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( Bugünün Meselelerinden 

Kısma yrıldı ilmi Istıla lar a ıl 
Fabrika ar 

----- Tespit Edılmelidir? 
Hükômetin Derhal Ver bileceği Ve Türkçede Benzeri Olan Yaban 

iki 

Derhal Veremiyeceği iki Çeşit Liste Is~~~~.~~ •• b.~~!:°i:~~~ ... !:1:1:~1!:.;: 
- Sua1ieilerimİ•İa iıtedik· b ı vııı 26 ıııcı gihaU toplanacaktır. Biz Kurultay totlmaıaa iaUurn 

:leri nedir? er k yuı ve kon uıma dili, rerekH illa ııtılallları etrafaada mtlte-
Bmna htlldUnete anlat.ı...ak Ya- h ı starın f kirlerine caat dı rus Bu,aa dı Daı lfOaua llOder-

lifelİDİ herine alan 18 kifllik r· ler nden lla tt Beyin nı tale a.rıaı uıyoruz: 

beyet bu dakikada yol hazır. * 
• hfl ile 1Def1Ulcltlr. Akta• ı•ç nldt Darulfllnunda Cojrafya Pro-

trene binecek, yann erkendea feaörll olan Macit Bey dil m...-
Ankaraya vuacak, eğer imkla telinde yalnız ilmi 11hlablar 
buluraa ötleden aonra 8qMldl cephesinden Rldr beyan etmekte 
PqaD1n huzuruna çıkacak " ve ıuolan alylemektedlr: 
anlatacakbr. .. - Benim Ttlrk dili hakkm-
Blrlncl Derece, ikinci Derece.. da ihtisasım yoktur. Ba aebeple-

nedir? 
Sanayicilerin istedikleri dir ki, bu meseleyi tllmuUI tekilde 

Dtln MiW 
Umumi Katibi 
ıördllk. Bize 
rapta: 

Sanayi Birlijillİll 
Nazmi Nuri BeJI 
kıaa bir bullsa 

mtınakqa edemiyeceibL Y alms 
cotrafya ııtalahlarına ve cotrafya 
ııblahlarının yazılma .. idin• te
maı edecetim. Cotraft ilimlerin 
•it olduğu memleketlerde a..ı 
ya11h1oru ayaea o tekilde ,.... · - .. lltedilderimia iki kıama 

aynlar, dedi. Birinci luamı blse 
ftrebllecek olu d..,.._ clot
ra,. lalklmettir. la .... ela ya ....... 

maıına taraftan& 
........... rtlk rıhbmlannllm Mr ........-m Muela: .._...., ı .. --

aoldal auarlarma ... kolayca 1 sildi, sanayicileri diifün- bizde Brlbel Lowa, ...,.. .... 

1 - loa koatenjan liıteainia ....... ~.::-!:'dl.ta ....ıell düren meseleleri Sinci say- yaııhyor. k~ lrmF•:::·~ ~-~ 
r • • ru dejildır. t m -,.-=--

uaumun menfaatleri aruncla f amızda • edinız. ainiz ki ttırkçeclen bqb bir 
2 - Fabrikalara IDzumu olan 

.. kinelw He iptida madde~ ...................... 
ltelçe ithaline •llaade ....... 
ildir. 

lateclilderimizin ikinci kıamına 
ıelince : Bunu bize Meclis vere
bWr: 

1 - Tarife Kaaununun. 
2 - Muamele V •rıiai Kaını• -·-· 3 - Tepild Sanayi Kana-

tatlll .... 1ı ......... u.-, 
.................. eclllebllirl,, 

E•ıt, uaayicilerimizin ilt94 
tlllderl bu kadar buittir Ye 

bir lnımın ..... lellcllr, aeaha ................... 
Her..,._ ...... 

- Terk paramaıa la,..tial 
muhafaza etmek, bu mabatla 
ithallb ihracat ile munzıaelef· 
tirmek llzımclar. 

Bunu temin içha, tecrtlbe ve 
if ubaaancla. baluadaklanu tire 
hlkimeti ı.nm edecek mali
mata ..Wp delil midirler? 

Aakanya pin laeyetia cenp 
werilea:k Wrçok mal kU'flamcla 
blacaia ı&pheaizdir. 

Neleri vardı, neleri ek-

" Darülfünun Talebesi için 
Mühim Bir Teklif 

----·----
Fakir Talebelerin Bir Dersten Sınıfta 

Bırakılmaması Arzu Ediliyor 
Haber alclajımaza ıire, ytlk· 

1ek tabail mektepleriaden bazı-
larında fakir ve yardıma muhtaç 
talebem iltikballeri nokt&11odan 
çok haJarlı bir harekete airifil
mek üzeredir. Evvell Dar&lf6nun 
Hukuk F aklilteıinden baıbyan bu 
faydalı tepbbüılin blU&n diğer 
yilksek mekteplere şamil bir 
mahiyet alacalı haber verilmek· 
tedir. Bu teıelibftı etrafında aldı• 
innız maldmat ıudur : 

Hukuk F aknlte1i MUderrisle
rinden bazılan,herbangi bir ıanıfta 
yalnız bir dersten imtihan veremiyen 
fakir talebelerin ımıfta ipka bıra· 
kılmamalannı MGderrjıler Mecli
ıine telrlif etmiye karar vermit
lerdir. Bu mllderrislerin teklifine 
l'&-e, bu tekilde yalmz bir dert
ten imtihan veremiyen fakir ~ 
lebelet, .ıelecek 1ene muvaffak 
.a.n talebeler ,un 1IU._IE -n .... ...c.. illtl .... 

zamam ıelince, bir 1ene evYel 
imtihanını •eremecliji dentea 
tekrar imtihan olacaktır. 

Allkadar mOderrialv, ikbaacll 
vaziyet dolayaaile fakir talebeler 
için bu tekilde bir ıtlhulet ka
idesi tatbikmın çok lllzumla ol
duğunu ileri anrmektedirler. Ba 
ıuretle fakir ve yardıma muhtaç 
talebenin tahsil murafa yGldbaan 
hafiflemeıl temin edilmİf ola· 
cakhr. 

Piyango 

Kazanan numaralan 
bugün 10 uncu aayfa -
mııda okuyunu. 

1 

Ciddi Bir 
Aabn, 12 (HlllUll) - hm.at VekDi Celil B. 

dla bltla illa ıeç vakiti.. katlar t.tldkat De 
...,..ı o1.... ••killer ... ,.tWa aktedeceil ., .. 
Jlk ._.. lçla ............... . 

._...... ...... OD ltlnle ,.,....... aulate•el 
olmıkl• beraber ...... ....,. .. ,. ,.... 
..... 4a ihtl..ı daltDiacleclir. ltff-aıa .. mmaa 
ikmatl ftlİJ•tia .......... t'lldl ..teceldir. s.
IAWJettar bir at ı...ı.n ..,... • 

"- Hlkfamet, lldaaatll •lfklllttaa dopa .. 
lantalan isale Ye tüRf eı.ek ............ Ba b-

rar berinde çıla11laeaktar. Mnaffalo,,.. 
çek hdaclar. MUll 181'fttlabi arttarmdi 
...... ,ı te•ID etmek lalktaetl b ............... 

la ........ anaffala,.te ıWH-ek lcla llltla t ... 
birler ............ arada .... ferci --
.., .... 111 ... ,.. ...._..karne pllala W. 

..ta laaliae k•almm için de mml •Jnl ..,, .. 
dllecektlr. 

Aabra, 11 ( HCUllll ) - lldaaat Vekill Celal 
,.,.._. a .... ~·) 
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Sesi ı ------Halkın 

Evlilik Ve Nüfus 
Meselesi 

Son ııc olcrde iktısadi buhrana 
rağmen e,· ıenmelerde niabl bir 
teı&yilt vardır. Bu itibarla nUfu
ıurnuı da gUn geçtikçe çoğal
maktadır. Bu hususta halkımız 

diyor ki ı 
Alımot Bey ( Sultanahmet Firuz- . 

a~a 34) 
- (30) ya,ında1ım, bekarım. Bat 

a-öz olma samanım reldi, l'eçiyor, 
evlenemedim. 811 ıidişle benim ev· 
lenmem öbür sefere kalıyor a-aliba •.• 
Aldıtam para ile ancak kendimi 
ye validemi ıeçindirebiliyqruna. Ha
Jat pahalı. Bir de yabancı bir kızın 
bayatını üstüme alıp ta bedbaht etmek 
btemem. .. 

Ali B. (Beyazıt Mitbatpa9a maha.l
fesi 3) 

- .. Bekarlık 1Ultanhkbr,. ıözft 
bugün için biçilmit bir kaftandır. 
Etar bugünkü aklım ol.aydı hiç 
evlenmezdim. Üç çocuğum •ar. 
Tabıil çatları i'eldl. Ayda da yet• 

.................................................................... 

Galatada Bir Cinayet 
Dün Gece iki Am~le Birlik Olup Bir 

Kahveciyi Yere Serdiler 
Dün gece Galatada yine kanlı ve küstahça bir 

cinayet işlenmiştir. Tahkikatımıza göre bu kanlı 
bldise şöyle olmuştur: 

Abbas ve Emin isminde iki amele dfin gece 
Galatada Haf~z Neşet Efendinin kahvesine gitmişler, 
Neşet Efendinin ortağı Tahsin Efendiyi arannşlardır. 

Neşet Efendi, ortagımn burada butunmadığını, 
nereye gittiğini de bilmediğini söylemiştir. <ı:ok 
sert konuşan bu iki amele Neşet Efendinin söz· 

!erine inanmamıılar, auallerini tekrar etmiflerdir. 
Neşet Efendi sözlerinin doğru olduğunu söylemiftir. 

Fakat iki ameJe küstahlığa başlıyarak •i•r 
sözler sarfetmişlerdir. Bu kadar1a kalmayan bu iki 
küstah adamdan Abbas ismindeki amele, Neşet 
Ef. nin üzerine atılarak kollarını tutmuş, arkadaşı 
Emin de bıçağım çekerek zavallı kahveciyi iki 
yerinden ağır surette yaralamıştır. Neşet Efendi 
baygın bir halde hastahaneye kaldırılmış, Abbas 
ve Emin yakalanmıştır. 

Muallimler J Terkos · I 
Lüzumsuz Yere Nakil Veya Komisyonunda 

• Trikotaj 

mit liralık bir varldabm nr. Bu Ankaradan şehrimize gelen 
para ile çocuklarımı lazım olduğu halierlere göre, maarif mlldUrü Belediyedeki T erkos Komis· 

Tahvil Yapılmıyacak 111•• k l -- ıvı uza ere er 
Tahdit Meselesi Eher.:ımi
yetle Mevzubahs Oluyor 

Trikotaj, deri, ipek mensucat 
saoayiiode memleket ihtiyacmdan 
fazla bir inkişaf görüldüğUnden 
Ticaret Odası bu işi tetkik et· 
miye başlamıştır. 

veçblle okutmama imkin yoktur. Haydar Bey 1stanbul ilkmek· yonu dün sabah Vali Muhiddin 
Çok ııkıntah bir l:.ayat yaşıyoruz. teplerine ait kadroları Maarif Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Varidatla srençlere evlenmeyi tavıfye VeJ<aletine vermiştir. ilk tedrisat Bu içtimada Belediye Reis Mua· 
ederim. Benim ıibi ılltürtler varam Umum MüdUrlügv Ü kadrolar üze· . l H B 1 1 
bekir kalsınlu daha iyi.. vın eri Nuri ve amit ey er e, 

rinde tetkikat yapmaktadır. lktısat Müdürü Asım Süreyya, 
-fr Lüzumsuz olarak hiçbir nakil 1 

Murat Boy (Dit Doktoru Sirkeci veya tahvil muamelesi icra edil· Fen şleri Müdürü Ziya, su müte· 
Sancaktar sokak 5) miyecektir. Maarif Müdürü Hay· hassısı Burhanettin, Şehir Meclisin· 

-Ben yeni evlendim, çok mes'u• dar Bey, Ecnebi mektepler hak- den Hacı Adil, ve sabık Mezbaha 
dum n rahabm. Bazı i'ençler para- kmda da orta tedrisat MüdUrü idare Meclisi Reisi Tahir Kevp 
larının uhtından bahsederek evlen- Fuat Beye icap eden izahatı ver· Beyler de bulunmuşlardır. Müza· 
menin aleyhinde bulunuyorlar. Ben miştir. Haydar Bey birkaç güne kere Terkosun Belediyeye geçtiği 

Bu kısım sanayideki inkişafın 
temadi etmemesi için bu kıaım 
sanayiciler htikümetin kontrolOnll 
istemekte ve bu sahada müsaade 
ile fabrika açılmasını temenni 
etmektedirler. Oda tetkikatını 
1ktısat VekAletine bildirecektir. 

teullbeye iıtinaden bu fikri dotru kadar lstanbula dönecektir. 
bulmuyorum. lnıan evleninu her takdirde ne şekilde idare edile· Bı·sı•kJetçı·Jer 

b U .. fu··ru··kçu··ıu··k t f da t ı· .. alqam evine d8nmek mec uriyetinde cegı e ra ın cereyan e m Y' 

kalıyor. Bekarken lokantada yedi- ___ herkes mütaleasmı söylemişlerdir. Adanalı Gençler Bu Sabah 
tim yemek parasından daha azile y y B • İdare ıekli henüz kat'ı bir 

- 1 k b 1 Kaşıklara azı azan ır A d t Etti• na• mGkemme yeme yiye 1 iyo- surette tesbit edilmiş değildir. V e 
rum. AH •ıra hunrdahk paraları da Adam Yakalandı İki gün evvel haber verdiğimiz Adanadaki Seyhanspor lruln-
Ube edillrae her halde bekArların Bee.iktaşta Dikilitaa.l~ oturan "b. .d h da ile . aürn bnne mensup Bekir Sıtkı, Ahmet 
eYlilerden daha fazla mnsraf ettikltı· 7 T gı ı 1 are usasun rı ... 

