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TiKARA 
....... 

Limanda m11l çıkıgoı, fakat şehre ne zaman çıkacak? 

Gümrükteki Yavaşlık 
Nakil Masrafını Arttırıyor 

Don verilen beyannamelerle 
tahdit listesinin yünlü mensucat 
fula bitmittir •• pamuklu men
sucat beyannameleri dağıtılmaya 
bqlamqbr. Bu muddey• ait 
aBmrllk resminin fulalqbralacatı 
.. yialan piyuayı korkutmut ise 
.. bu .. JİaDlll ula olmaclıia u
ı..,tllllfbr. 

Şimdiye kadar tünde ( 150) 
beyanname tevzüne mukabil dftn 
bu miktar (250) e çıkanlahilmif
tir. Giimrük idaresi, vazifeaini 
mömkiin olan silratle yapmakta ol
duğuna kanidir. Aksi iddiaalan 
mUddealarım ispata davet etmek· 

tedir ve yukarıya kaydettiğimi• 
rakamlar, onun rakamlanchr. 

Dün Haydarpapdan bir mik· 
tar mal çıkarılmışbr. Haydarpa· 
ta demek, lzD.&it, Bandırma, Mu· 
danya, Çanakkale gibi bu mın
takaya merbut sflmrllkler de
mektir ki fimdiye kadar epey 11-

lonb çekiyorlardı n lılJA ela 
çekmektedirler. 

Tahdit kararnameaioin bir 
neticesi de ıimdiye kadar 
ltalya ile aramızda mevcut 
olmıyan bir ticaret muahe
desi akti için mhakereye bq-

( Devamı 8 inci ••Jfacla ) 

Galatasaray-Fener Muhteliti 

Bizi Korkutuyor 

Yunani tan seyahatine nazırlanan Galatasaray·F enerbahçe Muh
teliti dnı: T ksim Stadyomunda İtalyan takımile bir ekzerıiz 
ftliiaabakaaı y:pb. Muhtelit takım Ulvi, Burhan,. Vab:i, Muammer, 
~ihat 5 h" N" · Alleddin Muzaffer, Zeki, Utif Beylerden , u ı, ayazı, ' 
teşekktıl etti Oyun arasındaki tebeddüller esnasında takıma Rebii, 
l. Mehmet B~yler de alındı. Neticede oyun ( 2-2 ) beraberlikle bitti. 

B t• b' · tak oyununu belig" bir surette ifade ettiti , u ne ıce, ızım ımın k d d 
•çhı ay t f ')At • e ınzum g&rmüyoruz. Şu kadar ay e e-. nca a sı a vermıy . . . 
li11ı ld ı U · · b' alh ye bir de şiltle kaydetmqlerdır. Bız, on ar, go erını ır pen • • . 
lhtiJlEL kalan bir penalb Ye bir de kornerden ıçen gıren sayı 
11
• 11.raberli;i temin edebilmitizctir. 

KANU YAPILACAK 
Fransa lngiltereyi Tehdit 

Etmiye Başladı 
Biz De Sana Sen Bir Vursan 

Vurmasını Bilirz, Diyorlar 
Pariı 29 - lngilterenin para 

ıını ve ticaretini himaye etmek 
makıadile aldığı tedbirler, en 
ziyade F ransanm aleyhine çıktı. 
Bu vaziyeti halletmek Ozere de 
F ranıız Ticaret Nazın M. Flandin 
aüratle Londraya ıitti. 

Bu lıldise, lngiltereye karşı 
Fransız Matbuatın.o çok acı ve 
sert ıözler söylemesini intaç et
miftir. Bilhassa Jurnal gazeteal 
diyor ki: 

"M.Flandinin ehbablan ile ava 
çıkmak için bu aeyahaü ihtiyar 
ettiğini s6yleyenler de vardır. Fa• 
kat bu seyahat 1ggiitereile Franaa 
arasında çıkmasamuhtemel ihtillf
ların önUne geçmek için tedbir 
ahnma11 zarureti bissolunduğu 
bir umana tesad&f etmektedir. 

(DHamı 8 inci tayfada> 
G~nlertle bıırag• da ••lmıi 

olan M. Fltu1di11 

Yeni Vergi 
Kanun Y anndan itibaren 

Tatbika Başlanacak 
Ankara, 30 ( Huaul ) - Millet Medisinin dünkil içtimamda uzun 

mlbakerelerden aonra haldkmete mOttefikan itimat beyan edildi. 
Meclis ba sabah aaat onda tekrar toplandı ve yeni Yergi llyibuam 

nzakere etmİY• bqlach. Dink& içtimada saz alan hatipler f ula 
~duğu lçlD llyibanua intaa mllmktbı olamamııtı. BuafinkO içtimada 
~yilıamn mnsak~ intaç edilecek ve yanndan itibaren ele tatbik 

meYkliae ~İre b•1...a.- !l...t...--dı • ti la k·ı k ak Öğreadiğiıne 1 uaumet UWH Yazıye yı ı • orum 
için ı1mmuna ı&re daha bazı tedbirler almıya karar Yermiftir. .. • « 

Millet MecliıPnin dünkl içtimaana ait tafıillb IOtfea llçllncll 
sayfamızda okuyunuz. 

1 Bir Ecnebi Ka,.ikatürü 

ORTA: ADAM v~cuôtoo>-4 
50 kllo ıa 

f kaleme yetlıecek k8mlll; 
ıandık sabun yapacak J8I 

noo kibrit yapacak foaforj 
bir çiri :•yapacak damlr 

t•ardır. Ona l~!~ameUrat.._ll!""""llıt 
'.J•paıalıdır .... • 
~ 

Ticaret Ve Sanayi 
Bankasının 

Teftişi 

lkbaat Veklleti bir mlddet 
eYvel tediyahnı tatil eden Tica-

ret ve Sanayi Bankuamn mua
mellhnı tetkike lllzum f&'mlf. 
Banka muamellbmn tetkikine 
Yerli Şirketler Komileri Remd 
Saka Beyle, Ecnebi Şirketler 
Komiaeri Hayrettin Beyleri me
mur etmiştir. Her iki komİMI' 

bir iki gOndenberi bankanın 
yapbğı muameleleri tetkik et-
mektedirler. Teftif neticesi bir 
raporla lktısat Veklletiae bildi
rilecektir. 

Bank d6 Jönev in ifllaı llze
nne iciz bir hale gelen ve aonra 
yapbj'I itillflarla faaliyetine tek
rar bqlıyan bu bankada birçok 
T11rk sermayesi varclar. MeYdaat 
aabiplerinin mllracaati lzeriaec:llr 
iri hlkümd bu teftite lllaa 
16rmll1tnr. 

infilak 
Bir Ustabaşı 

Berhava Oldu 
SOtlilcede Zumrezad• Şakir 

Beyin fabrikasında bir infillk 
olmUf, Pavli Hıriato isminde bir 
uıtabqı parçalanarak llmllftlr. 
Hlc:liae 16yle olmuıtar: 

Fabrikada itfaiye için yape
lan bir tahrip bombuanı Pa.U Ef. 
tetkik ediyonnUf, o sırada at
zmcla bulunan ıiğaranm telirile 
bomba birdenbire lnfilAk etmlf, 
adamcağız berbeva olmaftur. 
Bqka nOfus zayiab yoktur. 

1 Dallr Mail' .... lk..._ .. lmlttlr.) 



Halkın Sesi] 

Dünyanın Gidişi 

• 

34) 

" 

Pek Karışık 
Donya karmakarıtık bir H• 

ıtiyettedir. Almanlar Franııı 
lara, Amerika Japonyaya, Ja
ponlar Çine kafa tutuyor, 
lnıittere de Franaaya karşı 
ll<tıaadi bir muhuebeye girlf· 
ti. Bu Arapsaçı vHiyet J,ia 
müracaat ettitlmlz halk b.a· 
.kını~ ne diyor: 

Elem Bey (Kadırğa GOnıörmea .okak 

- Oünyamo gidişi pek bo· 
. zuldu. Ölüme bile çare bulacağı
nı iddia edecek kadar yükselen 
Yirminci asrın her sahadaki te
kamülü bu bozukluk karşısında 
pannağı ağzında kalıyor. Dünya
mn derdine çare bulmakta diht 
diplomatlar, ytiksek iktısatçılar 

bile lciz kalıyorlar. Demek ki dert 
sok mühim •e çok büyük. Al
manlar, Fran.sızlara bet para ver
miyeceğiz diyorlar. Japonlar Çi
ni işgal ediyorlar. Cemiyet Ak
vamın sözü dinlenmiyor. Silahlan-

~ mayı tahdit edecek komiıyon bir 
it göremiyor. Bu muhte.ıem çare· 

... sizlik karşısmda benim ne fikrim 
· olabilir azizim. 

• Nuaret Bey ( Diklcllu kapm 71> 

- Dünyadaki bugünkü buh-
, ran Umumi harbin doğurduğu 
bir neticedir. Galipler mağlup 
milletleri adamakıllı istismar et
mek istediler, harpteki bütün za• 
rarlannı majliiplan &detmek ga· 
yesini güttüler . Sanki harpte 
kendilerinin hiç sun'u taksirleri 
yokmuş gibi davrandılar, Bu in
safsızça yüklenme neticesinde 
bugünkü buhran doğdu. Yirminci 
asrın insanlan Kurunuvusta esa
reti yaşamak istemedikleri için 
hu ağır yüke tahammül edeme
diler. AJmanlann Fransızlara para 
verememeleri pek tabiidir. 

• KIJDU Be1 (S1rked Tramny caddetti 112) 

- Almanlar Fransızlara artık 
bq para veremeyiz demişler. Bu
nu tabii ve doğru bulmak lazım
dır. Verirlerse kendileri perişan 
olacaklar . Bundan biz de bir ders 
çıkarmalıyız. Bizim düyunuumumi
yecilerimizin de bizden alacaklarını 
geniş bir zamanımıza tehir etme
leri lAxımdır. 

Emin B~y ( Hırkaişerif 43) 

- Dünyadaki umumi buhrana 
karşı ben bir çare buluyorum . 
O da sulhün idamesi Harp ve 
Düyu,nuumunıiye borçlarmın affi 
ve yahut tecili. Eğer bunlarda 
israr gösterilirse bunu da ancak 
bir harp temizler ve o da büyük 
'liir ff'laket olur. 

Sıhhat Komisyonunda 
Belediyedeki sıhhat komisyo

' ~u şimdiye kadar (5500) sandal
cı,,, arabacı, işçi ve hizmetçi mu
ayene etmiştir. 

... 

iHRACAT 
Yunanistana 
Buğday Satmıga 
Başlıyoruz 

Bu sene buğdaylarımınn harici 
piyasalarda iyi müşteriler bulaca
ğını bir kaç defa yazmıştık. ihra
cat ofisine gelen bir haber bunu 
teyit etmektedir. Haber şudur: 

Yunanistan hUkfımeti kendi· 
silo ticaret mukavele11i aktetme
miş memleketlerden gelen etyayı 
on misli Gümrük resmine tAbi 
tutmağa karar vermiftir. Bu ka· 
rarm memleketimizi bilhassa buğ· 
day ihracatı noktasmdan Ali.ka
dar eden ciheti şuc'ur: 

Yunanistan her sene Kanada
clan külliyetli miktarda buğday 
ithal eden bir memlekettir. Hal
buki Kanada ile ticaret muka
velesi yoktur. Bu karar netice
sinde memleketimizden Ynnanis-

tana mühim miktarda buğday ihraç 
edilebileceğin~ muhakkak naza
ri)~ bakılmaktadır. 

Ermeni Mezarlığı 
T arihcilerden Mürekkep Bir 

Heyet Teşkil Edildi 
Ermeni başpapaslığı tarafın

dan Surp Agop mezarlığının Er~ 

meni cemaatine ait olduğu hak
kında belediye aleyhine açılan 
dava son safhasına gelmiştir. 
Belediye bu meıarhğm vakıf ol-
duğunu ve yeni mezarlıklar tali
matnamesi mucibince kendisine 
deni lizımgeldiğini iddia etmek
teydi. Çıkarılan tapu kayit1eri de 
belediyenin iddiasım teyit etmiş
tir. Fakat mahkeme tapu kayitle
rindeki hudutları mahallinde tet
kik etmek için bir ehlihibre 
tayinine karar vermiştir. Ermeni 
başp:;ıpası burasının lstanbulun 
fethinden sonra Fatih tarafından 
patrikaoeye teberrü edildiğini de 
iddia ettiği için ehlihibre arasına 
tarihçilerin alınması kararlaşmışhr. 
Heyet Müverrih Ahmet Refik , 
Müze Müdürü Aziz, Tapu Müdürü 
ve bir de Mimardan teşkil olun
muştur. 

Belediyede ihtikar Tahkikatı 
lbtikôr tahkikatile meşgul 

olan mülkiye müfettişleri bu hu-
susta Belediye Ikhsat Müdürlüğü 
teşkilatından da istifade edecek-
lerdir. Dün Belediye İktısat Mü-

dürlüğü ihtikar yapıldığı iddia edi
len maddeler ü2erinde tetkikat 
yapmış ve hazırladığı raporlan 
mülkiye müfettişlerine vermiştir. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Devlet Matbaası j 
Kadrosunda Ten

kihat Yapıldı 
Devlet matbaası, mevcut kad· 

rosundan yirmi kadar memur ve 
milstabdeminio dün vazifelerine 
nihayet zermiştir. Bu teokihat, 
ıon aylar zarfında matbaa işleri
nin azalması neticesidir. 

Devlet matbaası, bütün Devlet 
dairelerinin i~lerini yapmak üzere 
teşekkül ettiği •e bir Auupa 
matbaasına muadil vaziyete ge
tirildiği halde bir çok dairelerin 
i~lerini haricte yaptırmayı tercih 
etmeleri bu neticeyi doğurmuştur. 

Devlet Matbaasında, verilen 
işler için, maliyet fiah hariç, si
pariş hususunda ynzde yirmi 
dört kir esası nazarı dikkate 
alınmaktadır. Faaliyete sekte ve
ren de işte budur. Çünkü diğer 
matbaalar daha az karla iş yap
tıkları için Devlet Matbaası ni
ıamna mesine bağh kalmaktadır. 

Sterlinğ 
fngilizin Sukutu Tüccan

mıza Kar Ettiriyor 
lngiliz lirasmın yavaş. fakat 

daimi bir şurette düşü~üne şahit 
oluyoruz. Dün (7 48) kiisur kuru
şa kadar düşen ve nihayet (752} 
de kapanan İngiliz parasanm bu 
tenezznlü sebeb;ni dün, mahallen 
tahkik ettik. Bize şunları söyle-
diler: 

-"Fransızlarla İngilblerin pa
ra muharebesi başlamışhr .. Evvel
leri yüz yirmi frank bir İngiliz 
lirası idi ve ozaman İngiliz lira· 
sının karşılığı alındı; İngiltere 
altın karş lığı kaldırdığı için İıı· 
giliz düşmektedir. İngiltere hüku
meti bu sukutu bir gün muayyen 
bir miktar frank üzerinden her
halde tutacakbr. Piyasa İngiliz 
hükumetinin lngifü.i kaç frank 
üzerinden tutacağı belli olmadığ• 
için vaziyeti tayin edemiyenler 
Londra ve Paris borsalarına faz
la lngil:z arzetmekte ve hu da 
lngilizi düşürdükçe düşürmekte
dir. Bu sukuttan İngiltere den mal 
getiren ithalat tüccarlanmız çok 
istifade edeceklerdir. 

Bir Altm Kalem Hırsızı 
M. Lui isminde bir tacir Ye

nica -:r: i civarnıdan geçerken İhsan 
isminde bir yankesici cebinden 
altın kalemi aştrmışhr. thsan ya
kalanarak üçüncii ceza mahke
mesine sevkedilmiş, diin de sor
~uya çekilmiştir. 

BOLLUK 
Uskumru 
Karaya 
Vurdu 

Havalann tesirile bOyük bir 
balık sürüs6 halice dahil oldu
ğuodao birçok bahkçdara gtlu 
doğmuştur. iki glln evvel haliçte 
tutulan uskumrular ( 100) bin 
okkayı bulmuş ve ( 100) balıkçı 
kayığı sabahtan akşama kadar 
çalışmıştır. 

