu. ytizüme ters 

ters baktı: 

_ Çantanız. Trende onut· 

tunuz. 
. _ Ben trende çanta filan 
onutmadım, gidiniz. 

_ Oturduğunuz yerde bu 

çantayı buldum. Sizin değil mi? 

- Hayır. 
Daha hızlı y6rllmiye başladı. 

Garan merdivenlerini iniyordu. 
Ben, elimde çanta, Ust basamak· 
larda, bir ınUddet afalladım. 
Kız arkaıım dönerek bana baktı 
ve bir kahkaha kopardı. "Be
nimle alay ediyor. Bu çanta 
onun . ., diyerek arkasından koştum. 
Münakaşa ederek vapura girdik. 

- Siz deli misiniz? diyordu. 
Bu çanta benim olsa inkAr eder 

miyim? 
- Peki, hani sb.in çantanız. 

- Yok. 
- Yok olur mu? 
- Neden olmazmış? Her ka-

dının mutlaka bir burnu olduğu 

- Affedersiniz ama fazla ka· 
ide haricine çıkıyoruz. 

- Ne gibi küçük hanım? 
- Bana hilçük hanım dem~ 

yiniz. 
- Pardon. Ne gibi kaide 

karici? 
-Biz birbimizle taşınmıyoruz, 

lakırdıyı da uzatıyoruz. Daha 
doğrusu siz uzatıyorsunuz. 

- Bu çanta meselesi olma· 
saydı ıizi rahats•z etmezdim. 

- Çanta meselesi ... işte söy
lüyorum: Çanta benim değil. 

- Benim de değil Ne ya· 
pacağız? 

- Gidip Gara teslim ediniz. 
Omuzlarımı silktim : 
- O kadar insaniyetperver 

değilim, vapuru da kaçıramam. 
Hem bu çantanın içinde ne ol· 
doğunu merak ediyorum doğrusu. 

Kız bir silkindi ı 
- Peki, pe!:i... Açıp bakın ... 

Dedi ve yammdan ayrıldı. 
Şunu da söyliyeyim ki benim bu 

tarizlerimden senin mutlaka şıma· 
rık bir kız aklına gelir. Hayır. 
Bu haller onda o kadar tabit, 0 

kadar sade ki. Bak ylllf söylü
yorum. Ben aşktan maşktan an• 
l~m~zdım. Fakat bu kız hoıuma 
gıttı. 

Yanından ayrılmak istemi· 
yordum. Vapurda onu aradım. 
En alt kamarada, en karanlık 
köşede, yapyalnız oturuyordu. 

AşikarA bir sevinçle yanına 
koştum. Ani surette öfkelenme
sile kahkaha atması bir oldu. 
Sonra da, birdenbire, ciddileıli: 

- Rica ederim, dedi, hen{ 
rahat bırakınız. 

Bir kelime söylemeden, hemen 
yilzgeri döndüm. Arkamdan yine 
güldü. Bu kızın ciddt hiçbir sa
züne göre hareket caiz olmıya
cağını anlıyarak gidip yanına 
oturdum. 

(A.rka.sı varl 



1 
• 
i 
1 ' 

Kari Mektupları 

Yerli Malları 
Koruyalım 

1 

Bendeniz iz.mirde mensucab 
dahiliye ticareti ile iştigal etmek
teyim. İzmir havalisinde mensu
cabmız iizerinden çok ağır duhu-
iye resmi alınmaktadır. 

Bundan bir müddet evvel 
bmirde münteşir " Anadolu ,. ga
zetesinde şikayet yollu bir mek
tupla bu vaziyetin tekerriir et
memesini temenni ve aliikadarla
nn nazan dikkatini celbetmiştim. 
Mezkür mektubumun ne derece 
1U1Zan dikkate alındığım tahkik 
ettim ve şu neticeyi elde ettim. 

Mesela : Urla. 
Burada yerli malla ecnebi 

malı arasında hiçbir fark göze
tilmcmekte, yerli malın kilosun-
dan eskisi gibi Ön kuntş, yani 
Avrupa mallarından alımın resim 
alınmaktadır. 

Yerli mallarmı kullanmıya ve 
kullandırmıya mecbur olduğumuz 
fU zamanda böyle muamelelerin 
doğru olmadığına kanaat getire
cek ve bunları tashih edecek 
malı<amın bu meseleye ehemmiyet 
wennesini ·icf'1 ederim. 

h .. n: ı Kuzuoğlu çarşııı 
No. t. l Be:ua:r: Kadıköylü 

Salih 

Çocuk Biletleri için 
Seyrisefain idaresi Mektep ço

cukları için tenzilatlı bilet ver
mektedir. Haydarpaşadan Pendiğe 
kadar olan istasyonlarda oturan
lar vapur biletlerini.de Şimendifer 
gişelerinden alabildikleri halde 
çocuklar tenzilatlı biletlerini an
cak Haydarpaşa Seyrisefain gişe
sinden almak mecburiyetinde ka
hyorlar. Sabahları gişe çok kala
balık olduğu için çocuklar bilet
lerini kolayca alamıyorlar, hazan 
'9apuru kaçırdıkları oluyor. Çocuk 
velilerinden aldığımız mektuplar
da Seyrisef ainin her istasyonda 
çocuk bileti sattırması rica edil
mektedir. 

Cevaplarımız 

Bir Sinema Bileti Hakkmda 
Karilerimizden Burlıaııettin Beye: 

Sinema bileti hakkındaki yaıt
mz üzerine . bir muharririmizi 
mektubunuzla birlikte mezkur 
Sinemaya günderdik, tahkikat 
yaptırdık. Biletler Matbaada bası
lırken İstihlak vergisine ait hane
de bir yanlışlık olmuş ( 5,50 ) 
rakamı yazılacağı yerde ( 0,50 ) 
şeklinde çıkmışbr. Bu yanlışlık ta 
biletlerin hepsinde değil, birkaç 
tanesinde olmuştur. Muharririmiz 
Sinema müdürünün verdiği bu 
iz.ahab Polisten de teyit etmiştir, 
Efendim. .. 

Muallim Fuat Şükrii Beye: 
Bu mesele artık Maarif Ve

ldletine intikal etmiş demektir. 
Söylediklerinize tamamen hak 
veriyoruz. Bununla beraber biz 
bu mesele etrafıoda tahkikatla 
meşgulüz. Neticelerini yakında 
neşredeceğiz. Ellinizdeki malfı· 
matı gönderirseniz ondan da 
latifade ederiz efendim. 

Sigortacıların Davası 
lktısat Vekaletile umum si· 

gorta şirketleri arasında aylar· 
danbcri devam eden bir ihtilaf 
Şurayı Devletin kararile halle
dilmiştir. Belediyelerin itfaiye 
iştirak hissesi olarak sigorta 
ıirketlerinden isledikleri parala
nn şirketlere mi yoksa müşteri-

lere mi ait olması ve bu hissei 
iftirakinin bir vergi mi yoksa 
lcret mi olduğu meselesi ihtilafa 
sebep oluyordu. Davayı sigorta
alar kazanmıştır. 

SON PO.STA 

BOYOK "DALKAVUKLAR 
/ 

ikinci Bayazıt 

Padişahların 

Yarım Deli 

Takımındandı. 

Veli ismini Aldı 
Ona tarih, iki büvük arasında bfıo kilçük adım ,. • 

Müstebit idarelerin bilha.aa 
kıymet verdikleri zümre dalka· 
vuklardır. Çünkü zulmü adalet, 
cinayeti şefkat, israfı sahavet 
diye gösteren onlardır. Dalkavu• 
ğun ağzı, bin bir sayfalı bir ga
zetedir. Yerine göre bir sayfa· 
sını aç.ar, beyaza kara ve karaya 
beynz dedirtmek için sütun sütun 
yalan kusar. Dalkavuk, efendisi
nin ~özile görür ve efendisinin 
dilile konuşur. Fakat asıl vazi
fesi, başkalarının görüşünü ve 
düşünüşünü değiştirmektir. 

Bu zümrenin her ferdi, biri
birinin aynıdır. Aralarınd.l bir 
karınca tesanüdü ve bir kara 
böcek müvanesesi vardır. Karın
calar gibi dağınık dolaşırlar, yine 
onlar gibi bir deliğe sığınırlar. 

Kara blScelderie müşabehetleri, 
levsiyat ve ıüfliyat ile tegaddi 
etmelerindendir. · 

Dalkavukların tarihte oyna
dıkları rol mühimdir. Bu musa
habemize onlardan hem glilünç, 
hem feci olan birini mevzu ittihaz 
ediyoruz: 

"iki Büyük Arasmda Bir KUçlll<,, 
ikinci Beyazıt, Osmanlı Padi

şahlarının yanın deli takımından
dır. Tarih, bu aklı eksik tacicları: 
11 iki büyük arasında bir küçük!,, 
cüm1esile tarif eder. Fatihin oğlu 
ve Yavuzun babası olan kıymetsiz 
bir adam için bundan güzel bir 
tarif te olamaz. Fakat dalkavuk
lar - Devlet müverrihleri de bu 
güruha dahildir- ona "Velt"sıfatını 
verirler. 

O, tamamile sabit olduğu 
lizere, yarım deli idi. Dalkavuk
lar, deruhte ettikleri vazife icabı 
olarak kendisini Veliyullah ola· 
rak göstermiye çalışıyorlardı. 
İste bu zat, bir gün ıelimlık 
resmine çıkmıştı. Fazla afyon 
yutmaktan sarı bir renk alan etil 
yllzünü sorguçlu kavuğunun altı
na saklıyarak dalgın dalgın so• 
kakları geçiyordu. Bindiği at, 
seyisler tarafın ·.lan çekildiği için 
kendini hulyalara kaptırmıştı. Ne 
sağma, ne soluna baktığı yoktu. 
Nereye götürülürse oraya gide
cekti, nerede dururlarsa orada 
inecekti 1 •• 

Sadrazam Tetbirli Davramyor 
Sadrazam, rükapta idi ve 

bütün dikkatile harekatını taras
sut ediyordu. Çünhü sarayda ve 
mahrem odalarda hoş görünen 
mecnun hareketlerden biri, ıu
alay esnasında yapıldığı takdirde 
kendisinin do rezil olmaSI muhak• 

katı. Sıra sıra dizilen asker ve 
halk, Hünklnn gülünç bir vaz'ına, 
manasız bir tavrına elbette 
" Evliyalık ,. icabı demezlerdi. 
Ya " Yuhaf ,. deyip maskaraya 
alırlardı, yahut dedikoduya giri· 
şirlerdi. Sadrazam, bu mülAhaza 
ile azami dikkat içinde idi, 
Padişahı çok sıkı bir mürakabe 
altında buJunduruyordu. 

Mevsim, yazdı. Hava sıcaktı, 
vakit te öğliye yaklaşıyordu. Kız-

gın güneş, insanları değil, hay
vanlara da ayrı ayrı ter döktll· 

rüyordu. T opkapı sarayından çı
kıp Fatihe doğru yol alan alay, 
Vezneciler civarına geldiği za
man, Padişabm hararetten içi 
yanmıya başlamıştı. Müziç bir 
su iştiyakı dudaklarını kavuru
yordu. 

Padişah Susamıştl 
Deli adam, susuzluğun taz· 

yikile dalgınlıktan da çıkmıştı, 
bönbön etrafına bakarak bir 
çeşme, bir ıaka arıyordu. Sad
razam, Padişahın ne aradığını 
tahmin edememekle beraber bir 
pot kıracağını anladığından dik
katini bir derece daha çoğaltmıştı, 
gözünü onun gözünden ayırm•

yordu. 
Kalabalık çok fazla idi, as

ker ve halk kesif bir perde gibi 
her tarafı kaplıyordu, bütün çeş-
meler bu kalın perdenin nrka
ıında kalmıştı. Halbuki Beyazı
dın duyduğu ihtiyaç, gitikço 
ziyadeleşiyordu • Her iştihasını 
çarçabuk teskin etmiye alıştığı 
için su oulamamak eziyetine ta
hammUl edemiyordu, gamli gamli 

-dudaklarını yalıyordtL işte bu 
sırada gözilnc bir yoğurtçu 

- dükkAoı çarpb --ve hemen abn 

mnhmel bırakhğı dizgini eline 
alarak çekti: 

Lala içim Yamyor 
- Lala 1 - dedi - içim yanıyor, 

bir çanak yoğurt ! 
Ogüne kadar Padişahların 

değil, vezirlerin değil, orta kıy
mette bir Yeniçeri ustasının bile 
sokak ortasında at durdurup 
yoğurt yediğini gören yoktu. 
Veliyullah Hazretleri, bu çirkin 
hareketi tecviz buyurmuşlardı ve 
etraftaki kalabalıktan Slkılmıya• 
rak apaçık yoğurt istiyorlardı. 

