
YH't itleri telefonuı l.tanbul - 20203 CUMA - 27 Tepinlaanl 1M1 Fiab 5 kuruş 
__ Sene 2 - No: 482 

YE 1 iHTIKAR TEDBİRLERİ ALINDI 
,..ütün inhisarı Aleyhind 

Sui-iyede Bir Dava 
Suriye Rejisi, İn hisar Tütün~erimizin 1 

Haczi Gibi Bir Garibe istiyor 
Berut 22 ( Hususi ) - Suriye Tütün Rejisi tarafından. Tnrk Tli

tün inhisarı aleyhine bura muhtelit bidayet mahkemesınde mn
lıim bir dava açılmlf ve görülmesine bqlanmıştır. 

Mahkeme salonu hınca hmç dolu idi. Mahkemede Suriye 
Rejisi Mümessil ve Mudürü M. Biyar Kalan ile şirket avukab 
M. Edvar Zenon, Türk Tüt~ inhisarını ise M. Meket ile Trab
lus ve şerikleri ve avukattan M. Emil Ede ve İlyas Nemor Beyler 

temsil etmekte idiler. 
Davacıların iddiası şu idi: 
Suriye Rejisi, eski Osmanlı Rejisinden bir firma Te muayyen 

hir marka satınalmıştır. Türk Tütün inhisarı bunları taklit etmiş 
Te Suriye Rejisinin yüz binlerce lira zararını mucip olmuıtur. Bi
naenaleyh inhisarın derhal Suriyedeki faaliyetine nihayet Yerilmesi 
Suriye ve Lübnanda bulunan tütlln ve sigaralarına haciz konmaıı. 

Bu husustaki aatııa dair olan evrakı musbitelerini mahkemeye 

Termişlerdir. 
Türk Ttıtün fnhisan avukatları bu iddiaya itiru etmiş ye 

karıı tarafı tahit ibrazına davet etmiftir. Mahkeme, bu noktai 
nazarı kabul ederek mülkiyetin devri hakkmda ıahit getirilmeıl 
T• diğer vesikaların ibrazı için mahkemeyi talik etmiştir. 

• 
Yukardaa lq.ekll PafA Ha1darpafada, qajtdaı aarıa ile nıo.da• 

bakarken, 1aadaı lkl :unun tof3n Mltat •• Cemal EfHdllat. 

Ihtikir Tedbiri 
Fiati Yükseltilen Eşya 

Bollaşbrılıyor Piyasada 
İzmirde Ve Burada İthalat Artacak 

Tahdit kararnamesinden sonra 
ithalat ticareti ile fabrikalar ve 
imalathanelerin karşılaşhklan va
ziyet üzerine tüccar ve fabrika-
cılar grup, grup tiklyetlerini 
Ticaret Odasına bildirmet• 
başlamıılardır. 

Fabrikacılar filditf, çivit, brq 
bıçağı imalatı için çelik, ham 
ipek, şapka floşu, şişe, glase, ru-
gan ve fantazi deri, kağıt, cam , 
sargılık kağıt , şişe mantan , 

1 ! • 
f: 

• 
Çin işi 

• 
Japon işi 
Akvam Cemiyetinin Kara
nnı Bu Sefer De Çin Kabul 

Etmiyor 

Yukardaı Çla mU
meHlll D. Sze 
ağıda: Japon 

mümeHlll M. Yo· 
,ı.. •• a 

tibbi esanslar, kuş tüyü sarmak 
için bez, karyola talk, gibi ma~ 
deleri tedarik edemediklerinden 
fabrikalarının faaliyetlerini tenlda 
edeceklerini söylemişlerdir. 

Yaptağımız tahkikata g6re 6 Cemiyeti Akvam denilen ra-
lildişi, ı çivit, 1 trq bıçağı, rlp tqekkOl. Çin - Japon muha-
40 ipek, 7 ıapka, 50 mllskirat, nbealnl aalheD halle çalıtırken. 
(50) kundura; (3) elektron pil; (1) dananın kuyruP kopmak üzere 
duvar kiğıdı (5) karyola; (1) kut· bulunuyor. Çllnki Japonlar bir 
:tiyü, (15) müstahzarab bbbiye tuaftan Mançuri işgalini ta-
•brikası faaliyetini tenkiı etmif-

tir. iktııat Veklleti Mnıteşarl lktısat V•k8l•tl Tic11ret Mlisteıarı mambyor, diğer taraftan da Çin 
lilisnü Bey sanayicilere muafiyet Hiisnü Beg ordusunun asıl bftytlk kısman1n 
11.~csine dahil olsun olması fab- edilmektedir. Bu mllcadelede toplu buluDduğu Şinçeu havalisl· 
rı aların muhtaç '11duklan mal· fırka teıkilitile Belediye, Zabıta ne yaklqarak mevzi alıyor. iki 
ltnıenin tahdide tibi olmaksızın ve Ticaret Odaları el ele vererek taraf aruında tiddetli bir harbin 
•eri~ceğini temin etmiıtir. çalışacaklardır. bqlamua bir ılln meselesidir. 
aı sasen İktısat Vekaleti lzmire Dünkü faaliyet Tehlikeyi 1aren Çin, Cemiyeti 
l nderdiği bir telgrafla sanayie I Akvama müracaat ederek iki 

t
t ı~ın olan maddelerin tahdit liı- Di\n stanbul gllmrüklerinde f k l 

Başvekil Paşanın Aldığı 
Yaralar Tehlikesizdir~ 
Tahkikat İcabı Dün Malumatına 

Müracaat Edildi 
Başvekil Paşanın evvelki ge- 1 

ce atlattığı otomobil kazası tah· 
kikatile ayni gece ve diin bizzat 
Müddeiumumi Kenan Bey meş
gul olmuştur. Kenan Bey dün 
kaza mahallindeki keşifleri bizzat 
idare etmiıtir. 

Öğrendiğimize göre, ~üaade· 
mede, az veya çok her iki tof &
rlln de hataaı bulunduğu netice
sine varılmııtır. 

Kenan Bey dlln sabah Pera-

palasa giderek Başvekil Paşaı ın 
bizzat malümatlarma n ür carıt 
etmiş. Tabibi Adil Hikmtt Bey de 
yaralan açarak muayene etmiş v 
raporunu haurlamıştı... Muayen 
neticesinde Başvekil P, şanın ba
şındaki yaranı l patlamak suretile 
değil, kmlan otomobil camla -
rmm kesmesinden hisıl olduğu 
tesbit edilmiştir • Bu yara un 
uzunluğu alta santimdir. Elle· 

(Devamı 8 inci •·')fada) 

1 Asri Ninniler 

eııne ub• l k (60) kadar muamele tahdit lis· ordu arasına bitara uvvet er 
, ua ı o mıyarak çı maıını b 1 h .. tttnıittir. tesi üıerinden ikmal edilmiı- g6nderibnesini, u suret e mu a· {Radyodan ses: - Alo, alo ... Hanımefendiler, &ge/endiler, 

lht"kA I tir. Bunların içinde mahsubu rebenin önü alınmasını istemiıtir. şimdi, muhterem üstat S•lim Sırrı Beg sekiz güz g•tmişinci 
hırk,' r MUcade esi yapılan ve listede kalmıyan veya Ddiğer taraftan beıinci aayfa- konferansına 6a,lıgacaktır. J 
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2 Sayfa SON POSTA 

r---=------------.. 1 Halkın Sesi Günün 

Bütçe Muvazene-~~~~~~-,~~-----.------..1 Abdülkadir Keın 
sini Temin İçin İ S T E ff Li N G Bu Çocuk C · N A y 

!iükGmet bütçe munaene•fnl v.ı·mdı·r? 1 ET Gazetecilik Yapıy 
temin lçlo uami tasarrufa nı 
karar verdl. Bu arada Müı· B • ,.,.._U •• rlu- U "'d V Adana, (Hususi) - Me • 
le irat •• Tntnn lnhiıar idare· lT ~ 4 n Q İse ~ erinde ude Rifatin ölmesi üz 
leri bütçelerinden de bir 1111. •• Halepteki ( El vakit) gazet • 
milyon lira taaarruf edileceği ıv~uvazenesini Uç Tabanca bqmuharrirliğinin firari Abd 
babar alınıyor. Bu buıuıta B kadir Kemaliye teklif edildi 
halkın •esini dlnleyinlı• ulamıyor Bulundu •• onun da bu teklifi k• 

Mehm 1 Be1 ( Davutpat• l.kele cad• deat 19 ) ettiğini bildirmiştim. Kemali 

- Devlet bütçesinin mu•aze· Şehrimiz Borsasında lnglliı Evvelki glln Beıiktafta bir kaç gllo evvel Antakyada b 
nest için inhisar idarelerinden lirası ilzerine yapılan muamelerle cinayet oldu, Celil isminde bir nan ailesini ve Cfyasını bir k• 
yapılacak bir milyon lira tasar- aon bir hafta zarfanda sukuta adamcağız, kız kardeşine talip yona yükleterek Halebe gi 
rufu ben az buluyorum. Bence mütemayil bir vaziyet g~stermiş· olan, fakat ret cevabı alan sebzeci Ye gazetenin başına geçın' 
Tütün ve Müskirat inhisarları tir. Bu arada evvelki gün ister- Hakkı ile kardeşi Hacı tarafından ilk makalesi evelki gün in· 
birleştirilmelidir. Bu takdirde Iing (761) kuruşta kapanmışb. öJdUrüldU. etmiştir. Bu makale (Türkiy 
masraflar yan yanya iner. Esa· Dün Avrupadan gelen borsa Dün, tafsilatlle yazdığımız bu lktasadi Buhran) serlevhasını 
sen bu iki idarenin ruhunu mu- tclgraflan da çok muvazenesiz facia etrafındaki adli tahkikat pmaktadır. 
hafaza teşkilatı teşkil ediyor. bir vaziyetin devam ettiğini bil- henüz bitmemiştir. SaUihailİ1' , 
Her idarenin muhafaza memur- diriyordu. Ceset Uzerinde yapıJan tekik lzmirde Maarif Faaliyeti 
ları ayrı ayrı çalışıyorlar. Birle- Telgraflardaki rakamlardan neticesinde CelAI Efendinin Qç 

ı b l d b k tli b
. 1 ld k 1 .. ld'" ld nl lzmlr 2S - lzmir mıntakatı 

şir erse un ar a a uvve ır an aşı ığına göre lsterliog Av- urşun a o urü üğU a aşılmış (33) üçü Öaemişte, (27) isi Dik 

surette vazife görürler. rupa borsalarında da bir haf- ve hadisenin geçtiği yerde de Dç H diterleri muhtelif yerlerde ol 
• tadan beri düşük gitmektedir. tabança bulunmuştur. Bu taban· O:ıere yeniden (110) ilk.mektep a 

Hikmet B•1 (AranutldS1 lakol• brfı- Fakat bizim borsada dün ufak calardan ikisi iki kardeşe, biri de cakbr. 
sında 2:ı > bir ük 1 k d d'l • ti Celal Efendiye aittir. Ku-unlar· 

- Devlet blltçesini tevzin için Y seme ay e 1 mış r. d ·y an binsi maktulün başına, diğeri 
inhisar İdarelerinde yapılacak ta· Sabahleyin ( 762) kuruşta açı· kalbine, üçüncüsü de boynuna 
ıaarrufu çok yerinde buluyorum. lan İngiliz lirası akşam .nzeri isabet etmiştir. Morg bu kurşun· 
Senede (J 1) milyon hasılat yapan (767) de kapanmışbr. Dün sahlan larm hangi tabancalara ait oldu· 
Müskirat idaresi hükümete ancak lngiliz lirası (3000) kadardır. ğunu tcsbit et nekle meşguldnr. 
( 5 ) milyon lira veriyor. Tütün 
idaresi de böyle. Hasılatlarının 
yansına masraf yutan bu idare
lerde daha fazla tasarruf yapıl
mahdır. Bir de Mnskirat idare
sinin hariçten aldığı lüks şişelere 
verilen paralara acıyorum. Bu 
paralarla burada bir ıişe: fabri
kası açmab, paramız Avrupaya 
.ıitmemelidir. 

Alt B. (Galata Mumh•H caddesi 71) 

-. inhisar idarelerinde yapı
lacak tasarruf çok yerindedir. 
Açığı kapatmak için hariçten 
girecek lüks ve tuvalet eşyalarına 
çok ağır vergiler konulmalı, bir 
de evvela memurlan sonra balkı 
yerli elbise giymiye mecbur eden 
bir knnun yapılmalıdır. 
. * 

Abme.t Bey (l'lcaret mektebi ta1ebealaden) 

- Müskirat ve tütün inhisar
larmdan bir milyon lira tasarruf 
yapılmakla bütçemizin açığı ka
patılamaz. Bence bu itti idarenin; 
salahiyetli bir ticari şirl<et ha· 
line sokularak faaliyetlerini 
idame etmek ve fazla masraflarım 
kısmak ta lazımdır. Kaçakçılıkla 
adamakılJı mücadele edebilmek 
için de bu iki idarenin muhafaza 
teşkilatını birleştirmek lazımdır. 

Yine lzmirli Mustafa! 
Ferldiyede Macar caddeıinde 

oturan ubıkalı izmirH Mustafa kıs
kançlık yüzünden do.du Alekaandrayı 
bıçakla bacağından yaralıyarak kaç
mıştır. 

Feci Kaza 
Kopan Bir Halat iki Kişiyi 

Yaraladı 

Dnn Haydarpaşa rıhtımında 

feci bir kaza olmuştur. T ahkika
bmıza göre,kazaya sebep (Kastet) 
isminde bir İtalyan vapurudur. 
Vapur nbtıma yanaımak için 
manevra yaparken bir halat atıl
mış, fakat halat birdenbire kop
muştur. 

Kopan halat o sırada orada 
bulunan Rıhtım Şirketi memurla
nndan Servet Beye çarpmış ve 
adamcağızın iki bacağından da 
yaralanmasına sebep olmuştur. 

Bu yüzden yine orada iş gören 
Zühlü kaptan da sol bacağından 
yaralanmışbr. 

Ticaret Odasında intihap 
lstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclisine aza intihap et
mek salahiyetini haiz olmak üze
re yapılan müntehibisani intihabı 
dün bitmiş ve reyler tasnif edil
miştir. Neticede namzetlikleri 
vazolunan 40 ),.işi müttefiken in· 
tihap edilmiştir. Bu 40 kişi de 
Oda Meclisi azalannı intihap 
edece!clerdir. 

Bir Madam Mahkemeye Verildi 
Beyoğlunda oturan Hıristiya 

isminde bir Madam TürkHiğü 
ta~kir cürmünden mahkemeye 
ver'lmiştir. 

Fotoğrafçımızın sokakta çek· 
tiği bu çocuk resmini annesi, ba· 
bası veya kendisi elbette tanıya-
caktır. Ohalde bu gazete ile 
ldarehanemize müracaat edilerek 
İş Bankasının bir kumbara bede· 
lini aldırtmaları01 rica ederiz. 

Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünün gençle

rinde birço!< kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir ve 
bundan dolayı kimler mes'uldilr 

" Son Posta .. n emleketi
mizin maruf kimseleri ara ın
da bu mevzu etrafında mühim 
bir anket açmıştır. 

Sorduğumuz sualler şun
lardır: 

1 - Bugünün kızlannda 
ne kusur buluyorsunuz ? 

2 - Gençlerde ne kusur 
buluyorsunuz ? 

3 - Ebeveyinde çocukları
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızların evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar mısınız ? 

5 - Kızlnr için en muvafık 
meslek hangisidir 1 

Bu suallere topJadığnnrz 
cevapları bir iki güne kadar 
neşre başlıyoruz. içtimai haya
tımızın en mühim mevzulanna 
temas eden bu anket hakkın
da mütefekkirlerimizin ne dü
şündüklerini öğrenmek her 
h::lde faydalı bir şey ola :aktır. 

Ağır Cezada 
Dört Mütecaviz Kafadarın 
Muhakemesine Başlandı 

Geçenlerde Çeogelköyünde bir 
tecavüz hadisesi olmuş, o civarda 
bulunan Mehmet, Mevlüt, lbrahim 
ve Salih isminde dört kafadar 
arabacı Aptullab ile refikası Ayşe 
Hanımın evine taarruz etmişler. 
ikisini de dağa kaldırmak iste
mişlerdir. Fakat polisin derhal 
müdahalesiJe bu kötü teşebbüs 
akim kalmış, hepsi de yakalan
mışlardır. Bir müddettenberi de
vam eden tahkikat bitirilmiş ve 
hepsi de ağır ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. Dün de muhake
melerine başlanmıştır. 

iki Taarruz Hadisesi 
Hüsnü isminde biri evelsl rece 

eski dostu Lutfiye Hanamm oturdutu 
Kalyoncukulluğunda Çeıme ıokağın• 
da 18 numaralı eve taarruz ederek 
c.::mları kırdığından yakalanmı,tır. 

* Tevfik ve Abdurrahman iımia
de iki şah11 evelai gece Takıimde 

Anadolu sokağında oturan Madam 
Vasilikinin evine taarruz etmi,ler 
Ye zorla içeri girmek iatemifler, 
fakat Madamın feryadı Ozerine yetl
ıen memurlar tarafından yakalanmıt
lardır. 

Muahedeye Muhalif Olarak 
(Kilis) gazetesinde okuduğumuza 

göre cenup hududumuı:un 3te tara
fh1da kalan Türk çiftçiaine ait ara
ziden Fransızlar, muahede hil&fına 
aşar vergisi almalc tefebbüaGade 
bulunmuşlardır. 

Muhtelis Bir Belediye Rei 
Aüna, 26 - Pire Bele • 

Reisi zimmetine ( 34 ) milY 
drahmi geçirdiği için t 
edilmiştir. 

Yunanistan Bankasmda 
Atina 26 - Şark Bankası 

dilrü M. Kamaras Yunanis 
Bankası Müdür muavinliğine i 
hap edilmiştir. 

lktısaı Veka.letina Bir Müra 
1 .. mir, (Hususi) - Bağlarda • 

duman yapmak için kullanıliin (R 
gier) makinesinin gümrük resmin 
muaf tutulması ıçin iktıaat Vek 
nezdinde teşebbüste bulunulmuşt 

Bahkçılık Tahsili için 
hrbaat Vekaleti tarafından, b 

çıhk tahsil etmek üıere ftaly• 
talebe intihap edilmiştir. Ta 
ücreti lktısat Vekaleti ve l:zmir 
lıkçılar cemiyeti tarafından verile 
olan talebe,ı İzmirde doktor H 
Sükuti Beyin oğlu Süha Beydir. 