Bahkhane mOdüriyeti vaziyeti 
f6yle izah ediyor: 

- Karadenitde birkaç gln
denberi fırtına vardı. Orkinos 
ve yunus gibi bllyük balaklar 
uskumru sürülerine hikum etfi.. 
ler. kaçırdılar. Vaziyet bundan 
ileri gelmektedir. Şimdi dalyan
lar iş göremiyor. Çünkü BUiar 
bulamkbr. Durulur durulmaz d l· 
yanlar da çok baldı tutacaktır. 
Okkası (16-18) kuruştur. lzmir, 
Ankara, Tekirdağına da mühim 
miktarda gönderilmiştir. 

Zehirlendiler 
Bir Sofra Başında Beş 

Kişi Zehirlendi 
Üsküdarda Paşalimanmda otu· 

.ran Nimet H. oğlu Cevat Beyle 
kı:z.ı Nihal Hanımm arkadaşı olan 
mektupçu Fllat Beyin oğlu Ke
nan ve dişçi Fuat Beyin oğlu 
Mitbat Beyleri biT akşam yeme-
ğine davet etmiş, hep birlikte 
yeınek yemişlerdir. 

Yemeğin üzerine elma kom· 
postosu yemiyen Nihal Hanım 

ile Cevat Bey müstesna olmak 
üzere diğerleri sancılar içinde 
yere serilmişlerdir. Mesele derhal 
doktora bildirilmiş, bunların ze-
hirlendikleri anlaşılarak Tıp fa
kfıltesine kaldırılmışlardır. Tah· 
kikat yapılmaktadır. 

Müstehcen Kart Satanlar 
Talat, Yusuf, Kemal, Levi 

isminde dört şahıs müstehcen 
kart satmaktan suçlu olarak dün 
birinci ceza mahkemesinde sor
guya çekilmişlerdir. 

Tasarruf Haftası Hazırllkları 
12 Kinunuevvelde başlıyacak 

olan tasarruf haftası için mektep
lerde haztrhklar başlamışbr. 

Bir Yagm Daha 
Dün gece Balatta Higor •e 

T odorinin sebze dükkanından 
yangın çıkmış. Dükün kAmileo 
ve yanındaki Miçonun fannı kıs
men yandığı halde söndürül
müştür. 

T t..--srinisl'lni 30 

Günün Tarihi 

Bulgar Başvekili 
Yarın Geliyor 

Ball'ar Batvelrlll Goıpodin Muti" 
nof bugün refikHı ve ma~yetll• 
ber•ber Sofyadan hareket edecek• 
,.,..., on ikide Sirkecide bulunacak· 
tar. Ayni ı6n ak9amı da Ankaraf' .,.,,, 
hareket edecektir. Bulgar B.ışvek• 1 

Radikal partiden Goapodin l{aleıt' 
chof, Naayonal Liberal parti mürner 
•ili Goapodin Kurıef 1reya PanaYO" 
tof ile diter birkaç meb'uaun reW 
lıat etmeai muhtemeldir. Bu hadifft 
Subı.tanda büyük bir alika uyandır: 
m&fbr.: Sırp Çiftçi fırkaıı lideJI 
haa lnnoviçin aöylediti outuktJ 
tesadüf edilen 'u luaım ayrıca dik• 
kate .. yandtr: 

"' Bulıariataria tavaiye ederilll' 
l.ıa.bta Hdık kah&n Ye Türkit"' 
YaDaDiıtan kombiauonuna sirme~ 

Maaşlar Gecikti 
•bm .. dı Koruma Vcrpi" bu •Y~ 

itibara maaıJardaa muayyen nisbet:Jef 
kailmaini ieap ettirecetinden ki• 
naaaa kabulüne kadar maa,ıaflll 
•erilmeıi ıecilı:eeektir. 

Tahranda Zelze1a 
Talaran, 29 - Diln tehrin ıios•fı 

,arkiatndekl dağJar iatıkameti11~• 
ve ıenit bir sahada şiddetli bit 
hareket olmuş, halk dehıete uğt" 
mıştır. Telefat yoktur. 

Milkiyenin Elli Beşinci Yılı 
ÔnGmüı:deki cuma günü Mitki~' 

Mektebinin elli be,lnci yıldönil' 
müdür. Bu münasebetle mektepti 
tes'it mera.imi yapılac•ktır. 

Dahiliye Vekilinin Tetkikat~ 
Urfa, 18 - Dahiliye Vekili Şü" iJI 

Kaya .Bey buratfa uayiş iş 
diQ'er ba:ıı meuleler [izerinde rniifıf~ 
tetkikler yapmaktadır. Vekil 8•1 

buradaki tetkikabnı üç günde bttitf' 
eek, Ankaraya dönecektir. 

Tayyareci Vecihi Bey 
T ayyal'ecl Vecihi Bey evvelki ıf" 

Kütahyaya inerek bir konferans .,er" 
mlş •e Eska,ehire hareket etmittit• 

Ziraat Bankasmda 
Ankara, 29 - Ziraat Bankası b~ 

yeti umum;yeai buaı-11 toplandı. B~ 
kanıa 1930 bilinçoau kabul ve ta• .ıt' 
edildi. Baoka arazi itletmek için 
milyon iira!ık tahviJit ihraç, edece~ 
Altınlar Ankaraya Gönderli, 

Cümburiyci Merke7. Banka~ 
devredilen devlete ait paralar d 

1 
· Ankaraya gönderilmiştir. Gönderi1; 1 

para, bir buçuk milyon liralık kJ it' 
para ve yedi milyon küıur 1 r• 

~-se 
kıymetinde de alhn olmak \J 

sekiz buçuk milyon lira kadardır• 

17 5 Talebe Tevkif Edil~~ 
Sofya, 29 - Nöyyl Muahede•',-

yıldönümfl münaaebetile Bulgariıttd' 
da yapılan tezahüut münueb.~ 
Sofyada 175 talebe teYkif ediln>1 

Ağar S••rette Yaralandı # 
İstanbul Postanesinin Mot~tl' 

letçisi Ali efendi düo mot0 ,

Beyoğlundan geçerken bir ço'';,
çiğnememek için hemen fi tt' 
yapmıı ve buytızden ağır 111re 
yaralanmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Böcekler 
--------------------------------~-. 

·" 

1 ; Yolcu - Hasan Bey... Ne yapı· 

yorsun? Sinek mi avlıyorsun? 

de",! 
2: Hasan B. - Sinek, pervaııe, ke- 3: Hasan B. - Bir Şirket ölU çekir- 4: Hasan B. - Bu buhran tıil' 

k . k 1 k k b. ki d-."::.:I, w-Jebel<, çe irge... ne varsa ya a ayıp geleri bunlardan tavu etti çe ız çe rge ~ .. 

--------~~------------~------~~---------~------~~~1--.lA..hA._ua ahıln.rıı.~---~~---~~~------~._..r..:.~-Lo=.c..=..:;:::..:..:...:.;;.;.J:-... ____ ~-----------~---.....:.........:.tu~t~a~c~ag~~,~z~g~ali_·b_a.:..:.:_ __ ~---------~-------..J 



ao Teşrinisani 

Her gün 

Her Tarafta 
Gümrük Harbi 
Var 

Dünyayı kaplıyan iktısadi 
buhran ortaya yeni bir harp 
daha çıkardı: Gümrük harbi. 

Alb aydanberi devam eden 
para harbi. Fransanın mutlak 
galibiyetile neticelendi. Şimdi 
onun yerine gümrük harbi kaim 
olmuş bulunuyor. 

Gümrük harbi, milletlerin 
hariç mallara karşı gümrük hu· 
dutlarını kapamasile başladı. 
Bunu evvela Çekoslovakya, 
Yugoslavya, kısmen Almanya 
tatbik etti. Tedricen bu tedbir, 
çihanşümul bir şekil aldı. Dün
yanın en liberal memleketleri 
olan İngiltere ve Amerika bile 
himaye: sistemini kabule mecbur 
oldular. Yalnız bu son haftalar 
içinde Türkiye, İtalya, HoJanda, 
Belçika ve Finlandiya gümrük
resimlerini arttırmıya veyahut 
ithalatı tahdit tedbirlerine müra
caat ettiler. 

Bu suretle bütilo medeni mil
letler, hudutlarına biribirlerine 
kartı kapamış bulunuyorlar. 

Dünya iktısadiyatının tama
men be~nelmilel bir tekil aldığı, 
ve iktısadl hayatın biribirine 
bağlı halkalardan mUrekkep bir 
zincir mahiyetini iktisap ettiği 
bir zamanda, bütün milletlerin 
kendi kabukları içine çekilmiye 
ça.lıtmaları gayritabii ve marazi 
bir hadisedir. Ne İngiltere, Al
manya ve Fransa ile olan iktı· 
udi münasebabnı kesebilir, ne 
Almanya ve Fransa, diğer men:
leketlerin kendilerine hudutlarını 
kapamsına tahammül edebilir. 
Ticari, iktısadi ve mali hayat, 
siyasi düşüncelerin fevkinde mü· 
him roller oymyan birer amil 
olmuıtur. Nitekim, kapitalist 
memleketler, bütün arzularma 
rağmen Sovyet Rusya mallarına 
karşı kapılarım kapıyamamış, 
Bolşeviklerle ticari münasebette 
bulunmaktan kendilerini mene
dememişlerdir. 

Bugün ayni imkansızlık ortaya 
gümrük harbi denilen yeni bir 
harp çıkarmıştır. 

ngilterenin ithalatını tahdit 
etmesi birinci derecede Fransa 
ve Almanyayı müteessir eder. 
Çünki 1ngiltereye en çok mal 
gönderen memleketler bunlardır. 
Fransa İngiltereye en ziyade 
İpekli mensucat ihraç etmektedir. 
F~ansaoın senevi ihracatı (43) 
mılrar frantır. Halbuki yalnız 
ln~ltereye yapılan ihracat ( 7 ) 
mıly~r frank tutmaktadır. İngiliz 
tabdıdata, Fransız sanayiini müşkül 
vaziyete sokabilecek kadar mU· 
himdir. Bu sebeple Franaa der
hal mukabil taarruza geçmiş, ve 
fngiliz lirasını düşürmiye başla
mıştır. Ayni zamanda, bu işte 
menfaatleri arasında mlişterek 
noktalar bulunduğu için, Alman
ya ile F ransanın anlaşması da 
ihtimalden uzak değildir. Nitekim 
Briyan ve Laval Berlioi ziyaret 
ettikleri zaman bir Alman • F ran· 
ıız iktısadi komisyonu ihdas edil· 
mişti. Bu komisyonun ihdası se· 
beplerinden biri de İngiltere ile 
iktısaden muharebe edecek bir 
teşekkül vücuda getirmek fikridir. 

Şimdi gümrük harbinin baş-
langıcında bulunuyoruz. İthalatı 
tahdit etmekle biz de bu harbe 
girmiş bulunuyoruz. . . 

Gümrük harbinin neticelerını 
şimdiden tahmin mümkün değil· 
dir. lbtimalki bugünkü buhranı 
de.ha ziyade · arttıran bir amil 
olacaktır. lhtimalki milletleri 
daha manhki ve daha radikal 
iktısadi anlaşmalar yapmıya sev
kedecektir. 
b Y aln z temenni edelim ki, bu 

arpten biz mümkün olduğu ka-
~ar az yarala çıkalım. Dünya 
uhranının sarsıntılarından fazla 

llliiteessir olmıyalım. 

SON P SOTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * Aile Muhabbeti ~ 

1 - Yeni evlenenler yuvalarına 

11cakhlıl ve saadet 1retirirler. Kalpten 

gelen hararetle ev öyle Hmır kil 

2 - Fakat zamanla bu hararet 
kaybolur. Araya bir ıoğukluk girer 
ve gün gelir ki 0 yer buz dolabına 

dlSner. 

3 - Çiçek buz dolabında büyü• 
mez. Aile muhabbeti de nazik bir 
çiçektir. Yaıamak için hararete müb
taçhr. Aıkmııın h:araretini ıöndür
meyiniı. 

TELGRAF HABERLERİ 

Mecliste Hararetli Müzakere 
Kabine itimat Kazandı, Yeni Tedbirler 

Üzerinde Faaliyete Başlıyacak 
Ankara, 30 (Hususi) - Millet 

Meclisinin dünkü celsesi de çok 
hararetli oldu. Bilhasaa aon iktı
sadi tedbirler münasebetile ka· 
çakçıhk ve ibtiklr meseleleri 
dünkü müzakerelerin siklet mer
kezini teşkil ediyordu. Birçok ha
tipler, bu meyanda lktısat ve 
Maliye Vekilleri de saz aldılar. 
. İlk söz alan Turgut Bey(Manisa) 
ıthalatın tahdidine şiddetle taraf-
tar olduğunu, bu sayede dahili 
sanayiin inkişaf edeceğini, fakat 
İstanbula ayrılan ithalat hissesinin 
fazla olduğunu ve mulıtel<irlerden 
bahsederken de onlara karşı şid· 
detli tedbirler ahnacağını söyledi. 

Müstakil mebus Sırrı Bey de 
muht~kirler için İstiklal Mabke
melerı teşkilini ileri sürdü ve 
"!aksi taktirde buhran zenginleri 
tureyecektir." dedi. 

.. Aydın meb'usu Tahsin Bey, 
mutehassıslar işı'nde .. t' l SUllS ıma -

.!e.r ,01~?~?~ .. ~ö~lcdi ve kaçak-

Alman B~~çi~;; .. 
Amerika J\1ütehassısları 
Tarafından Tetkik Edilecek 

Nevyork, 30 (A.A.) - Avru· 
paya müteveccihen hareket et· 
mek üzere vapura binmiş olan 
beynelmilel mali şahsiyetler, M. 
Albert Vig ile Cbase National 
Bankın reisi olan M. Lecaptır. 

Mumaileyhim , Amerikanın 
mümessilleri ııfatile alacaklı . , 
memleketlerin mütehassıslarının 
içtimaına iıtirak etmek üzere 
Almanyaya gitmektedirler. 

çılığa karşı da, kaçakçılık ya
pılan yerlerin memnu mıntaka 
ilAnına teklif etti. Sonra tenıi
kata da temas ederek garip 
neticelerinden bahse-tti. 

lstanbul meb'usu VAsıf Bey 
tahdit kararnamesinin hayırlı 
neticeler vereceğini söyledi. 

Sonra lktısat Vekili söz alarak 
eski ticaret muahedelerinin gele
cek sene müddetleri biteceğin;, 
yenilerinin mütekabiliyet esasına 
göre yapılacağını, ihtikara karşı 
yeni bir kanunla şiddetli bir mü-

( . l 
ihtikara Karşı 
Kanun Yapılacak 
Ankara, 30 ( Hususi )- Öğrendi
ğime göre hüldimet, ticari mu· 
vaz.eneyi temin için giriştiği iktı· 
sadi .eferberliğe daha esash 
tedbirlerle devam etmek kararın
dadır. Maaş ve ücretlerden 
kesilmek suretile alınacak vergi 
ile ithalitın tahdidi kararı bu 
ıeferberlitin ilk adımlarıdır. Fa· 
kat bu itte muvaffak olabilmek 
için daha ciddi tedbirler alana· 
cağı mevıuubRhs olmaktadır. Ka
çakçılık ve ihtikir mücadeleleri 
bu tedbirlerin en başında gelmek· 
tedir. Bu arada ihtikira karşı 
mücadele için şiddetli bükümleri 
ihtiva eden bir kanun yakıla· 
cak ve kaçakçıhk behemehal 
tenkil edilecektir. Ayrıca gümrük 
tarifeıi de yen! ihtiyaçlara göre 
tadil edilecektır. B.lhassa bütçe 
itinde bilkuınet, masrafları vari
data r&• t~bit etmek kararın
dadır. 

• 
iSTER • 

!STER İNAN, 

cadele açılacatım tayliyerek ec
nebi mllteba.uıılar meselesine 
geçti. Mustafa Şeref Bey mnte
hassaslar dan her ıubede istifade 
olunduğunu, bilhaua tekniği ytık
ıek memleketler mütehassıslarının 
tercih edildiğini s6yledi. 

Sonra, ktirsnye Maliye Vekili 
geldi, ve mütelealara cevap yer
di ve antrepo işinin tacirlerin 
lehine halledileceğini, mütevazin 
bir biltçe tanzimi için mllmklln 

olan her şeyin yapılacağını, masraf
lardan azami tasarruf edileceğini, 
kaçakçılığın gökUnden kurutul
ması için tiddetli tetbJrJer alına
cağını söyledi. 

