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Kazalara Karşı 
T t:·amvay Şirketi, Bütün 
Vatn1anları Göz Muaye

nesine Tabi Tutuyor. 

Vazife lıalin<le bir fJatman 
Haber aldığımıza göre, Tram

vay şirketi, bütün vatmanları 
doktor muayenesinden geçirıniye 
'f/e bu suretle sıhhi vaziyetlerini tes
bite karar vermiştir. Bir kaç 
g iindenberi başlıyan bu muaye· 
~ede eo ziyade dikkat edilen 
gözler ve gözlerin görme kabili
yetidir. Muayeae neticesinde rü
yet itibarile zayıf olduğu anla
tılan vatmanlar bu vazifeden çı
karılmakta, ba,ka işlerde kulla
nılmaktadırlar. Muayeneler depo
larda yapılmaktadır. Şirket, hu 
muayeneye, kazaların önüne geç-
mek maksadile lüzum görüldüğünü 
söylemektedir. ----
Fenerbahçe 
Hiikmen Mağlup 
Addedilebilir fı,f i? 

Fener bahçe takımının iştirak 
edememesi yuzünden Cuma güaü 
yaptlamayan Fener-Beşiktaş ma

çında hakemin; F enbahç~ v ~~~ı
nı hükmen mağlup addettıgını dun 

bk Halbuki F enerbabçe 
yazmış · l •t• anm bil· 
takımı maçtan evve 1 ıı 

· t• ak ede-dirnıek suretile maça ış ır . . 
meyeceğini beyan eylediği . ~çın 
aleyhinde verilen hükme ıtıraz 
~tmek hakkım haiz bulunmak~a
br. Bu itirazın da Futbol heyetine 
yapılması icap etmektedir. v 

İtirazın yapılıp yapılnuyacagıoı 
öğrenmek için dün, F enerbabçe· 
takımının kaptanı Zeki Beyi g~r
dük. Zeki Bey bize şunları soy· 
ledi: 

- Biz hiç yoktan bir ihtilAf 
çıkarmak fikrinde değiliz. Fakat 
ıu da muhakkak ki veri1en hti4 
künı kat'iyyen yerinde değildir. 
Bit mazeretimizi bildirmiştik· 

( Devamı 3 üncü ıayfada ) 

Yine Abdülhamit 
Tefrikasına 
Dair • 

• 

u Abdülhamid!n son giinleri,, 
tefrikasına ait "V akıt" gazetesinde 
yine dün çıkan yazılar, verdiğimiz 
cevabı " tevil,, suretinde tefsir 
ediyor. Halbuki bi"ı, hiçbir şeyi 
tevil etmiyoruz. Bilakis en açık 
bir lisan ile hakikati müdafaa 
ediyoruz. Asıl tevil yapan karşı 
taraftır. Çünkil, bu hususta, ıabık 
Başmuhafız Rasim Beyin mülaka
tına atfen yazılan yazılarda, bu 
tefrikamızm hemen külliyen "hılifı 
hakikat,, olduğu iddia edildiği 
halde, dün bunlar "hata,, olarak 
kaydediliyordu. Halbuki biz, yazı
larımızın tamamen hakikati ifade 

1 
ettiğine kaniiz. Buna dair de ve
sikalnmız mevcuttur. Bunun ilk' 
delilini göstermek için Abdülha
midin hususi doktoru Merhum 
Abf Beyin defterinden alınan ı -
satırlan yann harfiyen neşredece-

r 

Saltanül Atraş w Arkadaşları Irak Kıralı Faysal Kenarda da 

• 
Suriye ile Irak Birleşiyor Mu? 

Aldığımız Bir 
Mektup 

.. Son Posta ,, gazetesine 
Dün fU mektubu aldık : 
" T arlbin huzurunda yapılan 
itiraflar ensali atiyeye bir 
ders olacağı şüphesiz bu
lunduğundan hiçbir men
faat istihdaf cciilmiyerek 
yapılan vatani vazifeler de 
her zaman kıymetli ve 
şayanı takdis olur. ( Ab
dülhamidin Son Günleri ) 
için, başta Rasim Bey dahi 
olsa yürüdüğünüz yoldan 
sizi döndürecek kimse ola
maz. Yazdığınız yazılar, 

verdiğim vesikalarımla mü
eyyettir. Tarihin bu bahsini, 
yarınki ensal için aydın· 
latmak lazımdı. İşte o 
vazifeyi yapmak şerefi 

" Son Posla t• ya nasip 
olduğunu bu mektubumla 
açıkça beyan ederim 

efendim " 
Abdülhamidim 6Jüm gününe 
kadar Beylerbeyi ıarayı 
muhafız zabitanından müJa
zimievvel (elyevm mütekait) 

Naci 

ğiz. Bu sabrJar, pek çok zaman 
evvel tefrika muharriri tarafından 
aynen iktibas edilmiştir. On dört 
defterden ibaret olan bu hatırat, 
elyevm Tarih Encümeninde mah
fuzdur. Bu kadar bakikatperest 
olduğu görünen "Valnt., gazetesi, 
yarın çıkacak olan sahrları oku
duktan sonra Encümendeki defter
le karşılaştırırsa aradığı hakikata 

. ıl olabilir. Şimdilik Rasim Be-
vas b . . 

. beklenen ceva ına mtizaren ym 
Abdülhamidin sabık muh3!ızla-

d 
Naci Beyden aldıgımıi 

rın an .k ı k 
mektubu diğer bir vesı a o ara 

tak diın ediyoru:ı. 

Son gelen haberler Suriye ile lrakın birleşerek müttehit bir kırallık halinde idare edileceğini ve Kıral 
Faysalın müşterek hlikümdar olacağım bildi,·:nektedir. Bu husustaki telgraf haberlerini üçüncü sayfamız
da bulacaksınız. 

Mübadillerin Derdi 
Ellerindeki Yunan Emlaki 
Alınan Mübadiller Mah

kemeye Gidiyorlar 

Almanya Yeni Tasarruf 
Kararları Alıyor 

Evvelce mübadillere teffiz ve 

tapuya reptedilen Yunan emil
kinin son Türk· Yunan mukave
lesi mucibince İstanbul vilayeti 
tarafından mübadillerden geri 
almması bir kanun işi ve bir 

Nazırlann Tahsisatından, Meb'usların 

Seyahat Hakkından Fedakarlık Yapıldı 
emrivakidir. 

Fakat iadei emlak talimatna-
mesinin ( 4 ) üncü . ~ad~esi mu
cibince 01ecburi ıstimlake tAbi 
tutulan gayrimenkuller mokabi-
1.nde Maliyenin yüzde beş faizli 
bonolar vermesi icap etmektedir. 
Maliye Vekale~i henüz b~ ~onoları 
ihraç ve ellerınden emlakı alınan 
mübadillere tevzi etmeden tah
liyeye teşebbüs ettiği, için ali~~
darlardan baıtlan k .. anbul V ıla
veli aleyhin~. ikinci hukuk ma?: 
kemesine ınuracaat ederek tehın 
tabliye tabebinde bulunmuşlardır. 

' 

Dünya Buhranı Zail 
Mi Oluyor? 

Bertin 1 - Hububat piyasa
sında fiatlerin birdenbire yiiksel
meye batlarnası, dünyanın geçir· 
diği buhranın geçmekte olup ol
madığına dair bazı sualler uyan
dırmıştır. Bu hali, Ruslar tarafın
dan satılan buğdayların tekrar 
geri alınmasına atfedenler de 

vardır. 

Şark Yıldızı 

Selma H. Hahralarını 

Anlabyor 
9 uncu 1&yfamızda okuyunuz 

Berlin - Almanyada alınan 

son tasarruf kararları nazırların 

vaziyetine de teşmil edilmiştir. 

Senede (40) bin mark tutan fev
kalade tahsisatlar yarıya indiril

miıtir. 

Baıvekil Hariciye naurlığım 

da yaptığı için bu yoldaki tasar· 

rufun daha kolay olacağı tahmin 

olunuyor. Bundan böyle salonlu 

vagonlara yalnız Başvekil bine-

cek, Nazırlar yataklı vagonlarda 

bir yatak işgal eyliyebilecekler-

dir. Meb'U5lar, yataklı vagonl~ 

dan ancak ayda bir istifade ede

ceklerdir. Bu!lun için de gide

cekleri yol (300) kilometreyi 

geçmemek lazımdır. 

Gazetesine Dalan Adam 

- Eyvah... Yine romatizma ağrılarım başladı 1 

1 
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~~s:.~.m ~.~~~1ı~•tın Kaçakçılarla Bir -Müsademe 
Bulgar Başvekili 

Geliyor 
tahdidini istiyorlar ve bazı mu• 
harrirler de bu fikre taraftar 

fÖrünüyorlar, Biz bu hu.usta 
balkın fikrine müracaat ettik 
ye şu cevaplan aldık : 

A1i Ri:m B. ( Nalbant sade Bayaaıt 
Dlbeklic::ııni 11okak 9 ) 

Dünyada g.ünden güne şidde
tini artt&ran bir iktısadi buhran 
ve bundan doğmuş bir emniyet· 
sizlik var. Fertler biribirine sağ· 
lam teminat olmayınca borç para 
•eremedikleri gibi devletler de 
karşılıksız ikrazat yapamıyorlar. 

Bu va:tiyet karşısında fertler gibi 
devletler de kendi yağlarile kav· 
rulmak mecburiyetini duyuyorlar. 
Binaenaleyh ayağımızı yorganı· 

maza göre uydurmıya ve ithala
hmızı ihracabmızdaa u yapmıya 

•ecburuz. .. 
Allettln B. (Sultanhamamı KatıTa oğlu 

lanı JS) 

- Bütçemizin varidat ve mas
rafını nasıl tevzin etmek mecbu· 
riyeti varsa, ithalat ve ihracıbmızı 
da daha evvel yoluna koymak 
lazımdır. ltha' abn fazlalığı demek 
milli bir servetin günden güne 
yabancı ellere geçmesi demektir. 
ithalatımızı tahdit etmeli ve ih· 
rac;tımızı çoğaltmalıyız. Bu hu
s•Jsta bir gün bile geçirmiye gel
ıı:ez. 

• Halda B. Aksaray Horhor mahalle1l 78) 

- Memle!rntimizio ikbsadi 
vsziyetinin düzelmesini yapacağı
llllZ istikr..ızlardan beklemek, 
b::ı ümide düşmek bence doğ
rJ değildir. Bugün içimizdeki 

tefecilerden nasıl memnun delH
sek Garplı ve Amerikah banker
lorin de memleketimizde tefecilik 
yapmalarına müsaade edemeyiz. 
Ancak varlığımızı isti3mar etme
mek şartile bunların mutedil fa
izli ve kazançlı sermayelerine 
müsaade .edebiliriz. Buna her za· 
rnan kapılanmız açık. Fakat böy
ı~ sermaye gelecek diye elimizi, 
kolumuzu bağlayıp bekliye-
meyiz. 

fi( 

Şerafettin Bey (Bayuıt Koaka 1'1) 

- ithalatımızı ihracahmıza 
uydurmak biraz güçce. Çünki 
birçok devletlere ticaret muahe
delerile bağlıyız. Bu bağlara uy· 
mak mecburiyetini takdir ederiz. 
Fakat bir memleketin iktısadi 

vaziyeti istiklalini mevzu bahset
tirecek bir hale geldi mi her şey 
sasar, akar sular bile durur. 
Böyle devletlere derhal i' · · ·r 
eder ve ithalatımızı azaltın.ya 
başlarız. 

Neticede Boğaz f:laricinde Bir 
Mağarada 35 Teneke ispirto Bulundu 

Evvelki gece sabaha karşı 
Kara deniz gümrük mu
hafaza memurlarile kaçakçılar 
arasında şiddetli bir müsademe 
olmuştur. Hadise hakkında tah
kikat yaptık ve şunları öğrendik: 

Uzun bir müddettenberi ::J• 
garistan'dan memleketimize mü· 
him mıktarda ispirto kaçıran bir 
şebekenin mevcudiyetini haber 
alan gümrük muhafaza müdürlü
ğü, bu meseleyi ehemmiyetle ta
kibe baş!amıshr. Tahkikat neti-

cesinde ispirtoların, Keteİıdere 
de bir mahzende bulunduğu ve 

muhtelif fasılalarla lstanbula ba· 
hkçı kayıklan vasıtasile nakledil-

İCRA, iFLAS 
Ticaret Odası 
Raporunu 
Hazırladı 

Ticaret Odasında fcra ve iflas 
kanunu projesini tetkik eden 
komisyon mesaisini bitirmiş, ra
porunu idare heyetine vermiştir. 

Rapor pazartesi günü Ankaraya 
gönderilecektir. Raporda icra ve 
İflas muameleleriuin son derecede 
çabuk görülmesi ve alacaklıların 
daha ziyade emniyet altına alın· 
masım temin edecek tedbirler 
bulunması istenmektedir 

Mezbahada 
Varidat Tenakusu O 
Kadar Fazla Değilmiş 

Son günlerde Mezbaha varida

bnın azaldığı yazıldı. Bunun üze
rine teşkil edilen bir heyet Mez
bahada tetkikat yapmıştır. Bu· 

heyet Belediye reis muavini Nuri, 

iktısat müdürü KemalÖmer, Dai· 

mi en cim en reisi Tevfik ve Tica

ret mürakıbi Tevfik Beylerden 
teşekkül etmiş ve Mezbahanm son 

üç aylık hasılab gözden geçiril
miştir. Neticede varidatta izam 

edilecek kadar tenakus görülme
miştir. 

diği an1aşılmışbr. 
Nihayet evvelki gece sabaha 

doğru kesif bir karanlık ortalığı 
kapladığı sırada boğazda kaçak
çı motörleri göztikmüştur. Bun
ları bekliyen muhafaza motörle
ri de derhal arkalarından takibe 
başlamışlardır. Yakalanacakla-

rını anlıyan kaçakçılar Ketende
re istikametine doğru kaçmıya 
başlamışlar, hu sırada her iki 
taraftan da silah istimal edilmiş 

ve hayli u:ıun süren bir müsade· 
me olmuştur. N~ticede kaçakçılar 
yakalanamamış, Karadenize açı· 

)arak kaçmaya muvaffak olmuş
lardır. Bunun üıerine muhafaza 

Bu Güçük . 
Kimdir? 

BugUn de bir küçük çocuk 
reımi dercediyoruz. Bakalım 
annesi veya babası bu çocuğu 

tanıyacaklar mı? Eğer tanırlarsa 
bu gazete ile matbaamıza gelsin
ler, çocukları için fş Bankasmın 
kumbara bedelini hediye edeceiiz. 

Bu Sabahki Sis 
Bu sabah limanda ve şehrin 

bir kısmında oldukça kalın bir 
sis tabakası vardı. Fakat bu sis 
vapurların seferlerine tesir etme-
miştir. 

memurları Ketenderedekl mah
zeni arayıp bulmuşlar ve 
içerisindeki otuz beş teneke 
kaçak ispirtoyu musadere etmiş
lerdir. İspirtolar inhisar idaresine 
teslim edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre ka
çak ispirtolar Bulgaristandan ta-
kalarla muntazamen Ketendereye 
getirilmiş ve oradaki mahzene 
depo edilmiştir. Bunlardan bir 
kısmı buradan müsait görülen 
zamanlarda babL çı kayıklarının 
içinde ve ağlar albnda İstanbula 
çıkarılmış, bu auretle hiç sezdi
rilmeden tevzi edilmiştir. 

Kaçakçılığı idare eden şebe
kenin meydana çıkanlmaıı için 
uğraşılmaktadır. 

ESNAF İŞLERİ 
Herkes Kendi 
Cemiyetine 
Girecek 

Esnaf Cemiyetleri m\lmessi1-
leri dün Ticaret Odası ıalonunda 
toplanmışlardır. Bu toplantıda 
her esnafın mensup olduğu mes
lek cemiyetine kaydedilmesi hak· 
kındaki mecburiyetin kuvvetli 
müeyyedeler altına alınması hak
kında esaslar hazırlamak üzere 
beş kişilik bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Komisyonun hazırlaya
cağı rapor gelecek ay başında 
müzakere edilecektir. 

Bir <lit\ vukat 
Şahitliğe Gelmediği için 

Ceza Verecek 
Dün Albncı Hukuk Mahke

mesinde bir talak davası görülü
yordu. Davacı taraflar Hatice 
Hammla Hamdi Bey isimlerini 
taşıyordu. Davaya sebep te ara
daki geçimsizlikti. Fakat davanın 
şahitlerinden olan Avukat Beh
ram Bey mahkemenin davetine 
icabet etmemişti. Bu sebeple 
mahkeme Behram Beyden beş 
lira ceza alınmasına karar verdi. 

Dahili Haberler 
Burada bitmedi, liU/en dör .. 

düncü sagıfamıza bakınız 

Sofyadan bild :rildiğfoe göre Bul
gu Başvekili M. N.uşanof gnet .. ci
lere beyanatta bu unarak lsnH t Pa~a 
tarafından Ankaraya davetin n t ·k
rar edilmiş bu unulduğunu, ·:-.pıl •n 
davetin M. Litvi11ofun A:ık r rı 
ziyaret zamanına ve M. MuaoJini· in 
ismet Paşayı komaya daveıi sırnla
rına teaadüf etmesinin maniJ u u:
madığını, bu hususta mütalen ve 
tahminhrin haki ~atten uzak oldu~" -

" nu söylemiştir. 
M. Muşanof ya bu ay nH R~ dhde 

veyahut gelecek ay başlarında A .ka
raya gelecektir. 

Dahiliye VekiJi Hai·el<et Etti 
Da~iliye Vekili Şükrü K?y.ı B~y 

teftit seyahati için dün öğleden :ıonra 
Haydarpaşadan Malatyaya L::rekct 
etmiştir. Vekil B.!y garp vil~yetler·ni 
de hftiş edecektir. 

Sovyetlerin Yıldör.U lti 
Sovyet ihtili inin 14 ün :ü yıJ

dönümü münasebetile dün koasolo· 
aanede merasım yapılmıf, vali mua
vini ve gazc ecl r hazır bulunmuştur. 

Gayrimllhcıdillein Bir Teklifi 
GayrimübadiJler bono tefeciliğinin 

8niloe a-eçmek içın Ankaraya bir 
heyet göndermiye karar vermi~lerdir. 
Bu heyet hükumetin bonoları para 
g1bi kabul etmeaini, bankaların bono 
mukabilinde borç vermHini teklif 
edecektir. 

GOiie Rekoru Kırıldı 
Balkan olimpiyatlarına iştirak 

eden sporcularımızdan gülleci Vey&i 
Bey Atina müsabakalarında 14,12 
metre atarak Balkan rekorunu ku· 
dıtı halde atletizm federaıyonu el'an 
mmtakaya nıaJQmat vermemiııtJr. 

Hukuk FakUltesinde 
Hukuk Fakültesinde yeni Ens· 

titüler te'sis edilmiştir. Ay başından 
itibaren talebe öğleden ıonra bu· 
ralarda çalışacaklardır. 

Şehir Meclisi Toplamyor 
Şehir meclisi bugün öğleden 

ıonra toplanacak, muhtelif mese· 
leleri görüşeceb.tir. 