Deniz Faciası 
Kabahatin Yüzde Dok 
Fransız Kaptan ındadıt 

Müddeiumumi muavinlerind 
Muhittin Bey Marmarada ba 
lspanyol vapuru hakkındaki t 
kikatını bitirerek dosyayı 
Müddeiumumi Kenan Beye 
miştir. Kenan Bey tahkikat 1 

rakını tetkik ettikten sonra 
liye Vekaletine gönderecektir· r 

Hatan vapurun 42 kişilik dl ....ı 
rettebatından bir kısmı e11""" 
gUn, bir kısmı da dün Müddei" 
mumilikten müsaadn alarak 111~ 
leketlerine dönmüşlerdir. f 
heyetinin verdiği raporlara ~ 
hatanm yüzde doksanı f rall""" 
vapuru süvarisine aittir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yerde Yatan Adanı 

1 : Hasan Bey - Deminden beri 

'

encereden bakıyorum, bu adam yilztı
oyun yerde yatıyor. 

2: Hasan Bey - Bir şey mi arıyor, 
acaba? Aşağ,ya ineyim de sorayım 
bakayım. 

3: Hasan Bey - Kolay gelsin, birader.. 1 
Orad yUzükoyun uzanmış ne arıyorsun? 
Bir şey mi kl'lybettin ? 

af•fı 
4: Ayyaf - Evet Hasan Bey. J( ""' 

faz)a çekmifim, burada mu•aıe11e 
kaybettim. 



"=::::: 27 Teşrinisani 

H 

D 

Dünya Buh-;;;:: 
Nasıl 
İzah Edilebilir? 

- 2. -
(Dünya buhranını izaha çalışan 

"~ugliemo Ferrero., nun makale~lnin 
duıı birinci k11mım neşretmıttlk. 
Bugün ikinci kısmını ne4rediyoruz,) 

On dokuzuncu a11r, şımarık asrı 
şöhretini kazanmıştır. fnkıliptan do• 
lan bu asrın fesat devri olacağına 
hükmed:Uyordu. ihtimal bu töhrette 
biraz mubalağa vardır. 

Avrupada 1815 ten 1914 de kadar 
geçen yüz nene müddet zarfında 
Yalnız tek bir ihtilal, ve iki büyiik 
harp olmuştur: 

1848 ihtilacı, 1870 Fransız· Alman 
harbi, 1878 Rus • Türk harbi. Bunun 
haricinde öbür muharebeler ehemml· 
}'etsiz addedilebilir. 

Amerika ve Asya kıt'alar1 niıbe
ten daha durgun bir devre geçirmit
lerdir. Amerika Müttehit Devletleri 
de dört sene İstiklal muharebatı 
neticesinde hafif bir sauınh geçir
miştir. Cenubi Amerika memleketi•· 
rinde ise, fspanyol hakimiyetinin 
ıskatından sonra zuhür eden ufak 
tefek mahalli muharebeler hemen 
il ç içtimai değişiklik yapmamıştır. 

Asyada ııüldlnet devreıi daha 
kısa olmuştur. Türklerin 1908 de 
Ydphkları lnkıliba kadar, bir asır 
zarfında iki mühiın inlulap, bir harp 
olmuştur: Hlndiıtan inkılabı, Çinde 
Tay- Ping inkılibı, bir de 1904-1905 
Rus - Japon harbi. 

Binaenaleyh, bütün dünya, 1815 ten 
1914 e kadar saadet ve zenginlik 
içinde yaıaınıştı. Bu harika devri 
cihan tarihinde iki sebeple izah 
edilebilir. Birisi Avrupanın mütema
diyen büyilyen kudreti ve serveti, 
öbüdi Amerikanın ihdu ettiği yeni 
usuller. lıATe olarak d~nilebilir ki, 
insanların kültüril bu süktin devrine 
çok yardım etmiıtir. 

Bu hal 1860 ıeneıinden sonra 
insanlara bir istikrar vaziyeti kanaaU 
getirmittir. Avrupada temmuz 1908 
de Genç Türkler latanbulda Abdül
lıamide parlimento usulünil kabul 
ettirmiye muvaffak olduklan hakkın
daki telıraf haberine kimH ehem-
miyet vermedi. Fakat ayni zamanda 
ldmse dünyanın karı~acağmı ve al
tüst olacağını tahmin edemiyordu. 

Hakikatte, lltanbulda çıkan bu 
nimlnkılip kıvılcımı, yeryüzilnde 
müthlt bir yangın çıkarmııtar. 

Bu fellketin önüne geçmek ne
den kabil olmamııtır? Çünkü dünyayı 
idare eden iki kıt'a ( Amerika -
Avrupa ) devlet adamlkrı, yaıadık
ları saadet devrinin yıkılnuyacağına 
inanıyorlardı. 

Umum devletler, 1919 dan 
sonra yaptıkları bütün hulh abit
namelerintle, cahilane bir nikbinlik 
taşıdıklarını ispat ettiler. Devlet-
ler ve insanlar zannettiler ki 
19 l 9 dan sonra beşeriyet yin~ 
eskisi gibi saadet, refah ve servet 
içinde yaşayacaktı. 

Şimdi bu hata yavaş yavaş 
zail oluyor. 

On ıenedenberi, tarih gerek dev· 
letler, gerek miJletler için biribirini 

\telyeden acı tecrübelerden, elim ıukutll 
hayallerden başka birşey deA-lldir. 
Ümit edilen şeylcıden pek azı tahal-:
kuk etti. Kinııcnin inanmJyacağı L:,. 
çok hadiseler, her ıeyden fÜphe etme
yi telkin etti. 

Bu hadisatın efkirı uınumiyede 

de aksü:imeller yapmaa1 ieçik~~di, 
Y •tadığımız içtimai niıamın, kaınat 
n!z.amı ıibi ezeli oldutu ıaone
dılıyordu. Halbuki bütün bu niumın 
h~r tarafında, çatlaklar, döküntüler, 
Ye sarsıntılar görülüyor. Bu binanın 
her gün çökeceğinden korkuluyor, 
\te her tarafta çatlakluı tamir ede
C:ck. bir mimar aranıyor: 

lıte üç Cenevreli amele, büyük 
~lbınan burjuvasının ruhu halindeki 

d
e cddiU burad.rn çıkmıştır. Her hal
e d~ (!\! unyanın sonuna yaklaşıyoruı: 
•kalenin sonu yarın neşr~dilceektir.J 

Türk - Yunan - Bulgar 
( p0~t!na, 26 - Belgratla çıkan 
V~k·~ıtıka ) ~azetesi Bulgar Baş
sey ı ~ ~', Muşanofun Ankaraya 
B la atını bir ( Türk • Yunan -
ttı~kgar ~ itilafı ile alakadar gör-

tedır. 

ı - Bazı kitaplar vardır ki,. sa· 
dece bir defa okunup geçilir. Üze
rinde durulmaz. Okunduktan ı>onra 
da kütüphaneyi süslemekten başka 
bir işe y.\ramaz. 

SON P SOTA 

2 - Diğer bazı kitaplar vardır ki, 
mazrufundan ı·yade .r.arfına ehemmi
yet verilir. Bunlar sadec kütüph..ı
nenizi süslemiy ~ yarar. Birço\c kim· 
ıeler bu kitaplara mera ~ lıdırler. 
İçinden ziyade zarfına ehemmiyet 
verirler. 

* Kitap İtiyadı 

3 - llakiki kitap, kütüphaneleri 
clc,til, kafalarımızı dolduran eserler· 
d ı . Bunlnı bir de.fa okumakla iktifa 
edemeyiz. Her vakit yanımızda taşı· 

m.ık ve her vakı t ohumak ihtiyncın· 
da) ız. Bir kütüphane tesis etmek is
tiyorsanız, sndece bu ki tn p)arı seçiniz. 

TELGRAF HABERLER 

YENi VERGi 
Bütçe Encümeni 
Tetkikatını 
Bitirdi 

,,----------------, 
Hasta k 

-
Aydın San'atler Mekte-
biııde Korkunç Bir 

Hastahk Çıktı 
İzmir, 26 - Aylın San'at-

Anlrnra, 27 (Hususi) - Biitçe ler Mektebi talebesi arasında, 
encümeni iktısadi koruma vergisi sari ''sehaya iltihabı ,, l.astr. lığı 
layihasını tetkik elti ve bazı görülmüştür. Bu hastalığa 
maddelerini değiştirdi. Son şe\cil tutul:ırak yatağa diişen dokuz 

şudur: talebeden ilt isi derh.ıl ölmiiş-
Biltün harp malülleri vergi- tür. Diğer yedi talebe ise 

den istisna edilmiştir. ( 150) lira- ağır hastadır. 
ya kadar maaş alaniarın (30) 

Bu hastalık ilk defa bu ci· 
lirası tenzil edilecek, geri kalan 
kısım vergiye tabi olacaktır. vardan mektebe gcleıı bir ta-

(150) liradan fazla ay!ıklar'1an lebede görülmiiş ve doktorlar 
teşh!s~nde giiçlük çekmişlerdir. 

tenzilat yapılmıyac"ktır. Anka-
Hasialığın diğer Lirçok lttlc-

rada yaşayanların istisna mik- beye de bulaşmaması için 
tarı (60) lirad·r. mektep derhal tatil edilmiş 

Liyiha cumartesi günil mec-
1 

ve mektep müdiir;i Danyal 
iste görüşülecektir. 

Diğer taraftan kuvvetli bir B. lzmire gelmiştir. Aydın 
t~h.mine göre, bütçe muvazene· Sıhhiye Komisyonu tedbirler 
sının tam manasile temiııi için almak ıçın hemen içtimaa 
bu vergi maaş ve ücretlilerden davet edilmiştir. 
gayri mükelleflere de teşmil edi· Sıhhiye Müdüriyeti . Vekaletten 
lecektir. bu iş için bir mütehassıs is-

u ı C 
temiştir. Adnan 

r a inayeti . 

Islahat İçin 
1 Yeni Projeler 
. I-Iazırlanzyor 

Ankara, 27 (Hususi}- Adliye 
Vekaletinde bir ıslahat faaliyeti
ne girişildiği haber alınmaktadır. 
Öğrendiğime gore yapılacak ıs
lahata esas olmak iizere bazı 
kanun projeleri kazırlanmaktadır. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin bizzat bu işle ehemmiyetli 
surette meşgul olduğu da söy

lenmektedir. 
Yeni kanun layihaları Millet 

Meclisinin kış devresi içtimaına 
müzakere mevzuu olacaktır. 

Muhtekirler Mahkemeye Verildi 
Ankara, 26 - Dahiliye Ve

kaletinin emrile Adana ve Erzu· 
rumda ihtikir yapanlar hakkında 
şiddetli takibat başlamış, Erzu
rumda birkaç kişi mahkemeye 
verilmiştir. 

Son Celsede Maznunların Hükumet Fabrıka-
T ecziyesi istenildi larına Emir verildi 

Deniz Canavarı 
İzmir Açıklarında Bir Ba

lıkçı Kayığını Devirdi 
İzmir (Hususi) - Yusuf Efen

di namında bir kayıkçı açık de· 
İzmir (Hususi) - Üç seneden

beri Ağır cezada devam etmekte 
olan Urla Hakimi İhsan Ziya 

Beyin lcntli davası dün ikmal 
edilmiş ve Müddeiumumilik iddi
anamesini serdetmiş ve maznun
ların Ceza Kanununun 456 ıncı 
maddesine göre tecziyelerini is
temiştir. Muhakeme, müdafaa için 
17 kanunevvele talik edilmiştir. 

Denizlide Zelzele Oldu 
Denizli, 27 ( A. A.) - Bu 

sabah saat 5, i 40 geçe 30 saniye 
kadar devam eden şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Zayiat yoktur. 

• • 

--A kara 25 (Hususi) - Tah
dit v:ziyetinden istifade e~i!crek 
yerli malı çıkaran ha.zı mussese
lerin fiatları yükselttıkleri anla-

1 tir Bu ire önayak olınama-
şı mış • ~ k 1· f b 'k 
l için hükumet e .u ı a rı. a-
arı b' t br- .. 
tarının hepsine dırerk ~ ıg g~n-

d ·ş ve fiatlar a al ıyyen yuk-
ermı ı b·ıd· .. 

seliş yapmama.arını ı ırmıştır. 

Anta~yada 8 Ev Yandı 
Antalya, 26 (A.A.) -. Dün 

akşam saat 20 de '! enıkaFının 
K 'kminare mahalle~ınde yangın 

esı t db ··d 
k alınan e ır ve mu a-

çı mış, h .. • 1 haleye rağmen . avanın ruzgar ı 
olmasından sekıı ev yanmıştır. 

- --
/STER iNAN, İSTER 

lnizde avlanırken büyük bir balığa 

tesadüf etmiş ve balık, kayığı 

devirmiştir. Batıkçı Yusuf, güç 

hal ile hayatım kurtarmıştır. Söy

lendiğine bakılırsa balığın boyu 

( 3 ) metre imiş. 

Yeni lthatat Listeleri 
Ankara, 27 (Hususi) - Önü

müzdeki üç aya ait ithalat liste

leri Gümrük Umum Müdiirlüğiin- 1 

de hazırlanmaktadır. 

İNANMA! 

Dün Babıalideki arkadaşlardan birini ziya· 
rete gitmiştik. Elinde bir tomar kağıtla bir 
ı:olis memuru içeri girdi. Yazıhanenin sahibini 

verilmediğini tetkik olmayıp kendisini tevkif 
olduğunu söyledi. Ve arkadaşımızı alıp götürdü. 

sordu ve: 
- ..... Avlık kazanç verginizi vermediğiniı 

için hakkınızda kesilmiş bir tevkif müzek· 
keresi var. Buyurun karakola kadar gidelim, 

dedi. 
Bizim arkadaş hiç şaıırmadı. O tarihe ait 

makbuzunu çıkardı. Polis Efendiye gösterdi. 
Fakat efendi vazifesinin verginin verilip 

Akşam üzeri arkadaşımız gazetemize uğ

rıyarak anlattı: 

- Karakoldan, Müdüriyete, oradan Maliye 
Tahs:I Şubesine gittik. Makbuzu gösterdim. 
Tetkik etliler. Verginin tahsil edildiği tahak
kuk etti, beni de serbest bıraktılar. 

Bu bidiseye bizzat şahit olmasaydık, ına· 
mıyacakhk. Sen de ey kari: 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

lstanbul 
Ve 
Kürei Arz 

İstanbul 
arzdır. 

P. S. 
küçük bir kürei 

Bütün iklimleri Istanbulda 
bulursunuz: Kutupları hatırlatan 
soğuklar, İngilterenin Manş sa
hillerini andıran, iliklere işleyici 
rutubet, Arabistan çöllerinin 
kavurucu sıcakları, Nil kıyılarının 
ılık nesımı, Karadenizin deli 
rüzgara ve neşter gibi deriyi 
çizen keskin ayazı ... 

Bütün memleketlerin husu"si
yctlerini fstanbulda bulursunuz: 
T epebaşının bir köşesinde Alman 
yemeği yer, Alman içkisi içer
siniz; bir başka semtte, yeni 
A 1man mimarisile yapılmış 
koskoca bir mahalle görürsünüz; 
bazı Türk salonlarında misafir 
olursunuz ki herkes Fransızca 

konuşur ve lütfen üç kelime 
Türkçe söyliyen pek azdır; 

Beyoğlunda Ruslarla dolu sokak
lar vardır ve size bir dül<iinda 
çayınızı, başka bir dükanda 
gazetenizi ve cıgaranız.ı veren 
yine Ruslardır. Vezir hanına 

uğrarsanız lrandan, Mısır çarşı
sına uğrarsanız Arabistandan ve 
Sut'iyeden koku alırsınız. Eski 
Tatavla küçük bir Rum, Har-
biye ve Pangaltı koyu bir 
Ermeni dünyasıdır. En ala-
turka lokantada Alman birası, 
lngiliz viskisi, Yunan konyağı, 
Fransız şarabı, Halep işi kebap, 
Acem pilavı, Rus votkası, yahut 
Rus çorbası yiyip iç'1lemiz müm
kün olabilir. 

Bir günde dört mevsimi 
İstanbulda bulursunuz.: Sabah
liyin ilkbahar, öğleyin yaz, 
Akşam üstü sonbahar, geccliyin 
kış olduğu günler vardır. 

Her milletin dili lıtanbulda 
konuşulur; her milletin sazı fs. 
tanbulda çalınır ; her milletin 
yemeği lstanbulda yenir ; her 
milletin gazetesi, kitabı lstanbul
da bulunur. ( Mesela Pariste, 
Acemce Şefakı Sürh gazetesini 
bulamazsını:r:, fakat lstanbulda 
vardır.) 

İstanbul küçük bir kürei 
arzdır. 

Salı günü memurin maaşlarilo 
birlikte eytam, eramil ve müte
kaidin maaşlarının da tevziine 
başlanacaktır. 

Geçen defa Sultanahmet 
maliye tahsil şubesine kayitli 
maaş eshabı Ayasofyanın arka· 
sındaki binada maaşlarını al-
mışlardı. Bu binanın vaziyeti 
müsait görülmediğinden tevziat 
için Düyur.ut;mumiye binasında 
bir yer tahsis edilmiştir. 

Dersimde 
Kat'i Bir Islahat Yapmak 

Zamanı Gelmiştir 

Şarkta tetkikat yapan Dahi· 
liye Vekili ŞükrU Kaya Beye 
refakat eden Siirt meb'usu 
Mahmut Bey Hozat kasabasın· 
c' an gönderdiği bir telgrafta 
( Uer::.im ) in vaziyeti hakkında 
şayanı dikkat malumat vermek
tedir. Tel!>rafta Dersim mıntakası 
vatan içinde ve fakat kanun 
haric!nde cümlesile tavsif edil
mekle ve bu meseleyi sür'atle 
halietmenin zamanı geldiğine 
işaret olunmaktadır. Bilhassa aşi-ISfBR /NAN, ısrea iNANMA! ret reislerinin tegallübüne ait 

________ _J 
1 

ehemmiyetli satarlar vardır. 



-i Sayfa 

/ktısat Alemi 

• 
Iktısat 

A 

Aleminde 
Neler Oluyor? 

lthalihn tahdidi, tedricen tah· 
min edilen neticeleri doğurmıya 
başlamıştır. ilk netice fiatlerin 
yükselmesi, ihtikarın başlaması 
Te hayatın pahalılaşmak tema
)'ülü göstermesidir. 

ithali tahdit edilen eşya, yal
nız muayyen maddelere munhasır 
olduğu halde, tahdit ile alakadar 
olmıyan eşya fiatlerinin de 
yükseldiğini görüyoruz. Tahdit 
kararı verilirken, ihtikara mani 
olacak tedbirin de alınmamış 
olması, tüccarı derhal ihti· 
kara sevketmiştir. Bazı istis
nalar hariç, t üccar, her ıeyin 
üstünde menfaatini düşünen sı
nıftır. lngiJiz yükselir, fiatleri art• 
brırlar. İngiliz düşer, yine fiatleri 
artbrırlar. Eşyanın bir kıımım 

hudutlarımızdan sokmamak kararım 
verince, derhal fıruttan lıtif ade 
ettiler, fiatleri arttırdılar. 