Mehmet Nuri isminde birt, ka11k- l d"" t k"ld h · · • ~ ve Necmi isminde tır genç sporcu rl anla•ıhr. fil k en or şe ı en ?ngısmın aa· T 

' « lara yazı yazmak ımretiJe ü · rU • ha muvafık olacağı etrafında mü• Adanadan şehrimize bisikletle 
Cevat B. (Attkall lluhtesip İsken- çUlük yaparken yakalanmışbr. zakereye devam edilmektedir. gelmişlerdi. Bu gençler bu sabah 

4er mahallesi 25) Vanda 1~ıenen Bir Cinayet Terkos Şirketile alakadar tekrar bisikletle Adanaya hare-
- Evlenmek her renç i'İbi be· y ket etmişlerdir. Gençlar buraya 

nim de tatlı bir hayalimdir. Fakat Bir münazaa neticesinde mem· evveli diğer komisyonlarda Ev- Konya, Afyon, Kiitahya, Buraa 
L- 21\ leketinde bir arkadaşını öldtlren k ft b ı d" • 1 uugtln "" lira ücret alıyorum. Ken· a an e e ıyeye geçen u arın tarikile gelmişlerdi. Bu sefer 

Van Belediye Reisi HAiis Bey Jı k k · · k"d b · dimi zor ıeçlndiriyorum. Bu ıerait u u i vazıyetı ve es ı en erı Eskişehir, Ankara, Kırcebir, 
kendisinde sinir ve nkıl hastalığı • 

tltında evlenmeme imkan yoktur. dd . • • . masura hesabile su verilen mü- Konya tarikile gitmektedirler. 
B ı k l b d _,!_ bulundugv unu i ia ettığı ıçın 

o •l.Allç • "r eYir gc&Wae inşa• d ·ı esseselere Tel·kos beledı"yeye ge.r-
Tıbbi dli müessesesine göa en· "" B T M ka 1 · 

allah evlenecetim.. mişti. Şehrimize getirUmiş olan tiği ve bütün sular tevhit edildiği ir ütün U ve BSI 
HAiis Beyin mlışahedesi bittiği takdirde de meccanen su verilip Almanya ile Yunanistan ara• 

SalA.lıaddin Boy ( Kocanı us tafapafa için bugUn mahfuzen Vana gön· 1 1 d" sında bir takas mukavelesi İm• 
Cambaziye sokak 2 ) veri miyeceğini görüşmllş er ır. 

derllmiıtir. zalaomıştır. Bu mukavelede tutün 

Günün 

Gazi 

-, 
Tarihi 1 

Hz. 
Reiıicümbur Hz. dlln aktam oto

•obllle Mecidiye köyüne kadar ait• 
mitler, akıam yemetioden ıonra da 
5atGtlü yatile Marmarada bir tenu• 
zU. yapmıılardar. 

Mübadele işleri 
Muhtelit Mübadele Komiıyonunda 

•eYcut işlerin taıfiyed ve intacı 

~in sarfedilmekte olan me1ai nihai 
Afha11na a•lmiftir. Evvelki akıam 
ıeç vakte kadar bitaraf azanın de• 
vam eden içt·maında, hakem ııfatile 
kendlleriııe mevdu prenılp ibtllifla• 
raaa ait Yerecekleri kararlar Gzerinde 
.~tGıtükleri anl:ışılmıştar. 

Madenciler Heyeti 
Son kontenjan kararnamesi etr :t• 

flnda bazı temennilerde bulunmak 
fizere madencilerin murahha1larmdan 
mürekkep ~ir heyet Ankaraya aide• 
cektir • 

Sıhhiye MUste~arı 
Sıhhiye Mü&teşarı Hüsamettin ve 

H1&.111hha Umum Müdürü Asım 

lamail Beyler, Marailyada toplanacnk 
Beynelmilel Hıfz111aha kongreıine 

iştirak için dün Manilyaya gitmiş

lerdir. 

Kıptilerin Kavgası 

Loncada oturan kıpti Recep, 
bir kavga neticesinde kıpti Hi!
miyi bir demir parçasile başından 
tehlikeli surette yaralamışbr. 

Ozum ihracatı 
Verilen malümata göre lnıc ia 

tacirleri bu ıene lzmirden 100 Lın 
sandık kuru üzüm alacaklardır. 

Bisikletli Murahhas 
Sağır ve dilsizler hakkında baza 

ricalarda bulunmak ilzere cemiyetiıı 

murahhası Süleyman Sırrı Bey dün 
blıikletle Ankaraya hareket etmiştir. 
Sırrı Bey perfembe sıünG Ankarırya 

varacaktır. 

4 70 Lirahk Zarar 
Şoför Muammerin idaresindeki 

1591 numaralı otomobil Galatada 
Domuzhane caddesinde şekerci 
Nikolinin dükkamna çarpar k 
470 lira kıymetindeki camı kır
mışbr. 

Bir Hırsız 
Ve Bir Kadın - Terlikçilik ağrendim, uıta olup ----- lnhisarlarda için hususi hükümler konmuştur. 

•Ylenecektim. Son ıamanlarda ter· Mayi Mahrukat inhisarlar Umum Müdürlütüniln Almanya tarafından aatıo alınan Pol"ı memurları ilç ıirkat faili 
llkçillk memlekette l'eçmiyen bir Ticaret Odası mayi mahrukat Aokaraya ne zaman nakledileceii tütünlerin yUzde 30 miktan Al- olaD aabıkab Aliyi yakala••tbr. Sa• 
un'at haline geldi. Elnnek paruını ithalltına mini olmak için bu henüz maiüm değildir. manyada muattal kalan dırahmi bakalı Ali Şehı:adebaşında oturan 
~ıkaramaz oldum. Nihayet yine ev• mahrukabn kömlir ve liğnitlerden ile ödenecektir. Bu mukavelenin Bllil Efendinin evine, pencereyi •e-
lenmek lkudile bafka mulelder.e istihıalini dUşüıımekto v~ tetki· "Jl"lekfep Türkiyeye olan tesiri ihracat mak ıuretile glrmiıti~ Ali, çaldıtı 
tirdim. Onlarda da muvaffak ola- kat yapmaktadır. Bu usul birkaç lV.l ı eşya ile kaçarken bekçiler tarafından 
madam. Ticarette nn1am yanr olmadı. ıenedenberi Amerika, İngiltere T; A l Ofisi tarafından tetkik edilmek• görlUmüştür. Hırsız. efyaya bırakarak 
Nihayet timdi garson oldum. Bir ve Almanyada tatbik edilm~k- V e i e t~dir. kaçmıthr. 
sauon ne alır ki evlenıin. tedir. İstanbul ilk tedrisat mUEettiş· Ali bundan ıonra Fatihte Ahme• 

..... Çatalcada Bir Ceset dl k"" d ot a A"L.ı Be . .,... · y k k il"? leri }'akında mıntakalarını teftişe ye mev un e ur n ,,,... Y•" 
Jılehmet Bey ( Aklaray tramva7 Vergı o se 1 ı Çatalca jandarması dağda •ilesinin yatak odasına girerken 

tevakkuf mahalli ) Den"cı·ler dün Ticaret Odasına ç.kacaklardır. Bu sene vi ayeti- 1 · · d b. b 1 Aşkı Beyin aiieıl h1r11zf bacatından 
mizin bütün mıntakalannda mu· orman ar ıçın e ır ceset u .. 

-Bekir kalan ln1an hem ıahıına müracar4t ederek iptidai madde t C edin u d"" t D yakalamış ve: 
allimlere terbiyevi konferanslar muş ur. es ç or g n p Hı diye bağırmıştır 

hem de cemiyete kartı :,üyGk b"r için verdikleri gümrük resminin ·ı k kt 1 ·ı as evvel öldüriılerek buraya atıldıgıv - o '- . ı· 1 - 1 •-
fenahk yapmaktadır. Evlilik hayab bu maddelerin fiatından daha Yerı ece ' me epe aı e ar m- Bunun uzerıne po ıs er ge ererı: 
çok lktıaadidir. Herke. bir an ••vel yüksek olduğunu bildirmişlerdir. daki münasebetler sıklaştırılacak· anlaşılmaktadır. Hüviyeti tespit Aliyi yakalamıştır. A inin Pangn't • 
evlenip memlekete ~ak yetlftfr• Oda meseleyi ehemmiyetle tet- tır. Maarif Vekileti bu işe fev· edilmek üzeredir. Jandarma da dakl ıırkatlerinde faili oldutu an a· 

C~n~~il~di~r~-~~~~;;;;;~~~~~~~k~ik~ie~tm~ek~t~e~d~ir~·~;;;;:~~~~t;;;;~=k;a=la=Ad;e~e;h~e;m;m~iy;e;t;;;;;;v=er=ı~n=ek=t=e=d=ir=.~~k;a;t~il;le~r~in=::i~z~i;;;;:üz~e~r~in~d;e~y~ü~ru~·y~o;r~.;;;;;;:;;;;;'~·l=m~ı~şt~ar~·~~:;;;;;~;;;;;;~~~~~~ 

Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 1 
f;::=::=:::~:====~~~~~~~~======~--=-=~~-=---~~~ 

Son Postanın Resimli Hikage si: 

k6şkDm 1 3 - Bankada lıet on bin ı 4 - O.m~k. tası tarajı ı 5 : Huan Bey - Konukom· 
lirA param olaydı f fopfayıp bir yere jiideeeklİD 1 p, •ni lataabulcla ıqatmu da 

- Nect.a Hman.. Bey? ond• .• 

2 - Adada bir 



12 Eylül 

H erg_ü n 
Çocuğumu 

Hangi !vlektebe 
Vereyim? 

« -

- Sabah ilk a-ördilfOnüı ukek 
veya kadın, veya rutgeJdij'İniz 

ilk hidiıe, çirkin birıey oluna 

" bugün işimla uğur gitmiyecek. " 
derıiniz. 

SON POSTA 

2 - Sabah uyandığı mıı zaman 
ufak bir hadise, bir llkıilik, gömle-
timizin düğmesini bulamamak gibi 

fey1er, bizi kızdırırsa, o gün bütün 
gün ıinirli ve rahatsız oluruz. 

• ilk Görülen Şey • 

3 - İnsan nbahleyin neş'eye, 
2'filer yüze, iyi bir vıuhite muhtaç
tır. Bunu bulabi!iracniz, aaadetiniı.i 

de temin edcbiliu"nix. 

~ .......................................................................... .a ... 

• SON TELGRAF HABERLERi 
• 
Iktısadi Müşkülita Karşı 
Ciddi Bir Mücadele Başlıyor 

- - ~ ...__ 

Celil Bey Diyor Ki: "Şuurlu Ve Devamlı 
Bir Mesaiye ihtiyacımız Vardır.,, 

( Baıtarafı ı inci sayfada ) sül olunacaktır. fırka umumi riyaset beyanoamesinde 
Beyin daveti üzerine ihracat Ofisi Müdürü Cemal fırka programına ferdi mesai ve faaliyeti esaı 
Bey bu sabahki trenle şehrimize gelmiştir. tutmakla beraber mllmkün olduğu kadar az zaman 

lktısat Vekili bir haftaya kadar lstanbula gide- içinde miJleti refah ve memleketi mamuriyete iriş-
cek, birkaç gün tetkikat yaptıktan sonra buraya tirmck için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin 
dönecektir. icap ettirdiği işlerle bilhassa iklısadi sahada devleti 

Ankara, 12 ( Husust ) - İktısat Vel<ili mesai filen alAkadar ve faal kdmak milbim esaslarımız-
arkadaşlarma çok mühim bir tamim göndermiştir. dandır. Bu madde fırkanın salAhiyettar lisanile 

Ankara, 12 ( Hususi ) - lktısat Vekili Celal Bey şöyle izah edilmiştir: 
lktasat VekAletine merbut bütün faaliyet şubelerin- Memleketin bi\tün istihsal memba ve vasıtalarını 
deki mesai arkadaşlarına hitaben çok mühim bir devletleştiren, serbest ticaretin mtilkiyet hakkını 
tamim göndermiştir. Celal Bey bu tamimine baş- tanımıyao, aerbest sermayenin çalışmasına müsaade 
larken diyor ki: elmiyen ve bütün iktısadi faaliyetleri benimsiyen 

" Şe!lerimin takdir ve iradeleri Uzeri?e lktısat asri devletçilik fikrine yol açmıyacak bir vuzuh 
VekAleb umurunu ~h.deme aldım.. ~ e~alde geç· vardır. Kanaatimce memleketin ikbsftt ve faaliyet 
tikten sonra mesaımıze nasıl hır ıstıkamet ve sahasında fertlerin müştereken devletin mesaisile 
cereyan verileceği hususu bir merak ve alaka ile yaratılacak, yapılacak sayısız işler vardır. Bu 
bekleniyor. Şu birkaç glin içinde vaki olan müracaat- mUhim i~ millt iktısadiyatımızm inl<lıafı için sefer• 
lardan ve bu yoldaki neşriyattan merak. ve alika~ın ber edilecek olan bütün bu milli kuvvetlerin faali-
derecesini daha iyi anlıyorum. Hemen ıfade edeyım yeti arasında hesaplı ve samimi bir ahenk temin 
ki lkttsat Vekaleti için yeni bir hattı hareket, etmektir. 
yeni bir istikamet aramak mevzuu . ba~s~l?- Türk içtimai ve milli heyetinde namuskArane 
maz. Çünkü iktısadl sahada mesai faahyetı~ızın liyakat ile say ile temin edilecek kazançlar içtimai 
esasları fırkamızın umumi riyaset beyannamesınde bir şaibe değildir. 
ve fırka programında her türlü tereddüdü i~a.le Bunun aksine olarak muhitimizde şayi olan te-
edecek bir vuzuh ve yüksek bir ihata ile çml- likkilerin esaa prensiplerimizle alAkası yoktur. 
miştir.,, _ Mil'i servete bir zerre daha ilAve edebilmek mu· 

CelAI B. ifadesine devam ederek Fırka Umumı vafr~kıyeti bHAkis hepimiz için sevinç Yesilesi ol-
Riyaset Divanının beyannamesinde ve fırka prog- mRlıdır.,, 
ramında bulunan iktasadt prensipleri izah etmekte Celil Bey tamimini ıöyle bitirmektedir : 
ve ferdi mülkiyet ile devletçilik meselesini şu su- "Memleket ticaret ve iktısat hayatının tuurlu ve 
retle anlatmaktadır: . devamlı mesaiye ihtiyacını ve yukarda izah ettiğim 

Fırka umumi riyaset beyannamesi mucıbince, prensipleri daima göz önünde bulundurmak mesai 
üzerinde yaşadığımız vatanın servet membalarını arkadaılarımın deruhte eyledikleri vazifelerde 
iıJetmek ve bu suretle istikbalimizi açmak ve ay- kendilerinden beklediğim ciddi yet ve feragatle 
dmlatmak için yapılabilecek olan her tedbire teves- çalışmalarını ehemmiyetle rica ederim.,. 