Sadrazam, tecrübeli bir dal
kavuk ferasetile, derhal düşündü 
ve aldığı emri şu şekilde başka
sına ciro etti : 

- Efendimiz Hazretleri, hal
kın ne çeşit yoğurt yediğini biz• 
zat anlamak istiyorlar. Koş, bir 
çanak yoğurt getir J 

Sadrazamm Bir Feraseti! 
Yüksek sesle söylenen bu söz, 

kulaktan kulağa intikal ederek 
bütün safları dolaşıyordu ve halk, 
Padişahın bu yüksek liitfunu al
kışlamaya hazırlanıyordu. Biraz 
sonra yoğurt geldi ve Beyazit,ça
nak muhteviyatını bir hamlede 
midesine indirdi. Tesadüf bu ya. 
Yoğurt ekşi idi. Padişah son cür· 
ayı yuttuktan sonra somurtmuştu 
ve garip işmizazlar göstererek 
atanı mahmuzlamıştı. 

Şimdi manzaradaki ıakaleti 

tamir etmek Sadrazama düşü

yordu ve o, yine feraset göste
rerek şu emri veriyordu. 

- Viloimet efendimiz, yoğur
du beğenmediler, bayat buldular. 
Halka ekşi yoğurt satan yoğurt
çunun asılınasıoı ferman buyur
dular 1 

j Memleket Haberleri J 
• 
lzmir Civarında Bir 

Cinayet Oldu 
lzmir, ( HuıuıJ) - Cumaofll 

ile Develiköy arasında bir a.. 
yet olmuştur. Elimll Httseyll 
iıminde bir amele, Oıman ft 
Ahmet isminde iki arkadaşı ~ 
fından öldürnlmllştur. Katilllf 
yakalanmışhr. 

lzmirde Ozum Satışı 
İzmir, 25 (A.A) - Bugün it 

kuruştan 50 buçuk kuruşa kadat 
2014 çuval üzllm ve 10 kuruştd 
30 kuruıa kadar 197 4 çuval indt 
satılmıştır. 780 kuruştan da 198 
okka afyon satılmışhr. 

Karşıyakaya Su Getiriyor 
lzmir, ( Hususi ) - Kaqa

yakaya Yamanlar daiından 111 
getirmek ve burasını suauzluktaıa 
kurtarmak için yüz elli bin lira 
tahsisat aynlmışbr. Fakat bll 
para yetiımiyeceği için elli bla 
lira daha urfedilmeai liJU9 
gelmektedir 

Feci Bir Sukut 
Kiliate Fazıl iamhade bir 

tenekeci bir dam aktanrkell 
muvazenesini kaybederek yfd 
dfişmüş, biraz sonra 6lmllşUir. 

Yirmi Seneye MahkOm Oldu 
Adana, (Hususi) - Him oihl 

Telli bir çingene bir müddet 
evvel Hanım l.minde yine bit 
çingene kızını kaçırmak lstemift 
fakat ~nllne çıkarak bu harek .. 
tine mAni ohnıya çalışan kıZJJI 
bahasile iki kardeşirıi öldurmüştL 

Ağır ceza mahkemesi bu kr 
tili bir sene on bir ay ha~ 
mah.küm "tmiştir. 

Aymtapta Sergi 
Aıyntap, (Hususi) - Burada 

ikinci defa olarak bir yerli mal
lar sergisi açılmış, kasabamd 
mamulatı teşhir edilmif ve çok 
rağbet kazallDlJfhr. 

Diplomasız Bir Doktor 
Bursa, ( Husnsi) - Ruhsatal 

sünnet yapan ve belaoğuklup 

için hastalara hap veren Hüseyba 
Efendi isminde bir aktar halda.a
da takibat yapılmaktadır. 

(Kilis) 1 O Yaşmda 
Kiliste Çıkan (Kilis) refikimll 

onuncu yaşına baımıthr. Daha 
uıun muvaffakıyetler dileriz. 

Raşit Rıza Zonguldakta 
Zonguldak, ( Hususi )-San'• 

kir Raşit Rıza Bey bir haftadaa 
beri şehrimizde bulunmakta, 
arkadaşlarile birlikte verdiği tem-
siller muvaffakıyet kaunmaktachr. 

lzmirde ( Gazi ) Parkı 
İzmir, ( Hususi ) - Şehri

mizde Gazi heykelinin rekzediles 
ceği yere güzel ve büyük bir 
park yaptmlacakhr. 

Ankara · Ereğli Hath 
Zonguldak, ( Hususi ) - ArP 

kara • Ereğli battımD lnşaabna 

devam edilmektedir. Hattın F"ıl
yos - Zoguldak kıımınm Çaycuma 
ve Beycumadao geçmesi hulll' 
sunda yeniden tetkikat y~ 
maktadır. 

Yeni Ne$rİgnt 

Yasamak Yolu 
' Verem Mücadele Cemiyed 

( Yaşamak Yolu ) isminde çok 
faydalı bir halk mecmuası çıkar' 
maktadır. Mecmuanın 30 - 32 ioel 
sayısı bir arada intişar etmiştit• 
Bu sayılarda (Fridman) aşısı_. 
uydurma olduğu tecrübe ile i~ 
edilmektedir. Herkesin okuıud 
lazımdır. 



• • 
APONLAR NI iN APON 

ZENCİLER Nİ İN ZENCİDİRLER 
Niçin kimimixin rengi san, 

kimimizin esmer, bazımızın gözil 
yeşil, bazımımı karadır. 

Sonra niçin bazımız da uzun, 
bazımız kısa, bazımız orta 
boyiu; uz. 

Fakat bundan fazla clarak 
niçin Japonlır Japon, Zenciler 
Zenci, Hindular Hindudur. Neden 
Zencilerin derHeri siyah, Japon-
ların san , · alıların bayazdır? 

Bu ı~nu dar, fen alemini 
uzun azadıya meşgul eden pek 
az mesele vardır. Binlerce sene 
inıanlar, bu sualin etrafında bir 
çok nazariyelu yapmışlar, mu· 
amma aibi gl>rUnen bu mesele· 
leri halle ç•Lıınışlaroır. 

Niçin Biribirimize Benzemeyiz? 
Nihayet Doktor Oskar Rıddle 

isminde bir ı:at bu muammayı 
halletmiştir. 

A merikab doktor insanian 
muhtelif ırk ve cinslere ayıran 
bu farklann vlkuttaki guddeler 
ytıztinden husule geldiğini ispat 

4

etuıiştir. 
Doktor Rıddle bu nazariyesi· 

1ni ispat için iki güvercin almış, 
ı3>unlar Gzerinde uzun seneler 
tecrübeler yapmışhr. · 

Bu lkf güvercinden birinde 
ryroid gudde1eri büyük, diğer gud
\deler kilçtıkför. Bu suretle doktor 
!bo glandlarm büyük ve küçüklil
(ğüne glSre in.san nev'inin değişti
fğini buluyor. Çünkn bu guddeler 
\insanın rengini, şeklini, seci· 
iJesini değittiriyor. 
4 Fazla olarak tahiatin bu de-

. şiklikleri vücuda getirebilmek 
ç_in . k':1llandığı vasıh da keşfe-
a_ılmiştir: Araplarm erilerinin 
ıyahlaşbrmaıı, beyaz:an.1 sakal-
arını ağ-artması, gözlerine mavi 
ir renk vermesi ilah.. Bu, geçen 

. irkaç sene zarfında keşfedilen 
ı'Te vücudun muhtelif aksamında 

~ulunan bir nevi guddelerin ifra· 
~abndan doğmuş bir neticeden 
',başka biqey değildir. Bu, nev'i 
' beşerin yalnız harekat ve husvsi-

~
etlerini kontrol hususunda değil, 
atta ırkların ve hayvanların bile 
ususiyetlerinde mühim tahavvül

)ler vücuda getiren büyük amildir. 
,Araplar Arap, Japonlar J apon, 
ıbeyazlar beyazdır. Bunun tek ve 
basit bir aebebi vardır. Bu da 
wcutlarmdaki guddelerin büyük-
lllğü ve küçüklüğüdür. 

Birçok seneler mütefenninler 
Gland Iann ferdi vücutlarda t-:
havvül vilcuda getirecek kadar 
kuvvetli bir rol oyııadıklarmdan 
emindiler. Hatta bu tahavvü!ün 
muhtelif ırkların arasında tesadüf 
edilen bariz farklar kadar derin 
olduğunu da ilave ediyorlardı. 
Bundan daha az emin oldukları 
diğer bir nokta da şu idi: Bu 
ferdi farikalar ancak irsi olarak 
bir nesilden diğer nesle geçebilir. 
İn ve guddelerin rolü sayesinde-
dir ki hugüakll ırklar meydana 
çıkar. 

Diğer Sebepler 
İnsanları biribrinden ayrı şekil

Uere sokan sebeplerden biri ~e 
iklimdir. Güneşe maruz kalan bır 
vücut zaman ile siyahlaşaca~tır. 
İşte Afrika zencilerinin sıyah 
tende olmasını uzun zaman vücut
lanmn güne'je maruz kalmaları~
da aramalıdır. Gıda ikinci bır 
sebeptir. Mesela Japonların boy· 
lannm kısa olması c' yerine 
daima pınnç ve diğer nebati 
gıdalan tercih 'etmelerine atfo· 
lunur. 

Zenci ırkı Mongol ırkı 
Üç İnSi\D n ev'inin burun ve dudaklarındalci barız farklar 

İnsanların Niçin 

Sarı, Bazıs! Siyah, Bazısı 

Basık Gözlü Oluyor? 

Beyaz ırki 

Beyaz ve siyah ırkların hatta yüz 
teşekkülieri, alın çıkıkları 

Deyaz ırka mensup bir kadın Afrika zencilerile 
ya~y:ma konduğu zaman böyle garip bir 

manzara arzeder. bile başka başkadır. 
HJç şüphesiz ikHın ve gıda 

ırk~ar il~erinde büyük rol oynıyan 
amıllerdır. Şimal kutbuna yakın 
olan ırkların gayet beyaz tende, 
yumşak saçlı, mmtakai harrede 
yaşıyanların da gayet siyah de
rili olmalari bir tesadüfe atfolu
namaz. Fakat fen adamları ırkla
rın farklı olan diğer hususiyetle
rini iklim ve gıda gibi iki sabep 
ile izah etmek hususunda büyük 
müşkülata tesadüf etmektedirler. 

Neden Cenubi Avrupada ya
şıyan insanlar ekseriya küçiik 
kemikliuir de, çimalde yaşıyan· 
! . büyü~~ yapılı ve kalın kemik
.. ..:irler? 

MongG:lat·ın elmacık kemikleri 
çıkık, s.ı· · ·'eri yumuktın. Bunu 
gıda .-r z. . .:nm tesirile izah müm· 
kün Le ıLir. Bunu ancak gudde
leriıı ifrazatile izah mümkün 
olmuştur. 

Binaenaleyh gerek fertler ara
sında yapılış farkında, ve gerek 
insanların muhtelif Irk ve nevilere 
ayrılmasmc!a gıda, iklim ve mu· 
hitin tesiri olmakla beraber, en 
büyük Amil, guddelerdir. 

Son fenni tetkikat göstermiş· 
tir ki, vücudun büyümesi, kemale 
ermesi, muhtelif uzuvlarımızın in
kişafı Tyroid guddelerinin mun
tazam işlemesine, inkişafını tam 
yapmasına ve ifrazabnı mun
tazam vermesine göre değişir. 
Çehremizin şeklini: kemiklerimizin 
boyunu tayir eden amil de gud
delerdir. Mesela kafamızın için· 
de Pituitony guddesi vardır ki, 
hastalandığı zaman at cambaz
larında gördüğümüz dev cüsseli 

Maymunun kıilan lnsanm kıllan 
bu istikamette bu istik amette 

büyür. büyür. 

adamı 'li ücude getiriyor. Bozul
duğu zaman d~ iıısan cüce o· 
luyor. Demek kı boyumuzu konto-
rol eden gudde bu. guddedir. 

Şu halde bazı ınsanlarm ol
duğu gibi, . ?azı ırkların da 
diğerlerine nısoetle uzun boylu, 
büyük yapılı, kalın kemikli 
olm:ılarını, bu guddenin vaziyeti 
ile izah edebiliriz. 

Saçlarımız Niçin Başka 
Baskadır? 