İngiltere, tüccarın, bu &ihni
yetini bildiği için, konulan güm-
rük resmini ona göre tanzim 
etmeyi dilşündü ve ihtikAr yapı
labilecek eşyanın gilmrük resmini 
makul haddin haricine çıkarmadı. 

Biz, bazı eşyanın ithalini ta
mamen menettiğimiz için daha 
radikal tedbirler almağa mecbu
ruz ve memleketin yüksek men .. 
faatlerini kendilerine istismar va-
11tası yapanlara karşı şiddetli 
hareket etmek liz:ımgeldiğini his
ıediyoruz. Yalnız bu kararların 
biran evvel alınması, fiatlerin 
yükselmesine meydan verilmemesi 
lazımdır. 

lthaJAhn tahdidinden der-
hal doğan ikinci netice de, beynel-
milel ticari münasebatımız:a taal
lük etmektedir. Son günlerde yapı
lan tetkikler, bazı devletlerin biz
den çok mal aldıklan halde, bir şey 
göndermediklerini; diğer bazı 
memleketlerin de çok mal ithal 
ettikleri halde bizden az mal 
aldıklarını g <>stermiştir. 

Bu muvazenesizlik ortaya fU 
hakikati çıkarmiştır: Devletlerle, 
mübadele esas1 üzerine yeni bir 
iktısadi anlaşrr.a yapmak ve yeni 
ticaret muahedeleri aktetmek. 

Hükumet şimdi bu· meseleyi 
tetkik ile meşguldür ve ithalatı 
tahdidin, nihayet muhtelif mem-
leketlerle mübadele esasına müs
tenit ticaret muahadeleri aktile 
neticelenmesi muhtemeldir. Bu 
t akdirde ithalat ve ihracatımız 

arasındn tevazün husule gelecek, 
ve tediye muvazenesinin tenini 
gayesi tahakkuk etmiş olacaktır. 

~ 

Maamafih meseleyi biraz da· 
ha şümullü tetkik ettiğimiz za· 
man, bunun bu kadar basit 
olmadığı görülür. 

Birkaç senedenberi bntnn 
memleketler ithalitlanm tahdit 
için muhtelif tedbirler almıştır. 
Bu tahdidat, dünyada ticari ba
yatını felce uğratacak bir ıekil 
11lmıştır. Her millet, kendi ihti
yaçlarım kendi vesaitile temin 
etmek yoluna girmiştir. Bu yol 
dünyayı umumi bir felakete gö-
türecek kadar tehlikelidir. 

Nitekim lngilterenin ithallb 
tahdit teşebbfisü derhal Avrvpa, 
Amerikada aksülameller vücuda 
getirmiş ve yepyeni bir iktısadi 
harp açılınasına sebebiyet ver-
miştir. 

Gümrlik manialan ihdası, bu 
harp için<'e bulunanların aldıklara 
1-:o unma tedbirlerinden başka bir 
şey değildir. F akat bu tedbir, 
b:ı.zan sahibini öldf ren tehlikeli 
bir a sian halini almalctadır. Bu
n ti c ik ,at tmek, her devletin 
en büyü'< va 'fesidir 

SON POSTA f~oi 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

ra.---------·----------------------.-------450 Milyon 

Tahdit Kararı Ve lzmİr Tazminat 
Meşhur Koti Levantalar,.-. 

Oradaki Tacirler ~arardan Menundur, 
Fakat Bazı Endişe Ve Şikiyetleri Var 

lzmir (Hususi~ 
- lthalat,n tah
didi hakkında hü· 
kümetin verdiği 
karar lzmirde de 
büyük bir mem
nuniyetle karşı

landı. Bazı sala .. 
hiyet sahibi ze
vat, hükumetin 
bu kararda geç 
bile kaldığı mü· 
taleasım ileri sür
düler. Bazılan 
karann tam vak
tinde çıktığını 
ıöylediler. 

mıntaka Ticaret 
Müdürlüğüne , 
Fırkaya müraca
at etmişlerdir. 

ithalat karar-
nam esindeki (Sıra 
usulü bazı ta
cirler tarafından 
mahzurlu görül· 
mektedir. Mesela 
ayni vapurla 
beş · tacire ayni 
günde mal ge
lebilir. 

Şimdi, İzmir 
gümrilğ Un d eki 
hümmalı faaliyet 
yerine mahsus 

lzmir ltlzalô.I Gümrüğünün Tahdit kararından sonra 

Bayle bir n
dyet karşısında 
hangi tacir ön sı
raya geçecektir? 
Ticaret gün ve 
batta saat mese

bir hareketsizlik görülüyor. İtha· 
lat tacirlerimiz, lthalit kararna
mesinin bazı noktalarının kusur
lu olduğunu söylemektedirler. 

İzmir iktısadl mıntakası, ae• 
nede ( 54 ) milyon lira ihracat, 
buna mukabil ( 35 ) milyon lira
lık ta ithalat yapmaktadır. Son 
karar üzerine lzmir limanından 
ıenede (3) milyon liralık ithalat 

yapılacaktır. ithalat tacirlerimizin 
itiraz ettikleri nokta şudur : 

- Kararnamede ithalibn yllz· 
de doksanımn latanbul limanın
dan yapılacağı zikredilmektedir. 

Konya da 
Otobüsler Şimendifere 

Rekabet Ediyor 
Konya (Hususi) - Son gfin .. 

lerde (Konya-Ankara) Ye (Konya .. 
lzmir) hatlarında Otobüs nakliyah 
hayli çoğalmıştır. Bir yolcu, (30) 
kiloluk eşyasile Konyadan An
karaya llç buçuk veya (4) liraya 
gidebilmektedir. Seferler munta
zam yapıldığı için şimendifere 
rekabet edilebilmektedir. 

Yakında ( Konya - Eskişehir • 
Haydarpaşa) hattında da otobüs 
nakliyab başlayacakbr. Esasen 
bu gün bile aktarma yapmak su
retile H.sydarpaşaya Otohlisle 
gitmek mümkündür. Hü&egin 

Adana da 
Hapishanede ( 591) Mah

kum Ve Maznun Var 
Adana hapishanesinden yedi 

viliyetin herbirine yirmi birer 
mahkum gönderildiğini YUDllf
bk. 

Elyevm Adana hapishanesin
de 142 erkek, Ye dört kadın 

mevkuf ve hükOmleri badik edil

memiş 4 mahküm, ağır cezalı 5 
kadın J 08 erkek ve idi cezalı· 

lardan 3 kadın 91 erkek Ye 
muhtelif vergi borcundan 4 ka
dın 27 erkek ki ceman 399 kişi 
bulunmaktadır. 

Buralara Malatyadan getirilen 
ve Ağn Dağı şekavetile alaka
dar ( 192) maznun daha ilAve 
edilirse rnahkiim yekunu ( 59t ) 
kişiye balii olur. 

aldıiı sakin manzara 

l Bu takdirde lzmir ithalatçıları J 
mal getirtebilmek için lstanbula 

t 
kadar giderek sipariş venniye 
mecbur kalacaklardır. Bu ise 
masrafla görülmektedir. Ayrıca 
İstanbul limanına gelecek malın 
İzmire kadar navlun vesaire mas-

raflara ilave edildikten sonra f z
mirde bayat yllzde 5 - 8 pahalıla· 
şacaktır. İzmir tacirleri bunun 
izalesi için Türkiye umum itha
latının yüzde ( 25-30 ) unun İzmir 
limanından yapılmasını temenni 
etmektedirler. 

Bunun için Ticaret Odası, 

fAflJonda 
Fakirlere 
Yardım Ediliyor 

Afyondaki (Fukaraya yardım 
cemiyeti) senelik kongresini yap
mış, yeni idare hey' eti intihap 
edilmiştir. Cemiyet geçen bir sene 
zarfında Fakirlere ( 1 O) bin okka 
kömür ve (350) okka da yağ da· 
ğıtmıştır. Cemiyetin geçen bir 
senede varidatı (1110) lirayı bul
muştur. Bankada da (600) lirası 
vardır. içtimada, bu sene daha 
geniş mikyasta muavenet esaslan 
tesbit edi!miştir. 
[Son Posta: Aferin Afyonlulara.] 

Bir Düğün Evinde 
Kanlı Cinayet 
Orhangazi, (Hususi) - Gem

likte mallanm kurtarmak için 
uğraşan Cemile isminde mnbte
diye bir kız vardı. Bu civardaki 
Çakırlı köyilnden bir dUğüne 

çağnlan Cemile Hanımın orada 
tatsız bir vak'a ile karşdaşbğJ 

anlaıılmıştır. Davetlilerin pek 
çoğu Cemile Hanım da birlikte 
olduğu halde düğünü blltün gay
retlerilo ıenlendirmek istemişler, 

oyunlar tertip etmişler, fakat 
neı'e çılgınlığından harekete ge
len bir genç tabancasım çekerek 
başka bir arkadaşının yaralan
masına sebebiyet vermiştir. Or
hangazi Müddeiumumiliği mese
leyi tahkik etmektedir. 

1 

lesidir. Biraz gecikme diğer ta
cirleri zarara sokabilir. 

ipekli kumaş fiatlerinde dl5rt 
günden beri yüzde ( 1 O ) fiat 
fazlalığı kaydedilmiştir. Bazı ma-
nifatura tacirleri mal satmaktan 
çekinecek kadar ileri gitmişlerdir. 
Asıl şayanı dikkat nokta, yerli 
ipekli kumaşlarımız:la diğer yerli 
mallarında da görülen tereffftdür. 
Yerli mala satan müesseselerimi-
zin daha ilk fırsatta fiatlere zam 
yapmaları müsamaha ile kaqıla
nacak hallerden değildir. 

Adna11 

Aydında 
Belediyenin 160 bin lira 

Borcu Var 
Aydın, (Hususi) - Yapılan 

bir tetkik neticesinde ıehrimiz 
belediyesinin (160) bin lira kadar 
bir borcu tahakkuk etmiştir. Bu 
borç, belediyenin varidab ve 
müstacelen yapmak mecburiye
tinde olduğu işler nazarı dikkate 
alındığı takdirde mühim bir ye
kun demektir. Şunu da kayde
deyim ki bu mühim yekunu ö
demek çok müşkül olacakbr. 

Bundan evvel yazdığım bir 
mektupta (su) meselesinin hallini 
bütün Aydınlılann merakla bekle
diklerini bildirmiş, berkesin bu 
işte sür'at temennisinde bulun
duğunu da yazmıştım. Fakat bu 
mesele sekiz aydaoberi eski va-
ziyetini muhafaza etmektedir. 
Belediye, içilmiyecek kadar piı 
olan suların temizliğini temin 
etmek ve ıu borulanoı değiş
tirmek gibi iıleri aklına bile 
getirmemiş vaziyetindedir. Bele
diye azalanndan bir kısmı bu 
işlerin llir' atle yapılma11 için 

yeni bir reis tayini kanaatinde· 
dirler. E. V 

Beraet Ettiler 
Samsun, ( Hususi ) - Sabık 

Serbest fırka zamanında yapılan 
belediye intihabab neticesınde 

yolsuzluk iddiasile mahkemeye 
verilen Şefik Avni, Muhittin ve 
Silleyman beylerin muhakemesi 
hitam bulmuştur. BeraeUerine 
karar verildi. 

Sahibi Bu Parayı 

Kansına Veriyor # 
Paris, ( Hususi ) .~ il 

Koti lcvantalarının sahıbı ıofİ 
(Fransuva Koti) bundan bir 
det evvel kansından ayrıl~ 
O zaman, aralarmda itilaf etıJ 
ler. Karısına ( 450 ) milyon fr • 
tazminat vermeyi kabul et~ 
( 300) milyonunu vermiş. Ş•_,.. 
işlerinin iyi gitmediğini ber 

ederek geri kalan ( 150) milY~ 
on senelik t aksite bağlanın 

istemiştir. (450) milyon anladı-' 
mı? (450) milyon tazmina1 

Öldükten Sonrll 
Dirilen 
Bir Sahtekar 

Roma 25 - Misina ~ 
yesi Yaridat müdürü geçeni~ 
ölmllf ve gömülmüştür. f 
ölüniln yeğeni, amcasından ~ 
lırken eğilip öpmüş ve yti ' 
sıcak bulmuştu. Hidiseye o_,; 
man ehemmiyet verilme ; 
Şimdi bu adamı Pariste gör~ 
leriol aöyliyenler vardır. Ay';, 
kasasmdan (7) milyon açık .i' 
mıştır. Bu adamın yerine b 
bir ölünün gömüldüğü zanıı• k-' 
vet)eoiyor. Tahkikata başlanlP, 

Samsunda 
Milli lkhsat Cemiyeti jt 
niden F aalivete Geçi1'ı 

Samsun ( ~ususl ) - ~ 
fırkası vilayet heyeti ~ 
mevcut Milli iktısat ve fi 
cemiyetinin yeniden ihyası~ 
bir toplanma yapılmasına • k .,, 
•ererek cuma günü beledı~O ; 
nasında memleketin mübı!O)ll' 
malanm davet etmiş, vilaye~ 
yeti reisi Şer af ettin bey bu ,,!!,, 
zu üzerinde birkaç söz sö~I~ "' 
tir. Aynı zamanda daveti ~ 
cemiyete aza kaydolund ~ 
gibi ihtiyaçlannı tercihan ~ 
mallarından tedarik ed~cekie,ltf' 
dair bir taahhütname ırnıa. ttl 
rı1mif ve bir de idare heye!j;1,tt kil edilmiştir. Yakında fa •1 
geçilecektir. H{Jlfl' 

ızmir-Bahkesir ~ 
lzmir ( Hususi ) - Bur• ~ 

Altmordu futbokulan Yt E' 
Balıkesire giderek orada 

1 ~ 
bolcularla birkaç müsabalı• 
caklardır. 

Hileli iflas 
Bir Rum Tacir Ad~r 

d·ı ı 
Cezaya~e~ke 1 ~ 

Fenerde deri, kijıl .,e ~~o 
• ğlU ~~ 

ticareti yapan Vasıl 0 dar e" 
Papadopolo Ef. bir ay kN"kO fJ· 
ifll.t etmişti. Fakat 1

1 
,,;,."-' 

bundan bir mUcldet ~~e içİ" ~ 
defa daha iflas etti~1ı • c:tir got 

h 
dı ırıı')" . ..,, 

ıon ifllstan şüp e e uflklPil 
fllphe t\zerine yapıla~flilt' l~ : 
neticesinde bu son .. 

1 rJ ~ 
eserleri görülınüşt~r ·bu şe 
Ef. tahkikatın nldıgı.. ile ır' 
üzerine hileli if as cutJll 
cezaya verilmiştir. 
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AB, MINEL AŞB.! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Azizim, o geceden tam iki 
ay sonra, Narin~ evlendim. Me
ıelenin paraya taalluku olduğu 
için biraz papel tarafmdan iz~hat 
vereyim: Evveli, o tazmınat 
nıaddesini aynen kabul ettim. 
Onu geç. llk verdiğimiz karar 
mucibince ben bir ev ve apartı
aıan tutacaktım. Bir de hizmetçi. 

Nikah olduktan sonra, evveli 
)'Uvayı kuracakbk, ondan ıonra 

düğünümüz olacakb. 

Narinle b eraber Şişli tarafla
nnda apaı tıman bakmıya çıktık. 

ilk defa olarak, o gün, bu 
ıneselenin teferruatı üstünde ko
nuşuyordqk. 

. - Üç oda bize yeter, değil
ını? diye sordum. 

- Kabil değil, dedi. 
- Niçin? Bir yatak odası, bir 

misafir odası, bir de yemek ve 
oturma odası. 

- Hizmetçi nerede yatacak? 
- O nerede olsa yatar. 
- Hayır dostum. Ben 6yle 

eksikli gedikli ev istemem. 
- Pek ali, dört oda olsun. 
- Ben nerede yatacağım? 
- Bir yatak odası saydık ya. 
- Ben kocamla aynı odada 

yatamam. 
Sokakta yürüyorduk. Dur

dum: 
- Sebep 1 diye bağırdım. 

- Dünyan n en çirkin, en 
manasız adetlerinden biri de 
iki insanm bir odada yatmasıdır. 

SON POSTA 

BEBL 

- Anıan ... 
Hatta ben daha ileri giderek 

diyeceğim ki, bir karı koca, 
ayrı ayrı apartımanlarda oturma
lıdırlar. Fakat bizim için bu 
mümkün değil, tabii .. 

_ Aman, neler söylüyorsun? 

Bunlar hep asri ldetlerdc!n mi ? 
Avrupada böyle mi yapıyorlar 1 

_ Ben maymun değilim. 

Avrupada her yapılan şeyi yap
mıya kalknıanı. Mantık neyi icap 
ediyor? Onu söylüyorum. Maa
mafih, Amerikada, hayatları ayrı 
ayrı geçen karı kocalar yok 
değildir. Biri Avrupada, öteki 
Hindistanda seyahate gider. 
Senelerce biribirlerinin yüzlerini 
görmezler. Ben bunları. t~~li~ 
edelim demiyorum. Kendı fırımı 
ıöylüyonıuı. B.!ııce, knrı koca, 
biribirine ait olmıyan meselelerde 
tamamile müstakil olmalıdırlar. 
Fakat tel Aş etme. Bu fikirleri 
tatbika kalkacak değilim. Yalnız 

yatak odalanm ayırmak kAfidir. 
- Pek Ali ..• dört oda olsun. 
- Yemek ve oturma odalarım 

. birleştirmeğe de aleyhtarım. 
- Sebep? 
- Evveli sıhhate mfinafidir. 

Yemek yenen bir odanın havası .•• 
- Pencereleri açanz. 
- Hayır. Tam bir tasfiye ka-

bil olmaz. Hem zevksiz fey ... Ye
mek yenen bir odanın insanda 
bırakacağı tesirler içinde oturup 
konuşulur mu ? 

- Demek beı oda olacak. 
- Hayır. Ahçıyı nerede ya• 

tırıyoruz? Ahçı erkek olacak. 
Hizmetçile bir odada yatar mı 
hiç 1 

- Aynca bir erkek ahçısı mi 
tutacağız? 