Alnİanyada Yeni Bir Kahine -Buhranı 
ihtimalinden Bahsediliyor 

Berlin, 12 ( Hususi ) - Al
manyanın, teslihatın tezyidi hak
kındaki teklifine, f raosız cevabi 
notası Fransanm Berlin sefiri M. 
Ponse tarafından Alman hükü-

-----

1 

-
metine resmen tebliğ edilmiştir. 

Bu cevapta Fransa htikümeti 
Alman ordusu miktarmın tezyidi 

hakkındaki talebi kat'ı bir lisanla 

reddetmektedir. 

AIAkadar mubafil bu suretle 
iki devlet arasında, bu meseleye 

yair her türlü müzakere ihtimal
lerinin kaybolduğu kanaatini izhar 

----
etmektedir. Franııı cevabında 
Versay muahedesine issinat edil
mektedir. 

Almanyanın bu vaziyet kar.şı
sıoda nasıl bir hareket tarzı takip 

edeceği henüz mailim değildir. 

Bu cevabın, Alnıanyada bir ka· 

bine buhranı tevlit etmesi ihtima
linden bahsolunmaktadır. 

Sayfa 5 

Söz .. n Kısası 

Çok Kazanç .. 
Az Kazanç .. 

----------------- A. E. 
İstanbul vilAyeti dahilinrle ya

pılan yollardan bir kısmının daha 
İn~aah bitmeden boıulmıya baş
ladığı görülmüş 1 

Belediye Reisi Muhiddin Be-
yin bu müşahedeyi mliteakıp 
yaptığı ilk şey: 

- Bu yollan yapan 
bitler ile belediyenin 
mukaveleleri bozmaktır 
ettiği do derkArdır. .. 

ruüteah
aktettiği 
ve bata 

Tahmin ediyorum ki, müleah· 
hitler Muhiddin Beyi bulacaklar, 
maruz kaldıkları muamele karşı
sında duydukları teessürü anla
tacaklardır . 

Soyliyecekleri şudur: 
- Biz sizden takdir bekli

yorduk, tevbih glSrdOk, iltifat 
umuyorduk, azar duyduk. Bana 
nekadar hayret etsek azdır. 

PekalA bilirsiniz ki, dünyada 
iktısadi buhran denilen bir nesne 
vardır, ahş veriı gUnden ırüao 
durmakta, kar azalmakta, buna 
mukabil işsizlerin adedi de gittik
çe artmaktadır. Bu vaziyet kar
ıısında vazifemizin kArı ve ııı 
çokaltmalc olduğu aıikAr dcgil 
midir? 

O halde bir defa tasavvur 
ediniz: 

Eğer bu yolları sizin istedi· 
ğiniz gibi kumunu, çakıl•m fazla 
koyarak, ıilindirlemesioi tam 
yaparak vücuda getirseydik 
fazla masraf gidecekti, elimize 
az kir kalacaktı, bu suretle yapı· 
lan yol da Avrupadakiler gibi 
ölmez oğlu olacaktı, belki yarım 
asır dayanacaktı, ameleye de yeni 
bir İf çıkmayacaktı. 

Bu takdil'de bize daralmaya 
hakkınız vardı, fakat herkesin 
elinden feryat ettiği bir dertten 
kurlulmıya çalışarak fazla kazan
dığımız ve yeni yeni iş sabalan 
hazırladığımız için bize darılmıya 
hakkınız yoktur • ., 

* Muhiddin Beyin bu konferan-
sa yapacağı mukabeleyi düşün
mive lüzum görmtiyorum. Haya· 
linizin kuvvetine göre onu siz 
tasavvur edebilirsiniz: Evvell 
l anlış işitmiş olmasına ihtimal 
vererek masasınan üzerine biraz 
eğilecek ve yanhı işitmediğini 
anlayınca da F ahrettin Kerim Beye 
koşarak sinirlerini muayene ettire• 
cek, bundan sonra da yirminci asır 
lehçesinde iş ve hırsızlık kelime
lerinin yekdiğerinin müteradifi 
olmasmı icap ettiren sebepler 
hakkında oturup bir makale 
yazacaktır. 

* Sözün kısası: Umumt ahllk 
seviyesi için hayırlı olmasa da 
ben bu gibi haberlerin arasıra 
çıkmasanı candan beklerim r 
Gözümüzün kör olmadığına de
lalet eder. 
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Sinek 
Mücadelesi 

Kara ve sivrisinekler bizimle, 
sıhhiye memurlara da onlarla mü
cadele edip duruyorlar. Kara 
sinekler yemeklerimize kadar 
burun sokuyorlar, sivriler de fırsat 
bulur bulmaz tenimize neşter 

alıyorlar. Ne giizel yüzler var ki, 
ltain sineklerin diş izlerile, delik 
deşik. Ne düzgün bacaklar görU· 
yoruz ki, yine onların gece ziya· 
retleri hatırası olarak, kıpkızıl 
beneklerle dolu. Bu müşahedeler, 
sıhhiye memurlarının, bütün gay· 
ı ıtleriue rağmen, tam bir muvaf-
fakıyet kazanamadıklarını gös
teriyor. 

Filhakika onları külliyen iılisal 
etmek müşküldür. Minimini ap-
test ibriklerile evlerin şu veya bu 
köşelerine lcatre katra dö
külen suların himmetile o büyUk 
neticeyi elde etmek ise hemen 
hemen mümkünsüz. Bizdeki sinek· 
leri kaldırmak için ibriklerle 
değil, itfaiye hortumlarile ilaç 
püskürmek laz m. Şimdiki yapılan 
dezenfeksiyonlar, o namübarek 
hayvanları semirten sıhhi bir 
banyo oluyor! 

Onların; şu bizim, sinek diyi
verip te istihfaf ettiğimiz mütead-

di, miitearrız. ve mütecaviz başara· 
tın beşeriyetle mücadelesi çok 
eskid:rl Gaznevilerden sultan 
Mes'ut bu yüzden on bin altın 
tediye<>ine de mecbur olmuştur. 
Bu zat, sineklerin tasallfıtundan 
bizar olur, birtakım tedbirler 
ttihaz ederek ve ettirerek nefsini, 
tebaasını, memleketini tufeyli hay
vanlardan kurtarmak ister. O za· 
man, hugiinkü fenni usuller ma· 
lum olmadığı için tevessül edilen 
çareler, sinekleri birer birer öl
dürmek gibi yorucu şekillere 
münhnsır kalır ve hUkümdarın 
iradesı , sinekle ·n eziyetinden zi
yade, halkı üzer. Fakat emre 
karşı da gelinemez, teker teker 
imha ameliyesine- girişilir. 

Nihayet hUkümdarın maskara
larmdan biri, halkın UzUntüsUne 
tercüman olmak cUr' etini gösterir 
ve bir sırasını getirip: "insan bu
lunan yerde mutlaka sinek bu
lunur,, mukaddemesiJe bu muzır 
hnyvanlarm izale olunamıyacağını 
iddi: eder. 

Sultan Mes'ut sözfinden dön· 
mez bir •. damdı, uediminin fikri· 
ni l<abul etmez, insan bulunmı
yan yerde de sinek bulunacağını 

ve onlarla insanlar ara•ında IU
zumlu bir münasebet tasavvur 
edilemiyeceğini söyler MünakaŞa 
büyür, tetebbUatta bulunmıya 
karar verilir. Eğer adam bulun• 
m•yan bir yerde sinek le bulun-
maz~a. hükümdar, on bin lira 
verecekti, aksi takdirde nedimi
ne üç yüz deynek vuracaktı. 

Galiba o devrin idart ve iktı
wadi işleri, böyle malAyaniyat ile 
ug aşmıya mUsait imi~ ki, hUkllm
dar, vezirler, nedimler Ye birçok 
insan, payitahtı bırakırlar, fer
aahlarla yol alırlar, 1111ız bir çöle 
girerler. Sultan Mea'ut nıllnaalp 
bir noktada atının batını çeker, 
maiyetini etrafına toplar, biraz 
bekler. Orada ne lna vardı, ne 
cin r Kuru bir kum Ye derin bir 
ıliı.ön görUlllyordu. itte öyle bir 
yeı de ve kalabalığın durmasını 
mU'teakıp, sinek alayı ı6kUn et
miçli, misafirleri ısırmıya koyul
muştu. 

Hükümdar, bahsı kazandığına 
kati olarak nedimini çagırır: 

- Bak, der, burada adam 
yok. Fakat sinek var! 

- Nüktedan adam gillümser, 
cevabı yapıştırır: 

- Şu kalabalığı adam ıay· 
mıyor~anız bir şey diyemem; la· 
kin Le.ı, aJemzadeyim ve ada-

SON POSTA 

• 

Sıvasta Eski Eserler 
Garp Alimleri, Bu-Eserl~rin Azamet 

• •• 
Ve ihtişamı ününde ayran Kalıyorlar 

Sıvaı · ( Hususi) - şehrimiz, 
Selçukiler zamanından kalma 
kıymetli eaerlerle doludur. Sıva• 
ıın muhtelif aemtlerinde yükselen 
ibideler, Türk aan'at ve kabili· 
yetinin birer ıaheserleridir. Gar
bin Arkeloji mllteha11ııları bu 
muazzam ve nefiı lbideleri hay• 
retle seyretmekten kendilerini 
alamazlar. 

Rıdvan Nafiz ve lsmail hakkı 
Beylerin Sıvas tehri unvanlı eıe
rinde Mareıal Molteke mektup· 
)arından birinde diyor ki: 

"Aşağı kalenin şayanı dikkat 
harabelerini gezdim. Hiçbir ıo· 
tik kilisede Türk camii cephesi
nin gösterdiği zengin oymacılık 

san'ati görmedim. Her taşta en 
mahirane san'at arzeden oymacı
lık eserleri görülür. Kapısı ta
savvur edilebilecek bütlin zarafet, 
güzellik ve inceliği havidir. Çi
çek ve yaprak şekilleri en ufak 
sathı tezyin eylemekte, bu sebep
le heyeti mecmua ahenktar bir 

Karısını 
Öldüren 
Bir Köylü 

Malatya (Hususi) - Hekim· 
hanının Kirmana köyUnden Meh· 
met oğlu Ahmet evvelce boıa· 
dığı karısı 11 Esma Hln " ile 
tekrar evlenmelt istemi§, fakat 
kadın, Ahmetle geçinmek mUm· 
kUn olmadığı için bu teklifi 
reddetmiştir. Esma HAn'ı çılsıınca 
seven Ahmet, bu ret cevabından 
muğber olmuı ve kadını tüfekle 
öldürml\ştilr. 

Yapılan muhakeme neticesin
de Ahmet bu cinayetten dolayı 
on beş aene hapse ve Esma 
Han'ın ebeveynine 1500 lira 
tazminat vermiye mahkum ol
muştur. 

Karsta 
Havalar Soğuk Ve Hayat 

Çok Ucuz 
Kars ( Hususi ) - Memleke

tin muhtelif semtlerinde sıcaktan 
bunalanlar, bayılanlar var. Fakat 
biı Knrs'Jılar sıcağa hasretiz. Bu
günlerde bile ikindiden sonra 
paltosuz sokağa çıkmak imkAn· 
ıız. Hava burada iyiden iyiye 
ıerin. Hele geceleri nerede iıo 
aoba yakacağız.. Sıcaktan tikl
yetçi olan vatandaşlar, hemon 
bizim 9ehre gelsinler ... 

Şehrimiz, memleketimizin en 
ucuz yeridir. Buranın lokantalaiı 
çok ucuz olduğundan hemen 
kimse evde yemek pi9irmemek· 
tedir. Birinci a.ınıf lokantalarda 
et ve etli yemeklerin tabaj'ı 7,5, 
tavuk ve pilicin poralyonu 10, 
tatlılar 7,5 - 10 kuruftur. En te
miz bir lokantada etllaile tathıile 
22 bÜçuk kuruşa mUkemmel karın 
doyurmak kabildir. - Vamık Faik 
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mım. Bulunduğum yerde mutlaka 
sinekle karıılaıacağım. 

HUkUmdar güler, on bin al· 
tını verir, ıineklerin katliamından 
da vazgeçer. 

Buglın, o gün değildir. Si· 
nekler, kara ve ıivri olsunlar, 
fen sayesinde imha olunabilirler. 
Elverirki mücadele ciddi olsun! 

~* 

Sıvasın meşhur t rlhl 
ftbldelarlnden biri 

manıara erzetmektedir." 

Bu kitapta bahsedilen gllı:cl 
e~erlerden biri "Çifte Minare,, veya 

"Darillhades0 namile maruf olan 
vezir Şemsettin medresesidir. Bu 
medrese zamanının Darlilfilnanu 

hUkmUnde idi. Bu medresede şimdi 
ismet Paşa ilkmcktebi ve lisenin 
birinci sınıfının şubeleri bulun
maktadır. Medresenin etimle ka· 
kapısı bedii bir heyecan verecek 
kadar müzeyyen ve muhteşemdir. 
Minarenin üstUndekl renkli çini
lerin bir kısmı dökülmUştUr. Fa
kat buna rağmen güzellik ve 
fevkalAdeliğini hali muhnfaza 
etmektedir. Çiniler asırlardanberi 
ltikAllere maruz kalmalarına rağ· 
men renk ve şekillerini kaybet· 
memişlerdir. Bu itibarla terkiple
rini anlamak şayanı dikkat neti
celer verebilir. Bu medrese mila· 
di 127J tarihinde Selçuk ricalin
den 11Şemsettin Mehmet" tara
fından yaptırılmıştır. O zaman 
Selçuk hüklimdarı "Gıyasettin 
Kiyhusrev0 idi -N.N. 