Tiyatro Mektai Açılıyor 
Dari.lbedayiin tiyatro mektebi ya

kında açılacaktır. Mektebe ancak 
ıiıeyi bitirenler kabul edilecektir. 

Cuma Verine Pazar 
Hafta tatilinin Pazara tahvili 

mes'elesinin bir kaç gün içinde 
neticeleneceği kuvvetle tahmin 
ediliyor. 

Zeynep Hammı Oldür~nler . 
Kasımpaşada 9 uncu likmek· 

tep hademesi Zeynep Hanımı, 
üzerindeki kıymetli eşyayı almak 
için iple boğup kuyuya atan 
Hüseyin, Nuri ve M .. hm . .?dun 
muhakemeleri bitmiştir. Ma mrnlar 
suçlanm itiraf etmişlerdir. Gele
cek celsede karar tefhim t!ciile
cektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
'ı 

Pazar Ola Hasan B. Ve Hizm~tçiler 1 

1 : Hasan B. - Gazetede bir hiz-. 
metçi ilam gördi.im. Adrese bakılırsa evi 

fU olacak. Dur bakayım. 

2 : Hizmetçi - Sen de şöyle buyur 
Hasan Bey. Bak buradakilerin hepsi ev 
efendileri. Beni hizmetçiliğe isliyorhr. Şart
larımı hangjsi kabul ederse ona giderim. 

3 : Hizmetçi Şartım şu: Senede 
bir ikramiye, alb ayda bir manto, üç ayda 
bir elbise, ayda 30 lira, on beş günde bir 

bahşiş: haftada 2 tatil,~üude 18 saat istirahat. 

4 : Hasal'\ B. 
Bana öyle rr 1 ır r ki 
Evde senin h.zmctine 

I l" etçi Hamın: · 
bir • ~ ik söyledı0 • 

ba1'acak? Bir 
de hizmetçi istemez cu.., u 



Her gün 
Münderecalzmızın çok
lutundan dercedilem~ 
miştir. 

Fenerbahçe 
( Battarafı 1 fncl nyfada ) 

°"1nculanmızın bir kısmı hasta 
olduğa halde , diğer kulllplere 
Jol açmasın diye bu hastabklan 
mazeret olarak götermedik. Cu-
ma .. ü K . 

• w. g?n , adı köyde illf8 ettır-
digunız yeni sahanın resmi kllt
faduu yapacağımız, o glln bu 
anaçın yapılmamasım rica ve 
arkadaşlarımızı da resmi kOıada 
davet ettik. 

Halbuki bu davete gelmedik
leri gibi bizim aleyhimizde de 
lıGklim verdiler. Bunun için biz 
hiçbir yere müracaat edip bu 
hükme itiraz edecek değiliz. 
Eğer mıntaka ile futbol heyeti 
Lu hükmi refederse kabul etme
nıek yapamayız. Aksi takdirde 
lik maçlarına artık iftirak etı
miyeceğiz.,, 

Haber aldığamıza g3re mın-

tab ile futbol heyeti arasında 
bu meselenin halline teşebbtıa 
edilmiştir. 

Bu ihtilaf balledilmeuo daha 
a:ı ihtillfların çıkacağı ve lik 

maçlarımn bu sene yanda kala
ceğa anlatılmaktadır. 

Cemiyeti Akvamda 
M. Briyanın Arzusu Üzerine 
Meclis Pariste Toplanacak 

Cenevre 7 - F ransıı mecliıl 
rakmda toplanacağı için Teşrini
aaninin 16 sında toplanacak olu 
Cemiyeti Akvam meclisinin Pa
risto içtima etmesi hakkında M. 
Briyan bir arzu izhar etmiıtir. 
Diğer aza ile müıavereden sonra 
hu arzunun kabul olunacağı zan
aolunmaktadır. 

Konyada 
Bir Tuz 

Yeni 
Gölü 

Konya, (Hususi) - Bu cfyar-
da Kurt köyleri denilen Yenice
oba nahiyeıi ile Ko~ k&yl 
.,.•Bloda yeni bir tuz g611l bhd 
olmuştur. Bu yeni göllin salıua 
bir kilometre murabbaı bilyüklll
lündedir. Bu hadiseden bilküme
tirı henüz malOmatı olmadığı için 
tivar köylnler araba ve kağnılar 
ne gece gilndllz tuz taıımakta
dırtar. 

BaşkAtip MahkOm Oldı 

SON POSTA 

esimli Makalesi lf Sinir Zaafı lf J 

1 - İnHn için en nafi varlık 

asap kuv•etidir. Dünyanın en 

bOyük adamı demek, asabı en 

kuvYetli olan adamı demekti • 
Tarih aaabı zaif hiçbir inHnla 

meıpl olmamıfbr• 

2-Düşününüz ve hayatta yal

nız asabmıuı mağlup olc!ugunuzu 

zaman gaip etmi~ olduğunuz 

itiraf ediniz. Bütün varhgınız 

ile asabınızı takviyeye çalışınız. 

3 - lcabında Jıakikati •öylemek
ten meneden. iııtemed iniz yerlere 
parann·ı n f lliren, dilinizle baıınızı 

1 bt-Jaya sokan, hasılı zararın her nevini 
ihdn eden asabınızın zafıdır. Hapis
tıanckr asabı zaif ol. nl:ırla doludur. 
Bu mcn:uu istediğiniz 1cadar tevsi ve 
öliinciye kadar tccrube ediniz.. 

• 
TELGRAF HABERLE I 

I Suriye İle Irak iri ~erek M:"ttelı·t Bir 
Kırallık Haline M· Gelmek lst · yorlar? -Bu Takdirde Kıral F eysal fVJüşterek 

Adana 7 ( Hususi Muhabiri
mizden) - Son günlerde Suriye 
Matbuabnı ve bütü:ı Suriyelileri 
işgal eden hAdise Suriye - Irak 
ittihadı meselesidir: Gazetelere 
nazaran Suriye • Irak ittifakı şu 
esaslar dahilinde yapalacakhr : 

İntihabat tubat ayında yapıl
mak üzere muvakkat bir hü
kümct teşkil edilecektir. T e
şekknl edecek meclisin ilk işi 
Irak kıralı F eysalı Suriye tahbna 
lcli8 etmek olacakbr. F eyaalın 
Suriye kırallığını ayni zamanda 
Irak meclisi de tasdik edecektir. 
Bazı istisnalarla umumi bir af ilAn 
olunacak Ye Fransa ile Suriye 

aras•nda İngil:ere - Irak mua
hedesine benzer bir muahede 
aktedilecektir. 

Kumanda heyeti büyiik Franc:ız 
zabitanından olmak şartilc milli 
bir ordu teşkil olunacak ve 

her iki memleket ordusuna ayrıca · 
milli bir kumandan tayin edile· 
cektir. 

Rivayetlere nazaran Mandater 
devlet bu şartlan muvafık gör
mekte imiş. 

Suriye - Irak tahb birleştiği 
takdirde Kıral Feysal Şamda 
oturacak ye kardeti de Bağdatta 
kendisine vekAlet edecekmiş. 

Maamafib bu haberlerin kaydı 

Uzak Şarkta Çin - Japon 
Muharebesi Başladı 

(Havas) ajansı Londradan 7 teırinievvel tarihile miihim bir 
telgraf almıştır. Bu telgrafta şu malfunat verilmektedir : 

"Taymıs" gazetesinin Tokyodan istilıbarma nazarau Çitsikar mm
takasmda Japonlar, Çinlilerin ilk mUdafaa hattını zaptetnıi ler, Çin
liler de mubabil taarruza geçmişlerdir. 140 Japon askeri ölmüştür . 

Mukdenden gelen bir habere göre gerek Japonlar gerekse Çinli-
ler Çitaikar mıntakaaında daha geniş bir şekiJde muharebe etmek 
için harap sabasına takviye kuvvetleri göndermektedirler. 

Tokyo 1 (A. A.) - Çin jeneralinin, askerlerini 10 kilometre me· 
safeye çekeceğine dair olarak vermiş olduğu söze güvenerek Nonni 
kGprllsftntl geçmek ftzere bulunan Japon k1t'ası üzerine ateş açmış
lar, neticede (15) Japon askeri telef olmuştur. 

Ayın beşinci günll 6ğleden sonra Çin ordusu taarruıa geçerek Japon 
saflarında 100 kadar neferin ölümünü •• yaralanmasını oıucip olmuştur. 

Tokyo, 7 ( A.A) - Talbiharda bulunan Japon koıuoloıu ile 10 Japon· 
7ahnın emniyet Ye aellmeU baklanda enclİfe edilmelltedir. Bn tehirle m:ina
kalit ke1Umittir. Tellt ve beyecu uyandtraa bua fAylalar da dola,maktadsr. 

Kıral Olacakmış 
ihtiynlla telakki ed lmesi ve 
ası1 vaziyetin Ali Komiser ile 
müzakerattan sonra tebellür ede
ceği bildirilmektedir. Ayni mem
badan verilen haberlere nazaran 
sakıt Halife Abdülmecidin de 
bıı ves:le ile sahneye çıkmak 
istcd 'ği a11Jaş !maktadır. Deveran 
e len şayia ara nazaran meşhur 
Şevket Ali bu mesele ile uğra
~nlardan biridir. 

Diğer tarafian Suriye isyanı
nın e!ebaş sı olup h51S mehcur 
bir vaziyette bulu'lan Sultanili 
Atrq ile taraftarlarının bu ıe
kilde bir birliğe taraftar oJma
dıklan da kaydolunuyor. 

Sallihattin 

Millet Meclisi 
Diinkü lçtiınada Encü
menler İntihabı Yapıldı 

Ankara, 8 (Hususi) - Millet 
Jv1edisi dlin öğleden sonra top
landı ve encümenler intihabatı 
yapıldı. Geçen senekine nazaran 
~hemt ıiyet:i bir değişiklik yok
tur. Bu arada Fırka Umumi Ki
tibi Recep Bey m~guliyetinin 
fa2.lahğı dolayısile Milli Müdafaa 
Encümeni reisliğinden aynlmııtır. 
Diğer encfünenler aşağı yukarı 
geçe.11 senenin aynadır. 

Kazanç Vergisi Artnuyacak 
Ankara, 8 (Hususi) - Geçen· 

)erde bir gazete memurların ka
zanç vergı. mın çoğalhlacağnu 
yazıyordu. Salahiyet sahibi ma
kam l:.iı haberin doğru olmadığı
na söylemektedir. 

Sözün Kısası 
"Zade,, !ere - -

Ve Zadegan/ara 
Dair 1 

~---·----------.---?. s ...... -
Recai zade gibi maruf ş ır-

lerimiz, Köprülü zade gibi n a
ruf ilimlerimiz ve Nemli zade 
gibi maruf tacirlerimiz oln asına 
rağmen, ben, bu "Zac'c,, l<eli
mesinin taşıdığı iddiayı sevmi
yorum. Her kusuru saltanat 
devirlerine atfetmesi li bili} oruz ; 
fakat, zadegal!lık iddialarının 
orta asırlarda kald.ğım unutu

yoruz. Acaba Ekrem Bey, Recai 
zade, Fuat Bey, Köprülil zade, 
Mitat Bey de Nemli zade olma
saydılar, bir şairden, bir ilim
den, bir tacirden mahrum mu 
kalacaktık? Ruhi veraset nazari
yeleri ister doğru, isler yanlıı 
olsun, insanın ecdattan kalma 
maddi veya manevi servetle 
iftihar etmiye hakkı yoktur. 

Bir de, farr:edeiim ki, her
hangi bir Ahmet Beyin babası 

Hakkı Bey maruf bir doktor
dur; büyük babası Mehmet 
Paşa maruf bir devlet adamı
dır; ağababası veya dedeaa 
Hayrullah Bey de maruf bir 
müneccimbaşıdır ve Ahmet Bey 
bu büyük adamların heı birik 
ayni derecede iftihar ediyor ı 
o halde ıöyle imz1. atm&a1 IA
zımdır: "Hayrullah Beyin torunu
nun oğlu, Mehm€:.t P~ b
runu, Hakkı ud, Ahmet. • 

Bence "Nejai Ekrem.. Lsim!J 
bir 9iir kitabınıtJ ıairi. "Tlıl 
Edebiyat Tarihi., mnelliii •• 
"Necip Melhamc. Pı.ta" konap 
nın sahibi olmak, tdebiyatt!ı. 

ilimde v~ ticareth.· mul"affakıyt .. 
tini ispata kifidir. .Şecereyi ilh: 
etmiye Jüzum yoktur. Vakıl 
herke. "babasının oğlu,, olamaz: 
fakat, bırakalı'.!11, ıGIAlemiziu 
şerefine layık oluı: olmadığımın 
biz değil, başkaları tay~., etsinler. 
Bilmem ki, halisüddem ve ci ıs 

bir adam olmak için zadegan •;, 
olmak şart mı? Bunu d& hiç 
konuşmıyalım. 

Ermenileı 

Buradakiler ErmenishP.,?. 
Gitnmek lstenıiyorlar 

Ermenistan ticaret komis 
M. Şahverdiyan Ermenileti Err • 
nistana göndermek için bir sey -

hate çıkmlf, Burayada uğrama,. 

Fakat Tlirkiye Ermenileri gitmek 
istememitlerdir. M. Şahverdiyan 
diin Yunaniatana gitmiftir. Er-
meni•tana gidecek Ermeniler f ab
rikalarda çalaf8caklar, ( 50) den 
( 300 ) rubleye kadar yevmiye 
verilecktir. lzmir (Hususi) - Geçenlerde 

S...b Hukuk mahkemeai kasuın
d. nıevcut (4481) lira eararenp 
bir surette çalınm1't Batkltip 
1haan B. tevkif edilmişti .. Yapılan 
llıunakeme neticesinde Ihsan Beyin 
~lıifesini ihmal ettiği sabit olnıut 
~c (30) lira para cezasına •e ça· 

• • 
İSTER 

• 1 Demir Çubuklann Gümrük Resmt 

"- parayı 6demiye mahkiUD 
~dilnıiştir. 

'teni Sigorta Tarifeleri 
~ Ye~ Sigorta tarifesi .~u ay~ 
"~-beşındo meriyet mevkune ga
-..cktir. 
~İki ay sonra müddeti hitam 

iSTER iNAN, iNANMA! 
Ankara tehılnin plAoım yapan Profesör 1 yama bile iftihar ettiği bu müsehassıs vekalete 

Yaosen hakkında· ıebrimiz mühendislerinin geJdikten sonra kendisine bir oda gösterildi. 
düşündüklerini yazınca bir kızıl kıyamettir koptu. Fakat bir daha semtine uğrayıp ta bir mesele 

Bir Alimin ilmine, bir mütebassısm ibtisa- baklanda fikrini alan bile o1madı. Nihayet 
sına hürmetten ziyade, ortaya sürülen bir fikre bedava para almaktan bıkan Alm:m mütehassısı, 
itiraz edilmiş olmasından doğan bu asabiyet miiddeti bitmeden, odasına terkedip gitti. 
üzerine aklımıza fU vak'a geldi: Bugün Yansenin tenkit edilmesine taham-

Birkaç sene evvel Ziraat V ekiletioe Alman- mil edemiyerek bunu ihtisasa hürmetsizlik 
yanın en büyük ziraat mütebassıslanndan biri addeden arkadaşların o vakit susmalarrna bakı
celbcdilmişti. Hatta bu zatin gelmesi o vakit Lna. ooJar,n ihtisasa hürmet kar olduklarına. 
hükfımetİD uıun boylu ısrarile olmuftu. Alman- artık: 

t~~~k olan nakliye tarifeleri \ 
~'-k , lstanbul'da ve gerekse J STER J NAN, 
f,,d ilta da birer komsiyon tara- ---------------------------------------

iSTER iNANMA! 

~ıı tetkik olunmaktadır. , ~ 

Karyola ve madeni eşya fab
rikalarında iptidai madde olarak 
kullanılan çeliklenmiş demir çu
buklarm Teşviki sanayi kanununa 
merbut mevaddı iptidaiye cetveli
ne ithalini Maliye Vekaleti kabul 
etmiştir. Bu maddeler memleke
timize ithal edilirken bu karann 
nazan dikkate alınması Gom
riiklere bildirilmiştir 

l<ardeşinin Eşyasını Çalmış 

Heybelide F oti isminde birisi 
kardeşi Madam Eleııinin ( 400 ) 
Ji ·I ı "Ş , sını çalmış, kaçarken 
tutulmuştur.; 
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Gençlik İçin 

Ölmigen 
•• 
Olülerin 
Büyük Sözleri 

Büyük işler yapmış adBmların 
116zleri de büyüktür. Gençler için 
en ziyade dikkatle okunacak 
kitap, büyilklerin bayatı, en zi
yade alaka ile dinleyecekleri na
ıihat onların sözleridir. 

Size bu büyüklerden bazılarının 
bazı sözlerini naklediyorum: 

Amerikan istiklalini kuran 
Vaşington diyor ki : 

" Hürriyet, ancak halkın halk 
için halk tarafından idare edildiği 
yerlerde yaşıyabilir. ,, 

" İnsanın en büyük kıymeti, 
,kanaati ile amil olmasındadır. 
Mefkure haline gelen kanaatini 
'müdafaa için zulme, işkenceye, 
mahrumiyete göğüs geren adam
dır ki, tam insandır. Yalnız ne
fisleri için yaşıyanlar, tabiatin 
'içinde doğup tabiatin fevkine 
çıkamıyan hayvanlardır.,, 

"Mabkftm bir milletin hAkim 
bir millete vergi vermesi, köle 

1olmasyt o milletin henüz haklarını 
aıtidafaa etmesini bilmediğine 
delildir .• 

* Meşhur Alman ıalrl G&te 
eliyor ki: 

"Tahakkuk ettlrilemiyen yUk· 
sek bir meflrure, tahakkuk etti
rilmiş snfil gayelerden daha kıy
metlidir •• .. 

Meşhur filozof Şopenhavr di-
Jor ki: 

"lnsanıar şehaplara, ıeyyarele· 
're, ve yıldızlara benzetilebilir. 
Birinciler muvakkaten parlayıp 
a6nerler. ikincilerin hayab daha 
uzundur. Fakat üçünciiler değiş-
1mez daima yerinde kalır ve da· 
'ima parlar. • .. 

"Tehlikeye dUşmiyen adam 
cesareti 6ğrenemez. 

Roı/okold 

• .. insanın ilk vazifesi korkuyu 
1enmektir. Korkuya yeninceye 
kadar tiçbir ıey yapamayız. 
Korkuyu ayaklanmız albna alın· 
caya kadar, bütün hareketlerimiz 
kölece, fikirlerimiz sahtedir. Her 
ıeyden evvel korkuyu mağlup 
ediniz. 

Tomca Karlgl• 

Millet Mekteplerinde 
Adana, ( Hususi ) Millet mek

tepleri ay başında açıldı. T edri
aata devam ediliyor. Ha& bu 
ıene dershanelere fazla rağbet 
göstermektedir. ----

Üzüm Ve incir Sahşı 
Imıir, 5 - ( A.A. ) Bugtın 

34 kuruştan 55 kuruşa kadar 
948 çuval üzüm ve 8 buçuk 
kuruştan 30 kuruşa kadar 554 
çuval incir sablmışbr. 