- Tabii... Fakat ahçının ya
mağı olmıyacak, merak etme. 

Beni bir dü .. üncc n!dı. Sür'-
atle yaptığım bir hesaptan sonra 
anladım ki, ev için tahmin ettiğim 
aylık muraf iki misline yakla-
ıacak. 

(Arka11 •art 

Snyfa 3 

Gönül İşleri 
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BirOlümMahkômu (Giyotin)in Ününde 
Kafası Kesileceği Sırada Affedildi 

Yine 
Ekmek 
Meselesi 

Şeker ve diğer gıdalarda ih
tikar yapılmamasına çalıfbğl lçia 
(Son Posta) yı •eviyor · ve ona 
ıazetemiz diyorum. 

Aylardanberi ekmek narbile 
ağraşbğı halde hiçbir makam 

ekmeğin hala pahalı satılmasına 
mini olamıyor. Kanaatim beledi

yenin noksansız ve muayyen fiate 
ekmek satılmaStm muhakkak 

temin etmesi merkezindedir. Ba 
iş belediyenin en ehemmiyetli 
işlerinden biridir ve öyle telakki 
edilmelidir. 

A. N~pl 

Yani Vergiye Dair 
lktısadı Koruma VerJİIİ • 

k•da1111cla 30 liraya kadar maq 
alanlann aylıklanndan koruma 
vergisi kesilmiyeceği hakkındaki 
laaberler dojna çakana BlyGk 
Millet Meclisine ve hiikfımete 

teıekkür ederim. Bundan baıka 
Ruslarla, Macarlarla, Yunanlılarla, 

Bulrarlarla dost olmamız memle
ketimizde keneli iktısadiyabmzı 

ynkseltmek için çok faydalı ola· 
cakbr. Sirkeci : Alamet 

Kıbrıs Meselesi Karsısmda 
Kıbrta isyam karpsmda ga· 

fttelerimizin bitaraflıkla yazı 
yazmalannı cidden hayretle kar
ıılıyorum. Kıbns Rumlarının Kıb
nsı Yunanlılara ilhak ettirmek 
için uğraşmaları kendilerine aıt 
bir me.eledir. Fakat 6yle zanne
diyorum ki Kıbrıs meselesi bizi 
ele alakadar eder. Çünkü Kıbns• 
ta yaşıyan halkın nçte biri 
Türktür. 

Mehmet Dur11111f 

Yarım GUnlUk Tahsil 
Çocuğum F ethiyede yirmind 

llk ~ektebe gidiyor. Bu mektep 

iki ftç anedenberi diğer birkaç 
mektep gibi bir azatbr. Çocuklar 
(12)de eve ~elirler; arbk akpma 
kadar sokaklarda oynarlar. Mek· 
teplerde ,arım atinde aldıktan 
feyzi IOkaklarc:İa kaybederler. 

Mektebin provamı b&yle imif, 
pekalll 

Fakat, doVmunu MSylemek 
llzım ,eline bu halelen meumın 
olamayız, çünkü çocuklanmız 
pnde bq saat ders a-ören ço
caldardaa pri kalıyor. Maarif 
Vekaletinin bu miiu-.atsızhğı 
tecm etmiyeceiine kaaöm. 

K•rllerlnlzde• 

Hikmet 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Başına 

Davet Ediyor 
lıtanb.I Verem MOcadele C.

nyetlnden: 
1 - 932 ıeee.t 1aklatmakta Ye 

konwre zamanı aelmektedlr. 
Senelik faaR,.t rapora ve ı...p 

hulbaaının ihzarına batlanaeaktu. 
Biaaenaleyb, 931 aidatını 64emiyen 
azayf mubteremenin, taahhütlerlnl 
Cataloilu Hililialamer biaaaıada 
C.mi7et merkuiae liitfen ıetlr• 
melerL 

2 - Herhaoıl bir ·~heple ken
kiıine cemiyetia aylık mecmaHı 

olan • Yapmak Yolu • ıitmiyea 
mukayyet azanın mufaaaal aderu
leriol merkeze bildırmelcri kemali 
ehemmiyetle riea olunur. 

Fransız Rıgaseticiimlıar saragı 

PariL 22 (Teşrinisani)- Fran· ı karak maznunu kabahatli r&Or, 
aada cinayet mahkemelerinin esbabı muhaffefe de yoktur. lda· 
teıkillb bizimkine benzemez : ma mahkOm eder. Mehmet bin 
Maznunu ••llakeme eden ve Abmedin midafil Pariaiıı en 
karanın •eren Heyeti hlkime maruf avukatlanndan ( Morla 
değildir. Mahkeme reisinin vazi· Garson ) dar. Ve bu davllJI fah-
fesi maznunu isticvaba, sonra da riyen deruhte etmiştir. Derhal 
M&ddeiumuml ile avukatların id- Reiaicllmhura bir istida yazar ve 
dialarmı dialemiye inhiaar eder. 
Bir defa bu merasim bitti mi 
reİI yan tarafta muhakemenin 
cereyanına sessizce dinlemekte 
olaa on iki kişilik Jnri heyetine 
döner: 

- Ne düsünüyorsunuz ? der. 
Bu heyet hpkı belediye azası 

gibi halk arasmdan intihap edil· 
miştir. Karan o, verir. Hükmü 
istinafa, temyize tabi değildir. 
Maznun hakikaten birisini öldür• 
müş olabilir. Fakat bu Jüri he
yeti maznunu adamı öldürmekte 
haklı görebilir ve bu takdirde : 

- Maznun kabahatli değildir, 
der. O zaman da Reis için maz· 
nunu derhal serbest bırakmaktan 
başka yapılacak şey yoktur. Fa• 
kat Jüri heyeti : 

- Maznun kabahatlidir, de
di ml cezamn derecesini tayin 
etmek mahkemeye düşer. Eğer 
esbabı muhaffefe varsa bu ceza 
kiirek, yoksa idamdır. Fakat 
maznunun Avukabmn vazifesi bu 
karardan sonra da bitmez. Fil
hakika affi için Reisicümbura bir 
istida yazar, sonra da Reisicüm
buru biuat görerek bu al iati· 
dalallB esbabt mucibesini şif aben 
aalabr. Kanunu esasi af hakkım 
Reisicümhura mutlak olarak ver• 
diği için mahkümun aon dakika· 
ya kadar ümidi vardar. Bazao da 
bu tımit te bakladır. işte fU ıon 
zamanlarda olduğu gibi •. 

Filhakika bugün Fransız ga· 
ıeteleriode büyük serlevbaların 

altında şu satır vardır: 
•Bir ölüm mabkümu giyotinin 

6nlinde kafası kesileceği 11rada 
affedildi.,. 

Marrı/ avakal Meli Garson 
Reisicümhurun kendisini davet 
ederek bir defa da konUfması 
usul icabından olduğu için başka 
itlerine dala•, bu vak'ayt unutur. 

... 
Aradan bir mOddet ıeçtikten 

soma avukat bir gece geç vakit 
Adliyedea bu mektup ahr. Ba 

Hertaraf kapah. BütUn daireler 
tatil. derhal telefonu açarak 
Riyaseticümhur sarayını bulur. 
fak at karşısına bir ki tip çıkar : 

- Reisicümhur Hazretlerini 
görmek istiyorum. 

- Mümkün değil ... 
- Neden, bir adamın hayab 

&ıevzuubabistir. 

- Ohalde bana söyleyiniz, 
kendilerine iblağ edeyim. 

Avukat, vaziyeti anlabr. Ya
nm saat sonra Reisicümhurua 
sarayından telefonla cevap gelir. 

- Hakkınız vardır, Reisicüm
hur Hazretleri idam karannm 
tehirini emretmişlerdir. Bu karar 
size de resmen teblii edile
cektir. 

• 
Gllı-:1, fakat vakit ıece ya

rısına ıeliyor. Ya ReiaicGmbu11111 
emri goç gidene? 

Awkat telefonun başına ge
çerek evveli telefon Matmaıelini 
bulur: 

- Matmazel ben Avukat 
Moria Garsonum. Bu dakikada 
bir :zavallıyı giyotinden lmrtarmak 
mevzuubahistir. Sizden rica edi
yorum, istediğim numaralan sür'· 
atle veriniz. 

Bu bldiseyi anlahrken avukat 
bir mesJekdaşımııa şunları söy
lüyor ı 

- Hayatımda hiçbir zaman 
istediğim numaraları bu kadar 
çabuk bulduğumu habrlayama
yorum. 

• 
Avukat evveli Adliyeyi ister. 

Burada kimse yoktur. Soma laa
pisbaneyi bulur. Müdüre Reisi
cümburua kararınt söyler. Hapi1-
bane mlidürü akıi bir adam: 

- Sizden emir alamam 1 Ce
vabaaı nrir. Hikllm birazdan 
icra edilecektir. 

Avukat p&rtelif tekrar A

rayı ister: 
- Emiri verdiniz, fakat maz

nunu yine asıyorlar. 

Bu. defa telif sarayda baflar. 
Derhal otomobil ile memur kotta-

Balumz nasıl: Mezunen evine 
gitmekte olan bfr asker (Seusir) 
yolu izerinde, boğazmdan kesil
mek suretile maktul bulunmuş. 
Katili aranm ı,, bir gtin evvel o 
civarda dohışan ( Mehı1ıet bin 
Ahmet) jsminde Fasla bir ame
leden şüı he edilmiş. Tutulmuş, 
sorulmuş, adam ademi maltimat 
beyan etmiş. Fakat öltınün yanı· 
başında b\JlunaD bıçak amelenin 
daima yanında taşıdığı bıçağa, 
maznunun cebinde bulunan para 
kesesi de maktulün para kesesine 

Gectt yarısı /Plejona s.,.ı/t/ı. O gece, hayatında unatamı!J'U•I• 
feci bir gece idi 

benzemektedir. Sonra maznunun 
birkaç giındenberi o yol üzerinde 
dolaştığı da tahakkuk etmit 
ıibidir. 

Jüri Heyeti bu deliller~ ha-

mektupta: 
- Mehmet bin Ahmet yann 

idam e lilece' ti . Sahahlevin 
dörtte h pisbanede bu'unmanıu 
rica ede. iz, der.· me t • ir. 

Avukat şaşuır: 
- Bu, ne demek 1 Daha 

Reisicümhur be ; ;, ,.ara!' ' ı-
lemedi. Bunu y .ın hü~ rnii 
tasdik erle 1e2. 

Vakit geçtir, ne yapsan 1 

rurlar. Yalnız bu müddet zarfında 
ceflat giyotini getirmiş, kurmuşfur. 

Bereket versin emir yetişir ve 
mahkü'll da tam k11fası kesjleceği 

sırada kurtu!ur. 

• 
Bu bidiseden ıonra Reisicüm-

hu un avul ... ab çağırıp usulü ve9" 
hile konuştuğunu zannetmeyiniz. 

Taıa' • •' 

Dünyada Spo1 

Yunanistanda 
Her gün 
Maç Var 

Bugüne kadar yapılan 
telif maçlardan sonra aym 29 
da Balkan kupası için Yuna • 
Romanya maçı seyredilece 

6 kAnunuevvelde Pire - Sel 
takımları bu iki şehir için k 
lan kupalar için karpt.ıAK~
dır. 13 kinunuevvelde Ymıaa 

Bulgar milll takımlan bir 
mOsabakası yapacaklar, 25, 

'Z7, klnunuevvelde de A-ııt9"1'! 
Baker takımı, buraya gel 

Panalioaikos, Olimpiyakos, A 
luaa ve Enosis takımlarile 
laıacaktır. Bunlardan başka 
kinunaevvel ve 1 klnanun 

Avusturya Nikolson takımı, 
burada Apollon Te P1UUıtint.-ı! 

takımlarile oymyacakbr. 

3 ve 6 Kanunusanide 
Galatasaray • F enerbahçe m 
liti ile Enosis, Panatinaik08 
Olimpiyakos muhtelitleri 
da iki maç yapılacaktır. 

Cuma Liki 
Galatasaray Te F enerba 

cuma likindea çekildiji 

defa mevzubahs oldu n s 
yettar ağızlar da bu hah 
teyit ettiler. Fakat latanbul 
bol bey' etinden aldığımız 

bir tezkerede, gerek, Gala 
gerekse Fener bahçe ........ _... 

cuma likindcn çekildiklerine 
heyete hiçbir iş'ar olmadığl, 

cak her iki takumn iftirak e 
dikleri müsabakalarda hü 
mağl6p aayald,klan bildiri! 
tedir. 

Bugtın Kadıklyliade 
bahçe stadında fU m1ısalJıl61'""'.' 
yapdacaktır: 

Saat bir buçukta Fene 
Kurtuluş biriuci takımlan • -----içte de Pera • AmantklJ 
ci takımlan. 

Peramn lzmirde elde 
olduğu neticelere nazard 

)arın oldukça ehemmi,.ıH 
tahmin edilmektedir. 

Vefa Kumkapmın içli-" 
Vefa Kumkapı ldmaD IC~ 

leri Reisliklerinden : •I "'

tarihine müsadif cuma .'!!! ~ 
dokuzda Cümburiyet n--~ 

kası Kumkapı Nahiye.I ~ 
zinde umumi bir içtima ,. tJll' 
ğ ndan her iki kulüp ..,, • .,...-: 
kayyedesinin bu içtımada ~ 
mehal ispab vücut eyJ 
rİC"a olunur. ~ - ......... ~ ..... -4... ld ,dl'-: 
Kendilığinden evrakı t~.,,, ~· 
Hu me esas oln deh .. 
bu ur ve cezayı karer' 
eder. 



"Son Posta,. haftada 6ld defa .......,. 

laY1fası yapar. Birincide Türkiyecle oyna• 

••n filimler hakkında mah'imat •erir. 

hônci.&e ıR.oenaa i&etııaiaa alt Mlleı'•'-
S· I N E M A 

"Sem Post.ı" HoHYlllta buaui ••hbirl 
IMalunaa yeaiae Ttiırk .. ..tuWlr. H. 
n,,ut mubablriatı, her Wta bin mektwp 

ı'anaerh n naema ltcmlala lıolahl 

anlabt. 
dc.?u çdt•r 

·B~r FÜimde iki Ro~.ü \ Si~emada-l S:vimli Janet Gayno~
Bırden Yapan Aktor Mevsımin Son Faa- Uçurum Kenannda 

Joe Brovn Bilhassa Yüzünün Hatlannı liyetleri Nelerdir? "Hayahm Kazanan,, Fılminden o"aha 
G 

LOSTRACILAR ŞAH1 -
Değiştirmekte Maharet österir ~: ~ ,:<:.:: Cazibeli Bir Kurdeleye Başlanmışhr 

Ruj) unda matbuat w Parisin 
erklmna ghterilmiflir· S.. line
ma taribiDde timdiye kadar P. 
rOlmemit bir mava(fak.,et addo
lanmaftur. 

Joe Brovn 

..J:ı O g!ist~~eDÜ~atf a~~n t~ ·al"ö"ry"" .. ada •••-·--••• 
• J.ibi •L!-

dar. Ad;a; 1ıı:"-=-rt: Benli Kadın 
Ylztınlln saralteliıM n .,._. 
tekli alabilmek hu uundaki b- (Uy• Hayd). (lva Petrowlç) 
biliyeli ıe binaen en biiyiik artiat· tJe ( JOlj Alebaadr ) tarafmdan 
lerle beraber fi im çevirmektedir. .._ .. ed!ıa (Be.ti bdm) ismill
Bilhas a, Amerikanın ea methur deki film. niit.,... (Glarya) .me
dmsözü o1an (Marilya lııliller} ft •H • e"'-w ee'•iftir. Hari· 
dlhıyan n en büyik tenorlanadan ciye eezanıti -•·ww'• birinin 
.ı.. (Aleksandar Grey) le çeYİr- • br...&1. ~ 
dili (Salliy) ism"ndeki hfiyük fil. sevcem .. ,_ w -.k .__.... 
.U. bir aan'at harika&& olduğa pçiriyor. Febt .... ___..., 
l&ytenmektedir. Amerika ve Fran• bildiğimh flÔİ basit değildir. 
- gazeteleri .... filim hakkında Öyle mce, &yle kıvrak hldiseler 
'9kdirlerle dolu yazılar yazmış- rçiJor ki, bmı\arin hepsi de g&
farcltr. Joe, bn filimde hem renlerin kalbini en tath heyeean-
paadllı ft hem de loknta gar- t.c •• rollal °"'..-. .. lıay- larla alirD.:llyor. Dekorlarının ih-

• Fraaaalann ea fet1 artiltl oı.. 
(Armant Benılıart) hali hazırda 
Berlincle (Mabanilemdeld kadın) 
filmini çevirmektedir· Kendİll 
ile biıtikte (Sizi venaon) la (San 
odew• esran) ve (Siplala kadaam 
bkua) filmleriaia ....,.u.. 
ri de oyaamalıtachr. 

. "' (La ahi etau) .. ( J)aktilo ) 
filmlerinin unutul.- baf1Dllme1-
• a- Mirat) fİIDdİ ( o..,eı 
Parola) De Uak Baron selli) niD 
idaresi aJtmda { Sil ) ftlmhd ,e
virmektedir. 

il 
(Atk huretleri) filminia ftlll 

· Gluıeai (Jue May) 18 yellİ filmi
ı ismi ( ikisi bir _.cta.. ) dır. 

S. ~.!..__ F _.-L---•:...:_ 
._. nnwdca --~ 

1Iİ (Jan Mirat) " ( >..- Bella ) 
oynamaktadırlar • 

• Giizel Alman artisti~ 
Hayt), ( Hayalin aonu ) • • 
nail olduğu ayni muvaffakıyete 
namzet olan bn,ok bir film da· 
ha bitirmiştiştir .. f.pıi daha tesbit 
eclilmmnlftir. ~e ( ~1 
la llerailer ( w P.boflt ) te 
~- • Y elrıecla Be,otlon1111 blljlk 
maemalailadan birinde ( La dil 
pont) pheseri olan (Gina Manes) 
ve (Danyel Mandel) in b~ bir 
kudretle temsil ettikleri (Ôllm 
perendeıi) g&ıerilecektir • ,.. 