Tarsus •ftçisininBuSene 
Yüzü Gülümyor 

, 
x 

Taraueun Ame .. lkan Kol JI tarafından görUnen kıamı (Bina KoleJdlr.) 

Tarsus (Husuıt) - Bu ·sene Bereket Yersin ki ıon birkaç 
hükllm süren kuraklık yilzUnden gün içinde pamuk flatlerlnde 
Tarsusun en mahsuldar yerleri bir kıpırdanış olmuş, batmanı 
bile bire Uç nisbetinde mahsul ( dört okka) 120. 150 kuruıa 
vern~e~işti! .. On.un ipin?.ir .. ki .. Tar· fırlamıştır. Bu hal, ellerinde 
ıus çıftçılerının bırçogu onumuzde- pa k t k bulunanları rok 
k. "f b" i mu s o u ... 

ı sene çı t süremiyecek ır vaz - t · ti F k t ( 
t d .. tüv il "b. b k I k · memnun e mış r. a a sı 

ye e uş g gı ı u ış ı ıaşe- "f • • d" ç k 
1 

· i d t · d · l d" çı tçı muteeasır ır. Un U, elde, 
erın e cmın e ememış er ır. 

Bu yüzden hAsıl olabilecek geçen seneden kalma mal buluo-
zarnr çiftçiye olduğu kadar madığı gibi, bu &ene~in mnhsulll 
ziraat amelesine de tesir göste- de ziyadesile azdır. istifade ıa· 
recck ve birçok kimseler itsiz dece bUyUk tacirlere inbiaar 
kalacaklardır. etmiştir. - M. Kazım 

~~----------... ···---------------~-
Tekirdağda 

Bir Otomobil Kazası 
Ve Bir Hırsızlık 

Tekirdağ · (Husuıi) - Burada 
feci bir otomobil kazası oldu. 
Şofısr Yatarın idaresindeki oto· 
mobil Şekerci Rıza Efendinin 
yedi yatındaki çocuğuna çarpa• 
rak ağır ıurette yaraladı. Çocuk 
hastanededir. 

lf- LUleburgaz kazasından Uç 
hırsız Çiogeno köylUlerdcn iki 
öküz ve birçok eıya çalmıılardır. 
Poliı çingeneleri cUrmU meşhut 
halinde yakalamıtbr. Çingeneler 
hapisb.anoye konmuşlardır. 

lf. Buglln bir ecnebi vapuru 
ıehrimizden 8 bin çuval kuşye
mi almıştır. 

• Liae ve muallim mektep· 
luinin leyli mec:caoi imtihanına 
burada 20 kiti &irdi. - G. C. 

Müreftede 
lstanbul Po;tası Tamam 

On Günde Gidiyor 1 
Mnrefte ( Husuıt ) - Buraya 

haftada lstanbuldan d6rt defa 
yapur gelmektedir. Şimdiye ka· 
dar lıtanbul postaıı bu vapur
larla bir gtln bir gece zarfında 
buraya gelir, derhAl mektuplar 
Ye gazeteler halka dağıblarak 
postada azami ıllrat temin edi
lirdi. Fakat ıon zamanlarda Posta 
MUdiriyeti UmuIDiyesl bundan 
böyle postalann karadan ıevkinl 
tamim etmiştir. lstanbuldan kara 
tarikile Mürefteye ancak on günde 
posta gelebilmektedir. lstanbul 
gibi yakan bir tehirden haftada 
dört deniz Yasıtası olduğu hAlde 
kara tarikile on gllnde posta gel
mesi yirminci asır ıUrat devrine 
yakıımıyacak bir harekettir. 

Talil Behçet 

Eylw 12 

Memleket Manzaraları 

Rizenin 
Atmacaları 

Rize ( Hususi) - Her memle· 
ketin bir hususiyeti vardır. Bizim 
Rizenln hususiyeti de avcıhktır. 
Burada avcılık her yerde olduğ .ı 
gibi tüfekle, ökseyle veya tuzakla 
yapılmaz, Rizenin avcıları Atma
calardır. Şehrin her yerinde, her 
kahYede, her dükkanda, her evde 
atmaca vardır. Bunlnr mevsi
minde 1abiplerine mebzul miktar
da aY kuşları getirirler. 

Atmacalar kara kızıl, ka-
ra çam kızıl, beyaz, sarı ve 
saire gibi kısımlara ayrılırlar, 
en iyileri beyazlardır. Atmacalar, 
ya yuvadan alınmnk, veyahut ağ 
ile tutulmak suretile tedarik edil
mekte ve terbiye olunmaktadırlar. 

Son zamanlarda Rizede atma
ca merakı fazlalaşmış ve bir 
kısım halk atmaca yakalayıp sat
mak ıuretile ticarete başlamış· 
!ardır. 

Dörtyol da 
Dörtyol ( Hususi ) - Bizim 

Dörtyol, beş bin nüfuslu ve bin 
sekiz yüz haneli bir kasabadır. 
Kazanın belediyesi maalesef asri 
vesaitle mücehhez değildir. So
ka lar. sulanmaz, blitUn halle 
toı: an bunalmış bir haldedir. 
Belediye bir arozöz alsa hem bu 
derdin önüne geçilmiş olacak, 
hem de bir yangın zuhurunda 
elde bir söndürme aleti buluna
cakbr. 

Su bmezul olduğu halde isti
fade edilmemekte ve şehir aynı 
samanda susuzluktan ve elektrik
ılzlikten mUteessir bulunmak
tadu'. 

.bada Belediye bir park, 
ıe otel vilcude getirmekte

M. Fakat daha evvel elektrik 
tealtab yapılmasının daha faydalı 
olacai& kanaati vardır. 

Orduda 
Genç Bir Amele Feci Bir 

Şekilde Öldü 

Ordu ( Hususi ) - Ordu • 
Mea'udiye yotu UstUnde ~alışan 
a•nç bir amele bir kaza net-ice· 
ainde feci ıuretle ölmüştür. 22 
yaılannda bulunan ve dört çocuk 
babuı olan Salihaoğlu Temel, 
bir kayayı yuvarlamak isterken 
birdenbire kopup yuvarlanan mu
azzam bir kayanın altında kalmış 
ve ezilerek ölmüştUr. Gencin 
cenazesi komşuları tarafında~ kö
ye nakledilmiştir. - Ş. 

Malatyada 
Bir Fransız Heyeti 

T aharriyat Yapıyor 

Malatya, 10 (Hususi) Vi-
llyetimizin Arslan tepesin· 
de Hitit laarı taharri edilmek 
Uzen hafriyata başlanılmıştır. 
Hafriyab profesör "Dölaport,, un 
ldareabıdeki beş kişilik bir 
Fraıws heyeti yapmaktadır. 

iki Şıktan Biri 
Tannı (Hususi) - Tarsusta 

Uç sene evvel bilyllk bir 'Cadde 
açıldı. (Gazi) caddesi ismi verilen 
bu ıeııi1 yolun yarısı kahvehane 
hali.De inkılap etmiş, yarısı ise 
çöplllk vaziyetine getirilmiştir. 

Şehrin en işlek ve güzel geçil 
batbnı teıkil eden bu yol ya 
temizlenerek ismine }Ayık bir ha
le ıetirilmeli, yahut ta ismi tashih 
olunmalıdır. iki ııktan biri ..• 

M. Kaz ım 
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Londra 1 l - Observe ga· 
2etcsinin verdiği malUmata naza· 
ran Çin, Japonya ve Uzak Şark· 
ta menfaati bulunan devletler mü
messilleri Kanunusanide bir içti
nıaa davet edileceklerdir. Bu iç· 
tiınada şu meseleler görüşülecek· 
tir: 

Bolivyalılar la, Paraguvaylılar Arasında 
Dehşetli Bir Muharebe Başladı 

Çinin hakimiyetini muhafaza 
etmek şartile Mançuriye istiklal 
\'ermek mlimlcün müdür? 

1931 senesinde Mançuride çıkan 
vaziyete benzer vaziyetin tekrar 
hadis olmamasını temin edecek 
tekilde Japonyanın Mançurl deki 
iktısadi ve askeri menafiioi 
himay~ etmek mümkün müdür? 

Observer gazetesi, rapora ait 
resmi bir hulAaanın şimdiden 
Avrupaya gelmit olduğu ve fakat 
ınuhteviyatının hiçbir hükiimct 
tarafından ifşa edilmemit bulun
duğunu tasrih etmektedir. 

Boynes Ayres, 11 - Bolivya 
ile Paraguvay arasındaki muha
rebe iyiden iyiye alevlenmiş, ve 
en ıiddetli bir safhaya girmiştir 

24 saattenberi Bokeron ismin
deki Bolivya lstihlcamı etrafında 
.şiddetli bir muharebe devam 
etmektedir. Paraguvaylılar ıid
detli bir taarruzdan sonra bu 
istihkAmı ele geçirdiklerini iddia 

etmektedir. Tayyareler ve topçu 
kuvvetleri bu muharebede mühim 

bir rol oynamıılardır. Zayiat 
miktarı tahminlerin fevkindedir. 

11eri harekAtı topçu bombardı· 
manınm himayeai altında idi. 

Paraguvay ilerliyor 

B l İl na Akompriyon, 11 - Paraguvay-or ç ar o. lılar, Bolivya fırkasını inhizama 

Edilmelidir uğratarak Hokeron istihkamını 
Londra, 11 _ Kolombiya Da- tekrar almışlardır. Harbiye nazırı, 

rülfllnun Emini M. Murray Biitler muzaffer kıtaata bir tebrik tel-
Amcrikanın harp borçlarını ilga grafı göndermiştir. 
etmesi zaruretinden bahsederek Paraguvayhlar Perişan Bir Halde 

demiştir ki: Santiyago dö Şili t l - Boliv· 
"Cihan, siyasi ikhsadi ve mail ya erkAnı harbiyesi, Paraguvay 

noktai nazardan tehdide maruz kuvvetlerinin cuma akşamı nıağ· 

bulunmaktadır. lüp ve perişan bir halde 
Asri dünyanın ihtiyaçları yeni, ric'at ettiklerini bildirmekteclir. 

yeni usullerle ihtiyaç göstermekte-
v Paraguvaylılar cumartesi güııl\ yeni 

dir. a ington ile Paris, dünyanın 
kendilerinden beklemekte oldu- takviye kıtaatile Bok et en istih-
A'u veçhile ön ayak olmadıkları kamlarına hUcum etmişlerse de 
takdirde imar ve ihya vadisinde mühim zayiat vererek plisklir-
hiçbir şey yapmak mllmkün tiilmiişlerdir. 
değildir. Cemiyeti Akvam MUdahale Ediyor 

Amerika ve Avrupa efkArı Cenevre1 11 - Milletler Ce-

unmrniyesinin her tUrlU muzmer miyeti Konseyi Reisi M. Matos 
fikirleri atmak için zaruri olan 

Paraguvay - Bolivya harbi hak· 
mütekabil anlaıma ve teıriki 
mesai için sarfı mesai edilmesini kında Cemiyeti Katibi Umumili-
talep etmesinin zamanı gel- ğine bir telgraf göndermiştir. 

n · t' Bunda denHiyor ki: ıış .r. 

Amerikanın borçlar mesele- " Sulh için pek tehlikeli olan 
sindeki hattı hareketini mutlak 

Almanyada huk<ıınet aııkerlerin elindedir. Hi gün evvel Millt Müdafaa 
Nazırı Fon ~lanor, Alnı:un a, al!Ablanmak hu&usunda diğer devletlerl• 
mtısavi olmasını lstodi. Hunun üzerine Alman Baıvekill Fon Papan Franaı~ 
ııefirine bir nota wrdi. Bu notada, Almanyanın Yersay Muabedeelle kolları 
ba~lı bir lmle sokulduğundan 9ikAyet edilmekte ve Almanyanı ı.ilihlanmak 
hu usunda diğer do\ lotlorle müsavi haklara malik olması lıten mektedir. 
rr.rnsız hılkflmeti, Ueisiciimhıır :M. T,öbrön'iln ıiyasetinde toplanarak bu notaya 
'erilecek c vabı tespit etti. Ve lıu cevabi nota Alman hükftınetine tebliğ 
edildi. Bu nota.ıı ın rııotnl hen iiz gi1.li tutul maktadır. Almanyanın bu &on 
tf'prenme lı.ırekoti k:ı.r .. 1sınd:ı. Jngilttre \·azılı lıir t•Y söylememekle beraber 
J'r.ıııs.ıy:ı ıııuz:ıhir giirİınınr.ktcdir, bWlkis Jtalya da Alman noktai nazarını 
haklı lnılıııaktadır. Hesmimiıclo lıu me~cle He ya.kıııdan ala.kadar olan devlet· 
lı•rirı Jfa~, ol.illeri guriirııncktcdir, • n0 dan itlb:ıron: ltaJyan Batvekill M. 
Mo ulirıi, Alıııan Başvekili fon p~,ııen, l'ran ız Başvekili Herlyo ve İngiliz 
Başvokill Ala.k Doııalt . 

Rayiştağ Feshedilecek Mi 
Merkez Ve Nazi 

F eshetmemiye 
-

Beri in 12 - Merkez Fırka
sile Hitlerciler Rayiştağın feshine 
mani' olmıya çalışmaktadırlar. 
Ra,yştağın feshi meselesi, Hinden
burga, Merkez ve Nazi Fırkasile 
diğer fırkalar murahhasları ara· 
sında yapılacak miizakereden 
sonra kararlaşacaktır. 