Fındık Piyasası 
Trabzon, ( Hususi ) - Son 

haltalar zarfında fındık piyasası 
durgun gitmektedir. Satış pek 
azdır. Fiatlar da dilşüktür. 

OzomlU Balo 
lzmir, (Hususi) - Berlinde 

Türk kulübünde verilecek baloda 
davetlilere ikr3m edilmek için 
Berline nefis üzüm ve incirleri
miaden bit miktar gönderilmiştir. 

SON POSTA T Cirinisani ~ 
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Şarkta Hayvan Hastalıklarile Yapılan Nasıl Fark 

Mücadele Faydalı Neticeler Veriyor Edebilirsiniz? 
Bitlis, (Huıusi) 

Bir müddüt ev
vel Şark vila
yetlerinde çıkan 
öküz vebası has
talığile mücade
le için muhtelif 
mm tak a 1 ar d a 
baytar heyetleri 
teşkil edilmiş, 
mücadeleye gi· 
rişilmişti. Çetin 
bir iş olarak gi-
rişilen bu müca
delede baytarla
rımızı faydalı ve 
semereli faali· 
yetlerini inkar 
etmek nankörlük 
olur. Bu miica
dele bizim ta
raflarda gerek öl .ısı, ge-

rekse diğer hay"- ·· nastalıklan 
noktasından dört ay kadar de-

vam etmiş, iyi neticelerle nihayet 
bulmuştur. Bu suretle hastalıklı 

Yetmişbin 

Liralık Bir 
Dava Açıldı 

Haber aldığımıza göre Def· 
terdarhk tarafından Revolver ve 
Av Fişekleri tnhisan aleyhine (70) 
bin liralık bir dava açılmışbr. Bu 
para, lnhisarın evvelce maliyeden 

aldığı fişeklerin bedelidir. Davaya 
şu günlerde b~lanacaktir. 

lstanbul çiftçileri memnundur 
Havalann bir müddet yağmurlu 

gitmesinden sonra son günlerde 

açması lstanbul ziraat mıntakası 

için çok faydalı olmvştur. Çiftçi 
nataslannı bitirmiş ve kışlık ekin 
ekmeğe bqlamıştır. Ziraat müdür-

lüğü de fifü.balindeki ekinlere musal

lat olacak olan farelerle mücadele 

için yeniden bazırhklar yapmıştır. 

OIUmle Tehdit etmiş 
Arnavut Süleyman isminde biri 

Taksimden geçmekte olan müte
kait Kamil Beyim üzerine hücum 

etmiş ve kendisini ölümle kor

kutmuştur. 

Harici Ticaret Ofisinde 
Harici ticaret ofisi teşkildtı 

tüccarlar ve müesseseler için çok 

faydalı hizmetler görmektedir. Bun· 

dan dolayı lktısat V ekileti ofis teş
kilabnı tevsi edecek ve raportör

lükler 4 den (7) ye çıkanlacakbr. 

tütün işlerini takip etmek için de 

ayn bir raportör tayin edilmiştir. 

Komşuya Dayak Atmışlar 
F eriköyde oturan Şükrü ve 

kansı, komşusu Mukadder Hanı
mı bir dedikodu yüzünden fena 

halde dövdükten sonra mantosu· 

nu da almışlar, yakalanmışlardır, 

hayvanların imhası ve hastalığa 

tutulmıyaoların hastalıktan kurta
rılmaları mümkün olmuş ve Şark 

çiftçileri yegane sermayeleri olan 

çift hayvanfarmı yeniden !~azan-

mışlardır. Bu mil· 
nasebetle faali· 
yetlerini bitiren 
( Muş) mıntakası 
mücadele heye· 
tine mensup bay
tarlanmızın toplu 
bir halde aldı-
ğım resimlerini 
size gönderiyo-
rum. Oturanlar 
sağdan itibaren 
Muş baytar mü-

dürü Sabri, Cenup 
mıntakası müca
dele reisi Kamil, 
Elaziz Baytar 
müdürü ve Muş 
mücadele reısı 

\ıluzaffer, ayakta
kiler sağdan iti-
. r ~n Mersin Bay-

tarı Hilmi, 1 .: Baytarı Men
nan, Siverek Baytan Ali Rıza, 

ve Diyarbekir merkez baytarla
nndan Ihsan beylerdir. 

N;gazi Yılmaz 

l Pamuk Sanayiimiz Kunduracılık 

Kuvvetli Bir Sermaye İle 

İnkişafa Müsaittir 

Şimdiki halde Adana, İzmir ve 
lstanbulda bulunan pamuk men
sucat fabrikalarının memleketin an
cak onda b:r ihtiyacım karşılayabi
lecek imalat yaptıkları tesbit edil
miştir. Bunlar da kalın iplik yapa
bilmektedirler. Fakat hariçteu te
min edilecek 20 - 30 milyon lira 
bir sermaye ile ince iplik ve do
kuma sanayiinin bizde de pek ali 
teessüs edebileceğine kuvvetle 
inanılmaktadır. 

Bu münasebetle Saracoğlu Şük
rü Beyin Amerikadaki temasları
na aliikadarlar tarafından fazla 
ehemmiyet verilmektedir. 

Milli Küme Teşkil 
Ediliyor 

idman cemiyetleri ittifakı fut
bol federasyonu bir milli küme 
teşkiline teşebbüs etmiştir. Milli 
küme lstanbuldan 3, Ankaradan 
2 ve lzmirdende 3 kulübün işti
rakile teşkil olunacakbr. Şimdiki 
halde Yunan milli küme nizamna
mesi tetkik edilmektedir. Yakanda 
Ankara ve İzmirin birinci, ikinci 

ee üçüncüsll olan klilplerin mümes
silleri buraya gelecek, bu suretle 
milli kümenin esasları ve maçların 
ne şekilde yapılacağı tesbit edi
lecektir. 

Suikast Mi? 

Köyceğiz Halk Fırkası 
Reisisini Vurdular 

Köyceğiz Haik Fırkası idare 
heyeti reisi Sabri Bey bir suikast 
neticesinde ayağından vurulmuş 
ve tedavisi mümkün olamadığı 
için ölmüştür. Suikasti yapllfakla 
maznun çiftlik sahibi Asım Beyle 
uşağı tevkif edilmiştir;..----- _ • 

ııfektehi 

Açılacak 

Almanyada tahsil gören blr 
ayakkabı mütehassısı şehrimizde 
bir kunduracılık mektebi açmak 
için alakadar makamlara müra
caat etmiştir. Bu zat açacağı 

mektepte talebelere asri ve gü
zel kundura yapmak usullerini öğ
reteceğini, hu suretle Türkiyede 
kunduracılığın inkişaf edeceğini 
söylemektedir. Müracaati tetkik 
edilmektedir. 

Beraat Etti 
Kenan isminde birisi elbise 

çalmak maddesinden dün Üçün
cü Ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmiş, fakat iddia sabit olma
dığı için maznunun beraatine ka
rar verilmiştir. 

EyUplUJer MaglOp Oldu 
Karagümrük Spor Kulübü ile 

Eyüp Cumhuriyet kulübü arasın
da cuma günü yapılan maçta Ka
ragümrük sıfıra karşı birle Eyüp 
takımını mağlup etmiştir. 

Bir Tahsildar Tevkif Edildi 
Balıkesir maliye tahsildarla

nndan Mehmet Ef. zimmetine 
(3500) lira geçirdiği için tevkif 
edilerek muhakeme altına alın
mışbr. 

Kumar Oynarken Tutuldular 
Beyoğlunda lokantacı Pandeli 

ile garsonu Koço kumar oynar· 
ken yakalanmışlardır. 

Beş Seneye MahkOm Oldu 
Beşiktaşta fırıncılık yapan Ali 

isminde birisi geçenlerde bir bi
yanet şüphesi üzerine karısı Ne
sime hanımı öldürmüştü. Ağır 
ceza mahkemesi Aliyi dün mu
hakeme etmiş ve beş sene hapia 
cezaaı vermiştir. 

Bogınv aca 1 İne~ de~e.,:;. 
Üç gundur.011 

beş güne kadar sürer. Adi nezle 
gibidir, fakat oldukça fazla n& 

bet vardır ve öksürükler helll 
sık, hem de eziyetlidir. 

2 inci devre - İki haftada.O 
alb haftaya kadar sürer. Öksürük 

b~ka öksürüğe benzemez: ÇD"' 
cuk, boğazında bir gıcık duyunca 
buhran geleceğini anlıyarak ha
reketsiz durur, fakat ne yaparsa 

yapsın kendini tutamaz. Bir kere 
nefes aldıktan sonra birkaç kere 

üstüste, sık sık nefes bırakır 1 

vücudu ihtilaçlar geçirir ve bu, 
havanın ciğerlere girmesine mani 
olur. Hasta boğulur gibidir. YazlJ 
şişer, dudakları moranr, gözleri 
yaşarır. Ondan sonra ağzındaO 

salya akarak uzun bir nefes alıt 
ve öksürüğü kesilir, öksürmediğİ 
zamanlar hasta sakindir, hattA 
çocuklar oynarlar. 

Üçüncü devre - Hastalık adi 
nezle haline girer, fakat öks& 
rükler az çok devam eder , hattj 

hasta iyi olduktan birkaç zamaıt 

sonra adi nezleye yakalanırsa bO 
öksürük yine tepebilir. 

Se :ıepleri - Yaş: Bu hasta .. 
lık bilhassa ( l ·8) yaş arasınd• 
gelir; ondan sonraki yaşlarda aj 

olur; (1) yaşından evvel ve ih .. 

tiyarlarda müstesna derecede Dl" 
dirdir. 

Cins: Kızlar daha ziyade buf 
macaya müstait gibidirler. . Neı-

leler. fazla beslenmek, soğulı 
alğrnlıklan ve ruban ağır tesirlerf 
maruz kalmak bu hastalığı a1' 
mıya hazırlar, hastanın tükürügilı 

sıçrayan zeneler hastahğı etra• 
fa yayar. 

Tetbirler - Beş yaşmd~ 
küçük çocuklar bu hastalığa dahi 

az dayandıkları için onlar ara• 
sında ölüm tehlikesi daha çok' 

tur. Ondan evvel hastalık geçinıı~ 
olanlar için de tehlikelidir. Bundl 
başka kendi kendisine korkulu bb 
hastalık olmasa (ihtilat *)Jarı teb• 

likelidir. Bunun için hastanın. ök 
sürüğü tamamile '{eçmeden, kat" 

deşleri ve arkadeşlerile yanyana gel 
mesini yasak etmeli. Hatti zayJ 
çocukları, biraz nezleli olan "' 
öksüren diğer çocuklardan uza~ 
tutmak ta lazımdır. 

Tedavi - lık devrede, od' 
( 18 ) derecede havalandınlınah i 
ikinci devrede çocuk yalnız boj' 
maca hastalığı geçirmiş arlı11' 
daşlarile beraber olabilir. tfet' 
ilç dört saatte bir, çorba, sOt, 

yumurta gibi hafif yemek. 1-fast' 
ili' kusarsa yemek tekrar verileb ~ 

Yalnız yemekten evvel bir k~1 

kahve vermelidir. Öksürük ~ 
fifledikten sonra hava teb 

sifayı kolaylaştırır. Öksürük b~ 
ranlarmı teskin etmek ,J) 
(antipirin, belladon, kinin, klo~ 61 
ilaçlarından biri verilir. 'f,ğ~' 
buhran pek şiddetli olur ; 
hasta boğulacnk dereceye 1 
lirse dili bir parça çekilir. 
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[Siyaset Alemi 
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ifrat 
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ile 
Tefrit 

---~---
Selim Ragıp 

Garplı hl" muharririn eserinden ı 

Son hadiseler, Garp dünyası
ıun, mübalağalı addolunabilecek 
bir tasarruf mücadelesine girişti
ğini gösteriyor. Meseli İngiliz 
(ıraliçası, yeğeni Ledi (Mey Kem· 
briç) İn evlenmesi münasebetile 
yeni bir elbise yapbrmak isteme
miştir. 

Birçok sanayi şubelerinde itle· 
rin fena gitmesine rağmen, kasa 
yapan fabrikaların geceli gllo· 
düdü çalıştıklan haber veriliyor. 

Bu, biribirine zıt iki haber 
karfısında, insan ne s6yliyeceğini 
hakikaten ıaşmyor. 

Haşmetlu lngiliz Kırahmn son 
buhrandan müteessir olduğunu, 
zevcesine yeni bir elbise yaptı· 
ramıyacak kadar blltçesinin sar-

sıldığını kimse iddia edemez. 
Şu halde, buhrandan hakikaten 

meteessir olanlann lizımgelen 
tedbirleri almalarile iktifa etmek, 

en doğru bir hareket olur. 
Çünkü tasarrufta ifrata düımek te 

bir nevi pintilik doğurur ve bir 
muharririn dediği gibi "Alıcı in
sanların bir nevi grev yapmaları, 
ticareti yürütmenin en iyi yolu 
değildir.,, Birçok sanayi arasında 

kasa yapan fabrikaların altın 

kırdıklarına gelince : Bu zaru-

,eti doğuran şey, halkın han:
l<alarda kasa kiralamak için 
.österdikleri tebacümdür. Servet 
~ahibi olanlar, artık bankalara 
emniyet etmiyor, paralarım ban
kalarda kiraladıkları kasalarda 
muhafaza etmeyi tercih ediyorlar. 

Dünyanın diğer bir kısım 
halkı ise, verilen haberlere göre, 

kağıt para vererek mukabilinde 
külçe altın alıyorlar ve istikballc-

dni emniyet altına almak istiyen bu 
" basiretli " insanlar, başlarına 

gelmesinden korktukları sefalete 
kendi arzularile atılıyor ve baş

kalarının istemedikleri sefaletle
rinden de mes'ul birvaziyete giri-
yorlar. 

İfrat ile tefritin ayni yola çık-
tığını halırlıyabilecek kimse kal
madı mı acaba ? 
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BABIC:I Gönül İşleri 
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t1.. ........................ !lllmlj~-------------------------•Mektup 
Uzak Şark Vaziyeti Karışıyor-Fransa Açmak 

k d A ı N 1 I• d ? ,Doğru Mudur? 
Ameri a an Si e er ste i. Bir kadın kocasının, bir koca 

Çin 
Japon 
Müsademe/eri 

Tokyo, 7 - Nonni ırmağı 
Ozerindeki köprüniln tamiri mü
nasebetile Cin - Japon kuvvetleri 
arasında vukua gelen çarpıtma 

bitmıştir. Japon kıt'alan, Tomıi· 
den ileri geçmemek için emir 
almışlardır. Çani • Çuana g6nde
rilmit olan askerlerin ileri ~t· 
memeleri için talimat verilmiştir. 

Maamafib Harbindeki Ameri
ka konsolosu, Harbin, Mançur~ 
Haylardan Japonlara taarraz et· 
mek için Çin takviye kıt' alanmn 
ilerlemekte olduklarını bildirmek· 
tedir. 

Diğer taraftan Mukdenden 
bildirildiğine göre Çang-Su-Li
yangın düşmana olan Yuan-Çiyan
Kay Mukden resmen bir hüku
met vücuda getirmiştir. 

Nonni nehri civarında dlln 
tekrar müsademe başlamış, akşa
ma kadar devam etmiştir. 

Japonlar Çinlilerin ilk hatla
rmı işgal etmişler, Çinliler (700) 
metre geriye çekilmişlerdir. Öğ
leden sonra Japon sağ cenahı 
şiddetli bir hücuma uğramıştır. 
Japonlar ( 140) telef vermişlerdir. 
Buna mukabil taarruz esnasında 
(4000) kişilik bir Çin kuvveti 
(4) Japon bölüğünü abluka et
miştir. Mukdenden takviye kıtaatı 
gönderilmiştir. yeni haberler 
alınamıyor. Birçok Japon çocuk 
ve kadınlarının akıbetinden endişe 
ediliyor. 

Vaşington, 7 - Amerika hü
kumeti, Mançuri vakayii münase
betile lazımgeten teşebbüslerde 
bulunmaları için Tokyo ve Nan
kin mümessillerine talimat ver
miştir. 

Tokyo, 7 - Japonya, M. Bi
ri yanın notas:na cevap vermiş, 

Japon askerlerinin nerelere gide
bileceği bildirilmiştir. Aynca 
Amerikanın verdiği notada alın
mıştır. Bu nota, bazı mehafilce 
"Amerikan zevkine uygun bir 
çare" diye tavsif ediliyor. 

Yeni lnıillı Hilkl• 
metinden Simaları 

kansının mektubunu açıp okuya
bilir mi ve ana baba kızlarının 
ve çocuklarının mektuplarını açıp 
okumak salahiyetini haiz midirler1 

Sık sık maruz kaldığım bu su
allere vereceğim hakh cevap 
ıudur: 

HAYIR 
Mektup açmak, iptidai bir 

tecessllsün sevkile yapılan bir 
harekettir. Nasıl kapının anahtar 
deliğinden kızımızın veya oğlu· 
muzun odadaki hareketini tarassut 
etmek hakkını haiz değilse~ 
mektubunu açıp onun esrarına 
vikıf olmıya da sallhiyettar deği-
liz. Bir aile içinde mektup açmak 
kadar kavgaya sebebiyet veren 
hldise yoktur. Açılmıt bir mek
tup, yırtılmış bir zarf, daima evin 
içinde bir kavganın bqlangıcına 
allmettir. 

Mektup, yalnız sahibinin oku
yabileceği hususi bir ıeydir. Ka· 
palı zarhn içinde herşey buluna

bilir: Afk, hıyanet, sevinç, teessllr, 
-~------------~R~--l~--·------- fuUbl~~bir n~ ~~~ 
r ransanın US QTlR içimizde bir tecessüs uy mr. Fa· 

MakDonald, 
1 omas, Baldvin, 
Sir Samoel Hor, 
Sir Çon Siman 

Y eal kabinede 
( 11) Mabafazak&r, 
( 5) Liberal. ( 8) 

Amele Fırkaa 
menaubu Yardll' 

• • kat bu tecessiise yol vermek, 
/sfedig~ i Bir J~şası snfli hislere kendimizi kaptırmak 

J ~ demektir. Hiç kimse, gizli ve 
Paris, 7 - Fransız Başvekili Tokyo, 7 - Bir Sovyet gaze.o kapalı bir zarfın kendisine getir• 

M. Laval, Taymis gazetesine tesi, eski bir Japon başvekilinin diği saadet veya felaketin, ken• 
göre, Vaşingtonda, Almanyanın imparatora bir muhbra verek dinden evvel başkalan tarahndan 
Versay muahedesi aleyhinde bu- Mançuride ( Kan ve demir ) siya- bilinmesini istemez. Hiç kimsenin 
lunmaamsı ve Lehistan Koridorunu seti takip edilmesin~ evvelA israrma nüfuz hakkına malik 
İstememesi için lazımgelen her Rusya sonra da Amerikanın ezil- değiliz. 
teşebbüste bulunacağını beyan mesini istediğine dair bir vesika- Karı kocalar, birbirlerinden gizli 
etmiştir. yı neşretmiştir. Japonya bu vesi· birşeyleri olmadığını be yan ederek 

Amerikan Bahriyesinde kayı sahte olmakla tavsif ve badi- Kendilerini mazur göstermiye 
çalışırlar; fakat bu bir mazeretten 

Bir Kaza seyi tekzip etmiftir. başka birşey değildir. Namuslu 
Sansa - Pedro (Amerika) 7 Sırbistan Avusturya Ve ve dürüst bir adam, kendisinden 

Den "zde yapılan bir top tecrübesi Macarlar hiçbir şeyin gizlenmediğine emin· 
esnasında hava kuvvetlerine karşı B se, mektubun açılmasını da bek· elgrad 7 - Avusturya ve 
kt.llanılan beş pusluk toplaı dan Macaristrmda bir hükumet değişik- liyebilir. Bunun için isticale ne 
biri Kolorado gemisinde infilak liği yapılacağına dair ortaya çıkan hacet. Karı kocayı, biribirlerinin 
etmiştir. 4 topçu telef olmuş, 10 haberleri matbuat büyü bir alaka mektuplarım açmıya sevkeden 
nefer yaralanmıştır. ile takip ediyor. saik, kıskançlık ve şllphedir. 