(San odama aran) filminden 
daha kunetli olan {Siyalah kadı
am ko1-u) filmi bitmİftir. Hali 
baırda Parllto (Marivo ) tiyatro-
sunda g~e olan ba fil. 
mln mi~ (Hüget Dliflo), 
(Tuten Rolao), (Manel Bınert), 
(Leoa ~ we Dejaftlen) dir. 

lıete ~ Wr ......_ göter- tişamı •e kunıetli musikisi ile 
..ııtı.._..,-_.atklna,,.,. ı. ilim de menimin ea eok • • • 
Wr ........ •••wt oldaic te- -. si• Wr liaema •Hiseli /ki Arlıslın 
aİlı olunuyor. 
-=::===:==:::=:=~===--~--·~·=-===-=======Garip Şekilde 

Ayni Filmin Kıymetli Bir Artisti İ zdioacı 
Olan Marilya Miller .. Geıp ~ine1e ~ v. fldliaİa kahra ... Ley 

Ayr:.. Lola Lane ile evleniyor. 
Bu kadınla erkek, biribirinl 
filimde g3rmDI vo sevmişlerdir. 
Fakat lairibiri laakkıada edindik· 
leri kanaatin botu1maması için 

bir t1r• Jifsyll& gelmiJ9 ceaa· 
ret edememitlerdır. Nibaret bir 
.-., bir .,. ı1...ta, milflvck bir 
doal buDJan ]JiribJrine tanqtır
Jmflll' " taıHpr tmlpnaz da 
bealeclikleri laİsli açmışlardlr. 
Fakat u .-ra ı&mllflerdir ki 
••rıılancbldın saman hep kavga 
ediyorlar. Aynlmıya karar ver
mifler v• ayrılmupardar. Fakat 
1evgileıl devam etmektedir. 
Nihayet bu acıya daJU•mıyaıa 
Lola ı..e Holinttau ~ya 
" Nevyorb gitmiye karar 
vermiftir· Bu karan haber alan 
Ayree, ona yolda yetişmiş ve 
yol UzeriDde anlaprak biribirile 
• ..._. karan vermişlerdir. 

Jonet Gagnor 
-"!O~---d~---...;;..·- ( Artistııt) sinemasında (Uça-

'Pera a rum Kmarında) isminde yeni bit 
J.T. 1..- -LI. • • ._ ~. Filmin meana 
y aı.an cıamı .. ı\lliı .... .,.. p11 ••rı·wc1a 

fO.,..) • ı R "IHda .. .... .., ... llfer ..... itil' ... , it-
d-'eri (Vat. ..._, flml p ..._ ı pfolllat-laa " k..r. 
terilmektedir. Fa 1ıaftliıinde __... .lnıLfW8•nda fiklyetçiclir. 
geçea, harpler ve mlcadelelerle Fakat 4elikanJı, baba11D1D bllllıa 
dolu elaa bu filim, cuua bir ka· takipledae nt-m yİlle leli bir 
duun oJUdağı rollerdea bahıet- bar bmD'I'• blyiik hir atlda 
melde ve vatan haini .ile mehktea •vmMtocW. B. kacLm ...... 
olu dört askeria en ajar .ceup ellehilmek için aalate pkler ,.... 
marm kaldıklan bir u••* mıya bilıa cewet edeıı. ipe ..ı 
•taaa bqı parlak bir wame macera huwlan sonra bqlayor. 
yaparak mükafatlencl.nld.1cLuwa Bu hararetli qk birçok safhalu 
glltet meMedir.. Ba filimde bir pçirdikten ıonra, nihayet .... 
kadının batikam almak için neler dede hitama eriyor. (Hayatim 
7apabildiji, nelere katladığa ~-) filminin laalk ._... 
~:ı.ı-a:-121• • celbediı• ... • eom__ .. akttta t8'lt ft'Vm .. kı,.mıl 
~U81 'I.... ~--- - filme ilııtilml edeceiiM .. 
deki, Arap ....... ı..., ..... l 

1 
M ..,. .... ~ 

lan Ye lNm Jeılıerci9 de ,....,_ tatmia .,tirecejille kaz& Ç .... 
.aylma .aJder llof bir M' ı aerek mevzu .,. ~ .enir 
bırakmaktadır. sok 1mnetli - eok cmôeJiclir. 

yacağınım 
Bi, Sahne 

Gelecek Hafta Ok 
"Canlı Ceset,. ten 
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Bostancıbaş1, Kadı ile anlaşa
rak mahkumların Bahkpazarmda 
6ldürlllmelerini kararlaştırmıştı. 

Bir yolunu bulup bu bahse de 
karışan Çöplük turpu Mahmut 
Bey, dilşmanların1n ipe çekilme
lerini istiyordu. 

- Evet, diyordu, bunlar asıl-
1Dalıdır, iple boğulmahdır. Çünki 
Subaşının zavallı yamağ1D1 boğ
dular. 

Kadı efendi ayni mülahazada 
idi, "Elcezai mincilsilimell" diye 
Mahmut beye yardaklık ediyor
du. Fakat Si pah Kethüda yeri 
ile yeniçeri çorbacısı, bu ölüm 
ıeklini tiddetle reddediyorlardı. 
Onlar, esasen mabkümların halk 
!nünde c~zalandmlmalanna razı 

değillerdi, bostancıbaşmın batın 

için bu noktada ısrar gösterme
mişlerdi. Fakat kabadayıların ip
le boğulmalarını kat'iyyeo kabul 
etmiyorlardı: 

- Bir Sipahi, bir Yeniçeri, 
diyorlardı, kadın gibi boğulmaz. 
Ancak kesilir 1 

Nihayet, mahmiimların satırla 
başlarının kesilmesi takarrür et
mişti ve bu iş için tam altı cellat 
hazırlanmıştı. Kabadayılar, tam 
,Un doğarken Balıkpazarına ge
tirilecekler ve sıraya çökerdiJip 
bir hamlede başsız bırakılacak

lardı. Cellitlar, deruhte ettikleri 
Yazifeyi kusursuz ifa edebilmek 
için tecrübeler yapıyorlardı. içine 
ıaman doldurulmuş çuvalJara ge
çirdikleri çamurdan yapılma sert 
baş .kaJ.plarım bir darbede dü
türmeği meşkediyorlardıl 

Çünkü o kapının anahtarı bizzat Dizdar Alanın ganında idi 
dan onlara daha ağır bir eza dan, o yakın yerden; müntakim, 
tattırmak istiyorlardL Bu eu, müstehzi ve n:uzaffer bakışlarla 
kendilerile yüzyüze ve gö:zgöze cOşmanlarmı ezecekler, üzecekler 
gelmekle vücut bulabilirdi. Bina- ve cellat ıatırından daha ağır 
cnaleyb, celJatlarm tam yanında bir ıstıraba düşüreceklerdi 1 
yer tutmağı tasarlıyorlardı. Ora- ( Arkası var ) 

Başvekil Paşanın Yaraları 
Tehlikesizdir 

- ---
[Baftarafı 1 inci aayfada] 

rindeki yaraların da yine cam 
kesmesinden ileri geldiği öğre
nilmiştir. 

Bundan sonra kaza mahalline 
gidilerek otomobil üzerinde tet
kikat yapılmış ve kırılan cam- · 
larda kan izleri bulunmuştur. 
Bundan sonra Müddeiumumi Ke
nan ve Muavin Bürbanettin Bey
ler Hususi Kalem Müdüril Vedit 
Beyin de ifadesini almışlardır. 

iptidai tahkikatı Fındıklı ko· 
miserJiği yapmaktadır. Tahkikatın 
hitamından sonra müsademeye 
asıl sebep olan toför Mithat 
Efendi, Beyoğlu Sulh Mahkemesi
ne verilecel<tir. Adliye doktoru
nun vereceği kat'i rapora göre icap 
ederse şoför tevkif edilecektir. 

Dün sabah Operatör M. Ke· 
mal, Burhaneddin, Doktor Akil 
Muhtar, Neş'et Ömer, Bahri ismet 
ve röntgenci Suphi Beyler Pera
paJasta toplanarak Başvekil Pa
şanın yaralarını muayene ve 
tedavi etmişlerdir. 

Başvekil Paşa Ankaraya 
Hareket Etti 

1 
ausi bir vapurile Haydarpaıaya 
geçmiştir. 

ismet Pş. Haydarpaşaya inince 
doğru akşam trenine bağlanan 
hususi vagona binmi_ş ve Anka
raya hareket etmiştir. 

Şehrimizdeki meb'uslar, blltün 
hükümet erkanı ve askert erkin, 
birçok doktorlar kendilerini teşyi 
etmişlerdir. 

Şoförlerin TeessUrU 
Dünkü sabah gaz~telerinde 

kıymetli Başvekilimiz Jsmet Pş. 
Haıretlerinin bir otomobil kazası 
geçirdiklerini kemali teessürle 
olrnduk. Türk mmeıinin göz be
beği gibi kıskanarak sevdiği 
aziz Paşamızın bu kaza "yüzOnden 
hissedecekleri ıstırabın acısını 
kendi kalbizdc duymaktayıL 

Fecaat ini tavsif için kelime 
bulmaktan izharıacz ettiğimiz 
bu kazanın zümremize mensup 
bir şahıs tarafından dikkatsizlikle 
vukua getirilmiş olması, meslek· 
daşlanmız arasında büyük bir 
heyecan ve yeis tevlit etmiştir. 
Sıhhat ve şahsiyetleri vatana 
mal olan Aziz Başvekilimize acil 
şifalar temenni ve derin teessllr-

Resminizi Bize 
• • 

Size Tahiatinizi 

Gönderiniz, 
• 

Sögliyelim ... 

102 IZMIRDE ISMAfL HAKKI Ef.: 
işinde bece
rikli ve at.l· 
gandır. Alayı, 

şakayı sever, 
tah ak kil m e, 

fena muame- J 
Jtye mukabe
ye mütema• 

yildir. Eğlen• 
ceyı ihmal 

- · !lmez. Cesa· ~ 
ket ve kahramanlık mevzuların• 

dan, maceradan hazzeder. Müşkil· 
lata mUtehammildir. 

• 103 ADANADA ISMAIL Ef.: 
·Men faallerine 
uygun gelmi
yen mndaha· 
lelerden ça
buk sinirlenir, 
üzllntDye ge
lemez, intizam 
kuyudatile 
fazla meıgul 

olmaz. Çabuk 
uysallık gös-

terir, hazan da inatçı olur. 

• 104 ÜSKÜDARDA ALI REMZ1 
Ef.: (F otoğrafmın dercini istemi
y"or. ) Babayanidir. Olur olmaz 
ıeye aldırmaz. Bulursa yer ve 
içer, bulmadığı zamanlar taham
mül göstermesini bilir. Rahatına 
düşkün değildir.· Usul ve mera
simden hoşlanmaz, intizamı ihmal 
eder, ikramı , sever. 

• 105 AHMET Ef.: Tuttuğu işte 
:uim gösterir. 
ııraftan müç
teniptir. Liü· 
balilikteo hoş-

lanmaz, fiil 
ve hareketle· -
rini, kararla• 
rını dnıunceye 
tAbi tutar. 

97 SALlH ZEKİ BEY ı ( Eskitr 
bir) AculdOt• 
lzzetinefl 
meaailind• 
ataklık g<Sstr 
rir. Şöhret fi 
ikbalden bal' 
zeder. Sert 
muameleY' 
mukabeleyt 

' ınütemayildit• 
Bir ıeyin ır 

ıahir kısmına daha ziyade ebedi" 

miyet verir, teşvika te~çia uysal
lık gösterir. 

• 101 FATMA MUSTAFA HANI?tf1 

Hassu ff 
bırçmdır. çr 
Luk alanltt 
ae"fİ mesai' 
linde kıskaaV 
lık gösteril• 

Sevdikler bak' 
kında samiJ 

ıe vefalJt 
olur. Sıkıntı1' 
pek geleaı6 

Menfaatlerini yalnız nefsine &ar 
retmez, cömertliğe mlltemayildit• 

• 107 ŞABAN Ef.: Fototrafıod 
evvelce tahlil edilmiş •~ gazetedl 
intişar etmiştir. Bu defa göndet" 
diğiniz fotoğraf tarihinden ıo,,
raki nllsbalan tetkik ediniz. 

• 108 AHMET BEY : Sakin ff 
sessizdir, çeri' 
işlerle müc:a" 
dele et aıek 
istemez, iııtİ
zamı ve terıı1' 
liği •ever. r.a 
ve bareket!r 
rinde dikk,t 
ve alika vır 
dır. T ecessDt' 

Bazan asabi 
ve hırçın olur. 

.----------------- litemayil~ 

Menfaat temin etmiyen meıgale
lere rağbet etmez. Temizlik 
hususunda titizlik gösterir. 

• 

fotoğraf Tahlili Kupona --
Tablatlnlal ltr•••ek Wl1«••lll• 
fototrafouaı 5 adet kupoa ile bir 

llkte ı!nderlala. Fotoj-rah ... ..,.,. 

V Akıanm şu şekli almasından 
lıaz duyan, sevinen, için için gu
rura kapılan iki adam vardı ı 
Mahmut Beyle avcı Bürhan f. •• 
Onlar, tertip ettikleri iftiranın 
böyle parlak bir netice verme
ıinden Adeta müftehir oluyorlardı. 
Alçak bir yaradıh, itibarile bu 
ıevinişte haklar1 da vardı. Çünktı 
kabadayıları ortadan kaldırmak, 
bDtün Edimede teneffüz ve te
ferriit etmek demekti. Artık 
meyhaneler, onların emrile açılıp 

kapanacaktı; artık köçekler, ken
dilerinin iradesile sahneye girip 
sıkacaklardı; artık düğiinler, ..... 
ıulanna göre tertip olunacaktı. 
Bu yegAneJiğin, Sipahi Ahmetle 
arkadqları tarafmdan ihmal edi
len, maddi menfaatleri de vardı : 

Dnn Pt:rapalasta doktorlar 
tarafından son tedavi tedbirleri 
alındıktan sonra Başvekil ismet 
Pqa bir müddet istirahat etmiş, 
aqam il.zeri de Seyrisef ainin bu-

lerimizin ibliğına muhterem ga• 
zetenizin vesatetini rica ederiz 
efendim. lstanbul 106 KADIKÔYÜNDE .. S. M. R." 

tabidir n iade ectu .... 

Blıtlln zevk yerleri, günah odaları 
onlara vergi vereceklerdi. Mey
hanelerin karına, köçeklerin ka
uncıoa ortak olacaklardı. 

Bu aebeple çöplük turpu ae
Tiniyordu; avcı Burhanı sık ıık 
kucaklıyarak haykırıyordu: 

- Becerdik, hu işi de becer
dik. Artık Edirne bizimdir 1 

Otobüsçüler ve Şoförler Cemiyeti 

Jıııı 1 KANUNUEVVEL SALI AKŞAMI 

MELEK ve ELHAMRA SINEMALARINDA 

iSTANBUL SOKAKLARINDA 
BiRiNCi TÜRKÇE SÖZLÜ MUAZZAM FiLMiN 

takdimi milnasebetile verilecek 

FEVKALADE MÜSAMERE 
ıçın BiLETLER ŞiMDiDEN TEDARiK EDiLEBiLiR. 

Melek : Tel. B. O. 868 EJhamra: 
Bütnn yerler numaralıdır. • 

• Şayanı hayret bir eser ve emsalsiz bir temaşa olan 

BATAKHANE ÇİÇEGi 
Dün akşamdanberi A S R i SİNEMADA 

büyük muvaffakıyet kazanıyor. 

Bu fi.mde, büytık gece batakbanelerile M O N M A R T R E Ye 
güzel kadınlar, sefahat yerleri, dansları, hayat ve ihtiraslarile 

Paria Görünmektedir. 
Jt'iümeHlllen ı llARCARET Sl\'NGSTONE ve DON ALVARDO 

ADA AND GALLAI ' nin numaralara. 

Ve aonra düşmanlarının can 
Yerişlerini seyir için intihap ede
cekleri köşeyi tcshit ediyorlar-' . 
Bu iki namert, zev1.Jerirıi lama n
lamak kaygusile l,11 noktayı biJd 
dikkatle ve ehemmiyetle düıünil- Bu ismi iyi hatınnızda tutunuz : 