' insanlar ve ırklar arasındaki 
bariz hususiyetlerden ve ayrılık· 
Iardan biri de saçlardır. Neden 
beyaz ırka mensup insanların 
saçtan yumşak, hafif renk!er ve 
az çok kıvırcıktır. Halbukı sarı 
ırkların s3çları sert ve renkleri 
koyudur. 

Bu fark ta ancak guddelerin 
ifraıatile izah edilebilmektedir. 

Böbreklerimizin tam üzerinde 
Adernal guddesi denilen bir 
gudde vardır. Bu gudde, kana 
Adrenalin denilen gimyevi bir 

madde ifraz eder. Bu ifrazat in· 
sanların hıddet ve korkusu ile 
alakadardır. Keza ifrazat saçların 
renk ve şekli üzerinde müessir
dir. 

Bazan bu guddeler hastalanır. O 
vakit ya fo zla ifrazat yapar, ya· 
hut ifrazat azalır. Fazla ifrazat 
yaptığı zaman saçın rengi de 
sertleşir, koyulaşır. Aksi takdirde 
saç ince ve yumuşak dur. 

Guddeler, vücudumuzun diğer 
uzuvları üzerinde de aynı derece
de tesiri haizdirler. Dimağımız, 
vücudumuzun faaliyetli, hatta 
ahlaki seciyelerimizdeki farkları 
dahi bu guddeleıin ifrazatı ile 
izah etmek isterler. 

Mesela boynumuzda Tyrold 
guddesi vardır. Bu gudde vücu
dumuzun hararetini kontrol eder. 
A limler bulmuşlardır ki, beyaz 
ırka mensup insanlarm vücut
la rı, sarı ırka mensup insanların 
vücutlarına nisbetle daha çok 
hararet istihsal eder. Vücudumu
zun az veya çok hararetli olması, 
bu guddenin az veya çok ifrazat 
yapırıasmm neticesidir. 

Bunun içindir ki, Çinliler 
soğuktan daha çok müteessir 
oluyorlar. 

Fakat bu farklan yalnız 
guddelerle İzah mümkün değildir. 
İşte yukarıda bahsettiğimiz doktor 
Rıddlın keşfi bu noktadan mü
himdir. Bu zat, bu guddelerin 
irsen intikal elliğini ve bu sebep· 
le bütün bu ırki hususiyetlerin de 
nesilden nesiJe geçtiğini ispat 
etm~ştir. 

Işte fen, insanlar, ırklar ara
sındaki farkları bu auretle i2ah 
etmektedir. 

=-==-=--===-=====-======--===,........ 
Roınanyada Hayat 

Siyasi Hayat, 
Gazel eler Ve 
I<öglünün Borcu 

~al~an Konferansı mtlnasebetile 
ş~hrımıze g elen Romen J'8ZeteciJ .. 
rınden bazılarile görüşerek Romq 
köylüsü hakkında Romen hükümo
tinin almakta ol'1uğunu ftiUiğina.I• 
bazı himaye tec~irlerini oğrenmell 
ve umumiyetle R()meo ahv>.i hako 
kınd& malumat almak istedik. Bq 
zevat, bize aşağıdaki şayanı dikkat 
tnaliimab verditen 

Romanya harici siyaset itibıtr 
rile F ransaya pek kuvvetle mel'! 
buttur. Bu kuvveti k11al vey& 
hükumet kuvveti bile tadil ede
miyecek bir şekildedir. Memleke
tin kültür ve efkarı umumiyesl 
Fransız kültiirline müteveccihtir. 

Harici yapılan istikrazın büyiilf 
bir kısmile Ziraat Bankası teşkil 
edilmiştir. Romen köylilsü buh-
rana rağmen diğer memleketlerc:ı 
nazaran refah içindedir. Böyle 
olma_kla beraber köylO bankala
ra karşı borçlanmıfhr. Buna 
karşı, hükümet yeni bir kana 
çıkarmaktadır. Maliye Nami 
(Arceto Yano)nun teklifi tlzerina 
bankalar evvelemirde köylünh 
borcu üzerinde (% 30) tenzillt 
yapmıya mecbur tutulmaktadır. 

Diğer cihetten köyUlııtın bll
tiln borcunu Maliye idaresi nı: .. 
rine almakta, buna mukabil (20) 
senede itfa edilmek llzere (% 5) 
faizle tahvilat çıkarmaktadır. İllr 
sene faizi hükumet verecek, itfa 
hisses!ni ise köylü tesviye edo
ce'dir. Hükumet bu iş için bütüır 
bankaların iştirak.ile bir ziraf 
kredi sandığı vücuda getirmi~. 

Romanyada nasyonal parti 
vaziyete hakimdir. "Nasyonalist 
Rasist,, olarak eski darülfünun 
profesörlerinden M. ( Kozanın ) 
başında bulunduğu talebe gençli
ğinin Garda de fer teşkilib ayrıca 
hül(fımet partisinin kuvvetini ar
hrmaktadır. Kıral Karol son za
manlarda milli bir temerktlz h~ 
kiimeti yapmak istedi ise de mu
vaffak olamadı. Komünist faaliye
tine karşı şiddetle mü.cadele meY.. 
cuttur. Son günlerde (Witterol IO

cial ) ismindeki gazetenin mu. 
harrirleri bu sebepten tevkif 
edilmek üzeredir Elyevm Meb'u
san Meclisinde, Amele Partili 
ismi albnda beş meb'us vardır. 
Romanyada gazetecilik çok mtl
terakkidir. 

Hürriyeti matbuat şiddetle 
müdafaa edilmiştir. Bu maksatla 
3 muhtelif Gazeteciler Cemiyeti 
vardır ki hunlar sendika haJin.. 
dedir. ( J 926 - 1927 ) senesinde 
kısa bir müddet devam eden 
sansürle şiddetle mücadele edi
lerek sansür kaldırılmışbr. 

Bu sahada bütün gazeteciler 
müttehittir. 

Kıral Karol da bu hususta 
çok liberal davranmaktadır. Bun-
d?~. dolayı olacak; gazetelerill 
sürumü fazladır. Bellibaşh (7) 
sabah gazetesi ve birçok muvak· 
kat risale vardır. 

Dinıinaçyo akşam gazetesinin 
satışı (300) bin, Adaverul siyasi 
gazeten.o satışı (60) bin, Avn!· 
versol milliyetperver gazetenin 
satışı ( 120) bin, Rölatioitct illfuı.. 
tritet denilen haftalık mecmuanın 
satışı (50) bindir. Heled familye 
aile mecmuasının satışı (100) 
bindir. Bunun sebebi balkın ga
zete mütaleasını adeta bu i!d• 
telakki etmesidir. 
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Gerçi oktan, yumruktan kork· 

1 

madığı gibi. Cinden, Periden per .. 
Ya etmezdi. LA.kin görünmez kuv· 
•etlerin mevcudiyetine derin bir 
itikat beslerdi. O meyanda bir 
de Hııır bulunduğuna iman 
retirmiıtL Her gUn bir kıyafete 
girerk Dtınyanın dört tara· 
fını dolaıan Hızırın en hoı· 
)andığı koıtllm, devriş hırkası 
idi. Umumi kanaate göre, Allahın 
başı ııkılmıı kullarına yardım için 
yeryllzllnde memuru bulunan bu 
lslttmden muaf zat, ekseriya der .. 
•it kıyafeU altında gezerdi. Gerçi 
kendiıini ilk na.zarda tanıtacak 
ubit bir alAmeti yoktu. Lakin 
rivayete nazaran • şule gibi ziya 
gibi. rllzgAr sıibi temas edilmesi 
mümkün olmıyan varlıklardandı. 
Görülilr, hissolunur, fakat tutula
mazdı. 

Hpahi Ahmet, meyhaneye 
dadanan 1 devrişte işte böyle 
kutıl bir mevcudiyet sezinsemişti 
't'O gayri mümkünleri mümkün 
kılmak kudretine malik olan Hı· 
arla karıılaımak keyfiyeti, kendi· 
İini ıuursuz bir hale getirmişti. 

Sipahi Ahmedin vehmi 
Beşeriyet, idrakini işletmeğe 

baıladığı] gündenberi hırafelerin 
ve malihülyaların esiridir. Bu esa• 
reti. ekıeriyetle cehaletten ve kıs· 
men de ruht ihtirasların tamamile 
tatmin olunamamasından doğmuı
tur. iyi geçinemiyenler, emellerine 
eremiyenler, yükselmek istiyenler 
dalma bir llmit noktası ararlar. 
Bu noktalar bizim yaşadığımız 
devirde piyangodur, hava oyunla· 
ndır, politikacılıktır vesairedir. 
Eski devirlerde Hızırdı, Cindi, 
define arayıcılığı vesaire :~ ; • .. 

Sipahi Ahmet, çok ., ceris 
bir adamdı. Okuduğunu anlıya .. 
cak ve dilşlindüğünll yazacak 
kadar tahsili vardı. İyi ata biner 
ve iyi silah kullanırdı. Cesurdu, 
kuvvetli idi. Bütün meziyetlerine 
rağmen alelade bir sipahilikten 
ileri geçememişti: Kabadayı bir 
ılpahi !.. Halbuki o yükselmek 
ve büyük işler görmek hırsını 
besliyordu, bu hırsını tatmin için 
de mes'ut bir tesadüfün zuhurunu 
bekliyordu. Şimdi bu tesadüf 
tecelli etmişe benziyordu. 

Bu noktadan dilşünUlürse 

ve daha doğrusu onun vehmine 
lıtirak edilirse hadisenin azame
tini kabnl etmemek elbette ka
bil değildir. Hızır demek, herşey 
demekti. Böyle bir vaziyette te
llşa düşmemek, buhranlar geçir .. 
memek, için için terlememek na· 
ııl mümkün olurdu ? Binaenaleyh 
ekmekçi oğlunun dalgıolığını mn·
zur görmek lazımdi. 

O, Hızır Aleyhisselama karşı 
alınacak tavrı, yapılacak muame
leyi tesbit edemediği için de en .. 
dişeleniyordu. Hızırı görenlerin 
bu görüşten başkalarını haber· 
dar etmemeleri şarlb. Çünkil 
Hızır, muayyen insanlara tecelli 
ederdi. O tecelliye erenler, tecelli 
Anında, sükut etmek mecburiye-

tinde idiler. Aksi takdirde Hızırı 
kaybet ·--·~ felaketine hedef 
olurlardı. 

Sipahi Ahmet, bu yüzden de 
mtıteezzi idi. Dervişin bizzat Hızır 
olduğuna kaniydi. Likin arkadaş
lannı şüphelendirmemek ve müba
rek şahsiyeti kaçırmamak ıçın 

1 Günün Takvim 1 
BUGÜN - 27 teşrinievvel 931, 

SalL Rumi 14 teşrinievel 1347, 
14 cemaziyelahir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,25. Batışı 
17,31. 

NAMAZ VAKiTLERI - Sa .. 
bah 5, öğle 11,58, ikindi t 4,52, 
akşam 17 ,31, yatsı 18,43. 

GELENLER - Yunan fut
bulculan Pireden, Balkan murah· 
haslan Ankaradan şehrimize gel .. 
mektedir. 

lçtimaa Davet 
Beyoğlunda Sakaçıkmazında 

hususi dairesinde toplanmakta 
olan Türk Tıp Cemiyeti bugün 
saat on sekiz buçukta mutat cel· 
sesini aktedeceğinden arzu bu· 

4 yuran etıbbanın teşrifleri rica 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Appendisite teşhisinde 

Röntgenin mevkii, 
2 - Hysteectomie prineale. 

Yoklamıya Çagırıhyorlar 
Adalar kazasında 3:l7 doğum· 

lularm son yonlamaın için 27-10-
931 salı giinll Büyükada Asker
lik meclisi vazifeye başlıyacağın
dan bu doğumluların ve doğum· 
lularla mubadeleye tabi bulunan
ların mezkar tarihte Bilyükada 
HükO.nıel konağında bulunmaları 

ilin olunur. 

ALKAZAR - Manuell 
ALEMDAR - Çılgın macera 
ARTISTJK - Sevil Dan•lSııU 
A S R l - Yalan yere yemla 
EK L ~ t ...... Milyon pe9lndo 
ELHAMRA - Şen lnaanlar 
ETU VA L - Aşk çocuğu 
FERAH - KonHr, varyete 
GLORY A - MahkOmun kın 
KEMAL B. - Düz dabanla buhbacalı 
MAJIK - Taç deviren jeneral 
MELEK - Tabu 
MİLLi - Buıenln kıymeti 
OPERA - Palermu cinayeti 
ŞIK - Mavi melek 
Üıklldar Hllo - Hicran 

LUks Tebrik Telgrafnameleri 
Müterakkl memleketlerin kUfealnde 

tebTlk telgrafnamelerl zarif, ıllalll klfıtlara 
yazdırtılarak muhataba · dertllir. Siz de 

Cfimhuriyet baynmı veıi l : çekeceğiniz 

tebrik telgraflarını (Hima) Etfalln) hır 
t elgrafhanede bulunan "LÜ ... s,, kAkıtlarına 
yaıdırhnız. 