Bir tahmine göre Hindenburg 
bu murahaslara Fon Papen hü
lcfımetiııin programını kabul edip 
etmediklerini soracaktu·. Hinden
burg ufak bir menfi cevap alır 
almaz hemen fesih kararnamesini 
okuyacaktır. 

Bu endişe ile merkez ve Nazi 

1 

1 

Fırkaları Meclisi 
Çalışıyorlar 

fırkalara ziyaret günlerini Uç de
fa tehir etmişlerdir. Bu fırkalar 
mülakat gUnUnü tehir ederek 
vakit kazanmnk ve bu mOd· 
det zarfında Rayihştağın fes
hi teşebbUsünUn önüne geç· 
mek üzere tedbir almak arzu· 
aundadırlar, 

Bazı tahminlere göre Hinden· 
burg fikrini değiştirmiştir, ekse
riyet fırkalarının murahhaslarını 
kabul etmiyecektir Ye hiçbir mil• 
lakat yapmıyacaktır. Maamafih 
bu zayıf bir ihtimaldir. Bu mUIA· 
katın perşembe günü yapılması 
muhtemeldir. 

bu vaziyete nihayet vermek iiıe-
surette tadil etmesi llizumu be- , 
dihidir. re ne gibi tedbirler aldı!darı Beynelmilel F eısefe l<ongresi ···----------~~-Krögar Paralarım Gemilere 

Dağıtmış? hakkında her iki hükumetten L*h t J Bü ··k F l k Borçlara miiteallik olan şim- a ey - yu e emen 
diki siyasete devam etmek Ame- malumat almak arzusunda bulun· fdezofu Spino:z:a'nın ölümünün 

rikanın iktısadi inhitatı temdit duğunuzu bu hükumetlere iblağ 300 üncii yıldöniimü mUnasehetile 
ve Amerika'da işsizliği tezyide etmenizi ve meselenin musli- toplanan beynelmilel felsefe kon-
miitemayil olduiu manasına hane bir surette halli için gresi mesaisini bitirmiştir. Kon-

gelir. gırıımış oldukları taahhütlere grede Spinoznnın akide ve na-
Bir Rıhtım Çöktü riayet edeceklerinden kat'iy- zariyeleri tefsir edilnıiştir. 

Vigo, 11 - Ticaret rıhtımı yen ~üphemiz olmamakla bera- Faşistlerin Geçit Resmi 
yıkılmış yedi vagonla 20 amele ber kendilerine milletler cemiyetin Roma 1 1 - M. Musolini 5 
denize dökillmüttUr, iki amele azası sıfatile taahhütlerini ifa et- bin Faşistin resmigeçidinde hazır 
boğulmuı diğerleri kurtulmuştur. melerini hatırlatmanızı rica ederiz.,, bulunmuştur. 

TEF R 1 KA NUMARASI : 65 ~~~~~~~~~~~~~~=-:=BBi~iy~·ii~k~bbalabaın ela bana Allahın 
mevcudiyetinden bahsetmişti. Ba
na onu her yerde hazar ve naztr 
ve her ıeyi bilici olarak tanatı· 
yordu. Ona nazaran Allah her 
şeyi görüyordu. Uer işte onun 
yardımı vardı. Fakat buna rağ
men, o, Allaha nınem gibi dua 
etmiyordu. 

ÇOCUKLUÖUM 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Oorklnln hayal romarlı 

Türkçeye Çeviren: Mu1Jaff ak 

Bir mDddet sustu. Bir tutam 
enfiye aldı ve sağ gözUnil yuma
rak ilAve etti: 

- Kimbilir, belki baz ı zaman 
oluyor ki Allah bile kimin nıtu
ne kabahat yazacağım pek kes• 
tirem iyordur! 

- Allah her şeyi bilmez mi? 
Diye sordum. Yavaş ve ke

derli bir sesle cevap verdi: 

-Eğer her şeyi bilmiş olsaydı 
insanlar birçok ıeyleri yapmaz
lardı. O gökten aşağıya doiru 

şöyle llstlen bakıyor Ye bazan 
gözyaşları dökerek hıçkırıyor: 

- Ah, ey insan çocukları, 
benim ıevgill yavrularım! Size 
nekadar acıyorum, nekadar 
müteeasir oluyorum! Bunu bana 
anlatırken ninem de ağlamıya 
başlar ve ıslak yanaklarını kuru· 
lamıya lüzum görmeden ibadet 

etmek için köşeye doğru yllrUrdU. 
Bu Allah bana daha yakmlaş-

mıştı, benim için dnha anlaşılır 
bir Allah olmu,tu. 

Sabahleyin köşedeki aizze 
resimlerinin önüne gelmeden ev
vel evvela uzun müddet yıkanır, 
itina ile giyinir, kırmızı saçını ve 
sakalını düzglince tarar, dikkatle 
aynaya bakarak gömleğini fiske
leyip düzeltir ve siyah boyunba
ğını yeleğinin altına bağlardı. 
Sonra resimlere doğru dikkatle 
stizüllir yibi yaklaşırdı. 

O daima döşemedeki iri bir 
at gözline beııziyen ayni budağm 

İstok.holm, 11 Müntehir 
kibrit kıralı Krogerin işl~rinl tas
fiyeye memur olan komiıyon, 
Krögerin hangi müessese ve şa
hııılara para verdiğini tespit 

etmiştir. Buna göre, bir komünist 
lideri 35 bin, Polotiken gazetesi 
1 ()() bin kron almıştır. Diğer 
şahıslar arasında komünist fır· 
kası azası vardır. 

üstünde başı öne çökmüş, kolları 
yana düşilk bir vaziyette uzun 
mliddet susarak dururdu. Sonra 

l 
İnf;e, J>illfıri bir sesle ve derin 
bir huşu ile konuşmıya bqlardı: 

- Allabın, oğlunun •• ruhu 
mukaddes namına! 

Bu kelimelerle odaya garip 
bir tükünet çöktUğUnü hisseder· 
dim. Sinekler bile daha hafif 
vızlıyorlar gibi gelirdi. Başı yu· 
karı kalkmış, kaşları yukarı kal· 
kık, ultın sakalı hemen ufkt bir 
vaziyette durur, kat'ı ve keskin 
olarak, sanki bir vazife tekrar 
ediyormuş gibi dualarını okurdu. 
Sesi açık, kelimeler tek tek işi· 
tilirdi: 

- Mahşer glinü gelece ve 
hergünün iyi amelleri meydana 
çıkacaktır !.. 

Göğsünü yumruğu ile, heye· 

Öğretin 
"Yirmi bir yaşında bir gencim. 

Altı senedenberi ebeveynimden 
on günlük uzak bir mesafede 
bulunuyorum. Bir aileyi fevka
IAde geçindirecek derecede maat 
alıyorum. Bazı Hanım kızlar ta• 
rafından evlenmekliğim teklif 
ediliyor. Halbuki ben askerliğimi 
bitirmiyioce evJenmiyeceğim. Bu 
teklifi reddetsem haoım arka
daşlarım bana darılacaklar, tek
liflerini yerine getirsem iılerim 
bozulacak. 

"Ayni :zamanda bende arkadaı 
muhabbeti de ölçlilmez bir dere
cededir. Milsrif değilim. Fakat 
arkadaşlarım uğrunda bUtUn ka-
ıancımı aarfetmiye hemen hazı
rım. Bu iki hareketim beni ne 
gibi hallere sevkedecektlr. 

"M•hrıı•t Salim,. 

DU9Uncenis gayet dotrudur. 
Aıkerlitinlzi yapmadan kızların 
IA'fallhna kapılıp kendinizi bağla
makta mana yoktur. Daha genç-
ıiniı. Mevklinlzin ve kazancınızın 
daha iyileımeıl ve artmuı im
kanı vardır. O vakit daha iyi 
bir kıı bulmanıı mOmkUndOr. 

Yalnıı arkadaı muhabbetinizi, 
elinizde avucunuıdaklnl israf ede
cek dereceye aöttırmemenizl ta•· 
siye ederim. 

Esld9ehlrde Sadi Beye: 
Henüz 2ençsiniz. Allesinla 

rız.ası hilAfına kızın başına bir 
belA çıkarmak, onu değil, kendi-
nizi sevdiğinize delAlet eder. 
Seven adam fedakAr olur. Ken· 
dinizi kııı rahat bırakacak kadar 
fedak4rlığa müstait görüyor mu• 
sunuz? Görmüyorsanız ıcvdiil
nize inanmayınıı. 

HANIMTEYZE 

Streza 
Konferansında 
Neler Yapılıyor? 

Streıa, 11 - Konferans m .. 
saisine devam etmektedir. Fran
sıı murahhası M. Kulondr kon
feransa yeni bir teklif yapmııtar. 
Bu teklife göre, blltftn Avrupa 
memleketlerinin ithalat ve ibra· 
catı Uzerine bir reıim konacak 
•e bu resim beynelmilel Bal te
dlyat Bankaaı tarafından Tahsil 
edilecektir. Bu resmin miktan 
iki binde bir nispetinde kabul 
edilecek olursa 3 senf'I :zarfrnda 
toplanacak meblAg 3 buçuk mil· 
yara baliğ olacaktır. Bu paramo 
bir kısım ihtiyat akçası olarak 
kalacaktır. 

cansız, ağır ağır dlSğerek Allah· 
tan kat'iyetlo rica ederdi: 

- Senin huzurunda ben gü
nahkarım Allahıml. Ylizllnll be
nim kötü amellerimden çevir! 

Ve tekrar Allahın, oğlunun 
ve ruhu mukaddes namına r ) 
cümlesinin hecelerini kesik keıik 
tekrar ederdi. Sağ ayağı sanki 
duanın temposuna uymak isti· 
yormuş gibi oynardı. 

Vücudünli geriye uzatıyor, 
aizze resimlerine yakla,tırıyor, 
şeklen irileşiyor ve sonra, ince· 
liyor gibi görilnUyordu. Çok 
ciddi ve mağrurdu. 

- Ey şifa verici ilahe, ruhu
mun kökleşmiş ıstıraplarını, acı· 
larmı dindir ! Sana kalbimin hıç-
kırıklannı hiç yorulmadan arze• 
diyorum. Merhamet et ey sema• 
larıo hakimesi ana l. 

( Arkası •ar > 



' "Son Posta,. Ho:ivulta hususi muhabiri • 
b•ılun.ıı ı )Cganıı Türk gazctco;idi •• Ho

liYut muhabi rinı ;z, her hafta biıe mcl<tu ' 

(Önderir Ye s inema ilcmİnİa. İçyüı.Ün j SiNEMA 
"Son Posta,, hafıada iki defa ıincma 

sayfası )apar. Bu ıayfalarda dünyanın 

en yeni ıincma haberleri, artistlerin 

hayatı Ye ıinema alemindeki ıan'at 

anlatır. 

Vilma Banki 
Kocasile Birlikte Bir Müzik 

Holde Çalışıyor 

Bir zamanlar bütün ıincnıa 
•eyircilerinin ruhlarında ve kalp-
lerinde yer tutan güz.el Macar 
yıldızı Vilma Banki ıesli filmin 
acı bir kurbanı olarak ıinema 
hayatına veda etti. Aradan 
aeneler geçtiği halde güzel Vil
madan bir haber çıkmadı. 

Bir aralık tekrar sinemaya 
intisap edeceği haber verildi. 
Bunun da aslı çıkmadı. Fakat 
ı;ou gelen Amerika azetclerinde 
okuduğumuza göre Vilma Hanki, 
kocası Rot la Rok ile birlikte 
Amerikada bir müzik hol.de ça
lışmaktadır. Kazandığı para, ıi-

nemada aldığına nispetle çok 
azdır. 

20 Bin Lira Aldı 
Ben HUr filiminde Ramon 

Novaro ile beraber oyniyan meı
hur iri pazılı Fransi Bllşman bir 
mOddettenberi sinemadan çekil
miştir. Bu eski yıldız geçenlerde 
bir otomobil kazası neticesinde 
ağır surette yaralanm_ıf, hasta
neye kaldırılmış, tedavi netice
ıinde iyi olmuştur. F ransi bu ka
l.& dolayısile mahkemeye müra
caat etmi~ ve kendisini yaralayan 
şoförden bizim i arnmııla 20 bin 
lira tazminat almiştır. 

8.500.000 fl'ark 
' 

Almanyada maruf "Ufa,, film 
ııirketi geçen bir sene zarfında 
8,500,000 mark ıafi kazanç te
min etmiştir. 

Japon .. Hayatı 
Berlinde bulunan Japon tale· 

besinin iştir akile "Vampir,, ismin-

ureyanlarından bahsedilir. 

Dolores Del Riyo --.... 
Bu Güzel J<ızın Rus 
Olduğunu Söylüyorlar 

Meksikada çıkan "Momentas,, 
iıminde bir iazete, maruf sine-
ma yıldızı Dolores Del Riyonun 
bir Rus kızı olduğunu iddia 
etmekte ve tunları yazmaktadır: 

"Meksikalı olduğunu ve ismi
nin de Dolorea Del Riyo olduğu
nu iddia eden ıincma yıldııı bir 
Ruıtur. Hakiki ismi de Vera 
Boriıovna F eynbergdir. 

V na F eynberg Rusyada { Le
aingrat) tehrinde bir banka 
direktörünün kızıdır, orada doğ-
mut ve orada bilyümO~tur. Rus 
ihtilAlinden aonra Vera F eyn bera 
babaaı ile beraber Berline kaç• 
mıı, bir müddet ıonra da Litvan
yalı Şarans fıminde maruf bir 
diplomat ile evlenmiştir. Arası 

çok eeçmeden Vera kocasından 
ayrılarak Amerikaya gitmiş ve 
kendiıine Meksikalı Dolores Del 
Riyo iıminl takarak ıinemaya 

intisap ctmiıtir. " 
Halbuki kendi iddiaıına göre 

Dolores Del Riyo Mekıikanın 
Durango tehrinde doğmu~ ve 
Meksiko • Siti ıehrinde büyU-
mUıtUr. 

''Mustafa,, Filmi 
Geçen aene burada gösteril• 

mif olan Sovyetlerin ilk sesli 
filmi " Mustafa ., ismindeki 
film BerJinde, Amerikada ve 
Londrada gösterilmiş ve büyük 
muvaffakıyet kazaıımışhr. 