Bir Alman Denizcisi Öldü? Bir Cambazhanede Bir Vak'a Biribirine itimat ve emniyeti 
olan çiftler biribirlerinin mek-

Berı.ın, 1 - Bremdeki Nor Roma 7 p d b" - eruz a, ır cam- tuplarmı açıp okumaya da lüzum 
Döyçer Loit kum?a~yas~nın umu- bazhanede beyaz bir ayıya yiye.o görmezler. 
mi müdürü M. Stımmıng vefat cek verilirken ayı müdürün üze- Medeni adamın en birinci 

· · Hayatının büyük bı' r rine atılmış, agv ır surette yarala-
ctmıştır. mışhr. vasfı, başkalarının sırlarına ve 
·kısnıını deniz ticaretinde ge- h · ti . h k · 

L. b ususıye enne ürmet etme tır, 
çirmişti. ınd ergin Yeni Vazifesi bu kimseler, karımız ve çocuk· 

ltalyada Zelzele Vaşington 6 - Tayyareci Mi- larımız bile olsa, kimsenin mab-
Roma 7 - Reveretoda bir ralay Lindberg istişari mahiyeti remine tecavüze salahiyetimiz 

zelzele olınuştur. Hasar vukuu haiz Milli Tayyare Meclisi Azalı- yoktur. 
kaydedilmiyor. ğına intihap edilmiştir. Hanımtegze 

"SON POSTA" nın Milli Tefrikası: 14 _ Malünı ... dedim, pederiniz .. 
Evet ... Fakat ne de olsa merak 
edilecek şey··· iki gündür mü 

buyurdunuz? 

- Nasıl telaş edilmez ? Ke
rime hanımefendi ortalarda yok, 
Maşallah siz ... 

etmekten kendimi alamıyorum. 
Sesimi yükselttim: 

AB, MINEL AŞK! 
MUHARRİRi : SERVER BEDi 

- En sinirime dokun~ . şey 
b d. d" Azizim. Vermesını de e ıye ır, d d. 
almasını da sevmem, e ı. kif' 

Ben bunu duydum ya, ı. 
d Antr-

Metelik harcamıy~r ~İ· deği-
parantez, bugün hıç oy e .

1 ak · · vesı e lim. Para harcam ıçm k 
arıyorum. Ah bu kız, ah bu a-

lak tti vesdın... Beni allak bul e H d' 
selam. Bir bira daha iç. ~J!' 1 

haydi ... Sıkılmıya başlandı gali a .. 
Dur. Bu partinin de sonuna ge-
liyorum. b' 

Haziranın ilk gilnlerinden dı· 
tiydi. ( Tarihi not defterim 8 

Yazılıdır ama sana lUzumu yok.) 
Narinlere uğradım. Sabahtı. Fah· 
tettin Bey, salonda, mutadı hila
fına pijama ile taıkın ıaıkın 
d 1 .... 
d 0 atıyordu. Beni kapının ef!glD'" 
' IÖrünce koıtu: 

- Buyurun, buyurun, dedi, 
kıyafetimi affedin, fakat oldukça 
helecan dayım. 

Mühim bir hAdise cereyan et
tiğini derhal anladım ve ·yllzüne 
dikkatle baktım. F abrettin Bey 
bana bir koltuk gösteriyor : 

- Buyurun, oturun... Şimdi 
arzederim.. Bir cıgara iltifat 
buyrulmaz mı? Estcığfurullah. .• 
Efendim, bizim Narin iki gllndür 
ortada yok. 

Bir sıçrayışta ayağa kalkmıııın. 
F ahrettin Bey, endişeleri arasında, 
halime gtilecek kuvveti buldu, 
bir kahkaha attı: 

_ Aman mirim, dedi, zab· 
.... . benden fazla teliş buyur-
sııDll • • b b 
d 

ben Narının a asıyım. 
UDUlı • dım· Tabii bıraı ptır · 

Fahrettin Bey, müstehzi bir 
yan bakışla, bu sualimi de ma
nasız bulduğunu hissettirerek 
cevap verdi: 

_ Evet, iki gündilr... Yani 
çarşamba akşamı, saat dörtte, 
nereye gideceğini söylemeden 
çıkmış, bugün cuma, bili ortada 

yok. 
- Akrabalarından birine .•• 
-Heksinde aradık, yok. 
_ Bir arkadaşında ... 
- Hayır, hiç bir arkadaşına 

uğramamış. 

Ben kapıya doğru bir hamle 
yapbm, sonra, haraketsiz duran 
Fahrettin Beye doğru atıldım: 

- Aman Beyefendi, bu ne 

likaydi? NB duruyoısunuz? Ginse.o 
Dize ••• 

- Telif etmeyiniz. 

- Mirim, telaş buyurmayınız. 
- Bir malümat mı aldınız ? 

Müsterih misiniz ? Birıey ml bili
yorsunuz? 

- Hiçbir malumat almadım, 
hiçbir şey bilmiyorum, yal?ız kı

zımın huyunu biliyorum. 
- Acaip bir huy. Böyle ara

da bir kaybolur mu ? 
- Hayır.. Çokluk böyle fey· 

ler yapmaz. Fakat Narin, lmtnn 
manasile kendisine ve istikliline 
sahip bir kızdır. Tek başına lngil
tereye ve Amerikaya kadar git
miştir. Zerre kadar müdahaleden 
hoşlanmaz. 

- Fakat ... 
- Mirim, benim kendisine 

itimadım vardır. 

- O halde? 

- Nekadar ol.. biz eald 
kafalı insanlanz... Yine de endife 

- Elbette endişe etmelisi
niz... Ben sizin yerinizde olsam 
burada bir dakika durmam. 

- Ne yaparsınız? 
- Polise koşarım. 

- Telefon ettim. Malumat 
yok. Fakat bu da lllzumsuz bir 
hareket. Narinin bir kazaya veya 
kasta kurban olduğunu zannet· 
mi yorum. 

- Zaıi ile yakin hAsıl olmaz. 
- Hill mecelle ile dUşünü-

yorsunuz. 
- Efendim, mecellenin bazı 

abkimı Adeta riyazidir. Fakat 
bunu münakaşa etmiyelim. 

- Doğru. Fakat yapılacak 
birşeyde yok. Akşama kadar 
bekliyelim de ... 

Hayretler içinde kalmışbm. 
Ne biçim baba, ne biçim 
kız... Ne alangıle insanlar. 
Benim aklıma bir ıey geliyordu. 

(Arkaa Yut 
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1 Kari Me/dııp arı 
1 
Vakıf 
Çeşmeler 
Niçin Susuz ? 

1 

Birbç gi1D evvel Ayasofya 
ce.melerindea ta.tlıyarak tstuh .. 
- ( 600 ) çepıelİPdea yiizde 

,a11m -··· aktığım, yiııde dol&•• da kaplasa we ..-1ı. 
lan bile yerlerinde hahmmadığı•ı 
ye bu hususta bazı mütaleat ve 
teesslfümü arzetmiftim. Mek· 
tubuma daha mufassal hakikati• 
ilivelile dercettiğüıizi kemali 
flluaa we u.iaçle okpdnm, Bea 
.. wktupta lnnkv' Mirlik 

il • -~L....:L. 1ı·n "-"I ca ... ,,. ~ 1e ... ı .. rvı111 
mMırri {..,) -1cı~ bJ•et
ae ' ti•. Bıilllann. teteMNiu• 
11etb'.i olarak ylz~ do~ .,_. 
IİDİn..,. ~ W!lt~ 
aa .. illwe ~ ş.ı,... 
k11' 'I '~ _,... mdn·•·• Jaal-

_._... •-Hnt '9 mntıkl 
lesleriai mevimli tN=h=• 
...,.._ •s- P .... ,. nm 
memleketimizin- ._.. filı•dia 
Pfltiii Jtlerde __. w aetieede 
lllnza munffaldyet ellllelidir iri. 
itte laqlu: .. T eıkaa Kamp...,. 

--·'· • • L.11 dil .-!~· • mc:mcsw .-.e m ... 11. 

Çektmı_. ..... wa..muele 

sibi lıat ...... -· .... det-
..... 1,2JIO p....-.e • ı..leli 
Pi bir mtınffak.,ete --
olsua. 'Omit ederim ki bu maYaf· 
fakıyetjniıJe de fatanbulu büsbi-
tiln yanmaktan kurtara.caklllllZ. 
Silia t&Jıeli•ide beraW 1stan
...... ••teHf lwllaillde Fa
tih, Slleymaniye gibi cesim oa 
adet ,...... ha,,... ela aaan 
ltibare alnnr, mu fuliyete geti-
ıt11r. 

T erkos, nedir? Gidip ,arda
itım içiD anedeyim, Terku ta.. 
tanb•le SO kilometre meufede 
bir kly8n bet daldk,hk ..... 
tla • ılldllr. Ba ıll olda\ça 
.... .. bizia Halicia ..... 

" vep 6t -.u•. Ana .... 
al bir kla•zlre, tllll Jirmi ki
lometreJi mtıtecamdiL il " ' b. 

tladlia ci~ .. ,.. -
kmyeırrliıl1 Ana,_ -nalll• ell 
.- ene! llt•et ettilderl ..-
da bu JV ,...aekf cleflneJl 
(mal W-111 ..... slbi - kı,
aaeUiz, en adi feraille ......... 
alutarak buıla keadi IClj1 ., .. 

mllyoalar 1D11kabilincle bise -
.... • 1aa boyama kaltiliadea 
,.ptaldarı Wrkac haik ....... 
ı... ela bir JallPI wlmimda 
•-' ,.,dik Wr bıkım .,... .-. befl•• •,.a llkıtmam•ktıdsu 
..... itte .. • 1 ıl • - ,... 
lcretlerle •W11ıce ..._. sahibi 
.. , •• flrk ... wktile ... 
,l'imia tfre1t a;czıırı ld ... 
~bclm-,...' . 
ıs• eledmid ,..._, ._...,., 

k-'eıllra ~- JHr l:wapmr 
~ kaldınlmU mili 
pide heraber ... 
cef1Delerhlifdlii .. -..;. ..... ~·--...·-~ 
dlr. • • .., .. .... ~--
• aums- memlekelia lllllİllllll'iitiııı 
llifkaHeı•-. 

KarileriDisdea Fd Dwtitıl 
............. Hiblet 

Seni P.&: Bltlll •ım'ıılet 
lleıielelerile ....... gibi ... ... 
... alf.P5wl- ...... ......... 
)Mbr. 

En Kuvvetli Romancı Hayalini Dahi 
Geri Bırakan Hileli Bir Aile Macerası 

••• lôtapLa..... lipıll• 
•·ha in ••e, icki RJ• .aıiıll 
mevat ile aıhcrt a" •• =sal 
m lft birçok mpum ..... ~ .. 
lanna rutgelirm& ~ 
vak'mma faili olau fllf&' .... 
A-dk..ıa Atlantis Srfı ..... 
,_ s' t.u vak•.,. 4ia Wr ,._ 
m:a ..lr:' .. sanne.aellliiı:' ·, 

Falmt \>u vak'a Wr ı 111 n 
.,. 

1 :! 1; u değil, ........ . 
vak'amn kahramam .... .. 
Dellno otuz iki ,....... Wr ... 
dandır. Kocuı kendisinden .,.. 
nlmak davası açb~ ipa ••ede 
9000 dolar ..ı8ka tecl,tıllİlle 
mecburdur. Davaım de••• et
mekte olduja ...addet ea·s•d• 
Madam DelallO bir pazartesi a
bam aazleriııi rabma bir yerde 
açm • keadisiai birçok 1abma 
aa~ arumda bulanıttm'· 
Y erindm kalbmıracak kadar 
talcı•Mlir. Bura1a ..... .,. lliçia ., .• ,., ....... .... 
cevap kadisim bir rDyada r.an-

u--.:..:. ....... 11U9T' ... 

M;.ia Doltao uyadıir 1111111• 

kesdililli Oc.. Sitille gayet 
perifan bir Wde bulmuştur. 

- Buraya gelmek içia hen 
ae cirim ifle.lim ? 

Pelil M•llel ı.. ...a lwioe 
._ .. .., Strmcl otelill sahilı ini• 
fikiyeti &zerine bma7a retirildi
lioi. .. ........... birillCle, 
J•de ~ yatmakta we ...
llot Wr ...... Wı a!ırıj' rm., _. 
paplı Jırbk birlmcle of •a ...., .. •---e W•dalwww 
bildirdi. 

--- ............... ? 
- Ollılia .... it '- Pol 

SıP r. Ve•teralıel ........ . .. [ .. 
llili80.'kı ..... ...... -.. ,... .. ...... ........... ...... 
- 0,.- ••- ar 

- imit? 
- Ewt bir tol&' ftl'Jlllft 

Fakat po&. selmeclt,a bçmıf. 
llüii 1>otho tof!r;I ...... 

ifitiace lyle F IMr -1e '-flnla 
il pölia latuyomillaLI daarlan 
......tdı. YeriıMlea blkmva P' 
..... fakat ....... mini olmelr 
için ,.,.._ tphnıp .... ol-

• ,,.. .... Del•• JrDc ......... 
• ıtPDSIL ..... • ........ 

emfJllb ıekıh ı:-. .ıııata 
• O b• r ''"ıra, .... 
cj"' ....... 

x.a. • ...,. ....... ., .. 
Polil lllldllrlne dlDA 

- Efendim, ..... bir ,... 
~ .-... 9r Wle ftt. Koea-
mm bmadaa ftr mı? 

- Evet keeMIWD .W..m 
war. Bu la&dise eereyaa eltili 
pee ıa.,-a• da orada bir ote1de 

iki )A>lis hafıyesile bulunuyor
cl& Hafiyelerle beraber IİIİll 
otele bir tof6rle whot ıelcli· 
jilaid orada Çll'Çlplak yerele J&t• 
bimm ,....tar. 

Mim Dollao -- ..... 
oltl;p yerde tftıeil: 

- Kocam ora41a mı lmif1 
o halde .. ..... ıme.. tara-
fmcla tetip edibwiftir. Beni bu 
Wllij'eHe lıalap, •8"ı ede 
111e,111mc1e bll_..elc .. tertip 
eclihnif bir lüle. S.bnz ... ,. 
timdi laabrlıyoru& Ben Adntik 
SitiJ• paaek kere ... oto.. 
bile hmmiflM+ Fabt toflr ı..ı1-
,_ FP'if, beDi ~ ... 
bklara ıMBrmaftlr· ....... 
otamohiUn içine atl1dı, bana bir 
liklr içirmek için kollanmı bal
.... Bitin ,.,..,... ....... 
•h x phell, cebren hm iç. 
ldJi lçlrclL Buadma ICmll •• 

........ ,. ... ltt• ..... badi...... ...,.,... 
PoBs İlikM:i 
- 8la de bunu llrtniLltlr ... 

tiJonlak ..... 
lcadan ela b• ............. 

ra. kn• .uhfeBf toflilerlla re
IİLllleri ıa.terllmii. lçlaria ..... .................... 
tir. 

PolWer, cledaal fa•ıe seç
.... ,._. dlrt.ut ........... 
ki bir lemici olaa llMI laiz-. 
-.mileki toflrl ............. . 
Şif&- ............ .. 
Dollaodan l.GoO dolar ... 
kadım cebreia aıattuktaa .., .. 
otele ıed1 'tw IOJ'IP 
kOCMUM lelllir ............. 
dla kapalrı :tur. 

şoıa; 4erW tedif edil
... Ye ma5akeme •eticaiade 
ld.... ..,.. malaldba edil-
~ Koeuı ela vak'ama fail 
oı-a lzereoa aenel&ap-.ta-

.,. .... w. dolar ta.. 
miMfa ......... ittir. 

it- hu _.,. A•ı 1 ıla 
Atlantik Sticle cerer-
... al ,,.., Wr•- IW, w-,. ıe- -"'- smne•H••• 
dl. il 1 hı•ula talak lullda b-
ı 1 ••le. .. T t ........ . 
ijin 'i" ••• • ,. 1 elr ... lraca-
.... W+Nan lu1 '•• sım a 
_.aılrleı'ıt t.hap ,. ıM· ... .......... ..... 
Amerilcada 
Gaz·uı· uı 
Mezarlıklar 
BfitiiD Halk Vaktini 

Hep Buralaıda 

Benzin için 
Verilen Paraya 
Çok Yazıkbr 
Almanlar Otomob"llerde 

Benzin Yerine Yeni 
Bir Madde Kullamyorlar 



8 Teşrinisani 

Cuma 
Ve Cumartesiye 
Dikkat Ediniz 

H 
Bugünlerde Niçin Daha 
{, .. ok Sinirleniriz? 

Ne günler ve niçin kızarsınız? 
s-phesiz buna dik .... t etmemişsi
D0zdir. Fakat siz tavsiye ederiz. 
B•ıgünden itibaren bir hafta 
m"iddetle, her kızdığınız zaman 
not defterinize tarihini ve sebe

bini kaydediniz. Hafta sonun-ıa 
bu sebepleri ve tarihleri muka
yese ediniz. Ne günfor nelere 
kızd ğın,zı anlayacak ve sinirleri
nizi kontrol etmek kudretini ka
:zanacalcsınız. 

Bu tecrübeyi ruhiyatçının biri 
( 52 ) k•z talebesi üzerimde yap
mı~tır. Bu tecrübe, kızların d-ha 
ziyade cuma ve cumartesi günü 
kızdıklarm~ göstermiJtir. Kızrna 
saatleri de, daha ziyade yemek
ten evvelki saatlere tesadüf et
mektedir. 

llk bakışta bu netice in-
sana garip gelir. Fakat tetkik 
etmişler ve sevinceyi bulmuşlar: 
Cuma ve cumartesi günleri hafta
nın son günleridir. Sinirler yo
rulmuştur. Küçük bir sebepten 
harekete gelmeğe müsaittir. Son
ra yemekten evvel açlık, hidde
timiz üzerinde rol oynayan ıinir!eri 
harekete getirmektedir. Bu se
beple hafta sonu günleri yemek
ten evvelki saatlerde insan sinir
lenmeğe çok daha müsait bir 
yaziyettedir. 