Bu suretle muhatabınıza kartı hem 
fazla hlirmet hem de a:arafetınlzi i8ıtermlş 

olur1unuz. 

SON POSTA 

•ı, eli teberli 
ıir dervittl 

bu kanaatini açığa vuramıyordu. 
Ayni zamanda kutsiyetpenaha 

karşı hürmet gösteremiyordu, 
ahmak bir biganelik içinde çır
pınıyordu. Bu, Allahı g6rüp te 
secdeye kapanmamak gibi bir 
ıeydi, büyük bir ma' siyetti. 

(Arkuı var) 

lstaubul 2incl İcra Memurluğudan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

.. blması mukarrer bir adet ipek hau, 
•eccade 1 • 11 - 931 tarihine musadif 
pazar gilnQ saat 12, 13 to Çarfiike· 
birde Hamaklarda 97 numaralı dük· 
kanda satılacağandan talip olanların 
931- 1402 dosya numarasını bimilen 
mahallinde hazır bulunacak memuru• 
na müracaatlerl IGzumu ilin olunur. 

lstanbul 3 üncO icrasından: jozef 
Kohen Şirketine 44.6 lira borcundan 
dolayı mahcuz bulunan Ortaköyde 
Mecidiye mahallesinin Bahçe sokağın· 
da ki.in eıkl 30-32 yeni 16,18,20 nu .. 
maralı iki bap dtıkkAnı müştemll 
hanenin yirmi d6rt hisse itibarile ilç 
busenin kırk bet gün mfiddetle 
yapılan müzayede neticesinde iki 
yfiz yetmlt be:t lira ( 275 ) bedelle 
mütterisl uhde3İnde olup bedeli müza
yede haddi liyikinde görillmediğio

den bir ay müddetle milzayedenin 
temdidine karar verilmiştir. 

Hududu: Sağ tarafı Aşir Efendinin 
dükkam, solu İsak Freskonun dük· 
kanı arkası Yaninin hane bahçesi 
ile mahduttur. 

Mesahası : 32 metro terbiinde 
arazinin 70 metreıi hano ve 12 
metro bahçedir. 

Evsafı: hane bir ve ikinci katlar 
haricen kagir dahilen ahşap, birinci 
katta çıkan merdiveni müzayfk diğer
leri ahşap ve üçüncü kat ta ahşaptır. 

Birnci kat: Bir sofa üzerinde üç 
oda, bir hela, bir zemini çimento 
mutfak, bir de sabit dolaplı olup 
ayda on beş lira kira ile Matmazel 
Sultana Aseo sakindir. 

İkinci kat: Bir sofa Ozerinde Oç 
oda, bir belA, bir mutfak olup hiı
ıedar Fa•1i H. sakindir. 

Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde 
2 oda, 2 sabit dolabı mevcut ve 
uzcri örtülü zemini çinko bir taraça 
vardır. Bu kısımda borçlu ve hisse· 
darlar sakindirler. 

Hane altındaki 18 numaralı dük
kln: Zemini çimento, arkada merdi
ven, altına müsadif bir kömürlük 
ve camekin bölme bir depo olup 
arahk bahçeye kapııı vardır, diikkin 
kepenkleri demir içinde on alb lira 
kira ile Yaıof Ef. kiracıdır. 

20 numaralı dükkan: Kepenkleri 
demir zemini ta,tır, derununda on 
üç lira kira ile kasap Yako Ef. ki
racıdır. 

Mezkur hane ve dükkanlarda 
elektrik techizatı ve terkos mevcut• 
tur. Fazla malUmat 1930 • 19 dosya .. 
aındadır. 

Taliplerin tamamının kıymeti mu• 
hammineıi olan • 5338 • liradan his
seye muıip miktarm yüz:de onu nis• 
betinde pey akçesini t eslimi ve:tne 
etmeleri ve 2-12·931 tarihine müaa
dif çarşamba giinü saat 14 ten 16 ya . 
kadar ihalei kat'iyo mü:z:ayedeıi ya• 
pılacağı ilin olunur. 

AMIZ 
.. YARIN AKŞAM 

PRENSES EMRİNiZ 
muazzam ve 

LİLİAN H ARVEY 
muhteşem operetinin 

KATE von NAGY 
ve 

HENRY GRAT 
tarafindan t emsil edilen 
( Princeııse a voı ordres ) 

Franıızca kopyeal 
M E L E K sinemasında 

görüp dinlemek için 

hiveten : Sesli varyeteler 

ve PARAMOUNT Jurnal 

ve 

VILLY FRITCH 
tarafından temsil edilen 
( lhro Hohe it Befiehlt ) 

Almanca kopyeal 
E L H A M R A sinemasında 

yerlerinid temin ediniz 
ilaveten " U F A ,, mn 
'

1 Çiçeklerin Zeklveti ,, 
Fransızca sözlü ilmi film 

halihazır hava~ıleri ile Paramount Jurnal 
Bu filim pek yakında Ankarada "Klüp,, sinemaıında gösterilecektir 

Bir " U F A ,, operetidir. 

Zamammızın en muazzam silperpro<lüksiyonlarmdan 
biri olup genç arti•t WİLLIAN COLL1ER ve MAR10N NlxON gibi müıte1na 

ı('j wz··ymLU•m•· 'i(mf m( ''j~ Ç 
Önllmüzdekl pertembe alqamı 

ASRI SİNEMADA 
Perde aralarında: Meşhur İspanyol dansözü 

PAGAN ve gitaristleri 

latanbul 4 üncü icra memurluğun• 
dan: Tamamına ( 3500) lira kıymet 
takdir edilen Galatada Sultanbayuıt 
mahallesinde Marya sokağmda atik 
25 cedit 23 numaralı bir bap hanenin 
nasıf hissesi açık arttırmaya vazedll
mit olup 16·11-931 tarihinde şartna
mesi divanhaneye talik edilerek 30 -
11 • 931 tarihine müsadif pazartesi 
günii ıaat 14 ten 16 ya kadar lıtanbul 
4 üncQ icra Dairesinde açık arttırma 
ıuretile satılacaktır. 

Arbrmıya lttlrak için yüzde yedi 
teminat akçeesl alınır. Müterakim 
vergiler ile belediye resimleri vakıf 
icareal müşteriye aittir. Hakları tapu 
ıicillertle aabit olmıyan ipotekli ala
caklılu ile diğer alikadaranın ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklannı 
ve hususile faiz ve maearife dair 

olan iddialarmı ilan tarihinden iti
baren yirmi gUn içinde eırrakı mlb

Yann akaıam 
Saat 21.30 da 

Namussuzlar 
Piyes 3 Perde 

AYI 

1STAHBU( BIUDlmt 

. ~~ ~ ~~ 
Komedi 1 perde 1 ' 1 
Y az~~~::;mo il il 
Tercüme edeaı "' 

Tal~;:re~~nceıl il l 11111 
Yakında K A L B İ N S E S 1 

Muayenehane Nakli 
DİŞ TABiBi 

A4EHMET RIFAT 
Cağaloğlunda, Halk Fırkası 
karşısındaki sihhi apartımam, 

3 üncü kat 1 numaraya 
nakletmiştir. 

bitelerlle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerile 1 V A P U R L A R 1 
sabit olmıyanlH satıf bedelinin pay· iillll••••••••••••••
laşmasından hariç kalırlar. Alaka· 
darların yeni icra ve iflas kanunu-

nud 119 uncu maddesi hükmüne 
göre tevfikl hareket etmeleri ve <!a· 
ha fazla malUmat almak iıııtiyenlerln 

931 • 93 dosya numaraalle memur!• 
yetimize müracaatları ilin olunur. 

Beyoğlu'nda Hırıstald pasajında 
mukim iken elyevm ikametgAhı 
meçhul olan Sait Paıa mahdum
lan Kemal ve Ôsman Mazhar 

Beylere ı 
İstanbul 4 üncn icra Memur

luğundan ı Hissedar bulunduğu· 
nuz Beyoğlunda Teıvikiyede Ni
şantaıı ve KAğıthane caddesinde 
kayden eski 00 yeni 140 No. lu 
mukaddema müştemilltlı limon· 
luk balen klrgir ve elyevm 142 
No. lu maa bahçe mllştcmilltlı 
konaktaki Aliye Hanım hissesi 
olan kırk hissede llç hissesi 

Y orgi Efendiye ipotek edilmiı 

olmuına binaen mezkur gayri 
menkullln tamamına takdir edl· 

len (21650) lira üzerinden muma
ileyha Aliye Hanımın işbu hiıseal 
açık artırmıya vazedilmiş olup 

15- t 1 - 931 tarihinde ıartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 6· 12-

931 tarihinde dairemb:de açık 

artırma ile satılacağı açık artır

ma ilanı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere 931·113 dosya nu
maraalle tarafınıza llAneıı tebliğ 
olunur. 

Gelecek Vapurlar 
Chios, Alman, Hamburg, Brea 

Roterdam, Anversten. 
Abbazia, İtalya, Rusya, Ro

manya, Bulgaristandan 
Kırlangıç, Türk, lzmitten 
Asya, Tilrk, Mudanyadan 

Gidecek Vapurlar 
Brasile, İtalyan, Pire, NapoU, 

Marsilya, Cenovaya 
Bursa, Tnrk, Mudanyaya 
Thessalia, Alman, Roterdam, 

Hamburg, breµ Anverse 
Abbazia, ltalyan, Dedeağa~ 

Ka•ala, Sellnik, Pireye 
Mersin, Türk, Ayvalığa 
Eskamelya, Amerika, NeyYork. 

Bostona 
İzmir, Türk, Pire, lakenderl· 

yeye 

M11Ndtll 
KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
:;::~Çarşamba 

gönü akşamı Sirkeciden hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu , 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye ) gi· 
decektir. 

F aıla t3flilit için Sinıeei, 
Yelkenci hanındaki acaotalı· 
ğına müracaat TeJ. 21515. 



Abdülhamit 
Bırakılmıyacağı 

Seliniğin Yunanl!lara 
Kanaatinde idi 

--
Oranın Makedonyaya Merkez Yapılacağını Zannediyordu 

123 dini bir sual sordu: 
- - - Bvgü:.kii ıabah gazeteıi, 

AbdUlhaıqlt ikinci defa olar,Jı: 
koltutu Vbıf Beye l9aret edereK: 

- Buyurunuz.. Oturunuz. 
Derken kendisi de oturdu. 

Çok mtılteflt bir çehre ile Vl· 
ııf Beyin h· t rmı ıordu: 

- Naıalıınız.. lytılnlı lnta
allah.,. Bir 1erde olduf\lmUI bal· 
de her vakit g6rllşemfyoruz. Sili 
ilk g&rdOHED illndenberl pek 
ıeverim. Halinizde bir neıaket 
eseri vardır. 

Dedi. Vbıf Bey de, muka· 
bele etti: 

- Allah ömllrler venin efen-
dim.. T evccctıhii &lilerL 

Sonra.. Abdülhamit Rifat Be-
ye dönerek Kadınefendinin d1t· 
leri hakkında mal6mat lıtedf. 
Rifat Bey liznııgelen izahatı Vf.• 

rcrek tedaviye baıladığı ıaman, 
Abdtılhamlt tekrar Vasıf Beye 
dönerek; 

- Ulema ve meıahir, dit ağ
rııını 1·abir azabına bezetirler. 
N~ kadar doğrudur. Hakikaten 
pek müşkül ıcydir. Ne ise •• Ham
dolsun, ben kurtuldum. Şimdi 
çok rahatı., .. 

Abdüll.amit ile Vbıf B. ko
nuıurlarken, Naciye Kadınefendl 
de elitinin çıkarılmaması hakkında 
ricada bulunuyordu. Rifat 8. , 
Kadmefeniye teminat verdi ve 
tedaviye başladı... AbdUlhamit 
a6zllııe devam ediyordu: 

- Birkaç JllndUr havalar da 
boıdu. Zaten lıtanbul böyledir. 
Boiuiçinde ( kurAnder ) çok 

Geçen tefrikamııda başından ~arip 
bir papatan vak'aaı geçen ditçi 

Rifat Bey 

Rusya fslamlannın, uzun günler· 
de oruç tutmakta duçar olduk
ları mlltkülittan bahsediyordu. 
Bittabi mtttalea buyur 'muıtur. 