Fakat bu filim Avru·fnın 
bazı merkezlerinde, b~assa 
Pari11te henllz gösterllmemittlr. 
uMustafa,. filmi Pariıte bu ayın de bir filim çevrilmesine başlan

mııhr. Filmin mevzuu, Japonların 
hayatı ve terakkileridir. 

Kaissa Robba ıinema semasında yeni parlıyan yıldızların en cazibi, ın ılhlrllıidlr. Cici Robba buıUne 
cadar çevirdiği fillmlerin hepsinde hararetle alkıolanmııbr. Burada çok gllzel bir kıyafetini görUyorsunuı. 

ıonunda açılacak olan ( Pigal) 
ıinemasında g6sterilecektlr. 

Tiyatr!ldan Sinemaya 

Burada gördUğünUz güzel yıldızın iımi Polet Goddar, dır. Evvelce 
tiyatro sahnesinde çok muvaffak olan bu cici Fransız, kızı ıimdi 
tlur1J1adan ıetli filim çe,•iriyor. 

Şarlonun 
Gençliği 

Maruf komik ÇarH Çapllnln 
ıençlik arkadaıı S. Lorel, Şar-
lonun gençliti hakkında ıunları 
ılSylemiıtir: 

" 1907 aeneainde Şarlo ile 
beraber F. Karno temıil heye· 
tinde bulunuyorduk. Bu heyet 
lnaUterede ıehirden ıehre gide
rek temalller verirdi. Şarlo dalma 
komik rollırl Uzerine alır ve he1>4 
plılnde de muvaffak olurdu. 

1910 aenesi eyl61Unde ~eyetl· 
mlıi hlmil elan kllçük bir vapur 
Nevyork limanına yaklaııyordu. 
Sarlo hemen güverteye fırladı •• 
iki elini Nevyorka dotru uuta• 
rak: 

- Amerika, Hn benimıin 1 
diyerek baitrdı. 

Nitekim Şarlo birkaç tene 
ıonra Amerikayı fethetmlt bulu
nuyordu. 

Bir akıam temsilden ıonra 
Şarlo, . heyetimizden ayrilacağını 
ve filim ıirketlerinden birine gi
receğini ıöyledi. Onu bu fikir· 
den vazgeçirmek için çok ut
raıtık. Fakat muvaffak olama· 
dık. Ayni zamanda ıarlonun 
bizi terkedeceğine de inanamı
yorduk. Fak at bir akşam temsil· 
den sonra eşyalarını bavuluna 
koyarak bizimle vedalaşmıya 
başlayınca Şarlonun hakikaten 
bizi terketmekte olduğuna inan
dık. Şarlonun, vedalaşırken, te• 
essUrUnden elleri titriyordu. lıte 
bu ıuretle ıinemaya intisap eden 
Şarlo, birkaç sene ıarfında par
ladı, milyonlar kazandı, fakat 
gençliğinde çektiiini hiçbir ıamao 
unutmadı. ,, 

Sönen Yıldızlar 

Burada resimlerini gördüğUnü:ı eski ve ıönmüş yıldızlardan Lüls 
Bruks, Eleouor Bordman, Maç Bellami •e Oliver Borden tekrar 
ıinemaya intisap arzusunu izhar etmişlerdir. 
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Zonüuldak Tenisçileri 

ft""n Hafiye 
Yıldız a B r 

T eşkilitına Rağmen 
Bomba Patlamıştı 

----
Bu Hadise Üzerine Fehim Paşanın 

Muharriri )#. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-125-

Bır taraftan göğsl\nde 
sarkan sırmalı kordonlarile Ab
dülhamidin kapısının önünde, 
cuma selamlıklarında arabasının 
arkasında görünen yaver Fehim 
Bey, ayni zamanda, hünkar aley· 
hinde suikast teşebbüslinde bu
lunanları da tahkik ve takip 
c tıni ye başlamıştı. Fakat, Fehim 
Bey bu işi bittabi yalnız yapa
mazdı. Candan, sadık adamlar 
IAzı mdı. Bereket versin ki, bun
l arı uzu uzun aramıya lüzum 
kalmadı. Fehim Beyin bu gibi 
işlere memur olduğu duyulur 
duyulmaz, etrafını bir alay ser
seri aldı. Hergün Fehim Be~ e 
jurnallar yağmıya başladı. 

İstitrat olarak şunu söyliyelim 
ki, o devirde hafiyeliğin muhtelif 
şekilleri vardı. Padişahın hayat 
ve saltanatmı sıyanet behanesile 
münhasıran bu işle meşgul elan 
bendegAn, resmen (hafiye) tanı
lırdı. Bunlarm da ayn ayn birer 
meşguliyet sabalan vardı. Kimi 
münhasıran veliahtı tarassut edet'. 
Kimi, SultCtn Muratla meşgul 
olur. Kimj, • Abdülhamidiıı oğul· 
lan müstesna olmak üzere • şeh
zadelerin peşinden koşar, kimi 
vükela ve devlet rica lini gözden 
kaçırmazdı. 

Fehim Bey, başhca iki saha 
İşgal ediyordu. Biri, Beyoğlnnda· 
ki Hristiyan ve ecnebilerin için· 
de bulunan şüpheli adamları 
takip etmek, diğeri de ( büyük 
efendi ) denilen ( Veliaht, Reşat 
efendi ) yi tarassut eylemek. .. 

Bu geniş ve dağınık işle 
bihakkın meşgul olabilmek için 
tabii birkaç kişi kafi ~ elmezdi. 
Onun ıçm Fehim Bey git· 
tikçe şebekesini kuvvetlendir;yor, 
ve başına toplanmıya başlıyan 

avenesini de çogalhyordu. Her 
sınıfa ve her mille te mensup olan 
bu adamlarm içinde (Yahudi Sü
reyya) denilen biri vardı ki bu 

adam bilhassa (Fehim şebekesi) nin 
ıevk ve idaresini deruhte etmişti. 

Fehim Paşa, çocukluğundan· 
beri sarayda ve Abdülhamiclin 
muhitinde yetiştiği için Hünkarın 
en ıay.f noktalarını bilirdi. Onun 
için, faaliyete başladığı zam.m 
işe bu noktalardan girişti. Bir
çok esrara vakıf olduğu ıçın 
daima miismir neticeler veren 
işleri takip ediyor, bu sure tle de 
Abdiilhamidin gözüne giriyordu. 
Onun için pek genç yaşında, 
liva ve ferik oluvermiş ve artık 

kolu b ükülmez bir hale gelmişti 
Y ıl<lızda Ermeniler taı afından 

bomba atıldığı gün Abdülh t. mit 
iki surette müteessirdi. 

Biri, hadİ!';enin vukuu, diğeri 
de bu kadar fedakarlıklar ederek 
beslediği bunca muhafızlara , ha
fiyelere, jurrıa lcılara rağmen sui
kastçile rin yine bu kadar yakı~ 
nma kadar &okulmıya muvaffak 

---- ----

\ 

olmaları idi. Hatta, AbdUlhamit ı 
bomba patladıktan sonra o karı-· 
ı;ıklıklar arasında saraya döndük~ 
ten sonra, çit kasrının kapısı önün 
de ibriktarbaşı KAmil Beye hı
sadlif etti. Bu adam rengi bem· 
beyaz, gözleri dönmliş, büyilk 
bir tehevvürle: 

- Haniya, nerede o kahra
manlar .. . Nerede o tabancalı, ka· 
malı herifler... Nerede o etekler 
dolusu para alan hafiyeler?. Bu 
herifler buralara kadar sokulup 
başımıza ateş yağdırıyorlar da hiç· 
birinin haberi olmuyor mu? ... 

Diye bağİrıyordu. Abdülha
mit, bu sözleri işittiği zaman, acı 
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fatanbul - ( l 20ı) ııı e nı ı tS ?ılil 9 c r· 
r ef 1 1.ırı ırııı:ı " e Hafız • \!1111 el lhıyi n 
işt! r:ıkilo rn,.; orkestra, :.!1 .~afi~ l' l!a

nıııı ile arJ,a.ıl,lş ları ~:} ı;r:ı.uıofoıı. 
BUkrnş - :ırı 1 rnı:ıtrı> l :!O ":tloıı or 

kcstrıısı, ~o,.ı;ı şarkı km·artLl•, ~1,15 

orlwstra'.'>t. 
Belgrat - ( 429 ıııetn ) ~ıı,:ıo :\lillt 

,.ırkı.ar, ~ı ıııııı-1;kitle \"oııeıHk, :.!:! :;es 
koıı'iori. 

Roma ·l -1 l ıııotC<J ) ::31 gnıııııfo1t, 
~ l ,:!IJ yeııi 1-it.~rıta:- h:ıl,kıncfa lıir ıııll· 

ı;alı:dıc. ~ 1 , ti lıafir ıııııc.iki. 
Prağ - \ ı'.lt-18 ııı etrl) J ~O lıa 1 k kc 11-

,;Prİ, :?ll, 1 ·, oriji ıal I>ılo, ~O.Wı 'j:lTk t 

ı,oı e;ni, ::!~ 'İ\ olon""l. 
Viyana c' 3l 7 ııı"lrf) ) ~o .. ;.-, ıııuta· 

\ a-- ıt koıı-.er. mııhtdif havalar. 
Peşte ıııetre ,)jl ı ~U,jj ~l:w:ır 

ıııilli ş:ırkıl:ırı, :1:~,:JO giinflıı halı ·rl • ri, 
s nı plftklar, :!.+ ı.alon or:,e:;trası. 

Varto•ıa 14l L ıııetr ı J :?ı.:ı;, H.ıd-
~ <J ı!a:t.oto,_i, :?(Bolıo rn oper:ı,.ı , ~;;,ıo 
J\ıııı-rik:ı lıal.k111 u :ı lı:r knııferaıı:;, ::.1:10 
d:ııı" lrn\ :ı.ları. 

Berli n - (lli'J.) ın~trAı :.! 1 JTaırıbııqr-
ılaıı ııakleıı lıalk kıııısLıri , :?::l, ıo } ı •ni 
ıı :fık l:ır, ~.:, ·ı·ı Lil.y p c;ıktıııı ıı a kh·ıı ııoş·ı 
\ t• r ıın ];'1111~1· r. 
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İstanb ııl (J:W ı ıııctruı tS rırkı ~tr:ı 

~U,5 KP ııı:ıl ~iyaı i lky ilu arl,ad a1l:trı , 

.!1 ı.:rn ıııofnıı i IH :\faııcııı. 
Bükre ' - ı;>!)l ıııe1rıoJ ~O r:ııl\·o ıır-

kPst r:l!:ıı, :.!J.:> korıfcra ı ı", ::!O, ı;; .,, arkı 
koıı;wri. 

'ie gut - 4~B metre ) ~..ı , ;;o ~:ırk ı 
l,011 r i, :!1.10 gr:uııofon , <J ı.::o Za~· 
n•ptcıı nakil. ~.!,:ıu giı ıı lı al ıt-r lı·ri vo 
( 'iır: ı ıı o r "psfr.ı~ı. 
' ,.. P raj' '"'" ·11ı-ln • ~ı) Hriiııo 'd:uı 
ıı:ıkil, :!fi, :,:; 'l' ı iıı, ı :11s !ı.ıv;ıları. ~1,0:> 
kPııı:rn ),ı ı ıı·wri, :!l .. iO iki ki~ılik kıı· 
ı ı ı ı·ıli, ~:.! ıı rk ı ·~t ra. 

Viyana - l ~ıı ,· rııı~trJ ı ~ıı . W ~1 · 11-

fo ıı i , ~ı.:.o ko u ·t'r:ıııs, so ıı ra 1a rkı, 
:.!:!,~ı:i ak 1arıı lıai•ı)rl1.:ri , titr .ur:, ' ılaıı 
lıazı p;H\:tl:ır. 

P.ı ştc .~ı .I 111err.ı) :.!il , t:-ı Fr:ııı ... ızı·a 
<l•·rs, ~ l !-luıl~ oıla kııınl· ... i, sonra t 'i~aıı 

ort .--t ra,.ı. 
Varşova (1 ll l ıııulnJ :.U .:.!ıl ırıııh-

tr•\İf puı;:ılar, radyo g: ,zl'tt:-.i , ::ll halk 
koıısl'rİ. 

lJe rl i ıı - 1fı:ri •ııı>lr e ' ~1 raıly rı 
koıı~ori, :.! ı . ~:i ;,ı eıı· ııs i ı.,nıi ıı ı l .. iıı; pıı r
d ılik lıir J,ııııır li , :'il graınııfoı ı . 
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BU AKŞAM 

ELHAMRA sinemasında 
Aınerilrn'da Paramount' ta ihzar 
İılanbul'da İPEKFıLM sHidyosunda 

itmam ed ilen 

EJDERiN KlZI 
filmi göster ilecekti: . Mümessille ri: 

SESSUE HAY AKAV A - ANNA 
MA Y \VONG ve ls tanbul Darül-

bedayi a r t' s t1erinden: 

ZEHRA HANIM - ZiHNi BEY 
ilave olarak: REFlK B. bu ıe• 

ncki fi lmle ri miz: hakkmda Türkçe 
izahat veriyor. 

lııl!:iiölll .. Ayrıca varyete ve ıarkılar ..alıôl:I• 

Kredisi Artmışt! 
acı gülmüş: 

- Hepsini bitirim.. hepılnl 
bilirim ..• 

Diye bu sözleri tasdik etmiş· 
ti. Maamafih o esnalarda, bazı ec· 

nebiler tarafından bir suikast 
hazırlandığı hakkmda Fehim Paıa 
tarafından bir jurnal verilmit ve 
Abdülhamide, ihtiyat tavsiye edil
mişti. Bomba hadisesinin bu jur· 
naldan sonra vukua gelmesi, 
Fehim Paşaya karşı hünkarın iti· 
madını arttırmış ve Fehim Paşa
ya da bipayan bir nüfuz ve kudret 
kazandırmıştı. 