Bunu kendiniz de 
edebilirsiniz. Perşembe 
yemekten bir saat 

tecrübe 
gönleri 

evvel 
aynaya bakınız. Yüzünüzde 
yorgunluk ve asabiyet alametleri 
göreceksiniz. Yemekten sonra 
insan biraz daha yumşak olur ve 
güç sinirlenir. 

Fakat insanı kızdıran sebepler 
muhtelif olabilir. Yalnız bu 
netice, insanın kızdırıcı hadiseler 

karşısında er. ziyade kızmıya 
müsait olduğu zamanı göstermesi 
itibarile meraklıdır. 

Buğdaylarımız 

Fiatler Artıyor, ihraç 
Ümitleri Fazla dır 

Buğday fiatleri gittikçe art
makta ve buğday üzerine hara
retli alım satımlar olr aktadır. 

Dün Borsada buğday fiatleri (10) 
paıa daha ziyadeleşmiştir. Bu 
sene memleketimizden harice 
epey buğday ihraç edileceği 
anlaşılmaktadır. 

SON POSTA 
d. Halk gıuetesl YeYmi, s;yasf, Ha,!!..!. Ye 

ldar" : Alemdar mahalleıl 
Çatalçqme sokaia -Telefon f.taabul 20Wl t 

Posta kutuıu • latanbal 74 

SOS POSTA Telıraf: lstanbul • 

ABONE FlA Ti 
1 fÜRKfn: - EC'lll:'.1 

1400 Kr. t Stn 270) ı<r. 

750 6 Ay :.400 .. 
" 80J " 400 3 
" " ıı,ıJ .. 150 1 

" 
Gelen evrak ge•I yerllmes. 

hanlardan ırıes'uliyet alınma?. 

Adres de~iştirilmesl (21) ku•"'~ •• ır •• -· 

Son Poıta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Seli tı R:ı11:1 
Netrf y;ıt Miidilrilı Selim RaJ dı 

E.:sln ıı:ama n 
kopek h ı 

~alık b:ı51 

Birçok fi i:nlcr insanların en 
çok neye benzediklerini senelerce 
tetkik etmişler ve n·hayet şu 
neticeye varmış! d r: Hcıyanlara. 

Zaten in&Gn hayvan n tekamül 
etmiş bir şeklidir. insanları hay
vanlardan ayıran e,w. büyük vasıf
lar muhakeme kuvveti ve tekel
lümdür. 

Mefbur doktorlardan " Villiam 
Gregory" bu hususta bir kitap 
yazını§, kitahında insanların ba
lıklara ve kurbağalara benzedik
lerini iddia etmiştir. 

Yaşayıp ölen şeylerden ağaç
lar ve mikroplar insanlara ben
zemezler. Mikroplar bir taraftan 

öbür tarafa kaçar ve zıplarlar 
fakat bonlann yüzleri yoktur. 

.. Dr Gregory,, insanlar hakkın
da flSyle bir naznriye yürütür: 

"insanların ecdadı diğer hay
vanların ecdadı gibi fakir bir 
zümreye dahildir. Ecdadımız bizi 
bu hale getirinciye kadar birçok 
yollar değiştirmiş, pek çok tecrü
belerden sonra bugünkü parlak 
neticeyi elde etmişlerdir. Tembel 
kalsa, ilk asırlarda olduğu gibi 
ağaç kovuklarında yaşamıya razı 
olsa idik, bizim de bir hayvandan 
hem de vahşi bir hayvandan far
kımız olmıyacaktı. n 

Şimdi bazı bayvanlan gözden 
geçirelim: Tıpkı insanlar gibi 
ıahane gözleri, düzgün burunları, 
vasat büyüklükte kulakları olan 
bahklar vardır. Onlar gözleri 
sayesinde deniz içinde bulunan 
en gi:zli şeyleri görmiye, kulak
larının yardımile sesleri tefrik 
etmiye muktedirler. 

Yine öyle balıklar vardır ki 
bunlar uzun bir müddet için su
dan çıkar, insanlar gibi karada 
dolaşır, ağaçlara brmanılar. Bun-

1 insanlardan farkları şekille-
arın d ~ · "kl.k ·b rindeki bir iki egışı ı ten ı a-

rettir. . h 
1 insanlara benzıyen ayvan ar 

d kurbağalar ve kuşlarıda 
arasın a 
vardır. 

SON POSTA 

L 
e 

~oırb3f a Bir yılaı. 
başı b<ı,a 

Memeli hayvan 
IDTdan birlıı t.."J 

YÜZÜ 

l'ilztı insan 
yüzüne çok 
benz.lycn ilk 
., vv ardan 

İnsanın Bazı Hayvana 
Benzeyişi Cidden 

Hayret Verici 
Bir Şeydir 

.. 
Afrikalı va.1~! 

•nsan tipi 

Bazı kuşlann gözleri hazanda 
başlan insanlara çok benzer.,. 

Sonra kuşlar temizliği çok sever· 
ler ... Adeta bir insan gibi banyo

sunu alan kuşlar vardır. Şeflcat 
noktai nazarından da insanlara 
benziyen ktlflar p"ek çokt:.ır ... yav
rularını tehlikeye karşı muhafaza 
ve müdafaa için kendilerini feda 
ederler. 

Yine birçok hayvanlar biribir
lerinin lakırdısmı işitmek için in
sanlar gibi kulak kabarbrlar. Buhal 
en ziyade köpeklerde görülür. 
Uzaktan gelen bir sese karşı der
hal kulaklarını kaldırırlar. Hayvan
lar arasında tıpkı insanlar gibi 
ellerini ve ağızlarını açarak dua 
edenler de fazla bir yekun teşkil 
eder. . 

Dişleri bbkı ınsan dişlerine 
ben:ıiyen hayvanlar vardır... Bu 
bayvanlann dişleri ağnyacak olur· 
sa insanlar gibi doktora gitmez
ler ağnyan dişlerini kendi 

kendilerine çekerler ve bu dişin 
yerinde başka bir diş çıkar. 

Hayvanlar arasında aynen 
İnsan gibi gülenler ve öpüşenler 
vardır ... 

En nihayet şunu söylemek 
lazımdır kii bütün alimlerin en 

fazla hareket ve müşkülleri ile 

insana benzettikleri ve yakın 

buldukları hayvan maymundur. ----------··--------
Ölürken Mirasa 

Konan Kadın 
YatağınınUcundaAçılmamış Bir Mektı p 

Madam Virjin 60 yaşında ih
tiyar bir kadındır. Parisin meşhur 
terzihanelerinde 40 sene çalışmış, 
birçok modeller yapmış, nihayet 
ihtiyarlayıp kendi kendini teka
üde sevketıniştir. Parisin fakir 
bir mahallesinde küçük bir evce
ğizde oturur. Çalıştığı günler 
urfında tasarruf ettiği küçük 
varidatile geçinir. İşi gücü yoktur. 
Sakin ve fakirane bir bayat 

yaşar. d v· . . b" h f Fakat Ma am ırJın ır a -
tadanberi ortada yoktur. Kom
şularına selam vermiyor. Kapısı, 
penceresi açılmıyor: Herkeste bir 
şüphe. Nihayet polıse haber ve
riliyor. Kapı zorla açılıyor ve 

Madam Virjin ya agında ölü bu
lunuyor. 

Bunda garip birşey yok. Fa-
kat polisler, odayı tetkik eder
ken yatağın yanındaki masa 
üzerinde kap ah bir zarf 
buluyorlar. Zarfı yırlı paçıyor-
lar. İçinde noterden gelmiş 
bir mektup. ihtiyar kadına, ln
giltercde ölen kardeşinden 8,000 
lngiliz lirası meydana konduğu 
bildiriliyor. 

Kadıncağızın birdenbire h s
talandığı, mektubu açmıya b 0 le 
vakit bulamadan öldüğü anlaşı· 
lıyor ve son dakikada tevarüs 
ettiği bu para ile cenazesi kal
dırılıyor. 

Sa l 

!<adın Uzun 
Erkek KısaOlı rsa 
Çocuk Ne Olur? 

Ailemizden Ne !Vliktar 
Tavarüs Ederi'""? 

Annelerirıe ... Babaları n... ) a· 
but Dedelerine benziye 1 birçok 
ın la a tesadüf e er' . Sonra 
bir ta ım ıms er şöylP. 
b:r nazariye yürütürler: " il 
ben kısa boylu bir erkekle as1a 
izdivaç edemem.. Çün 'i ç .. cuk
larım da kLa be>., kı o'urlar.,, 

Bu ııazariıe ne dereceye ka
dar doğr 1 "lT ac::l;,. ?? . .. Y eş ·ı 

- ü an e e "n ço sal "d n 

eşil gö2J', ı z n bo l rke u in 
vlatlrın hak ı!te- n bo lu 

. ıu o!ur'ar ? 

Çok uzu 
kısa boj·lu bir 
netice ne olur; 
edelim: 

lioylu bir er' ek 
kadıc!a cvlenİ"se 
şimdi t t.au letkik 

Birçok: daktorlu bu la 
tecrübeler yapmış'3rd r. Ut12an 
boyla bir erke!c lıAısa boylu 
bir kadınla izdiYaÇ ~decek ol r:sa 
onlmm çocuklan •z\B bcylu Ju
yor. Fakat icadın uzun boyl er
kek kısa boylu ol ca:k olursa 
bunlardan doğacak çocuklar mun 
orta ve kısa boyla olab'liyorlar. 

Mesda kırmızı saçlı bir erl'<ek 
siyah saçlı bir kadın ile C\tlene
cek olursa bu nn çcc ıklar.ııun 
bir k smı kırmızı aaçlı bir loc:mı 
siyah saçlı olur ar. Dem k" ço
cuklar hem babalarmdan hc:n. de 
anne!erind n bazı e t • al lar. 

Siyah g"'zlü ebeveyni 1 çocukları 
açık göz ü o!abiıirler:. F • yec;il 
ve mavi göz · ana ve b 
çocuklaTın n gözleri 
açık renkte o u • 

Anne i e babayı iri e!may.:ı 
benzetebiliriz. Bu elma n yansı 
annedir... yarısı ise hab . 

Çocuklar annele in 1e.'l ne 
kadar şey çalarlarsa bab3larm
dan da ayni miktarı alırlar. Fakat 
bu miktar hazan birinden fazla 
veya cks~k tr1 •ı" ıahilir. 

Çocuklar babalanndan... de
delerinden, annelerinden yalnız 
gözlerinin, saçlarının renklerini .. 
burunlarının, başlanmn şekillerini 
tevarüs etmekJe katmaz ar. Ayui 

zamanda onlarda olan hasıtalık
tarı.. fena ve.ya güul huyları da 
kendi varlıklarında ıösterirler. 
Frengili bir dednis tonum fren
gili olarak dünyaya geldiği, katil 
bir babamn oğl• admn öldiirdii
ğü, şaşı bir annenin kızı şaşı 
olarak doğduğu gtbi. Fakat her
teyin müstcsn:ısa olabilec~ği Da

z riyesine göre. ç.ok defa da na
mussuz bir annenin a ıl, temiz 
bir kıZl.. Kör bir babama. ise 
çel'k ba~ı Jı bir oğlu olacağı, 
siyah gözlli babalardan yeşil 
gözlü evlatlar doğacağı da mu
hakkakhr. 

Kıbrısta Vaıty&t 

Malta, 7 - hagılterenin Ak· 
deniz filosu Jmmandanı Ameral 
(He ley) Kıbrısta.71 Maltaya dön 
müş ve vaziyetin orada memau
niy~ti mucip bir halele o duğunu 
söy!emiştir. 

Arıyorum. .. 
3--~ e telefon eden banım, 

İstanbul Poota katusu 162 ye 
yazma:,nı rica ederim. A K. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BÜYUK T ARIHI TEFRiKAMIZ 

ŞEN 

aONtl'L 
-14-

Nihayet lif olsun kabilinden 
athwebetm bir clilek ortaya 
atb ı 

- Edinaenin Kethllda birlitml 
laterim. • 

Y eaiçerl Baki, t1•11aa bir 
kıhk•ha aawrdu: 

- Bahk ka•afl çakana -
•e kethlda yeri olunun. Dede 
Efendiye Sultan Slleymaam kanu
auna m11 boıdaracalma, bqka 
bir py iste 1 

Denif. bu iki lfitmeaalf gibi 
,ar&ndl, tanuu boımadaa ı&z
leriDI Mirim çelebiye çeftrclL O, 
Adeta tehallk 161tercli ı 

- 8ea de kethDda birlijlnl 
9-terlml 

Baki, ,ı... bir kahkaha ... 
nrdw 

- Tamam. dedL Şimdidea 
kavıa bafladı. Dede aranı11 bul
mızaa ny halinize! 

Dervifin keskin bakqlan Si
aanzade Mustafa Çelebiye te
Yeccnh etti ve dudaklarından 
lmir bir kelime fırladu 

- latel 
- Benim ı&zllm ihtiaap ağa· 

hiındal 
Karanfil oğlu, ihtara hacet 

bırakmadan dileğini a6yledia 
- Muradiye tevliyetil 
Deniş, alayla bir bakışla Ba· 

ki Ağayı ınzdü. 
- Ya, aen dedi, birtey İlter 

mez misin? 
0, llübaliyane elini testiye 

azatb, yavaş yavaş bir kadeh 
f&l'ap . doldurdu, yudum yudum 
içti, bıyıklannda kalan cllralan 
clilile yaladı: 

- V allabi • dedi • ben Yeni· 
çeri adamım, başka bir kalıba 
,ıremem. Dua eyle ki Raktelll 
bana kırk bin flori Yenini 

Dervif: 
- Hepsi makbulllmdtlr, me

muldllr ki Allah \:atinde murat• 
lanmz yerini bula! 

Dedikten sonra bef1lf bir 
çehre takındı ve Sipahi Abmede 
teveccllh etti: 

- Sen nefsini yllksek tut, 
bunlar gibi miskin dilekli olma. 

O, fUuruDU kaybetmif gibiydi. 
Sanki hocalann kllrın llatnnde 
haykıra haykıra tuaVYUr ettikleri 
ahiret glnlerinden birini yaşıyor
du. O derece mlitelifi, biraz da 
mltebqi idi. Denifin olqayıca 
l»ir aeale yapbiı ihtar ilerine 
içine muazzam bir heyecan dol· •a. h~en JerİDden fırladı, der
lteder 1eyyabın elleriae aanldı, 
ppır .. ,... lptll, iman dola bir 
uyba ile faylarda: 

- Seni tirdim ya, yeteri 
Batka bir teY istemem. 

Ayyq dervit. elini ıenç Sipa
hinin omuzuna koydu: 

- Hayır, dedi, iıteyecekaia, 
mutlaka isteyeceksin! 

Yllbek ibtirularla bGtlln ben· 

liji sandan Sipahi, bir tGrll te
recldlltten kurtulamadı, yine itizar 
etti: 

- Hqi, haddim değil, efen· 
dime karp bir clilek anedemem. 
Sen ne llyık ı&r&nen onu Yer, 
ra11yım. 

Dervif bquu efdl, ı&zlerini 
kapadı, iç bet Aniye dOfündtl 
ve sonra dadaklannda ıenit bir 
tebessüm belirdiji halde Sipahi 
Abmede baktı : 

- Şadol, dedi, devlet işlerini 
sana verdirler. Hünklr Tuğrası 
iamfne uygun olacak 1 

Baki ağa, bu tuhaf tebliğ ve 
tepşir üzerine kerevetten atladı, 
Sipahi Abmedin eteğine doğru 
eğilerek aelimladı : 
· - ilkin • dedi - ben kutlu· 
layım. Dede Efendi, aeni Paditah 
yaptı 1 

Dervif, kqlannı çattı : 
- Tanrı, Aciz defidir; dedi; 

dilerse celili zelil ve zelili celil 
eder. Alan, veren odur. Yapan, 
yıkan yine odur. [*] 

Usta Bohor, bu manzarayı, 
bu isteyişlerle verişleri tezgah 
arkasından seyrediyor ve "tuzlaya
yım da kokmayan" diye mırılda· 
nıyordu. Dede Efendi, onun da 
yllzllne bir saniye baktı, işitil
mez birkaç kelime söyledi, kapıya 
doğru yllrüdü. Artık gidiyor· 
du. Alb kabadayıdan her 
birine dileğini aormut ve bu 
dileklerin verildiğini müjdelemiş 
olduğu halde Gü sti me hiç birşey 
sormamıtb. Onun erekek kostümü 
taşımasına rağmen kadın olduğu
nu mu tanımıtb?... O devirlerde 
bir kısım genç erkeklerin ve bil-

baua Yeniçeri aceaailerinclen "Ci
Yelek" denllen takımın peçe tak· 
malan mutat idL Gtıldm de. 
yGzOndeki aütre baaebile o zanna 
uyandırabilirdL Netekim meyha-
neci Bohor bile onun bir kadın 
olması ihtimalini llabnna ıetirme
mqti. Fakat dwletlinin hakikati 
rördilltl, beild de Gtllsilmll tanı
dığı onunla allkadar olmamumdan 
anlqılıyordu. 

(Arkuı •ar) 

(*) Bu aahne hem• hem.. apea ta
rihten abamıtbr. Eekl mUYenthler lçfncle 
blemlnl ekaeri7a ....... farçua blsf kal· 

lanmakla f3hret kuaua •• bu Mbeple de 
7qadıfı demn birçok hldlaelerlal canı. 
tablolar teklinde lııbe 1adlrlr barakaa Ha-
lepli N alma, Ekmekd otlu Ahmetle arka• 
datlanaın •na, bir denltl• J•ptıkları t• 
meyhane eobbetlnl de pek mahlraae taaw 

elmltt·r. Merak edealer onun lamlal 
tatıyan tarih kmllyabma ikinci clldlnla 
ıetmlt birinci aayıfaa- mUracaat edebi
lirler. Bb hlklyemlsla tarihe •• kadar 
merbut olduğunu göıtermek için bu tahtl· 
yede bulunduk. 

ARTiSTiK sineması müdllri---yeti, bir F ranıız şaheseri olan 
"BAL O" filmini görmelerini 
müdaYimlerine tavsiye etmeği 

kendisine vazife addeder. 

Şafak Keşif Kolu 
RICHARD BARTHELM ESS 

mevsimin en bllyük filmi 
BU AKŞAM BAŞLIYOR. 

MAJIK SiNEMA Si 

PRENSES EMRiNiZ 1 filminde LILIAN HARVEY .... 
MÜITEHEM KALKINIZ ,. ANDRE ROANNE •••• 
KÜÇÜK DAKTiLO ,, ARMAND BERNARD .... 

ilç bilyük san'atkina fttirakile vllcuda getirilen 

AŞKA TÖVBE 
taheıer önümüzdeki Çartamba akşamı 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
iraesine başlanacaktır. Bu film pek yalanda Ankarada KLOP 

sinemasında gösterilecektir. 

