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1 Halkın Sesi Günün Tarilıi 

Narha Niçin Riayet 
Edilmiyor? ' HALICILAR 
Belediye ekmeğe narh koy
muştur. Fakat şeMrin hemen 
lıer tarafında fiatler Ye çetni 
değişiktir. Bu kanşık nıiyet 
karş111nda balkın a~ızındtrı 
dinlecUklerimiıd bir de ab 
o kuyunuz: 

Necati B. (Ortaköy tramany caddeıl 7'\ 

- Bir. şeye narh koymaL 
demek, onun her yerde ayni fiate 
satılmasını temin etmek demek
tir. Halbuki benim evime ekmek 
her zaman sekiz kuruştan verilir. 
Narh altı buçuk kuruş iken 
şuradald fınn (7,5) kuruşa satar. 
Fırıncı ekmeğin hashğından, gra
mının fazlalığından bahseder. 
Halbuki bunlara hiç llizum kal
mamalıdır. 

• Ahmet B. (Be.şllı:tq Akaretler 75) 

- Ekmek memleketimizde en 
bellibaşlı gıdalardandır. Avrupada 
halk gıdalarını başka suretle te
min ettikleri için ekmek ikinci 
derecede gelir. Fakat bizim ye· 
gane ve mühim gıdamız olan 
ekmek meslesi sureti kat'iyyede 
halledilmelidir. Herkes heryerde 
ayni çeşni ekmeği ayni fiate al
malı ve aldanmamalıdır. Esasen 
narhtan maksat da budur. Her 
fınncı istediği gibi ekmek çıkarır 
ve istediği fiate satarsa narhm 
manası kalmaz. 

« 
Hikmet B. (Abırkapı Mebmdp&f• aokak23) 

- Ben ekmeğimi hergUn 
fırından ahrım. Daima da narh· 
tan yirmi para fazla veririm. 
Fırıncı "ben ekmeğimi bir kilo
dan fazla çıkarırım,, der. Bu işe 
bir tllrlü aklım ermedi. Galiba 
çok ince bir iı .. 

* Nejat B. (Nuruoımaniye Mengen eoluık38) 

- fstanbulda ekmek fiatle
rindeki fark çok tuhaf ve karı
şıktır. Narhla satılan maddelerde 
bu kadar fark olmaması IA
zımdır. Belediye bir çeşni intihap 
etmiştir; bir de fiat koymuştur. 
Fakat benim kanaatimce ekmek
çiler takip edilmiyor, takip edil
se böyle olmaz. 

Sandalcı Ve Arabae1lar Arasında 
Şimdiye kadar sandalcılar ve 

arabacılar çalıştıkları mıntakalar
da kendi aralarından birer ida
re memuru tayin ediyorlardı. 

Belediye İktisat işleri Müdürlüğü 
bu memurların Belediyelerce 
tayin edilmesi için teşebbüste 
bulunmuştur. 

Hariciye Vekih 
Ankaradan verilen malumata l'öre 

Hariciye Vekili Tcfik Rüttü B. ya
kında 'ebrimlze ırelecektir. 

• 
Kredi için 
Tıeşebbüse 
GirişİlJorlar 

Haber aldığımıza g3re, bazı 
bahcılar kredi meselesi hakkında 
bir rapor hazırlamaktadırlar. Ra· 
por Sanayi Birliğine verilecek, 
kuvvetli bir ihtimal ile lkbsat 
Vekaletine de gönderilecektir. 

Bu raporda, sanayiin mübtaç 
olduğu lnedinin temini iç.in fab
rikalara kıymet konulması istenil
mekte ve bu kıymet üzerinden 
ipotek suretile kendilerine para 
verilmesi ileri sürülmektedir. 

Maarif Cemiyetinde intihap 
Maarif Cemiyeti Yeni İdare 

Heyeti dün eski Türk Ocağı 
binasında toplanarak reis intiha
bım yapmıştır. Reisliğe Cevdet 
Kerim B. seçilmiştir. 

Bir Eczahane Sahibi De 
lstiçvap Edildi 

Mari isminde bir madam ge· 
çenlerde bir doğum esnasında öl
müş, alakadar doktorlar istiçvap 
edilmişti. Müddeiumumilik bu me
ıele ile ehemmiyetli surette me,. 
ğul olmaktadır. Öğrendiğimize gö· 
re, madam Marinin o sıralarda 
kullandığı ilacı yapan Eczacı Za
firopolos Efendi de dinlenmiştir. 
Ayrıca eczahane defteri de tetkik 
olunarak çocuk düşürme tarihin· 
den evvel ve sonra bu gibi vaka
larda kollanrlan ilacın yapıldığı 
görülmüş, fakat defterde hasta
nın ismine tesadüf edilmemiştir. 

Kartalda Bir Tevkif 
V asiliki isminde bir sigorta 

komisyoncusu Kartalda tevkif 
edilmiştir. Bu adam sigortalı ev
leri yaktırarak para çekmekle 
itiham edilmektedir. 

Hasta ismi Unutulmasm 
Bazı DoktorJarla Eczaetların 

talimatname hilafına olarak reçe· 
te ve def ı erlere hasta isimlerini 
yazmadıkları görülmüş, bunlar 
hakkında takibat yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Tevkifhane Teftiş Edildi 
Tahibiadli Enver ve Müd

deiumumi Muavini Şefik Beyler 
dün Tevkifhanenin aylık teftişini 
yapını.şiardır~ 

~ ... 
1 

'

SinemaJar MüşküJj GİZLİ EMLAK 
Vaziyete Düştüler . 

ıstanbuı ainemaıannın aabip- Fatı'h Tara/ların
ıeri d?n öğleden so~~ toplandı- da Metruk Emlak 
lar, ıthaJibn tahdıdı karannm 
kendile~ne taall~k .eden k~ııo~- Meydana Çıktı 
larını gozden geçırdıler, yenı bır 
vaziyet karşısında bulunduklarım 
gördüler ve hükdmetin nazan 
dikkatini ceJbetmiye karar ver
diler. 

İstanbul sinemacılarını endi
şeye düşren sebep hakikaten 
mühimdir. Birkaç kelime ile an
latalım: 

Şehrimizde altı tane sesli ve 
bir tane de sessiz olmak üzere 
yedi sinema vardır. Bunlar her 
hafta program değiştirdikleri için 
haftada 7 ve iki haftada ise 
14 tane filme mühtaçtırlar 

Halbuki son kararnamede 
tesbit edilen miktare göre mem-
lekete ilk iki haftada ancak 7 fi
lim girecektir. Fakat ilk ilci haf· 
ta iç.in böyle olan vaziyet müte
akip haftal .. r için daha fenalaş

maktadır. 
Filhal-ika mütea'dp bir ay 

içinde memlekete yalnız 1 1 filim 
girecektir. Habuki bu müddet 
için sinemalar beheri dört filim· 
den 26 füme mühtaçtıdar. 

İstanbul sinemacılarının yap
tıkları bir hesap var: Bu hesaba 
göre memleketimize seoede 210 
filim girer. Beher filmin fiati 
takriben 20CO liradır. Bu itibarla 
420 bin liraınız memleket hari-
cine çıkar. Çıkar amm:ı hükumet 
bu fi.imlerden gümrük olarak 
100 bin, r e1 ı::.diye, darülaceze, 
damga ve istihı:tk olarak ta bir 
senede bir buçuk milyon lira 
tahsil eder. Şimdi lüzumu derece
sinde filim getirtilemeyince bu 
varidat bir hayli azalacakbr. 

• İthalatın tahdidi şüphe yok ki 
ıyı oldu ve yine şüphe yok ki 
ilk günlerde kuramameniu ufak 
tefek noksanları görülecektir. 
Bize öyle geliyor ki bu sinema 
meselesi görülen noksanlardan 
biridir ve görülecek diğer nok
sanlar gibi naz&""ı dikkate ahna-
cakbr. 

Bir Facia Mı ? 
Denize Açılan Bir Gençten 

Haber Alınamıyor 
15 yaşlarında Mehmet ismin

de bir genç evvelki gün Salacak
ta Ömer Ağanın sandalım bir 
saat için kiralamış ve denize 
açılmıştır. Mehmet, aradan iki 
gün geçtiği halde dönmemiş ve 
bütün taharriyata rağmen bulu
namamı~br. 

. Defterdarlık ıehrimizdeki met· 
ruk emlaki Eytam ve Emllk 
bankasına devretmektedir. Ban
ka da bunları sattıktan ıonra 
elde ettiği parayı hükumet 
hissesi olarak sermaye hesabına 
geçirmektedir. Fakat son z~man
larda emlak fiatleri düştüğü için, 
bu binaların değerli bir fiatle 
satılmasında biraz zorluk çekil
diği haber alınmaktadır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Fatih ve Eminönü kaza· 
ları dahilinde iş gören Müsakka
fat tahrir keyetleri birçok gizli 
metruk emlak meydana çıkar· 
mlŞ'ardır. Defterdarlık bunların 
da bir listesini yapmış, Emlak 
Bankasile temasa geçmiştir. 

Mese esi 
Belediye Yeni Formülün 

Tatbikına Geçiyor 

Belediye İktısat MüdürlUğD, 
şehirdeki fınnlarda ekmeğe ait 
fiat farkım ortadan kaldırmak 
içia bulduğunu dün kaydettiğimiz 
formülün tatbikına teşebbüs et
miştir. Bu işte, Belediye Zahire 
Borsasile birlikte yürüyecektir. 

Zahire borsası borsadan ikin· 
ci nevi un alan fınncıları derhal 
belediyeye haber vereceği gibi 
bütün değirmenciler de borsadan 
aldıkları buğdaylari o günden 
sonra kimlere satbkJarını ve ne 
suretle istihlak ettiklerini her 
hafla bir beyanname ile beledi
yeye bildireceklerdir. Bu auretle 
birinci nevi un caşnişine ikinci 
nevi un karıştırılamayacak ve fi
a tte de fark görülmiyecektir. 

Hayat Pahlhlıgı Artıyor 
Ticaret ve Sanayi Odası ista

tistik bürosunun yaptığı bir ista· 
tistiğe göre hayat eylül ayına 

nazaran züzde (1,5) pahalılaşmış
tır. Pahalılık en ziyade yiyecek 
ve yakacak fiatlerindedir. 

Belediye istatistiği Basıhyor 
İstanbul Belediyesinin ( 64 ) 

muhtelif madde üzerine hazırla· 

dağı yıllık istatistiğin Anlcarada 
basılmasına başlanmıştır. Basılan 

nümune İzmir Belediyesine gön
derilecek ve lzmir Belediyesi de 
buna karşı bir yıllık basacaktır. 

Fırbna Yağmur 
Ve Kar 

Gelen haberlere göre Karadeniz• 
de fırbna devam etmektedir. Vapur .. 
lu bulundukları limanlarda havamn 
dbelmeaini beklemektedir. Bu ara• 
da bazı kaular olmuş ve Büyükda· 
re de Minerva isminde bir İtalya11 
•apuru karaya düşmüştür. 

Anadolunun bazı yerlerinde ve 
Yoı,.at taraflarında kar yağmaktadır. 

Tayyareciler Toplandılar 
SiYil Tayyareci P.r klübünde dün 

bir içtima yapalmış, faaliyet karar• 
ları YerUmiştir. Aynca klüp için 
AmbasadlSr binası tutularak tefrİfİne 
ba4lanmıştır. 

Hudut Haricine Çıkal'ıldı 
Geçenlerde hudut haricine çıkarı• 

lae Kazıruncuk afyon fabrikaaı mÜ• 
ddrtlnGn urtatı olan ( Alfred Draç· 
yoti ) de hudut haricine atılmıştır. 

Galatasaray Ve Fener 
Galatasaray ve Fener muhte

liti, Atina maç arma hazırlanmak 
üzere bugün stadyomda bir mü
sabaka yapacaktır. 

Sterfing Düşüyor 
lngiıiı lirası perşembe gü ünden 

diine kadar (8) kuruş düşmüş ve dün 
(791) de kapanmıştır. 

Ankara Gazete"· erinin içtimaı 
Ankara, 2t ( Hususi ) - Gaze· 

teciler birliğinin bugünkü heyeti 
umumiye içtımamda henüz birliğe 

kaydedilmiyen gazetecilerin vaziyet• 
leri mevzuubahs oldu. Neticede nj.. 
zamnamedeki evs fı haiz olan arka .. 
daşların birliğe aza kaydedilmele 
rine karır Yerildi. Geçen içtimada 
Gç ardqıo azal i'a kabulleri tekli• 
linin heyeti umumiye tarafından ek• 
aeriyetle reddedilmesinin, bunların 

,ahı1na matuf bir hareket olmadıA'J1 
nizamname abkimıouı tatbikiııden 

miltevellit bır prensip meselesi bu• 
lundut~ binaenaleyh bu hareketin 
ıayant teessür bir hal olmadığı ta• 
karrür etti. Heyeti umumiyece Aka• 
ründü• müttefıkan birliğe aza kabu1 
edildi. Önümüzdeki cuma günü ha• 
yeti idare intihabı yapılacaktır. 

Allmlar Ankaraya Gidiyor 
Amcrikadan g etirtilen (64) f{ça 

alhn yakında Ankaraya götürülecek, 
orada fıçılar açılıp muayene edile• 
ccktir. 

Hariciye Memnrlarmm Ayhkları 
Hariçteki memurJarının maaş. ücret 

ve temsil tahsisa lan dokur buçuk 
misli hesabıle Türk parası olarak 
veya mahaJli bo s:ı rayicine göre 
ecnebi parası oıarak tesviyesi hak" 
kındaki layiha Millet Meclisine 
verilmi&tir. 

Garip Bir l(açakçıhk 
Maliye müfettişleri Galata güın• 

rütünden kaçırılan ( 27) sandık eşy• 
ele i"eçU-mişlerdir. Had11e çok ga• 
riptir. Kaçakçılık yapılacağı gümrük• 
( 48 ) saat evvel haber verilm · ş, fa· 

' kat bu ihbara aldmş edilmediğindel! 
eıya1ar kaçıralarak mağazaya gö~ii· 
rülmüttür. Muhbi r bu aefer Malıy• 
mükttişlerine haber :vermit ve 01e• 
ıele de bu auretle meydaaa çıkaol-
m14br. 

,--------------------------r------------------------------------------------------------------~ 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kurtdereli 

1 : Hasan Bey - Merhaba pehlivan 2 : Hasan Bey - 0 Her güreşte mil· 

başı... Sözün benim de hoşuma gitti. letimin arkamda olduğunu düşünüyorum." 
--~~~~~---~~~~~~~~~ ....... ....;..~~-=-~___J,__., "Lı LJ~ 

3 : Hasan Bey - Türk milleti olduk- ~urtdereli Hay ya~ay sın ff asarı 
ça senin gibi pehlivanların, senin gibi Bey ! 
eblivanları olduk a_d_a_T~u~·r_k_m_ı_·u_e_ti_m_·n_,,_~H;;...;;;.;;;a;;.;sa;;.;n;;.....;;Be;.;;;..ı. __ V.:....::aycanma i.. fşte pelr 
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Herg .. n 

Başka 
Gazetelerde 
Gördüklerimiz 

"Hakimiyeti Milliye,,de Yak~~ 
Kadri Beyin ithallbn tahdıdı 
hakkında neşrettiği bir meka-

leden: 
•- ·n tatbikı "Esasen aaramamenı , .b. d 

Hhasında, hAkumetin ne gı ı te -
birler aldatın• Ye bu hususta mu· 
ayycn bazı tetkilitı, haıırlaldarı 
olup olmadığını da bilmiyoruz. 
Eğer, hükumet, bunun, kendi mev· 
cut ve mutat idare mekaniı:masile 
yürütebileceğini dDşünilyoua, fada 
v~ tehlikeli bir nikbinlite kapılmıf 
olur. Bu kararname ahkamının 
hayata inbbak edip meyYalarsnı 
verebitmesi için yeni bir nizama 
ihtiyaç vardır. HükGmet, belki, 
bu nevi nizamın esaslarını, bir 
buçuk aylık, tecrübesi esnasında 
keşif ve tesbit edecektir. Fakat, bu 
bf r buçuk aylık zaman zarfında, 
Hten zayıf Ye anemik olan iktııadi 
biinyemizde öyle derin rahneler 
açılabilir ki, bunun vahameti takip 
ettiğimiz yolda bizi fütura dütüre
bllir. Ve o vakit, çok yazık olur. 
Çünkü, Türk milletinin iktısadi kal· 
kınmasına doğru, hilkfime-tin, ilk 
adımlarını atmıya başladığı bu yol, 
en düz ve en keatirme yoldur. Bizi, 
Avrupanm ileri ve yüksek iktısa
diyatından, en a:ı, iki asır geride 
bırakan müthiş uçurumu bir solukta, 
ancak, bu sayede geçebileceğiz. 

"Korkulmaz mı ki, ekserisi tefer
ruata ait bazı tatbikat hataları yü
ıtünden bu yegane kurtuluf fırsatını 

da kaybede-Hın.,, 

Köy Murabahacıları 
"H~kimiyeti Milliye,. de İsmail 

Husrev imzasile çıkan bir yazıdan: 
"Köy müstahsilini asıl ezen nakit 

murabahacılığıdır. Birkaç misal ve-
relim 1 

"Giresonun bir köyünde ( Küney 
köyü ) 100 liralık bir katıra faiı: de 
(ayda yüzde 33 > dahil olmak iizere 
SOO liralık bir senet veriliyor. İkinci 
•ene senet fediye edilemediğinden 500 
l!ranın da taizi zammedilerek (1300) 
lıralık ikinci bir •enet kesiliyor. 
Senet üçüncü sene ( 1500 ) liraya çı
kıyor. Dördüncü sene ( 100 ) liralık 
katır, zavallı köylüye ( 2000 ) liraya 
mal oluyor. 

"Yine Giresun VilAyetinin Bulan
cık köyünde, köylünün biri aldığı 
bir liralık bir ( bel ) e bir sene sonra 
(20) lira vermek mecburiyetinde kal
nuştır. 

"Tirede murabahacılar, adamına 

göre ayda yüzde beşten yüı:de (12) ye 
kadur, bazan haftada beş faiz alırlar. 
Tirenin meıhur tefecilerinden biri 
(Bizim bir kuruşumuz. günde bir pa
raya işler) demiştir. Bu hesaba göre 
nizami faiıı: senede yiiz~e ( 9) olduğu 
halde murabaha faizi yüzde ( 900) 
demektir. 

"Aydında, faiz ayda yüzde beş, 
ili ondur. Murahabacıların borç ola
rak verdikleri beş yüz liranın müruru 
ıtamırnla "Ye tecdidi senet suretile 
(5000) liraya çıktığı görü)mÜ!ltÜr.,. 

uArmutluda faiz senevi viizde 
(120) ili (600) dür. Takriben (250,400) 
lira kıymetinde olan (2300) dönüm 
tarla, bağ, bahçe nıurabahacılara 
(160.000) liraya ipotek edilmiştir. 11 

"Bu birkaç miaal murabahacıhğın 
lt~y ikb1adiyatı için nekadıır tah-
1'1.Pkıir bir iktııadi unsur halini alınış 
Olduğunu 1röıtermiye kafidir. 

- Yapamıyacatım ıeyi üzerhne 
almıyacatım. Borç yapmıyacatını. 

SON POSTA 

*Bugünün Evamiri Aşeresi.>f.. 

- Mukallit defil, yaratıcı ola
cağım. Maymun detil, inHn ola
catım. 

- Kıskanç olınıyacağ'ım. Batka

larınl kısk.ınmak acze, aevdithı i 

kıskanmak ondan geri ve dün oldu
ğunun alamettir. 