• ( Arkası var ) 
- -~==---==--

Zonguldak ( Hususi ) - Şehrimizde Halk Evinin teşekkUIUnden 

ıonra iki ıenedenberi ihmal edilen muhtelif ıpor hareketleri ye

niden canlanmıştır. Şehrimizde, silratle inkişaf ve terakkJ eden 
ıporlardan biri de tenistir. 

Adetleri hergün biraz daha fazlalaşan tenisçilerimiz çok ciddi 
bir program altında idmanlar yapmaktadır. Geçen cuma gUnü yap

tıkları müsabakalarda sporcularımı:ı çok limit verici neticeler 

almışlardır. 

Bu münasebetle tenisçilerimizin toplu olarak alınmıt bir rosim
lerini gönderiyorum. - Ahmet 

Fabrikalar Bekliyecek ! 
-------------------------------------------------------------------

Sanayicilerin Dört Talebini Kabul 
Etmek Ancak Meclise Aittiı· 

Fabrikacılan şikayete sevke
den iki mesele vardır. Birincisi 
eskiden se rbest surette memle· 
kete gıren iptida\ maddelerin 
son zamanda kontenjana t abi 
tutulmuş olmasıdır. Bunu bili· 

yoruz, bir kararname mesele
sidir, derhal değiştirilebilir. Fa· 
kat fabrikacı lan şikayete sevke
deu ikinci mesele yem kabul 
edilen kanunlaı·dır. 

Bu Kanunlar Neierdlr 1 
Miili Sanayi Birliği Umumi 

Katibi Nazmi Nuri Beyden bize 
bu kanunların küçük bir hulasa· 
sını yapmasını rica ettik. İşte 
söyledikleri: 

Smal Kredi Banl<a•• 
-ı-

28 may ı s 927 senesinde sana
yii t eşv ik için bir kanun ya p ıl
mıştı ve bu kanunla fabrika
lara bazı gümrük muafiyetleri 
verilmişti, bu kanunun 1 haziran 
1942 tarihine kadar muteber ola-
cağı tasr ih edilmişti. 

Halbuki geçenlerde ( Sınai 
Kredi Bankası) iımi altında yeni 
bir kanun ya !1ı ldı ve bu kanunla 
eski kanunun verdiği miiafiyetler 
müddetin in huliıliinden 12 sene 
evvel kaldırıldı. Fabrikacıların 
itirazlarım mucip olan ilk nokta 
budur. Çünkü: 

Başlangıcı ve sonu metninde 
tasrih edilmiş olan kanunların 
maksat ve vaz'ında hususi gaye
ler takip edilir. Bunlar devlet ile 
fert ansında aktedilmiş bir mu
~avele mahiyetindedir. Müddeti 
bitmeden değiştirilemez. Zira 
fert devletin verdiği muafiyete 
güvenmişt.ir, sermayesmı dök· 
müştlir. Halbuki bu muafiyet 
zamanından evvel kaldırılınca fert 
müşkül bir mevkie düşecektir. 

Sanayi Ofisi Kanunu 
F abrikacılarm şikayetlerini 

mucip olan ikinci kanun bu ismi 
taşıyan kanundur. VakıA hu 
kanunun yeknazarda fertlere ait 
müesseselere şamil olmadığı zan
nedilirse de tatbikatta tecelli 
eden hakikat böyle değildir. 
Mesela: 

Herhangi bir münakasa açıl
mıştır. Ve bu münakasada hususi 

b ir fabrika ofise dahil fabrikalardan 
daha ucuz bir fiat teklif etmiştir. 

1 

Bu yen i kanuna göre ofis idaresi 
hususi fabrikaya gelecek, ucuz 
fiati niçin ve nasıl teklif edebil· 
diğini tahkik edecektir . 

Bu, rakip bir müessesenin 
Devlet nüfuzuna istinat ederek 
karşısındakinin muamelesine mii· 
dahale etmesi gibi bir netice do
ğururki iktısadi kanunlarla telifi 
müşküldür. 

Mevaddı iptidaiye Mesetesl 
E vvelce gümrüksüz olarak 

ith'll edilen mevaddı iptidaiyenin 
miktarı beş altı milyon lira ara· 
sında tahavvUl ediyordu. Bu 
miktar bir buçuk milyon liraya 
indirildi. 

Bu kısım fabrikacılar arasında 
taksim edilecekti, fakat edile· 
medi, gecikti. Bazı fabrikalar da 
faaliyetlerine halel getirmemek 
ıçın muafiyetten'. vazgeçtiler. 
Kontenjan ile mevaddı iptidaiye 
getirttiler. 

Muamele Vergisi •• 
.Muamele vergisi yüzde ondur, 

fakat bizden yüzde yirmi olarak 
alınmaktadır. Zira evvelce iptidai 
maddelerimizi gümrük vermeden 
getirtiyor, bunları mamul hale 
getirdiğimiz zaman muamelo ver
gisini veriyorduk. Halbuki iptidai 
maddeler gümrüklU olarak geti-
rilince evvela gümrilkto yüzde 
on muamele vergisi veriyoruz, 
sonra bu iptidai maddeler mamul 
hale gelince ikinci defa olarak 
ayni vergiyi ödüyoruz. 

Tarife Meselesi 
Fabrikacılar evvelce gümrük 

resmi ver!medikleri için tarife 
ile alikadar olmuyorlardı. Fakat 
bu defa iptidai maddelere güm-
rük resmi vermek mecburiye
tinde kalınca gördüler ki 
bu resim, fabrikaların tahammül 
edemiyecekleri derecede ağırd:r. 
Tenzilata ihtiyaç vardır. 

Fabrikacıların yer darlığı do-
••======-======-=-==::::--=-=-========-~·~ 

Çok Eski Devir-
lerde İstanbul 
Yarım "İsyandan korkan pa

dt~ahların garip fermanları " nı 
okuyunuz. 

1 

layısile bittilbi noksan olarak kay 
dettiğimiz bı.ı taleplerinin istinat 
ettiği istatistikler, rakamlar ve 
muhakemeler vardır. Hepsi de 
hükümete arzedilecektir. 

Fakat yukarda da kaydettiği· 
miz gibi bütün bunlar birer ka
rıun meselesidir. Doğru görlll· 
diiğU takdirde bile Meclisin 
inikadından evve l halledilmesi 
imkansızdır. Maamafih hUkümeti 
tenvir etmesi itibarile heyetin 
seyahati çok Faydalı olacaktır. 

c==::::;;:::::;::::=:====================· 

~üçük Haberler 

Ziraat Mektebi 
Müdürleri 

Adana, Bursa, lzmir, İstanbul 
ziraat mektepleri mUdUrleri 
vekAletten talimat almak üzere 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Afyon Taclrlerl 
Afyon tacirlerinden mürekkep 

bir heyet, birkaç gUııe kadar 
Ankaraya gidecek, afyon mtls
tahsilleri kooperatifi hakkında 

yeni lktısat Vekiline izahat ve
receklerdir. ' 
Taksim Ye Tepebaşı Bahçeleri 

Taksim ve Tepebaşı bahçele
rinin mukavele müddetleri ya• 
kında bitecektir. Belediye bu iki 
bahçeyi ayn ayrı mil:ıayedeye 
koyarak icara verecektir. 

istimlak Edllen Blnalar 
Belediyenin istimlAk edeceği 

binaların kıymetlerinin takdiri için 
yeni bir layiha vücude getirilmiştir 
Buna nazaran binaların vergi 
miktarlarile yapılacak mukayese 
üzerine binaların kıymetleri takdir 
edilecektir. 

Feci Btr Kaza 

Kartalda Rahmanlar mevkiinde 
ağaçtan incir toplıy.a.ı, Uzunköp· 
rtilil Hasan ismindeki amele, 
ağaçtan düşmtlı ve ağacın altm
daki kuyuya yuvarlanmıştır. F ecl 
sur~tte boğulan amelenin cesedi 
çıkartlmışbr. 
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TIMURLENK 
-82- Muharriri : )f. )#.. 

Timurun Düğünü Ve He
diyeleri Pek Muhteşemdi 

----------~-

Nikah:n kıyılmasını, yahut kızın 
ıahit olacağı ihtişamdan zevkıyap 
olarak kendisine bir kat daha 
ısınmasını bekliyordu. 

Birinci gün muhtelif memle
ketlere mensup üç yüz esir ~ara
fından zor oyunları yapıldı. Di.in· 
yanın en uzak yerlerinden yakala
nıp getirilmiş olan bu adamlar, 
lulıçla vuruştular, mızrakla çar
pıştılar, biribirlerini deldi!er, de
lik deşik ettiler. Hepsinin tenle
rinden su gibi kan akıyordu, 

içlerinde cau verip ö · ·r de 
bulunuyordu. Timur, onl.ırdan en 
fazla hünerkarlık gösterenlere 
para dağıttırdı ve galip, mağlup, 
topunun birden hürriyetlerini 
iade ettirdi. 

Ertesi gün, ufak tefek oyun
lardan sonra, şeker eğlencesi ) a· 

pıldı. Bu, hayvan şeklinde vü· 
cuda getirilmiş elan sayısız şe· 

kerlemelerin halk taraf mdan hum
malı bir ihtiras ile yağma edil
mesinden ibaretti. Mcycl:---a 
getirilen şeker masnuatı, fil, a~
lan, pars, gergedan, at, deve, 
zürafa, denizkızı, doğan, leylek, 
turna, ördek gibi hayvan şekille
rinde yapılmıştı ve herbiri tem

ıil ettikleri hayvan cesametinde 
olmakla beraber doksan dokuzar 
tane imal edilmiş bulunuyorlardı. 
Uzaktan file ve parsa benziyen 

şekerlerin yağma edilmesi haki· 
katen eğlenceli oluyordu. Kimi 
bir kuyruk, kimi bir gaga, kimi 
bir kulak yakahyan insanların 

iğtinam ettiklt:ri taUı parçayı ya· 
lıya yalıya meydanı dolaşmaları 
herkesi güldürüyordu. 

Ayni gün cambaz oyunları 

Japıldı, ahali kanasıya eğlendi
rildi. Cirit, pehlivan ve tomak 
ınüsabakaları başlıbaşına birer 
giin işgal etli. Irak süvarileri, 
Moğol atlılarile boy ölçtü, Gür
cistan pehlivanları Hint güreşçi

lerile kuvuel müsabakasına çıktı, 

Erzincandan gelen tokmakçılar, 
Heratlı rakiplerile savaştı. 

lki gün de geçil resmi ile 
geçirildi. İran topraklarında yıl
larca mıırnk sallamış, Mosl~ova 

sokaklarında at koşturmuş, Ozi 
ırmağından su içmiş, Bağdatta 
hurma yemiş, Hindistanda kılıç 
oynatmış muharipler, renle renk 
kıyafetlerile, efendilerinin önün
den saatler ve saatlerce geçtiler. 
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ABONE 
TÜRKİYE 

FİA Tl 
ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 " 6 Ay 
400 " 3 " 
150 " 1 " 

2700 Kr 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelun fJvrak geri verllmez 
İlftnlard:ııı mes'uliyet alınmaz 

cevap için meıttupl.ıra (6) kuru,ı uk 
dul ilAvJsi l!l.zıındır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Gnzctemi:ıdc çıkan resim \'C yaı.ılarııı 
büıün hakları maiıfo& ve gaı:elenıh:e 

• i tir. 

Düğün günlerinin yirmi saatini 
şerefli silahlarının yaldızlarile 

parlat' ı,nr. 
Sekizinci gün, hediyelerin 

takdim ve lrnbu! merasimi yapıldı. 
Kastil Kıralı Üçiincü Hanri · 
Milan Dokası Esforzanm Fransa 
hükümdarı Altmcı Şarlın, Bizans 
Imparatoru Paleoloğun elçileri 
ve yerli tarhanlar, valiler, ku
mandanlar, ulus beyleri, hima· 
ye altında bulunan tacdarlar, 
birer birer hükiimdar mahfelinin 
önüne gelerek hediyelerini veri-
yorlardı ve bu hediy~lerin ne

lerden ibaret olduğuna dair ev· 
velce hazırlanan defterler, hemen 
Tevekkiil Hantma gönderiliyordu. 
Bütün bu hediyeler, dokuz adedi 
llzcrine miirettepti, içlerinde: 
Doğ köp.ekleri, samur denkleri, 
zerdavalar, kakımlar, ayıbalığı 

dişleri, çifte dipli kupalar, teosi
ler, 1iğenler, avizeler, vazo ar, 
saatler, tespihler, seccadeler, 
sorguçlar, üzengiler, km..,aşlar, 
atlar, katırlar, köleler, halayıklar 
vardı. Ecdadı j.!İbi yurtsuz 
hiikümdarlardan o1up yine onlar 
ribi her kuvvetli padişahtan taç 
ve mnaş almavı meslek edin· 
miş, şimdi Of' Timurun tabileri 
"'YR ına katılmış olan Ermeni 
" Grwkin ,. c'e, şahsan haz·r 
r lduğu bu merasimde lccndinin 

dolrnz kız çocuğunu cariye olarak 
takdim etmek fedakarlığında 
bulunmuştu. Hediyelerin marldi 
kıymeti milyonları ge iyordu, bir 
kısmının manevi J .. ıymeti ise tah
min imkanının fevk nda idi. 

Dokuzuncu gUn en mühim 
giindü. O gün ilk oyun olarak 
bir Çin istihkamı üzerine hücum 
taklidi yapıldı. Muharipler mızrak 
yerme değnek, miğfer yerine 
küçük bir yastık taşıyorlardı. 

Bu oyunu ıııiiteakıp kale harbi 
temsil olundu. Hükümdar mah
feli önünde yapılmış olan iki ka
leden biri Türk ve diğeri yine 
Çin bayrağı taşıyordu. Şiddetli 
bir ok düellosundan sonra birinci 
kalenin hen~eğinde yer almış 

olan asker, ikincinin duvarları 

Uzerinc hücum etliler ve ka
lenin duvarlarını yıktılar, içeri 
saldıracakları sırada kalenin an
kazı arasından bir düzüne domuz 
çıktı. Muhacimlerin üzerine abl
dı. Askerler, beklenmiyen bu 
hücum karşısında şaşırmış görün
düler, kendi kalelerine sığmmak 
istediler. Fakat daha çekilmiye 
meydan bulmndan o kalenin de 
bir duvarı yıkıldı, içinden dört 
aslan fırladı ve lemlıatülbasarda 
domuzları parçaladı. 