Bu ıua1, AbdUlhamidin hoşu· 
na gitti, tebessUm ederek cevap 
verdi: 

- Evet .• Bu mesele pek mü· 
bimdir. Bunu bana, bir kerre de 
Amerika ıefirl sormuştu. Benim 
fikrime kalırsa Rusyada ulema 
toplanarak ( l~ı~ ) ve (iftar) 
yakitlerlni tayin etmelidir. Çünkü 
blıirtı .. ~1ınizin zuhur ettiği ma-
lıal<' Mekke ve Medinede, 
bu brı bu suretle ulema 
tayin etmektedir. 

Arhk, VAaıf Beyle Abdülha-
pıidln arasında hararetli bir mU
kAleme baılamııtı : 

- Evet efendim.. Orucun, 
,Unlln mebde ve müntehasına 
kadar devamı meşrut olduğuna 
ı&re, ulema bu kaydin haricine 
nasıl çıkabilir? 

AhdUlbamit, hafifçe 
rını büküp başım iki · 
lıyarak: 

Abdülhamit, buna itiraz etti : 
- Hayır, dinde böyle bir şey 

yoktur. Orucun tuludan gruba, 
kadar devamı ' tartbr. Hakiki 
ulema, böyle söylemez. SlSyleyen
lor, hakikati bilmeyenlerdir. Bun• 

d d ki lara da (ulema) değil (zuama) 
u a a· demelidir ... Bizim dinimizde hi.-
r' S8l- T 

mUşkillt yoktur. Her ıeyin kola· 

- Bana kalırsa, Selanik bir 
lflakedonya muhtariyeti olacaktır. 
Orayı Yunanda hıra! mazJar, 

Amma, ben eski vaziyete na· 
zaran ıöylüyorum ... Bu işte, Avus· 

yı bulunmuştur. (Kıyaı) a tatbik 
olunarak her mOşkill hallolunur. 
Vakıa, evvelce içtihat ile de me· 
ıail ıer'lyenin halli mllmklln olur• 
muı. Fakat timdi bu kapı ka· 
pandığı için, yalnız ( luyaı ) 
kalmııbr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... 
lf lf 

Size Tabiatiniz; 
J ıa lsmai ~y: Ciddi ve 

-' Soip be!, : 

hatırıinastır. U
Ubaliliğe hafifli
ğe ta h a m m li l 
edemez, fiil ve 
h a r e k etlerinde 
ihtiyat k ~ r dır. 
Başkalarına min· 
net et m ekten 
ictinap eder. fğ

birarı devamlı 

olur. 

- Fotoğrafının dercini iatemlyor -

Eğlenceye ve keyfe dair t•Y· 
Iere münhemiktir. Ciddi ve lizllcO 
meşgalelere rağbet etmez, her
kesle konuıur, ahbap olur. Te· 
vazuu ve sadeliı~.: -=ever. 

l ı ti Mark o Ra· 
şak Efendh 
Soğukkanlı 'f e 
ağır başlıdır. 

Fazla konuımu, 

fill Ye hareket· 
lerinde kat'iyyet 
vardır. Arkadq· 

lığına itimat edl· 
le bilir. .. 

200 Sadık (K) bey: 
- Fotoğrafının dercini tatemlyor -

Şen, neıeli ve ballpervazdır. 
Herkeıl kendi neıeslle metıul 
etmek ister, alayı ve muzipliği 
ıever. Her yere sokulur. Serbea 
konuşur, sözleri batmaz, eğlenceli 
ıohbetlerden geri kalmaz. 

• 117 Hafız Melı· 

• 4 Cengiz Efer. 'i: Kendini bü

yük görmek ve 

ıöhret ıahibi ol· 

mak ister, hür• 

riY,etinl t e n k it 
eden uıul ve 

nizamata uygun 

hareket etmek· 

ten sıkılır. Teı· 

vik ve teessüro 
çabuk kapılır. 

~ 

13 S. Seyfettin Efendi: 
- Fotoğrafı dercedllmlyecektlr -

Sitemi ve ıerzeniıi boldur, 
Çabuk alimr, ve izzeti nefiı 
meselesi yapar. Kadın mesailind• 
kıskançlık gösterir. Menfaatlerin• 
~en feragat edemez. 

• 12 Kenan beg, 
Atak Ye ablg .. 
değildir. Fiil v, 
h ar • k etlerinde 
daha ziyade iJ». 
tiyat ve teenniy9 
temayUl eder.Bli 
ltin iç taraflarını 
tamik etmez. Ze-

vahir aksamına 

uysallık gt'sterir • .. 
Kemal beg: 
- Fotoğrafı dercedilmlyecekttr -

Temizliğe ve intizama riayet• 
klrdır. Fiil Ye hareketlerinde 
lltıbali değildir. Uıul ve mera
sime riayetklr olmak iıter. Kız
dığı zaman inatçı olur. Şöhret 
Ye ikbali sc · - .. 

1 l Sadi Efendi: 

qldutu için ilk ve sonbahar mev
•lmlırl daima böyle geçer. İnıan 
kendlalnl çok kullanmalıdır. Be
nim de geçen ılın, botazım at· 

turya ile onun arkasında bllyUk 
bir devletin alikası vardır. Onlar, 
&rral~rın muhtariyetini isterler ... 

(Arkaal vu) 

-----------==-~~~---------' 

met Ef endl r 
Atır bathdır. 
Alaya gelmes. 
Fena muamele
ye mukabeleye 
temayül eder. 

F ula konuımu. 
lılerine htle Ye 
.-lya karııtırmaı. 

Aç ıkg6zdilr. 
Çabuk şikAyet 

eder. Menfaat• 
lerlne müdahale 

edenlere kar f ı 

ıerkeılik göste

rir. intizam kU" 

yudatını ihmal 
eder. Gdı. Hamdolıun, çabuk geçirdim. 

ilmem hatırlar mısınız, bir defa 
8ellnikte de olmuıtum... HL. 
Şellnlk dedim de hatrıma geldi. 
BugDn gazetelrde g6rdtlm. Yunaa 
aıkori Sellnikte isyan etmiş. 

Vlsaf Bey, cevap verdi ı 
- Evet efendim. Fakat ondan 

daha mUhim bir havadis Tardı. 
Belki manzuru Alileri buyurul
ınuıtur. ( Gnmnlcine ) lilerle Bul
ıarlar arasında müsademe başla
mış. Bu vak'a hakkındaki müta
leayı Alileri ne merkezdedir 
&'Caba? •. 
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T A 
Dördüncü Murat, birden ir· 

gildi: 
N d d. bana dil mı - e, e ı, 

uzabyormuş? 
Silahtar, ellerini uğuşturdu:. 
- Küfrün nakli küfür degıl

dir amma dilimin kurumasından 
korkanın, onun dediklerini dile 
getiremem. 

- Korkma sana darılmam, 
babana kmlm~m. O habis ne 
demişse aynen söyle. . 

Muvaffakiyet, tahakkuk ~~ı· 
yor gidiydi. Biraz evvel "Bı~ım 
Hasan,, diyen Hünkar, şimdı o 
adamı "Habis,, kelimesile anıyor
du. Demek ki feveran başlamıştı 
ve bu halden istifade lazımdı. 
Maamafih, kurnaz Bosnalı, sahte 
bir hicap daha gösterdi : 

- VaJlahi sıkıhyorum, lisana 
alınır ıöz değil ki. 

l' vlara buyurmaz mısınız? ... 
sıf Bey, Abdülhamidin ver· 

dlil sigarayı nuikine •eddetti. 1 
- lçmiyoru efendim · 
- Ne ka~ar iyi.. Keİ'• ben 

1 

de alıımaıaydım. Sair nldtlerde 
Dl iıe.. Fakat ramazanda ttıttın-
ttlzltık JOk fena müteessir ediyor. 
Ramuan da artık gittikçe yaza 
ı•liy~r. 

VAsıf Bey, herh;;ı.ıde AbdUlha· 
mitle vaki olan bu mülakabndan 
aıml derecede istifadeyi dllşlin· 
mUı olacak ki, biraz evvel siyasi 
bir ıual sorduğu gibi şimdi de 
fırsattan bi!iıttifade Abdilhamide 

B 1 
YAZA 'l: * * Hiddetle merak arasında bo

calayan Hünk!r, bağırdı: 
- Gayri uzun etme, söyle. 

Anama sövmUşse bile söyle. 
- Haşa ve hişa, size efen· 

dilik etmiş imişi 
Dördüncü Murat, dudaklarını 

ısırdı: 
- Efendilik mi, Efendilik mi? 
- Amcanızın kafese konul-

duğu gece, siz ağlıya ağlıya ken
disine yalvarmışsmız. 

- Yalan! Yüzünii bile görme-
dim. 

- Valde Hazretleri de onun 
ayağına düşmilşlermiş. 

_ Yalan. Anamm sesini bile 
duymamıştır. 

Ve birdenbire önündeki ma
sayı yumrukladı, kadehleri devirdi, 
korkunç bir sesle haykırdı : 

ON BEŞİNCi 

PATRON KUPONU 

No. 1 
Gaseteu:ıiııde OD bet rinde bir 

kt. o)dutuı:nu:ı Patroaıı 
yeru:ıe • 
b d alınak uıtıyo.rıamz, bu •••• 
lrupoa11 kHlp .. ldaJUm •• ıs 
kı.ıpol' toplayıaıs. Patroıalanmu.• 

d k ı:oemaım olacabılll%, .. ,. 
Patronlu a. .. redll cfllderl rllıt• 

dt.D ltlbareıı latubul karllerl;atı 
bit hafta, tqra karlle.r!aıla oa 
rllıı lçlnd• kuponlanw ılnd ... 
melidirler. Bu mllddet ı~liktH 

k ..,0ııiar kabul edilmez. 
ıonra u,.. 

_ Uzayan dil, kesilir. Tez bir 
adam bul, yola çık~r, mel'unun 
kellesini bana getirt 

Bosnalı delikanh, mUmasll 
emirlerde olduğu iİbl HUnklrı 
ıelimladı ve sUkfin içinde cevap 

verdi: 
_ SUleyınan Pş. işgüzar bir 

kulundur. F erınan buyururıan onu 
Boanaya gönderelim .. 

O gec nin schennde Süley-
man Paıa, cebren .~ola . çıkar~l
mıth ve iki menzıh bır edıp 
Bosnaya yetişmeal emrolunmuştu. 
Silihtarın bu emre ilAve ettiği 
tavsiye de şu idi: Hattat Hasan 
Patanın başını olaklarla lıtanbula 
göndermek! .. 

yeni Vali, bu mllthit emre 
ittiba ederek mesafeleri tatar 
gibi atıyordu. Sağdan, ıoldan, 
yukardan, aşağıdan her gün bir 
vezir mevkibinin gelip geçtiğini 
görmiye ahşan g~ylliler, bu muh
teıem devletlinin muhtasar bir 
maiyetle ve fakat bariz bir acele 
Ue yol aboına ıqıyorlarclı 

1 

-' 1 -
1 
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* 196 M. R11Ami 
Efendi : Açık· 
göz Ye hırçındır. 
M e n f a a tleriııo 
likayt kalmaz, 
kanaatkAr deifl· 
clir. Birıeyden 
çabuk bıkar, 

oöhrotten haue· 
der, parayı iara· 
fa mütemayildir. 

Sanki o vali deiil tatar
ağası idi; durmadan, dinlenme
den at koşturuyordu. Geceleri 
tevakkuf ettiji konak yerlerinde 
üç, beş saatten fazla kalmıyordu, 
bir kııım uykusunu at llstOnde 
alıyordu. Hudutlarda harbeden 
ordulara kumandan tayin olu· 
nan devletliler, bukadar ıllr
atle vazife baıma &ltmezlerdl, 
mahabet vo azametlerine halel 
gelmemek için ağır yUrUrlerdi. 
Fakat Süleyman Paıa, an'ane
nin de, Adetin de, merasimin de 
haricine çıkarak işte doJudizgla 
koıuyordu. 

KöylUlerin ve yol uirağı olan 
kasabalar halkının hayretini mu· 
cip olan baıka bir manzara daha 
vardı. Süleyman Patanın konak 
yerlerinden ayrıldığı bergilnlln 
ertesinde menzil seyisleri kı· 
yafetinde bir delikanlı geliyor, 
köy Kizirlerine, kasaba kirvan· 
saraycılarına telaşla ıoruyordu: 

- Buradan vezir alayı geçti· 
mi? 