yorlardı. Sipahi Ahmetle arka- N ı· Ş A N L J 
daşlannın tek bir kılmç darbeai-
le lldlrlbaerini az bulduklanaı- mllkerrerea 16recejiaiz film olacakta. 

~~~~___;_;;=o;;;=o;;;=o;;;::;.;;;__~~~~~~---==---~-=-~~~~~~~~~---...:=== 

HANIM: (Fotoğrafının dercini 
istemiyor) Hassas ve hayalpe
resttir. Ev işlerile llzülmek iste
mez, daha ziyade erkekler gibi 
kalem vezaifinde çalışmaktan ve 
onları taklitten hoşlanır. Mizahı 
ihmal etmez, miistehzidir, arka
daşJar1 tarafından aranır Ye etra
fına neı'e saçar. 

İhtikar Tedbiri 
lBaıtarafı 1 inci Sayfada J 

biç olmıyan eşya da dahildir. Be
yannaıueler tarife numarası aıra
ıile tasnif edilmektedir. Bu su
retle işler daha kolaylaşacaktır. 

Yanhşhklar Tashih Edildi 
Tahdit cctv~llerinin vrırudun

da bazı yan !. ~lıklar olduğunu ilk 
olarak hab ..:r verdiğimiz ( 523 ) 
tarife maddesinin fıkralan lktısat 
Vekiletince tashih edilmiş ve 
tashih edilen şekil dün gümrük
lere bildirilmiştir. 

Bu yüzden denizde bekliyen 
mavnalar da ihtimal cumartesi 
g&nüoden itibaren boıalmıya 
b ı acaktar. 

laım, mealek 
T•J• aaa'at1 

Hansı •uallwla 
cevabı 1 

Fetotraf latlfW 

edecek mi 1 

Çin İşi Japon lf 
( Battarafı l inci Nrfacl• J ,; 

mızda auretİ mevcut olaD C~ 
yeti Akvam teklifi, hada~• ~ 
tir gibi oluyor. Garip bit ~.,,ı 
lidir ki, bu teklifi eneli Çill dl 
eden Japonya olmuttur. r°"" 
tereddüt içinde bulunuyor. "-"' 
bu teklif, fili •aziyetin çok ·,ot· 
ıürmeai ihtimalini g6st:al' 
Maamafih vaziyet .Syle çı talPİ' 
dadır ki, buna, amiyane k il-' 
ile .. Çin - Japon " ifi dellle 
suretle doğru olur. bit ti"' 

Çünki bu devletler orl"' 
raftan sulh tekliflerini yapı'I b.,,.. 
öbUr taraftan da ordul•~::yorl"' 
ket ettirmekte devanı 

11 
... ,Jf 

ptıa1 .... ..... M 
Harp yapanın harp '18 'bi ,..-:, 
lemekten korkmaaa 11 

,, 
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• 
Behice Kadınef en dinin Saraya intisap 

Etmesi De Ayrı Bir Vak'adır 
Bu Kadın Hürriyeti Sevinçle Karşılıyanlardan Biri Olmuş~r 

' kendisine ikbal ve saadet getire-

NAKiLi Z /YA ŞAK /R ' bileceğini tahmin ederek derb.al 
ailesi lıakkmda tabHkata girişmJş. 
Elbus Beyıo kızı olduğunu öğre-::C,. hakkı mahfuzdur 

-152-
Abdülhamit, birdenbire yumu• 

ıamış gibi göründü. Başını yavaş 
yavaş kaldırarak sordu : 

_ Fakat 0 da beni istemiyor. 
O kadar zabite karşı, benden bo
ıanmak istediğini bağıra bağıra 
söylemiş. Hatta, benim yüzüme 
karşı da söyledi. 

_ Siz ona bakmayınız efen• 
dim. Bu, bir sinir buhranıdır. 
Arada n:..irlopu gibi bir evladmız 
Yar. Sonra da mevkiiniz, vaziyeti• 
niz hasebile bu gibi sözlerin uza-

ması doğru değildir. Sonra.. ben 
kendilerini çok münener buldum. 
Herhalde diğer saray kadınlan 
gibi basit düşünceli bir hanıma 
benzemiyorlar 

Abdülhamit, derhal doktoru 
tasdik etti : 

- Ooo... Çok malumntlrdır. 

E'welcc Fransızca bilirdi. Dört 
beş senedir daha ziyade ilerlet
miş. Hemşiresi de bu sene F run· 
,.,. mektebini ikmal etmi~. 

- f şte ben de bunun için 
diyorum ki. bir taraftan siz ken
dilerine daha iyi bir muamele 

yapsanız, biraz da kadınefendiler 
hüsnümuamele gösterse, zanne
derim ki, münasebetsiz bir halin 
ön alınabilir. 

Abdülhamit, ayağa kalkmış. 
ellerini arkasmn koymuş, geziyor• 
du. Dol<tor da ayağa kalkb. Ma-
11aya dayanarak ilave etti : 

- Eğer müsaade buyurursa· 
mı, Müşfika ve Naciye Kadme· 
f endilere ben de istirhamda bulu

nayım.. Bu Kadıncfendi de niha
yd sizin zevccnizdir. Bu da on
lar gibi bir mevki ve paye sahi

bidir. Yazık değil mi ?... Çok 
eminim ki kendilerine hUsnüka

bul gösteril"rse, arada hiçbir me· 

ele kalmıyacaktır. Hele, şu 

mesele hallolsun, kendilerine biraz 
ve yiyecek yedirilsin, şu sınır 

buhranı geçirilsin de, eğer arzu 

etmezseniz yeniden teşebbüs olu
nur.. Ya oğlunun yanına, yahut 
başka bir yere gönderilir. 

Abdülhamit, bu makul sözler 
karşısında tamamen yumuşadı: 

_ Peki... Siz, bir şişe ( Kor• 

diyal) yazınız. Dün gecedenberi 
( Asprin ) de bitti. Reçeteye, 
ilave ediniz.. Sonra, bu gece de 

burada kalınız. 

Cevabını verdi. 

* Yarım ıaat sonra Abdülha-
mit pembe salona gitti. Kadıne-
fendiye müessir sözler söyliyerek 
fisabım teskin etti. Biraz sonra 

Milşfikn ve Naciye Kadınef endi· 
ler de pembe salona celbcdildi. 
Onlar da Behic.ı.: ka ınefendi ile 
göriiştü?cr. 

Abdülhamit, Behice kadme· 
fendiyc yumurtalı et suyu gttir
te.rek içirdi.Ahşam yemeği de hep 

-~ 

Sel'esvabt ismet Bt!g 
[Bu ut AbdUlhamldcı bcnıtemekle maruftur.] 

beraber yen ildi. Aradaki bünı· 
det, zail oluyor gibi. 

• Burada küçük bir istitrat 
yapacağım ve Behice Kadın· 
efendi hakkında aldığ m malii· 
matı da şuraya kaydedeceğim. 

B hice Kaduıefendi, Kafkas 
asilzadelerinden (Elbus) B. ismin· 
de bir adamın kızıdır. Elbüs 
Bey, kırk sene kadar evvel Kaf· 
kasyadan hicret ederek Adapa· 
zanna gelmiş, orada yerleşmiş. 
O esnalarda Behice, on iki 
on Uç yaşJannda 1 a 1ar varmış. 
Sinni, küçük olmakla beraber 
gürbUz ve emsali nadir derecede 
güzel olduğundan bir gün çarşıda 
gezerken, 0 :zaman Adapazarı 
Kaymakamı olan ı:ahn nazarı dik· 
katini cclbetmiş. Kaymakam efen· 
di, zeki bir adammış. Bu kızın 

nince l.emen telgrafhane;e git
miş. (Mabeyini hümayon) telgraf 
müdüninü makine başına istemiş. 
Abdülhamide baıı mühim maru
zatı olduğunu söylemiş, makıne 
başma Esvapçıbaşı ismet Bey 
gelmiş. Kaymakam, ismet • Beye 
Behice bnkkında ızahat 
verdikten sonra ( ancak nefsi 
nefisi müliikioeye layık olan bu 
emsalsiz dilberin ) pek ziyade 
( mahıuziyeti ıahaneyi mucip ola
cağını ) arzetmiş. Mesele Abdül
bamide arzedilmiş. Kıza görmek 
için Mabeyni hOmayundan bir 
heyet seçilerek Adapazarma gön
derilmiş. 

Kaymakam Ef. eneli kendi 
evinde bir ziyafet tertip ederek 
Elbus Beyi de davet etmiş. He
yetle tanıştırmış. Buna mukabele 
olmak üzere Elbus Bey de kendi 
evinde bir ziyafet tertip ederek 
Kaymakak Ef. ile -Adapazarına 
niçin geldikleri henüz malum 
olmıyan- lıeyet azasım davet 
etmiş. Elbus Beyin evindeki 
ziyafette, Çerkeı Adeti veçbile 
hizmet eden genç kızlar arasın
da Behice de bulunuyormUf. 
Heyet azası, kızı kemali dikkatle 
to 'dk ederek hakikaten ıahaoe 
b hcs:ıe malik olduğunu tasdik 
e) e ·iş. Ziyafetin ertesi günil 
heyet lstanbula avdet etmiş. M'e
sele derhal Abdülhamide arze-

dilmlş. 
(Arkaıı nr) 

============~======:==:== 
Geçen Haftaki Çocuk Bilmecemizi 

Doğru Halledenler 
( OünkO nüsl. ada ı cev m , 

Birer AlbUm Kazananlar 
lstnnbui Altıncı mektep tnle

besinden 25 Hasan Ali, fstanbul 
15 inci mektep ikinci sınıf tale
besinden 743 Rüçhan Fahri, 
Kanlıca ilk mektep ikinci c:ını· 
fmdan 21 F erihan İzzet: lstanbul 
ticaret mektebi birinci sınıfından 
115 lbrahirn Etem, Çcngelköy 
askeri orta mektep dokuzuncu 
sınıfından 3858 Fuat, Kızıltoprak 
Reşilpa~a sokak No. 12 de Fii· 
riizan Arif, Çorlu Tapu memuru 
oğlu Nurettin, Galatasaray lise
sinden 143 Mecde\tin Süha, fs
tanbul birinci ilkmektel=inden 
324 Ynşar, Ankara orta mektebi 
ikinci sınıfından 294 Ragıp, ls
tanbul Son Posta kulübü 82~sın .. 
dan Baryer Tenakyan, Adana 
istiklal mektebi 3 Unci1 sınıfından 
531 Celal Nuri, lstanbul erkek 
lisesinden 376 Müfit, Adana lise 
sekizinci sınıftan 127 Hikmet, 
İstanbul Galatasaray Lisesi altıncı 
sımfian 1057 Numan, Ayvalık 
Cümhuriyet Mektebi dördüncü 
sm:f tan 3.:>6 Ahmet, Konya Erkek 
}icesi ikinci sınıftan 111 Mecit, 
İstanbul kırk dördüncü lll<rnelttep 
beş;nci sınıftan 303 Burhan, Sn
llhli E nnf Banlrnsı memurların
dan Nadırc Hamm ve Beyler. 

Birer Mnhtıra Defteri 
Kazananlar 

Sultanahınat San'atlcr mek
tebi birinci sınıfan Zonguldaklı 
Suat, Keşnn Zafer Mektebi beşinci 
sınıftan 69 Hüseyin Mustafa, Konya 
Erkek ]isesi ikinci sınıftan 636 
Agah, Ankara Erkek lisesi ikinci 
ıınıftan 633 Ahmet, Beyazıt 
Vecihi Münir, Edirne San'atJer 
Me' •ebi talebesinden 79 A. Esat, 
K ca Mustafapaşa 298 Adeviye 
F C\ ıi, Ankara Erkek lisesi birinci 
sınıftan 47 Zıya, Koska Mucip B. 
konak 2 Özcan, · Ankara Erkek 
Lisesi birinci sınıftan 172 Nedim, 
Eycp Orta mektebi talebeı'oden 

57 f unt, Ankara Erkek Lisesi 
birinci 11nıftan 268 Zeki, Büyü
kada Şalcı sokak 1 No. da Mu
azzez, Bahçekapı, DördUncO Vakıf 
Han Muammer. Könen Tntun 
1 hisarında Hadi Bey oğlu Emin 
Ati, Adana Ticaret Mektebi 

talebesinden 289 Süleyman Bahri, 
Vefa Orta mektebi UçUncU sı-

nıftan 241 Şem~e:tin, Kabataş 
Lisesi talebesinden 608 Hasım 
Hayrettin, Sivas yedinci 1~ı~ıf 
talebesinden 349 Neşet Nafız, 
Keşan Zafer Mektebi beşinçi 
sınıf talebesinden 89 Kasım, 

CArkaahu' 

A y iZ 
Holivuta Nasıl I<açtım ... 

Yıldıılar Arasına Nasıl Karıştun? 

·------i.1 YAZAN: Selma Z. -
Şimdiye kad:ır senden hiçbir 

kötlıJük görmedim. Fakat.. 1 , ı-a 
verilen teminata binaen gUnün 
birinde bana da bir şey yapman 
ihtimalinden korktuğumu da itiraf 
ediyorum. Bunun için aran ı. aki 
dostluğa artık hitam veri yon.· . 
Çok len enni elerim ki ( Hazreti 
1\ esih ) , sizi ı"I h etsin; ve, fena 
f kirle den es· .e in .. Amin ... 

.!llol'li 
aş mm üstüne ağır bir 

topu eyC'İm ve bunun altındn
dn ezi! y im, ancak bu kadar 
canım y nardı. 

Bu mektubu yırtmadım .. par
çalayıp ntmadım. Vakti geldıği 
zaman, bütün bu hainane iftira
ların aksini ispat etmek için c nu 
mi hin bir ve:oika gibi büktüm 
ve çantamda saldamağa kaıar 
Terdim. 

• 
Misis Kılçınn yazıhanesine gi-

rerken net' eli bulunmağa gayret 
ediyordum. 

- Gudbay. Mis Kılçır. 
- Gudbay Misis Silva 
- Zaten ben de hesabınızı 

görmek için ıize gelecektim. 

Esasen ben başka bir ı aı ivona 
naklediyorum, dedim ve ) n7.ıh -
neyi terkettim. 

• 
Küçük bir bavulumdrn ba. I a 

hiçbır eşyam yoktu. Bnvulumu 
elime nldım ve pansiyond. fır
ladım. O gün akşama kari. r do
las .• dığım soknk kalmadı. Ka i 
deği , boş bir oda bu'a el m. 
Biit · n pansiyon! r, bklı . tıklı n 
dolu idi. 

Açlıktan ve ) orgunlu tan bi-
f &"l cir hale ge'mişlim. ec yi 
bir ole!de geçirmiye lm.r ' r 
dim. Fakat.. ote e gitmcl , 
yatmak ta bir mesele idi. l \ 
Holivut otellerinin çok pah 
doğunu işitiyordum. Benin ı:!° c
bilcceğim ucuz. oteller i c, en 
berbat sokaklarda idi. Bu ucuz 
otellerin bulunduğu ıoknklann, 
bin bir milletin ipten kıuıktan 
kurtulmuı alay alay serserilerile 
dolu olduğunu işitiyrrdum. Bun
lann arasına girmek, epeyce dik
katle düşünülecek bir mesele idi. 
Likin, ne olursa olsun, başımı 
ıokacak, yorgun vücudumu din
lendirecek, geceyi geçirecek bir 

Holioal mesirelerlnd~ 6ir çok genç kadınları /alcılarla 
başbaşa görü,.sünQz 

Ben nekadar güler yüz:Hl bu
lunuyorsam, Misis Kılçırda oka
dar ciddi ve abuı duruyordu. 
Ne ise, hesabı gördük. Alacağı· 
mız vereceğimiz kalmadı. Tam, 
odadan çıkmı}'a davranıyordum. 

Misis Kılçır, elinin bir hareketile 
beni durdurdu. 

Bir taraftan önündeki kalemle 
masanın UstOne hafif darbeler 
vuruyor ve diğer taraftan da lSnOne 
bakarak söylüyordu: 

- Mis Silva!.. DDn akşam 
pansiyona pek geç geldiniz. 
Yalnız başına yaşıyan genç bir 
kı:ıın, evine okadar geç gelmesi, 
calibişüpbedir. Alelhusus, eliniz.• 
deki evrakın düzğOn olmasına 
rağmen ... 

Arhk, bu acu:ı:e karının ne 
demek istediğini derhal anladım. 
Esasen Asabım da çok bozuktu. 
Onun söyliyeceği son ıöıü itit· 
mek, Adeta bir barut fıçısının 
içine bir kıvılcım atmak olacaktı. 
Onu tamamen dinliyecek olursam, 
muhakak pek fena bir surette 
mukabeleye mecbur olacakt m. 
Belki de iı büyüyecek.. ihtimal ki 
zabıtanın müdahalesile netice· 
lenecekti. Halbuki ben, ıabıta ile 
temasa gelmeyi hiç arzu etmi
yordum. Derhal omuzlarımı ıilk· 
tim. Ve lnsaca cevap verdim: 

- Hiç yorulmaymıı doatum. 

yer lazımdı. 
Şapkamı gözlerimin üzerine 

kadar indirdim. Faz.la olaralt 
yüzümU gözümil de bir Fişu 
(bir nevi baş örtüsü) ile sardım. 
l k tesadüf ettiğim otelin kapı· 
sından içeri daldım. 

- Yer yok .. 
Hay Allah müstehakkını versin. 

Haydi bakalım, başka bir otele •• 
Orada da çapkın bir otelci ile 
karşılaştım. Herif bana: 

- Otelde yer yok, küçük .• 
Fakat senin güıel batırın iç.in 
benim yatağımm yarısını bu gece 
sana verebilirim. 

Demez mi? Zaten sinirlerim 
gerilmişti. Adeta, çılgın bir bale 
gelmiştim. Hemen bu küstahın 
karşısına dikildim: 

- Maskara herif.. Senın ya· 
tağmda yatmak için bir . okak 
köpeği olmalıdır. 

Diye baykırmıya mecbur 
oldum. 

ÜçüncU otelin ıahibi, ihti~.ar 
bir kadındı. YUzümden ve goı.
lerimden ııhbımı anladı. Halime 
acıdı. Otelinde yer olmamakla 
beraber, kendi odasının sediri 
üzerine bana temiz bir yatak ya· 
pacağım söyledi... Artık, hiçbir 
şeye bakacak halde değildim. Bu 
teklifi derhal kabul eltim. Zavallı 
kadın daha yatağı hazırhrken, 
benim gözlerim kapanıvel' işti. 

1 (Arkaaıvar) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 BiKAYE 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ B_u_su_·tu_nd~•ç•d~!~~~!AL 

BEYLiK KULU 
-

Nakleden: H. R. -15- Yazan Emil: Ludoig 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

Harp Kontları Sırbistana Yürümek isti
yorlardı. Titza Dayanabilecek Miydi? 

111 
Oltimatom 

Ertesi sabah Viyanada naz1r
lar BaJlplatz ta müzakere ederler. 
Bu efendileri Berchtold kabul 
etmiş ve bir ziyafet varmıt gibi 
her birine yer vermiş. . kendisi 
de bu içtimaa büyllk bir neza
ketle riyaset etmiştir. 

Sağında şövalye tavırlı ve 
nüfuz kabil olmıyan siması ile 
Kont Tisza ; solunda iriyarı vll· 
cudu ve kır sivri sakah ile 
Bethmanı andıran, fakat ondan 
daha zinde biri, imperatorluk ve 
kırallık Nazırlar Meclisi Reisi, 
Stirie zadeglnından, tarihe vukufu 
böyle bir makamı nasıl olup ta 
işgal ettiği derecede al biri, 
Kont StUrgkh. Esmer hatları. 
Polonya şövalyesi tilki Bili· 
nıkinin sima1ının sarıhğmı 

aksettiriyor. Bilinski memlekette 
ne olur biterse bilir ; bıraz da 
düşman memleketlerinde neler dö· 
nüyorsa onları da bilir. Bu masada 
en tehlikeli adam odur: Orada 
dört milliyet ve be, nezaret top• 
lanmıştır. Hiçbirinin diğerine 
emniyet ve itimadı yoktur. 

Sivil giyinmiş bu solgun dört 
diplomat kendilerile ayni masada 