GRAF HABERLER 

Yeni Kazanç Vergisi 
----~~- --

Nisbetleri Nedir, istisnalar Verginin 
Kimlerdir? 
Ankara, 22 ( Hususi ) - Son 

defa tadil edilen yeni kazanç 
vergısı kanun projesi Mecıise 
gelmiş ve encümenlere gönderil-
miştir. Kanun layihasının ehem
miyetli taraflarını bu telgrafla 
bildiriyorum. Türkiye dahilinde 
hesaplarını aleniyete koymıya 

mecbur olan müesseselerin, ticari 
ve smai teşebbüsat, serbest 
mesai ve hizmet erbabıma 
temin ettikleri kazançlar bu 
kanun ahkamına göre kazanca 
tabidir. 

Kanunu aşağıdaki hakiki ve 
hükmi şahıslan kazanç vergisin-
den müstesna tutmuştur ki şun
lard1r : 

1 - Devlet tarafından idare 
edilen ,_inhisarlarla belediyeler ve 
menafu uınumiyeye hadim cemi
y.etlc~ ta~afından işletilen ve ik
h~~dı hır g~ye tal<ip etmiyen 
muesscseler, sıyasi fırkalarm du-
huliye aidatı ve teberruatı. 

2 - Esas mukavelesine naza
ran sermayesi üzerine kazanç 
tevzi etmiyen kooperatif şirketler. 

3 - Yaptığı iş munhnsıran 
sahip olduğu gayrimenkulü kira-
ya vermekten ibaret olan her 
nevi şirketler. 

4 - Munhasıran azasına ik
razatta bulunan tasarruf sandıkları. 

5 - M ... den istih~alalı. 
6 - Türkiye dahilinde milli 

ve beynelmilel mahiyette açılan 
panayırlar, sergiler ve bunlardan 
temin olunan kazançlar. 

1 - İşçi istihdam etmeksizin 
bizzat veya ailesi efradile çalı
şanlar. 

8 - Ziraat i~cileri, ecir olma-
yan Balıkçı tayfaları, hizmetçiler. 

Hepsini Neşrediyoruz 
tacirleri, senevi iratları iki bin lira 
ve ondan fazla olan ticarethaneler, 
Fabrikalar, Matbaalar. İmalatha
neler, Tran"it depoları,Antrepolar, 
Borsa acenteleri, Simsarlar, her 
nevi Sigcı tacılar, Komsiyoncular, 
Eczaneler, Noterler, Mültezimlerle 
beyanname vermeyi tercih eden 
serbest meslek erbabı, beheri i.iç 
yiiz tondan fazla vapur işletenler. 

Devlete ve imtiyazlı şirketlere 
karş1 taahhütte bulunan müte· 
ahhitler, mültezimler, Türkiyede 
yerleşmiş taahhüdatta bulunan 
ecnebi şirk.!tler teahhüdün vuku
bulduğu tarihten itibaren bir ay 
zarfında varidat idaresine haber 
vermiye mecburdurlar. 

Serbest mesai erbabından 
muHm ohm!nr yazıhane, idareha
ne . v~ muaye~eh~nelerin gayri
safı ıratları uzermden vergiye 
tabidirler. 

Doktorlar, avukatlar, mühen
disler, mimarlar, müşavirler, mü
tehassıslar gayrısafi irat üzerin
den kazanç vergisi vermekle be
raber ayrıca maktu vergiye de 
tabidirler. Merkezleri Türkiyede 
bulunan Anonim, Komandit, Li-
mitet, Kooperatif şirketlerde ver
gi nisbeti safi kann lıcyeti mec
muasına tabi değildir, esas mu
kaveleleri ve plançolnrı mucibin
ce her hisseye isabet ve tevzii 
takarrür eden miktarın yüzde on 
biridir. Merkezleri hariçte olan 
bu kabil mUesseselerin buradaki 
şubeleri Türkiyede safi karları
nm yüzde on birini vereceklerdir. 

Ayrıca evlerinde ve muayen
hanelerinde çalışan serbest mesai ' 
erbabı gayrisafi iratları üzerin
den tabi tutulacakları vergiye 
ilave olarak maktu vergi de ve· 
receklerdir. Bu nisbetler ve şehir 
sın.fları da şunlardır: 

Sayfa 3 

Söziin Kısası 

Münderecatımızzn çok
luğundan dercedilememiş
tir. -..-.-. ....................................... -.............. . 
• 
Iktısadi 
Koruma Vergisi 

Layiha Meclise Verildi, 
Esaslarını Yazıyoruz 

Ankara, 22 {Hususi)- Aylık
lardan kesilecek "lktısadi Koruma 
Vergisi" nin esaslarını dün bil
dirmiıtirn. Vergi Jiyihası Meclise 
v~rilmiştir. Uyihanm son şekline 
gore tam teşebbüsler tunlardır : 

150 liraya kadar para alan
lardan yüzde {10); 151 den 350 
liraya kadar yüzde ( 12); 350 den 
(600) .liraya kadar yüzde ( 14); 
(60 t) lıradan yukara yüzde ( 16)dır. 

İstihkaklan yüz elli liraya kadaı 
aylık vesaire aıbabımn aldıkları 
paranın ( 30 ) lirası tenkıs olun
duktan sonra geriye kalan para 
üzerinden vergi tahakkuk ettiri
rilecektir. 

Şunlar vergiden müstesnadır : 
Eski kanun mucibince tekaüt 

edilenlerle ayni kanun mucibince 
maaş alan dul ve yetimler ve 
aylık kazançlan (30) lira veya 
(30) liradan aşağı olan şahıslar, 
ziraat işçileri, rençberler, serbest 
işçiler. 

Gümrük Tarifesi 
Hariçten Gelen Pamukların 

Vergisi Arttırıldı 
Ankara, 22 (Hususi) - Hi~

kumet dahilde yapılan pamuklu 
mensucatı himaye için Gümrük 
tarife kanununda hariçten geti
rilen pamuklulara ait gümrük 
resmini arttırmaya karar vermiş, 
bu husustaki JAyiha meclise ve
rilmiştir. Değişen maddeler tari-
fenin (377) den (381) e kadar 
olan maddelerdir. 

(377)inci maddedeki nisbetler 
(40, 47, 55) lira, madde(378) de
ki nisbetler (45, 53, 65, 
80) lira, madde ( 379 ) daki nis
betler (70, 85, 100, 140) lira, 
madde (380) deki nisbetler (120, 
ı 40, 170) lira ve madde (381) 
deki nisbetler de (t40, 170, 210) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fırka Müzakeresi 
Ankara, 22 ( Hususi ) - Halk 

Fırkası Meclis grupu dün öğle
den sonra toplandı. Müzakere 
Aksaray mebusu Süreyya Beyin 
bir takriri ile açılarak geç vakte 
kadar devanı etti. Bu arada Ali 
Saip, Salabattin ( Kocaeli ) ve 
Şeref ( Edirne ) Beyler Adli ihti
yaçlar hakkında söz söylediler. 
Bunlara Adliye Vekili cevap ver
di ve bu cevap kifi görülerek 
müttefikan tasvip edildi. 

... . . . . . . .. . ' . . ~ . . .._.. . . 
cü 50, dördiincü 25 lira. · ' ' · 
ikinci ıınıf şehirlerde: 

Et Komisyonu Birinci ıoo, ikinci so, üçüncü 
25, dördUncli 10 lira. 

Dün Toplandı, fakat ,---------------------------------·- Üçüncü sınıf tehirlerde: 

Birinci smıf tehirlerde : 
Birinci sınıf, 250, ikinci, üçün-

9 - Nüfusu binden atağı 
olan köy ve kasabalarda çalışan 
Ebeler ve hasta bakıcılar. 

Birinci 50, ikinci 25, liçüncü 

Bir Karar Vermedi /•STER /•NAN, /•STER /•NA NMA .ı ıs. dördüncü 7 lira. 
Dördüncü sınıf şehirlerde : 

. Et meıelesini halledecek ko- Birinci 30, ikinci 15, üçtincü 
;•s~on dün belediyede Muhiddin 10, dördüncü 3 lira. 
eyın riyaseti altında ilk içtima- "Etibba Odası dün toplanmış, aidatını ade· da üç kadının ölilmü vak'aaı adliyeye akset- Beşinci sınıf tehirlerde; 

~ Yaprnııtır. İçtima saat altıya kı· miyen azaların haysiyet divanına verilmesine mişkeni tıp ilemini yakinen alakadar eden Hirinci 20, ikinci 10, üçüncil 
)'~ devam etmiş, azalar tetkikle- karar vermiştir." .. Gazeteler,, yeni kanun liyihaları tasavvur olunurken: Dok- 5, dördüncü sımftan para alm-
••rıın n t• l · · al 14 

ı. e ıce erını ve ınması a- Üç seneye yakın bir zamanda on binlerce torlar ihtısas vesikalarına tabi tutulurken, ecne- maz. 
~: ~elen tedbirleri aıılatmışlardır. ı lira toplanmışken arkadaşların soluk a'ıp bi mcınl':."ketler menfaatine bin bir tilrlü tedavi Birinci sınıf şehirler; lstanbul, 
ta nıbı~yonun ne ıcuar aldığ.nı ~o- k b'I ki 1 ikinci sınıf şehirler Ankara, 
t'~!'. ır muharririmize Beledıye beş daki a otura ı eceği bir yerleri olmadığı· re· an arı alelaşikar intişar ederken: Daha İzmir. 
8'lı 1ı Muhiddin Bey kısaca c:unları na nazaran: Bir tek aylık, olsun tıbbi neşri- bilmem kaç türlü dertler varken ve Etibba Üçüncü sınıf şehirler: Nüfusu 

Y ~miştir: yat yapamadıklarına, bir kütnphane tesiı ede- oda~ının fU yukardaki kararına nazaran artık 30 binden daha yukarı olan 
~tın· Heniiz bir karar itti: az mediklerine; şu ıon geçen on beş gtin zarfın- siz de şu odanın bir lüzumu olup olmadığına. ,ehirler. 
t,

01
t değiliz. Aza tetkiklerini Dördüncü ım f: Nüfusu h) 

t~k 1 edecekler, Cumartesi günü / $ T R / li/ AN, J TER J NA N M A J bin ve daha yukan olan şehirler. 
tor~tr toplanarak bu hususla Beşinci sınıf: Nüfusu 10 bin-

.__..._~~-Şe~c~eğiz.n.__~~~~~~....._.."-'-LL.--~------------------------------....:----...;----------------------------------~~~~~--"_GkAn-.a...._....__--.ı1M...:L-~~------~~~~~~~ 



• Sayfa 

t Gençlik ) 
• 

ideale Mi? 
• 
idealiste Mi 
Bağlanmalı? 

Her zaman 6nUn0ze ldeıHze 
ettiğiniz bir kahraaıaa çıkar. 
Size bilmediğiniz birçck felsefe
lerden, faziletlerden bahteder : 
ıiz de ona imanı tam bir idealist 
diye inamramız ... 

Hayat bu gibi ideali.tlerle 
doludur. Hayata giren genç için 
bunlar ne kadar cazip, ne kadar 
favkalbeşer insanlardır. Kör bir 
kanaatle bunlara bağlarur, kusur• 
larmı görmez, müşterek bir ıa· 
yenin arkasında önlerinde giden 
kahramanla beraber yürürler. 
Fakat günfin birinde, halka telkin 
Yeren idealistin salkımı yuttuğunu 
görilnce afallayıp kalır. 

Birçoklarma göre, eter bu 
gayenini pİftan olan falan adam 
61üne bu gaye iflh eder derler .• 

Fakat bu fikre mukabil Ana• 
tol Fraos diyor ki : .. Robeı Piyer 
fazilete tapınan bir adamdı. Fakat 
in kıl ip için en bilyük fazileti 
gösterenlerin başım Giyotine ver• 
di. (Mara) adalete perestiş ederdi. 
Adalet makinesi içinde yüzlerce 
insamn başını kopardı. Kendile
rine sorarsanız hepıi, ideal aamma 
hareket etmişlerdir. Fak at ideal 
namına, ideal utanlar1 sahte ide
alistleri, tarih çerçivesi içinde 
muazzam bir adetle gördnkten 
ıonra hakiki idealiıti tanımak 

lazım. " 
Yine Anatol Frans diyor ki: 

•Ben bir adamın idealist oldu
tunu anlamak için bu ıuallere 
lifla değil, icraatilo cevap nr
meaini isterim. 

1 - Aileniz var mı, bunları 
besliyor musunuz ? Hayatınızda 
afkla bağlandığınız insanlar var 
mı? •• Eğer varsa idealilt sınıfına 
kabul edemem. 

2 - Bir ticaret veya berhan• 
gi bir menfaat itile alAkadar mı
ıımz ?.: İdealist gibi elinizi ıık
makta: mazurum. 

3 - Fikrinize taraftar oJmı
yanlara karşı müsamahakar mısı
nız, yoksa bunlara karşı kin 
ve intikam hissile mJ dolusunuz? 
idealle intizamı karıştıran adama 
itimat edemem. Fikrinize muhalif 
olanları kandıracak kadar, onlara 
idealinizi sevdirecek kadar insan
lığınızdan utaklaştığınız gün, 
hakiki hir idealist gibi önünOzde 
eğilebilirim. 

4 - lktısaden başkalanna 
yük. -.ı,ilsünüz? Tufeyli yaşadığı
nız . müddetçe hiçbir idealin ada-

' mı olamazsanız. ,. 

Haydutluk 
Ara bistanda Otomobil 

Soygunculuğu Fazlalaşb 
. . 

Berut ( Hususi ) - Şu gln· 
lerde Arabistaııda otomobillere 
ınusaıı.t olan silihlt qluyalar 
tiiremiftir. Bunlar pusu kanı
yorlar ve otomobiller geçerken 
durdurarak yolcularla toförün 
paralarını ve elbiselerini soyu· 
yorlar. Buan canlanna bile kas· 
tediyorlar. Bu hafta içinde Ha
lep civarında bu çeşit üç ve Ba-
diyelüşşamda iki, Şarki Erdende 
bir Ummanda da yine bir hadi
se olmuştur. Ummandaki hadi
se de İnı:;iliz mutemedinin oto· 
mobili d~durulmuş ve mühim 
miki:arda p~ra alınmıştır. Emni-

i Uıoomi e Müdürlüğü bu ha-

SO·N PiOSTA 

MEMLEKET HABERLERİ Ev Doktoru J 
, _____________________ _..Kokain 

• 
Pera-Izmir Müsabakası 

Cuma .. Maçında Karşıyakalılar, Pera 
Takımını Niçin Mağlôp Edemediler? 

lzmir, 22 (Hu-
1Uai ) - lıtan
buldaki ( Pera ) 
Rum klübilnün 
buraya yapacağı 
teyabat müna· 
aebetile ıehrimiz 
apor mahafilinde 
günlerden beri 
canlı bir alAka 
uyanmıştı. Niha· 
yet takım seldi 
ye ilk olarak 
cuma günti Karşı
yaka spor. takı· 
mile ksşılaştı. 

Maçm hitamını 

daha hlkim oy
nıyorlardı. Fakat 

Rum takımının gol 

çıkarmak kabi
liyeti az olduiu 
için oyun neti
ceye kadar bera-

berlik şeklinde 

devam etti. 
Hakem Mieter 

Pegnam hitam 
dtidiiğlnU çaldığı 

ıaman her iki 
takım da ikişer 

sayile aabadaıa 
ayrıldılar. Eğer 

Karşıyakaldar bu 
müteakip çekilen 
kısa telgraflar 
ıüphesiz lstan
buldaki meraklı· 

Bugün Pera klübile karıılaşmasına ihtimal verilen maça hazırlıklı 
çıkıpta fazla gay· 

ret ve intiz.am gösterselerdi ga
libiyet mutlaka onJann olacaktı. 

)ara ( 2-2) beraberlikle bittiğini 

bildirdi. Ben de ( Son Posta ) 
karilerine, oldukça heyecanlı 
geçen bu müsabakanın tafsilatını 
veriyorum: 

Maç antrenör Mister Pegna· 
mm idaresinde ve Karşıyakahla· 
nn hücumile başladı. Henüz beş 

dakika geçmişti ki hakem Pera 
aleyhine bir penalb verdi ve bu 
ımetle Karşıyak ilk golü kay• 
detti. Fakat Peralılar bu goliin 

acısını çıkarmak için uğraşıyor· 
)ardı, bunun neticesi olarak ta 

top Karşıyaka kalesinin önünde 
dolaşmıya başladı. 

Miidafi Lütfi, bu sırada bir-

Herek ede 
Evvlece Yanan ~aviyonlar 

Yeniden inşa Ediliyor 

Geçenlerde Hereke fabrika
ımda bir yangın çıkmış, makine 

dairelerinden bir kısmile birkaç 
paviyon yan~ıştı. Aradan geçen 

zamandan sonra yanan daire ve 
paviyonlann yerine yeni inşaata 

başlanmıştır. Bu suretle fabrika 
eskisinden daha mükemmel bir 

şekil alacak, yeni makinelerle 

faaliyete geçecektir. lnşaat ta· 

mamen asri bir tekilde ve be

tonarme olarak yapılmaktadU'. 

ilkbahara kadar bitirilecektir. 

Masayı Pazara GötUrmUf! 
Vartan isminde bir hamal, 

kendisine taşımak için verilen 

kıymetli bir masayı pazara götü
rüp satmış ve ortadan kaybol

muş. İki ay ıonra yakalanan 
Vartan. dün birinci cezada ıor

guya çekilmiş ve iki ay hapıe, 

50 lira para cezuına mahkOm 

olmuştur. 

4 Aya MahkOm Oldu 
Geçenlerde Kasım Paşada 

un taciri Muharrem Efendiyi 

bıçak ve tabanca ile ~yaralıyan 

lsa ismindeki adam ağırcezada 
~.._~.__~ ----adilmistir~ 

lzmirin fııthol muhteliti 
kaç tehlikeli akını durdurmıya 
muvaffak oldu. Bununla beraber 
Peralılar oyunun başlangıcından 
yarım saat sonra beraberlik go
lünü attılar. Bunda Karşıyaka ka
lecisinin de hatası olduğunu 
söylüyebilirim. Fakat devrenin 
neticesine on dakika kala Karşı· 
yakalılar ikinci golü de kaydede
rek faikıyeti temin ettiler. 

İkinci devrede Peralılar daha 
düzgün bir oyun gösterdiler ve 
bu suretle ikinci beraberlik sa
yısını kaydettiler. Diyebilirim ki 
bu devrede Karşıyaka· takımı, 
bilhassa muhacim battı intizamını 
kaybetmit ve yorulmuş bir vazi· 
yelle idi. Buna mukabil Perablar 

T oros Ekspre~ine 
Rağbet Fazla 

ikinci oyuna gelince: Bugünkn 
maç hakkmda dün akşama ve 
hatta bu sabaha kadar: kat'i 
bir karar verilmiş değildi. 
Alakadarlardan bir kısmı Pera
nın tekrar Karşıyaka ile bir 
revanş müsabakası yapmasmı ile· 
ri sürüyorlardı. 