Bu beyanat ilzerine müzakere 
kafi görüldü ve Mecliste bulunan 
(247) meb'usun ittifakile bükü
mete itimat beyan edildi. Bu 
netice Uzerine Başvekil Paşa 
kürsüye gelerek gösterilen itimat 
ve muzaharete teşekkürünü bildirdı. .. .... E~·~~~~·iı~~ .. -
Y unanistandan ilk Kafile 

Rusyaya Gidiyor 
Atina, 28 ( Huausi) - Yu

nanistandan Erviana nakledilecek 
Ermenilerin nakli meselesini ınü
zakare etmek üzere Dahiliye 
nezaretinin salihiyettar memur
larile Sovyet Rusyanın murahhası 
arasında verilen karar icabı ola
rak ( 1000 - 1500 ) kişilik birinci 
kafile yirmi gün sonra Pireden 
hareket edecektir. Bunu, ( 5 - 6) 
bin kitilik ikinci bir kafile takip 
edecektir. 

• 
iNANMA! 

Yerli fabrikal~rımııın ithalatı tahdit edilen 
eşyayı yetiştirip yetiştiremiyeceği hakkında 
Sanayi Birliği Umumi Katibi Nazmi Nuri Bey 
ıu izahatı veriyor : 

kadar imal edilemiyen manifatura e§yası ithalat 
tacirleri tarafından yapılan ıtoklarla da çok 
uzun müddet ihtiyaca kifayet edecek kadardır. 

" Sabun, nebati yağlar ise mevcut beş, 
altı büyük fabrika memleket ihtiyacını tatmin 
ettikten maada ihracat dahi yapılmaktadır. 

" Bir kere memleketin dibagate ait ibtiya
catı kamilen müemmendir. 

" Yün ve yünlü kadın, çocuk ve erkekle!e 
ait eşya ihtiyacattan fazla temin edilmektedır. 

" Erkek ve kadınlara ait kaba yünlü ku· 
maşlarla kısmen fantezi kumaşlar evvelce 
tüccarlar tarafından yapılmış stoklarla birlikte 
memleketin ihtiyacatına bir iki sene kifayet 
eder. 

" Kadın ve erkek çamaşırlarmdan her cins 
imal ettiğimiz için hariçten bir tek dahi gel· 
mesine lüzum ) oktur. 

" Bugün ihtiyaca tekabül edebilecek 

iSTER /NAN, 

" Diğer kısım sanayi ise memleketin umu
mi ihtiyacına tekabül etmekle beraber, fazla 
ithalat dolayısile umumi ihtiyaçla tevazün 
hasıl edebilecek ve uzun bir zaman için itha
line mecburiyet hissedilmiyecektir. 

" Bu tafsilat ve izahattan şu netice hasıl 
olur ki, son kararname hem memleket fabrika
ları ve hem de ithalat tacirlerini iflas tehli
kelerinden kurtaracaktır. Bu suretle buhran 
de.ıilen iktısadi tehlike memleketimizden uzak· 
laşmış olacaktır. " 

iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

İtalyan Rejisi 
Yunanistandan Bir Milyon 

Kilo Tütün Aldı 
Atina, 28 (Hususi) - ltalyan 

rejiai, bu sene, Yunaniatandan 
(~2) . milyon kıymetinde (500) 
hın kılo tütlln almıştır. 

. ltal~an rejisi bu miktan (900) 
bın . kı!oya iblağ etmiye liarar 
vermıştır. Bu miktann zamanla 
v~ gitgide artması da beile
nıyor. 

Sporu Teşvik 
Hangi Spor Klüplerine 
Yardım Edilecek? 

Ankara, 29 (Hususi) - Hük 
Fırkası Mektep haricindeki apor 
faaliyetlerine ve kliplerine ne 
terait tabbnda blikômetin yar
dım etmeai eaı•nı tetlrika 
mebuslardan Rana Beyi memur 
ebnİftİ. Rana B. bir talimatname 
hamlamaktadır. Bundan IODl'a 

yardım iyi p}lf&D ldliplere ya~ 
lacakbr. 

Yunanistan Ve GomrOk ZamlaM 
Atina, 29 - Mllhim miktarda 

g6mrük zamlarını istihdaf eden 
bir kanun projui meclise Yeril
IDİftİr. 

Neler Yakalanmış? 
İstanbulda son bir hafta zar

fında yüzlerce paket kaçak sigara, 
esrar ve sigara kiğıdı yaka.
lanmııtır. -----
Ticaret Talebesinin Kongresi 

Ticaret mektebi talebeıl d6n 
ıenelik kongrelerini yaparak fab 1 
Reiıliğe 1ktı1at Vekilin~ idare byeti 
azahklarına da Emin, Şevket, Halla, 
Neıip, Azmi, Baha, Şilra, Melih B.ler 
ile Feride Hanımı ıeçmiflerdir. 

Tahran Sefirinin Beyanatı 
Şehrimizde bulunan Tahran 

Sefiri Husrev Bey, lran ile bn
kümetimiz arasındaki hudut tas· 
bibi meselesinin ber iki tarahn 
gösterdiği hüsnüniyet ile halle
dileceğini llmit ettiğini ve Ağrı 

. dağlarındaki eşkiyanın tamamile 
tenkil olunduğunu a6ylemiftir. 

Mütehassıa D6rt ltçi Aranıyor 
Memleketimizde ilk defa olarak 

te.lı eyleditlmia KODEiN (ıintetlk) 
fabrika11 lçia 4 Türk mütebuııı 
ltçiye ibt·yaç vardır. Taliplerla bu 
baptaki ve1alkile nüfGt te1lu:relerinl 
hlmllen derhal Çaj'alotlunda l.tan
bul Sanayi •• Mesai MGdGriJetlne 
mGracaatlerl.I Eyüpt• Baharl,-de 
ETKiM ecza fabr ikaaa. 

Habibe 
Mollanın 
Fiskosları 

Habibe Mollayı tanırsınız. 
Radyoda şen hikiyeler sö~r. 
Darülbedayi san' atkirlarından 
l. Galip Beyin yazdığı ve Da· 
rülbedayi san'atkirlarınd A· 
lide Hanımın canlandırdığı Ha
bibe Mollanın sesini Ra.!,oda 
işitiyordunuz, resmini ve yazılan
nı "Son Posta,, da göreceksiniz. 
1. Galip Beyin bilhassa gazete
miz için yazdığı bu hikayeleri 
perşembe günilnden itibaren 
resimli bir sayfa halinde. kari
lerimize takdim edeceğiz. 



4' Sayfa 

Kulağn--:zza Çalınanlar 

Nevresin 
• 
inkisarı 

Münir Nurettin anlatıyor: 
Üstat udi Nevresin çok traş

Çl bir tanıdığı varmış. Onun ge
vezeliğine tutulmak, fırtmaya tu· 
tutmaktan betermiş 

Bir glin bu adam, ta Mab-
mutpaşa başından köprtı başma 
kadar nstat Nevresin yanından 
•yrılmaz ve onu Iakırdıya tutar. 
Muhatabına ağız açtırmadan söy
ler, söyler, söyler, söyler. 

Köprü başına gelince, arlık 
Nevresten müsaade ister: 

- Vapura yetişeceğim, der 
aynhr. 

Nevres, arkasından fU ıözleri 
mınldamr: 

- Yetişme inşallah 1 

• 
Siz Daha Yaşhsm1z ! 

Tramvayda erkeklerin kadro
lara yer verdiğini arasıra görü
rüm. Fakat kadınlar ·, kadınlara 
yer verdiğini görmedim. Hatta 
birbirlerile yer kapmak için iti
fİp dörtüşenler pek çoktur. 

Geçen gUn, tramvayda, bir 
hanım lSn sıı ada oturuyordu. 
Başka bir kadın gelince, bu ha· 
mm yerinden kalktı: 

- Buyrun. oturun, siz daha 
yaşlısınız! dedi. 

Fakat hamm kabul etmedi, 
oturmadı. 

Bir istasyon sonra içeri bir 
kadın daha girdi; o hanım yine 
yerinden kalktı: 

- Buyrun, oturun. Siz daha 
7aşhsınız ! dedi. 

Fakat bu yeni gelen kadın 
da teklifi reddetti. Öyleya: "Da· 
ha yaşlı" olmayı kabul etmek
tense ayakta durmak daha iyi. 

Komünistlik 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi l 

Te'1'inisanl ~ 

Söz Aramızda ~ 
0..13D:Ec:ı=~-----~----.:m:ni:m3l:~armm--------mmc=--...-mlSade 

an'at Mektepleri Bi~eçe~~ş!~:~~IP·~ 
• leket işini, daha doğrusu ıni11I 

Maarif V ekileti lzmir Ve Aydındaki ~:yu!::'içi:~::..,.~~;;1:-
Mekteplerde Esaslı Islahat Y aph ~:!:~~::~;:~ !~;=~i!: ~ 

lzmir (Hususi) suretile izale ça• meğe tam zamanında yetişıııif' 
- Bundan bir relerini araştır- tim. Salona girdiğim vakit bet 
kaç ay evvel, maktadır. Hanım ve Oç Beyle karşıhışbdlo 
Aydın San'at Belediye riya· Hepimll; yerlerimize oturduk. Sİ' 
Mektebinde ba• setine intihap edi· ribirimizin yüzüne bakarak b6" 
zı manasız cer~ len, Doktor Beh· leşiyorduk. Nihayet saat beş ~ 
yanlara yer veril• çet Salih B. Be- du. Anlaşlan diğer davetli olaııl' 
mek içi bir ha· Jediyeyi idare hu- İştirak etmiyeceklerdi. MüoııJıl' 
reket yapıldığını ıusunda çok ceul pya ba.,landı. Hanımlar gittikç' 
yazmıştım.Maarif hareket ediyor. hararetlenen bir arzu ile üıerle' 
Müfettişlerinin yapılan lüzumsuz rine aldıklan vazifeleri hakkil' 
yapbkları tetki- masrafların gün- yapabilmek için adeta sabırsıÖ" 
kat bu manasız den güne önü nıyorlardı. Saatlerce konuşuld• 
cereyanın bir kaç alınmaktadır. içimizde buluuan üç erkekte' 
talebenin eseri Meclisin dün- ikisi de başka işleri olduğunda' 
olduğunu mey- kil içtimaında vaktinden evvel b:zi terketmişlet' 
dana çıkarmıştır. Karşıyakaya İsa- di. Münakaşanın sonuna kad' 
Maarif Vekileti, le edilecek Ya• bir tek kadın dahi yerinden Jd' 
bu hAdiseye la· manlar suyu me- mıldamadan büyük bir zevkli 
yık olduğu ehem- lzmi' san' atlet' m~ktebinln marangoz/ak atel~sl selesi görUşül- vazifelerini bitirdiler. Salonu tet' 
miyeti vererek bu mektebe faal cihetçe Avrupa mamulabna faiktir. müş ve uzun münakaşaları mucip kedeceğimiz aırada bizimle 80oll' 
bir müdür tayinini lüzumunu hiı- San'at mekteplerinde talebeyi olmuştur., MecJis azalarından ek· na kadar kalan tek erkek ark" 
setmiş ve İzmir San'atler Mekte- iş harici zamanlarında meşgul ıerisi, Belediye Fen heyetinin daşumz çok samimt bir Jisanl' 
bi müdür muavini Danyal Beye edebilmek için spor teşkilit· her işte olduğu gibi su mesele- ıunlan söyledi. 
bu vazifeyi vermiştir. Vekilet ları yapılmıştır. Esasen Aydın sinde de "Ok acul hareket ettigıw•- B ... .,. - .. ugiin bcraya beş Hanı..., 
yalnız Aydın San'at mektebini de- San'at mektebi müdürlüğüne ta- ni ileri siirdüler ve bu münase- .. 

1 iz S 
ayni zamanda yedi erkek dave 

ği , mir an' at mektebini de yin edilen Darüşşafakalı Danyal betle Fen heyeti müdürü Nec- ~ 
lah l ı t · B dd k bulunuyordu. Hepimiz de gördil 

ıs çare erini araştırmış ve mek· Beyi bütün zmir ve stanbul mettin eyi şi etle ten it etti· ~"" 
t ·d · d b b dd ll ı B k k hanımlar tam zamanında ve P ep ı aresın e azı te e ü er sporcuları çok yakından tanırlar. er. u milna aşa ve ten itler 
yapmıştır. Mektebin dahili aksa- Ş h I' . d k I üzerine, Necmettin Bey istifa et· . ıilcsiz geldiler. Erkeklerden yalırıf 
mında gayrifaal bir halde bulU- e ir Mec ısm e MUna aşa ar mek lüzumunu hissetmiştir. Fakat (iç kişi vardı. Zaten hangi giiOr 
nan san'at kısımları mütehassıs· İzmir (Hususi) - Şehir Meclİ· istifası henüz kabul edilmemiştir. hangi iş için toplandıksa taJİ' 
ların idaresine verilmiştir. si, iki baftadanberi muntazam bir Belediye, hayatı ucuzlatmak edilen zamanda ve hiç noksansa' 

Şimdi bu iki mektebin de doğ· surette içtimalarına devam et• için havayici 2aruriyedcn alman gelenler muhakkak kadınlardır• 
ramacılık, elektrikçHik, tesviyeci- m;ktedir. Yeni ithalat karama· oktruva resimlerinden büyük ten• · Doğrosu ya ben bunu söylet'. 
lik kısımları tamamen faal bir mesinden sonra şehir varidab zilat yapmıştır. Meclisin bu kara· ~if 

ı ken hemcinslerimi gücenditlP" 
hale geçmiştir. San'at mekteple- azalmıştır. Meclis azalan varidatı n ızmirde memnuniyet uyandır- d• 

oluyonıın. Fakat kakikat önüP 
rimizde imal edilen eşyalar, her yeni varidat membalan bulmak mışbr. Adnan 17' 

herkes birleşmelidir. Sizleri te 

A anada 
rik ederim.,, 

Suriye Ve Lübnanda Şid- İki Nüfus Memuru Hapse 
detli Mücadele Başladı IVIahkum Oldu 

\Zonguldakta 
Tasarruf 
Haftası 

Adanada İthalat Derhal 
Tesirini Gösterdi 

Küçük bir hitabeyi andıran bd 
sözler kadınlık namına bepimiıdt 
büyük, fakat şuurlu bir gut' 
uyandırdı. 

Berut (Hususi) - Son zaman .. 
larda Suriye ve Lübnandaki ko· 
münistler faaliyetlerini arttırmışlar· 
dır. Başta (Elihrar) ve (Elyevm) 
gazeteleri olduğu halde matbuat 
hükumeti komünistlerle şiddetli 
mücadeleye davet ediyor ve bu 
işi ihmal ettiği için hükumete 
karşı ağır tenkitler yağdırıy'' ·lar. 

Son günlerde polis, posta 
ile burada çıkan ve taşnak Er

menilerin naşiri efkarı olan(Aztak) 
razetesine ve hakimlerle, siyasi 
adamlara gönderilmiş mühim 
mektuplar elde etmiştir. Beyan· 
namelerin altında orak çekiç 
markası ve Suriye komünist fır· 
kası mührü vardır. 

İhtilal Mektebi . 
Moskovada Böyle Bir 

Müessese Açıldı 
Riga28-Üçilncü Enter N asyonal 

tarafından Moskovada bir ihtilal 
ıeVkilceyş mektebi açdmıştır. 
Bu mektebin gayes~ sermayedar 
memleketlerde peropaganda ya· 
pacak muallimleri yetiştirmekt r. 
Mektebin profesörleri Belakün, 
Malis Holz, Bulgar Kolarof, Bo
rodm ve Lehli Lenski olacaktır. 

Kolera Bağdata Geldi 
Bağdat (Hususi) - Basrada 

çıkan ve günden güne dairesini 
1ıenişleteolKolera bütün tedbirlere 
nğmen nihayet Bağda ta geçmqtir. 

Adana ( Hususi ) - Vazifeyi 
suiistimal, kayıtleri tahrif vesair 
suçlardan maznun sabık nüfus 

müdürJ Tevfik be·ıle başkatip 
Abdürrahman ve muhakemesi 

mevkufen cereyan eden vukuat 
katibi İbrahim efendilerin şehri-
miz ağırceza mahkemesinde öte
denberi devam etmekte olan 
muhakemeleri bitmiş, karar tef· 
him olunmuştur. 

Bu karara göre mtidür T ev
fik heyle İbrahim efendi Uçer 
ay hapse ve üçer ay da memu
riyetten mahrumiyete mahkum 
olmuşlar, haşkatip Abdürrahman 
efendi de beraet etmiştir. 