yer almış yeşil, beyaı ve altın 
sarısına mllstağrak diğer Uç şah· 
siyetin şu dakikada meshuru gibi 
idiler. Harbiye nazm Krobatin, 
bahriye nazırı mümessili bir 
amiral; Avusturya ordusunu 11· 

lah eden, ltaJyaya karşı bir 
plan hazırlıyan, memleketin harp 
mefahirinden Baron Conrad von 
Hötzcndorf. Baronun ıiması fera
gati nefs, sür'ati karar, şiddeti 
azim makesidir. Bu, daha ziyade 
bir mü tef ek kir başıdır. 

Kont Berchtold bcrşeyi ba
rırla m ıştı. Bu harp meclisini açar
ken •·Bosna Saray faciasile Bos· 
na - Hersekte maalesef tahaddüs 
eden dahili, siyasi vaziyeti boğan 
pis havanın tasfiyesi için çareler 
dü,üneceğiz ... " demiştir. 

Miileakiben noktai nazarinı 
anlattı : " Kuvvet istimal etmek 
Sırbi t:ının tecavüz kabiliyetini 
ebediyyen yok etmek ,, Berlinin 
ittiraki 11 Kat'i surette müemmen
dir. " ıarbe kat'i olmah, hesaplar 
eörill melidir.-

Aousturga- Alman anlaşması iıt• böyle tes'it edilmişti 

Emsali fikirler arasmda fU Kont Sturgkb daha ileri gf-
hakikat ta itiraf olunuor : diyor :"Sırbistan saltanat haneda-

"Vehme kapılmıyorum. Sırbis- nını teb'it ederek tahtı Avrupalı 
tan ile harp, Rusya ile harbi bir prense tavsiye etmek te mü-
istilzam etmesi melhuzdur.,, Kont ıip olur.,, 
billbare müzakerat zabıt ceride- Kont Tısza her taraftan mu-
sinden kat'i bir mana ifade eden hasara olunduğunu görmekle mü-

cadele ihtiyacı arttı. Harp Kont-
bu cümleyi tashih ediyor ve ları ve Şövalyeleri Sırbistan 
kendi elile şu şekle ifrağ etmit· hakkında kabulü kabil olmıyan 
tir: "Kabildir ki Sırbistana karşı efkar ve metalipte ittihat et-
sillb istimali Rusya ile harbi mekte olduklarından şu mukabe-
istilzam etsin ... ,. lede bulunuyor: 

Kont Tisza'nm cevabı: "Öyle "Metalibin çok şiddetli olma-
görUnüyor ki Sırbistanla evveli ıını ilk söyliyen benim. Fakat 

müzakerata girmeden nagi- onları, kabul edilememeleri mak-
hani hücum edilmek düşünü· tadile dermeyan ettiğimizi his-
lüyor. Ben buna razı olamam. ıettirecek olursak harp ilinına 
Evvell şiddetli ve ·tahakkuku müteaJlik hakkımız zayıflar. Mü-
imkinsız metalipte bulunmalı, taleam kabul edilmediği halde 
bu mutlak lAzımdır. Ama Sırbls· neticelerin mes'uliyetine ittirak 
tan kabul edermiş, Ali, lehimize edemem.,, Ve BıJinskiye tariz ve 
çok parlak bir muvaffakiyet kay- Bosnasaray suikastından kendisi-
dedilir. Balkanlarda nüfuzumuz nin mes'ul bulunduğunu illve 

artar. Yok Sırbistan kabul et- eder. 
Şimdi söz sıralf askerlere mezmİf, o zaman ben de harp 

taraftarıyım. Ancak şu noktada 
şimdiden israr ederim ki hedefi· 
miı Sırbistanın kökünden yok 
edilmesi olmamahdır. Çünkü 
Ruıyanm son nefesi•e kadar 

buna muhalefet edeceğine tllphe 
yoktur, yine çUnkU Macaristan 
Meclisi Nüzar1 reisi sıfatile Sır· 
bistamn memleketimize velev bir 
kısmmm dahi ilhakına hiçbir 
vakit muvafakat edemem. ,, 

Zaten harp şimdilik hiç te· 
menni edilecek birşey değil, kor
kulan birşey olarak mUtalea 
edilmelidir. 

Sturgkh ve Bilinıki harp 
lehinde söylediler, ikisi de esas 
olarak Petiorek'in Bosna mUşkU
lltını ancak kılıç kuvvetile ber
taraf etmek hususundaki nazari
yelerini terviç ediyorlardı. Har· 
biye Nazırı da bu ekseriyete ilti
hak etmiş ve şu yaveyi de yuvar
Jamııtır; "Diploması muvaffaki
yetinin kıymeti yoktur.,, Harp 

taraftarıdır. Tekaddümen dera
kap başlanmak fikrindedir: "Ao
kcri nazardan şu noktada israr 
ediyorum ki, harbe hemen bat· 
lamak 15.zımdır. Şimdiye kadar 
iki fırsat kaçırıldı. Derakap gö
rüşmezsek cenup lsIAv vilayetleri· 
miı bunu zafımıza bamledecek-
lerdir." 

gelmiştir. Harbiye Nazın harbi 
üç muhtelif cephe üzerinden 
yapmanın imkAnmdan bahseder. 
Bulabileceği asker miktarından 
ve bir Avrupa harbinin infilakı 
melhuz bulunmasından görüşülür. 

Ayrıldıkları zaman bir karar 
verilmemiştir. 

Tisza faciayı bertaraf edecek 
surette sebat gösterebiJece~ mi? 

(Arkau var) 

1 Günün Takvimi =ı 
BUGÜN - 21 teşrinisani 9JI, 

Cuma, Rumi 14 teşrinisani 1347, 
15 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7 Bat.şı 
16,43 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa-
bah 4,59, öğle 12,l ikindi 14,29, 

akşam 16,43, yatsı 18,21. 
ALKAZAR - Slayorlta 
ALEMDAR - Cambaıla• ar11ıda 
ARTiSTiK - Uçurum lıenarınl'l 
A S R I - Batakhane çlçe[ \ 
t::K LE 1 - Atk hlrtızı 

ELHAMRA - Volıa aahlllerinde 
ETU V A L - C,Uzolllh Kr lıçeıl 
FERAH - Konaer, varyete 
FRANSIZ TIY ATROSU - Bulgaı opereti 
GLORY A - Meçhul 9arkıcı 
KEMAL 8, - Şafak 

MAJlı< - Buı~ 
MELEK - Atk• ıuaamıı 
MILLl - Gece aevdaları 
OPERA - Vatan Hainleri 
ŞIK - Kırık Kıalp 

DARÜLBEDA Yl - Mukaddu alev 
KadıldSy SGreya - KUçllk Daktüe 

ihtiyar dadı 10 senedenberi 1 
çiftlikte almeğe gayret ediyor, fa
kat bir tllrlü 6lemiyordu. 

Dadının bu haline göre yaiın 
sütçWerin yanında ufak bir mut
fak, kııın, beyler şehire indikten 

sonra, evin sofalarının birinde bir 
köşe tayin edilirdi ve böylece , 
dadı gelecek bahara kadar ölmi
ye çalıtırdı . 

Baharın güneşli ilk gününde 
ağaçlann arasında ipi gererek 
kefenini havalandırırdı . O gUn dadı 
için mukaddes, en mühim gün 

idi. Hizmetçileri gülüşüyorlardı . 
• Dadıcığım, artık gömleğin bir 

seneden fazla dayanmaz •• Yenisini 
dikm~liıin •.. 

Kışın boşalmış evin içinde 

yapayalnız kalıyordu. Sabahtan 
akşama kadar dolabm arkasında, 

101 bir köıesinde oturuyordu. 
Aktam ev bekçisi gelince ha

tunla çay lçmiye mutfağa kadar 
ıürUkleniyOl'du. 

Atq bqına geçer, yarım 

cOmlelerle, sonunu girmediği 

saçma ıapan bir masal anlat
mağa baılardı. Bekçi hatunu bir 

müddet dinler ve birşey anlama
dan kızar ve dinlemez olurdu. 

Dadı anlatmıya dc:vam edi
yordu: 

- Mendili tam iki sene işledi
ler. 4 tane tenteneci kız herbiri 

köşeai ayrı ayrı iğne ördüler. 
Hanımımız valde sultan huzurunda 

görllnmek için saraya gidiyordu .. 

Bir tane hammımız vardı!. Kız· 

lara aağ elile dünyada vur
mazd. ÇOnki hepimiz tentenecl 

idik. Amma, ıol kollarımız çim
dikten alacala tavuk gibi olmuş

tu. Bet yaılarında gergefe oturt· 
turdu; kimi kambur, kiminin sağ 
omuzu yukarı, ıolu aşağı idi .. 

Rahmetlik Paşa, o pek uslu 
idil Sessiz oturur, resimlikleri 

İflerdf. Konağımıza, soysop ak
rabalarına boyuna işlerdi!.. Pek 

ağır başlı idi.. Küçük bey öyle 
değildi: Şakavandı. Bir defa sey-

yahatten pek neşeli buyurdular; 
gergef çi kızlarımızdan bir tanesi 

on iki yaşlarmda ancak, cılız, amma 
saçları tam topuklarma kadar uzun-

du.K Oçük Bey iki örgUyU koluna 

görüyordu. Bu da sessiz salak 
bir şeydi. iki süt 1' ardeş karşı kar-

şıya oturup ağlaşıyorlardı. Birkaç 
gUn gelmezse, gelin, hanım ha· 
nımcık mektup yazar, beni yol· 
lardı; süt kardeşinden gelen mek

tupları da bana saklahrdı. Beni 
pek severdi! Herşeyi bana emanet 
ederdi... Biz de onu severdik. 

Bir gün küçük bey köye har
man bakmıya gitmişti. Biraı 

sonra gelin hanımın salak süt 
kardeşi geldi. Yemek odasına 

oturup dertleşiyorlardı. Bir de 
baktık ki Küçük bey!.. Yolda 

sıtması tutmuştu, beti benzi sap
sarı. Karısını ılit kardeşi ile ye· 
mek odasında görüverince büs
bütnn kudurdur Sofrasında ne 
var ne yoksa aşağı indirdi! Sa-

lak silt kardeşi nasdsa kurtuldu, 
kaçtı ... 

Bizimki de: - "Kanma baştan 
çıkarıyorsun!... Seni Avrupalı bo-

zuntusu, senim .. " diye haykırı· 
yor. Ben de bunları duyunca : 
11Eyvabr ... Simdi bize de sıra ge· 

liyor!. .. ,, dedim. Onun azıcık öf

kesinin geçmesini bekledim, sonra 
gelin Hanımın mektupları boh

çamdan çıkarttım ve doğru kD· 
çük Beyin yanma koştum. Ayak· 

Jarma kapandım: - "it böyledir, 
dedim, velinimetimfn karasının 

baştan çıkaralmasma yardımcı 

değilim... Beylik kuluyum, bey· 
lerime ihanet edemem ... ,, dedim. 

O vakit ne olduğunu görmeli 
idin iL Gelinciğimiz, - Allabın 

mellikesi, - bir seneye varmadı; 

hep o salak ıOt kardeıinin mek

tupları yOzUnden oğlan kendini 
tllfenlde vurdu... itte sana Av
rupa terbiyesi... Hi - hi- hi... Pek 
gUldOk 1. •• 

Ya!... Gelinciğim iz öldü ... 
Nurlar içinde yatsm, Allahın rne

liyikesi t Besbelli cennete de 
parmaklarının ucuna basarak 

girdi, yavrucak... Pek yakında 
inıallah ona kavuıacağım.. Mer
hametli gelinimiz cennet kapısın
da beni karşıhyacak ve fedekir 

kulu dadısı için cennet sarayla
rının bir köıeciğinde, ufak yerce
ğlz ihsan eylemesi için Allaha 
yılvaracakbr 1 Amin. 

makaraya iplik sarar gibi yakaladı, ~--••••••••••., 
ta üst kattan aşağı kadar kızı 

indirdi, sonra ona .. Çiftetelli ,, 
oynatmak iıtemişti. 

Halbuki kız, Allahm buda!a11 
Beylerin takalarına anlayacak gibi 

değildi.. hemen kendinden geçi
verdi... Katıldık gülmekten ... 

Hi - hi - bi... Sonra sakat kaldı : 

SON POSTA 
ı ,i Y ... mt, Slyael, Handlı •• Hallı gaıe ' 

ldar• ı Alemdar mıhalleal 
Çatal<•tm• ıolui• 

felef.. fatHbul • 201JS 

Poıta kutuau ı lıtanbıal • 741 
Telıraf: lata•bul SON POST,\ 

Vakit vakit bayılma gelirdi. Çok ABONE FiA Ti 
takacı idi küçük bey 1 TÜRKiYE - !,Ol!,!!I 

D - • d " 1 • f 1400 Kı:. 1 "-•• 7700 <r. g41DJ e, goz erım gerge · "7C 

ten bozulduktan sonra, küçük !: : : ~' 1
: :: 

beyin gelinine verdiler. Gelinimiz ıso ,. 1 " JOO '' 

de pek iyi idi 1 Nazik, merha· 1 Gelen cvrals ğod .erıımsa. 

metli .• Parmaklarının ucuna ba- ilanlardan mea\ıliy•t ahnm•" lr 

sarak yUriirdü ... Fakat küçük bey Ceup için mektuplara 6 kurutl" 
pul llbe1l l1&1mdır. 

A b h 1 d k .,,ıur. 

Ua ra met ey esin, canavar ı. 'l~A;dr;;e•~d;e~ğl;•t;ır;ıııa;;eıı~ı~ı;20~1-ur--~ 
Dövmiye başladı mı, hiçbir şey 
gözüne girmezdi. 

Gelinimizin bir zaman süt kar
deti &elmifti... Avrupada • tabıil 



Yeni" 
• 

Peygamberi 
• Şarkın • ? • D 

Bu arada lngiliz Komiseri ile 
bir defa daha konuştum. Bu zat 
bana Hintliler hakkında biiyük 
bir dosya vererek tetkik etmek
Jiğimi istedi. Gerelc bu dosyayı, 
gerek ( Şeyh Tayyip ) ten aldığım 
diğer evrakı göz 'en geçirdiğim 
zaman Hintlilerin Cenubi Afrika· 
da ( Serbest Oranj ) Hükômeti 
toprağından pek feci bir surette 
tardcdildiklerini öğrendim . 

O zaman, bu mütaleanın, bu 
tetkikin istikbalde ve benim için 
pek azim bir istifadeyi mucip ola· 
cağm1 bittabi bilmiyordum. 

O sırada ben, dava bittiği 
takdirde sene sonunda, hatta biraz 
daha evvel Hindislana dönmeye 
karar vermiştim. Fakat Cenabı
hakkın takdiri başka türlü imiş. 

f( 

Piretoryada bir sene kaldım. 
Bu mnddet hayabm içinde tetkik 
Ye mütalea itibarile son derece 
kıymetli bir devre oldu. Cemiyet 
için çalışmayı orada öğrendim 
Ye bu sahada şahsi kudretimin 
ne dereceye kadar çık~bileceğini 
yine orada gördüm. Ayni suretle 
mesleğimin hakiki manasını da 
orada anladım ve bir genç Avu
kabn bilmesi lazım geleceği şey
leri de orada tetkik ettim. Hulasa 
meslekte ademimuvaffakıyete uğ
ramayacağımı yine orada anladım. 
En nihayet bir Avukat için mu
vaffakıyetin sırn ne olduğunu 
hep orada gördüm. .. 

Dede Ahdullabın davası kn
çfik bir iş değildi. Filhakika kırk 
bin İngiliz altını mevzuubahs olu
yordu ve ticari muamelelere ait ol-
duğu için mali miişküliit ile doluydu. 
iddialar bir taraftan ticari senet
lere, diğer taraftan da bu senet
leri tevdi İçin yapılan müphem 
bir vade istinat ediyordu. Ve 
müdafii bu senetlerin yanlış bir 
ıurette verilmiş olduğunu söylU.. 
yordu. .. 

Bu mesele beni son derece 
alakadar elti. Dosyalara alarak 
bütün muameleyi gözden geçir
dim. Müvekkilim akıllı bir adamdı 
ve hakkımda hudutsuz. bir itimat 
beslediği için vazifemi çok ko
laylaştırıyordu. 

İşe başlayınca defterleri ciddi 
bir surette tetkik -ettim. Mubabe
rat Gujarati Jisanı He yapılmıt 
olduğu için bunları lngilizceyc 
çevirmek ilk adımda tercüme 
kuvveti arttırdı. 

• Defterleri müteakip kanuni 
tetkika koyuldum. Bu sayede 
belki tarafeynden hiç birinin bil
nıediği hadiseleri de öğrenmiı 
oldum. 

. Şimdi efe pek iyi hatırlıyorum 
iri Mister Pincutt : 

- Kanunun üçte birini bidi
Btı teşkil eder, mütaleasında idi. 

1
u mütaleanın nekadar doğru 

~ duğunu bilahare cenubi Afri-
1:._nın meşhur avukıatı müteveffa 
•Yıos ö L . • Y eonard parlak bir suret-

Bana gelince: 
Muhakeme ce!se
lerinden birinde 
anladım ki; ka
nun müşterimin 

a 1 ey hin dedir, 
adalet ise biJakis 
müşterimi müda
faa etmektedir. 
Bu vaziyet karşı• 
smda sıkıştım, 
gidip ( Lonard ) ı 
görerek mütale
asmı sordum. 
Davanın çok 
karışık olduğunu 
derhal anladı ve 
dedi ki: 

- Bir avukat 
bir davanın isti
nat ettiği vak'a 
ları ihtimam ile 
tetkik ederse 
mutlaka kanu
nun mlb:ahere
t ine mazhar 
olur. Binaenaleyh 
biz de bu dava· 
nın istinat ettiği 
vak'aları daha 

derin bir surette Candinin Hindbtanda teşkil ~ttiği •er!Hst 
tetkik etmeliyiz. Gönüllül11r nümagıı gapıgorlu 

Bu mütaleayı mfiteakıp ben- me murafıda biniyordu. Ba vaziyet 
den, dosyayı bir defa daha tetkik karşısında bir giln gelecek, her iki 
etmekliğimi ve sonra gelip tekrar tarafJ ta nekadar zengin olursa 
kendisin~ görmekliğimi istedi. olsunlar masarifi tediye hususunda 

.Tavsıye ettigw i gı·bi dosyayı imkansızlıkla karşılaşacaklardı. 
d Dava, alakadarlan o derece işgal 

yem en tetkika koyuldum. Bu ediyordu ki başka işlerine bakma-
d~fa d~va bana tamamen yeni ya vakit bulamıyorlardı. Bu ara· 
bır şekılde göründü. Ayni za- dada her iki t~fın ıuiniyeti 
manda Cenubi Afrikada vaktile arttıkça artıyordu. 
rüyet edilmiş, bizmkioe müşabih Nihayet Şeyh Tayyip teklifimi 
bir davayı keşfettim. Mister (Lo- kabul etti, bir hakem çağırıldı, 
nard) a giderek vak'ayı anlat· dava onun önünde muhakeme 
tım. Dinledfüten sonra : edildi ve Dede Abdullah kazandı. 

- Mükemmel, dedi. Davayı Yalnız bu netice beni mem-
kazanacağız. Fakat karan vere- nun etmedi. Şimdi müşterimin 

karann tatbikını istemekte haklı 
cek olan hakimin oahsiyetini b"I ( ş b T olmasına ınuka ı ey ayyip) 
nazarı dikkate almayı da unut• in bütiln borcunu derhal vere-
mamalıyız. bilmesi mnnıkün değildi. 

Ben Dede Abdullahın dava• (Mabadf yarın) 
ıını hazırlarken bir davayı 
doğuran hadiselerin ne dere- Doğum ve kadın hastalıklan 
ceye k~dar mühim olabileceğini mlltehassw 