Müıbet ceYap ahnca ıuallerlnl 

• 
Bandumada Terzi Yunus 

Nadi /Jege: 
F otoğrafmız tahlil edilmiş v' 

gazetede lntlıar etmlıtir. 5-7-931 
tarihli mektubunuzdan ıonrakİ 
nnıhalan takip etmemlt isenfs 
doıyalarmızdan tetkikat icra edip 
lntiıar tarihini bildirmek Qzere 
bu ciheti l6tfen bildiriniz efen• 
dim. 

çoğaltıyordu: 
- Nerede yatb. 

tiıtirdi, ıaat kaçta 
hangi ıemto çıktı? 

Kaç at de· 
yola çıkttı, 

Ve ıonra gamlı gamh içini 
çekerek mırıldanıyordu. 

- Y etiıomedlml 
Her konak yerinde bu man• 

zara tekrar ediyordu. Stlleymq 
Pqa geçiyor ve bir gtln ıonra da 
o aeyiı kıyafetli delikanlı boy 
gösteriyor. 

Köylillerle kaıabahların bu hara• 
retli suallerden çıkardıkları mina 
muhtelifti. Kimi bu delikanlmın pa• 
ıa takımından:nasılıa ayrı dilşmilt 
bir hizmetklr olduğuna hUkUm 
ediyordu. Kimi, onun Pqaya 
mühim bir haber götürmek iste• 
diğine zahip oluyordu. Fakat 
herkes, ona acıyordu. ·çnnki her 
sual sonunda ellerini göğsüne 
kavuşturup dalgınla.şmasında acın• 
dancı bir eda vardı; Adeta Paşa• 
ya yetişemezse büyük bir saadet 
kaybedecekmiş hissi veriyordu. 

~Ark:111 var) 



Göze Görünmiyen Adam BİBAYI 
Grantamın Aletini 

Meçhul Bir 

Adam Çalmışb 

Hadise Bir Şimşek 

Gibi Etrafa Yayıldı 

-3-
İyi amma, bunun korkunç 

neticelerini düşündün mB? Ta
savvur ediniz bir ker& bu aleti 
bir cani eline geçirecek olu .. 

Sözünü bitiremedi. Prof eı6r 
onu teskin etti: 

-Merak etmeyim. DedL Mese
lenin o cihetini hiçbir cani duy· 
mıyacaktır. Bilirim ki, siz Efendi
ler, benim ricam üzerine keıfimio 
ancak eıaslannı Te gördftğlhalb 
tecrllbeyi yazarak bunun daha 
büyük mikyaataki kabiliyctleriııl 
ima bile etmiyccekainiz, değil mi? 

Gazeteciler çıkmak üzereydi· 
ler. Karton birdenbire geriye 
döndtı: 

- Şu kAğıt baakıaım berabe
rimde götUraem olur mu? dedi. 
Bittabi bunda bir hile olmadığinı 
ben biliyordum. Fakat tahrir mn
dürlerinin ne inanmaz mahldklar 
olduğunu ıiz bilirsiniz. 

ProfeslSr Grantam: 

- Hay hay! götürebllir11iniı. 
Dedi. "Hakiki ve fenni her keıif, 
akla gelebilecek her tnrlll mu
ayene ve tecrübelere mnteham
mildir. Ancak sizden şu kadar 
rica ederim: Yazdıklarınızda 
kuvvet haya1iyenizin gemini biraz 
çekiniz. " 

ldarehanede 
Yarım saat sonra Karton 

idarehaneye gitmiı, 6grendiklerini 
ve g ördliklerini hararetle tahrir 
müdürilne anlatıyordu. Tahrir 
miidUrll Kartonun anlatbklanm 
ıükünetle dinliyor ve yaprak cı
garıını yakmakla meşgul oluyor
du. Nihayet kibritini söndUrdU Te 
Kartona döndü : 

- Hulasa, azızım, Doktor 
Grantam bir iddiada bulunuyor 
ve sizleri kandırmak için biraz da 
göz boyacılığı yapıyor.,, dedL 

Karton kızdı : 

- Ne gö:ı boyacılığı, uizim, 
dedi. "iBöyle gllıiilttilere pabuç 
bırakmak meseleıine geliraek, 

ben senden de UıtUnüm. Amma 
herif gözilmün önünde ıu kliıt 

baskıaım göze görünmez blr 
hale koydu diyorum sanal,, 

Tahrir mUdUrll dUşilnceye dal· 
dı ve dalgın dalgın çenesini ka· 
fımıya başladı: 

- Ne ise,, dedi,, birinci ıay
fada bir ıütunluk yer verebilirim 
Amma işin btitOn mes'uliyetinJ 
profesör Grantama bırakmayı 
unutma azızım. Deli ıakasına 
alet olmak istemem. 

Karton bili kızgınlığını muha
faza ediyordu: 

- Yıllardanberi adamakıUa 
bir mevzu buluyoruz, buna da 
deli saçması diyorsun. Şu otur
duğumuz, bina tutuşsa o havadisi 
yaz.nak • ıçın bile itfaiyenin 
tebliği resmisini bekllyecelı:sin, 

değil mi? 

Alimlerin Hastallğd .• 
- Eh, olabilir yL F erdua 

Aleti Çalan 
El, Bununla 
Kalmamış, 
Profesöre 
Tecavüz de 
Etmişti 

glinil yangını tekzip etmekten 
daha iyi d.eğil mi 1 Azizim Kar
ton. Bu alimler arada sırada bir 
beyin fırtınası geçirirler. Bu da 
o fırtınalardan biri olıa gerek. 

O akşam makalesi neşredilip 

te okununca, Karton da tahrir 
mUdürüniin bu fikrine iştirak eder 
gibi oldu. Şehrin diğer gazeteleri 
de bu mesele için epey yer 
ayırmıılardı. Fakat hepsi de 
kendi gazetesi gibi ancak profe· 
sörün iddiasını yazıyor, hazır 

ı bulundukıarı tecrübeyi tasavvur 
ediyor, fakat bunların doğruluğu 
hakkında hiçbir mes'uliyet kabul 
etmiyorlardı. Çünkü Nevyorkun 
blltün gazeteleri mazide, böyle bir 
takım fenni şakalann maskarası 
olmuşlar ve bir defa ağızları 
yanmıştı. 

Gazetelerin Neşriyatı 
intişar eden gaıetelerin hepsi 

de Profesör Grantamın, g&rUn· 
memezlik tevlidi hakkında ziya 
huımelerinin inhinuı esas:nı iyi 

kavramışlardı. Bunlardan bazıları 
diğer fizik profesörlerinin miltalea· 
lanna bile müracaat etmişlerdi. 
Bu alimlerin ekserisi, Profesör 
Grantamın fen sahasındaki şöh
retine hürmetkar bulunmakta ve 
fakat keşfini ve nazariyesini ne 
tenkit ne de müdafaa ediyorlardı. 

Ancak Profesörün :ıiya huzmelerinin 
gllneşe doğru inhina ettikleri iddi
asını teyitten başka birşey yapmı· 
yorlardı. Maamafih bunların hep· 
si de, karilerin kısmı azamı da 
profesör Grantamm keşfinin, ha
kiki bile olsa, ancak laboratvar 
tecrUbesinden ibaret olduğuna ve 
ameli sahada hiç bir kıymeti ol· 
madığına kani bulunuyorlardı. 

Halk inanmıyor 

Karton, bu işin de halk 
tarafından artık modası geçmiş 
diğer yalancı ve sahte fen hava

dislerine benzetildiğini görüyor ve 
fena halde kızıyordu. 

Profesör Grantam, bütün 
suallere karşı vaki olan beyana· 
tında keşfini teyit etmekten baş
ka birşey söylemiyordu. Bütün 
bu inanmamazlık karşısında Kar· 
ton lı:öpiirllyor ve profesörün bir 
insanı bile görünmez hale koya· 

Karton, haberi alır almaz derhal 
darülfünuna koştu. Orada gazeteci 
Bornezla polis memurlarını buldu 

cak olan aleti hakkında yazı 
ya:ımayı düşünüyordu. İşin bu 
ciheti yazılmazsa, keşfin havadis 

olarak kıymeti birkaç güne kadar 
sönecekti. 

Fakat Karton dlişünüşilnde 
aldanıyordu. Çünkll ferdası sabah 
tc!efonu çaldı ve Karton ahizeyi 

kulağına koyunca uyku mahmur· 

luğu derhal zail oldu. Telefonda 
konuşan Tahrir müdürü idi. 

- Allo! Karton sen misin? 
Grantamm keşfi havadisini sen 
yazmıştın değil mi? Öyle ise şimdi 
derhal Amerika Darlilfünununa 
koş. Hüviyeti henüz meçhul birisi 
Profesör Grantama tecavüzde 

bulunmuş ve profesörün yeni 
keşfine ait bir makinesini çalmış!,, 

Profesörün Af ati 
Beş on dakika sonra Karton, 

o giln ikinci defa olarak Ameri
ka darülfünununun fizık binasının 

koridorlarından geçereken, sabah 
ziyaret ettiği odanın önünde 
bir insan birkintisi gördn ve a
dımlannı sıklaştırdı. 

" .... ,, gazetesinin adamı Bornz 
orada idi. İki re:.mi ve bir de 

sivil polis memuru 

yaklaşınca hepsi 
döndüier. Bornez: 

vardı. Karton 

ona doğru 

- İşte Karton da benim gibi 
tecrübelerde bulundu. O da an-

latsın Veyt, dedi. 

Veyt denilen polis memuru 

Kartona döndü ve onu selamladı. 

Karton, Veyti zaten eskiden 

tanıyordu. Bu, mahmur bakışlı, 

sessiz hareketli ve durmadan, 

dinlenmeden yavaş yavaş sakız 

çiğneyen bir adamdı. 

Karton hemen sordu : 

- Ne imiş o? dedi. "Hem 

Profesör Grantam ııerede ? ne 
olmuş?,. 

(Arkuı var) 

ispanyada Fırtına 

Bu Sütunda Her gün 
-------

Yazan: Luigi Pirandello __ _. 
Türkçeye çevir•n: Şemsi Talip 

YABANCI 
Meşhur İtalyan roman ve tema

şa muharriri Pirandellonun bugün 
güzel bir hikayesini dercediyoruz. 
Pirandello, dünyaya edebi kud· 
retini teslim ettirmiş bir şahsi

yettir. Darülbedayün geçen sene 
temsil ettiği "Alb kişi muharriri
ni arıyor,, piyesi de bu zabn 
eseridir. Bu hikiye nç gün de
vam edecektir. ... 

Y orğu~ yilzO ile, çatık kaşlan 
ile ve hızlı adımlarla geçtiğini 
görenler birkaç saniye duruyor• 
lar, başlarım çevirip onu bir 
müddet gözlerile takip ediyorlar. 
Baımdaki şapka çok fena dwu
yor; sanki bir başkasıoın şapka
smı giymiş ve yahut o şapkayı 
bir başkası öyle hiç dikkat etme
den, yerleştirmeden koyuvermiş; 
o şapkama albndan saçlar darma 
dağınık bir surette her taraftan 
d~anya çıkmlflar. 

Deli değildir; hayır. BüUin 
işleriniz altüat gittiği zaman 
ppkanızt başınl%a naaıl koymUJ 
olduğunuza gidip aynada bir bakın! 

ismi Abele Nooo; onu iyi tanıyor 
ve niçin böyle şaşkın ve dalğıu 
yiirüdüğünU biliyorum. 

Daha geçen güne kadar kil· 
çllk bir kızcağızın, kendi kızımn, 
elinden tutarak yino böyle hızlı 
adımlarla yürüyordu ; yavrucağın, 
zaif vilcudu ile, narin bacakla
rile kendisine yetişemiyeceğini, 
ayağı takılıp düşeceğini veyahut 
onun koluna asılıp sUrüklenece
gını babası dUşUnmllyordu bile. 
Bet yaşına rağmen fazla büyü
müş olan ince viicudu ile, giir, 
kıvırcık saçlarını iyi örtmiyen 
yün kasketi ile, donuk yüzünün 
ortasında parıldıyan irl siyah gözl· 
erile, küçllk çocuk babasının ya-
nında adeta uçuyo:.-, kllçük adım 
larile onun adımlarına yetitmiye 
çalıııyordu. Kızcağız arada sırada 
başını kaldırıyor, iri, yorgun göz-
lerini babasının yüzllne doğru 
çeviriyor, onun hiddetinin geçip 
geçmediğini anlamıya çalışıyordu. 
O, yavrusu kolunda böyle her 
zaman, akşam Dstli, bflyftk anneyi 
ziyaretten dönerken daima hid· 
detli yürür, hiç konuşmazdı. Ba· 
zan kızcağız babasının dişlerinin 
gıcırdadığını. küçük elinin onun 
iri avucu içinde eaildiğini, kemik· 
lerinin fena halde acıdıklarmı 
hissediyor ve o zaman babasının 

çok hiddetli, çok meyus olduğunu 
anlıyordu. Elinin çok acımasma 
rağmen kızcağız sesini çıkarmıyor, 
babasının istemiyerek ve hiç 
farkına varmadan onun elini 
acıttığına biliyordu. Bu kadar 
kederli olması ve onun bilmiyerek 
elini acıtması için her halde 
kalbinde büyük bir yara 
olduğuna hükmediyordu. fil· 
hakika, eve döndükleri zaman 
daha merdivenleri Çlkmadan ha· 
basının cebinden mendilini çıkar
dığım ve onu hafifçe gözlerinin 
ve yanaklarının üzerinde gezdir
diğini görüyordu. 