İzmirde 
l 

İtalyanlar Mensucat Fab
rikası Açmak fsti:1 or 

izmir 28 ( Hususi ) - Bir 
İtalyan müessesesi burada bir 
tacire müracaat ederek bir men-

ll!sucat fabrikası açmak istediğini 
bildirmiştir. Mühim bir firmayı 
taşıyan bu müessesenin teklifi 
tetkik edilmektedir. Kendisine 
bazı malumat gönderilmiştir. 

lzmirde Gümrük Vaziyeti 
İzmir 28 ( Hususi ) - Kon· 

tenjanlar mucibince ithalata 
başlanılan günden bugüne kadar 
gümrükte ( 500 ) beyanname 
muamele görmüştür. Bunlarla çı· 
kan mallarm temin ettiği güm
rük resmi ( 50 ) bin liradır. 

Zonguldak ( Hususi ) - Yak· 
)aşmakta olan " tasarruf haftası,, 
için şehrimizde büyük hazırlıklar 
görülmiye başlanmıştır. 

Milli bsarruf cemiyeti bu se· 
ne tasarruf haftasında, iktısat ve 
tasarrufun ne olduğunu bilhassa 
halk tabakalarına anlatmağa çok 
ehemmiyet vermektedir. " Tasar
ruf haftası ,, nın devamı müdde
tince bütün mağazaların cema
kanlarında ltamilen yerli mallar 
teşhir edilecek, bütün vesaiti 
nakliye, cemiyetin umdeleri yazılı 
levhaları taşıyacaklar, tezahürat 
yapılacak, geceleri halka sinema 
gösterilecek ve mekteplerde tem· 
siller verilecektir. Mekteplerde 
talebe arasında tasarruf fikrini 
kökleştirmek garretleri büyüktür. 
Her mektebin idare heyetleri 
talebeden mürekkep olan birer 
tas3rruf cemiyeti V'ardır. 

Ahmet 

Muallimlerin Tenezzühü 
İzmir 28 ( Hususi ) - Kanu

nuevvelin dördüncü cuma günil 
şehrimizdeki muallimler Mene
mene gideceklerdir. Tetkik mak· 
sadile yapılan bu seyahatte aziz 
şehit Kubilayın mezarı başında 
halka ve talebeye bir konferans 
verilecektir. 

Kütahyahlar Memnun 
Kütahya (Hususi) - lthalabn 

tahdidi karan kasabamızda çok 
müsait bir surette karşılanmıştır. 
Halk, bu vaziyetten çok memnun 

Adana ( Hususi ) - Mersin 
gümrüğünün hissesine düşen İt· 
halat miktanna ait listenin teb
liği üzerine günlerdenberi güm
rük salonunda beklemekte oli1D 
tüccar eşyasının ihracına başlan· 
mış, bu meyanda Adana için de 
üç yüz sandık şeker çıkarılmış
br. Gerek bu, gerekse belediye
nin aldığı tedbir piyasayı hali 
tabiiye avdet ettirmiş, toz şeke
rin okkası 50, kesme şekerin 
okkası 60 kuruşa düşmüştür. 
Diğer ithalat eşyası üzerinde 
yapılan ihtikar henüz nazan dik· 

kati celbetmediği için esnaf istediği 
gibi satmaktadır. Mesela kaput bezi 

topta iki lira, oluklu çinko okka
sındal 13 kuruş farkla satılmaktadır. 

Muğlada 
Kaçakçılık Yapan Yedi 

-- Rum Yakalandı 

Muğla 28 (A.A) - Dadya ka· 
zası sahillerinde kaçakçılık sure
üle balık avhyan Kalimnoslu bir 
Rum kayığl bir kaptan ve alb 
tayfasile birlikte yakalanmıştır. 

Mahsul Vaziye:i 
Muğla 28 (A.A) - Bu sene 

Vilayetin merkez kazasında zeytin 
mahsulü azdır. Dadya kazasında 
emsali görülmemiş derecede meb
zul ve iyi zeytin mahsulü vardır. 
Milas ve F etbiyede de zeytin va
sat derecededir. 
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olmuştur. Herkes bu kararın çok 
faydalı olacağını ümit etmektedir. 

Bunları söyliyenin kadın t• 
1 

raftarlağı yapan bir kimse old~ 
ğuou zannetmeyiniz ... Küçi\k bit 
tahkik bana bunun tama.ıııe' 
aksini anlatb • 

Bu sözleri söyliyen kiilll' 
kadını, iş hayabnda, aile h3Y~ 
bnda velhasıl onu her aduııın 
takip eden, ölçen, notunu oD~ 
aonra veren bir şahsiyettir. 

Belki kadının bugünkü bl' 
yatta daha fazla faal olmasııs" 
vazifesini tanımasına sebep 0~ 
rak onun hayata yeni atıldtld~~ 
nı, erkeğin ise ezelden beri da lr 
şerek yorulduğunu gösterece i$ 
ıınız. Nasıl kabul ederseO ,t 
ediniz, fakat aşikir olan ha1'İ~ 
şudur ki Türk kad:ru a'f J 
zincirli olduğu günden b 
erkeğinden çok çalışmışbr. 

Buna kuvvetli bir misal ist;; 
seniz Anadoluda evinin heJJJ nrl8 
dmı hem erkeği olan, . her t e" 
sefalet ve felakete karşı tülı ğii' 
miyen bir sabır ve aşkla giS ,ıY 
geren Ayşeleri kahvelerde ~ıeıi 
gelip keyf çatan Mebıne 
gösteririm. . ci' 

Tük kadını ayağındaki ı~~ 
ri tkırıp erkekle elele ver~tJI'· 
ayni yolda yörümiye baŞlaıll~ 

Erkeklerin bundan DJQte ı.ıt 
olmalan değil, · zevk aıoı• lJlt' 
lazımdır. Çünki bir millet e~rııJ 
yük itiliya kadının ynkse 
ile varacaktır •. ,.l 

Meli/ıd A" 
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lngiliz Lirası 
Yüksek Kalmalı Japonya Amerikaya Meydan Okuyor 

Sırbistan Bulgaristana Çabyor N Derby, 29 - Dominyomlar 
azırı M. T omas cihan iktısadi 

\'aziyetine dair bir nutuk söyle
miş, hiçbir devirde hiçbir zaman, 
rn b ' u ·telif memleketler arasında 
İrtibatın bu derece kuvvetle his
sedilmediğini beyan etmiştir. 
Nazır, İngilterenin, İngiliz lirasını 
tnürnkün olduğu kadar yllksek 
~Utmak mecburiyetine de ayrıca 
lŞaret etmiştir. 

Bir TaglJare 
Kazası 

Londra 29 - Bir askeri tay
Yare Portsmut ta bir bahçeye 
düşmüştür. Rakibi olan zabit te
lef olmuştur. İngiliz askeri tay· 
rareciliğinde bu sene hu kaza 
ale ( 61 ) inci hadise kaydedilmi1 
\'e maktUller ( 65 ) i bulmUJ 
oluyor. 

londrada 
Bir Arbede 

Londra 29 - Sabık Kalküte 
Belediye Reisi Sen Guptanm nu
tuk söyliyeceği bir sırada Hint
lilerle komünistler arasmda bir 
arbede çıkmıştır. Kuvvetli polis 
lhilfrezeleri müdahale etmiş ve 
hatip nutkunu söyliyememişHr. 

Hindisi anda 
Askeri Tedbirler 

Bombay, 29 - Gandi taraf
tarlarının yeniden harekete geç
meleri ihtimalinden dolayı Hindis
ta~da ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

Bütün sevkülceyiş noktalarına asker 
ıevkedilmiştir • Bu kuvvetJer hü
cum tankları ve tayyarelerle tak
viye edilmişlerdir. 

Filistin de 
Soygunculuk 

Kudüs 29 - 12 otomobilden 
ttıürekkep bir İngiliz yolcu ka
filesit Kudüsten Rayaka giderken 
silahlı haydutlar tarafından so
yulmuşlardır. Bunların içinde 
Kudüs Anglikan kilisesinin baş
papazının kızı da vardı. Para 
~ermek istemiyenler sopa ile dö
vülmüşlerdir. 

ispanyada Haydutluk 
Madrit 29 - Bilbao şehri 

yakınında Areas kasabasının ta
sarruf sandığı binasına bir taarruz 
yapılmış ve ( 20 ) bin peçeta 
aşırılmıştır. Bu sırada telefon ve 
telegraf hatları kesilmiştir. 

Japonya 
Amerikaga 
Meydan Okuynr 

Londra 29 - Tokyodan bil
dirildiğine göre Amerika Hari· 
ciye nazırı M. Stimsona atfen 
"Japon ordusu başsıza benziyoro 
ıözü burada derin bir infial 
uyaodırmışbr. Bu infialin bilhassa 
sebebi şudur ki bu hal Japon 
mürtecilerini tahrikat yapmıya 
sevkedecek, ayni zamanda Çin 
hükiimeti de Amerikaya istinat 
ediyormuş zehabile iti]lfgiriz 
davrandıracaktır. 

Hariciye nezareti bile halkm 
bu infiaJine iştirak etmektedir. 
Japon Hariciye Nazın namına söz 
aöylememiye salahiyettar olan zat 
"M. Stimson gibi mes'ul bir adam 
şimdiki vahim vaziyette aklını 

kaybedecek olursa bunun netice
leri pek vahim olacaktır. De
miştir,,. 

Bu zat, bilhassa " Japon ordu
su başını kaybetmişHr,, sözünün 
doğrudan doğruya Japon İmpara-

toruna müteveccih bir hakaret o1du
ğunu, eğer bu sözler doğru çıkar· 
sa, bununt biJhassa dokuz devlet 
misakının birinci maddesine teca
vüz addedileceğini beyan etmi~tir. 

Havadis Vanhşmış. 
Vaşington 29 - M. Stimson, 

Japon Hariciye Nezaretinin ken
disine atfedilen sözler hakkında 
yanlış m 4

1umat aldığım beyan 
etmiş, 1cendisine atfedilen beya
natın doğru olmadığım söylı.~miştir. 

Cemi.yati Akvanun Vaziyeti 
Pans 29 - Cemiyeti Akvam 

tahkik heyeti Mançuriye hare
ket etmiştir. 

Çin murahhasmm ısrarına rağ
men Mancurinin tahliye tarihi, 
bulunan itilaf projesine derce
dilmemişlir. Bu proje, umumi 
şeklile iki tarafça da kabul 
edilmiş, fakat nihai formül 
tesbit edilmemiştir. Gerek Ja
ponya ve gerek Çini memnun 
edecek bir şeklin bulunmasına 
çalışılıyor. 

Yuvarlak Maşa Konferansı 
Bomhay, 29 - Yuvarlak Ma· 

sa Konferansuıdan dönen iki 
mütehassıs, Gandinin itilafgiriz
liği yüzünden konferansın akim 
kaldığım söyiemişUr. 

... SONPOST A ,. nm Milli Tefrikası : 35 

AB, MİNEL AŞK! 
MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

Narin gözlerile bir tramvay 
atıyordu. Bekleme yerine ge!
lllİstik. Anladım ki hemen ev 
lahibini bul:nıya gidecekti. Fena 
tanıın sıkıl nıya başladı. Narinin 
~~artıman ki.~asım vermesi hoş 
L ırşey değildi. Eninde sonunda 

U Parayı ben vermiye mecbur 
olacakbm. Servetim mÜ!ı<ıitti. 
Jok kazanı rdum. Fakat ay
k~ Yüz s · sen iiradan fazla 
bıra !.. A m ı Allahım.. O \'a~, it 

11 
~ni hu, çı rtabı iirdi. He,1 bu· 

!tı\ln sonu .a ır nıi":' Nar;n her 

sokmayacak mıydı ? Hep ben 
Narine mi tabi oJacaktım? 

Tramvay geldi. Narin bini
yordu. Ben de yanından aynlma· 
dım. Ev s:ıhibinin yazıhanesine 
kadar gittik. 

Ha .. Anladım .. Sabırsızlanıycr
sun .. Bunlar fazla hraş değil mi ? 
Hulasa efendim, ev sahibine 
gittik. Ben Narine para vermi
ye müsaade etmedim. içim par
çalanarak pey verdim. Bir hafta 
sonra da apartımanın bir senelik 
kirastnı ve kapıcı parasmı peşin 

Japon askerleri, ölen arkadaşlarım mera...iml• taşıgorlar 

Japonların zehirli tren 
hücum kıt'a/arı 

Sırbistan 
Bulgarisf ana 
Çatıyor 

Belgrat 29 - Sofyada, Yu
goslav sefaretinin camlaramn 
kınlmasile neticelenen hadiseler 
hakkında Bulgar hüklimeti mes'ul 

addediJmektedir. 
Bulgar gazeteleri bu müna

sebetle şu malfunah veriyor: 

400 kadar nümayişçi saat 13 
dt Yugoslav sefaretini taşlamış
lardır. Polis ancak saat 14 te 
müdahale de bulunmuştur. Siyasi 
muhafil, Bclgar Başvekilinin 
Ankaraya vukubulacak seyaha
tinden birkaç gün evvel bu 
nümayişin yapılmasını dikkate 
şayan bulmaktadırlar. 

Yugoslav gazeteleri, polise 

Yalnız şunu bil ki, parayı 
verdikten sonra, on gün içinde. 
yedi kilo kaybe~tim. Kiranm 
yüksekliğinden mı? Taşınma ve 

Y"rleşme yorgunluğundan mı, bil-
miyorum. 

Artık sana o yeni yeni eşya-
lar ahrken Narinin bana açbğı 
yeni m .. sraf kapılarından bahset
miyeceğim. Hepsini sineye çek
meye mecbur olmuştum. 

On on beş giin nparhman:n 
içi görülecek şeydi. Narinin 
dediğine uyarak türli\ türlü 
elektrikçiler, yorgancılar, maran
gozlar, ressamlar gelip çalışı
yorlardı. EYet. Resaamlar da var. 
Duvarlara yeni tarzda bir takım 
dekorlar yapıldı. Göze görilnmi
yecek şekilde, asri elektrik tesi
satı kondu. 

Almanya Da 
• 

lngiltereden 
Şikayetçi 

Berlin 29 - lngiliz parasını 
ve maliyesini korumak için ko
nulan gümrük himaye vergileri 
Fransadan sonra Almanyanın da 
şikayetini mucip olmuştur. Bu 
şikayet, Almanya ile İngiltere 
arasında mevcut ticaret muahed~ 

sine tevfikan yapllmıştır. Alman
yanın şikayetinin ne derece esaslı 
olduğunu anlamak için Alman 
ipek ve sun 'i ipek ihracatının 

yarısından fazlasının lngiltereye 
yapıldığım düşünmek kafidir. 

Tahliye 
Vaziyeti 

Loı1dra, 29 - M~nçurinin 
tahliye hareketinin pek yakanda 
başlıyacağı haber veriliyor. Japon 
kıt' al arı, muahedelerin izin ver
diği noktalara çekilecek ve Çin 
müzakerelere devam ettiği müd
dütçe Kisini, Çeng - Çiyatin. Ta
onan ve Tsitsikar işgal edil
mekte devam olunacaktır. Bu 
kasabanın da müzakerat esna• 
sında tahliye edilebileceği söy
leniyor. 

==========-=~===-===-= 

müdahale için geç emir veri]me
sını iddia ediyor ve bunda 
ka~it buluyorlar. 

B~n karışmtyordum. Hatta 
başlarında da bulunmıyordum. 
Narin bakıyordu. Ben yalnız işin 

ucu keseye dayanınca evvel~ 
feryadı, sonra da parayı bası· 
yordum. 

Nihayet aparbman hatırlandı. 
Fakat nefis birşey oldu ha... Ben 
bile herşey bittikten sonra ilk 
defa girince şaşaladım. Nereden 
geldiği anlaşılmıyan tath renkli 
elektrik ışıklan altında, o güzel 
dekor]u duvarlar, yeni eşya, rüya 
gibi idi. Bayıldım. Fakat cebim
den çıkan paraların içimde aça
cağı yara kapanmıyordu ha!.. 

lşin garibı de nedir biliyor 
musun ? Ben bala, o pastacıda 
oturduğumuz gecedenberi, duda· 
ğımı bile Narinin vncuduna değ· 
dirmemiştim. 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 
• 
izdivacın 
Evamiri 
Aş er esi 

Aile ve izdivaç meselelerile 
meşgul olan hakimin biri, uzun 
tecrübelerden sonra, "İzdivacın 
evamiri aşeresi,, ismi altında bir
takım nasihatler tesbit etmiştir. 
Bu nasihatleri naklediyorum: 

1 - izdivaç hayatınızda da 
kocanıza karşı, ilk zamanlarda 
olduğu gibi aşk kortesi yapmıya 
devam ediniz. 