Bu hafta 
ve E L HAM R A sinemalarında 

Şen ve çok neşeli bir film olan 
R E N E C L A 1 R'in şaheseri 

IVIIL YON PEŞiNDE 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. .. ,,. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
B. ERDUGAl BEY: Usul ve 

n zam kuyu
datile bllrfi. 
yetinin takyi
dine taraftar 
değildir. Dile
diği gibi ba· 
reket etmek 
ister. Herteye 
ve herk••• 
kolaylıkla tlbi 
olmaz, fiil ve 

reketlerini ' üşilnceye tlbi tu
tar, hayal ve ıuacera mevzuların
dan hazzeder. 

• 8. D. M. Hanun: (F otofrafı• 
am den:ini istemiyor) Aaabl, bu
... Ye hırçındır. Çabalr parlar, 
s&cenir ve b....,, yGlaıek ...Je 
koaUf'D" Ye .Werine el laarekA
tlle iftirak eder. Kararlarım sık 
u tebdile mltemayildir. 

• B. D. S. Hanım: ( F otofral.-
Dlll dercini iatemi1or ) SeYlmll Ye 
pkrakbr, Glzel pylerl 1enr, 
ıüzellipe mair~· Metbeclil-

mekten hauaten hllsnllnden babae
clilmeainden zevk alır, Jllzllne 
,nlenlere çabuk kapılır. 

• lsMAIL BEY: lııtizampener-
• dir. TUll te

leb&tı.e riıyet 
eder, moda 
cerey a nlarma 
tlbi olmak g.. 
ter, lnetl ne-
fis, his ve he
yecan mevzu
lannda hırçın 

ve asabi olur. 
Kendisine 

ehemmiyet verilmesini arzu eder. 
T ahakknme, tenkide mU,kilitla 
tahammlll g&aterir. 

• SELiM EFENDi ı (Fotoğrafı. 
mn dercini istemiyor) itlerini, 
tesadllflere ve olurum bağlar, 
daima nikbin ve limitnrdır. Bo
iazım aever, tarzı telebbllse 
okadar riayet etmez, rahabna 
pek dllfktinlnk g6stermez. kalen
derliie mlitemayildir. 

• 32 RÜSTEM BEY z Hauaatır, 
hayali mevzu
ların cazibesi
ne kup zaaf 
g&aterir. Şöh
ret ve ikbali 
aeYer, kadın 
ve heyecan 
m e • e lelerine 
llkayt kalmaz. 
Şakacı ve b
men mllateh-

zıdir. Başkalarına minnet etmek· 
ten endife eder, mllstağni kal
mak ister. 

• 
BAYRAM AÔAz (Fototrafı· 

nm çıkmuım istemiyor) Sadık, 

cesur ve cüretklrdır. Ameli işler
de muvaffak olur. Usul haricinde 
it g6rmez, ve kendiliğinden bir 
teY illve etmez, din ve abllk 
mesailinde taassup g&sterir. 

'5 VEDAT BEY Hayalpereatir. 
Kendine ebem• 
miyet verir, 
benliğini ihmal 
etmez, kadın 
meYıulanna 
llkayt kalmaz, 
pk ve temiz 
ıiJinmek ister 
iaraftan mllç-
teniptir. Rllfe

kaaile ıeçim 
hususı· ·la mllfldllpeaentlik J&P
ID&L 

SEYFETI'IN HAŞIM BEY: 
(F ototrafuun dercini istemiyor) 

Moda cerlyanlanm merak Ye ~ 

ka ile takip eder, her Jeniliie 
kolaylıkla ayar, n pbak bakar, 
iyi dana Ye rab edebilir, miuhl 
taklitlerde muvaffak olar, maddi 
Ye 1orucu mesaiye nibet etmez. 

N. N. BL kin Ye atır
bqhcLr. Her-· 
teJe mldaba· 
le etmez. Te
mlzliie Ye in
tllama riayet 
eder, parumı 
ilrafla aarfet· 
mez, ef)'UIDI 

h6anll iatimal 
etmeaİDI bilir. 
Hia ve heye

can mevzularına kup dfı vardır. 

CEMALET"'"' EFENDi: Me

.. ·nliik ıös 

rasim ve ku
yııdattan ha· 
zetmez, oldu
jıı gibi gö
rlln m ek ve 
hareket etmek 
ister. Suimu
ameleye mu
kabeleye mll
temayildir. 

rıa fazla 

MERZUK EFENDi: Uyul ve 

m ll t e v azıdır. 
Fıil ve hare
ketlerinde- aa· 
IDİmiyet ve 
teaire tlbi ol· 
mak vardır. 
intizam kuyu
dabm ihmal 
eder. Oztıntll• 
hl, ,onııtnıı 

ve mllcadeleU 

l .!rden ziyade ba.,kalanmn kur 
duğu muayyen ve az yorucu 
işlerde muvaff ık olar. 

TAHLiL KUPONU 
Tablll bpoaa 9 

aumarua. 

ismi, meslek ••J'• 
ua'atl? 

tlaafl auallere cevap 
allD&k lıti7or ? 

Fototrafı latlpr ecl.
cek mi? 

DON AKŞ~M KATE VON NAGY ve FRANZ LEDERER AŞK HAZRETLERi 
GLORY A da in temsili muhteşemleri 

C A Z 1 B E, N E Ş E. E C L E N C E Ye K A H K A H A filmi oldafmacla mllttefiktirler. ilaveten: FOX dGnya 

filmini görenler· 
bu pheaerin ' 

havadisleri. 



8 Teşriniaant 
SON POSTA Sayla 9 

ŞARK YIDIZI 
Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

Abdülhamit Hep Eski Devirlerde 
Sarayın Rüşvetlerinden Bahsediyordu 

Holivuta Nasıl Kaçtım .• : 

-2-

--
Fa·kat Kendi Devrindeki İşleri Meskut Geçiyordu 

Bir rGn buradaki ailesinin ya
nandan kaçarak •İnema ilemine 
ıirmek için Holivuta aiden 
Selma Hanım •on bir mD•a· 
bakada Yıldız birinciliğini ka
zandı . Kendiainden rica ettik. 
Selma Hanım bize hatıratını 
ırönderdi. Dünkü nüshamızda 
ba~lıyan hatıratında Selma H. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Her lıakkı malıf•zdw 

-134-

istikamet bahsi; irtikaba ve 
bilhassa ( Başmabeynci ) leri.n 
irtikabına döküldü. Abdülhamit 
diyordu ki: 

- Eğer başmabeynciler is
terlerse büyük miktarda irtikap 
edebilirler. Çünkü ellerinde çok 
iş vardır. Amcamın zamanında bir 
başmabeynci vardı. Şeytan bir 
tllamdı. iyice çalar, çırpardı. Fakat 
ondan sonra gelen Hamdi Paşa, 
afif bir adamdı. Ben zamanım
da mabeyncilerimi sık sık de
iiftirmedim. Evvela, Osman Bey
di. Sonra, Hacı Ali Paşa oldu. 
Son zamanlarda da Nuri Paşa 
Başmabeyncim idi. Bunlann 
lıepsi de doğru adamlardı. 

Bugün yine Abdülhamit, söz
lerini muhtelif mecralara sıçra
tarak devam ediyordu: 

- Hasılı, ben iyi adamlar da, 
fena adamlar da gördüm. Gerek 
kendi cinsimizden, gerek ecnebi
lerden... Vaktile, Almanya sefir
liğinde bulunan ( Holivut ); çok 
iyi bir adamdı. Şimdiki impara
torun babası, zamanında da sefir 
idi. Almanya hOkfunetile aramız
daki bllsnü mllnasebata, bu a
dam vasıta olmuştur. Sonra bu 
adam Londra sefiri oldu gitti. 
Fakat orada da (Devleti Aliye)ye 
karşı hayırhahlıkta devam etti. 
Ondan sonra ( Baron Mareşal ) 
geldi. Bu adam, iyi bir adam 
değildi. Hatta bunu, imparator 
da sevmezdi. imparator buraya 
ıeldiği zaman, dikkat ettim; bu 
adama JÜZ vermek şöyle dursun, 
kendisine daima yanyan bakı· 
yordu. imparatorun bu tavrı, 
anlıyan için kifidir. Bir de, tanı· 
dığım iyi ecnebilerin içinde, mil
•errih (Hammer) in oğlu vardır. 
Viyanaya gittiğimiz zaman, bize 
mihmandar tayin etmişlerdi. Mü
kemmel Türkçe, Arapça biliyor
du. Hariciye nezaretinde bir me
murdu. Kendisi filozof bir adam 
olduğundan şık geziyordu. Çe
nesine kadar yükselen bir 
kravat takıyordu. Bu adamı da 
fek se,·dim ve dost oldum. Dai
ma mektcplaşıyordunı. ( Kale 
Re~ulullab ••. ) diye bir hadisişe
rif okuyuşu vrdı ki.. insanın tüy-

leri ürperirdi. . 
Cülfıs ettiğim ıaman kendı

•İne memuriyet vermek için davet 
ettim. İhtiyarlığından bahsederek 
gelemedi. Tanıdığım adamların 
içinde, birçok ta ipi sapı olmı· 
)'anlar vardı... Nasır Paşaı;;n 
babası Nusrat Paşa, çerkesti. u 
adam sabahleyin kalkar. Bü~ü~ 
··k H · · d bırı-vu elayi dolaşır.. ..epsını e . 

b" k' · · s bana gehr .. ınnc çe ·ıştırır.. oııra 

Huzura girmek içiıı yalvarırdı. 
Benim, b 'n türlü işim var .. Fakat 
«le ç.aı-e kabul ederim. 

Gelir . Uzun uzadıya çançan 
~er. Başım'1an savıncaya kadar, 
t. .. ııe ·• d' H .. ku" -r geçıı ır ım... enuz 

Be!Jlerbegi s•ragının aJaçlar arasından göriin~ü 
çllktüm. Ahit efendi kadar ya çok görüyordum. Aziz Paşa, 
var~ım ya yoktum.Birgün bahçede beı bin lirayı nasıl veriyordu. 
gezıyordum. Duvarın arkasından Bunu lskender Paşaya sordum. 
bağıra bağıra bir kavga sesi Süküt etti. 

duydum. Amma, ne kavga? Ağza Diyeceğim şu ki: mabeynciler, 
alınmaz kilfilrlerin bini bir paraya. başmabeynciler, çok iş yapabilirler. 
Derhal sordurdum; ( Mabeynci Abd·· ıh •t · · · · "l Ah u amı ; sınsı ımsı gu -

met ~aşa ile Nusrat paşa dükten sonra, ilave etti: 
k~vga edıyor) dediler. (Ayıptır ) - Biraderim safur. Belki far. 
dıye haber gönderdik, kavgayı kında o'm ş· d' d k" b"l" 
f ı · d 'k · az. ım ı e mı ı ır ~.s ettır . ı . . Bu Ah'!1et paşa da, neler oluyor? 
gdurcild ıdı: Gözlen v yaılı bir Dedi ve tekrar ciddi dir 
a am ı. Bıraz sonra aghya ağlıya ta al ak· 

ld" K vır ar , 
ge ı. . avga, ( zat1Jahaneye) ak- _ Ben, vnkeliyı mk sık de-
setmesın diye rica etti. Bazan giştirmezdim. Eğer bir kusurları 
baylc tuhaf ıeyler de olurdu. olursa nasihat ederdım" Eh 

Re "t p · 1 k ' . •. 
fi •tadan sonra, ış er pe Kul kusursuz olmaz. Elverir ki 

bozulmuıtu. BACmabeyı' acile rüş- afif Is ' 
t al 1 -y ' o un ... 

Ye v. • ıyor. ki ayda bir vükeli Sözlerile bu bahse de hitam 
degışıyordu. Hattı. Mabeynci verdi. 
Aziz Pqa da, Anıcamın zamanın- -fr 
da epeyce işler görtlyordu. O Abdülhamidin ıon sözlerini din-
•,ıralarda ben bahçemde bir lerken, içimden de katıla katıla 
lımonluk yaptırmak istiyordum. giilüyordum. Amcasının devrin-
Beyoğlundan bir demirci ge- de, mabeynciler rüşvet alıyor-
tirttim. Dört yüz liraya larmış.. Acaba kendi devrinde 
pazarlık ediyordum. Doktor kimler almamıştı? ... 
İakender Paşa, bu pazarlık ilstil- (Arkaaı nr) 

ne geldi. (Acele etmeyiniz. Aziz - ... _ __..----· --·-w-··-·-
Paşa da bir limonluk yapbrmış. O S K O D A R 
Pek güzel olmuı. Planlarım ge-
ti~e~i~) dedi. Gitti, getirdi. 
Fıatım sordum. (Beş bin liraya 
yaptırmış. ) Cevabını verdi. Benim 
o zamanlar, (yilz bin kuruş) maa
şım vardı. Dört yüz Jirayı bile 

Hale Sinemasında 

BONJUR HAKiM 
EFENDi 

Mümessilleri Rejinaldeni 

ainema 
kararını 

byordu. 

artistlitine girmek 
nası) verdiğini anla· 

• 
Cezmi Bey, bir an düşünür 

gibi oldu. Yandaki odanm ka
pısını açmak istedi. Fakat bilmem 
ne düşündise düşündü, bundan 
vazgeçti. Odanın köşesindeki 
yazıhaneyi göstererek: 

- Buyurunuz efendim. 
Ddedi. Yauhanede karşı kar

şıya oturmuştuk. Bu, bu başbaşa 
kalış, bana daha ziyade heyecan 
vermiitİ. 

Vaziyetimi çok iyi anlıyor
dum. Şu anda ne temiz bir kalp 
ile, ne saf bir dü.,fince ile hare
ket edersem edeyim, karşımdaki
ler bun~ liizumu kadar incelikle 
karşılamıyacaklardı. Eğer o anda 
aklıma münasip bir yalan gelsey
di, asıl fikrimi hiç açmadan onu 
söyliyecek ve gidecektim. 

Cezmi Bey: 

- Buyurunuz efendim, sizi 
dinliyorum. 

Dedi. Artık daha fazla dur
mak manasızdı. Cevap verdim. 

- Efendim.. sizden bir fikir 
almak istiyorum... Hayır efendim 
fikir almak ta değil.. Bir ıey 
öğrenmek istiyorum. 

- Ne gibi efendim ? 

- Ben sinema artisti olmak 
fikrindeyim ... 

Galiba, biraz yüksek söyledim, 
ötekiler de işittiler. Ve bu sözlerimi 

okadar garip buldular ki, kahkaha
larını avuçlarile kapadıkları ağız
larında boğmak istediler. Ben 
bunu, açıktan açığa hissettim. 

Demek, ben bu kadar gillünç 
olmuştum. 

Hislerime ve temiz emellerime 
vurulan bu ağır darbe, kırbaç 

yiyen cins bir kısrak gibi beni 
şahlandırmıya vesile oldu. Arkama 
dönmiye.. ve beni haksız bir 
istihza altmda ezmek istiyen o 
insafsız genç!ere birşey söylemiye 
lüzum görmeden kaşJanrnı çattım. 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
GUlhane hastanesinde 

Günler 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz· 
Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt Hastalıkları Muallim Talit Bey 
Kulak, boğaz, burun haatahldan Muallim Sani Yaver Bey 
idrar yolu bastahklarl Muallim Fuat Kimli Bey 

Göz haıtalıkları Muallim Niyazi l•met Bey 
Dahili hastalıklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve ainır hutahklan Muallim Nazım Şakir Be1 
Hariciye hastalıklan 
Kulak boğaz burun haa. 
Masaj ve tedavii mihanikl 

Kadın ve doğum haatahldan 
Dahili hastalıkları 
İdrar yolu hastalıklar 
Akıl ve ainir hastalıklar 
Rontken muayenesi 
Göz hastalıkları 
Cilt haatahkları 
Masaj ve tedavii mihanild 
Hariciye hastahkları 
Kadın ve doğum hutalıkları 

Muallim Murat 8. 
Muallim Sani Yayer 8. 
MualJim Şemaettin B. 
Muallim Refik Münir Bey 
Muallim Süreyya Hidayet Bey 
Muallim Fuat KAmil Bey 

., Nazım Şakir 8. 
,, Şükril Emin 8. 

Muallim Niyazi famet B. 
Muallim Talit 8. 

Muallim Şemıettin B. 
,, M. Kemal Bey 
., Refik Münir Bey 

Yazan: Selma Z. 
liaşımı Ye omuzlarımı biraz daha 
yukarı kaldırdım. Sesime, bütlin 
vakarımın ihtişamım vererek de
vam ettim: 

- Evet, sinema artisti olmak 
istiyorum Beyefendi... Bu belki 
size biraz garip gelecek. Evveli 
şunu söyleyim ki efendim; ben, 
sinirli ve zayıf düşünceli bir kız 
değilim. Bu fikrim de basit bir ar
zudan ibaret değildir. Sizi temin 
ederim ki, sencierce düşünUldükteu 
sonra verilmiş, kat'i bir karardır. 

Birdenbire gösterdiğim bu 
umulmaz celadet, Cezmi Beyi daha 
çok hayrete sevl<etmekle beraber 
ha ıa karşıda ciddi bir alaka 
uyandırdı. Dirseklerini masanın 
ve çenesini de avuçlarının iç'a e 
dayadıktan sonra gözlerimin içine 
bakarak sordu: 

- Kim olduğunuzu sorabilir 
miyim efendim? 

- Bu, büyük bir sır değil
dir efendim. Fakat, tim dilik bu
mı öğrenmeniıdcn bir fayda hAsıl 
olmaz zannederim. 

Cezmi B. Bu sefer, gözlerini 
odanın köşelerinde gezdirdi. Kir
piklerini birkaç defa sık sık kır
parak cevap verdi. 

- Azminizi cidden takdir edi
yorum efendim... Fakat büyiik 
bir teessürle söylüyorum ki bu 
kıymetli arzunuzu tatmin edecek 
vasıtayı, çok, amma pek çok güç 
elde edebileceksiniz ... 

Soğuk bir duş yemiş gibi tit
riyerek ıordum : 

- Sebep.. Efendim ? ... 
- Bakım7.. Size izah edeyim. 

Evvela bu, bizim memleketimizde 
mümkün değildir. Çünkü dab• 
henüz bir tane bile ( studyo) 
muz yoktur. Bu mesele etrafında 
size pek çok şeyler söyliyebilirim. 
Fak:ıt sizi lüzumsuz izahat ile 
yormuş olurum. Gelelim ecnebi 
memleketlere .. 

Artık, gözlerim kararıyor •• 
kulaklarım uğı 1 · J ndu. Daha 
ilk adımda önüme yığılan bu 
maniaların azameH, bütün cllr'et 
ve scbatımı sarsmak istidadım 
gösteriyordu. 

- Hulasa efendim? 
- Hulasa küçük hanım, aiz 

de.. daha birçok sizin gibi ba 
emel arkasında koşanlar gibi 
m alesef... 

-Kafi Beyfendi. Neticeyi anla
dım. Sizi işgal ett ğimden dolayı 
affedersiniz.. Dedim, odadan 
çıktım. 

Fakat odadan nasıl çıkhm? Mer .. 
divenleri nas 1 indim? Hiç bilmi
yorum. Köşeyi dolaşırken Sirkeci 
iskelesinden gelen !iert bir rüzgAr 
yüzl1me çarptı. Biraz aklımı 
başıma getirdi. 