Babasının ne için bu kadar 
meyus olduğunu, sonra sokakta 
her kesin nazarı dikkatini celbe-
decek kadar hiddetlenmesinin 

lendirdiğini anlamak için zihnini 
yoruyordu. Annesi çok gözeldi ; 
çok kırmızı, alev gibi kırmızı idi; 
babasının yiiz8 ise donuk, renk
siz, hemen hemen yeıilimsi idi ; 
bir karanfilin sapı gibi yeşil .• Kız· 
cağız, annesinin kendisine balc
madığı dakikalardan iıtif ade ede
rek onu tetkik ediyordu. Anne
sini fllpheye dilşiirmemek için 
çok dikkat ·etmlye meçhurdu. 
Genç kadın mütemadiyen gölUyoı, 
mllstehzl nazarlarla kocasına ba
karak acı bir kahkaha ile gtl}O. 
yordu. 

Annesinin böyle gWmeslnden 
knçnk çok mllteeuir oluyor, 
meyus ve mükedder, boynunu 
eğiyordu. Etrafında her ıeyin 
döndüğUnfi, odanın, qyalann, 
evin u~aklaşhklarını, ııığm azal
dığım hisaediyor, biru iri olan 
6n dişlerini gösteren küçük ap 
açık böylece birkaç daklka 
sessiz ve 1akin duruyor, ıoka· 
ğın gürUltillerini dinliyordu. Son· 
ra birdenbire annesinin kanlı 
dudaklarını görüyor, keskin na• 
zarlarının kendisine mliteveccih 
olduklannı hissediyordu. Oh; o 
dakikada o gözler ne kadar 
fena, o bakıılar ne kadar sertti. 

Babasının biltiln o teessOrl
nün sebebi her halde o ıert 
bakışlar, o çılgın kahkaha olma• 
hydı. O kahkayı hazan gecenin 
sükuneti içinde, birdenbire uyku· 
dan uyandığı zaman işitiyor, 
kliçllk çocuk evin zelzeleye tu· 
tulınuş gibi titrediğini hlsıedi· 
yordu. Annesinin bu acı kahka• 
hasını çocuk ilk defa, daha ebe
veyni ile ayni odada yatbğı za• 
manlar işltmiı, o gUrllltUntın te
siri ile birdenbire uyanınca, ev
ve1A korkunç gölgeler tarafından 
sarıldığmı, eıildiğinl hissetmlt, 
sonra, ırece kandilinin ılSnftk Te 
titrek ışığı albnda, annesinin ve 
babasınio, yatak üzerinde biribi· 
rinin boğazına ıarıhnıı, kavga et· 
tiklerini görmfiş, babasının meyu 
gözleri ve annesinin çılgın gUlllflerl 
onu yorganının albnda nekadar ağ'
latmışb. O gece çocuğun sabaha 
kadar hıçkırıklarla aAlamui llze
rine ebeveyni evvel& onu teıkia 
etmiye, sahiden kaTga etmedik· 
lerini, ıaka yapbklannı anlatmıya 
çalıtmışlar, göz yqlarının dur
madığını görilnce, ertesi gibı 
onun ·odaaım değiftirmiye, onun 
yatağını kendi odalarına bltitik 
kilçtik odaya nakletmiye mecbur 
olmuşlardı. Fakat birkaç gt1ıı 
sonra annesi yine kavga etmif, 
onu yatağından kovmuı, bu aefeı 
adamcağız, kabahatli gibi, bitifik 
odaya çocuğun yatağına geçmiye 
mecbur olmUf, kızcağız da annesi· 
nln yanında yatmaya bqlamıfh. 
Oh; annenin sıcak yatağında, onua 
kolları arasında, vllcudunun sıcak 
kokusunu hissederek uyumak 
kUçük için ozaman ne bfiyllk bir 
saadet idi. 

Çocuk evveli annesinin çılğın, 
fena gülüşU ile bu hiç bekleme
diği şefkati araaında btıyUk bir 

Madrit, 25 - Madritte şidetli · 
bir fırtına olmuş, tufan gibi yağ· 

sebebini kızcağız iyice anlaya· 
mıyordu. Fakat göz yaşlarının 

büyük anneıi için aktıklarım ve 
kııgmlıgın sebebinin de annesi 
olduğunu biliyoruz. 

tezat hissediyordu; sonra, ekseriya 
sabahleyin uyandığı zaman ken• 
disini yine bitişik odadaki yata• 
ğın içinde, yün battaniyelerin 
arasmda yapayalnız bulunca o 
zaman sukutu hayale uğradığını, 
annesinin ona nuıl hiyanet 
ettiğini, onu, hiç sevmediğini ve 
k:n~ırdıiını nefretle ve hiddeti• 
goruyordu. 

murJar yağmış, damlar uçmuş, 

parmaklıklar sökülmüş, ağaçlar 

kökünden çık11Uf veya lanlmıftır. 
Kızcağız annesinin ne ıuretle 

zavallı adamı bu kadar hiddet- (Arka11 yar) 



R A D Y O 
Bu Akşam Radyoda Neler Dinliyeceksiniz? 

Şarkın Yeni Peygamberi 

ANDİ KİMDİ R Bu Akşam lstanbul Radyosumda l çılan, 22,15 orkcst. ... , 
27 Tepinienel Salı I KATOVIÇ - ( 408 metre, il 

Saat kilovat ) 20, 15 Halk konser-

Hendese, 

Kuvvetli 

Olduğum 

Bir İlim 
Değildi 

-3-
... 8Porla meııul olmamak be
'cak için bir eksiklikti. Fakat 
......_. havada uzun ylrllytlflere 
~-,._ İçiD bu ebikliti biaet
~ Uzun ytlrllyilfler yapmak 
~ bir itiyat olarak kaldı. 
~ te,elddlllbmıD U ~ok 

oLna11nı buna medyunum. 
&.... ~rdan lçtiaap eclifimİD ae- , 
._..,. •ektepten ıeri kalan Yak
:: babama buretmek arıuundan 
.,_- -~~li,,orcla. Den biter bitmeı 
~ tedavi ~in hemen ıwe ........... 

Jlmnutijia mektepte mecburi 
, .... benim bot vakitlerimi baba, 
.._ teclaftalne ıarfettitim sama

: t.aadlf etti. Binaenaleyh Mit-
Glmıye beni jlmnutlkten mu

., tatm ..... rica ettim. Kabtll 
tbaecll. Bir camarteal pi mek· 
lepte denler itle beri bttmiıti, 
fakat ltled• dlrt ••t eonra 
Jillllautlk nrc:IL Ben bu faııla 

Gandi dütünüyor 

Gandi ıüUlyor 
ceıanın ıniktarandan ziyade yazı· 
aın ıebebi dolayıaile beal çok 
müteessir etti. Demek ki yalu 
ıöylemif olmakla itham ediliyor
dum. Muumiyetimi lıpat için iM 
elimde hiçbir delil yoktu. Biiytlk 
bir acı hiaettim. Atladım. 
Fakat neticede a6zllne · aa
dık kalmak iateyen bir adamın 
ayni ıamanda çok ihtiyat• 
la hareket etmesi llzım ıelece
jini öğrendim. Bu bAdise benim 
mektepte gösterdiğim ihmallerin 
ilk ve son eserlerinden biri oldu. 

Fakat 

Sonralan' 

O Kadar 

Kolay 

Geldi Ki ... 
duymama mukabil bup bqka 
bir batanın ceZU1nı çekiyorum. 
Meptepte iken iyi bir el ymaı
mn taball bahsinde mlhlm bir 
.... olduğunu anlıyamallllf ve 
bunu İngiltereye gidinciye kadar 
ihmal etmiftim. 

Billhare Cenubi Afrikaya 
gittiğim ve o memlekette doiuP 
o memlekette yetifen avukatlarm 
enfes yuılanm g&rdüğllm zamı• 
utandım ve çirkin bir yamam 
nlkıı tahsil ifareti telakki edil
diiini 16rdtım Ye derhal yasamı 
dtızeltmiye çahfbm. Fakat ıeaç
likte yapbğlm ihmalin tulıibi 
arbk kabil deiil.:li • 

Bu,en bana lyle geliyor ki, 
çecuklara yazıdan enel relİlll 
yapmaya ltretmek llzımchr. Bn
kmız, çocuklar çiçek veya kut 
fibi muhtelif mevadclm tenimlai 
DUil &ireniyorlana, harfleri ela 
tetkik Ye mltahede ile atren· 
.mler. Bu takdirde ~ ,a
ni olacaktır. Genç talebelik baba 
bralanm arumcla iki taneli ela· 
nrdır ld naldedilmiye defer: 

lzdivacım mllnuebetile mek· 
tepte bir ıene bybetmiftim. 
Hocam beni fula calafbrmak m
retile bu zaman zayauu tellfiye 
afrqb. 

18 19 Muhtelif pllklar 
19,»:.?0,30 Vedia Riza Ye Nermin 

Hanımlar lttirakile 1U 

heyeti-Ajana haberleri 
21 20,30 Mllderria Salih Murat 

B. tarafın konferana 
22 21 Belkıs Hanım ve T ah-

ain Beyin iftirakile 1U 

heyeti 
22,»22 Stuclyo orkestrUI ta

rafmdan konaer Te 
bona habeleri 

HEILSBEG - (276 metre, 75 
kilovat ), 19 it saati, 19,30 Oç 
kiplik saz, 30 Studgarttan naklen 
Schvaben 21,40 Daa Kosttbnfort 
Operasımn Uvertnr ve opera 
parçaları 

MOHLAKER - ( 360 metre. 
75 kilovat) 19,05 Manhaydan 
naklen ( Efendi efendiyi kopye 
eder ) komedisi, 19,46. Herkae 
mabsua Radyo deni, 21,~ komer. 

BOREş - ( 394 metre 18) 
kilovat ) 19,16 orkestra 20 kon
ferans, 20,40 gramofon. 4!1 or
kestra, 21,45 ldiaik opera par-

leri, 22, 1 O solo konseri, 23 hafif 
musiki 

ROMA : ( 441 metre, 75 ki
lovat ) 12,40 Radyo gazetesi, 
20, 10 gramofon, 20,30 muhtelJ 
haberler, 20,35 lngilizce 21 Trou
badour dramımn ilk parçaları. 

PRAG ( 484 metre, 595 ki
lovat ) 19 Prag Milli tiyatrosun
dan naklen (Satılık Zevceler) 
operası, 21,35 edebiyat bahis 1 eri, 
21 son haberler, 22,15 mek·up
lara cevaplar, 922,20 bir gazino
dan naklen pce sesleri. 

VIY ANA - ( 517 metre, 20 
kilovat ) 19,35 Viyana prlolan, 
20 ( Studgart ) dan traumilyon, 
22,35 dans havalan. 

PEŞTE - ( MO metre, 23 
kilovat), 19 PerlAldnin hir kon
feransı, 19,20 komedi, 211 O 
ukeri musika, 22 dans havalan. 

VARŞOVA - ( 141 l metre 
158 kilovat ) 19,30 sramofon 
plikları, 20, 15 halk prlalan, 
22,10 Viyaoadan transmiayon, 23 
dana havalan • 

HASAR Gluten EllEli 
Şeker butalıldanna musap olanlara ait mamulltile tamnllllf olan 

fabrikamız bu aene ; (GLUTEN) den zenain olan mamu· 
lltma mtlfterllerhıden girdili" fevkallde ratbet tlzerine 

qaiıdaki tenzilltla fiatlan koymQftur. 