2 - Unutmayınız ki, ikiniz 
de insansınız. ikiniz de hata ya
pabilirsiniz. Hiç biriniz mükem
mel sayılmazsımz. 

3 - Biribirinize itimat edi
niz, ve biribirinizden hiç birşey 
gizlemeyiniz. 

4 - Bir hata yaptığmız, hak
sız olduğunuz zaman, haksızlığı
nızı kabul ediniz. 

5 - Karınızın veya kocanızın 
ailesine hürmet ediniz. Ailenizin 
saadetini artbrmış olursunuz. 

6 - Kocanızı daima teşci 
ediniz, ta ki o da teşciinize layık 
olmıya çalışsın. 

7 - Kazancmız dahilinde ya
şayınız. Komşularınızı, dostlarını· 
zı, akrabalarınızı taklit etmek 
hevesile israfa lcapılmayımz. 

8 - Heryere karınız ve ko
canızla birlikte gidiniz. İhmal ve 
teseyyübünüz size pahalıya mal 
olabilir. 

9 - Kederinizi mümküu ol· 
duğu kadar evjn haricinde bıra
kınız. Evde neş' e ve şataretten 

başka bir şey görülmemelidir . 

10 - Kocanızdan veya karı
nızdan im kAnsız olan şeyleri is
temeyiniz. 

Bu kaidelere riayet ederseniz, 
evinizdeki saadet membalarını 
çogaltmış olursunuz. 

* Memduh imzala karie: 

Arkadaşınızın hareketi sevgi
liniz üzerinde fena tesir bırak
mıştır. Onun hareketi, hıza, 
sizin de onun gibi hareket ede
ceğiniz hissini vermiştir. Kızın 
ismım saklamasına tabii gör
melisiniz. Bu bir yalancılık değil, 
onun tarafından alınmı:J ihtiyati 
bir tedbirdir. IJk tanıdığı bir gen
ce bir kızın bütün hüviyetini ver~ 
ceğini zannetmek hatadır. O, mad
deten ve manen kendisini tedricen 
ve itimat ettikçe verir. Onun için 
arkadaşınızın hareketini kendisine 
izah edebilirseniz, ortada suitefeh· 
hüme mahal kalmaz sanmm. 

Hanımtegze 

Düğün yapacak mıyız ? Ne ola
cak? Bunları da Narinle esasla su
rette konuşmamıştık. 

Apartıman tam hazırlandıgı 
günlln akşamı Narine sordum: 

- Şimdi ne emir buyurursun? 
Ben yine Evemi gideceğim? 

- Hayır, bu Apartımanda 
kalacaksın. Çünkü eşyanın çoğu 
buraya taşındı. Evinde yalmz bir 
tek yatağın var. Boş evde ııkı
lırsın. 

- Demek bu geceden itibaren 
buradayız. 

- Hayır, ben babamın evinde 
kalacagım. Bize gelirsin, yemek 

yersin, oturur, konuşuruz; sonra bu· 
raya gelir, kendi yatağına yatarsın. 

- Peki, sen bu apartımana 
ne vakit teşrif buyuracaksın? 

( ArkHı var ) olarak sundum. e:selede .e beai israf :ara 

--~------~----~-----~~---~~-------~ 
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YANGIN KARŞISINDA ASRİ KADIN 

Erkek - Yangın var, yanıyoruz, çabuk yataktan fırla, !iyin 1.. 
Kadın - Acaba mavi kreplerimi mi giysem, yoksa kahve 

rengi koatlim tayy6rllmü mtl ?.. Yeni fapkamla hangisi daha iyi 
eider? 

Kestane 
Şekerleri 

Anneıi, küçük F evzlye altı 
tane kestane tekeri yerdi: 

- Bunun fiçü senin, üçünü de 
kardeşine veı eceksin, dedi. 

Yarım saat sonra annesi 
küçük Fevziyi yakaladı: 

- Kardeşine kestane şeker· 
)erini niçin yermedi o? 

- Anne, kaybettim. 
- Nerede kaybettin? 
- Ağzımın içinde. 

Yumurta 
Kaça? 

Muhsin 8. yumurta alacaktı. 
Sordu: 

- Kaça? 
- Beğim çatlamıı yumurta-

ların tanesini birer kuruştan •e
ririm, ister misiniz? 

- Hay bay... Ôyle ise bana 
bet diizüne kadar çatlat! 

Cenazemde 
Bulunur Musun? 

Bir gün abbaplarmdan biri 
Faik Beye ıordu: 

- Ben ölüuem, bana acır 
mısın? 

Faik Bey kaşlar.nı çatarak 
cevap verdi: 

- O da najıl sözl Elbette 
acırım. 

- Peki cenazeme gelir miıin? 
Faik Bey düşündü: 
- Eh, dedi, işim olmaua 

gelirim. istersen ne gün öleceğini 
timdiden haher ver de ogtln 
için başkasına söz vermiyeyiml 

lKurllu 
·Elma 

Müşteri Lokantada elma ge-
tirtti. 

Kesti. 

Elma lmrtlu. 

Müşteri kızdı. Vezneye gitti. 
Lokantacıya dedi ki: 

- Bir elma yiyeyim dedim, 
o da kurtlu çıktı. 

Lokantacı omuzlarını ıilkti: 

Ne yapayım efendim ? 
dedi, elmanın içinde ben 
yokum ya? 

- Zaten orada bir aen 
eksiktin f 

Bir Sene 
Perhiz 

Bir mecliste Ahmet Rasim 
Bey üstadımız var. içkiden bah
aolunoyor. 

Gençlerden biri, Ahmet Ra
sime sormuş: 

- Oıtat, hayatınızda içme
diğiniz aylar •ar mıdır? 

O.tat düşilndO: 
- inanır mısınız? dedi, ha

yabmda, tam bir sene ağzıma 
bir damla rakı koymadım. 

Sabi mi ıöylliyoraunuz? 

- Evet. H&ttl yalnıs ıOt 

içtim. 

Genç bu iıe hayret etti: 

- Allahaltah... dedi, hangi 
sene bu üstat? 

Ahmet Rasim ıu cevabı 
verdi: 

Anamdan snt emc!iiim 
ıene ! 

ŞARKILAR _,_ 
Sevmekte, sevilmekte gönül kısmetin azmış; 
Tali!.. Kimi sevdinse ezelden yaramazmış; 
Kurtulmadı gitti yine gönlüm o beladan; 
Rabbım kara sevdayı benim alnıma yazmıı 1 
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Bir gün geleceksin diye sevdamı avuttum; 
Bağrımda bir öksüz gibi aldattım, uyuttum; 
Gôz yaşlarımı ninni yapıp kaJbime döktüm; 
Sevdamı avuttum... ben ölüm matemi tuttum 1 

Hüugin Ri/af 

• 

l__...ş_E,_N _H_IK_A_Y_E_I 
iki Ayyaş 

Meyhaneye girmeden, iki ay
Yaf müttefikan şu kararı vermıJ
lerdi: 

En az sarhoş olan, fazlaca 
ıarhoş olanı evinin kapısının auü
ne kadar götürecekti. 

Nispeten az sarhoş olan,mey
hanede arkadaşının koluna girdi, 
beraber çıktılar. 

Sendeleye sendeleye, oturduğu 
evin kapısının önüne geldiler. 

- Evine geldik, arkadaş] 
- Aman heni içeriye sok, 

yalınız beceremiyeceğim! 

- Peki, amma hangi katta 
oturuyorsun? 

- Zemin katında. Şu pence
reyi görüyormusun, oraaı benim 
odam. Al şu anahtan da kapıyı aç! 

Arkadaşı anahtan aldı, kapıyı 
açtı, odasına girdi, sarhoşu içeri 
itti, ve: '' Allaha ısmarladık!,, 
diyerek tekrar ıokağa çıktı. 
Pencerenin önilne gelince, hayret 
etti: Arkadaşı pencerenin anlind• 
yüzü koyun uzanmış. 

- Bu herif galiba tekrar 
meyhaneye dönmek iatiyor, fakat 
yağma yok! 

Diyerekten, arkadaşını tekrar 
odasına götürdü. 

Döniişte ayni manzara. Bu 
sefer kendi ayıklığından şüphe 
etmiye brşladı. Bu muamele üç 
defa tekerrür etmişti. Sonunda 
çok sarhoş olan arkadüşma 

yalvararak: 
- Aman dostum sen beni 

odamdan içeri koyduktan sonra, 
neden bir de pencereden atıyor· 

sun'? diye sordu. 

Meğer, az sarho§ olan adam, 
çok aarboş olan arkada,, hep 
yanlış bir odaya sokuyormUf ve 
zavallıyı pencereden dışarı alı
yorlarmış. 

KAVGADAN SONRA 

Ayyaş - Kancığım, rakı ba
ııma vurdu. 

Kadın - Bu pek rakıya ben
nmiyor. Birile kavga mı ettin? 

Ayyaf - Vallahi rakı başıma 
wrdu, fakat şişe ile beraber 1 

• 
incelik 

TUccar Zihni Bey daktilo ha
mını çağırdı : 

- Meliha Hanım. dedi, ben 
biraz hususi işlerimle uğraşaca
ğım, beni arıyan aoran olursa 
"Yok" deyiniz. 

- Başüstüne efendim. 
- Fakat aoranlara inandırmak 

için, ıiz de, bir taraftan tarla 
ıöyleyiniz 1 

HA TA KiMDE iMiŞ? 

• 

- Aman 1.. Bu götü Hali kadın kim? Tauı7or mwnız 7 
- Karım! 

- Eyvah... Ne blyfik pot lmdım... Ne bllyllk hata ettim f 
- Merak etme, bu kadını aldığım için aııl hata bende. 

Buhran 
Yüzünden 

Buhran dolagısile Ali &gin 
işleri igi gitmediğinden karısı, 
Nehire Hanım, evin bütçesin• 
medar olmak için çalışmak 

istiyor. 
Fak at ne yapacağını bilmi

yor. 
Ali Bey - Ne felaket, ne talih

sizlik! alb aydanberi çalış
tığım kömür işi suya düştü. 
Bu hal devam ederse yakın
da sokağa dOşeceğiz. 

Nehire Hanım - Merak etme 
kocacığım, ben burudayım. 
Ali B. - Doğru amma bu 
ışimi düzeltmez. 

Nehire H. - Bana itimadın 
yok mu? 

Ali 8. - Var, fakat bu beylik 
sözler cebimizi doldurmaz. 

Nehire H. - Alicimf Ben çalıf
mak istiyorum! 

Ali 8. - Çalışmak mı? 
Nehire H. - Evet çalışmak. 

Bana bir iş bul da para ka
zanayım. 

Ali B. - Güzel, fakat hiçbir fey 
yapmak bilmezsin! 

Nehire H. - Lisan bilirim, bir 
ıeyahat acentesine tercüman 
olurum. 

Ali B. - Seyah yok ki, tercD
mana ihtiyaç olsun. 

Nehire H. - Bir mağazada sa· 
tıcı olsam? Bütün tanıdıkla
rımız bana gelirler. Epey maaş 
alırım! 

Ali B. - Öyle fey mi olurl 
Tahdit devri geldi, mağaza

larda mal yok ki. Satıcısına 
lüzum olsun! 

Pirzola 
Yerken 

Mehmet Bey lokantada P~ 
zola yiyordu. Et çok serd> 
Mehmet Beyin takma dişletf 
"çat,, diye kınlmaz mı? 

Adamcağız fena öfkeleJlj 
garsonu çağırdı: 

- AyoJ, dedi, pirzola yerk" 
takma dişim kırıldı. 

Garson başını sallayarak: 

- Ah bu dişçiler, ah !'! 
dişçiler ... Sağlam iş yapmazlar iP 
dedi. 

···--·- -······················-··-·· .... .../ 
Nehire H. - Ya öyle mi? Si' 

nema yıldızı olsam? 

Ali 8. - İyi amma, Holi.ud' 
gitmek için para ister. Bu dJ 
bende yok! 

Nehire H. - O halde D~ ~ 
payım? 

Ali Bey - Bana kalırsa biçblt 
feycik yapma. 

Nehire H. - Ben de onu ~ 
pindüm amma, para meseleP"" 
ne yapacağız? 

Ali B. - Ne mi yapacağıı ? 
Nehire H. - ... 

Ali B, - Bak, Nehlreciğim ı .st, 
akıllı bir kadınsın. E"1d,
rahat otur. Yalnız be:of' 
fapka, manto, rop, 
isteme. 

Nehire H. - Bu istedi~~ ~ 
zor. Seni sevdiğim ıçıı:ı b ~ 
ite çahşacağım. Fakat bu r _, 
geçtikten sonra ınükif~~ 1 
isterim, değil mi kocacığJ lı'' 

Ali B. - Gördün mü para i""' 
rmacak işi? Aferin ~ 

ŞARKILAR 
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Yüklense bu ıevdamı felek, güçle tatardı ; 
Yer göklere, gökler yere birden dolaşırdı; 
Öldüm de dirildim mi, dirildim de mi öldüm? 
Aşkım beni çıldırttı mı, alem mi şaşırdı? 

-4-
Sevdadan eser yok o halavetli ıesinde , 
Gönlüm neye hAli seni ıevmek hevesinde; 
Yarap bu mu dilnyada nasibim diye eyvah 
Biçare gönül ailıyacak ıon nefesinde 1 .161 

Hüsegitt f?ır 
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•&o. Posta,. HoliYUtta huul malabiri w...... ,..,.. Tlrk ruetellcllr. Ho
nm muhabirimiz, ı. •• \afta bbe mektup 

rlnclerlr •• alnema lleml•I• ~GnO 

•s.. Puta.. haftMa ilıl 4efa ~-· 
•,.taaı ,.par. Birincide TtrklJde 0,..

aan flllmler hakkında ........ t •erir· 

hsioeide MllC.. l1e19in• alt uberlerle 

.lol• çek•r 

s ı 

( Greta Niaaen ) ae .. ıı film devrinde parlak Mr Jllcludl. Fakat M•H 
filmden ıonra bir müddet beJ•• perdede 18rlnmes oldu. Şimdi atrenle 
Joruı ki ıüıel Niısen muaikl der•i almıt •• bu ıuretle ... 11 fil_... .ıe 

parlamıthr. Siae en ıon r ..... h.& takdi• e4lyon11o 

EMA 

_ 1.taDbai • Rozita llarenoDU111 
iftirakil9 ~ ( latubal ) 
ismindeki yeni film tamamen 
ha:ariaDaPfbr· Film Loaclrada 
çevril~· lf- foka Şirketi yeni bir filme 
batlamlfbl'· Salli Silen başlıca 

roll ı.lil etmektedir. Şarl Farrel 
ele iftira" etmektedir. 

1f. Jletbar artlat jak F eyder 
( UMO , .... inde bir filme bat
lamlfbr· Film Fra•uıca leali ... 

.-lalado'· 
J1- Glul ,.Waz Juet llak· 

donalt yeni bir fime batl-•Jfbr. 
1-' ( Y.adısh secels ) dir. Ame
rika aıecaaualan bu 61.-in (9.12) 
..... eD •asafh lmrdeleai 
o1dutw!' yazıyorlar. 

lf- Fob atüdyolmıun en 
..... ,.1t1adannd• .ı.. ( ... 
ene~ Kontita ) ( GoU Mini

yatDrO ) UDY8DIDI kazanlDlfbr. 

Ri'8' Dikı Evleniyor 
Hotmd ( Huusl ) - San 

, ....... -nam bir tlccanD 
klll oı.. ( Fret Kcmm ) De b:di-
nç ecleceii WdmKta Mrçok 
dedikodtll• ..,. olm ( Ripr 
Dib) llilaayet, ha bdİftCID bir 
laaldbt oldut-a. laatta n~ 
mer..ı.iDiıı bile ı......ı bir pkilde 
ppdclaim itiraf etmiflir. DGilat 
lda.-neWe ,..,.a..kbr. 

aalabr . 