Bazı sporcular da Rum takı-
mımn İzmir muhtelitile lrarşılaş· 
ması lüzumundan babaediyorıudı. 
Herhalde bügün öğleden sonra 
bir maç daha yapılacaktır. Fakat 
kiminle? İşte bu cihet hakkında 
henüz kat'i karar verilmemiştir. 

s. c 

Hamallar 
Geçen Sene Bu Hatta Tahditten Sonra Belediye 

(9200) Yolcu Gidip Geldi Tedbir Alıyor 
Toros ekspresi diye tanıdığı

mı:ı ıür'at katarının son günlerde-

ki faaliyeti dikkati celbedecek 
kadar artmıştır. Haftada üç defa 

pazartesi, çarşamba ve cumartesi 
günleri hareket eden bu katarın 
müntehası bir taraftan Irak diğer 
taraftan Suriye ve Flistin yolile 

Kahiredir. Yolcularının ekseriye·• 
tini İngilizlerle Amerikalılar ve 

kısmen de ltaJyanlar tqkil ediyor. 
Geçen Hne bu hat &zerindeki 
nakliyat (9'ı00) 6 bullDUŞtur. Sir
keciden Haydarpaıaya aktarmada 
görülen müıkülit ta kalkarsa, 

mevcut rağbetin düa çolc utma11 
muhtemeldir. 

Esa•en daha fİllldiden yatakh 
vagonlar adedinin arttınlma11 
düşün&lilyor. 

Fakat garibi tudur ki işler bu 
tekilde iken firket laaziranda 20 
memur, birkaç giln evvel de (22) 
memur çıkarmqtır. 

Acaba bu da itleriD yolunda 
gitmesinden doğan bir buhran 
mıdır 1 

100 i'dilyonl uk T eklit 
Şehir planının tanziminden 

sonra şehirde {100) milyon lira4k 
inşaat yapmak llzere Belediyeye 
bir teklifte bulunulmuttur• 

Şehrimizde muhtelif gruplar 

halinde bir teşkilat dahilinde ça• 

lışan üç bin kadar hamal vardır. 

ithalatın tahdidi işinden IOIU'& 

ithalat iskelelerinde bulunan ha

malların vaziyetleri müşküllet

miştir. Hatta şimdiden bazıları 

Belediye, İktısat MüdürlOğihıe 
müracaat ederek yerlerinin de

ğiştirilmelerini iatemiflerdir. Va
ziyet karşı11nda Belediye tedbirler 

düşünmektedir. 

iki Sabikahnm Marifeti 
Hasan ve Muatafa isminde 

iki sabıkalı Çaqambada Emine 
Hanımın evine cebren girerek 
clöjmüşler ve (70) lira ile (4) beşi
birlijini almışlar ve k~,.ıardır. 
polis bunları yakalıyarak mah· 

kemeye •ermiftir. 

Bakkal Mı, Esrarcı Mı? 
Beyazıtta bakkı.Uık yapan 

Halit oğlu Ali isminde biri, ie
çenler de bir müşteriye esrar ıa• 

tarken cilrmü meşhut halinde 
yakalanmış, Adliyeye verilmiştir. 

Şimdi de Ağır Ceza mahkemesin

de ıorğuya çekilmiştir. 

Zehirleızmesi 
Kalp 

tw.ltada iki defa IMa sütun
da mtifar eden Ev Doktorwma 
nasihatlerini dinleyiniz. Fakat 
kat'ı bir \esir görmezseniz derlaal 
doktora miiracaat ediniz. 

Buıünldi bahsimiz kokaia 
ı.ebirlenmesi ve kalp hastabldal'ıdı•ı 

Kokain Zehir-
lenmeSl· lşaretleri:Yfize ha· 

raret dafgaları 
vurması. Gözlerde zif. Gözbe• 
beklerinin büyümesi. Azap duy· 
guso. Nefes darlığı, nabzın küçük 
atması. F ev kala de uyanıklık, ya· 
hut, tersine uyuşukluk. 

J Ut. 1 edavi - Küçük dili 
gıcıkhyarak hastayı kusturmak. 
Kahve, çay, şampanya. Bacaklara 
harcW lapau. Kafein, yabm lok-
man rubu f1nngas1. Sun'i tenef· 
flll yapbrmak. 

Kalp Hastalık-
ları Birçok çeşitleri vardır. 

En esaslıları şunlard r : 
1. Göğüs Hunnakı- Kalbin 

etrafında bir sancı ve sıkıntı 
vardar. Erkeklerde, gençlerde ve 
çocuklarda daha çok bulunur. 

işaretleri: Birdenbire göğsü 
sakıtbran bir kalp sancısı zuhür 
eder. Hasta bayılacak gibi olur, 
rengi solar ve yüzünü soğuk bir 
ter kaplar. Sancının meme au.
larına, sol kola, hatta vücudun 
aşağı kısımlarrna da yayıldığı 
vakidir. 

2. Dessamı iklilinin, iltilıa· 
bı ıtııı/ı dalıilisi - Sebepleri: 
Romatizma, nekris, intani hastaı
Jıklar, ıatilrree, ifratlar, yorgun• 
laklar, içki illeti, yorucu meşga· 
leler, gebelik süt emzirme. 

lıaretlere Tıknefes olmak, 
g6ğtlste tazyik, ara sıra kalp an• 
zalan, çarpıntılar, kalp hizasında 
bir baıkı,, bazı kere kanlı bal
gamlar, bk önceleri ayakta, sonra 
bacaklara ve vücuda ıcten tir 
meler. Hazım güçlüğünden müte
vellit uykuya te'llayiil. UJUkuda 
klbuslar. Yahut uykusuzhık. 
Küçilk intizamsız nabız. 

Aşağıki tedaviye riayet saye• 
&iade hastalık senelerce tevakkuf 
ve tadil olunur: 

Umumi [masaj) ve (kalbe ma• 
saj). Mutedil bedeni bareketldr 
ıfitlü yemekler. İdran çoğaltacak 
mepubat ve doktorun verecejl 
illçlara almak. 

Şirqanı ebherin iltihap Iİ" 
gafı dahilisi - işaretleri: Gef 
zuhftr eder. Umumiyetle yüı .,,
ndır, fakat ara sıra pek kırıDlll" 
dır; bu kan hücumu hazan buf1111 
kanaması, şakakların çarplll~ 
ıöz kamaşması, kulak çınlam..,. 
le beraberdir. Bazı çapıntdat• 
kalp hizasında sancılar ve giJf! 
hunnakı arazı. Fak at nefes dar ... 
we aaa fİfmeaİ geç vakit J/11' 
Nablz fiddetli, 10nra zayıftır. d.-6 

Teda'Iİ: 1 Mevzii - .,_... 
vantuz, peblivaa yakıu. ,,t 

Umumi - pyodür dö pot 
yum.) 

Hapishaneler 
Yeni Bir Nizamname 

zim Ediliyor 

1...-
Ankara, 22 (Hususi) - ~ 

leket dahilindeki bütün Ha~ 
neleri teftit Ye tetkike . fd'. 
edilen Adliye Müfettifle!:',eı~ 
ve Ferit Beyler bu vıPP İt• 
bitirmiş, buraya dönmüfıetcl c~ 

Haber aldığıma göre ~ 
Muhakemeleri usulü kanuntlt ~ 
ya kanunundan iktibas ol.1.1:11',,,.. 
için İtalyan hapishaneler n~r'· 
mesi tercüme ettirilmek~;}, 1 ne ~ 

Yapılacak olan hapı e" 
lahatına bu ni::ıcnau:ıe 
olacakbr. 

.. 



Uyuşturucu 

Maddelerin 
Kaçalcçılığı 

Bale 21 - Uyuşturucu mad· 
deler kaçakçılığı yapmakla ma~
nun ve meydana çıkarılan çetemn 
davası devam ediyor. Bu çetenin 
reisi olan Natan Altman isminde 
bir Lehlidir. Ayrıca Mısırlı Hü
seyin Elneami isminde birisi de 
mll%llun bulımuyor. Hüseyine (80) 
bin franka mukabil ( 89 ) kilo 
eroin satıld ığı itiraf e dilmiştir. 
Hüseyin ise inkar etmektedir. 
Fakat bu adam vaktile bu mese· 
leden dört ay hapse mahküm 
olmuştu. 

Rusya 
Ne Diyor? 

Moskova 21 - Rusya hükft· 
meti, Japonyaya cevabını ver-

miştir. 
Bu cevapta, Rusyanın Çinlile-

re yardım ettiği şayıalanna Ja
ponyanın inanmamasını memnu· 
niyetle kaydettikten sonr.ı diyor ki: 

"Vaziyet ayni değildir. Cenubi 
Mançuri demiryolu Japonlarm 
idaresindedir ve Japon askerleri· 
nin mubafazasmdadır. Şarki Çin 
demiryolu bir Çin • Sovyet idare
ıidir. Çarlık lıükümetinin burada 
asker bulundurmak bakkmı ise 
Rusya memnuniyetle terketmiştir. 

Af manganın 
Bir Talebi 

Berlin, 21 - Almanya bir 
muhhra ııeşrederek Yung planı 
iıtişare lrnmitesinin içtimaa da
•etini istemiştir. 

Fakat Amerika mülakabmn 
bir neticesi olarak Fransa bu 
muhtırayı tasvip etmezse Baldeki 
tamirat Bankasına tevdi edil
miyecektir. Eğer vaziyet tabii 
seyrini takip ederse komite on 
güne kadar toplanabilecektir. 

Amerikan Efkarı Umumiyesi 
Nevyork 2 ı - Amerika hükii· 

metinin Çin-Japon ihtilafmda 
vereceği kararın ne olacağı şim

diden tahmin edilemezse de efkArı 
umum ı~n kat'i bir müdahaleye 
hazirb ..... anuş olduğuna nazan 
dikkati celbediliyor. 

Halk, Aksayı Şarktaki Ame
rikan menafönin bir Amerikan
Japon düşmanlığı ihdas edecek 
kadar mühim olmadığı fikrinde
dir. Ayni zamanda Amerikan 

l B A B A B E R L 1 B Gönül İşleri 
• • ' • • .. 'lt'R .li Evlenmemek İçin 

Amerıka Ve Çın-Japon lhtılafı-ıvıüh;ın Yaratılmış 
B• K •f A .k 8 k 1 T hd• Olanlar Jr eşı m merı an an a arınJ e ıt Bütü ömürlerini bekAr yaıa-
l ı mak için yarahlmıı kimseler 
Japonıar vardır ki, evlenmiye kalkarlar, 

'116.u••tareke hem kendilerini, hem baıkalannı 
LYI ı bedbaht ederler. 

• 
lstemigorlar 

Tokyo, 21 - Japonyanın Ce
miyeti Akvam Mümessili, Man-
çuride herhangi bir mütareke 
teklifini reddetmesine dair tali
mat almıştır. Halbuki böyle bir 
vaziyet ortada bir muharebe 
mevcut olduğu fikrini uyandıra• 
caktır. Ayni zamanda böyle bir 
bal Çinlilere Mançuriye iste
dikleri kadar asker sevketmek. 
JapoJara ise (15) binden fazla 
asker gönderememek mecburi
yetini yilkliyecektir. 

T olryo, 21 - Amerikan Ha• 
riciye Nazua M. Stimsonun no
tası dün akşam gelmiş ve Hari
ciye Nazan M. Sidhara derhal 
cevap vermiştir. Cevabın mahi
yeti malüm değildir. 

P .:ıris, 21 - Diğer taraftan 
Japonyanm Cemiyeti Akvama 
verdiği cevap ta ahnmışbr. Bu 
cevap ihtilafın haJJedilebileceği 
ümidini uyandıracak bir mahi
yette görülmüştür. 

Tokyo 21 - Harbiye Nazırı 
vaziyet hakkında arkadaşlarım 

tenvir etmiş ve Ceneral Ma - Çan 
Çan kuvvetierinin Tsitsikar şehri· 
nin (40) kilometre şimaline çekil
diğini, Japon kuvvetlerinin ise 
birkaç gün sonra bu şehri tabliye 
edeceklerini bildirmiştir. Şarki Çin 
demiryolları hasara uğratılmadı
ğından Sovyetlerin herhangi bir 
mUdaha1esini beklemediğini de 
kaydetmektedir. 

Ceneral Ma - Çan - Çanın 
San - Şin - F ang daki müstahkem 
mevkilerine yapılan hücumda Ja· 
ponlar (44) maktul, ( 50) mecruh 
vermişlerdir. 

lngiltereye Gayritabii lthalAt 
Londra 21 - Lortlar Kama

rası, gayritabii ithalatın men'i 
dait olan kanunu kabul etmiş
tir. Kral kabul eder etmez mer'i· 
yet mevkiioe girecektir. 

ticaetinin r mühim mahreçler 
kaybetmesi de endiıe uyandırı· 
yor. Bu vaziyet Amerika hari-
ciyesini müşkül vaziyete koy .. 
maktadır. 

Son Amerilcan buhranında luılkın bankalara /ıiicamıı 

Amerika Ve 
Çin-Japon 
• 
ihtilafı 

Paris, 21 - Amerikanın, Ce

miyeti Akvam uıüzakerelerini ta

kibe memur olarak gönterdiği 
murahhası Ceneral Daves, Çin -

Japon ihtilafı ve kendi vazifesi 
hakkında mühf m beyanatta bu
lunmuştur. Bu zata göre bir Ame
rikan murahbas1Dın bulunması, 

aranan anlaşma formülünün bu

lunmasında mühim bir amil 
olacaktır. 

Fakat Amerika aza olmadı

ğından dahili nizama taalluk 
eden bu müzakerelere iştirak 
etmemektedir. Ceneral, bunu 

tamamen muhik görmekte ve 
demektecfır ki Amerika, vereceği 
hüküm ve kararda tamamen ser
best olmalıdır· 

Paris 21 - Cemiyeti Akvam 
Mançuri vaziyetini tahkik için bir 
heyet göndermek tasavvurunda
dır. Bu heyete Amerikadan da 

bir murahhas göndermesi isten .. 
mek düşünülüyor. 

I
Mühim 
Bir Keşif 

Kassel 21 - Goetingenli pro
fesör Adolf Vindos dört sene 
çalışbktan sonra kemik veremine 

karşı billiir halinde vitamn ima

line muvaffak olmuştur. 

Amerikada 
Maliyecileri 
Tehdit 

Nevyork 21 - Nevyorkun 

birçok güzide maliyecileri tehdit 

mektupları almışlardır. Göz ya

şartıcı bombalan hamil polisler, 

bunların oturdukları mahallelerde 

karakol beklemektedirler. Esham 

borsasile bankalar da muhafaza 

albndadır. 

Bir Maden Faciası 
Londra 21 - Doncester ci· 

varında Bentley madenlerinde 
bir infilak olmuştur. On yedi ki· 

şi ölü, ( 26 ) yaralı vardır. 

Bili.hare yaralılardan da ba
zılan ölmüş, ölülerin miktarı yir

mi sekize çıkmışbr. 

insanlar vardır ki onlar için 
evlenmek tabiaten caiz değildir. 
Tammadan, farkına varmadan 
böyle birisile evlenmek, felaketle 
ortak olmak demektir. 

ilelebet bekar yaşamak üzens. 
yarablanlardan birinciler, bot
kim ve hotbin olanlardır. Bunlar 
kendilerini okadar çok beğenir
ler ki, bUtün etrafJanndakileri 
küçük görllr, istihfaf ederler. 
Yalnız kendi rahatlanm, kendi 
zevklerini, kendi ihtiyaçlarına 
düşllnürler, evde herkesi kencfi. 
sine hizmet etmekle mUkellef 
addederler. 

Halbuki ev dedi~miz mnee
sese, mütekabil f&dakArhğa isü
nat ed~r. iki taraftan biri bOtfha 
f edakArhğı diğer tarafa yllkle
miye kalkarsa, elbette ki bundu 
geçimsi7Jik ve felAket doğar. 

Evlenmiyeceklerden biri de, 
uysal olmayanlardır. 

Bunlar o kimselerdir ki, kendi 
fikirlerini yegane doğru fikir ad
deder, kimsenin fikir ve mlitale. 
sını beğenmezler. Onun için her 
yerde ve her işte kendi dedik
lerinin kabul edilmesini ister, hiç 
bir suretle yola gelmeyi dtişüıı
mezler. 

Bu• kabil insanlar, müstebit 
ve korkunç olurlar. Kadınsa, ko
casını evden kaçınr; erkekse evi 
ona ve çocuklarına cehennem 
yapar. 

Evlilik hayatının en bOytik 
zaruretlerindel! biri de iki tara
fın biribirine uyması, biribirinüı 
suyunca akmasıdır. Uyamayanlar 
kendilerini diğerlerinin suyun~ 
gitmek kabiliyetinde görmiyenler, 
evlenmemelidirler. 

Hercai, züpbo insanlar dıı ev
lenmemelidirler. Bunlar serseri 
doğmuşlardır. Her gOn bir dala 
uçarlar. Evin dar medisi içine 
giremezler. Evlendikten sonra da 
aynı hayatı yaşamak ister ve ta
bii evlerini yıkarlar. 

Bu kabtl erkek ve kadmlar 
beklr kalmağa mahkiimdurlar. 

lıanımtegz• 

"SON POSTA" nın Milll Tefrika11 : 27 hüngür hüngür ağlamaya başladı. döudU. 
Ben koridorda bet dakika 

kadar dolaştım. Arada bir kapı 

aralığından Narine bakıyordum. 
Daima ağlıyordu. 

- Hafif bir sinir. Geçtt. fy1. 
yim. Açılıyorum. Sebebini tahmin 
edersiniz. AB, MINEL AŞK! 

MUHARRİRİ : SERVER BEDi 
Bardan çıkbk. İki adım atar 

•tmaz, karanlık sokakta, Narin 
ansızın koluma girdi, sımsıkı sa· 
nldı. Kolumu okadar kuvvetle 
sıkıyordu ki ne olduğunu birden· 
bire anlamadım. Tirtir, titrem iye 
başlamışb. Durdum: ,· 

- Neniz var ? Diye sordum. 
- Bilmem ? Dedi, tuhaf bir 

Oştime geldi. 

Halbuki nisan ortaJarmda idik. 
Havalar birdenbire ısınmışh. Ru· 
tubet yoktu. Fazla olarak oka· 
dar da şarap ve şampanya içtik. 
Narinin bu titremesi bana daha 
ıiyade asabi birşcy gibi görü
nUyordu. 

Caddeye çıkınca, Aydmlıkta 

yüzüne bakbm. Rengi uçuktu. 
Bana gittikçe sokuluyor, titreme
si, ıspazmoz derecea=ne varıyor
du. Gözlerimle bir eczahane ara
dım. Fakat 'saat Dçü geçmişti. 

Bütün ecıahaneler kapalı. 

Yakında bir pastacı düklı.lnı 

vardı.! 

- Şuraya giriterelim, dedim. 
itiraz etmedi. kolumda sil

rüklendi, paslacımn merdivenle
rini kollarıma yığılarak çıkabildi. 
Küçük bir odaya girdik. Kimse· 
]er yoktu. Narin, orada, yapayal

nız olduğumuzu görı"nce, rahat 
bir nefes aldı, ba~ını avuç.larmıtı 

içine koydu, dirseklerini masaya 
dayadı ve bjrdenbire botanarak, 

Ben şaşırmıştım: 

- Su içer misiniz? Diye 

ıorduın. 

- Hayır, bayır... Beni biraz 
yalnız bırakınız, dııarı çılunız, 
buraya kimse gelmene dalın 
iyi olur. 

Hemen dışan çıktım, lcapıyı 

1 !\padım. 

Garson kızlardan biri. mer
divenleri çıkıyor ve şüphesb: ne 

içeceğimizi bize sormaya geli· 

yordu: 

- Matmazel, dedim. Geri 

dönünüz, on dakika sonra geliniz. 

Kız bu sözden bir E'CY oola
mndı. F eıta bir mak~arhm olma

sına da ihtimcı\ vermiyordu. Çün· 
kü, halimde bir çapkından ziyade, 

mlljfik bir baba ciddiyeti vnrda. 
Bir şey söylemeden geriye 

Nihayet yanına girdim. Doğ
ruldu. Gözlerini kuruladı. Yanana 
olurdum. Zayıf ve üşümtif vücu
dunu bir kolumun bimayeıi içine 
al:nak zaruriydi. Böyle zamanlarda 

her tnrln islintakıo pek kaba 
bir ıey olaçağını anlıyordum. 
Sustum. 