ON BEŞiNCi 

PATRON KUPONU 
--
No. 11 

CRaetemlade O'l bet gUni• bir 
•ermekte olduium ıs Patro;ı11 
bedava almak ı•~ yo·sa ·ıı?, bıa 

lıuponıı kcaip aaklayı :ııı v. IS 
kupo~ toplayuııı. t'ı.ı tro:ılarıma:
daa pek me:nn ıa o acaksı!lıı. 

Patroıılar ne~re il. JI cu 1 g ll a• 
den itibaren Ja a ıb ıl kar1lo1 •1 al ı 
bir hafta, taf ı karilo nlı 011 

,Un lçln.ie k poıı arııu gö:ı.:lu• 
aıeJldlrler. Bu mud .ıet ge;tl.ctu 

• ..,.. kuponla: ~· .11&1 e.ıilme.ı. 
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Sayfa ---- SON POSTA 

Tecrübe Saati O Suretle 

intihap Olunmuştu Ki ... 

n.iirur ed"nıcz ve bun ar f;ayrı 
şerfaf ve bu1ut1 ·ı görihii 'er. 
B.n~arcb 1 bi: i yine robu daire 

Kutunun İçine De 

Gürültü Yapacak 

Cesim Konmuştu 
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BİK.liYI 
Bu Sütunda Hergün 

----------·------- Nakıli : S. N. ---

ÇARŞAF 
Simsarlıktan yetişme Şevket 

Efendi, mütareke senelerinde epey
ce para kazandı. Eski çuval tica
reti yaparak havyar hanında bir 
mağaza açrnışb. Piyasada itibarı 
yükseldikten sonra herkes ona 
Şevket Bey demiye başladılar. 

Böyle aşağı seviyeden gelen 
insanlar gibi Şevket Efendinin de 
servet sahibi olması gururunu, 
kibrini çok yüksettti. 

- Ne yapayım Y arabbl. ... Ne 
olacak bu halim... Kahrolsun 
böyle kocalar ... : 

Diye zilmrüt bir kanapeye yı· 
kılmış hüngür hüngür ağlıyordu. 

Genç kadmdarın ihtiyar ko
calara varmak fecaatinin kendi
sinin bir misal teşkil ettiğini 

görerek nasıl abzı intikam alabi
leceğini düşünüyordu. 

Ayni zamanda randevusuna 
ancak bir saat kalmıştı. Aıığmı 
bekletmek istemiyordu. 

ı m· 'dar n fa Ç"'V ·iHrse, te1n·ar cs\ i 

Veyt M9selo;-i (zah Edıyor 
Veyt: 
- Her ne kaclar esrarın bir 

kı•w·ı şur .!da yata ' Grantam ile 
beraber öldii ise de zannederim 
ki meseleyi ta. başlangıcından 
bed izah ed~bi'irim. Profesörle 
Greyiıı arzu ettikleri tecrübe
leri yapabi!me';: !çjn paraca sı
kıntı çektikleri .ıi. siz kendiniz 
bana söyJemiştiniz. 

Şevket Bey artık eski haya
tından usanmış, han odaların
da, ucuz pansiyo:.ılarda yatmak
tan bıkı:u·ş, kebapçılard.:t, ahçı 
dükkanlarında yemek yemekten 
i~lallah demişti. 

Kanepeden kalktı, apartıma

uın içinde geziyordu. Ne yapıp ta 
gidebilecekti. Akşama kadar 
evin içinde nasıl oturacakb ? 

Koridordaki yükün öntine 

Tekrar L~boratua!'da 
Bu defa Kartonla, Darülfünun. 

•lldürilnün PJkınhkları bilsbiltün 
arttı. 

Nihayet yine Karton kendini 
toplıyabildi : 

- İyi amma profesörün, ci
simleri görünmez bir hale getire
bildiğine ne diyeceksiniz ? dedi. 
Biz onun bu tecrübesini burada 
gözümiizle gördük.,, 

Veyt omuzlarım silkti. 
- Görmediniz Karton, dedi. 

Sadete gördük zannettiniz. 

Laboratuvarın uzun masasma 
doğru ilerledi. Masanın üzerinde 

!bir müddet araştırdı ve nihayet 
aradığt şeyi buldu. Bu müdevver, 

cama penzer parlak ve tamamile 

şeffaf bir levha idi. Bum\ güneş 

gden bencere camına karşı 

~ttu. Diğerleri birdenbire yine 
\ayrete düştiiler. Çünkü bu şeffaf 
Uvha güneşin ziyasına karşı siyah 
-.e donuk bir renk almıştı. Veyt 

bunun yassı tarafını pencerenin 
~ 

~amma muvazi tutarak elinde 
hafJçe çevirdi. Çevirdikçe lavha-

daki donukluk ve siyahlık yavaş 
,-avaş ıail oluyordu. Okadar ki 
Vcyt onu tam rubu daire dön
-dürdükten sonra levha tamamen 

teffaf olmuş ve bu defa güneşin 
ziyast kartısında göze görl\nmez 
bir hale ielmişti. 

Veyt lavhayı yava,ça bir rubu 
daire daha döndürdü. O döndür
dükçe IAvha bulutlanmıya başladı 

ıe nihayet aii ıeşin ziyasi karşısmda 
yine simsiyah bir hal ald1. Karton 
.e müdür bu manzara karşısında 
ne yapacaklannı, ne söyliyecek
-letini b:~cıiyorlardı, Veyt döndll 
... elindeki levhayı onlara uzatb: 

- Bir dormalin kristalinden 
başka bir 9ey değil ded~ buna 
benzer bir kristal da şu pencerenin 
camıdır. Bunların havassı, fizik 
profesörlerince pek malumdur 

Ye ziyanın pularizasyonunun bir 
neticesi ve ayni zamanda bir 
delilidir. iki tormalin kristali, mih
•cı leri biribirlerine muvazi bir su 
rette bir araya getirilince, hanların 
her ikisinden de ziya bilamüşkü

lat mürur eder. Fakat buniardan 
biri, mihveri, diğerinin mihverine 
amut gelecek bir surette çevri
Jir ..;e o vakit ·ziya bunlardan 

şcff afiye~ '·li ikt' sa:ı eder.,, 

Grantam büyiik bir torma1 in 
kristalin ipcncereye cam yerine 
geçirmiş ve diğerini <le müdevver 
bir lavha halinde saklamıştı. O 

evvela size, görüm.cez bir hale 
koyacağı n iddia ettiği siyah ka
ğit bas~{ısını gösterdi, fakat bu
nu kutunun üzerine koymak için 

öne doğru eğilirken onu sakladı 
ve onun yerine bu gördüğünüz 
tormalin kıristalioi koydu. Fakat 

mi:ıverinin, pen<:eredeki kristalin 
mihverine amut elmasına dikkat 
etti. 

Güneşin ziyası pencireden tam 
gözünüze doğrfi geliyordu. Zaten 
tecrübe ~'latini o suretle intihap 
etmi-şti ve siz bu kıristali ziyaya 

karşı siyah olara:{ gördünüz. Gran
tam ile Grey, kutunun içine zemin 
ve zamana muvafik bir gilriilfö 

yapacak bazı tertibat koymuşlardı. 
Fakat Gı-anta:nan çevirdiği kontrol 

aleti c!oğrud.an dcğruya levhanın 
vazolunduğu rafı idare ediyor ve 

bu suretle istenildiği zaman lev~ 
hayı döndürüyordu.,, 

"Nasıl olduğunu şimdi anla
dınız mı? Garantam elindeki 
kontrol aletini çeviriyor ve rafm 

üzerindeki tormalin kristali de 
döndükçe yavaş yavaş şeffafiyet 
kesbediyor ta ki tam rubu daire 

tamam olunca, gözünüze giren 
güneş!n kamaştırıcı ziyası altında 

size tamamile gorunmeı bir ha.l 
alıyordu. Profesör onu ancak 

bir saniye bu vaziyette bıral.th 
ve tekrar alet vasıtasile onu ge-
risin geriye bir rub'u daireye çe· 
virdi. Bu sefer de levha gi(
tikçe donuklaştı ve tekrar ziyaya 

karşı siyah bir renk aldı. Profe
sör eğilip onu ald ktan s~mra tek· 
rar yeıine sakladı ve size de 

yine eski kağıt baskısını uzC1.ttı. 11 
Karton gözleri kamaşmış gibi 

başmı sağa sefa salladı: 
- Hem de nekadar sade ve 

açık bir tecrübeye henziyordn. 

Demek ki hep gez b-0yama imiş 

ha?,, dedi. 

Darülfünun müdürü de nibıt
yet kendine gelebilmişti: 

- Fakat bfüün bunlar gö· 
rünmez haydut meselesini halhC· 
miyor ki! dedi. Grantanm iddia 

ettiği kadar da yalancı idise, an-
cak göze görünmez bir at~ amm 
ika edebileceği hu cinayetled 

kim işledi? Dün gece parayı kim - ... ~ 
çaldı?",/ 

• 

Zannediyoru.n k; Grantam bu 
yoksuziuktan son derece sıktldı 
ve nihayet Grey ile birlikte her 
ne pahasına olursa o!sun kendi
lerine lazım gelen parayı ele ge· 
çirmiye karar verdiler. Bunu yap
mak için, profes5r Grantamın 
fizik sahasındaki büyük şöhretine 
istinat ederek son derece şayana 
hayret ve inam!m,yacak kadar 
kurnazca bir plan tasavvur eltiler. 

(A..kaaı v•r) 

Yeni Neşriyat 

Olimpiyad çıktı 
Olimpiyadın 28 inci sayısı bu 

sabah memleket spor havadis ve 
resirulerile çtktı. Bilhassa Zeki 
Beyin son Yunan maçı ve spor 
miineklntleri hakkındaki yazısı, 
F enerbahçe - Beşiktaş maçınm na 
için yapılm:d.ığı, milli kömt! teş-
ld·i hakkında Hamdi Emin Beyin 
çvk mühim beyanatı. Sultan Azi
zin iddiaiı güreşleri, çok şayanı 
dikkattir. 

Galatasaray Lisesinde----

- fv1atbuat Sergisini f 
ziyaret ediniz ı 

Bu gün 14 • rn ar<!Smda açıktır. 

Dulıu1iye yoktur. 1 
Tü.rk gazeteciliği kitabından 
bir tane edininiz. 1 

1 Sayısı mahduttur. ---1 
_,,.., ffalı 1 Liradır. 

1 

Herkes gibi bir hayat sür
meyi ev bark sahibi olmayı dn
ş!\ndü ve bir görücü vasıtasile 
Koskada oturan " Zümrüt ,, 
ismi:ıde orta mektebini bitirmiş 
bir kızla evlendi. 

* 
E!li yaşında bir erkeğin yirmi 

iki yaşmda bir kadınla evleııme
sınm nekadar iyi tarafı varsa 

o kadar da mahı.uru vardır. 
Sekiz ay evlilik hayabndan 

sonra Şev:.Cet Bey bazı mahzur
ları hissetmiye başlamışb: Zümrüt 
fazlaca kendisini tuvalete vermiş, 
sıksık sokağa çıkıyor. Evdeki 
işleri ibmdl ediyordu. Şevket 
Beyde kıskançlık hissi uyandı. 

Bir gün Zümrüt banyo oda
sında henüz kocası işine gitme
den, yıkanması Şevket Beyin şüp
hesini uyandırınışb. Aklına bir şey
tanlık gelir, derhal tatbika koyar. 

Zümrütün bütün elbiselerini, 
toplar bir gardroba sokar, kilit
ler, anahtarlara da cebine koyar. 
Bu suretle karısı sokağa elbet 
çıplak çıkamazdı. 

Baayo odasının kapısını yarım 
açarak: 

- Allaha ısmarladık karıcı
ğım, akşama görüşürüz. 

Diyerek, kansına oynadığı 
oyundan memnun, çıkar, işine 

gider. .. 
Zümrüt banyodan çıkar, ku

rulanır 1 saçlarım tarar, yüzünün 
b-0yalanm yapar, ellerinin mani
kfirünü unutmaz, ve giyinmek is
ter. Roplara yok, son yaptırdığı 
manto yok, elbiselerin hiçbiri 
yok. 

BÜYÜK 

Adamlar Serisi 
İlim, fon, ..... rn.al alPtııindM tmımmı:; ve tarihte iı bırak

mı~ olan c- ihanın hi.iyiik ,.,. ııı ' ':'bur !").jmaların ve bunların 
huakııkları ı·~,"rlcri, in--anıyt•t \'e medeniyete hizmetlerini 
izah l'tlen lıu ::-eri kiiı,tik l...ıtapç1klar halinde. her hafta 
mu nlazaıı ı ,t n ı it'~~ rol u ıı ı tı .: k td<i ı ı. 

Şiıııdiye kadar intişar eden cüzler şunlardır. 

1 - Markoni, 2 - Lort lil'yron, 3 - Madam Küri, 4 - Bü
yük Frel~ri!<, 5 - Lort Nortklif, 6 - Makyavel, 7 - Robespi

yer, 8 - Danton, 9 - Fröyt, 10 - Ziya Gök Alp, 11 -Sok· 

rat, 12 - Eflatun, 13 - Fuzuli, 14 - Kriıtof Kolomp, 15 -
Ziya Paşa, 16 - Oskar VayJd, 17 - Darvin, 18 - RokfelJer 

19 - Tolstoy, 21) - Ahmet Mlt•t, Ef, 21 - Kleopatra. 

Her cüzün fiati 7,5 kuru~lur. 

Naşiri: lstaubulda Kanaat Kütüpanesi 

yarmca Zümriıdün orada ahlmıt 
bir eski bavul hatırına geldi. 
Derhal açb, içinden eskiden 
kalma bir çarşaf, çıkardı. Ütü .. 
ledi, giyindi ve çıkb. 

* 
Şevket Bay akşam evde, ka-

runm elbisesiz, kanapenin ilze
rinde gözleri yaş içinde bulur. 

- Bu ne hal Zilmrütçüğüm? 

Niye böyle oturuyorsun? Hasta 
mısın? 

- Bütün elbisalerimi gard-
roba kapatmış gitmişsin. Ne 
yapayım? 

- Ya öyle mi? ... Bir dalgınlık 
eseri! Affedersin. 

* Zümrüt eski çarçafına bir daha 
ne olur ne olmaz diye gizli bir yer
de, ütülü bir halde saklıyordu. Böy
le kötü huylarla mticadele için 
başkasilahlar aramak lbım. Çünkü 
minareyi çalan kılıfını da ba'l:ırlar! 

,_ ..... -..---......... -···-----·-------
C Günün Takvimi J 

BUGÜN - 8 teşrinisani 931, 

Pazar, Rumi 26 teşrinievvel 1347, 

26 Cemaziyelahir 1350. 
GÜNEŞ -Doğuşu 6,39 Babşı 

16,59 
NAMAZ VAKİTLERİ - Sa

bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,41. 
akşam 16,59, yatsı 18,33. 
ALKAZAR - Manuell 
ALEMDAR - Aşk•• para 
ARTiSTiK - Balo 
A S R i - Kanlı pueu 
EKLE1 
EL HAMRA - Milyorı peşinde 

ETUVAL - Viya na Atıklar. 

FERAH - Koneer, varyeta 

GLORYA - S.ekm 
KEMAL 8. - Kadııı parmaiı 

MAjlK - Bar kızı 

MELEK - Milyo" p etinde 

MiLLi - Kurt t•rkıeı 
OPERA - Plin 

ŞJ!·: - Çılgın ınacera 

Ueklldar HALE - Bonjur Hlldm Ef, 
DARÜLBEDA YI - Kalbin eesf 

Bugiln akaşam 
Saat 21.30 da 

Kalbin Sesi 
Plyu S Perda 

1 tap1o 
Yazam A. Biuon 
Tercüme eden: 

Mükerrem 
Ali ettin 

Tenzilatlı Halk 

11111111 

il il 1 

~~ ~ ~~ 
v :~~=:~ : ısnıon11 1nınısı 

DOKTOR IHSAN 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 
Hernevi kürkler sahlır. Yeni 

ınantoJa.r ve garnitQrler ıipari' alt
nar. Tamirat yapılır. 

Beyoğlu Pano.iya çıkmaa No. 22 
Beyot1'1 Hacopul• puaJ No. 5t 
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f Yeni Peygamberi Şarkın 

• 
MD ? • GANDI K 

lngilterede Evli Olduğum'! Bilmiyor
lardı, Beni Evlendirmek lstivorlardı 
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Bir gün, mektep tatili esna
ıunda ( Ventnor ) da bir aile nez
dinde misafir bulunuyordum. Bu 
ailenin de bir ktzı vardı. An'ane
ye tebean misafirleri civarda do
laştırır, köyü tamtm1ya çalışırdı. 
Beni de bu meyanda gezmiye 
cıkardı. 

Ben fena bir yürüyücü değilim. 
Fakat kız bana faik çıktı. Önüm
de, beni arkasından sürükliyerek 
mütemadiyen yürüyor, mütema
diyen de söylüyordu. Ben onun 
gevezeliklerine sadece: 

- Evet. 
- Hayır, veya, 
- Cidden güzel, gcbei de-

mekle cevap veriyordum. Bir 
kuş gibiydi, JAyenkati uçuyordu, 
kendi kendime: 

- Bakalım nereye kadar 
gideceğiz, demiye başlamıştım. 
En nihayet üzerinde bulunduğu
muz tepenin zirvesine vardık, kız 
aşağıya kaymıya başladı. Aya
ğında yüksek ökçeli iskarpinlerin 
bulunmasına rağmen tereddütsüz 
yoruyor, koşuyordu. Ben ise 
uıüşkülit içindeydim, diişmekten 
korkuyor, sendeliyor, boyuna mu
vazenemi bulacağım diye yerimde 
sayıyordum. Kız tepenin aşağı
sında beni seyrediyor: 

- İsterseniz geleyim yardım 
edeyim, diyor, cesaret veriyor· 
du. Nihayet güç hal ile aşağı 

indim. Kız gülmeye başladı: 
- Bravo, diye bağırdı. Bu da 

benim mahcubiyetimi biraz daha 
arttırm:ş oldu. 

Bu gibi münasebetlerden her 
vakit sağ ve salim çıkbm. Çün
kü Cenabıhak beni yalan söyle-
mekten kurtardı. Size bir hikaye 
anlatayım. 

Birgün ( Brighton ) a gitmiş
tim, orada otelde serveti az, dul 
bir kadın ile tanıştım. Ozaman 
lngilterede tahsil hayatımın ilk 
senesi idi. 

Bu otelde yemek listesi 
Fransızca yazılmıştı, halbuki ben 
Fransızca bilmiyordum. Bu ihtiyar 
kadm ile ayni masada oturmuş
tum. Benim yabancı olduğum~, 
Yemek seçmekte müşkillat çektı
iiıni görünce yadımıma koştu: 

_ Ecnebi olmalısınız, dedi. Size 
ınuavenet edeyim. Teşekkür ettim 
ve Fransızca bilmediğim için sade 
Sebze ile yapılan yemeklerin h.~n
iileri olduğunu anlamakta muş
külat çektiğimi anlattım. 