(Mera Sullt.-t Hotinclua ,...ı parlıJ• Ylldazlanndaa ltlrldtr. Bu kııteaj •• 
.... ıa alnema samanında klmae 1GaOne bakmaıtd1o Fakat aeall filmden ıonra 
h da puhyan Jlldnlar mraaHa alhkn bir •nkl kuanm1fbr. O uman bafta•a 
JO dolan tiçllllle bawrclı. Şimdi p.lelill (200) dolara ıelmektedir. 
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BÜYÜK T ARIHI TEFRİKAMIZ 

ŞEN 

G6NGL 
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Biraz sonra altı hovarda, el
biselerini kısmen başlarına ve 
kısmen arkalarına sararak nehre 
at~lmışlardı, öbür yakaya doğru 
yüzüyorlardı. Yeniçeri Baki, sert 
akışlı suyun kuvvetini geniş ham
lelerle kırarak bir balina sürüsü
nün kılavuzu gibi en önde ilerler
ken şen şen koşma okuyor ve 
nakarat yerinde de muttarit bir 
cümle haykırıyordu : 

- Y aşasm Hızır upkları !.. .. 
Mabkumlan zindan kuleden 

alıp Balıkpazarına götürmek üze
re sevkolunan müfrezenin bq
buğları, kule muhafızlarile bera
ber mahut odaya indikleri vakit 
kimseyi bulamamışlardı. Demir 
kapak dışından sımsıkı kapahydı, 
uğrin kapı kilitliydi, duvarlar 
salabetlerile mücehhezdi. Birkaç 
meşale ile tenvir olunan zından 
hücresinin içinde tek bir delik, 
küçük bir rahne yoktu. Fakat 
mahpusların savuştuklan muhak
kaktı !. .. 

Bu garip firar hAdisesinden 
haberdar edilen Dizdar ağa, 

homurdana homurdana aşağı in
di. Hücreyi adım adım dola,b, 
karış karıs muayene elti, mah
kumların nerede ve ne suretle 
çıktıklarını tesbite değil, tahmi
ne dahi muvaffak olamadı. Du
varların delinmediğine ve deli
nemiyeceğine göre onların ya 
demir kapağı, ya uğrun kapıyı 
açarak kaçmış olmaları lizım 

geliyordu. Halbuki demir kapa· 
ğm kilidi üstünde idi ve müfreze 
başbuğlarının gözn önünde mu
hafız tarafından çabr çatır açıl
mıştı. Esasen altı kişinin o men
fezi açık bulsalar bile kuleden 
çıkmalarına imkan tasavvur olu
namazdı. Birkaç yerde nöbetçi
lerle karşılaşacaklardı. Onlara 
bir: veya iki muhafızın kılavuz
luk etmesi kabul edilse de bü
tün muhafızların aynı maslahat 
üzerinde ittifak etmeleri mümkün 
değildi. 

Uğrın kapıdan kaçmak, hatıra 
bile gelmezdi. Çünkü o kapının 
anahtan bizzat Dizdar ağanın 
yanında idi. Haftada bir defa 
kendiıinden alınır ve kapı 
ka~andıktan ıonra yine kendisine 
verillrdi. Şimdi kapı mnkemmelen 
kilitli duruyordu, anahtar da 
Dizdar Ağanın belinde asılı 
idi. Obalde fU fir• keyfiyeti 
naul vukubulmuştu? 

Mahkumlan götürmiye memur 
mllfreıenin bqbuğlan, bu miihim 
ıırnn halli için uğraşmaya lOzum 
g6rmediler. Bir müddet zindanda 
kalarak yapılan keşfiyab gözden 
geçirdiler, sonra Diznedar Ağa
dan izin aldılar, kuleden çıktılar, 
yoldqlarını artlarına takarak 
Balıkpazarına geldiler. 

Boıtancbaıı, Kadı Efendi, Si· 
pah ketküda yeri, Yeniçeri çor
bacısı hep orada toplanmışlardı. 
Avcı Burhanla çöplük turpu 
• "lhmuta, cellitlarm yanıbqın

·er almışlardı. Hel* Ye y&z-

lbni Kemal fevkalbeşer bir laiiviget temsil eden ag güzla 
şakirdi/11 ders mevzuu haricinde hiç bir aldka ıöstermigorda 

lerce halk, mahkuların gelmeıini 
bekliyorlardı. Müfrezenin uzaktan 
görünmesi üzerine seyirciler, dal-

galandı; inzibat amirleri, işgal 
ettikleri iskemleler üstünde kı
mıldandı; Avcı Bürhanla arkada
daşı, helecana kapılan yürekleri
ni ellerile bastırarak biraz daha 
cellatlara sokuldu; onların da, el
leri, satırlarına yapıştı, çehreleri 
ciddileşti. 

Faka sipahilerden yeniçeriler· 
de, bostancılardan ve muhziler
den mürekkep olan müfreze, 
cellatların yanına kadar gitmedi, 
a mirlerin bulunduğu yerin önün
de durdu ve bir bostancı, bir 
sipahi, bir yeniçeri i!erliyerek 
devletliler heyetini selamladı, 
bildiğimiz vakıayi haber verdi: 

- Zindan boş r 
Kadı Efendinin yüzü ekşidi: 
- Veminelacaip, dedi, nasıl 

boş olur? 
- Düpedüz boş. İki küpten 

başka birşey bulamadık. 
- Kaçmışlar mı? 
- Orası belli değil. Her ta-

raf kilitli, sımsıkı kapalı idi. Bu
na bakılırsa kaçmamışlar. Kendi
lerini bulamadığımu:a göre kaç
mışlar. 

Bo,tancıbaıı yerinden fırladı 
ve haykırdı: 

- Bu ne maskaralık?.. Dev
let zindanından adam mı kaçar? 
Şimdi tahkikat yapılsın, herifler 
bulunmazsa yerlerine muhafızlar 
asılsın. 

Kadı Ef, firarilerin kendisine 
bir fenalık yapmalan ihtimalini 
diltünerek pirelendiği için oradan 
bir An evvel savuşmak, mahke
meye kapanmak istiyordu. Bina
enaleyh: 

- Bu, dedi, benim işim de
ğil. Cenabınız düşünürsünüz, 
icabını yaparsınız. Şimdilik bize 
ruhsat verin de yerimize gidelim. 
davalara bakalım! 

Bostancıbaşı Sipah Kethüda 
yeri ağaya döndü: 

- Siz ne buyurursuz? 
O, gülümsedi: 
- Eh, dedi, sipah takımı 

tekin değildir. Kaçarlar da, uçar
lar da! 

Yeniçeri çorbacısı, arkadaıını 
teyit etti: 

- Hacı Bektaş k&çekleri de 
öyle. Kulle yıkarlar, kelle ver
mezler! 

(Arkası var) 

Peştede F esatçıl!k 
Budapeşte 29 - Bir hükumet 

darbesi hazırlamakla mamun (32) 
kişi tevkif edilmiştir. 

• 
Fransa lngiltereyi. Tehdit 

Etmiye Başladı 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

lngiltere müteessirdir. Çünki 
İngiliz halkının toprakla meşgul 
olmak istemediğini görüyor. 

Acaba Fransız sebze ve mey
valarına boykotaj yapmakla mı 

bot olan kır ve köylerini iskan 
edecektir? 

Biz, bu delilikleri Fransız 
köylüsünün sırtına yükliyemeyiz. 
Biz, lngiltere ile anlaşma yolun
da yürümiye devama hazırız. M. 
Flandin Londrada bunu söyliye
cektir. Fakat bize bir darbe ha
vale edilirse biz de ona cevap 
vermesini biliriz. " 

Gümrü kteki Yavaşlık 
Nakil Masrafını Arttırıyor 

( Battarafı 1 inci Sayfada) 

lanmak üzere bulunmaSJdır. Şim
diye kadar biz balyaya ( 32 ) 

milyon lirabk ihracat ve (20) mil
yon liralık ithallt yapıyorduk. 
Yeni vaziyette İtalya, japonyadaıı 
gelen pamukluların bundan bJyle 
Türkiyenin İtalyadan alacağına 
kanidir. 

Buna mukabil Fransa tahdit 
kararımızdan memnun olmamıştır. 
Frans·z konsolosları, Türk tacir
lerinin menşe phadetnamelerini 

imza etmemektedirler. 

işlerin gfimrOkte yavaş yürll
mesi demek, -r vagon qya 
için murafın (~) lira artmuı 
demektir. Tahdit, tasarruf gay
retinden doğmuttur. 

Eğer düne nisbetle bugün na• 
kil masrafı artm1ŞSa, alınan tedbi
rin mahiyeti baltalanmış olur.işle
rin daha büyük bir ıüratle ya• 
pılmaıım ve intizamın biranevvel 
temin olunmasını artık istemek za
manı gelmiştir. 

Teşrinisani 30 =-' 

ISTANBUL S O K A K L A R 1 N D A ilk Tilrkçe 

Msli filmimizi Matbuat erkanına göstermek üzere bu Salı ı.....
sababı saat 11 de Elhamra sinemasında hususi bir seans tertip 
edilmittir. Matbuat erkanı muhteremesinin lütfen teşriflerini rica 
ederiz. ipekçi ~ardeşler 

YARIN 

MELEK ve 
AKŞAM 

ELHAMRA 
sinemalarında birden 

iSTANBUl SOKAKLARINDA 
Birinci Türkçe sözlü muazzam filmin ilk iraesi mUnasebetile 

Fevkalade Müsamere 
Haşiye : Yarın akşamki fevkalade müsamere esnasında, bu filmi 

çevirmis olan Darülbedayi Artistleri filmi bizzat takdim ve 
filmde taganni ettikleri şarkılardan bazılarını taganni edeceklerdir. 

Yarınki Salı akşamı için yerler numaralı olduğundan, yerlerinizi 
evvelden tedarik ediniz. Biletler bütün hafta için sablmaktadır. 

Melek Tel. B. O. 868 Elhamra Tel. B. O. 118 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Söyligelim ..• 

,,.,NUSRA T LÜTFi BEY: Uysal 
ve samimidir. 
Usul ve mera
simle, intizam 
kuyuda tile 
meşgul olmaz. 
Bir şeyin ze
vahir kısmile 
daha fazla 
alakadar olur. 

Menfaatlerin

den başkala-
rım da istifade ettirir. 

• . 3 ALAŞEHIRDE BiR KARll-
MIZ: Şen ve 

zekidir. Fiil ve 

h ar e ketlerile 

kendini sevdi

rir. Boğazına 

ve rahatına 

dikkat eder. 

Bazan iddiacı 

A olur. Arkadq
J larile pkalq-

maktan hazzeder. • 1?..tMEKTUME HANIM: Sadık n 

ı 

• 

beceriklidir. 

Sevgi mesal

linde ba11aai
yet ve kı .. 
kançlık göste

rir. Kendini 

ezdirmez, mll

cadele ve mll

nakqadan çe-

kinmez. 

1 '!.5 OSMAN FAİK BEY: Ciddi-

yetten hoşlanır. 

• 

dir. Alaya, ı.. 
tihzaya gele
mez, samimi
yete mukabe
le etmesini 
bilir. Çabuk 
inanır, itima-.. 
eder. Sazan 
•llr' atle uabl 
ve fedit olur. 

intizama ria-

BAKKAL HÜSEYiN HÜS-
NÜ EFENDi: (F otoğrahnın der
cini istemiyor) Muktesit Ye işinde 
beceriklidir. Teşebbüslerinde te
reddüt eder, muhit ve muhata
bına az itimat ııöaterir. Sofoluğa 
mütemayildir. 

1 J M. LÜTFi BEY : Hassas ve 

hayalperesttir. 
Şıklığı, kadıa 

ve macera 
m e v z u l a rıoı 
sever. Maddi 
ve yorucu 
müsbet işler
den sıkılır, te~ 
nevvtın ıever, 

münakaşadan 

hazzeder. 

126 ŞAZIYE HA · . ~ i : ikramCJ ye 

şendir. Arka· 
daşlığı ııkıcı 

değildir. Ke
derli ıeyler

den uzak bu

lunmak ister· 

itin biraz da 
oluruna Ubl 

olur. Sazan 

a ı nır ve iğbi· 
rannı devam ett.ı ·-·· 
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Viyana, Vaziyeti Oğrenmek lstiyen 

Berlini 
" Ben hiç bir vakıt böyle 

.hareket etmezdim. Fakat 
imdi Kayser hctb hareketini 

tayin etmiş bulunduğuna göre 

Viyanaya karşı bir manevra yap· 
mak imkanı yok!" demişti. Hakim 
meseleye verilecek klasik şekil 
budur. Hariciye Nezaretinde 
nihayet b ir tereddüt sadası 
işidiliyor ! Fakat onun sahibi 
de gidip İmparatoru bula• 
rak: .. Haşmetmaap 1 hizme-

tinizde kalamam l" diyemiyor. 5 
temmuz mirasını tekabblll ediyor. 
O tarihte dir ki Hükümdar Başve
kiline takip edilecek siyaseti takrir 
etmiştir. 

Mahua"Yagov,,un kendine mah· 
ıuı fikirleri vardır. Bir keımeket 
l~nde .. Ballin"e rica ediyor: 

- Rusya ile donanmaya mn
teallik hazırlanmakta olan itill· 
fname hakkında Grey kabine-

ainin mukavemetlerini takviye 
etmesine dair Haldana haber 
yollamasını istiyor. 

Asıl hadise hakkında o 
da herkesle beraberdir. Olti
matom gitmeden bir gUn evvel 
devairin ruhi halini Bavyera 
elçisinin şu yazısı gösterir: 
"-Sırbistana karşı şiddetli ve 

muvaffakiyete makrun bir mll
dahale Avusturyalılara ve Macar-

lara tekrar bir kudret teşkil 

ettikleri intibamı verir. Bu se
bepledir ki, burada kendilerine 
Rusya ile bir harp tehlikesi baha
ıına da olsa, yapacaklan her tnrln 
teşebbüslerin tasvip edilmekte 
olduğunu beyanda tereddüt edil-

memiştir. Öyle zannolunuyor ki 
Viyanada Almanyamn bu kadar 
tam bir hayırhahhk göstereceği 

beklenmiyordu, hatta bilAkis AJ .. 
manyanın kendilerini gayet mü
debbirane ve muhafazakArane 
•aziyet almaya teşvik etmeme
ıinden müteessir görünüyorlar, 
denebilir. 

Harbi mevzii bırakmak için 
Avusturya notası Belgrada 
gider gitmez Almanya bllyük 

devletlerle siyasi müzakerelere 
pecektir. Çiınkil imperator şimal 
denizinde tenezzühte ve bilyük 

erkAnı harbiye reisi ve Prusya 
harbiye nazara mezun bulunduk· 
lanndan Avustury nın teşebbn
aünden bütün diğer devletler 
gibi Almanyanm da hayrette 
olduğu teyit edilecektir. 

"Almanyada seferberlik ilim 
mevzuubahis olmadığı gibi Avus· 
turyanın da bütün ordularını 

liahusus Rusyanın da kendiliğin-

den ister istemez seferberliğe 
kalkmaması için Galiçyada sefer
ber haline koymamasına çalışı· 

lıyor. 

"Çünkll Rusyamn seberberJiğe 
geçmesi bizi ve bizim seferberliğe 
geçmemiz Fransayı bu kabil ted
birler ittihazına sevkeder ve 
bundan bütün bir Avrupa harbi 
çıkar. işler bu yolu alırsa lngi
lizlerin hasımlarımız saflarında 
mevki alacakları da teemmül 

Bile Atlatıyordu 

Umumi Harpte bir Fransız 
neferi Alman cephesinde 

bir kagaga tırmanıyor 

edilmektedir.,, .. 
Bu mektupta Avrupa devlet· 

lerinin rolleri vazih bir surette 
gösterilmiştir. Fakat timdi Devlet 
sefinesi o büyük kayalar arasında 

akıntıya kapılmış gitmektedir. 
Kimsede küreklere sarılmak he· 

vesinden eser yok. Zaman zaman 
bir el dümene uzanıyor fakat bu 
yalnız sahile dlişmemek için işli
yor. Hiçbir Alman diplomabnın 

Avrupa harbi istediği yoktur. 
Filvaki hepsi de işlerin gürültü

süzce biteceği ümidindedir. Bu 
baptaki raporda deniliyor ki : 

-,, Avusturya - Macaristan 
kararsızlığı ve hiffeti hasebile 
hakikaten Avrupanın hasta ada
mı olmuştur. Viyananm kendine 
gelmesi pek şüphelidir. ,, 

Bu suretle iki imperatorluk
tan hiri diğerinin harekete geç-

miye karar vermesinden şüpheli· 
dir, diğeri projelerinin birincisi 

tarafmdan teşvik görmesinden 

ürkmüştür: İkisi de filiyata var

maktan mennedecek hailler zu-

burunu ve bu suretle her iki ta
raf netaici birbiri tlzerine 
atmayı temenni etmektedir. Hiç
biri hakikatte kendi kararına 

emin değildi. Her biri tamamen 
diğerine bağlanmaktadır. Asıl 
ümitleri ha.simlerinin korkmaları 

sayesinde her iki tarafın işten 
ııyrılabilecekleri merkezindedir. 