Biraz sonra garson kız geldi. 
Narine sordum: 
- Bit çay iyi gc!ir mi? 

- Zannederim. 

Ç.nyı içliklen sonra kendine 
. geleli. Güzlerinin i~bden keder 

çekiliyor ve yerine ıcki, anfayıı 
doluyordu. 

Bcni-n sormama wakit buak· 
m:ı.da.n iıdı etti: 

• 

- Ora11. 

- Hayır, o adam. Uattime 
gelen o adam. 

Benim yine bir nuihat ver

memden korkarak, iki elini de 
uzaUu 

- Allabqkına, dedi, &tiru 
etmeyiniz. 

- Peki, dedim. 

- Bu gece alı bana neka-
dar malu~ı .aö1.lcr MSyleaooiı bana 
ukalllık g·bt gelir. 

- HaLluınız. 

- Benitııle raOmklln olduğa 
kadar arkada~ç. konu7uDUL 
Aıulc.ul~a d•ğiL 

Clildnırı. O da gOIUmscdi. 
Neı•mİı rdlyord~. 

(All..uı •ut 



ı Kari Mektupları f 
Nöbetçi 
Eczane 
Belli Değil/ 

Efendim, 
11 • 2. T et • ta 1 tarihinde 

,_. saat o• bir raddelerinde 
.... avdet ettiiim zaman ateden• 
lteri Mata bulunan kardefimin 
azaplar içinde kınanmakta oldu· 
fmnı ılrdlm. Reçete olduiu 
lıllllde her aa111M gllndftz iliç 

8'mması anutulmtıf. Ayni saatte 
Ktlçükpmzardalri Hüseyin Hüsnü 

eczanesine gittim; bu eczanenin 

umış olduiu tabelad n o gece 
n&betçi eczaneyi öğrendim. 

Bu eczaneye gittim, kapalı 
idi ve nöbetçi olduğuna dair 
tabelası ve en küçük bir işareti 
itile yoktu. 

Hiç vakit kaybetmeden dot
nca K.üçükpuar polis karakolu· 
• sidip me.teleyi anlattı-. Bir 
polis ve bir bekçi beraberimde 

.Wup halele mezkur eczaneye 
sfttik. Kapyı vurmak mretile 
w h.yli •akit geçtiktea ıonra 
~e yatan IMrisilli kaldırabil· 

A. Reçeteyi verdim Ye bir müd
det sonra illcı alırken bu efen• 
diye: "Hiç olmazsa kapının tlıeoo 
riDe bir tabell aaılmasa icap etti· 
jini ve bu iJDİ hareketlerin 
dofru olmac:Lğını söyledim. Fakat 
p pyanı hayret cevabı aldım: 

•Şimdiye kadar tabelisız ida
n ettik. birıey olmadı ela şimdi
.dem sema mı olacak?" 

Hiçbir mUtalea yürltmeden 
bJfiyeti ayaea size ar~diyorum; 
aiz Mka91ıüd verİlliz. BilTesile 
aıa illtiram eylerim efendim. 

Kuilwlnizc&.a 
Yunus Nlllll 

een,larıımz 
Edirnede Siirey) a Beye : 

Yazdığınız yazı allkayı mu
cip o1muttur. Fakat bir delile 
1111nat edilmediği için neırinde 
hmmt mahzur vardır. Muhakeme 
püntı bize bildirirseniz takip 
w nepi mlmküa olur efendim. 

il 
Yüksek Ba,tar M~\..tebi A is-

" 
tımlannikn J\hdürrnhman Beye: 

Buyurdupnuz noksanları mtid
rik olduğumuza inaruruz. Bu hu
..taki bütün tekamiil kaide ve 
e1Vlerinden istifade etmiye çah-

flJOruz. Ar:zular101zm yerine gel
diiini yakında göreceksiniz. 

* Gfttftkin Beye: 

Şimdiki halde anunuzun yeoo 
rme getirilmesine imkln huJun· 
madığım maalesef arz ederiz Ef. 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Batına 

Davet Ediyor 
l.t.111.1 v-- llicad• Ce

miyetinden: 
1 - 932 •-uı yalclaımakta Ye 

kODl're sametH plmelıtetlir. 
Senelik faaliyet rapora '" huap 

Wlnmnm lhurına baflanacakbr. 
....... ,., 931 .Wahnı Nemiyen 
uayl muhter---'n, taalaMitlednl 
Catalotlu HililiaJuaer biaaıında 
Cemiyet merkezine lütfen ••tir• 
....... L 

2 ·- Herhaql bu aebeple ken
ldalne cemiyetin aylık mecmuu• 
olan .. Yapmak Yolu• sibalyen 
.....,,. ..... muı.-ı mera

....... merbu biWirmelerl kemali 

.ı..-179t1e rica olunar. 

ARK YILDIZI 1AdanaMekmbu1 . 
-----.--- Ağa Zade Da'Oası 

Holivuta Nasıl Kaçtım? Mühim Safhaya 

iiiiii~!!Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm ~::diceısede Eskı 
16 -

Mis Valeyle baş başa kalır 1 

kalmaz, elimde hazırladığım mek• 
tubu •erdim. Söze nasal başlıyaca
tımı evvelce kararlqbrdıfım hal
de, unki .öyliyeceğim kelimeler 
birdenbire dimağımdan sil:nmişti. 
Söze başlıyacağım zaman, adeta 
dil"min garip ve anlaıılmaz he
celer üze 

0 !lde kaydığını hissedi
yordum. Birdenbire kendimi top
ladım. Bana öyle geliyordu ki: 
Bütün mukadderatım, bu mOli
katla h il unaca h. 

Bereket versin, Mis V aley, 
beni uzun uzun söyletmeden e.
Tcl, Mis Klarkın mektubunu dik
katle okumıya başlamıştı. Ben, 
geniş ve rahat koltukta, cazip 
ve müe5sİr bir yüz almıya çah
şırken, Mis V alcy mektubu oku
yor.. okudukça baflll• sallıyor •• 
kaşlannı çatıyor.. gittikçe cidclj.. 
yeti artıyordu. 

Mektubu bitirdikten soma, 
sağ elinin şehadet parmağını Ağ 
yanağının üıtüne bastırarak bir 
an düıündü. Ve ıonra dikkatle 
yUzilme bakarak sordu: 

- Demek, ıiz fUklısınız? .. 
- Evet, Mis Valey ... 
- Tabii, ErJ!eniainiz değil 

"? mı ... 
Bu sual.. Evet bu sual bana 

çok garip.. Pek çok tuhaf, •e .. 
Herşeyden ajw geldi. 86yle bir 
ıuale maruz kalacağımı aklımdan 
geçirmediğim için bu hususta hiç 
bir şey düşünmemiştim. O ande 
kalbimim içinde birşeyin burkul
duğunu hissettim. izzeti nefıine 
dokunulmuş.. Canı acımıı bir 
inun gibi bU-denbire silkindim. 
Beui milliyetimden uzaldatbran 
bu yaziyetten iatikrah ederek 
hemen her hakikati onun yüzlhıe 
bağıra bağıra a&ylemek istedim. 

Faka o iade, telefonun zili 
tiddetle işledi. Mis, mikrofonu 
alarak görüımiye başladı. Ben c:t. 
düşünmiye vakit buldum. Anlap
layordu ki Mis V aley de, birçok 
Amerikahlar gibi, ya ltir Ermeni 
dostudur TC yahut tarakta Enıeoo 
nilerdea bqka bir millet olma
dığma kani olmuttur... ( Ttirk ) 
olduğumu a6ylediğim takdirde 
bu kadının lzerindc pek menfi 
bir tesir yapacağım muhakkaktı. 
Şu halde, makadderahma tabi 
olarak itimin Mbn ıçin elimdeki 
pasaporta tabi olmaktan IMfka 
çare yokbı. Bua, clllnyanın ea 
yOksek gururunu biuettiren 
mukaddea milliyetimi bu mntle 
aakladım, pek ıüçlllde clifiml 
sıktım. K11& süren muha· 
vercden sonra. benden cevap 
beldiyen Mis Valeye dyledim: 

- Hayır llia.. Ermeni deji-
Dm.. ( Romen ). Romanyalı. .• 

Mis Valey, dltlncln: 
- Romanya.. Romanya ... 
- Evet Romanya.. Karade-

nizin kenannda.. Ruayaya biti
tik.., 

M"ıa V aleJİD ;özleri açıldı: 

• Ruayaya bitifik mi?.. O 
hil"de Bolfmk ... 

Bir pot larcbima ulaclua 
ve hemen a6dnD kaqılad•m: 

- Ne mlhlaM.bet Mil ValeJ ... 
Bizim memleketimiz, Avrupanm 
en ariltokrat bir memleketidir. 
Kıralhkla idare olunur • 

8-a.n .a,lerken, kqlanmı 
da fena halde çatmtftim. 

Yaua:Se/ma Z. 

AnH!,iltade göriişmek isudijiniz kim•l•rle aranız11 çılcıın 

ilk mtini kapıcıdır 

Coğrafiya ve etnojrafya lııusu
sunda herhalde pek kara cahil 
olan bu dikişçi kan, fena halde 
canımı sıkmıştı. Mis Valey, derhal 
yumuşadı. 

- Oo, yes... Pekili.. MSyleoo 
yiniz bakalım.. Sise nud faydalı 
olahilirim ? .. 

- Gay.t buit... Hedalde 
işiaiae 1anyacak kadar biraz di
kit WJirim. Eneli bana imalit
huenizde bir it verinin.iz. Son
ra da Mis Klarlua yuclıjı tibi 
baM temiz 'Ve na11111ıahl bir ika
metılh tavm1• edeniniz. 

l4ia. tekrar dOfbclü. Mikro
fonu eliDe aldı. Dahili aanbralın
daa dört numuab atelyeyl. Ora
dan aldığı cevap lserhae: 

- Mis Elyotu bana gönde· 
rlniz. 

Dedi. Mia Elyot ıelinciye 
kadar ( Mis Kllrk ) ın seyahati 
" nparcla ne _..tıe YBkit ge· 
çirdlti hakkında ilalaat aldı. 
Nm,et, Mil Elyol plcli. Bizi. 
biribirimiale Walfbrda. V • ona 
.. emi Mrdi: 

- Miı Silvayı ahr, aldiyeaize 
altlrlrılnlb. Valul münlaal bir 
yerimiz yok amma, kudilini 
kabul etmek uruıldlr.. Enelt, 

ıftzel bir imtihandan ıeçirirainiz. 
f fiaia derecuine ,ere kencraaine 
hlr it· Mrlr•& Sonra, iyi bir 
arkadafla bir panaiyonda lralmak 
iltiyor. Duan ela ~ ha
lranam. 

Ve, bana d6nerek eJini uuttı: 
- Gatbay Mis Sllval.. Ara 

ma lbl slrmiye çahprım .• Dedi. .. 
Babacıtım r DDnyada herıey 

akhma pllrdi de, gilntın biriDde 
bir teni pratı elacap haya-

limden bile ıeçmezdi... Halbuki 
memlekette çok yabancı ıördü
ğüm bu İfİ burada büyük bir 
nimet olarak kabul ediyorum. 
Bilirsin ya babacığım, dikiıte hiç 
maharetim yoktur. Onun için Mia 
Elyot'ua imtihanında biraz mab
çup oldum. 

Buma için de bana hafif bir 
it gösterdi. Böyle olmakla beraber 
iki buçuk Dolar Jevmiyem Tarcb. 
Ayııi zamanda Mia (Morli) iamincle 
bir kızm refakatine •erilclim. 
Morli, beai b&ytik bir hararet 
ye muhabbetle karpladı.. ince, 
uzwa, lmplmra bir kı:a olan mor
lhıin ıimlllDCla, kadaadan dya
de erkete bemiyen bU-hal YU

dı. O.- pansiyonana ve oaua 
odasının yanında kllçiik bir oda
ya yerlqtim. Odalanmıı, bina
nın ast kabnda. Bina ela, ıebiria 
temamen kenannda. Uzaktan 
denizi jlrlyor. Buradan glrdD
p. paıp, hana adeta ( 8aJar.. 
k&y ) On ( KOçllkbailar ) ıemtlni 
habrlabJOI'. 

Saf " berrak bir il••• .. 
Tatlı, .ilk biaı glnet.. Em1alıis 
bir baMr letafeti.. Ve aonra 
ller -.ita, in••• kanet, laa-
1at, nq'e 'Verea J9fİI Ye vıa
Yanİ llir ıuk ...... _ 
Sabahlan erken kalkıyoruz. Tam 
bir çeyrek jimnaıtik yapıyoruz. 
Kabvalbmw ettikten aonra tram
..,ı. ...... kOf'IJoraz. Amu 
tr_ ... ,.... ginen babacıtım. 

Ne zarif, ne cici, ae tema teJler. 
Akşamlan, lmalltbueden Çlbk
tan aoma ıöylece bir dolapyoruz 
ye ara ma aineınaya ıidiyoruz ve 
aoara pamiyonamua d6nerelr 
kıu bir ıevezelik faabndaa 
aonra yabp uyuyoruz. 

Allalıı rua olsun, Morli beni 
lktıaada da aJııbrdı. Aldığım 

Sendikerin Azledilmesine 
Karar Verildi 

Adana, ( Hasusl) - Ağa ıacle 
Haliai Beyle alacakldardan Sachk 
Bey tarafından ıendiklerin uill .. 
rile hzminat Terilmesine dair b .. 
kuk hAkimlij inde ikame olman 
diğer bir davaya devam editcl. 

Sadık Bey bu daftlllll Ajlr 
Cezada ri'yet edilmekte ola 
dava neticesine talikine karu 
verilmiş ise de, Ağır Cezadaki da
va lilzumu muhakeme kararname
aindeki suçlara mnnhaaır kallNJlp 
bunlardan başka daha birçok ~ 
farın tetkiki icap ettitlnden, bu 
itibarla ceza davasımn uzayacağın
dan davaya devam edilmelİld 
ileri sinin. 

Bunun herine mahkem- scwlilr
lerclen fabrikanın miifterW talaıit· 
leri vermediji balde 1imdi1e kadar 
müuyede ve Mhpn feshi lııak· 
kında bir da.,. açıp apıaddda
rını sordu. 

Sinclilder dava •fma•k ...... 
ancak protato ettiklerini sa,ledJ. 
ler. Sadık Bey de eski icnı ka
nunu mucibince daqya 1llum 
olmayıp ihalei kat'iyeyi mltn
kıp beş gün urfmda müzayede 
bedeli •erilmediji takdirde .n
zayedenin fealıi ll111111eldipi 
ve meliklerin kanuna muhalif 
olarak fabrikayı yiz on Wa 
liraya taksitle satbJdannı " 
taksitin hululünde hlkmü lal
kime ihtiyaç olmak.uım feslaet
meleri llzımgelirken hiçbir te
ıebbllate bulunmadaldanm, ... 
bş bedelinden ancak el& bin lir .. 
ıı verildiğini, mlUebald albaat 
beı bin liranm da Yadeıi 9.10 
ıeneai haziranında bulül ve ke.
bi maacceliyet etmİf •e aradan 
bir buçuk 1e11e Keçmlf olduğa 
halde bir buçuk senedenberi D
eliklerin fethine Ye danya k11 .. 
etmecHlderinl llyliyerek lindlkle
rin uiDerini bet yb ldlaur llİll 
lira zarar ve dyanlarm hilkbl 
albna alınmamd talep etti. Neti
cede mahkeme aindlk F eysi, 
Kini 'ft Salt Beylerin aziHerile 
yerlerine Şerafeddin, Nazif • 
ZekeriJa Akif Beylerin muvakbl 
ainclik tayinlerine ve uhabı matll
bun daYetile uil liadikler tayine&-
Hnceye kadar muamellbn bualllt 
tarafmclan tedvirine 'ft s..lık ,. 
Hultli Beylerin .....,_. • .,, zarı# 
•e ziyan talehfne ..WUyedJ 
olawhjandaa bdihap edi'ı :JI 
lindilds tarafmdaa .... görll
dltn halde da• inme ........ 
sine brar ...Udi. 

,enaiJe, çek as olmak" bel,,,; 
miniminlcik liir Hl..__.~ 
Morlinin ban, pek çok lyil~ 
de oluyor, Bunun en b&y-.-
lisanımı 11lah etmeai. . ı.ır 

Bizim,mektep lngillzceaiYI~ 
nda konUf'll• lian .,.. 
o kadar hariz farklar _.a.i. .• .-J, 

Ahllkımı iyice tanı• ye w"'. 
hafif mqrep bir kıı saJID~ 
ain diye Morb1a henDs 1 ~n• 
aevduiyle yanap tututdai"'° 81'!; 
kuıda ağzımı bile açmi7onJllS• 
kalım, birbiı:mizi iyic• aao:.Y 



Bilir 

Misiniz 

Niçin? 

o..ls nlel• 4•• ... Z? 

Zelzele 6ir .-nl• drıgrılıır 7 

TQ •f•s •1111•~? 

Deniz Niçin 

Donmaz? 

Deniz 1Uyu da diğer sular ti· 
W muayyea ıerait albnda donar. 
Fakat deniziD, bir nUir veya 
bir r6' gibi doama1Haım• Ha 
.dlepleri vardır. • 

Denizia donmasına mlm ola• 
.., •11ywı tuzlu olmuı delildir· 
Alll mühim HbeP dealzia derin
Jiii Ye aularaa daimi surette laa
rekatte olmasuhr. Deria Wr 
.ada au ta dibine veya muayyen 
lair derinlite kadar soğumak lazım· 

.... ç..w ..., ... 11cak lauu daba 1 

Mftf olduiu için daima yuka11ya 
pkar. Su çok derin olursa suyun 
•1• .. da müşkll olur. O.un 
1Pm•r ki cleniıler donmaz. 

Aym u•aada deniz sulan 
... i mrette hareket laatincfedlr. 
SaJ• lıaarebtt• ....... ... .. 

- -- olur. llaamafih dllayama çok aopk 
•··•larmda. meseli Şimal kutup· 
lumda deaizler de 4onmUfbır. 
c 

Dünya Yuvarlaksa Niçin 
Zelzele Yalnız Bir 
Yerde Hissedilir? 

8İI' yerele hareketi arz olduju 
uanin onun tesiri yalnız ham 
fellerde hissedilir. KürrenİJI her 
tarafında hissedilmez. İyi amma, 
4mya yuvarlaksa, bu hareketi• 
la• tarafta hissedilmesi lbrmgel· 
._ mı"? Öyledir amma, bu kDçük 
Mr top için dofra olabilir. Hal
hki kürremiz ıibl bllyilk ve 
latn kat kat olan bir top olursa 
it de;iıir. Ovakit bu büyllk topun 
lnr tarahnda olan bir sanınbdaa 
biitUn klirre müteessir ol .. z. 
Onun içindir ki zelzele de ber 
tarafta biasedilmeL 

Ka ın ar 
Nasıl 

rllellleri 
Cezbederler? 