h~nüz ıdrak etmiş değildim. Ha- D O K T O R 
clıse hakikati ifade eder hakikat 
yolu takip edildiği ı:aman da Hüseyin Naşit 
kanun tabit surette insanın 1·m- Tn.-b k 

d 
Hastalarını w e arşısında 

da ına yetişir. b eski Hilaiiahmer inasmdaki 
Dede Abdullahın davasında mua enehanesinde bergün öğ-

hidise esası güçleştirmişti, M leden sonra kabul etmektedir. 

fakat kanun müıterimin lehin- Q Telefon lst. 22622 
deydi. Yalnız gördüm ki her mP.'7 

ikiıi de akrabadır, ber ikisi de 
ayni ıehirde oturmaktadır ve 
dava devam ettiği takdirde her 
ikisi de harap olacaktır. Çünkü 
davanın ne kadar süreceğini biç 
kimse bilmiyordu. Tarafeynden 
hiçbirine fayda temin etmeden 
ilanihaye sürüncemeye düşebilirdi. 
Binaenaley herkes işin bir in 
evvel bitmesini istiyordu. 

Gidip (Şeyh Tayyip) i gördüm. 
Tavassut etmesini istedim. Ve 
kendisini, her iki tarafın da ili· 
madma n.azhar olan bir hakem 
bulunduğu takdirde lıin çabuk 
biteceğine ikna ettim. 

Avukatların ücretleri yliksel
na mabke-

En aai?lam 
L Astlk lerldlr ..._ ........ _ 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

27 Teşrinisani 1931 Cuma 
lstanbul - 11200 metre, 5 ki

Jovatl 18 ile 19 arasında gramofon 
konseri. 19,30 ile 20,30 arasında 
Nermin ve Vedia Rıza Hanımların 
iştirakilc alnturka saz, 20,5 ile 21 
arasında Darülhedayi san'atkar 
larından Halide Hamının (Habibe 
molla) monoloğu, ·21 ile 22 
arasında İnci Hanımın iştirakile 
alnturka musiki 22ile22,5 arnsıııdn 
Necip Yakup Beyin idaresinde 
Tango orkestrası • 

Heilsberg - [276 metre, 75 
kilovat ] 19,30 Kukla tiyatrosu, 
20,35 Königsberg operasının or· 
kestra heyeti tarafından konser. 

Brilno - ( 341 metre 36 kilo
vat) 20,5 Prağdan nakil, 22.15 mek
tup kutusu, 22,20 Pragdan nakil. 

Miihlaker - [ 360, metre, 75 
kilovat] 20,15 Studgarttan naklen 
Massenetin Manon opera ı. 

Lemberg - {380 metre 16 ki
)ovat] 19,5 Gramofon neşriyatı, 
19,45 V nrşovadan nakil . 

BUkreş - ( 394 metre 16 ki· 
lovat) 20 Salon orkestrası, 20,30 
konferan, 21,15 keman konseri. 

Belgrad - [429 metre 2,5 ki
lovat) 20,5 Keman konseri, 21,30 
şarkı konseri, 22 akşam konseri. 

Prağ - (488 metre, 120 ki· 
lovat ) 20,30 Var~ovadan nakil, 22 
Paristc Trokadcro tiyatrosundan 
nakil 

Viyana - [ 517 metre 20 ki· 
lovat} 20 Nevyorktan nakil, bu da· 
kikada ne komı~uyorlar, 22 akşam 
kon deri. 

Peşte - (555 metre, 23 kilo
vat J 20,40 Paristc Trokadero ti
yatrosundan nakil , 22,5 Peşte 
operasının orkestra heyeti tarafın· 
dan kon-ıer. 

Varşova - (1411 metre, 158 
kilovat! 20 musikili musahabe, 20,15 
senfoni, 23 oda konseri. 

Berlin - (1635 metre, 75 ki· 
lovat l 20 Nevyorktan nakil, 21,30 
konser. 

r 

28 Tesrinisani 9 31 Cumartesi 
fstanbul - (l 200 metrı·:l kilo

vat) l 8 ile 19 ura ında gr .ıınofon 
kon~crleri, 19,.J iJc 20,5 um ında 
Tahsin Beyin i~tirak ile i11< ı' ı:ını., 
sonra Ajans haberleri, 20,5 
ile 21 ura ında gramofon il operu 
parçnlan, 21 ile 22 :ırasında Belki::. 
Hanımın işıirakıle alaturka lllll"'iki. 
22 ill· 22,5 nra ı;, ıncla Necip ) akup 

Be} in id:ın~ ind<' alafranga rl-.e tra. 

Heilsberg - (276 ınetr 75 ki
]ovat J 20 Matmazel A vusLuryn iJc 
Almnıt)anın birleşmesini i tiyor, 
serle\rlıalı bir komrdi, 21 BerJin
den naklen dan,., ha \'al arı. 

Brüno - [3 11 ım tre 3u kilo
vat) 19 Prnğdan nakil, 21 t--.IJi se· 
ne e\"\ el ki dan lar. 

Mühlaker - 1 360 m trc 75 
kilovat] 20 Viyanad.ın naklen Mat
mazel Avustur)a ile Almanyanın 

birle:. rn !erini iinvanlı komedi, 
22,40 Viynnad:m naklen dan'- ha
vaları. 

Bükreş - P91 metre, 16 ki 
lo\ıat ) 19,30 Homanya opera ındnıı 
nakil. 

Roma - [ 4 11 metre 75 ki
voJatJ 21 Operadan naklen Kava). 
yera Hu tileana operası. 

Prağ - 1488 metre 120 kilo
vat 1 20,:30 .Milipel havaları, 21 
şen g<'cc, 22 son haberler. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
lovat 1 20 Matmazel Avusturynnın 
Alıııunya ile birleşmesini i tiyor 

serle' halı komedi, 22.15 dan ha· 
vaJnrı. 

Peşte - fSSO metre 23 kilo • 
vut) 19,45 Budnpeştc orkestra kon· 
seri, 22 salon nıu .. ıkisi. 

Varşova - ( 1411 metre 158 
kilovat) 20,15 alon ork tra ı, 
21,25 1 tasyonun romanı 22.10 
Şopenin eserleri. 

Berlin - ( 1635 metre "":) ki· 
lovnt ) 20 Viyanaclan naklen ko
medi, ı;onra c.ians havaları. 

Dikkat: Dcrcetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa 1aatinc göre t nz.im cdılmiştir. 

İstanbul ıaatine tatbikı lçio Avrupada saat { 12) olduğu 
:ıamao l.tanbulda ( 1) e g-eldiQ'i far:ıedilmelidir. 

Bugiln ve 
Bu akşam 

ıaat 21, 30 da 

MUKADDES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Yazanı S. Maur
bam Tercilme 

eden: 

A. Gazenfer 

ISTAHBUl BElEDIUSI 

~~ ~ ~~ 
1111 

11111111 
HALK GECr.SI 

Oyundan sonra hususi tramvay. 

S. R. 
Mektubunuzu aldım. Milteceui 

değilim. Pazar ınnü saat (7) de 
.. Ambasadar ,, de bulunaca
tım. Aldatmak istiyenden ve 
aldanmıyan arasında aldanao 
kim olacaktır acaba 1 

A. K. 

stanbul Beşinci icra Memur
lw undan : Bir borçtan dolayı 
mo 1cuz ve satılmasına karar ve· 
rilen ppka, Beyoğlunda Tekke 
sokağında 432 No. h dOkkinda 
2 kinuııuevvel 931 çarşamba 

gilntl saat 13 ten itibaren açık 
arttirma ile AtılacaiJ iliıı olunur. 

BULGAR OPERET HEYE11 
( Fransız Tiyatrosunda ) 

Bugt:n M A T 1 N E saat 16 da 
" PRENSES ÇARDAŞ " 

Prima Donna: Mimi Balkanska 
Tenor: Yvan Çaçef. Akşam saat 21 
de .. HAREM ESRARI" Eski ile 
Yeni Tilrkiye arasında mücadele 

Bu piyes Türkçe oynanılacak. 

ON ALTINCJ 

PATRON KUPONU 

No. 12 
Caaetemlade o bet r'la1e \b 

Hrroekte Oldut\lm.ıa Patr:ı11 11 
bedan aJnaak lati1or1a'.Uı, b11 
lnapo1111 a. .. ıp aakla11ru• H lS 
kupo,"\ topla7ınıı. Patre:aları.nır 
dan pek aıemDua o acaluııu ı. 

Patronlu ae,r• Jll JI ıl.tıl yü .. 
den ltlbarea J.ıaııb~ laarlle 1 •h 
lılr hafta, taı•ıı karlleıi :ala 011 

ıOn lçla:le kı.ıpoıı arııu ılh hr• 
me.tdlrler. 811 mUdJeı ıe;tut111 

aonra kupoıalar ka , .. ı eJJı n.u. 
Pulıu:ıt olanlara Patron 

gönderilmez.. 
Tafra ve latanbul lcarilcri

mi:ıin Patronlarını matbaa
mııdan aldır mal arı li:ıtımdır. 

Poata ile gönderilmesi nl 
btiycnler m ktuplarana o ı 
kuruıluk pul lcffetmelid r er . 
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-ı .__....MI iDE 
Ahçısından ve yemeğinden şikayeti olanlara 

NARiNZADE LOKANTASI 
Yağını ve her türlil litldai maddulnl doirudan doğruya Anadoludan ıetlrlr. 

lstanbulun her semtinde Ye her ke1e1e elveritll ıurette, tıten!len telklde evlere abone 
yapılır. Sultanahmettekl lolcantamııa mOracaat. 'W-!B!!l--lillll 

Galata ithalat Gümrüğü . 
Müdürlüğünden: 

Adet Nev'i Kilo Cinsi eşya 
1 Paket 44 Sal em 

Evsafı balAda yazılı eşya 12 • 1 ı -931 tarihinden itibaren 20 gün 
mü<ldetle bilmüzayede satılacağından taliplerin 1 - 12- 931 Sah günü 
saat 15 te satış komisyonuna müracaatları. (3797) 

• 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Tarifesi Evkat 

931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

No. Hutut 

10 Şişli-Tünel 1 
11 Kurtuluş 

1 Tünel 

12 Harbiye 

1 'S!? Fatih 
"°' 

1 
14 Maçka 

>(Jl Tünel 
it 
a" 
it 15 Taksim 

1 
-;:;-
it 

Sirkeci IA ... 
16 Maç k a· ı 

Bayazıt 

18 Taksim· ı 
Fatih 

19 Kurlu luş- ı 
Bay azıt 

Birinci Son 
Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

Şişliden - Tünele 3,6,9 6,30 24,IO 
Tünelden - Şişliye 

" 
6,55 24,33 

Kurtuluştan - Tünele 30 21,00 23.30 
Tünelden - Kurtuluşa 

" 
21,30 24,00 

Harbiyeden - Fatihe 5,11 6,09 1,02 
F atibten - Harbiyeye ,, 6,21 1,00 

Maçkadan - Tünele 30 20,30 23,30 
Tünelden - Maçkaya n 21,00 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 4,5 7,IO 20,05 
Sirkeciden-Taksime 1 7,35 20,30 

Maçkadan· Bayazıta 6,8 6,40 22.20 
Bayazıttan-Maçkaya 14 6,33 21,30 

Taksimden-Fatihe 15,30 7,30 18,30 
Fatihten· Taksime " 

8,16 19,16 

Kurtuluştan - Bayazıta 6, t 1 6,40 21.10 

Bayazıttan-Kurtuluşa 15 7,30 22,00 

Beşiktaştan - Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan - Eminönüne 6,26 
Bebekten - Eminönüne 8, 16 6,30 21,59 

~ 22 Rebek ·Eminönü Em;nönünden - Bebeğe 45 6,45 22,42 

Bebekten - Karaköye 22,25 24,40 
Karaköyden - Bebeğe 23,10 1,25 

a" 2.05 
it • 

Bebekten - Beşik.taşa 
20,44 

[ 23 Ort,k8y-Ak,.;'Y 1 

3' Boş;kt., - f•Uh 1 

32 Topkapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edirnekapı-

1 

Ortaköyden - Aksaraya 10,16 6,06 

Aksaraydan - Ortaköye 20 6,45 

Beşiktaştan - Fatihe 7,11 7,00 
Fatihten - Beşiktaşa 15 7,46 

Aksaraydan - T opkapıya 6,12 
T opkapıdan - Sirkeciye 6,10 6,3.i 
Sirkeciden - Topkapıya 20 7,09 
T opka pıdan - Bayazıta 60 24.00 
Bayazıttan - T opkapıya 24,30 
T opkapıdan - Aksar:ıya 

Aksaraydan-Y edikuleye 6,08 
Y edikuleden-Sirkeciye 6,11 6,33 
Sirkeciden-Y edikuleye· 20 7, 13 
Y edikuleden - Bayazıta 60 24,00 
Beyazıttan - Yedikuleye 24,30 
Y edikuleden-Aksaraya 

Aksaraydan Edirnekapıya 6,0..ı 
Edirnekap.dan Sirkeciye 7- t 4 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayıızıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapından - Aksaraya 

21,30 

20,30 
2ı, 16 

22,10 
22,46 

l,00 
1,45 
2,05 

22, 14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

22,20 
22,55 

1,00 
1,45 
2,05 

K O L AY L 1 K L A -......-ı-. 
ALMaNCA öGRENME USULÜ 

Maarif Vekliletiııin 8 - 4 - 931 Tarth Ve 785 Nurnarnlı l<aıari!ıı Gaz.i Mua!llm 
Mektebi, Ye Biitiln Llaclerlc Orta Mekteplerimize ı-:abul Olunmc ttur, 1931/32 
Ders Senesi Resmi KitJp Listesinlıı 13 Uncü sayfasını!:\ i!an olunmaktadır. 

H. SANDER 
Almanca, Franıı:ıca ve Edebiyat 

] inci 
2 ııı c ı 

B iindi 

Mualfüui 

Kı mı 
Kısmı 
Kı mı 

~ "'~"YJt bir yerde 

40 
50 
70 

150 

Kr. 

" 

Müellifleri : 

l 
TAHSİN ABDİ 

lıtmir Li!lesl ve Orta Mektebi Almanca 
Muallimt 

Ayni ı\l"l octun: 
Kiit;Lik Ce11 Lügati 30 Kr. 
ı\luallinı Hı~kh" ri 160 ,, 

o lmakla bı!rab~r Muallim B. lt!re 
ucrets. :ı: verllir. 

&ı,inci Tabı adedi: 21,000 
Baııldtğı ve ııatıldığ'ı yer HUsnütabiat Matbaası - IST ANBUL. 

Öksürenlere: K A T R A N HAK K 1 EKREM 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlara 

Karadenb: postası 

SAKARYA 
29 r~:~::aııi p Az AR 
günü akşamı 17 de Sir· 
keci rıhtımından hareket
Je(Zonguldak. İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun , Ordu , Gi· 
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Türkiye Milli Bankası 
Türkiye Milli Bankası bissedara

nın işbu 28 kanunuevvel 1931 tarihi
ne müsadif paı:artesl günü saat on 
birde Galatada Metrabani so"kağında 
Yakut hanında Müsyü Piu yazıha· 
nesinde icra kllmacak fevkalade 
içtimaı umumide ha-ıır bulunmaları 

ri\:a olunur. 
RUZNAMEi MÜZAKERATI: 

1 - Nizamnamei dahilinin 4S 
inci ve Ticaret Kanununun 441 inci 
maddelerine tevfikan bankanın müd· 
deti şirketin inkizasından evvel 
tasfiye edilmesi hakkında bir karar 
ittihazı, ve tasfiyeye kar ar verildiği 
halde: 

2 - Nizamnamei dahilinin 46 
ıncı ve Ticaret Kanununun 446 ıncı 
maddeleri mucibince tasfiye memur· 
larınm ve derecei salahiyetlerinin 
tayini. 

Banka hia.se aenedatı devrüferağ 
muamelesi 18 kanunuevvel 1931 ta· 
rihinden itibaren yapılmayacağından 
işbu heyeti umumiyede hazır bulun
mak arzuıunda olan hissedaranın 

hisıeleri.ni 18 kanunuevvel 1931 tari• 
hinden mukaddem Galatada Perşm· 
be pazarında Ticaret hanında 21 nu· 
marada Türkiye Milli Bankasına 
veyahut Londrada "Lembard Strect 
24 - 28,, adresiJe "Angle - lnternati· 
onal Dank LH.,, bankasına tevdi 

" etmeleri icap eder. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavi· 

hanesi. Karaköy büyük mahallebic · 

yanında 34 

Yedinci icra Memurluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
borçlu Fu;lt Beye ait muhtelif halı, 
büfe, karyola, radyo, ve gramofon 
makinelerite perdeler ve sair eşya 
şehri halin 2 - 12 • 931 inci günü 
Maçka Suphi aparhmanı kapuıu 
önünde 9 - 11 e kadar açık artırma 
usulü ile yevm ve vakti mezkiirda 
hazır bulunacak memuru tarafından 
satılacağı ilan olunur. 

~ .................. ... 
Kubk, Boğaı, Burun Mütehassısı 

.. Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep sokak 1 

Telero.ı : 24% 

---
Muhterem Vatandaşlara 

Pertev Müs~ahzaratı Fabrikası: 
Geerek tıbbi ve gerekse 1triyata müteallik mllstahzaratındaıı 

hiçbirine en ufak bir zammı fiat yapmadığını ve esasen böyle 
bir ıammı icabettirecek mantıki bir sebep olmadığım gördüğil 
lüzum ve bazı esbaba binaen bir kere da~a nazarı ittilaa arzeyler. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 " 200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 

100,000 
1 

" 
40,000 

1 " 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 

" 
15,000 

100 Mükafat ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 
ıoo ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50, ;ı()() 

5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 H ~ 5,000 ) 30,000 

15 " 
3,000 ) 45.000 

60 " 
( 2,000 ) 120,000 

200 .. ~ J,000 ) 200,000 
5,000 Amorti 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L 

ALI 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beşler. Çünkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Meın•
deki çocuklar için yegArıe bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyuııuı· 

H • ·ı ecza deposudur. C ~ / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

M. 
Diş Tabibi 

RİFAT 

SELAHiH 

Paris Tıp Fakttltesindan meıu~ 
Cağaloğlu Halk Fırkası karşısılldıı 

Zeki Bey apartıman No. 1 

8An·KAS1 
Tesis tarihi 188& 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş 

30,000,000 
f da re Merkezi: 

Frank 
İSTANBUL 

TÜRK i YE' deki Şubeleri: 
GALATA İSTANSUL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANİSTAN' daki Şubeleri: 

SELANiK, ATlNA, KAVALA, PİRE 
. ijıeriJJ• 

banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cioı n•kıt 
küşldJ. 

Cilt ve zührevi ha:,tahklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
l&lanbul emrazı z.Uhrcviye dispanseri Sertabibi 