Akıntıya kapılmış olan bu ge
mide dümen tutmakla mükellef 
olan Jagov bir an kendine geli· 
yordu. Viyanadan yavaşca sor
duruyor: 

- "Avusturya - Macaristan ricali 
Sırbistandan ne vaziyet çıkaca
ğini düşünmektedirler? Bu bapta 
bir derece hakiki fikir edinmek 
ve bunun bizi nereye götüre
ceğini bilmek faydalı olacaktır.,, 

Kurnaz viyanalılar tasavvur 
ettikleri mllthiş oyundan geri 
d6nmek imklnlannı ıelbetmeden 

dostlarına vaziyeti olduğu gibi 
göstermiye metemayil değillerdi. 

Alman sefaretini uzun müd-
det beklettiler, birçok defa erte
ıi gün cevap verilmek üzere at· 
lattılar. Ültimatomun kaleme 
alınmasını üzerine almış bulunan 
nazır bunu meclisi vükalaya tas· 
vip ettirebilmek için dört defa 
tadil etmek :zaruretinde kal
mışbr. Macaristanı Avusturya
ya karşı şimdiden emniyet 
albna almak isteyen Kont 

Tisza ile yeniden bir çarpış
ma !Azım geldi. Filvaki Tisza 
hiçbir türlü fütühat mevzuu bahis 
olmadığım tahriren karar altına 
aldırmakta ısrar etti. Küfüv ol-
mıyan birile evlenmek isteyipte 
daha doğmıyan çocuklarının hu
kukundan vazgeçen bir viliahte 
benziyordu. 

Berchtold S1rbistam büyük 
parçalara bölllp herbirini mücavir 
hükumetlerden birine vermek 
niyetinde olduğunu söyledi. Tisza 
her hususu inceden inceye 
teshil etmek azmini gösterdi • 
Kont Stürgkh ise kendi hava-
11nda idi. Sırp hanedamnı değiş
tirmek. •• Onun da derdi bu hane
danı düşllrmek idi. Nihayet Sır

bistanda işgal edilecek araziden 
sevkelcişi noktaların mu haf aza 
edilmesi karargir oldu. 

Nazır Metternibin giilüşn ile 
gftlüyordu. Yalnız Arkadaşı, 
vatanın bu inkişafınm bir 
nisfını fazla takviye etmesin
den korkmakta hakkı vardı. 
Tisza zaferin getirebileceği 
bu tehlikeye karşı sigorta 
oluyor, ortalığı sulhcu bir ahla
kın dalgalarına garkediyor. Bu, 
öyle bir ahlaktır ki suçluyu ce· 
zalandırır, fakat soymaz. 

(Arkası var) 

-rMuallime Aranıyor.,._1111 

Çocuk Yuvasında çalışmak 
üzere Ana Mektebinden mezun 
bir muallimeye ihtiyaç vardır. 
Kadıköyde Bahariyede Kilise 
karşısında Nisbiye sokağında 8 
numaraya öğleye kadar müracaat. 

-2-
Bir gün Maras meydanından 

geçerken üç külhanbeyin kavga 

ettiğini gördüm. Birisinin elinde 
sustab bıçak parladı... Arkadaş
ların üstüne saldırdı: 

~·- Külhanbeylerf Şimdi size 
anlatmml. .. 

Hemen atıldım ve Şevketi 
kolundan tutum. 

- Liıtfen bana da anlatır 
mısınız? diye lafa karıştım. 

"Henüz geçmiyen bir hırsla 
ellerini ceplerine soktu : 

"- An1abnm, zahir l.. 
.. _ Öyle ise benimle birlikte 

bir yere kadar gitmek zahme
tinde bulununuz: Sizi bir içtimaa 
götüreyim de orada bizim bazı 
bilmediğimiz noktalar tenvir ed~ 

niz, olmamı? - diye ona tek· 
lif ettim. 

"-Hay bar 
Şket a Gidil ve ağzına iki 

parmağım aokarak ıslık çaldı. 

"Bu "malümatlı" delikanlıyı 

"Külhanbeyilikle mücadele ko
misyonu" içtimaına götürdüm. 
Orada 6yle teferruat anlatmııb 

ki komisyon azalarının parmak· 

lan ağızlarında kalmıştL Delikanlı 
"Külhanbeylikle mücadele komis· 
yonuna,, faal aza olarak girdi. 

"Her ikisi de tam işimize ya· 
nyacak adam olmuşlardır. Apaş

hktan yetişmiş olan bu iki genç 

ile aramızda en yakın rabıtayı 

tesis ettiler; bu suretle cemiye

timiz 5-6 ay zarfında parlak bir 
şekilde terakki etti. Memleketi

mizin en ücra köşelerinde spor 

kulüpleri ve idman sahaları ço

ğaldı. Kahvelerde iskambil, tav
layı oynıyan, meyhane ve bar
larda vakit ve parasını kay• 

beden gençler spora karşı 

büyük alakayı göstermiye baş· 
}adılar... Konferansıma başlar

ken size bir çift knlhanbeyi 

göstermeyi vadettim: işte buyuru
nuz 1 ••• 

Sahne içinden spor elbisesi 
giyinmiş, orta boylu çevik bir genç 
çıktı ve mütebessim çehre ile 

salonda oturanları selAmbyarak 
dedi ki: 

- Ne yalan söyleyim, ben de 
külhanbey idim. Ayıp değil yal.. 
iş yok, sabahtan · akşama kadar 
boş gezmekten kuvvetim taşardı. 

İşte can sıkıtııından her türln 

maskaralıkları yapardım. Halbuki 
şimdi bunlan aarfedecek yeri 

buldum!.. Siz de benim gibi ma
halle kahvesini, meyhaneleri hı· 

rakın da spor cemiyetlerine giri

niz, orada hem eğlenir, hem de 
istifade edersiniz. 

"Hatip değilim, • uzun söyle
mesini de bilmem ... 

"Yaşasın spor!.. Kahrolsun 
külhanbeyleri. n 

Bu sefer konferansçı ikinci 
apaşı çağırdı. Kısa boylu, kara, 
kuru bir delikanlı ellerini uğuş

turarak çabuk çabuk söylemiye 
başladı. 

- Anam, babamı.: Ben - siıf' 
nim... Kafamdan to puklarıJll' 

'A!IO 
kadar - sizin gibi ben de va1'll' 
kuruluyordum; sizin gibi beoiııt 
de cancığazımdan, bir de sustalı 
bıçağımdan başka birşey yokttl'" 

Günün birinde, kendim acına~ 
halde iken, benden yardım istİ' 
yen insanlara tesadüf ettim. B~ 
de onlara en kısa yolunu göstet' 
dimi 

Arkadaşlar 1 KüJha11beylik 
ağır, içtimai, yaratır; onun ted•' 
visi ile yalnız spor değil, bQliİO 
halk ve cemiyetimiz m~cagul Ol' 
malıdır !.. Onun için bu paJJI 
gUnll bütlln apaf ve şketler bir 
nümayiş yapacaklar; halka b~ 
umde ve taleplerimizi bildiree" 

ğiz. Hepinizi, fakat gayri aıosel' 
llh olarak, iştirak etmiye c1aftl 
ediyorum. SilAlılarınızı, - ,J 
ıustalı bıçaklannızı, - burada' 
çıktıktan sonra köprüden ...,tı 
atacağınıza bana söz veriniz. 

Salonda oturanlar bir ağııc:laJ11 

• veriyoruz l.. Yaşa 1.. Diye Jııf 
kırdılar. 

Hatip kedi gibi sessiz, elAstilJ 
bir hareketile aşağı atladı ; koır' 
f eransçı ile külhan bey ve sporc0 

onu takip ettiler. Sırala! 
arasından geçerek uzatılBI' 

ı 
. e 

elleri sıkıyor, dman Cemiyetı0 

yazılmak istiyenleri kaydediyot" 
lardı. 

Külhanbeyler içtiaındBI' 
çıktıktan sonra, a5z .,er 
dikleri gibi bir kafJe 
olarak köprüye gittiler ve sustab 
bıçaklarını Neva'ya atblar. paıal' 
günll yapılan nümayiş büyük bit 
muvaffakıyetle neticelendi. Naıstl 
dikkati celbeden hitabeler stB' 

sında muharrir ve ressaınlat' \ 

yazılan hitabe şu idi: 
"- Ey muharrirler ve rtl' 

ıamlarl 

Geceleri bar ve kumarba0~ 
lerde silrünecek yerde sP"'. 
kulüplerinde bizi ziyarete .ıel~ 

Sizi Bekliyoruz 111-,, 
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1 
Ben İsanın Allah Zade Olduğuna Ve 
Ona İnananların Da Ebedi Bir 
Hayata Ereceklerine lnanamazdııD 

-35-
VelJingtonda yapılan içtimaa 

gelince : Bu, mutaassıp Hıristi
Yanf ann bir toplantısı idi. Bizzat 
rahip Murrayın riyaseti altmda 
açılmışb, beni hayran bırakan bir 
hararetle dua edilmişti. Bu dua
ların arasında benim de ismim 
aeçmişti. 

İçtima üç gün sürdü. Munta
taman gittim ve bazrr hulunanla
hn vecid ve istiğrakına takdirle 
baktım. Fakat kendi hesabıma 
dinimi değiştirmekliğim için orta
da hiçbir sebep göremediın. Yal
nız. Hnistiyan olmakla bir insanın 

~ennete gidebileceği iddiasına 
•nanmak mümkün değildi. Bunu 
orada bulunan Hıristiyanlara açık 
ve samimi bir ifade ile söyledi
ğim zaman hissen müteessir ol
duklarını gördüm. Maamafih be· 
nim tüphelerim bu derece ıathi 
değil, daha derindi. 

Bir dafa f samn Allahın 
yegane oğlu olduğuna ve ona 
İnananların ebedi bir hayat 
bulacakları nazariyesine inan
makhğım mümkün değildi. 

Eğer Allahın oğulları varsa 
hepimiz de onun oğulları idik. 

Eğer laa, Allaha benziyorsa 
bütlin insanlar Allaha benziyor
lardı ve hepsi de birer Allah 

olabilirlerdi. Diğer taraftan İsanm 
&lümü ve kanı ile dünyada mev
cut biitiln insanlar tarafından 
yapılan günahların kefaretini 
Yermiş olacağına da inanmaklığım 
imkan haricinde idi. 

Hıristiyanlığın nazariyesine gö
re yalnız insanlann ruhu vardı. 
İki canlı mevcudatın yoktu. Bun
lar bir defa öldüler mi ebediyen 
DıahvolurlardL Halbuki ben aksi 
bir noktai nazar beıJiyordum. 

lsayi fedakarlığın teşahhus 
etıniı bir timsali, bir şehit ilihı 
bir hAkim olarak kabul ede
nıeıdim. 

Vakıa haç üzerinde can ver
lllesi dünya için bir dersti, fakat 
~erbangi esrarengiz ve harika· 
asa bir hadise mevcut değildi. 

Hıristiyan azizlerinin geçir
dikleri hayata gelince, bu da 
bana diğer dinlere mensup aziz· 
lerin geçirdikleri hayattan başka 
hir ıey öğretmiş olmadı. Fil· 
hakika ben diğer azizlerin ha
Yatlannda da ayni ruhu tasfiye 
arı.osunu bulmuştum. · 

Felsefi ncktai nazardan hıris
tiyaniyetin prensiolerinde hiçbir 
f • evlcaıadelik yoktu. F edaklrlık 
tıoktai nazarından ise Hintliler 
h.ristiyanlan pek geride bırak
tnışlardı. 

Hu~isa hıristiyanbğı mükem
~~ b~ din olarak kabul etmek· 
vım ımkan baricindeydi. 

L, Bu deruni münakaşayı, fırsat 
1U1Udukça luristiyan dostlarıma 
~~tbm. Onlardan aldığım cevap 
vwnı hiç tatmin etmedi. 

ffuiaüyanlıiı snUkemmel bir 

Gandi ıönüllül~ri tuz dqolarına lıücıım vazi~tind• 

din olarak kabul etmekliğime çalışıyorlardı. Bu arada Şeyh 
mukabil Hintlilerin dinlerini de Abdullah beni lslamiyeti tetkike 
hatadan salim buluyor değildim. sevketmekten ve bu arada da 
Bilakis Hintlilerin dinlerinde mev- İslamiyetin aı:ametini sitayişle 
cut halalar da bana sarih olarak söylemekten hali kalmıyordu. 
görünüyordu. 

Bu meyanda (Veda) mn 
u Kelimullah ,. olarak kabuln 

mümkün değild i. Bu takdirde 
lncil ile Kur' r.nın da bizzat Alla· 

hın sözleri olarak kabulünde ne 
maLzur mevcut olabilirdi? 

Hırisbyan dostlarımın beni 
hıristiyaniyeti kabule teşvik etme
lerine mukabil Müslüman dost
larım da heni Müslüman yapmıya 

Din hususunda beslediğim 
şiipbeleri mektup ile Hintli 
( Raychandbhai ) ye ve diğer 
Hintli dindarlara anlatbm, 
hepsi de bana cevap verdiler. 
Bunların arasında (Raychandlhai)
nin cevabı beni bir dereceye ka· 
dar teskin etti. ÇUnkü Hint dinini 
daha ziyade tetkilc etmekJiğimi 
tavaiye eqiyordu. 

C Mabadi yann ) 

Atina-Sofya, Selinik
Sofya Maçları 

Bülgar Takımının 

Neticelenen Maçlar 

ile Mağlubiyeti 

Nasıl Oynandı ? 

Atina, ( Husust ) - Atina -
Sofya muhtelii.Jerinin (2-0) Atina 
lehine biten futbol m~çı tnf silA
tını bildimeyi faydalı buldum: 
Oyunun ilk dakikalannda Atina-

lıların faikiyetine mukabil Sof
yalılar az sonra muntazam hü-
cumlara geçmişlerdi. Fakat Yu
nanhlann ıütçülükte daha hakim 
oldukları göze çarpıyordu. 

Netekim oyunun otuzuncu 
dakikasında Negrepontinin ser
best yere vuruşu ve Çolinanın 

bir baş clarbesile ilk Yunan golü 

kaydedilmiştir. 
Yine biraz ıonra Çolina'run 

bir şütile ikinci sayı kazanılmıf, 

ilk devre (2-0) Yunanhlann lehi

ne bitmiştiT. 
İkinci devre Bulgarların hü

c.umile başlamış ve epeyce de
vam etmemişse de bir netice hl
sıl olmamıştır. Bunu Yunanlı

!arın taarruı.u takip etmiş, iki 
taraf oldukça tehlikeli vaziyetler 
atlatmışlardır. Bulgarlar bu dev

rede daha iyi oynamışlarsa da 
bir değişiklik hasıl ohnamış, 

oyun (2-0) ilk devredeki vaziyetle 

neticelenmiştir. 

Selanik-Sofya Maçı 
Selanik ( Hususi ) - SelAnik

Sofya Muhtelitlerinin yaptık,arı 
maç ta Bulgar Muhtelitinin mağ
lubiyeti ile ueticelendi. Umumi
yetle bura gazetelerinin apor 

muhabirleri, Bulgar takımmın 
kalecisi Dermonskiyi takdir 
etmektedirler. 

Ma~ bilhassa ikinci devrenin 
yirm ikinci dakikaama doğnı 
hararetlenmiş ve on üç dakika 
içindt: biri Yunanlıların, üçü de 
3u1garlarıo aleyhine olmak ilıere 
dört gol kaydedilmiştir. 

Yunan!ılann gollerini Kiços, 
Angelakis, Bulgarlann golünü de 
Koçek yapmışlardır. Bulgarlann 
kuvvei maneviyelerini bozan, iki 
dakika içinde arka, arkaya iki gol 
yemiş olmalarıdır. Bu bal, Bulgar
ları şaşırtmış ve bu şaşkınlık 
geçmeden Uçiincü Yunan golü de 
kaydedilmiştir. Hf't dört gol de 
kale önlerinde hasıl olan karga
f3lıklardan •onra yapı}mLfbr. 

Bu Akşam Radyoda' Neler 
Dinliyeceksiniz 

30 teşrinisani 931 Pazartesi 
fatanbul - ( 1200 mebe, 5 

ldlont) 18 ile 19 ara1mda anmo
fon plakları, 19,5 lle 20 arasında 
alatturka aaz, 20 ile 21 araamda 
gramofon Ue opera parçalan, 21 ile 
22 araaında alaturl.a HZ, 22 den 
22,5 e kadar orkestra. 