Kadın erk-ii niçin teshir etler LıJpnelez fiizel delildir, fakat •lıluU'dır, niçın? 
Erkekleri gözlerinin derinliği, 1 de rüzeBiii ve ledalAde giyinişi ea btıy&Jr mrmı iti ilıtizazmda 

yUıJerinin renıi, endamlarını• ile ıneşhurdur. lspterede bu buluyor. Fen kuneti bu aBzelliği 
kıvrakhiı ile kendilerine çeken kaduıa bayran oJmıyan 9e ODUn duydurmak İÇİD Mali nemalar .• 
ve esir eden güzel kadınlar var· yerinde bulWUD8yı arzu etmiyen radyolar, telefonlar icat ebnistir. 
dır. Mesela KJeopafra l>u müs- kadm yok gibidir. Mazinin kadma bu cihetten 
tesna güzellerden biridir. Bu ka- Her halile güzel olan bu ka- de bugüniln kadınm yanında ta-
clımn •çları ve aözleri i:çin kcn- dının en büyük cazibesi sesinde lisiı kalıyor. 
dinden aeçen... küçük bir b~- toplanmıştır... Onunla telefonda Bugün altmıt yaşına varmıt 
bessümO için milyonlannı feda olsun 1'onuımak, gtızel setinin güzel kadınlar seslerinin ihtizazı 
eden pek çok kimseler vardı.. tath ihti:ıazmı dinlemek için fırsat ıayesinde birçok erkekleri çaldı· 
Cihanı teshir eden bu güzelliğin kolhyanlar pek çoktur. racak hale getirmiftir. Kim bilir .. 
aaıl fethedici kuvvetlerinden birini Bilirsiniz ki herkes gib.el sesli Eski ninelerimiz içinde ne güzel 
kimse keşfedememişti. Fakat bu· olamaz ... Fakat istendikten sonra sesli kadınlar vardı... Fakat o 
ıün ilim aayeainde bu hakikat sesi terbiye kabildir. Buradaki zayaJblar değil bu güzelliklerini 
te nihayet ortaya çık8Hfhr. Ka- sesten mabat ,arkı aöylemck ileme duyurmak, kendi kocalan 
clınlar erkekleri yeşil gözlerinden, demek değildir... ile bile fıs.Jdayarak konutur· 
dalgalı aaçlanndaa ziyade tatlı AJeJade laenuşurken aeain Jardı. 
aeslerinin ibtima sayesinde cel- ba,kalan üzerinde teliri değildir. ..Dr. Metfessal,. ses ihtizazı 
bederler. Sazan yüzine ltalnfamıyacak ka- hakkında şu mütaleayı yilriltüyor: 

Kadın cazibesinin en biiyiik dar çirkin olu kacLalar güzel 1 - Alb yaşındaki erkek 
ıırrı burada toplanır. Bunun için seslerinia JUchmı ile L füsünkir çocuklarda ıes ihtizazı yoktur, 
eğer kadınlar yizlerine, gözlerin• tanınmlflarchr. bu yaşta olan kızlarda ise ses 
yaptaklan itinayı sesleri için de Meeeli radyoda şu)u aöyliyen ibtiıazı beş senedir. 
yapacak olurlarıa muzafferiyetleri güzel ıesli bir Arabı hepimiz 2 - On yaşındaki erkeklerde 
o nisbette büyük olacaktır. Mftl'İZ. bir senedir. Bu yaştaki kızlarda 

Buna bir misal olarak lngil- Sinemalarda şarkı söyliyen ise 15 senedir. 
terenia çok sizel kadmlarmclaa artistlerin Dzerimbde bırakhğı 3 - Yirmi yqıodaki kız ve 
biri olmt " Mra. Jean Nu11 ,, i tesirler çok blyiiktOr. erkeklerde sada ihtizazı mil· 
lflderiyorlar. Ba kadın lnziltere- Bupo ilim kadın cazibesinin savidir. 

Tatlar T eneffü• 
Eder Mi? 

Sinek lşidebilir Mi? Geri Giden Tayyare 
bk hamlede ba sual rarlp 

prllnür. Biz t•efflal yalnı.ı 
canlı mahluklara malasus bir ıey 
telakki ederiz. Bir tqın teneffilı 
edebileceğini aklımıza bile ıetir
meyiz. 

Halbuki a&1l muele tencfftıs 
leli•esinclen anladtiımız ml•ada· 
4Lr. Taflaraa tabii ciğerleri yok· 
tar. içlerine müvellidtılbamuza 
alamazlar. Fakat teaefflie sade 
•livellidiilhumuza almaksa, ova.kit 
~lann da teneffila ettiklerine 
•lkmet•ek li&amgelir. 

Çok eski .nmaalarda, tqlu 
ıeoüz tqekldıl etmekte olduğu 
tlevirlerde çok müvellid111hu-.za alm11lardı. Bir taflll birkaç 
bdem apğııında, havada olduğu 
.. dar mlvellidülhumuza buluyor
lar. Taşların havadan mUvellidiil· 
•uaıuza alması ameliyesi bili da 
tlevam etmektedir. Tasların sene· 
4eu seneye çUrüm r · , kınlması 
~ndan batka sure • .! izah edi
le.ez. Hele yağuı- ve rüıgAnn da 
t~.:..: . 
--. anı dtlşlnllnek ovakit taşların 
-..ı mlivellidWbumuzadan milte· 
-.. otdatunu daha iyi anlarız. 

Hay.anların hayatını tetkik 
edenler ıunu bulmuşlar : Hayvan
ların aşağı mnıflarında hisler 
okaclar faal değildir. Hayvanlar 
ileriledikçe hisleri de teklmül 
ve inkişaf etmittir. Bilhassa lpt-
mek kabiliyeti laayvaalann tarak
kisinde çok ıoaraları görünmüş
tür. Onun içia dokunma, r6rme 
ve koklama hb'ıri kuYYetli olu 
bazı bayvanlann tamamen aaiır 
oldaklan ıörlllr. 

Hqereler içinde iıitebilenler 
pek uclar. Sinek t• dahil olduğu 
halde hqerelerin çoğu ititmek 

hissinden mahrumdur. Haterelcre 
karşi muhtelif sesler tecrübe edil-

mİf, fabt hiç birisiDİD onlan 
mlteeuir etmediii r6rtilmliftilr • 
Hqerılerin diğer hisleri çok kuv
vetli olduğu halde, ifitme hia
lerinin olmamasa tuhaf bir t•)'dir. 

Yaş Bir Tabak 
Kendi Kendine 
Nasıl Kurur? 

Bir tabağı yıkayınız. Kupt-

d" taJ)'al'e• Hkaya ciotru u~tujur.u yaztlıjımu: yeni li•t.e• t~yyarcdir. 

KuyHfu l.Ddedb. Ve öne, arkaya ıafa, ıola ıitmiye malıtalttlr. Bu tayyHe, 

tayyarecilik ilemiode tinuliJik aon .azdür. 

makmzm bir kenara bırakınıı. 
Bir mOddet aonra tabağın kendi 
kendin• kuruduğunu rörecekainiz. 
Bunun aebebi aadece tabak il· 
ttinde kalan •yun buhar haline 
geçerek uçmasından ibarettir. 

Filvaki bu tabaiı güneşe göete

rip ateı yanına bırakınanız da

m çabuk lnırur. Fakat her yerde 

ıu az çok tebahhur bılindedi,., 
Binaenaleyh hangi derecede bı
ralulırsa bıralulmı yine o ıu 
uçar. Yalnız baza rutul>etli yerlu 
vardır ki orada bu su uçmadık· 
tan maada, kuru py bile aslanar. 
Bu takdirde havada çok ıu vu 
demektir. Bu yerlerde tabaktıki 
suyun tebahhur etmesine U.kb 
kalmaz. 

1 Bilir 

Misiniz 

Niçin? 

z,,. naıl aclır1 
Uzalctan nasıl ıöriinü 1 

Ağaç kömiir ol ıır J 

f Ziya Uzaklaşbkça 
Azalır Mı? 

Bir ışık nekadar uaak•• ile 
okadar zayıf görllnllr. 
bizim bildiğimiz . ışık bir 
rasgelinceye kadar esir dahi
linde yoluna deYam eder. E-. 
ziyayı yutmadıtı için ba seyahat 
esnasmda ıpğm kuvvetini ka,. 
betmesiae sebep yoktur. 

Fakat flll'UI da muhakkaktlr 
ki ziya uzaklaşbkça zayıflar. S.. 
bebi şudur ki ziya ileriledik~ 
daj-ılır, ve tabii dağıldıkça za. 
yıllar. Bu zayıflama bir nisbet 
dahilinde vuku bulur. Muayyea 
bir meufeclea ....._ lflk, Hd 
milli maktan dartte bir, iç mWI 
uzakta dokuzda bir, dlrt defa 
uzakta on altıda b1r defa llİll
hetinde zaydlar. 

Işık Nekadar 
Uzaktan Görünebilir? 

Iıık çok uzaktan 16rllnebilir. 
Evveli fUDU bilmeliyiz ki ziya ha
vada kayıbolmaz. Handaki ellİr 
vasıtasile nihayetsiz oza)dara ka-
dar gider. Onun için 1Ş1k ne kadar 
uzakta olursa ol.un ,&iilebilir. 
Yıldızlar bizdea müyonlarca, mil• 
1arJarca kilomeb'o uzakta olduk.
lan halde onlardan plen ziya71 
pek ili g5rebiliyoruz. Bazı ıpk
ları 16remeyişimizin sebebi &ıl
miize mani çıkmasmdandır.Mesell, 
hava:ia toplanan toz ve bulutlu 
bazan yılc!ızlan görmemize mai 
olur. l!a~ tn dlayanın JUYUlakhp 
bir taraftan 6bür taraftaki lfljl 
ıörmemize mlaaade ebaez. 

Ağaçlar Toprak içinde 
Niçin Kömür Olur? 

Yer albndan Çlku k6mlr 
madenleri, çok eeld zwanlarclald 
eski ormanlann yerleridir. Bura. 
daki ağaçlar yer albnda kaldık
tan sonra z 'laD ile ldSmilr ol
mutlardır. 

F"dftki her ağaç k&nür oJ.. 
maz. Zaten bilin. ki mubtelll 
cim kimirler nrdar. Kömürlerin 
niçin böyle bafka batb oldup 
nu adamakıllı i&ah güçtGr. F alrat 
biliyoruz ki muayyen bazı ağaç
lardan k&mtlr olur. 

Ajaçla k&mlr arasındaki hata 
tudur: 

Ağaç birçok unlUl'lardu ml-
rekkeptir. HallMaki klmOrde , ... 
nız kubon vardır. Obalde a.. 
rada m•limizi fU telde ıokabl
liriz: Ajacı tefkil eden bllllla 
uuurlar açuyor da yalnu karbaa 
nual olup ta kalı7or? 

Buun cevabı ıudun Aiam 
vllcudundaki cliier maddeler , .. 
nar, yahut bamız olur, halbuld 
toprak içinde dijer unıurlar y .. 
dalı halde karbon yanmaz. Bir 
kandil yakhğ11mz zaman, karbo-
nun diğer ıeylerden daha gllç
llikle yandıJım 1Brllr81. Lı .. 
badan çıkan doman, yakamadt
ğımız lıarbondur. Hılbuki mft•el
lidülhumuaanın yancıımısını bul
mak k&çttlr. işte bu swefle cdaa 
ve ağaçlar y•r albnda zaman le 
gömllre döa•rl•r. 
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BÜYÜK TARİHİ TEFRİKAMIZ Resminizi Bize 
.. . 

ŞEN 

Size Tabiatinizi 
·ıı 84 ISMAIL BEY: Sakin Ye mab· ı 

· çuptur. Çetin 
ve mücadele
ye mütevakkıf 

işlere girişmek

ten mllçtenip
tir. Muyaffa

kıyetlerini ilin 
etmez. Şarla

tanlık yapa-

Gönderiniz, 
• 

Söyligelim ••• 
H 0 S EY l N EFENDi: Sakin 

vo çekingen
dir. Ameli lr 
lerdo daha zi
yade muvaf.. 
fak olur. ı.. 
raftan. ablgana 
lıktan mllçto
niptir. Meı'u
liyetten çeki-

GINÖLt 
-27-

Şimdi tecvitli bir ahenk ile 
hlr feyler, karmakarışık bir şeyler 
okuyordu. O renk ıenk adamlar 
fibi Sipahi Ahmet te, arkadaş
ları da okunan salırlardan bir 
py anlamıyorlardı. Çünki Türk
çeye benzemiyordu. Biraz sonra, 
laocanın sesi biraz mana ifham 
etmiye başladı. Artık hovarda
lardan, Gülsümden, Gül bahçe
linden, bir ölüden bahsediyordu, 

pbiUer sayıyordu, onlann gizli 
n açık tezkiye olunduklanm 
.c>ylllyordu. Nihayet alb hovar· 
danın kocalı bir kadınla alenen 

:zina ve teammllden katil cüıilm· 
lerini lrtikip ettiklerinin u şer'i 

enver " huzurunda tahakkuk et
tiğini kaydederek hepsinin kı
usa mahküm olduklarını bildirdi) 

Kısas!.. Bu kelime, kana kan 
tablrilo tercüme olunur. Kura'n, 
kısasta bayat olduğunu söyliye
rek kltili katil ile müjdelemiştir. 

Bugtınün cezaiyyunu da, öldüreni 
61dürmeldiğin beşriyet için fay
dab olduğunu ekseriyetle kabul 
ediyorlar. Katilleri sağ bırakmak 

henüz kabul olunmuyor. Fakat şu 
lıikiyeden görüldüğü üzere ba
zan hükümde hata vuku du muh
temeldir. Öyle bir vaziyette hiç 
yoktan 6ldürülen masumun kanı 
ile 6denir? •• Bu dava bugiln için 
halledilmiş değildir, kolaylıkla da 
ballonmıyacaktır. 

Mahlreme katibini okuduğu 
hlkcet, on dört kişilik mfifrf'.zeyi 
için için titretmişti, Düzdar Ağanın 
,ozn bile solmuştu. Fakat hovar· 
dalar, sadece şqırmışlardı. Kadı 
huzuruna çıkmadan sorguya çe
kilmeden ölüme mahkum olmak 
tuhaflanna gitmişti, kahkahalarla 
gGIOyorlardı. Katip Efendi, bu 
Jiğit gülüşünden şer'i hükme 
karşı bir istihza sezinsedı, kavu
iu kaşının üstüne kadar yıktı: 

- Ağalar, dedi, ağlanacak 

1erde giilünmez:. 
Ve insaniyetsiz görUnmemek 

için de illYeye IOzum gördü: 

- Şer'in kestiği parmak acı
maz. Siz de Kazaya rıza verin, 
mlteselli olun. Allah büyüktnr, 
memuldur ki takıiratınızı affeder. 

Sipahi Ahmet, dudaklarmdaki 
bhkaha izlerini elile sildi, töyle 
Wr toparlandı: 

- Efendi, dedi, siz parmak 
kesmiyorsunuz. kelle uçuruyorsu· 
aaz. Üstelik bir de öğüt veriyor· 
IODUZ. Sen tekerlemeyi bırak 
ela bana fQ itin aslını anlat. Biı 
ae yapmıııı ki ölüme llyık olu
JOruZ. 

- Hüccette yazılı! 
- Hüccet tam Türkçe değil. 

Kerem et te okuduğunu bizim 
dile çevir. Bari öbür dünyaya 
111çumuzu bilerek göçelim. 

- Kocalı bir kadmla. zina .. 
- HAşa ve hi~a! 
- Subaşı yamaklurmdan AJi 

91ıu Veliyi katil ... 
- ff1ta ve bipi 

Arasıra Kadı huzurunda kendilerini n11 suretle müdafaa 
edeceklerini düşünüyorlardı 

- Siz istediğiniz kadar hişa 
deyin. On iki idil şahit, cürmü· 
nüzü ıeriat huzurunda tesbit etti. 

- Onlar yalancı şahit. 
- Teskiye olundular. Kendi-

lerinin abit, salib, milttaki ve 
şahadetlerinin makbul olduğu 
sübut buldu r 

- Meyhaneciyi bozacı teskiye 
eder. Acaba bu edepsizleri kim 
temize çıkardı ? 

- Eşraftan Mahmut Beyfendi, 
Avcı Burhan Ağa. 

- Gördün mü ya, hocam, te
meliniz çürükmüş. Mahmutla Bur
han düşmanımızdır. Ellerinden 
gelse bizi bir avuç suda boğmak 
isterler. Bunu yapamadılar, mah
kemeyi aldattılar. Allah buna 
razı olur mu? 

- Şeriat aldanmaz ve aldat
maz. Dilinizi kısın da son günü
nüzde yeni bir günah daha işle
meyin. 

- Bize sormak yok muydu, 
şeriatte böyle ısmarlama hükmün 
yeri var mı? 

- Şahitler tamamdı, teskiye 
yolunda idi, size ne sorulacakb? 

- Belki bizim de şahitlerimiz 
vardı, kendimizi miidafaa ede
cektik. 

- Sıtkı tahakkuk eden bir 
kaziyenin kizbi muhtemel değildir. 

- Hay kaziyeniz kurusun 
kaltabanla. Göz göre göre edep
sizlik ediyorsunuz da utanmadan 
hakikatten dem vuruyorsunuz. 

Hoca bu hakaret Uzerine 
ayağa kalktı. 

- Biz, dedi, resul idik. T eb
iiğ vazifesini yaptık. Hakimle 
mahkum, mahşerde anlaşsınlar. 

Yarım saat evvel, renkli bir 

şelile gibi yukandan aşağıya 
akan insanlar, şimdi bir fıskıye 
gibi aşağıdan yukanya çıkı1or
lardı. Kara sıkmalar, kırmızı 
dolamalar, al şalvarlar, yeşil cüp
peler, yerden göğe çekilen kavsi
kuzah şiritleri gibi merdiveni tır- . 
manıyorlardı. Hoca da, düzdar da 
ayrılmışlardı, demir kapak ağır 
ağır iniyor ve zindandaki ziya, 
mahpus kalmaktan ürküyormuş 
gibi dışarı kaçarak yerini ka· 
ranlıklara bırakıyordu. 

Mahpualar, yine kerevitlerin 
üzerinde ve karanlığın kucağında 
kalmışlardı. liarict hayat ile alA
kaları kesilmişti. Yalnız duvar
lardan sızan hafif sesler devam 
ediyordu ve uğrın kapının dışın
dan Mericin kahkahası işitiliyordu. 
Demin, ölüm hükmünü gülerek 
telakki eden kabadayılar, şimdi 

bir mezar içinde bulunuyorlar
mış gibi susuyorlardı. Enselerinde 

cellat flahrının soğukluğu dolaşı
yor, yüreklerinde acı bir eza 
kanıyordu. 

(Arkası var) 

BULGAR OPERETi 
1-"ranaız Tlyatroaunda 

Bugün matine saat 16 da KON
TES MARİÇA. Akşam saat 21 

de VICTORIA ve HUSARI 

___ .. Bugün ~--• 
E T U A L sinemasında 
GÜZELLİK 
KIRALİÇESİ 
LOUİSE BROOKS ve 

AUGUSTO GENİNA 

JEANETTE MAC DONALD 
için; REGINALD DENNY.. ile beraber temail ettiği 

AŞKA SUSAMIŞ 
filminde oynadıjl büyilk bir muganniye rolO kadar kendisine 

münasip bir rol yapılmamıştı. 
muazzam film WAGNER'in TRISTAN ET 

tekmil bir perdesini muhtevidir. 

• Pek yakında M E L E K sinemastnda 

VOLGA SAHiLLEHiNDE 
T O L S T O 1 ' nio en kuvvetli eseri olup ıaym hayret bir 

surette sözlii film yapılmıt Ye 
LUPE VELEZ LA MASLOW A rolOnn temsil eylemiştir. 

Pek yakında E L H A M R A sinemas!nda 

)tı. Bugün A R T t S T 1 K ve 

Ef>UARDO 
O P E R A sinemalarında 4 

BİANCO'nun 
ARGENTİN ORKESTRASININ saat 16 112 ta VEDA MATİNESi 
ve saat 21,30 da SON SUVARESl Geç kalanlar istifade etainler. 