GLUTEN EKME~I BADEMLi GLUTEN EKIEAI 
Paketi 30 kurut Paketi 50 kunq 

GLUTEN MAKARNASI 
Paketi IO kunt 

-....c1a babamın yamna rit
llalftlm. Jlmautik 1&111anı yaklaıın· 
ea hkrar mektebe d&ndlim, 
:: ,.. Mv• da bulutlu idi. 
v aktl iyi tahmin edememlfim. 
Ben mektebe vardıpm umaa 
Jlauwtiji bitmiı ve arkadaşlarımı 
ela eYlerine d&nmllı buldum. 

Şimdi biraz mllpbem olarak 
anlıyorum ki bilibare bu cezayi 
naktlyi istirdada da muvaffak 

(A.bm ••) --------------
PEKSiMETLERi 

Paketi 50 kurut 

Erteıi gtln Mister Gimi devam 
tehellni lıtettl, ismimin hizuına 
laameYcut ftaretioin konulmuş 
Oldutunu ı&rtınce aebebini ıordu. 
~tbm. inanmadı 'fe bana ha· 
flf -bir cezayl naktl verdi. Bu, 

omuştum. 

Her ne iae, babam den 1&· 

atleri haricinde bana m&htaç ol· 
duğunu Mftdtıre yazdıta aman 
jimnastikten bittabi istiana edil
dim. Fakat terbiyei bedemyeJI · 
ihmal etmit olmanın neticealnl 

kındıra ve DAMPl.NG Yüksek Kaldı· 
lastik maga- rımda oık ar· 
lası No. 44 ken kUfede 44 
,... ............ Er_k_e_k_i.ç-in-: --ı Garsonlar için: Kadın için : 

Bot ve iskarpin Metin , J i 'c= ~'~ Lühen, 
arpin ve fal botlar fiatlan Katro.. • c ça 

Hazır iskarpin l sso] 400 kuruı fiatlan 

Çocuklar için 1 425 1 
__ K= 300 K. itibaren = Ismarlama Kısım Fiatları .= 

Fe•kallde Erkek 8 O O Karqtan itibaren 
la 1 alar imal Olunur. 

Lı mar am Amapadan getirilen katoloğlardan .beğendikleri 
QaDtmlanD : meui.Dlik nllmuneler Ozenne ve 

teminath 500 kuruştan itibaren 

,, 
UKUFE 

ITRIYATI 
TABIATIN MOIESSILIOIR 

Ytlbek sevklere klf içinde 
w. ... ,...-. 

GLllTEN ŞEHRiYELERi 
Paketi 50 kurut 

GLUTEN MUHTELiF 
HAMUR iŞLERi 

(Ufak yıldızlar, arpacıklar Va.) 

Paketi 50 kurut 

ŞEKER HASTAunıNA 
Muaap Olanlara Mahau UN 

Paketi 50 kanıt 

ŞEKERSiZ VE SAKARINSIZ 
EKERE MUSAP OLANLAR 

Çikollta 

25 kanıt 

Huanın GLUTEN ekmetf eeker lautabtma musap olanlara 
mabaua en eon ketfiyata n tecr&belere ılre mlltabıaııder 
tarafmdu yapdDUfbr. GLUTEN ekmeğinin pek çok *8ml 
olclupdan befllln taze olarak huırlamr· Bunun için Avrupamn 

terkibi meçhal ve ba1at mmtalaurabna her cihetçe 
faik bir nefaet ve mlkemmeliyetteclir. 

GLUTEN eJuneiinin mlkemmeliyetl kimya tahllllerile abit 
olmUflur· En iyi meYaddı iptidaiye ile imal edilmlftir. En Jlbek 

doktorlar hatalarına Hatan GLUTEN ekmetbd 
taniye etmektedirler. 

Haau GLUTEN ebaepia terkibiade Jbde 60 GLUTEN 
ytzcle 20 DlfUU ye yalmz Jlzde 4 ( lclrat dl Karbon ) Yardır. 
Huan GLUTEN fabrikua ne zahmeti ye ne de paraya dlfllnetek 
mamullbDı en ylbek ve ea mükemmel denceye ıetirmiftir. 

Muhterem Doktor Beyler ıekere musap olan 
hastalarınıza Hasan GLUTEN mamulabn1 tavsiye 
ediniz. Hem yerli malı, hem yerli siyi ve hem de 

syerliermayesidir. 

Bahçekapı, Haaan Ecza bbbiye depoaudur. 

ISTANBUL GÜMRÜKLER 
BAŞMÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Gümrüklerimiz İ\İa mübayaa olunacaiı 28 • 9 • 031 tarihinde llla 
edilen 110 ton llvamarin k&mlrl ve 828 çeki mete oduau ile 30 
buçuk ton manıal k&mBrOnfln enelkl ıerait dair•sinde 2 - 11 - 931 
pazartesi ıtınll pazarbiı yapılacakbr. Taliplerin Ofln aaet oa 116rt 
Batmldlrllldeld Komiqona mlracaatlan. (3'73 ) 
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GECE: Şehzadebaşı H (LAL sinemasında BU 
Sinema - Tiyatro ; Varyete - Dans - Şante - Cazbant 

HALK GECESi her yer 25 Paredi 20 kuruştur. 
Sinemada ( Kadın Harbe Giderken ) b~~~k.af!~~e 1~~~~ Şarlo 

umbullu lsmail Efendi Heyeti Temsiliyesi- Anastas Büyük balo varyetesi 

BEKİR MUHİDDiN 
Lokum MERKEZİ. BAHÇEKAPI, İSTANBUL Çikolata 

Fondan 
Puta 
Kek 

Şubeleri: 
Ankara, Karak&y, Beyoğlu, Pangaltı, 

F EH M t 
R ES S A M ve T A B E l A C 1 

San'atkirane yazılar, reılmler 

ft tezyinat.. Kristal, cam, ıaç ve 
bez üzerine bet nok ve yaldız ile 
levhalar, rekllmlar afiıler yapılır. 

ldanbul Ankara cadd11sl No. 53 

~ Dr. ALI VAHIT-

YILD iZ 

Çocuk Unu 
hMml kol•ydır. Çoeukl• hulmalıllk 

Y8rH rtderlr, Kemik h .. t.lıJına 
mbl olur n çok baler. Çlaldl 
ka\,Ul bazlm hale koamuıtur. Ve 
hububatın kabuklanadald madHI 
maddeler ,,. vft•mln hullaa hall
kenarak una lllve edllmlttlr. 

Deposu Hasan Ecza Deposudur. 

ikinci icra Memurluğundan: 
lllar borçtan dolayı mahcuz Ye 

pmaya çevrilmesi mukarrer komol 
maa ayna, orta masa, çini ıoba 

ye sairenin 3-11-931 tarihine 
mOSadif sah günll ssaat 15-16 da 
Beyoğlu Emin camii Samancıali 

•kak No 22 hane önllnde açık 
.-tbrma ile sahlacağmdaa talip
lerin mahalli mezkürda hazır bu-
lunmaları ilan olunur. 

Kadık&y, Kahire, 

Sağlam - Zarif - Ucuz Lastikler 

Orizdibak 60 

Şamlı 
Tayyare 

Piyango 
Mahdumları 

Müdllriyeti 

Ayakkaplar ~ 
~ 
< 

Şösonlar c: -n 
c: 

Halil ve Arif Müessesesi 

Banka 
Komerçiyala 

İtalyana 

Yeni 
Postane 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TIN 

DIHHAT: 

Erkeklerin bütün kudreti şebabe· 
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyamn en meşhur profesörleri· 
nic uzun senelerdenberi dakik istih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete uğram11 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit klffei emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 

irca eyler. Bir tecrübe iddiamızı 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu : lstanbul Bahçekapı No. 
37, "ZAMAN" ecza deposudur. 
Başlıca eczanelerde satılar. 

umumiye, iştahsızlık ve kuvvetsizlik 
faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARKA MALT 
HULASASI 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme· 
ıinden: Mahkemece ifli11na karar 
verilen Beyoğlunda Kilip Muatafa· 

çelebi mahallesinde Yeni aokakta 
Vitali apartımanında nıukim Mark 
Vıtalla tar fından eshaba matluba 
kartı tel.lif c d"ldiği 

babı mauup tarafından kabul edilmişi 
ve bcrayı tasdik mahkemece arzolu

narak mahkemesi 2 teşrini .. nl 931 
t.rihine müaad'f pazartesi rilnü aaat 

14 de talik edilmiş olmakla keyfiyet 

PARK öTELiNiN 
ROSELAND SALONUNDA 

29 Teşrinievvel Perşeml.e Cümhuriyet Bayramı MUnasehetile 
BOTÜN ZENGtN VARYETE PROGRAMILE 

BÜYÜK MATİNE 
Fiatleı· ehvendir: Komple çay, kahve ve şokola 1 Türk lirası 
Akııam sa t 8,30 dan itibaren dansla yemek: Fiata 2 Türk lirası 

relefunken'in gelecek mevsim için hezırladılt 

fevkalade bir sürprt~ 

iLE 

OTO ISKALA 
,, '' 

MUCEHHEZ OLAN BEŞ LAMBALI BiR AHlZI 

TEF RI K HASSASI 

AZAMI KUDRET 

SES TEMIZLl<ll 

~itibarile bu güne kedar mevc'1 

olen ahizelerin çok fevklndedirl 

.. Radyo •hlzelerhnlzl evinizde bllt t••hGt tecrlbeye •m•deyl 

BOURLA BiRADERLER ve ş•l 

Çikolat 

Çikolat 

Ceml• J • Taklidi yapılamayacak kadar 
• mükemmel bir çikolatadır. 

Cemı•J • iyi bir çikolat~~ın blltlln 
• haasahrmı bavıdır. 

Cemı· ı ·. Sütlü ve ıOtıüz olarak 
ıimdilik iki cin ı tir. 

C • J Lezzeti ve rayihası bir çikolatad8' 
emı : beklenen lezzet ve rayihayı havidit• 

Kestane Şekerı·. Şeff~f denilecek derecede 
• rengı açık ve parlaktır. 

K t Ş k • • iri ve lezzetli Bursa es ane e erı. kestanesinden yapılmııbr. 

Kestane Şekeri• • Şek~ri, kestaneyi zevk:Je 
• yedarecek derecededır. 

Kaymaklı Lokum• ~rnp kaymağı lo~umun 
• ıçme gömUlmOştur. 

K ki L k • L~kum ile kaymatın mGtenaaip bit ayma 1 o um. ıurett• imtizacından hlaıl olmuıtut• 

Kaymaklı Lokum• ~e.zıetle~ zevkle. ve .~emali 
• ıştıba ıle yenilebıhr. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken: ~~::ı·: 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S t ld w Yer • Şekerci Haf az Mustafa ve Mahdumu. a I lgt • Babçekağı Hamidive caddesi No. 90 

SATILIK DİZEL MOTÖRLERİ VE TEFERRÜA 11 
Üsküdar - Kadıköy Ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Tealaabmııın tnsll hHcbile kullanalmaaına IGzam kalmayan b~ 

Gç yl:s benü'llk iki H elU beyairllk bir adet M. A. N. markala 
motörlerile dinamoları ve bütün teferrüah ve takımlarile yedek parçal,,. 
ve on tonluk cerri eakal Ye 410 un.urlu bir akilmülitör bataryeaile tJtl' 
rilatı milnaalp feraitle satılacaktır. 

Toptan veya perakende auretlle sabo •lmak lıtiyenlerin fenni vuıflll 
ve mali tartlar hakkmda malümat ve iz.abat için tlrketin Osküdarda lık~ 
meydanındaki umumi idarehanesine tahriren ve tif ahen müracaat etmel 
lbımdır. 
~~~~~~~~~--....~~~~·~~~~~~~~~--__./' 

Seyahat Arkadaşı Aranıyor 
Zengin bir genç Anadoluya yapacağı s~yahati genç bir Türk 

Hanımla beraber yapmak arzusundadır. 
Taliplerin şeraitlerini vazih adreslerile Beyoğlu 54 posta kutusuna 

MOBiLYA ve 
.. mektupla bildirmeleri. ~ 

KARYOLA 
Almak arzu unda Asri Mobilya Mağazasının Salonlarımızda her keseye elverişli siyah Jake ve bronz karyolaların envaı sa~o~ tO 

bu]unanlar, lstanbulda ıalonlannı gezmeden mu· salamanje ve kübik yatak odalarının müntahap çeşitleri ve gayet ucuz bronz kornış 1;:11 
Rızapaşa yokuşunda bayaatta bulunmayınız. fıle, tül ve keten perdelerin mütenevvi çe§itleri. Tediyatta teshililt. Ahmet Feyzi T. 2. .. 