Heilaberı - t 276 metre, 7S kilo
vat) 19,.:>0 bu Alman Nazıra konfe· 
ranr; verecek, 20,30 romantik ınuaiki. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
16,20 Radyo ruino.u, 21 Yugoslav
ya gecesi. 

Müblaker - ( 360 metre, 7S kilo
vat) 20 aalon orkeatra11, 20,S Afrika 
hakkında bir konferans, 21,15 konser. 

Bükreş - ( 394 metre, 16 kilovat) 
20,5 konferan., 20,45 klavya kon11eri. 

Belgrat-( 429 metre, 2,5 kilovat) 
19,30 Fraıuuca den, 20 alqam 
konıeri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat ) 
11,30 aktam haberleri, apor habeJ'leri, 
ıpor haberleri, 21 aalon orkestraa.ı. 

Viyana- ( 517 metre 20 kilovat ) 
19,45 Macar havalar1, 20.]5 ak.fam 
konseri, 22,10 dana havaları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
20,45 Padennkinin eaerlerl sramo-

fon ile, 21.5 Operanın orkestra 
heyeti. 

Varşova- (1411 metre, 158 kilo
vat ) 20 Maaaenetin Manon operaeı 
gramofon ile, 23 dana havaları. 

Berlin - ( 1635 metre, 75 kilo
yat ) 20,30 orkeabra, 12,15 aiyaal 
haberler, 23 dana havalan. 

1 Kanunuevvel 931 Sah 
İataubul - (1200 metre, 5 kiloyat} 

18 ile 19 araunda gramofon ile muti• 
telif havalar 19,5 ile 20 arasında 
alaturka aaı. 20,5 ile 21 araaında 
~2arülbedayi tarafmdan temsil. 21 Ue 

araaındaZeki Beyin iştirakile 
ikinci kısım alaturka aaı. 22 den 
245 a kadar •ludyo orkestrası. 

Hcilıbug - ( 276 metre. 75 ki~o· 
Yat) 19,5 Münihten naklen şen ıreu 
2115 k f 21 s . . ' on ero•n•, ,4 Dançığden 
naklen komedi. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,15 4e11 rece, 21 beaterli.rlar cemi
yetinin konseri, 22 dans havalan. 

Mühlakcr - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,55 Fransa hakkında bir kon
ferans, 22,5 Kolonyadan naklen kon
au, 22,50 Mosar konııeri. 

Bükret - (394 metre, 16 kilont) 
~45 fıtrk konııeri, 21,05 rad}'O Or .. 
ke.trası. 

Belvad -(429 m~tre, 2,5 kilovat) 
20,40 milli şarkılar, 21 .. Semerci ., 
isimli ~ram, 21,40 dört kiplik şark 
konscrı. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
21,05 opera orkeatraaı tarafından 
konser, 22,05, akpm habe-rlari, 72,20 
dans havaları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
19,35 halk 9arkıları, 21 tibor ko:ıacrf 
22,lS aalon orkestrası. , 

Vartova - (1414 metre, 158 kilo· 
vat) 19,30 ııratnofon 20,15 orkestra, 
Veberin cıerleri, 22,10 aolo konaeri, 
23 danı havaları. 

Berlin - (1635 metre 75 kilo.at) 
20,lS ilk konaarvatuvar fikirleri halı· 
kmda bir konferas, 21 radyo orlcı~atr• 
•a, 21,35 Gotik ve rcneaaauı dewU
lerinde dünya mus ıkia : , dana havalan. 

Dikkat: Derc~tmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 

olan kıamı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. 

lstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) oldutu 

ıaman lst;ınbulda ( 1) e ıelditi farzedilmelidir. 

Filistin de 
Yeniden Umumi Nüfus 

Tahriri Yapıldı 
Berut, (Hususi) - Filistinde 

umumi nüfus tahriri için alb 
aydanberi hazırlıklar yapılıyordu. 
Nihayet 19 Teşrinisani akşamı 
albdan sonra herkesin evlerinde 
oturmaları ve sabaha kadar bir 
yere ayrılmamalan ilan edildi ve 
sabaha kadar bütün Filistinde 
nüfus tahriri yapıldı. Dan edilen 
neticeye göre, Filistinin umum 
nüfusu ( 1,035, 154) dür. Bunun 
\ 526,078) i erkek ve ( 509,076) ı 
kadındır. Bu netice Yahudileri 
pek te sevindiı-memiştir. Çünki 
Yahudiler Filistinde ( 170 ) bin 
Yahudi olduğnnu iddia ediyor
lardL Söylendiğine göre netice 
bunun yansını bile bulmamıştır. 
(1922) de yapılan umumi tahrir
de Filistinin nüfusu (857, 182) idi. 

İstanbul Halkı Çok 
Ekmek Yiyiyor 

Son ıeneler zarfında latanbul
da ekmek arfiyabnın mühim 
miktarda azaldığı ve bundan da 
halkın ekmek yerine başka iJda
lar temin ettiği kanaati bbıl 
olduğu bir gazele tarafından 
yazıldı. Bizim yaptığımız tahki
kata göre, İatanbulda ekmek 
sarfiyab azalmı~ değiJ, bilakis 
artmıştır. İstanbulun nüfusu 
1,200,000 iken günde (3,500) 
çuval un sarfediliyordu. 

Bu nüfus (600) bine indiği 
halde İstanbulun günlük un sal'
fiyatı ( 2500 ) çuvaldır. Aynca 
günce (150) çuval da francalahk 
un sarfedilmektedir. Birind nevi 
bir çuval undan ( 94 ) ekmek 

1 
fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabi.alinizi öfrenınek latıyouaıu:ı: 

fotoğT&fuuxı 5 adet kı:ıpon ile blr

llkte gönderiniz. Fotoirafııuır ııraya 

tabldlr re fade edilmez. 

l.ım, meslek 
veya san' at? 

Hangi ıuallerin 
cevabı ? 

Fotoiraf intişar 

edecek mi? 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 15 

11 

ı\ 

' 
Gueteınlsd. on beş wG• 1• "I: 

vermekle oldufumJ11 Pat.To:ıa •, 
1

' 

bedaya almak iatiyol'H llı, bu ( 
kuponu kelJllp uklayııu . Y• ıs 
kupo;ı toplayıms. Patre~larımır 11 

d- pek •411Ut1Ja olacalu&aıı. • 
Patron.IH n•ırodllJl.dul ıil ı

cle• ltlbarJa le!a:ıbJI ka rılt •1 al ı 
bir hafta, ta.,ra karUed ull oa 
ıGa lfin:le kupoalamu r5adar• 
.-lldir'-r. BD mlWJet p;U•tn 
ıonra kupoıılar kabul edil o'" 

Pulsuz olanlara Patron 
ıönderilmez. 

Tatra ve lıtanbul karileri· 
mbin Pat?onlaranı matbaa
mu:dan aldırmaları lazımdır. 
Poata ile aönderilmeıini 
istiyenler mektuplarına on 
kurutluk pul JeffetmeJidirler. 

çıktığına göre İstanbul hergün 
(235,000) l<ilo ekmekle ( 12900) 
kilo francala yemel{tedir. Ekmek 
sarfıyabnm çoğalmaıuna sebep. 
pahalılık yüziinden fakir halkın 
faıla ekmek yemesidir. 
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Yeni lVIuhtıra Defteri 
16 çeşit olarak intişar etmiştir. 

22 senedenberi muntazaman neşretmekle olduğumuz. Yeni Muh
tıra Defterleri her seneden daha mükemmel ve muntazam 
olarak me,•kii furuhta vazedilmiştir. Emsaline her cihetçe faiktir. 

BilUmum kırtaaiye mağazalarında arayınız. 

Deposu : Ankara caddesi Afitap mağazası 
No. 109 MEHMET SADIK 

CEMAL BEY LOKANTASI 
Lokantamız hakkında buı hasut ıehsiyetler • Cemal Bey yemek 

fiatlarmı akla hayret verecek dereceye te:ızil elti. Fakat acaba harç
ları bozmadığ!?" diye aleyhimizde isnadatta bulunduklarını itittim • 
Seııelerdenberi mal aldığım tüccarların atideki ıahadetine itimat bu· 
yurm.Lmnı muhterem müşterilerimden istirham eylerim . Cemal 

Cemal Bey lokantasına ıekiz ıenedeııberi eti ben veririm. Cemal 
Bey kadar titiz, et beğendirmesi müşkül bir müşterim daha olmadığını 
namusumla temin ederim. Tahmis sokağında 58 numarada kasap 

hakkı Bekir Biraderler 
Alb aenedenberi Cemal Bey lokantuı yağı benden alır. Ken· 

disine Trabzonun en nefis yaylağından gönderdiğim halde ekseri iade 
eder Ye bu yüzden bazı defa aramız açılır, Cemal Bey çok meraklı 
Ye sinirli bir zatbr. Fena harç kullanmasına imkin yoktur. 

Babçekapı Kömiirc6 sokağında 15 No Kürt Zade haran 

Haylı zamandanberi müıterim olan Cemal Beye zeytinyağının 

ekstra ekstrasım gönderdiğim halde yine birçok müşkülit çikarır. Ce
mal Bey kad=-r aldığı harca dikkatli ve müşkülpesent lokantacı •• 
bulunw. lstnnbulda Yağ iskelesinde No 18 

Basmacı Zade izzet Fe,.if fi~ Mazhar 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

işsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başımza bir felaket gelebilir. 

O zaman: 

Ah benim. de bir 
Kumbaram olsaydı! •. 

Demek fayda vermez ! 

( Türkiye İş Bankası J 
• 
lkhsal V ekiletinden: 
Ankarada telsiz telgraf civarında inşa edilen zirai ve baytar! 

enstitülerin laboratuarlarının 57,000 lira bedeli keşifli masa, dolap 

ve sair levazımın n imali kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle 

münakasaya vazedilmiştir. Masa ve dolaplar kuru meşeden masif 

çlarak imal edilecektir. Teslim müddeti yüz otuz pndür. Evrakı 

fenniye.si ve projeleri vekllet muhasebesine verilecek on beş lira 

mukabilinde enstitüler inşaat fen heyetinden verilecektir. MOna· 

ka$aya işri ,.a c edecek talipler ilin edilen bedelikeşfin yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış banka teminat mektu

bunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aynı miktarda yatırılan 
paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 

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

ol 16 - 12 - "11 tarihine müsadif çarşamba günil saat on beşte 

ı.:raa mlsteşaılağı kısmında mütqekkil infaat komisyonuna müra
caattan illa cıı mır. 

SON POSTA 

Şayanı ltfmat 

Bir Hizmet 
Ancak kullarıı~ı dııyıı :ııkla 
bir mürekkepli kalem tarafın
daa temin edilebilir. 
EVf.RSHAıtP; her va'<lt 1a§'
lam i:nali.tt11le temayüz et• 
mı,t1r. Mllrekkepll l<alemluln 
bDtün çefltluinde kurtun 
kalemler vardır.~ 

-----=---

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postasa 

SAKARYA 
1 K~:~:::vel S A L 1 

günü akşamı 17 de Sir
keci nhbmmdan hareket
Je(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize) ye azimet ve av-
detle ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsillt için Sirkeci 
Meymenet hanı alhnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

KARADENiZ 

VATAN 
iı<::;=eı Çarşamba 
gUnü akıamı Sirkeciden ha· 

reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentnh
ğmn müracaatTe'. 2151 5. 

Si!IBlll~W!IS"mll!'m!IJSiilim ...... 

B A R T 1 N s~~~:t P O S T A S 1 

Bartın Vapuru 
Her Pazartesi günü saat ıs 

de Sir"keci rıhhrnından hareketi~, 
Ereğli, Zonguldak, Bıtrtın, Amasra, 
Kurucatile, Cide iskelelerine azimet 
ve ayni tarikle l.tanbul'a avdet 
edecektir. 

Sirkeci Yeni Han No. IS 
Tele fon : 23609 ve 23388 

ZA YI - Cüzdanımı zayi ettim, 

senetlerle nüfus kağıdımı lstan
bulda 34 numaraya gönderen 
ümidinin fevkinde mcm:ıun edi· 
lecektir. 

Tevfik 

ZA Yi : 328 ıene•i Darüşşefakadan 
aidatım tasdiknamemi zayi ettim ve 

yenisini •lacatımdan eskisinin hük· 

mü olmadıtı ilin olunur. H. Aais 

l
e ' Faruki ltriyat fabrikasının ilk defa üçüacl 

mallar sergMnde te;' 1r ettiği " CiCi ,. isi 

e esans, pudra, dudak boyası yağaıı krerd .e 
yonlar Avrupadan gelenlerden daha ill 

için pek ziyade rağbet kazanmıştır. 

Farukinin meşhur ve emsalsiz limon çiçeği kolony,.-
tim 1iye kadar hiç kullanmamışsanız bir tecrübe edinis. 

Depoıu: Sultanhamam No. 11 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarma mahsus kış tarifesi Kinunuevvelin 

Sala günü sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 
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Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lira -
1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 200,000 

1 tt 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 
100 .. ( 1,000 ) 100,000 

İkramiye 50,000 5 ( 10,000) 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 " ( 5,000 ~ 30,000 

15 " ( 3,000 45,000 
60 " 

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

( 1,000 ) 
500,000 5,000 Amorti { 100 ) 

5,700 Adet 

Bey oğlunda F eridiye sokağında 
18 No. lu hanede mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul olan 
Tanaş Zevcesi Alkinoi Hanıma: 

İstanbul 4 üncU icra Memur· 
luğundan: 

Hissedar bulunduğunuz Mah-
mutpaşada Hacıköçek mahalle
sinde Çakmakçılarda eski 21 - 23 
yeni 66 - 68 nu.naralarla murak· 
kanı ild bap mağaza"lm diğer 
hissedarı Manuk Efendinin Ali 
Hidayet B ye ( 5( 00 ) lira temi
natlı borcun lan dolayı 12-10-931 
ta::-ilıinde yapılan vaziyet ve tak
diri kıymetinde mezkur gayrı 
menkulün tamamına yedi bin 

beşer ytiz lira dan 15000 lira kıymet 
tak :Hr edildiği haciz zabıt vara
kası t ebli<T-i makamına kaim 

" olmak üze.~ hissedar olmanı7.a 
binaen 931·. 03 dosya numarasile 
tarafına ilil'"'e :ı tebliğ olunur. 

Patoog, Bakteriy.:>log 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRiYATI 

MUALLİMLERlN DEN 

Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karş sı 15 No. 

lılı •> cne'.1' ıa 
1Kamel ! ·,nıı 

"hlefoıa lıtaa1>.al 2.SU 

• 215' 

3,340,000L 

lstanbul Tapu Baımedl~ 
tundan : Kocamustafapatad• fit.' 
tip Mas1ahattin mahalleainİP JJ. 
kimoğlualipaşa sokağında ~ 
240 ve yeni 266 No. larla ~ 
rakkam ve iştirak mukabili -~ 
terdarlıktan Emlak ve E~ 
Bankasına devredilmiı olan~ dfJ 
nm tasarruf kaydi olmadı~O,, 
senetsiz tasarruf muameleSI iti' 
ruri görülmüş ve tasarrufun ~ 
sibi için tarihi ilandan 15. -' 
sonra mahalli mezkure 11 dt' 
mukarrer bulunmuş olduğU~,.; 
bu mahalle tasarruf iddia rlı,.df 
lerin miiddeti mezkure ıa~ 

vesaiki tasa rrufiyelerinin it .Jlblcll 
Tapu idaresine veya mab -"' 
memuruna ibraz eylelll o1' 
aksi halde iddiaları mesrP11 

nuyacağı lüzumu ilin olunUI'• 

Muayenehane Nakli 

Dr. Celal T e\'fi1' 
Frengi ve idrar Yo~ 
Hastalık! ırı MütehaSS• si 

Sirkeci, Muradiye cadde 
No 35. Saat. 2- 6 

KAPLANLI KORK MAC~ 
k bet ~-. • .1. 

Her nevi kürkler re ~ ..,a11to;"ls• 
etmez fiat\e satılar. YeDJ ·p•'~~ 
ıarnitürler ehnn fiatle ~~ ~i( 
nır. Tamirat ncua ve t•:.-,,., 

Beyotl• Puaaiya cı -_ _. ... 
Beyoti• Hacopal• ,_. 