· Fiatlerde 11mmiyat yoktur. 

maz. 

iM 
95 R. SUAT BEY: (Fotoğrafının 

dercini istemiyor) Müteheyyiç 
ve aculdür. işlerinin bir an evvel 
görülmesini ister. Usulaüzlüğe 
tahammül edemez. Menfaatlerine 
uygun gelmiyen müdahale Ye 
tahakkümlere mukabele eder. 
Boğazına ve rahatine itina göa
terir. 

BORSA 
lstanbul 21 Teşrinisani 

- Kapanan fiatlu -
193. 

NUKUT 
faterlin 
Dolar Amerikan 
20 Frank Frausıa 
20 Liret ltatyaıa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunaıa 
20 Frank laviçro 
20 Lewa Bulgar 
l florlıı Fclcmeoı. 

20 Koron Çekoılovü 
1 Şllln Avusturya 
1 Rayhşmark Almuya 
l Zelotl Lehistan 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoılavya 
l Çervoneç Sovyet 

KAMBlYO 
Londra 1 lıterllo kuru1 
Nily. 1 Türk lirası dolar 
Parla 1 Türk llruı Frank 
Mlllno l ,, ,, Liret 
Brilklel 1 • • Belga 
Clnovre l • • Frank 
Sofya 1 ., ,, Leva 
Ameaterdam l T. ,, Florin 
Madrlt l Tür llrua Pezta 
Berlln 1 ., ., Mark 
V &rfOYa l ,, ., Zeloü 
BGkret 20 Ley kuru, 
Ruıya 1 ÇervoneYlç kurllf 

8'0,00 
tıl,ot 

169,00 
21',00 
111, 
52,-

m, 
50,00 
as.so 

121,00-
29,00 
49,-,-
23,00 
25,00, 
'lS,00 

791 
0,47,22,57 

12,06,00 
9,16,0D 
S,40,00 

2,4'!,-,-
64,SS,-

1,17 
s,so,-

2,-,-
,-

Bugün akşam 
saat 21, 30 da 

ISTIJ\BUL BtLEDIYfll 

MUKADDES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Yazan: S. Maug
bam Tercüme 

eden: 

A. Gazenfer 
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llllllll 
HALK GECESi 

Oyundan sonra hususi tramvay. 

Otomobil Grevi 
Filistinde Bu Yüzden 

Münakalat Felce Uğradı 
Berut ( Hususi ) - Filistin 

hükumetinin otomobillerden ve 
toförlerden ( 7 ) aylık ruhsat 
reami istemesi ilzerine bütün Fi
listinde otomobil grevi başladı
ğını bildirmiıtim. Hükumetin bU
tlln tedbirine rağmen grev de
vam ediyor. Bu sebeple Filiıtinle 
Suriye ve Lübilan ~asında mü
nalrnlit tam men duı muştur. Gre
ve rağmen çalışma!: istiyen bir 
otomobil halk tarafından mey
danda yakılmıştır. 

Filistindeki grevi idare eden 
heyet Lübnandaki toförler heye
tine bir telgraf çekerek bu ha
rekete iştirak etmelerini iste
miftir. 

1 •• 
HAYKAZON 

nir. ArkadaşlıjJ 

SlkıCI değildir. 

EFENDi r Ha--
1alperestir. SD
se, düşkünlük 
göa~rir. mo
da ceryanlan
nı takip eder. 
Kadın. aevgl 
ve macera 
m evzularile 
fazla allkadar 
olur. Cesarete 
m t1 tevakkıf, 

tehlike ve mUc-adeleyl daYet 

eden teıebbn.lerden ml\çteniptir. 

• SIMSAK BEY r Olduğu glhl 
g6rlhıllr. Tok 
.azJndnr. itle-
rine hile " 
fesat kanttır
mu. Uıul Ye 
meruimle blb-
riyetini takyt. 
de taraftar 
değildir. C6-
mertliğe m• 
t~mayildir. 

ı;otolra/ Talılill Kaponu 

TablaUnlıl 3treaaek iatly•n•ı 

fototrafmııu 5 adet lıupo• U. bir

likte pnderlııla. fototrafuua earara 
\ 

tabidir n iade edU ..... 

laım, meslek 
weya aan'at 'I 

Hanıl •uallert• 
cevabı '? 

Fototraf lntlfar 
edecek nıt 'I 

0SK0DAR 

HAie Sloemuında 

YAŞASIN HAYAT 

MOmeuili 

Nikola Kolla 

SON POSTA 
Yoml.Slyaat, Handı. Ye Halkpıeteel -idare ı Al...ctar aahalleal 

Çatalç .. me aokai' 

Telefon lata.bul • 2020J 

Posta kutueu ı l.taabıal • 741 
Telrraf ı lata.bul SON fOSTA , 

ABONE f{ATI 
T0RKIVE ECN~l 

1400 Kr, 
7SD " 
400 • 
ısu .. 

1 Sene 
6 AJ 

s " 
l .. 

Gelen evrak rerl verfl• ... 

lllnlard:ıa mH'•llyet ah•maı. 
Cevap tçln mektuplara ' kuruılııls 

pul llbeal Ulınmdır. 
Adrc. dc!:i~tlrilıaeıl ( 201 kur J,t~r. 
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Abdülhamit, Nureddin Ef. nin Annesi 
Hakkındaki Şayialardan Müteessirdi 

. 
O, Saraydaki Hizmetçileri Bile Kıskanırken 

Fena Halde 
Kansının 

Uygunsuzluğu maneviyatını 
NAKll.I: ZiYA ŞAKIR 

Her /aakkı malıfuzdur 

-147-

Sarsmışh 
gelse istediklerimi yapacak. ihti
mal ki biradere de söylemiştir. 
Demek ki, daha (frade) çıkmadı. 
Bunları takip için Rasim Beye de 
söyledim. 

- Tabii, metalibiniı terviç 
olunur. 

~alat Yangını 
Urpertici air 

Tüyler 
Faciadır 

Facianın Tafsilatını Bizzat Kahra
Ağzından Dinleyiniz manlarının 

Evveki gece. Balatta Tanbu
racı sokağmda bir yangın oldu 
ve birçok kimseler, kendilerini 
pencerelerden atarak bayallanm 
k~~rdılar. ilk saatlerde facianın 
bılançosu ehemmiyetsiz gibi görü-
nüyordu. Fakat bugün, ağır, hafif 
on bir Kişinin yaralanmas111a se-' 
b~p ol~n hu facia, cidden şayam 
dıkkathr. Dün, hastanede ziyaret 
ederek görüştüğümüz mecruhlar 
bize hadiseyi şöyle anlattılar: ' 

Madam F ortuna Ne Diyor ? 
! angm odalanndan çıkan 

dırdım. Kaçacak bir taraf yoktu 
Diri, diri yanmak teblike.i Yarm: 
çaresiz, evvela çocuklanmı, sonra 
ben, daha sonra da kocam; keıı
dirnizi sokağa farlatblt Sonr.uau 
hatırlayamıyomm. " 

YaraJaJar 
Yangın neticesinde, kurtulmak 

ıçm kendilerini dışarı fırlatarak 
yananlarm ve yaralananların ade· 
di on biri bulmuştur. Bunlarm 
hüviyeti sıra ile şunlard1r: 

Abdillhamidin bu sözleri, onun 
kalbinde derin bir facianın elem· 
Jeriııi gösteriyordu. Filhakika 
Nurettin Efendinin validesi Be-

Dedi. Fakat daha hili birşey . 
zuhur etmedi. 

manıfaturacı Jak Efendinin kansı 
Madam F ortüne diyor ki: 

-"Ben uykuda idim. Kocam be
ni uyandırdı. Yangın çıktığı için 
yukarı kattakilere haber vermemi 
söyledi, hemen yukan fırladım. 

Madam F ortüne (ağır) (3) üncü 
katta oturan Gürcft Musevisi 
Mm, Nina (ağır) ve oğlu Mihail 
(hafif), km Liya (ağır), oğlu 
Mordo (hafif), 4 üncü katta oturan 

hice Kadin Efendi hakkın· 
da birçok aözler •öyleniyor 
ve Abdiilhamit bundan pek 
milteessir oluyordu. 

Abdülhamit, esasen kadınla
nm değil, ıareydaki en Adi kız
lan bile çok kıskanan bir adamdı. 
Doktor Abf Bey, ıenelerdenberi 
bir aile tabibi sıfatile onun mah
remiyetine girmiş olduğu halde, 
yine lüzum görülüpte kadınefen
dileri muayene ettikçe Abdülha
mit onları sıkı sıkı sarup sarma
lıyor ve bizzat huzurunda doktora 
çıkanyordu. Doktor Atıf Bey 
gibi ağır başlı, ciddi ve her 
suretle itimada şayan bir zattan 
bukadar içtinap eden adamın, 
Behice kadınefendi hakkında 
işittiği aözlerden ne kadar müte
essir olacağı aşikArdı • . 

Abdülhamit, bu kalp acısını 
unutmak istiyor gibi birdenbire 
Wardıyı değiftirdi ı 

- Gazeteleri görd&nüz mO? 
Dedi. Ve sonra hayretle du

duldannı büküp omuzlannı kal
dırarak sözüne devam etti: 

- Hiç ümit etmezdim. Tur
ban Paşa Arnavutluk başvekliletioi 
kabul etmİf. Bu teklif evvelce 
( Sadrı es hak ) Ferit Paşaya da 
vaki olmuıtu. O, kabul etmedi. 
Zannedersem Turban Paşa biraz 
bize kırgın olacak. Herhalde 
burada kendisine yilz verilmedi. 
bir makama geçirilmedi. Ondan 
müteessir oldu. Arnavutluğa gitti. 
(Başvekalet) teklifini derhal ka
bul etti. Arnavutluğun haline de 
pek acıyorum. Bilmem ki onların 
hali ve istikbali de ne olacak? 
Balkan siyasetinin tazyikleri ara
sında onların iyi bir şekilde 
yafıyacaklarını hiç Bmit etmiyo
rum. Bizim zamanımızda çok ra
hat yaşıyorlardı. Şimali Arnavut
lukta oturan (Kep) lar, çok 
mütaassıp möslümandtrlar. Bir 
mesele hakkında bir kerre (besa) 
'Verdiler mi, artık ae ohtrsa olsmı 
ılzlerinden Clönmezler. Çok mert 
adamlardır. Ben makamda iken, 
onlar bana, ben &e onlara, ml
t~kabil olarak birbirimize besa 
vermiştik. Maiyetimde bolonanla
rıb çoj'uu onlardan<tı. Ahli1darım, 
actetlerini çok iyi bilirim. Hatta 
hen biraz da ( Şimal Arnavutça) 
sı konuturum. 1 Jsanlan da hoşu
ma gider. Cenuptaki Arnavutlar, 
l T caka) !ardır. Onların lisanlan 
da adetleri de başkadır. Lisan
ları Rumca ile kanşıktır. 
Böyüklerinin ve zenginlerinin ço
cukları hep (Atina) da tahsil eder. 
Ruoııara çok mütemayildirler. 
fhlaklanda okadar iyi değildir. 
~tÇ o, . lsmail Kemal de bunlar-

d d .. an ır... Benim ıukutumdan son-

Abdülhamit, arzularının 
ne mdni olduğunu ima 

gibi idi 

geri
eder 

ra Arnavtların silihlarmı topla
mışlar. Doğrusu bunda hiç iaabet 
göremedim. Mahmut Şevket Pa
tanın bu kusuru büyüktür. Çünki 
onların indinde silah, namustur. 
Bu hatayı, hep o Avusturyamn 
teşvikile yaptılar. Fakat iyi et
mediler ... 

Zahiren dostluklanna rağmen 
Rus çarlarının bize eskidenheri 
g!zli bir husumetleri vardır. Hiç· 
hır zaman kuvvetlendiğimizi iste
mezler .. Ben . _(Hamidiye alayları) 
nı teşkıl ettıgım zaman Ruslar 
pek büyük endişelere düştüler: 
Hatta bu teşkilata mani olmak 
bile istediler. Tabii ben buna 
ehemmiyet vermedim. Şimdi, 
Hamidiye alaylannı da IAğvet
miıler. Halbuki bunlan ıslah 
etmek IAzımdı, 

Ve durdu, mütevekkilAne bir 
glSğliı geçirdikten sonra: 

- Tabii hunlar hükdmetin 
bileceği şeyler .. Bizimki, hüsnü
niyetle bir temenniden ibarettir. 

Dedi. 
10 Mert 530 

Abdnhamit, hafif bir nezle 
geçınyor. Boğazı yanıyor ve kı-
nldığı •ar. İki aspirin aldı. 

Bugün yine biraz fazlaca si
nirli. Gazetelerden yine birçok 
manalar çıkarmış. Eneli, uniumr 
ahvalin biraz düzelir gibi olma
sından beyanı memnuniyet etti. 
istikraz meselesine çok ehemmi
yet veriyor: 

- Bizim ütediğimiz parayı 
vermiye razı olmuşlar. Buna ba-
kılırsa, herhalde vaziyetimizin 
düzgün olduğu anlaşılıyor; eğer 
böyle olmasaydı, istikraz müza
keratında bizim lelıimize bir te
mayül görünmezdi. 

Dedikten sonra, camruo · Slkıl
dığı 'eylet>i iZah etti: 

- Bana karşı hazan garip 
vaziyet alıyorlar. Bunun esbabını 
bir türlü anlıyamıyornm. Geçen
lerde Enver Paşa geldiği zaman 
kendisinden bazı şeyler istemiş
tim. Derhl yapacağım söz verdi. 
Fakat daha hail bu sözden bir 
netice çıkmadı. Enver P~!'a
nın haline dıkkat ettim. Oy
le zannediyorum ki elinden 

Sonra, Abdülhamit yine o 
( Üç şahsiyet ) makalelerini mev
zubahs ederek coşkun bir tavır 
aldı. Kalbinin yeis ve ıstırabı, 
sözlerinden anlaşılıyordu. Dedi ki: 

- Gerek Sait paşa, gerek 
KAmil paıa, neşrettikleri (habrat)
larında kabahati hep kendi Üzer
lerinden atarak bütün mes'uliyeti 
bana tahmil etmek istiyorlar. Bu, 
ne çirkin şey.. Halbuki benim 
evrakım tetkik edilse, hepsinin 
cevapları görülftr. Güya, kendileri 
birçok 'eyler yapmak istemişler 
de ben mini olmuşum. Yalan. 
Bunlann, bu sözlerin hepsi bıra
fat. T abil, kendilerinin her me
talibini terviç edemezdim. 

Durdu.. Derin derin içini 
ç~kti. Birçok ıeyler bildiği halde 
ıoylemek istemediğini ima eden 
bir tavır aldı. T ereddiit etti. 
Fakat bu tereddildü derhal zail 
olarak fU 8'Szleri sflyledi : 

-Meşrutiyetin illnındaıı aonra 
Sait Pqayı tekrar udarete 
ııeçirmiftim. Fakat, birkaç gGn 
sonra azli musamemdi. Bunu 
tabii Sait Paşa da hiuetmİfti. 
Onun ıekAsı, vaziyetin nezaketini, 
o zamanın cereyanlanm pek ali 
ona ihsas ediyordu. Sadarete 
nasbinden sonra bir gün telaş ile 
odadan içeri girdi. Alnından ter-
ler akıyordu. Hiç bir mukaddi
meyye lüıum görmeden, birden-

bire: 
- Ben yemin etmedim. 
Dedi. Ben, doğrusu birdenbire 

onun ne demek İstediğini anlıya
madım. Ve ıerdum: 

(Arkaaı n.ı) 

· Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 2:? teşrinisani 931, 

Pazar, Rumi ~ teşrini sani 1347, 
11 Recep 1350. 

GONEŞ - Doğuşu 8,55 Babfl 
16,47 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa
bah 4,59, 6ğle 12, ikindi 14,32, 
akpm 16,46, yatm 18,23. 
Al.KAZAR - Hint 1ıLautıı 
ALEMDAR - ll&blann aevıilln 

fARTtsrlK - Ha1ahna Kasan 
A S R l - Atlr \Ji'nmda ÖIU• 
EKLER - Atk htrmaa 
ELHAMRA - Kuçük daktflo 
ETUVAL - '1llzellilıı Krallç ... 
FERAH - KoBHr, varyete 
GLORYA - lilethul fal'kııa 
KEMAL B. - Şafak 
MAjlK - Şafak k .. 11 kolu 
MELEK - Yaıaıın hakikat 
MiLLi - Mane1yn 
OPERA - Fahit• 
SIK - Operada Yınııa 
Uaküdar HALE - Yatasın Hayat 
DAROLBEDA vl - Mukaddes aln 

Tashih: Dftnkn nUshamızda, 
Eyüpte Bahariyede açılan Kont
plake Fabrikasına ait yazının 
serlevhası "Mühim bir amai te
şebbüs,, olacak iken sehven"Mü
him bir sıhhi teşebbüs,, olarak 
yazılmıftır. Tashih ederiz. 

~ab~r verdim. Sonra aşağı inmek 
ıstedım. fakat aşağı k4t yanıyor-
du. Kendimi pencereden cL
şarı atbm, miithiş bir ağrı duy-
dum ve yaralandığımı anladım. 

Sonra ne oldu ? Bilmiyorum. 
Ancak hastanede kendime gele
bildim.,, 

Madam Rabekamn Sözleri 
Kendisini dördilncü kattan 

atarak dokuz metre yükseklikten 
düşen ve tehlikeli surette alevler 
içinde yanan Madam Rabeka da 
şunları anlattı : 

- "Biz uykuda idik. Madam 
F ortiinenin feryadı tlzerine uyan
dık. Odamdan dışan çıkınca evin 
alevler içinde olduğunu gördiim. 
Hemen kocamla çocuklarmı uyan-

~on. (hafi_9, zevcesi Rabeka (teh
lıkeh), oglu Zebo (hafif), k121 

Ester (afır), kızı Melka (hafif), 
kızı Mabsüm (hafif). 

Yangm Nereden Çıktı? 
Yangm, mevcüt zanna göre, 

Jak Ef. nin odasında, mangalın 
devrilmesinden çıkmlfbr. Ev si
gortalı değildir. itfaiye, yangına 
( 25) dakika tcehhurla ge1mittir. 
Bunun sebebi, söylendiğine göre 
geç haberdar edilmiş olmasıdır. 

Diğer taraftan Müddeiumu
milik tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde bir kaza eseri olduğu 
anlaşılmıftır. 

Yagın DönUşU Bir Kaza 
F atib itfaiyesi dün ;1agını 

&6ndürdüten sonra dönerken şo
för Osman Efendinin idaresindeki 
otomobile. yanan evi ıe)retmekte 
olan Madam T amaraya çarpmış, 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Liman Şirketi ile Tücca; 
ihtilafa Düştü 

1 Bat tarafı 1 inci Sayfa da) 
bisd olan vaziyete tabi olduk
larından bu vaziyette olan tüc
carlarla yeni beyanname veren
lerin beyannameleri gümrftkçe 
kabul, tescil ve tasnif olunmak
tadır. 

Gümrük idaresi ithali memnu 
veya mahdut veya serbest bilü
mum emtiaya ait beyannameleri 
aldığından tüccarlar ithali ser
best emtianın beyannameleriııin 
de alınarak vakit geçirilmesinden 
memnun değildirler. 

Tasnif Ne Şekilde Yapılacakllr? 
Tasnifin evveli cins üzerine 

ıonra, küçükten biiyüğe doğru 
manifesto numarası fizerine, bun• 
dan sonra da eşyanın ambarlara 
girdiii tarihe göre tasnif edile
ceği aöyleomektedir. 