Listeyi aldı : 
- İzah edeyim, dedi. Ve ~u 

tnuhavere biraz sonra dostluga 
inkılap eden bir tesadüfün 
lllukaddimesi oldu. İngilterede 
kaldığım müddetçe sürdü, hatta 
liindistana döndüğüm zaman bile 
de\raın etti. 

he ~u kadın bir müddet so~ra 
nı birkaç genç kıza takdım 

ttr 11 onlarla aramda uzun muha· 
~etelere zemin huırladı. Bu genç 
~•tların arasında bilhassa ihtiyar 
~~dın ile yaşıyan bir tanesi va!'dı 
~, nıus:lhahesi pek tatJ: idi. 
b,llllnla beni ekseriya oaş başa 
'ilkırlardı. 

Iİlk zamanlarda 
bu hal bana s.-
k ı n t ı verecek 1 

gibi göründü . 
Muhavereyi ida
me ıçın keıdin

de kuvvet buJam~
yordum, üzülü -
yordum. Fakat 
genç kız beni sür• 
atJe alıştırdı. Ko
nuşmayı öğren -
dim, sonra bu gi
bi musahabeler -
den zevk alma· 
ya ve daha sonra 
da mü la kat gün-
lerini sabırsız • 
lıkla beklcmiye 
başladım. 

Her defasında 
ihtiyar k a d ı n 
ağının iplerini bi-

• 

raz daha geriyor. G ::ınpi, çocuk/ arı çok seve1 
musahabelerimizle alakar o!uyor, bir kalem kağıt aldım. İhtiyar ka-
Belki de içınden muhtelif proje- dına şu mealde bir mektup yazdım! 
Jer yapıyordu. -Brightonda tanıştığımız günden 

Nihayet bir gUn geldi ki bir beri hakkımda büyük teveccüh 
çıkmazın başında bulunduğumu gösteriyorsunuz. Bana bir anne 
gördüm. Kendi kendime: şefkati ile bakıyorsunuz. Hatta 

E ı 1 beni evlendirmeye çalışıyor, genç 
- v i o duğumu anlatmnhy· 

kızlara takdim ediyorsunuz. 
dım, dedim. Bu takdirde benimle Fakat ben bu teveccüh-
herhangi bir kız arasmda bir )ere layık dekilim. Filhakika 
nişanlanma ihtimali hatıra getiril- tanışmamızın daha ilk günlerinde 
mezdi. Maanıafih hatayı tamir size evli olduğumu söylemek-
~çin zaman geçmiş değildir. liğim lazımdı. Fakat Hintli tale· 
ilerde h belerin İngiltereye geldikleri zu ur edebilecek sıkın-
t l zaman evli olduklarını söylemek-

1 arın önüne geçmek için 
· d d ten çekindiklerini biliyordum. Bu 
şun i en hakikati anlatmak la- b d 
zımdır. çekinme her nasılsa ana a sira-

yet etmişti. 
Derhal karar vererek elime ( Mabadi var) 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

l ikramiye 1.000,000 
1 ,, 400,000 
1 n 200,0uO 
1 

" 
150,000 

1 ,, 100,000 
1 

" 40,000 
1 ,, 30,000 
ı 

" 20,000 
1 

" 15,000 
100 Mükafat ( 1,000 100,GOO 
100 ,, ( ı.ooo 100,000 
100 " ( 1,000 / 100,000 
H)() ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 lkram!y= ( 10,000 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 " ( 5,000 ~ 30,000 

15 " ( 3,000 45,000 
60 " ' 2,000 ) 120,000 

200 ,, ( 1,000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100 l 500,000 

5,700 Adet 3,340,LOOo 

RADYO -----1 .. _ 

------
Bu 

' 
Akşam Radyoda Ne!er 

Dinliyeceksiniz 

\ 
1 
1 

8 Teşrinisani Pazartesi 931 
İstanbul - [1200 metre, 5 kj. 

lovat] 6-7 kadar gramofon, plakları, 
7,5 tan 8,5 ğa kadar Makbule JJa. 
nımın iştirakile saz heyeti, 8,Stan 
( 9 ) za kadar gramofon ile opera 
parçaları, (9) dan (10) a kadar Ke
ın.ıl Niyazi Bey ile arkadaşlarının 
alaturka saz faslı (9) dan (10,5) ğa 
kadar gramofon. 

Treiste - ( 248 metre 12 kilo
,·at] 20,15: Muhteljf haberler. 20,30 
grıı mofon, 21 konser. 22,55 son 
haberler. 

Heilsberg - [276 metre , 78 
kilovat] 20,15: Şen gece, 22,30 
Ucrlinden naklen dans havaları . 

Kosi çe -(293 metre 2,5 kilo
• ,tt) - 19 da Prağdan nakil,.22,15 

.. · por haberleri, 22,20 Prağdan 
nakıl. 

Mühlakar - [ 360 metre 75 
kiJovatJ 19,30: Frankforttan naklen 
mandolin konseri, 20,15 Herınanın 
Lir komedisi: Paris müstahzarat 

1 sergisi hakkında bir musahabe , 
22,45 dans havaları. 

Lemberg - (390 metre 16 ki
lovat ) 19,25: Asri edebiyatta· Don 
jan, 19,45: Varşovadan nakıl, 23 
V arşovadan nakıl, 

Bükreş - [ 394 metre 16 ki
lovat J 20: Radyo darülfüuunu 
20,40 gramofon, 21 ccnetten bir 
par~a (Borgovenn) ın operalı . 

Belgrat - l429 metre, 2,5 ki
Jovatj 20: .Milli Sırp ~arkıları, 
20.30: radyo hakkıııd:ı bir mu~a
habe 21: Ak~um konseri . 

Roma - [441 metre, 75 kilo
vat) 10,20 ı;on haberler, gramofon 
plakları , 21 : senfoni. 2ı.55 son 
haberler. 

Prağ - (488 metre, 120 kilo
vat] 19: orkestrası, 20 Sınotand 
salonundan naklen Çek Fılarmoni 
cemiyetinin müsameresi. 22: son ha· 
Lerler, 20,23 bir gazinodan nakıl. 

Viyana - [ 517 metre, 20 ki
lovat} 10,35: konser. 05,20 İzmir 
tiyatro simsarı isminde bir çalgılı 
komedi, 22,05: akşam haberleri, 
20, ~ dans havaları. 

Peşte - [550 metre 23 kilo. 
vat] 20: Fiala mu~ahabesi, 20,30 
orkestra. 

Varşova ( 1411 metere, 158 
kilovat ) 15,20: Halk şarkıları , 
Meyerbeerin eserlere, 21,55 Bohem 
operasından muhtelif parçaları. 
10,22 keman konseri. 23 salon 
orkc~trası, sonra dans havalan. 

Berlin - ( 1635 metr~, 75 ki
lovat) 19,35: Hejnnil Lersh eser· 
!erinden bazı kısımlarını okuyor, 
20: Kon~cr, 20,30: Potpouri sonra 
dans havaları . 
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İstanbul - ll200 metre, 5 ki

Joval) 9 darı 7 ye kadar gramofon 
kon~eri, 7,5 tan 8 5 ğa kadıtr ala
turka saz, 8,Stan l 91 za kadnr 
gramofon ne~riyatı, ( 9) dan ona 
bdar alaturka saz, (10) dan (10,5)
ğa gr.1ınofon. 

Trieste - r246 ınetrP., 12 kilo
vat] -20,35: Radyo gazrte i 21: 
Senfoni. 22,55: Dante kahw.sinden 
nakil, 22,SS: son ha herler. 

Hcilıberg - 1276 111eh c, 75 
kilO\atl 19: lstP.nograf i dersi 19:30 
Sharven kanın k lii\•ya parçaları, 

20: Garbi Alın,mya rnııalli111lerr 

cemiyetinin konseri. 
Müblaker - l 360 ın t · •. -

kilo\ at J 19,45 Frankfortt~ ı 
20.05 Frankfortun büyıik 
cemiyetinden naklen l, 
kone..;ri. 

1 1 t ı "İ 

Lemberg - f380 nwtt··· lü k ·. 
lo\at) 19,1.5: Varşovaı1an ı ı', . 
19,25 bir ımı~ahube, 19. I.); \ n • l· 
vadan nakıl. 

Bükreş - [391 metr•·, Hı ki
lo\atJ 20:Radyo d.ırülfümınu ·O. llJ 
gramofon, 21: Korinod·ııı ı .ı lr n 
salon orkc::ıtraı:;ı, 21,30 mu ıhuh · 
21,45: klavya kon:seri, 15:22 .. alon 
orae-.tra ... ı. 

Belgrad - [ 435 u11'lr", '°;") 

kilovat) 20: İstasiyon ork •-.tı,ı,ı 
( Beethaven ) in 2 ve 7 11u ııar.ı 1 ı 

senfonileri, klavya konseri, J 5.~ 1: 
ist::ısyon tefrikaı:;ı, 22: dan..: J L.n ;:ıtırı. 

Viyana - /517 metrt) 20 ki· 
lo\·at] 19,45 : Haftanın J\lıkrofnn 
romanı, 22,15:1-:ski ve yeni dan 
havaları. Bırak beni bir defa rnin 

karıncnin olayım. Gen~ kıılar 
memnuniyetle dans ederlı'r, 

Peşte - f 350 metre, 23 kile 
vat J 19,05: Doktor (Mülleri) ıı kon· 
feransı, 20,25 Ernest Lanyinin 
Macar f rkılan, 21,45; konı;cr 22, 
15 Bela Raczın orkestrası, 22,30: 
gramofon konseri. 

Varşova - [1411 metre, 158 
kilovat! 19,30: gramofon, 20,]5 
(Joneı:>i) n Geiı:.kıı operasından par
çal.ır 22,12: radyo romaııı, 22,35: 
dans havaları. 

Berlin - f 1 (>-15 metre, 75 k j. 
lovatl 19: MP-mlckct yazıları, 19,30: 
bu asırda bir in::.an neler bilmeli! 

20: Muallimler ittihadmm kon,.eri, 
21,15 Lapçiğtcıı naklen "Cufoni, 

bilahare sabJ hın yarımına kadnr 
dans havaları · 

Doğum ve kadın hastalıktan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon fst. 2262'.! 

,, 
./'U 
iT 

UF 
YATI 

T ABIATIN t:.üMESSiUDiR 
Yüksek zevklere kış 

baharı yaşatır. 
içinde 



.. 
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t2 Sayfa SON POSTA Teşrinisani 8 

' orveçya nın Halis Morina Balıkyağı ın Baş a ı .. HASAN 
U U Ecza deposu 

DEFTERDARLIGI iLANA Ti 

BEYOGLU MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: Dairemizin ihtiyacı olan 

160 çeki odun 20 gth mOddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. 
- • :ıkasa 9 Teş. Sa. 931 tarihine mllsadif pazartesi gtınil saat 14 te 

eyoğlu MalmüdllrlilğOnde icra edileceğinden taliplerin şartnameyi 
görmek ve tafsilit almak için her glln ve münakasaya ifti.rak için de 
9 T eş. Sa. 931 tarihinde saat 14 te teminat akçelerini hamilen 
lımmi yona müracaatleri ilin olunur. 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLİK 

GLANDO ATIN 

AT: 

Erkeklerin bütüil kudreti ıebabe· 
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanın en meşhur profesörleri
nin uzun senelerdenueri dakik istih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
etlikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit kaffei emrazı 

teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 
rica eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. Her kutu derununda 
Tür.kçe sureti istimali vardır. 

Deposu: lstanbu' Bahçekapı No. 
37, "ZAMAN,. ecza deposudur. 
Başlıca eczane!erde satılır. 

kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
Jstnnbulda Çakmakçılar, Sandalyactlarda Kuştüyü fabrika11 yüziJe 

şilte 12, yüzile yorran ıs, ya~hboya yastık S liraya, kuştüyünün 
ldl su 100 kuruştan başlar. Kuttüyü kumaşların her rengi vardır. 

Uaız satılır. Tel. ıat. 23027 

Çocuğunuzu, 
.... 

Siz de· sevindiriniz ! .. 

Kumbatayı çocuğunuz ıçın bir eğlence 
---sımo 

vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 
kazandırmış olursunuz 1 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASij 
~ -f~ , 1 • • • • --~ - ... .. • :· ~' ... '~ .. ... 

Doktor ALI VAHiT 

YILDIZ 
UNU 

SE YRI SEF AİN 
Mukez acentuaı: l;alatada Kô;>rü a,ı ıs. 2362 
S:.ıbe A. Sirkeci Miihürrlnn~a~ehan 7. 274'> 

PİRE-ISKENDFRlYE POST ASI 
(IZMiR) ıo Teşrinisani Salı 10-

da Galata nhtımından kalkar. 

9 Teşrinisani Pazartesi Bandır
ma postası yapılmayacaktır. 

KARADENiZ POST ASI 

E 
Vapuru il 
T. sani 

zu u 
arşamba 

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

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı· 
ğına müracaatTel. 21515. 

TA YIL ZADE VAPURLARI 
iZ 'ıtR Postası 

S ,ET 
vapuru her · Pazartesi 

günll 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve lzmire 
azimet ve Çanakaleye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti v:ıpurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade birader
ler. Telefon: lst. 2210 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

8. oğlu Mektep sokak 1 

T elefo 2496. 

Nihat Fehmi 
ARP ANTÖR - 1NŞAA TÇI ABUT 

EF. HAN No 29 TEL 23927 

E • İ Alım Satım, ikraz 
mnıye istikra~ Evi 

Galatada Mehmet Alipaşa hanında 
No. 41 Telefon B. 2235 

Emvalimenkulo ve g-ayrimenkule 
Tahvilat, alım satımı, ikraz istikraz, 
icar isticar muamelelerine tavaasut. 
btanbul, Ankara devairi reımiye ve 
busuıiyelerinde Muamelat takip 
ve İzalei fÜyu, veraset ve aaireye 
ait lıtişari mürscaatler kabul, ma
hakimde halli ve faılı dahi deruh
te olunur. Peşin ücret alınmaz, ıon 
derece kolayhk göıterllir. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRlY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI İLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
IST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Esas No. 
178 

261 

Taksitle satılık emlak 
Mevki ve Nevi Teminat 

Üsküdar Kilçük Çamlıca cııddesi 92 No. 4 l dö-
nüm araziyi muhtevi hane. 135. -

Üsküdar Altunizade Osmaniye Koşuyolu Fuat 

bey sokağı 4-6 numaralı maa bahçe hane. 125. -

Balada yazılı emlak sekiz taksitle satılmak üzere milzaycdeye 

vazedildiğinden taliplerin ihaleye müsadif t91t l/931 perşembe glinll 
saat on altıda şubemize müracaatleri. (305) 

Esas 
72 
88 

131/5 
144/3 
151 
155 
314 
75 

""" Kirıılık 

.. 
Emlak 

Mevkii ve nev'i Bedeli ican 
Üsküdar Altunizade V alidebağı ahır samanlık arazi 250 
Çırpıcıda 50 dönüm tarla 375 
Teşvikiye Harbiye caddesi 1/1 numaralı baraka 36 
Çırpıcıba 14 dönüm tarla 280 
Büyükada Nizam caddesi 34/36 numaralı oda, dükkan 90 
Büyükada Kamino 8 numaralı bağ mahalli 50 
Ortaköy K•rsokak 11 numaralı hane 120 
Kandilli - V aniköy caddesi 1 numaralı hane 250 

Balada yazılı emlak bilmüzayede birer sene müddetle kiraya ve
rileceğinden taliplerin 12.11.931 perşembe günü saat on albda şube
mize müracaatları . 

)#.. .. 
Satılık Emlak 

Esaı Mevki ve nev'i Teminat 
240 Ahırkapıda Seyyit Hasan mahallesinden Ahır

kapı meydanında atik 1 mükerrer cedit 3/2 

No. 734 m. m. arsa t ıo. -
283 Beylerbeyi Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesi 

Gazhane sokağı cedit 3 milkerrer No. deru-
nunda bina enkazını muhtevi 9,5 dönüm bostan 50. -

316 Beyoğlu Firüzağa mahallesi Beyoğlu caddesi 
33 No. atik karakol binası. 125. -

Balada yazılı emlak bedeli peşinen tesviye edilmek üzere bilmü
zayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 2[).11-31 çarşamba 
günü saat on altıda şuhem:ze müracaatleri. 

Esu 
20 

.. .. 
Pazarlıkla Satılık 

Mevki ve nev'i Teminat 
Nışantaşı Katane caddesi 10 No. konak 3800. L. 
"halen Şişli Tarakki lisesi,. 

Balada yazılı konak pazarlıkla satılacağından taliplerin 22· 11-931 
tarihine müsadif pazar günü saat ona kadar Bankamıza müracaatleri. 

İSTANBUL. BANKASI 
Tarihi Tesisi 1911 

Bilumum banka muamelatile iştigal eder. Vadesiz tevdiata % 6 bir 
ıene vadeliye % 9 iki ıene vadeliye senevi % 12 faiz vermektedir. 

Mahmut aşa Tarakç ılar Abut Efendi hanandadır. 

TÜRKLER iÇiN 
Kobyhkla 

ALMANCA ÖGRENME USUtÜ 
Maarif Vekaletinin 8 - 4 • 951 Tarlh Ve 78S Numarala Kararile 

Mektepleri mise Kabul OlunmUftur. 

Müelllflerl 

HERMAN SAN DER TAHSiN AB Dl 
Almanca Ve edebiyat lıtmlr liıHI Almıuıc:a 

muallimi maalllml 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. Ayni Mei.odun: 
2 ıncı Kısmı 50 " Küçük Cep Liigati 30 Kr 
3 üncü Kısmı 70 ,. Muallimlere Anahtar 160 "' 

Bu aaahtar mualllmlijlal Llpat ednlet"e poıta para1ını ıröndermek ıırtile meccaoell 

Satıldığı yer : lstanbulda Hüsnütabiat matbaası. 

Cilt ve zührevi hastalıklar Rlütehassısı ÇOCUK 
Adres : Babıali caddesi •• 

Çok betler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme- vilayet karşısı 15 No. Doktor Omer Abdurrahman 
deki çocuklar için yeglne bir ,_dadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. MuayenehaıH· Telefoıı lataııbL1t 2321 ataııbul emraıı ~Uhreviye diıpanıerl baıheklml 

Deposu.. Hasan ecza deposudur. ~ lkametphır " • 2236 lkd y d k d N _,J 
::;:;::;::::;::;:::::::==:~~~~~~~~~======~::;:;::;::;::;::;:~~~~~~~~~~~~~~~~==~A~nk~a~r~a~~ca~d~d~e~s~i==~~a~m~~u~r~u~~a~rş~ıs~n~a~~o~.~7~1==~~ 

OB
•LYA KARYOLA Alınak arzusunda Asri Mobilya Mağazasının ..... alonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve b~·onz. karyolaların envaı salo? jstol' 

1 Ve bulunanlar, ıstanbulda salonlarını gezmeden mu- salamanje ve kübik yata~ oda}arınm. mün.teha.p çeşı.tlerı ve g ~y:t ucuz bro!1z ~ornz:z:ıo1 
Hızapa~a yokuşunda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelr.rın ınutenevvı çeşıtlerı. Tedıyatta te--hılat. Ahmet F eyzı T. 