Kontenjon heyeti bu tasnifi 
bir iki göne kadar ikmal edecek, 
t6ccarlar mftkteıep haklanna •• 
mallarını liste üıeriııdeki mik· 
tara ıöre -çekeceklerdir. 
Sif ır Numaralı Beyannameler 

Gümrük idaresi memnu eıya
ya ait beyannameleri de almakta, 
bunlara "•ıfır,. numara koymak
tadar. idarenin bv beyanname)~ 
ri alması herhangi bir k&çakçılı
ğa meydan vermemek maksadına 
istinat ettiği saylenmektedir. 

Bankalar Ve Tüccar 
Dona komiserliği diin ban

kalara emir vererek faturalarile 
müracat eden tüccarlardan Türk 
parası alınarak konşmentolann 
kendilerine verilmesini bildirmiştir. 

Tüccarlar kon:;mentolarile 
gümrüğe müracaat edecekler ve 
mal çektikleri takdirde gilm
rükten bir makbuz alacaklardır. 
Bu makbuzu alan tüccar borsaya. 
giderek bankaya verdiği Türk 

parasına tekabül eden dövizi 
alacak, bu dövizi pata yatırdığı 
bankaya g5türerek verdiği Türk 
parasım geri alacaktır. Bankalar 
pazartesi günü konşmento ver· 
miye başlıyacaklardır. 

Liman Şırketi ile ihtilaf 
Alb gündenberi limanda yüz

lerce mavna yüklü beklemekte
dir. Bu mavnalarda limon, şeker, 
cam, un, kahve, muz, demir eşya, 
kiğıt ve saire vardır. Liman 
idaresi bu mavnalardan mavna 
yevmiyesi almaktadırlar. Tüccarlar 
ortada bir (fors majör) iradeleri 
haricinde bir mecburiyet olduğu· 
nu söyHyerek ıirketin bu parayı 
almaması JAzımgeldiğini iddia et
mektedirler. 

Civar Yerlere Mal Gönderilmiyor 
Tüccar vaziyeti henftz liylkile 

öğrenemediği için Bandırma, Mu
cl.nya, lzmit, Zcnguldak 'Vesaire 

gibi yerleremal sevkedememektedir 

Seyfi Bey Ne Diyor? 
Gü~ük Başmüdürü Seyfi 

Bey vazıyet hakkmda ŞWlu söy
lemektedir: 

- Listelerde yanlışlık yoktur. 
Kaçakçılıkla da llkı mücadele 
etmekteyiı.. 

ipekli Kumaş Fabrikacıları 
Ne Diyor? 

ipekli kumat fabrikatörlerin
den Şevin Bey şunları söylemiştir: - •r ekli kumaşların kilosun
dan (36 lira gümrük alınmakta
d1r. Kaçakçılık en ziyade ipekli 
mensucattadır, kanaatindeyim. 

Piyasadaki stoklann tesbitile 
kaçak ipekli eşyanın sıkı bir 
şekilde aranması ipekli sanayi
imiıi tahditten istifade ettirebil
mek için elzemdir." 
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Avusturya imparatoru, ,\iman im
paratoru Vilhelme Yazdığı Mektupta 

Sırp Kinine istinat Ediyordu 
Hullsa 

Awatur1a imparatoru Fıu• 
ıun jolef, Hariciye Naun Be"" 
chtolcl'un ı.uırladıtı •ektun 
tetkik ediyor. Son nlaham11:cla 
imparator bu mektubun bir kıı· 
mını tetkik etmlttL Bupnkl 
kııımcla, bu mektubun mabadlne 
devam ediyoruz : 

Maiyet kafileleri ile, arabalarla, 
ziyafetlerle, bir program tertip 
ve ihzar olunmuştu. Bir de 
bakıldı ki Sırbistan kıralı bir 
korkuya tutulmuş, gelmiyor. Bu, 
bir Habsburgun unutabileceği 

birşey değildir. Ya kendisini iki 
defa seferberlik illnına mecbur 
etmesi ? İşte timdi de bir Sırp, 
bir Habsburga Avusturya sokak· 
ları ortasında ateş etmiş, biçareyi 
tövbe ve vaaiyetini yapmadan 
öbür dünyaya yollamııbr. Hayır, 
Berchtold haklıdır. • böyle d6şü· 
nüyor ve hazırlanarak önilne ge
tirilen • mektubu imzalıyor. Bu 
mektupta imparator Giyoma söy· 
ledikleri tudur : 

- "Zavallı yeğenimi kurban 
eden ancak ittifakı müsellesi uyıf· 
latmak ve imparatorluiumu inka
sama uğratmak maksadını güden 
panislAvist Ruslarla Sırpların ter
tip ettikleri tahrikAbn utib bir 
neticesidir ••• 

HUkiimetimin ıırbistanı tecrl· 
de ve ehemmiyetini tenkise sarfı .. 
mesai etmesi lizım gelmektedir. 
Sulhun kat'ı bir hakikat olabil-
mesi Sırbistanın Balkanlarda bir 
Amili kudret olmaktan çıkarılma· 

&ma menuttur. Artık kendisile 
itilaf mevzuubahs olamu ve Bel· 
ırat cinayeti cezasız kaldıkça 
Avrupa tacidarlan tarafından 

takip edilen sulh siyaseti muhtel 
olmamak kabil değildir." 

Sırp dnımanlığı. Harp fikrinin 
bidayette istiane edebileceği ye
ıanf! mi~ kindir." 

Bu mektubun neticeli de 
birkaç gün evvel iki kont tara
fından ukeri rical ile miifterekeo 
ittihaz edilen harp kararmdu 
ibarettir. 

• 
Erteai ıh AYUaturya ve 

Macaristamn Berlin aefiri sabU. 
leyin Potudama l(İder, hll)dlm· 
dannın mektubunu takdim edi
yor. imparator bu uzun mektuba 
okuduktan sonra bu hususta 16-
rfifmek üzere Bethmann'a veriyor. 
Kahvalb için sofraya otururlar. 

İmparatorun sofrada ağzı açı· 
lar, birçok şeylerden bahsolunur. 
imparatoriçe de hazırdır. 

' , 

-"Her ıuretle Ruayanın hal YO 

Yaz'ı hasmane olacakbr. Hele AYUS· 
turya - Macaristan ile Rusya ara· 
sıoda harp patlayınca Viyana 
emin olmalıdır ki, Almanya sadık 
bir müttefik sıfatile, kendiıile 
beraberdir, yanıbqındadır. 

imparator bu elim hAdisenin 
daha üçüncll günü bir geyik avı 
tertip etmeyi düıllnmllştUr; filba· 
kika hayatta kaybolan blltün hu
zurunun yerine kendisinde yalnız 
bu eğlence kalmıştı. 

Kendisinden ıonra ultanat 
kime teveccüh edecekti?. Bu, 
kendisini allkadar etmezdi; 
his-diyordu ki birçok anilmer· 
kez kuvvetlere tibi olan bu im· 
paratorluk ucak kendisinin çok 
ilerilemİf olan yqına hllrmetea 
ayakta durmaktadır. Çlinkli bu 
httrmet tebcil derecetine varmıtbr. 

Bununla beraber kimse yor· 
ıun olmak hakkına malik deiil
dir. Memlekette olup biteni ıör
mek, ıörllttGrmek llzımdır. Za
man olur ki dahili tehlikeyi harici 
tehlikelerle bertaraf etmek zaru-
reti blaıl olur. Birkaç gün enel 
imparatorunun gelemiyecejini bil-
dirip itizar etmek Ozere ıelen 
Alman elçisine bunu böylece 
söylemiştir : Kabvalbdan sonra mektup 

tekrar ol:·mur. Şimdi mizaç ve 
mqrebi büsbütün başkadır. Bu 
11rada imparator aynen su söz· 

- " istikbali oek ka:-anhk 
görüyorum. Bilmem ki dııha uzun 
zaman hldisata idi seyirci kal· 

- - -----!-- .._....,'-· -~----~--L-Ja.aııaa~iktifa edebilecek miyiz? 

Umumi Harp işte 

Bu Şerait içinde 

Başlamış, Bu Genler, 

Böyle Hesaplara 

Kurban Gitmişlerdi 

HtikQmetimiz için Sırbistanla 

komıu olmanın arzettiğl tehlike· 

leri imparatorunuzun da takdir 
buyurduğunu ümit ederim. Beni 

en ziyade rahatsız eden Rusyanın 
sonbaharda yapacağı tecrübe 
manevralarıdır. 

"Bu, tam bizim burada asker 
ıanıflarını tecdit ettiğimiz zamana 

düşllyor ... Venizelos ve Streyt 
gibi zevat ile bu makul yolda 

kalmak elbette kabildir. Kıral 

F erdinant hakkında· pek hüsnü· 

zannım olmamakla beraber Bul
gariıtanın ehemmiyetli inkiıafJara 

mllstait bliyilk bir memleket ol· 
duğu muhakkaktır. Yunanistan 

hariç tutulduğu halde Balkanlar
da Bulıariatan, menfaatleri Avus

turya menfaatlerine muhalif d6t· 
miyen yeılne memlekettir. Bu 

itibarladır ki bu memleketle iyi 
geçinmiye devamımızı mukadder 

addediyorum. Bilirim ki, impara· 
torunuzun Kıral Karola tam bir 
itimadı vardır; ben ayni fikirde 
değilim. Şayet lngiltereyi iki 
dostundan. Franu ve Ruıyadan 
tamamen çekebilmemiz kabil ol· 

saydı .•.• " 

lıte piyano,kifayebiz ve netice· 
siz bir derecede bazı taşlanna 

dokunuluyor, fakM akort yerinde .. 
(Arka11 nr) 

HİKAYE l 
_J Bu Sütunda Her gün 

Nakili: S. N. 

HARAÇ MEZAT 
Yağmurlu, ıotuk bir teırini· 

sani ıünü. 

Kapalıçarşıda mezat edilen 
mahalde birkaç kiti, yere yığıl· 
mış klllllstur qyanm etrafmda 
duruyorlardı. Daha vakit vardı. 
Mezat saat ikide -başlıyacaktı, 

alacakhlar itlerine elverİflİ olan 
eıyaları muayene ediyorlardı. 

Esnaftan olan koltukçular, bu 
mezatta bize ekmek yok diye 
birer birer çekilip gidiyorlardı. 

Orada kalanlar, kimi ayağı 

iğrilmiş bir mangal, kimi içiçe 
girmit tencereler, başkaJan da 
camı kırık dolap, paslanmış bir 
karyola, telleri kmk bir kuş 

kafesine bakarak mezat saatini 
bekliyorlardı. 

Haraç mezat l.. 

Memurlar tam vaktinde gel
diler, eşyaların arkasına geçtiler. 
Biri ayakta, öbürü de ıahlacak 
sofraların bir tanesine sığındı, 

paltoıunun cebinden ikiye bükül· 
mllş bir defter çıkardı, kurşun 
kalemini yontuyordu. 

Mezat devam ediyor. 

Eşyalar birer birer satılıyor· 

du. Pey sürenler defteri 
tutan memura parayı veriyor, satın 

aldıkları eşyayı kaldırıp götüril
yorlardı. 

Alıcılar arasında ihtiyar bir 
kadın mezatı seyretmek için 
kapağının üstil pembe, mavi, sarı 
renkli tenekelerle kaplanmış bir 
aandığın üzerine oturmuştu. 

Yaşına hürmeten kimse bir 
ıey söylemiyordu. Hatta hazan 
hamaJlar satılmıı eşyalan oradan 
kaldırmak için kadıncağızı rahat
sız ediyorlardı: 

- Hanım destur 1.. Burada 
durulmaz! Bir yerini inciteceğiz! 

Diyerek ihtiyar kadına hitap 
ediyorlardı. Eşyaların yer tutan 
kısmının hemen hepsi satılmış, 

T ektük, uf ak şeyler kalmıtb. 

Mezatın tellal memuru elindeki 
listeye baktı: 

- Efendiler, şimdi bir san· 
dıkla içindeki eşyaları sabyoruml 
Haraç, elli kuruş. Fazla Yar mı? •• 

ihtiyar kadını kaldırddar, san· 
dıiı ortaya çektilyr. Kapağım 
açtılar. 

Herkes etrafına toplandı, san
dığın içinden neaibi etra çıka

cağını merale ediyordu. 

Tellal, sandıktan çıkan etyayı 
ayırdı: 

-Efenclller, bir miktar kullanıl
llllf çamapr, iç cene, bir parti 
çanak ç&mlek, bir canfes keıe 
içinde kadife çiçekler, bir de 
yağlı boyala kadın artllt resmi. 
Bulanlara sandıkla beraber elli 
kurut dedim. Fazla veren var 
mı? 

Öteden, beriden ıealer ifidildi: 

- Elli bq... Altmq... Ytlz 
doksan... iki yllz... Üç ytlz elli ••• 

Tellal tekrar: 

- Veriyorum 1 Artıran yok 
mu? Sonra duydum, duymadım 

demeyin !.. Haraç f... Veriyorum 1. 

ihtiyar kadın ahaliyi dtlrterek, 
tellalın yanma kadar ıelmifti. 

Resmi eline aldı, tebeuümle 
ona baktı. Gaderini ayırmıyordu. 
Göğsünden rengi soluk bir cllz· 
dan çıkardı. T ellila bakarak : 

- Nekadar verdiler evlidım? 

- Üç yllz elliye, soldaki 
efendide kaldı. Ne veriyorsun 
sen valde hamm? 

- Oğlum, biraz dur da pa
ramı sayayım. 

Parasını saydı, düşündn : 

- Evlidım dört yüz altmış 

altı karuşum var. Bunu 
verın. 

Tellal saatine baktı : 

bana 

- Dört yüz altm.ıı valde ha· 
nımda. Başka arttıran yok mu ? 
Haydi akşam oldu efendiler 1 
kimse yok mu ? Haraç ! Yaz 
Mehmet Efendi. .. 

Kadıncağız resme sarıldı, me· 
murun yanına geldi, parasını ver· 
di, öteki eşyalara bakmadan gl
d iyordu. · 

Memur ihtiyar kadına: 

- Bu resme neden bu kadar 
iştah gösterdin valde Hanım? 

İhtiyar kadın, hafif bir ermeni 
şivesile cevap verdi : 

- Ah... Evladım... Kim der 
idi ki bu sandığın iisttınde bir 
saat oturmuşum... içinde meğer 
benim resmim var imiş... He ... 
Ya... Bu benim gençliğimin res· 
mi... Kim bilir bu sandığın sahi· 
bine nereden yadikir kalmış ..• O 
tarihte ben Minak Efendinin 

teatoro kumpanyasında artist idim. 
Zamanın beyzadeleri kum gibi 
etrafımda dolaşır adılar. Bu resim 
nereden de buralara gelmiş .•• 
Hey Allabım ... 

Kadın, resmi alarak uzakla· 

ıtrken, sendeliyordu. Fakat göı 
yaşlarını kimseye göatermemiye 
muvaffak oldu. 

·-------.... -----·-·-------.. ---·-----
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PATRON KUPONU 
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Üçüncü Mevkide Taşıyorlardı 
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Bu cevabı aldıktan sonra 
müsterih oldum. Hadiseye ge
lince bittabi kontrol memuru 
aleyhinde dava ikame etmeyi dü
şünmediğim için mesele örtülüp 

gitti. . 
Ertesi sabah (lsa Hacı Ömer} 

in hizmetçisi beni otobüse gö
türdü. Bana iyi bir yer verdiler 
ve o sayede o akşam sağ salim 
(Y ohansburg)a vardım. .. 

Standerton küçük bir koy, 
Y ohansburg ise biiyük bir şe
hirdir. 

Bilalıere öğrendim ki Abdullah 
burada bulunan dostlanndan 
(Muhammet Kasim Kamere~tiiı) e 
telgraf çekmiş, bu zat ta bızmet-
çisini otobüs istasyonuna gönder
miş, fakat hizmetci beni tamya-
mamış .. 

Binaenaleyh otobüsten indi· 
ğiın zaman yalnız kalınca bir ote~e 
gitmeye karar verdim. Ve bır 
arabaya binerek Grant ot~I ad
resini verdim. Otelde benı mü
dOr kartılac:lı. Tepeden tırnağa ka
dar sOzdü, sonra: 

- Çok teessüf ederim, dedi. 
fakat otelimizde boş oda kalmadı. 

Dışarı çıktım. 
( Muhammet Kaaım ) ın adresi 

habnmdaydı, doğruca oraya git
tim. Ticarethanenin sahibinden ve 
nıemurlarından başka Şeyh Ab
dülgani de oradaydı, beni bekli-
yordu, otele gittiğimi ve yer bu
lamadığımı anlatınca tebessüm 
ettiler: 

- Sizi kabul edeceklerini nasıl 
llmit ettiniz 1 dediler ? 

- Sebep? 
- Burada birkaç giin kalır-

sanız bu sebebi kendiliğinizden 
öğrenirsiniz. Yalmz şimdi şu nokta 
kulağmızda kalsın: Burada bizi 
hüsnü kabul değil, fakat sadece 
müsamaha ediyorlar. Binaenaleyh 
oturup biraz iş görmek istersen 
olur olmaz şeylere gücenmeme
lisin. 

Ve bir defa bu bahis açılınca 
bana Cenubi Afarikada Hintlilere 
yapılan eziyetf eri anlatmıy a ko
yoldular ve en nihayet dediler ki: 

- Bu memleket sizin karak
terde olanlann oturabilecekleri 
yer değildir. Bakınız, yarın (Pre
torya) ya gideceksiniz. Üçüncü 
ınevkide oturmak mecburiyetinde
siniz. ( T ransuval) a gelince orada 
Hintliler için hayat şeraiti (Natal) 
dan fenadır. Hintlilere hiç bir 
)'erde birinci ve ikinci mevki 
bilet verilmez. 

- Fakat sizin bu va:riyti aslah 
etnıeğe çalışmamıf olmanıı. müm
lcGıı müdür? 

vaktilt1 bir insan muamelesi görmiyen Gandi, şimdi bu şekilde 
müzakereleri idare ediyor 

mek istiyorum. Eğer buna mu- na bir bilet verirseniz minnettar 
vaffak olamazsam araba ile gide- olurum. 
rim. Yol ancak elli kilometreden istasyon memuru tebessüm 
ibarettir. etti: 

Şeyh Abdülgani kaybedeceğim - Ben bir T ransuvallı değilt 
paraya ve zamana naz.an dikkatimi fakat Holandabyım, dedi. 
celhetti. Fakat birinci mevkide Bu dakikada beslediğiniz his-
seyahat etmek hususundaki noktai siyah tamamen tınlıyorum ve bu 
nazarımı doğr~~ buldu. Bunun il· hisaiyata iştirak ediyorum. Bi· 
zerine istasyon memuruna bir naenaleyb size istediğiniz bileti 
mektup gönderdim. Bu melttupta: vereceğim. Fakat bir şartla: Eğer 

Avukat c)cluğumu ve daima kontrol memuru üçüncü mevkie 
birinci mevide seyahat ettiğimi gitmenizi talep ederse bu iş~ 
tasrih ediyor, ayni zamanda da beni karıştırmıyacaksmız. Yam 
vaktım dar olduğu için cavabı kumpanyayı muahaze etmiyeyek· 
hi2zat istasyona giderek araya- siniz, dernek istiy~rudm .. SizeK iyi 
cağımı söyliyordum. Cavabı bizzat bir seyahat temenni ~ erım. ar• 
gidip aramakta ısrar edişim se- şımda bir centilmenın bulundu-
bep~iı. değildi. Düşüniiyordum ki: ğunu görüyorum. . 

Jstasyon memuru bana tah- Bu cümleyi müteakıp bana 
riren cevap verdiği takdirde bu bileli uzattı, teşekkür ederek 
cevap mutlaka ır.enfi olacaktır. aldım ve kendisine istediği şe· 
Çün~<ii bu zat beni kendi tabi· kilde hareket edeceğime dair 
rincc "Kuli,, dediği yerli bir arzu· 
halcı şeklinde tahayyül edecektir. 
Bin:ıenaleyh arkamda İngrizkari, 
kusursuz bir elbise o!duğu halde 
kendi kendinıi takdim ve bu zata 
bana birinci mevki bir biiet ver
meğe ikna etmek istiyordum. 
Bin:.cnaleylı arkama bir redingot 
geçirerek iıotasyona gittim ve 
gişeye bir İngiliz lirası uzatarak 
birinci mevki bir bilet istedim. 
Bana sordular: 

- Mektubu yazan siz nıis irıi.z? 
- Evet, bugün (Pretorya) da 

bulunmak mecburiyetindeyim. Ba-

SELAUiH 

söz verdim. 
Şe~·h Abdülgani İs~a~yona ka-

dar bana refakat etmışh. Mese· 
lenin hu tarzda halledilişi hay· 
retini mucip o1du ve hoşuna 
gitti. Fakat tamamen mutmain 
değildi: 

_ Pretoryaya bilahAdise 
varmanızı temenni ederim , 
dedi. Fakat kontrot memu-

mu··saade edeceğinden runun . 
şüpheliyim. Etse bıle yolcuların 
protestoda bu)unacaklarmdan e .. 

mımm. 
(Arkae• var) 

BARKASI 
Tem hrihi 1881 

Serma meyesi. Tamam '!ll tediye edil ıni' 
- Filhakika biz vaziyeti F ro-

testo ettik. Fakat i'tiraf etmeliyim 30,000,000 Frank 
ki Vatandaşlarımız birinci mevkide UL 
•eyahat etmeğe ehemmiyet ver- İdare Merkezi: İST ANB 
tneınektedirler. TÜ R K İ Y E ' deki Şubeleri: 

Hemen şimen :lif er nizamna· siN 
~elerini getirterek okudum. Bun- G Al / 1 / : ·ı I t ı l L, iZMiR, SAMSUN, ADANA, MER 

arda eksiklik vardı. Transuvalda y UN/\ N i S TAN' daki Şubeleri: 
eskiden neşredamiş olan nizam- p'

1
RE 

llanı 1 • ft 'K /\'flNA, KAV ALA , ş· e er ne doğru, ne de vazıblı, SELAN: , 
b~·lllbndifer nizamnameleri ise banka muame atı. Kredi mektuplarl. Her cins nvkit üserine 

Us Ütiln nnlcc,,.nA.. ___ ......... ______________ __ .....__.__.~--~-~~-

Bu 

22 Tesrinisani 931 Pazar 
lstanbul - (1200 metrcS kilo

vat) 6 i]c 7 arao;:ında gramofon 7,5 
i)c 8,5 araı:-ında Makbule Hanımın 
iştirakile a]atnrka saz, 8 ,;) ile 9 
ara"ında f!;ramofoıı plakları vaı-ita
opern parçları. 9 dan 10 a kadar 
Kemal Niyazi Bey heyeti tarafın

dan alaturka saz, 10 da 10,5 a 
kadar Taııgo orkcstra::n. 

Heilsberg - [276 metre 75 ki· 
lo' at] 19 Neun•:,ıgarten ki i~e~in
dcn eski Org musikisi, ( genç sa 

balım ~onu var) serlevhalı lıir var
yasyo (Had) n org için yaptığı bir 
kural, sonu şu ~arkılsr: 

Bütün adamların ölrn~le ri lfıznn, 
büyük ihtiyaçta bulunduğmııuz za
man, alla hım, ~imdi gök açılıyor, 

( V ::ılthcri ) n iki Varya:s iyonu bir 
ses uyan di)or, Doktor (Briıningi) n 
kouferan i Gibıi:sbcrg opeı, -.ınclan 

naklı•ıı Trovata operası 20,l:l 

Brüno - P4l metre :~6 kilo
\al) 19 Prağdan nakil Tran .. ınisyon 
33,l~ kon fı•ran~. 

Mühlaker - [ 360 ııı tr, 75 
kilın,ıı] 19,;)0 Piyano kon-. 11, 20 
llerliııdı·ıı Traıımi::ıyon Ba~ll·kili 
Doktur ( Bıoningi) n koııleıan~i 

20.:20 1:-tutfartıan naklen biilün 
aınwlcrin <;o~uğ11, 21 Solo ~nrkılan. 

Lcmherg - (380 metre J6 ki
lo\ al) 19 ınuh1<•lif havalar Varşo
' adan n;ıkil . 

Bükreş - [:~9-l metre ] 6 kilo
\ Hl\ 19 Radyo darülfünunu, 14,40 
gramofoıı plakları, 20 ( lstunbulun 
giihl) orwreti. 

Belgrad - [429 metre 2,.5 ki
lurntJ ~O Şarkı konseri, 20,30 
M' nfon i ork "'"'trası, 22 rad) o orkcs
tra::ı ııııı .ık:;:am konseri. 

Roma - l 441 metre 75 ki· 
rnlat 1 19,25 g, zcte haberleri, 21 
ıııulııı·lif kon!3e le gramofon plakları, 
22,55 "on haherler. 

Prağ - l· 188 metre 120 kilo
vat } 19 Kabara akşamı, 20,::\0 
(Milino\ ... k_i) nin konseri, 21 .~O Ku· 

\artct ( dfü·t ki~ilik orkestra), 22 
22 (Nı}vyork) l.ın Tran:.-mi::ıvon Ar-

tura To~k,ınininin idaresiıırle or
kı• tra 2~l '-'Onh 1bcrler. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
lm at) 19,55 rnrnt raponı. • pur 

haberleı i v: pro~ramı 20,0:1 Prnm 
Ditrih oper•~ti :22t25 ak~aııı raı oru, 
22, 10 ak;;aın konseri 

Peşte - l5SO ınt•tre 2:~ kilo -
\at) 1915 ~arkı konseri, 21,25 iki 

iki piyaııo t:ırul,ııılan cazinıni şar· 
k darı "onu <,:ıiian orkcslra ... ı . 

Varşova - ( J ll 1 metre 158 
kilo\:ıt) ll) ııııılıt<·llf haberler, 19,25 
gramofon l <>,tS oper.ıt, 20,15 halk 
kon ... P-ri, 21,SS Edebiyat balti.;:}eri, 
22,10 pi_ nno konseri. 23 hafif 
daıı...: havalan . 

Berlin - ( 1635 metre 75 ki
lcıv.ıt) 20 (anlım etmek i::tt~}oruz) 
nwv~ nu t•trai'na(la Başvekilin kon· 
forans. 21,30 ölüm büyüktür mcv
ınu ctı-:ıfın<l:.ı konfora ts. 

r 

Sayfa i ı 

23 Teşrinisani 1931 Pazartesi 
İ!!ilanbul- [1~00,5 nıctr · .ı ki

]ovalj 6 ile 7 arasmda gr ııfnn 
7,:; il" 8.5 ara~ rnıla alatuı , ~ ız. 
8.:i ilı' 9 :mısm<Lı granıofı 11 i lı· 
10 aıaısıııda alaturka saz. 10 ı 1 ]il:; 

ara .. rnda gramofon. 

Heilsberg - 1276 mf' .. > 

kiJc>\!:11 f 19~15 .laınesin Pı ulc 

(20} IH'İ )tldönümii nıüıı.ı l tile 
koınpıızi..,yon d r::ıi, 20 t ::ıl, gıin
l<'rılen şarkı, 21.i.) (E..;ki d , ,.J.>r) 
komik, 22,30 orke,.,ıra, 22 .. ,) :Jr.ı
ıııofomon plakl.ırı, 

Brım - (:\ 11,7 mPtre ~ l k.ilo
\:11) I') Prağdan Tr.ını.:;nıi!'yoıı. l'l,0.=i 

lcc; prcfo!:-örü ( iL Tvarn ,•h. ) ııı 
mı>ı hakkınd.t lıir konforaıı ... 19,20 
gı. ı olun plakl,m, 20,03 P · ~ıl,m 
Tııı .. nıi"}On, :21 kon:ıcr, 22 J ı.ıwtın 
TıaılllH:::i)Oll. z>,lj ~azctelı h de
ri, 22 :20 Prağıl.ın Trnn~mı .. , on. 

M·1hlaker - 1 :)()(),6 ııır "· 73 
kilm.ıtl 19,05 Fr.ınkfurttaıı ıı ! len 
lıı:rilı t'C d,•rs, ]91) şarkı. 20.5 
Frc1ııl lorttan nakl ıı kon er. 2 >, L5 · 
Herlınden naklen l!,ctzete lıalı rlrri, 
2250 Budapei;il d 'ıı naklen t. g m 
oı k ~tra;:,ı. 

Bükreş - ( 39 l metre 1 h ki· 
lov..ı) 19 Üdrüllüııun ıaıho~u, 
19, 10 grarnof rn, ~) Belaef kO\ ar
tcti t,ıraftndan oda mu::.iki;:,i, 20,30 
koııfr·rans, 20,4,) iki piyano tııra· 

fından konser, 21,1.> kon::ıl'r. 
Roma - l411 metre, 7.) ki

lovat) 19,20 gramofon, sıun· ha 
b"rleri, günün raporu, mod ı hak
kmıhl konferans, 21 Hal'i!' halk 
C!-t>rlı•ri, 22,25 son haberler. 

Viyana - ( 517 metn· :!O ki-
)ovatj 19.20 Kuyruksuz la)) are 
hakkında konferans, 19,50 'akit 
~aaıi, hava raporu 20 koıııı'di, 

nclıo~ lıir adam, 22,05 cazbaıı t,) 4'ni 
operetler. 

Peşte - [555 metre, 2] kilo
'at ] 19,40 kon!5l'r, piyano<l.ı Hıı· 
hinştcin, 21,50 Çigan orkeHra ... ı. 

Berlln - ll63.) metre, 7S ki· 
lovaı J 19 ziraat hakkında konlP· 
nııı:--, 19,05 ( aJ.ım ve ;:,anayi ) 
mı•\zun üzerinde doktor (Dizt·1) in 
hir ınüsahabe:::si, 20,70 ( ı;iiııcıi 
Rişar serle\h:ılı hir piyes, 22,30 
Pt':th'llı'n naklen konser. 
•••• 1 ... ' ...... 1 1 --· -· • ., • ._...... • 1 ......... . 

ihtilas Davası 
Konya Tuz Veznedarı 

Muhakeme Ediliyor 
Konya (Hususi) - Konya Tuz 

İnhasarı müdürlüğü vezncdarmın 
(31) bin küsur lira ihtilas ya plağı 
yazılmış, paran n mühim bir lusraı 
sonradan bulunmuştu. 

Muhtelis vemedann muhake
mesine evvelki gün hukuk mah
kemesinde devam edilmiştir. Bazı 
phitler dinlenmiş, ağır cezada 
bulunan evrakın celbi için muha
keme birinci kanunun on beşine 
bırakılmıştır. 

Muhakemenin devamı günle
rinde kesif bir samün kütle1i 
hHH bulunmaktadır. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumu"& programların Avrupaya ait 
olan kıamı vasati Avrupa aaatine göre tanı.im edilmiştir. 
İstanbul aaatine tatbikı }çin Avrupada saat ( 12) olduğu 

zaman lstanbulda ( 1) e gelditi far:zedllmelidir. 

Bir Sahteklr tutuldu 
Bursadan b;Jdirildiğine göre, .ahte 

bınbaşı i niforruasiJe doktorluk yapan 

Kanh Bir Cinayet 
Silivride Fete köyünde Salim 

oghı Ahmet isminde bir şerir ayul 
~~--..--..·-AA it u.danuad.ll....wı........,LJııtoııaellLl1Wle'lJLU-DWW-Wllllllll~1-lll&LI&-~~ 



umumiye, iştebasızlık v~ 

büyük faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

I RK AL'f 
Hulasası 

kullanınız .. Her eczanede satı!ır. 

• 
lktısat Vekiletinden: 
Ankarada telsiz telgraf civarmda inşa edilen zirai ve baytarı 

enstitülerin laboratuarlarının 57,000 lira bedeli keşifli masa, dolap 

ve sair levazımının imali kapalı zarf uıulile ve 21 gün müddetle 

münaknsaya vazedilmiştir. Masa ve dolaplar kuru meşeden maaif 

olarak imal edilecektir. Teslim müddeti yüz otuz gündür. Evrakı 

fenniyesi ve projeleri vekllet muhasebesine verilecek on beş lira 

mukabilinde enstitüler inşaat fen heyetinden verilecektir. Müna

kasaya işrirak edecek talipler ilin edilen bedelikeşfin yfizde yedi 

buçuğu nisbctinde usulüne tevfikan yazılmış banka teminat mektu

bunu ve yahut merkez mubasebeciliğine aynı miktarda yatınlan 
paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 

Nakit teminat kabul edilmiyecektir. Taliplerin ehliyeti fenniye 
'vesikaları ve yukarda yazılı şekilde teminatlarile birlikte ihale tarihi 

olan 16 - 12 - 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 

ziraat miistcşarlığı kısmında müteşe~kil inşaat komisyonuna müra
caatları ilin olunur. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada 
• 
şsiz kalabilirsiniz, 

Has a olabilirsiniz; 
Başı ıza bir felaket gelebilir. 

A benim de bir 
K mbaram olsaydı 
D mek fay a vermez! 

Eski 

( Türkiye İş Bankası ) 

hir Viliye • • 
Sarıköy - Mihalıççık tarikınde yapılacak 15 adet büz ve bir adet 

0,80 metrelik menfez 4407 ,29 lira bedeli keşifle 8. 11 .93 t tarihinden 
28.11.93 t cumartesi günü saat on beşe kadar alenen münakasaya 
vazolunmuştur: 

Talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat akçesi veya banka mektubu vermeleri ve inşaatın devamı 
müddetince bir fen memuru veya ehliyet i Başnıühendislikçe musaddak 
bir çavuş istihdam edeceklerine dair taahhütnamenin yevmi ihalede 
Viliiyet Encilmenine ibrazı lazımdır. Evrakı keşfiye ve saireyi görmek 
ve fazla izahat almak İ.itiycnlerin Nafı a Bnşmühend isl iğine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. {3817) 

Bir ilenin hukuki 
ve mali bfilün işle
rini deruhde eder . 1 

HANINDA 

Birinci NOTER 
Vckal tname, prole::ıto, ınukuvi" le ) apar, 

konturatları tanzim eder. 

SON POSTA 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acrntaaıı Galatada K8prUbatı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MOhGrdanadohan 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
(Cümhuriyet) vapuru 23 Teşrini

ıaoi Pazartesi 17 de Sirkeci rıh
hmmdan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancak, Samsun, Ün
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize, Mapavriye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 

PiRE - İSKENDERIYE POST ASI 
( IZMIR ) 24 Teşrinisani Salı 

IOda Galata rıhtımından. 

-----r-- - -ı 23 T eşrinsani pazartesi Ban-
dırma postası yapılmıyacaktır. 

ine bol 

Vapuru 24 

T. sani 

Postası 

O LU 
ALI 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (Ereğli, Zongul
dak, İnebolu, Evrenye ve İtişe) 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. •KKAT Bu posta her 1 1 ha~t~ Salı gün-

I lerı ıcra olu -
nacaktır. 

-
KARADENİZ POST ASI 

ERZURUM 
ı ~~p.~::25 Çarşamba 

günü akşamı Sirkeciden ha· 
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentah-
ğına müracaat Tel. 215 t 5. 

TA VlL ZADE VAPURLARI 
IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her Pazar

tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha
r eketle Gelibolu, Çanakkale ve 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade bira
derler. Telefon: İst. 2210 

Muayenehane Nakli ~~• 

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve İdrar Yolu 
Hastalık! uı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2-6 1 
Kiralık hane 

Cağaloğlunda, Türkocağı kar· 
şısmda 50 numaralı hane kira
lıldır. Muayenehane ve idarehane 
olmıya elverişlidir. Üst tarafındaki 
berbere müracaat. 

SENİHA 

plAklarmda 

Yeni Türkçe Gramer 
M. BAHA 

Sabık Dil Encümeni Azasından M. Baha Bey tarafından Dil Ene& 
meninin kabul ettiği ısblahlarla yepyeni bir tarzda yaman ve orta 
mekteplere kabul edilen bu kitap ikbal Kütliphunesinde sablmaktadıt· 

Ciltli fiab 100 kuruştur. 

K •• •• k G Yukardaki büyük gramerin kUçüğtıdllr • uçu ramer lıkmekteplerin 4 üncn ve 5 inci sınıflann• 
kabul edilmiştir. Ciltli Fiab 25 kuruştur. 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TİN 

1 T: 

Erkeklerin bütiln kudreti şebabe
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanın en meşhur profesörleri· 
nin uzun senelerdenberi dakik istih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraı 

asabiyetten mütevellit kiffei emra%1 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 
rica eyler. Bir tecrübe iddiamı% 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

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

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beşler. Çilnkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Mem ... 

• deki çocuk.Jar için yegine bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunus. 

- Deposu: Hasan ecza deposudur. 

KOLAYLIKLA..._....., 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif VekaJetinin 8 - 4 - 931 Tarih Ve 785 Numarala Kararile Gazi Mualll&SJ 

Mektebi, vo BüUlıı Liselerle Orta Mekteplcrlınlze Kabul OlunmUftur. ı931.f3Z 
Dera Seneal Rumt Kitap Listesinin 1S Uncll sayf aıımda Ulllı olunmaktadır• 

Müellifleri : 

H. SANDER 

Almanca, Franıızca ve Edebiyat 

Muallimi 

1 inci Kısım 40 Kr. 
2 ıncı Kısmı 50 " 3 ünt ü Kısmı 70 ,, 
3 kısmı bir yerde 150 ,, 

TAHSiN ABDI 
l&mlr U.teıl ve Orta Mektebi AJmaııe• 

Mualllml 

Ayni Metodun: 
Kiiçük Cep Liigati 30 J{r. 
1ualliın Hekberi 160 ,, 
olmakla beraber Muallim B. ler• 

ücretsiz verilir. 

ikinci Tnbı ad~di: 21,000 
Basıldığı ve satıldığı ye r HUsnUtabiat Matbaası - ISTANBUL· 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı zUhrcviye dlıpaaıerl Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 71 ~ 
,,.sı 

KAPLANLI KÜRK MA(;AZ bııl Kiralık Yalı 
Dört oda, mutfak ve Terkos 

suyunu havi CengelköyUnde Ku

leli caddesinde 77 No. h Yalı 
kiralıktır, Görmek için içindeki
lere müracat ediniz. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergUn öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 

Telefon lst. 22622 

"' Her nevi kürkler rekabet tol-'' 
etmez fi at le satılır. Yeni .rıı"it ,lr" 
garnitürl~r ehven fiatle ~ıP11;0pıl~ 
nır. Tamırat ncuz ve teıııı:ı rJo· ~4 

Beyoğlu Panaiya çıkrtı11~ r\JO• 3 

1 

Beyoğlu Hacopulo pasaj 

Patoog, 

Dr. M. 
Bakteriyolog 

Lutfi 
tYA11 

GÜLHANE SERIR N 
MUALLİMLERiN DE 

h stalaf 
Dahili, ve intani 8 

1 
'i" 

• O OJ 
Patolojik ve BaktcrıY 

. ıuour· 
muayeneler, ıcra 0 .JcleJi 

al. cau 
Adres : Babı 1 

vilayet karşısı 15 No. ,,.,, 
t.ıaıabııl :..9' 

,, Muayenehaao Telefon 'J'>r 

İkamctgAhı• n 