Ayni gün, Timurun daima 
himaye etmekte olduğu dervişle
rin de ilahi hünerleri seyredi di 
Bunların bir kısmı, ağızlarına, 

ateşte kıpkırmızı bir hale getiril
miş demirler alıyorlardı. Bir ta
kımı bıçak yutuyordu. içlerinden 
biri en korkunç yılanlarla dolu 
bir fıçıya girdi, dokuz bardak 
ayran içinciye kadar hayvanlarla 
beraber kaldı. Diğer biri g8ğsii
ne yirmi kişinin kaldıramıyacağı 
ağırlıkta bir taş koydurdu ve 
bunu yine göğsü üzerinde par
çalattı. Bir başkası yere saplan
mış bıçakların, kılıç demirlerinin 
üstünden yalınayak yürüyerek 
geçti. 

( Ark ası \'ar ) 
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lngilizler Veliahtı Niçin Çok Severler ? 
-- - -

Çünkü Prens dö Gal Onların En Büyük 
Zevkı Olan Sporu Temsil Eder 
Veliahtın Garp 

Prens dö Gal ismilo anılan 
lngiliı V eliahtı, lngiliz milletinin 
kalbini teshir etmi~ bir insandır. 
Hemen ~er f ngiliz, ıimdi yaşı 
otuz beşı geçen bu betlibaşlı 
hanedan azasının adeta Aşıkıdır 
ve onu, henüz sarı saçları lüle lü· 
le omuzlarına diişük duran bir 
çocuğa karşı duyulan muhabbet 
ve şefkatle sever. lngiHz Veliah· 
tının, bir gün başına geçeği mil
let tarafından sevilmesini icap 
ettiren sebepler az değildir. Bu 
adam, evveli ve her ıeyden ev
vel, mükemmel, bir ıportmendir. 
İngiliz milleti, en büyUk zevk vo 
heyecanı duydugu bir idman ve 
eğlenceye bu kadar kendini ver-
miş bir insana elbetteki sevme• 
mezlik yapamazdı. Yine onun en 
çok düşkün olduğu ıpor, binici
liktir. Prens dö Gal süvariliğe o
kadar heveskArdır ki birçok ko· 
şularda bizzat yarış' hayvanları 
id~r~ etmiş, bu yüzden yedi, seki~ 
mu?ın:ıw. kn~a geçirmiş, nihayet 
sevıldıgı mılletin babasına mlira· 
caat ederek: 

- Veliahlımızı bu derece 
tehlikelere maruz görmek iste· 
meyiı 1 dedirtecek kadar cesare
ti delice cür'et mertebesine çı-
karmıştır. Size, onu sevdirten 
huylarından burada bir misal 
kaydedelim. 

Harp Cephesinde 
1915 senesi ortaI.n ına dC'ğru 

idi. Garp cephesinde me\•ki 
a!an ingiliz ordusunun muvasale 
ve muhabere şubesinin başına 
miralay Dikson isminde iyi kalpli 
biraz haşin bir adam getirilmişti. 
Dikson tnm bir askerdi. Fakat 
onun bütün zafı, İngiliz kıral 
hanedanına karşı taparcasına bir 
me~b.utiyet g ösle~mesi idi. T ey
zesımn kızı, kıralıçnnın nedime
lerindedi ve zannediyordu ki 
bu nedime olan teyze zadesi, 
kendisinden bütün kıral ailesi 
efradına bahsetmiştir. 

Şimdi bütün emel ve arzusu 
büyük bir kısmı İngiliz ordusun-
da vazife almış bulunan kıral
zadelerle veya yakın akrabalarile 
karşılaşmak, onlara, kuzininden 
bahsetmekti. Bu suretle, prenses
lerin maiyetinde bir vazife alabi
leceğini zannediyordu. Ne yapsın? 
Bu mükemmel askc:rin hayatta 
bütün noksanı işte bu zafından 
ibaretti. 

Prenslerin P şlnde 
Miralay Dikson, şimdi bütün 

cephe teftişlerini, İngiliz prensle
rinin bulunabileceği taraflarda 
y.ıpıyordu. Fakat her defasında 
bir aksilikle karşılaşıyordu. Çün
kü gittiği cephe kısmından aldığı 
haber şu oluyordu: 

" Yazık l Mister Dikson. Prens 
Jorj yarım saat burada idi. Az 
evvel çıkıp gittı. 

Bu malumat ve alay Diksonu 
serapa sinir yapmıştı. Bu netice•s 
siz kovalaınacaların neticesinde 
bir nevi şeametin peşini bırak
madığına kanaat getirmiyo baş
lamı~tı. inkisara uğramamak ve 
emniyetle hareket etmek ıçm 
aidına bir fikir geldi. Prenslerin 
bulunabileceği mıntakalarm 11aat
lerini tespit etmiye teşebblis 
etli. Fak at muvaffak olamadı. 
Çünkü ordu istihbarat büro
su, bu hususta son derece kıs· 
kanç davranıyor, hiçbir haber 
ıızdırmıyordu. 

Bir Siperin Teftişi 

Miralay Diksen ordunun yeni 
işgal elliği bir siper hattının 
telefon ve telgraf vaziyetini 
gözden geçirmiye karar verdi. 

--
Cephesinde Garip Bir Ma~erası 

Prens dö Gal bUyUk harpte 
zabit Unlformeslle 

KüçUk otomobiliue atladı ve şo
före emir verdi: 

- " Çek ! ,. 
Yarım saat sonra karanlık 

bir siperin içinde, genç bir yüz

başı ile karşı karşıya bulunu

yordu. Karanlık o derece fazla 
idi ki zabitin çehresini göremi
yordu. Esasen küçOk rütbeli bir 
zabitle görüştüğü zaman Miralay 
Dikson karşısındakinin yüzüne 
bakmazdı. Yine öyle yaptı ve 
sordu: 

" - Mıntakanızın muhabere 
vaziyeti nasıldır? 

Yüzbaşı hü)'ük bir nezaketle 
cevap verdi: 

- İyidir, Efendim. Fakat bir 
saat evvel geldiğim için sizi faz
laca tenvir edecek malumatım 
yoktur. 

Miralay homurdandı: 
Acayıp!. Ve sonra yine 

sordu: 
Nasıl olur? Siz bu kısmın 

kumandasını haizsiniz. Her an 
telefon ve telgraf şebekenizin 
vaziyetini bilmezseniz, emniyetle 
iş görebilir misiniz? 

- Efendim, elimde bu t.a 
ritada mevcut işaretler şimdilik 
bana kafi geliyor. Arzu bu) ı u
lursa nezdinizdeki umumi harita 
ile b~nim pafta mı karşılaştıra• 
lını. Icap eden malümatı edinmiş 

olursunuz. Mıralay cevap ver
medi. Haritasını çıkardı, bir 
elektrik lambasının sönük 
aıyası altında zabitin paftası ile 
mukayese etti. Bu iş, beŞ on 
dakika devam etmişti. Haritanın 
üzerinden başını kaldırdığı zaman 
ylizli daha yumuşamış, edindiği 
malumattan memnun olmuştu. 
Miralay önde, yüzbaşı arkada, 
ıiperin kuytu sıçan yolundan 
açık havaya çıktılar. Miralay 
Dikson yine muhatabının yüzrııe 
bakmıyordu. Bir ara gözü geı ç 
zabitin köğsüne ilişti. 

Burada sıra ile bir sürli niş ın 
ve madalyalara ait renk re .k 
kurdele dizileri vardı. Gayriihti- ' 
yari ve yine homurdanır gibi 
süylendi ; 

" - Maşallah 1 Yaşınıza rağ
men .. amma da çok nişan almı .. sı· 
nız. Umit ederim ki bunların hep
pisini de hak kazanarak elde 
etmişsinizdir. 

Ylizbaşı, yine nazik ve yme 
mutavazı cevap verdi: 

"- Zannederim efendim. 
Bir selAm, bir mahmuz vuru

ıu ve motorün glirfiltüsünü dön 
döne uzaklaşan bir toz bulutu 
kapladı. Miralay bir başka 
kısma d<ığru istikamet almak 
Uzere şoförüne talimat vereceği 
sırada şoför dedi ki : 

" - Tebrik ederim Miralayım. 
Prens dö Gal size büyük iltifat 
elti. Yarım saatten fazla konuşlu.,, 

Birden M!ralay Diksomm 
gözü karardı, ndeta Uzerine fena• 
lık geldi. Dişleri arasından mırıl· 
dandı: 

- Hay aksi şeytan hay! Bu 
ne aksi tesadi.:f. Mubakkrk ki 
ben talihsiz bir adamım. 

Bugünün Meselelerinden 

" 
ı 

es 
tılah a 

Edil it 
ası 

elidir? 
( Baş tarafı 1 inci anyfada ) 

isimlerin yanı başına bizim harf
lerle de- telaffuz şekli yazılabilir. 

insan ismi haslarına gelince; 
ben bunların da ait oldukları li
sandaki gibi yazılmaları doğru 
olacağı fikrindeyim. Meselc'i: 

Herritott'yu bizde Erio olarak ya
zıyorlar. Bunu da doğru bulmu
yorum. Mürekkep coğrafi isim-
ler de aralarına bir hat koy· 
mak suretile nyrı ayrı 

yazılmalıdır. Kara-deniz, Ak-de
niz gibi .• 

- Arapça, acemce, ıstılahlar 
yerine türkçe ıstılahlar konamaz 
mı ? 

-Tükçe mukabili olan yabancı 
ıstılahların yerine türkçelerini 

kabul etmeli ve kullanmalıyız • 
Türkçe mukabili bulunmıyanlar 

da. alışıldığı için ipka edilmelidir. 
Halkın lisanında yc:1şad ığı 

halde, yazı lisanına geçmemiş 

olan, eski ve yeni türkçe 
kelimeleri yazı lisanına nakle
debiiir miyiz? 

- Evet, nakledebiiiriz ve 
bu suretle yazı lisanımız hem 
sadeleşmiş, hem de ıenginleşmiş 
olur. 11 
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Keşide Bitti 
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• 
Bugünkü Keş.dede kram~ye Kaza-
nan Numaraları Aşa~ıda Okuyunuz 
On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun ikinci keşidesine dün öğleden 

Sonra Darülfünun konferans salonuncla başlanılmış, bugün de devam 
edilerek bitirilmiştir. Kazanan numaraları bu sütunlarda bulacaksınız: 

35,000 URA 
Kazanan 

27045 
15,000 URA 

Kazanan 

4855 
10,000 URA 

Kazanan 

27965 
2,500 URA 
Kazananlar 

16908 
17445 

1,500 URA 
Kazananlar 

39238 27725 
36733 43228 

1,000 URA 
Kazananlar 

12978 43263 
49215 48369 
41874 1464 
25100 49369 

150 LiRA 
Kazananlar 

28408 
26105 
18072 
13111 
19087 
29257 
46848 
22394 
28013 
41162 
44021 

45418 

45876 
2463,1 
399()() 
38911 
46993 
24764 
21697 
33591 
37038 
16002 
37721 
5138 

Büyük 
ikramiye 

31254 
28737 
46357 
23148 
20958 
15207 
38367 
6611 
1258 

38113 
21255 

34375 

30536 
10850 
57IO 

25294 
38313 

23321 
33703 

7760 
13887 
28786 

Bugün çekilen 27045 numa
ralı biletin onda bir parçası 
Aksarayda Y ektaefendi sokağın
da Cavit Beyin oğlu Celal Bey~ 
dedir. 

Bu genç 35 bin liranın onda 
biri olan 35{)() lirayı ka zanmışhr. 

9908 
3439 

18192 
38991 
20784 
21951 
19236 
37074 
26507 
49174 
40085 
42808 
45727 
10088 
25089 
26633 
21700 
2053 
6411 
2260 
5788 

18395 
24561 
28704 
468.:9 
30700 

48615 
31638 
4155l 
30021 

39454 
36433 
36130 
48863 
25056 
12377 
12238 
10920 
2122 
6788 
9498 
7794 

23073 
15955 
36271 
21811 
42608 
46571 
33J83 
41956 
259'l8 
14491 
5533 
3577 

429 
21362 
48764 
202,0 
18158 
20408 
34545 
38536 
32854 
16369 
17129 
29041 

19338 
749 

8088 

30 liRA 
Kazananlar 

9828 
2025 

36071 
30346 
21247 
42167 
42163 
23396 
17215 
30612 
30534 
26506 

25353 
37203 
32904 
48256 
454'~0 

4212 
1115 
9053 
385~2 

39574 
38510 
45212 
4l943 

34432 
12289 
13849 
2Y297 
11285 
40216 

344 
33540 
45335 
47514 
35207 
14056 

33461 
~026 

5672 
26~4 

1882 
39703 
21159 
28165 
12408 
19154 
14239 
44699 
41956 
49071 

48883 
4985 
9063 

9535 
11329 
28713 
355r: 1 

38163 

45333 
47749 
43756 
24706 
31272 
23698 
19255 
21642 

1 
2021 

7473 
8528 

23378 
26232 

42852 
32619 
22893 
46714 
24291 
49183 

29967 
26786 
49210 
14924 
14412 
23016 
35657 
9898 

21590 
2141 

30924 
37099 
13444 
1847 

49164 
25205 
46394 
47240 
45697 
14406 
20728 
16272 
42149 
23727 
32292 

8539 
39895 
38809 
8062 
9051 
5598 
3384 

14219 
33064 

31371 
49240 
42776 
33109 
12616 

37948 
29785 
19194 
3548 ° 

7569 
852 

43744 
37370 
11629 
48457 
47093 
17378 

40205 
26205 
J9122 
34428 
29241 

37348 
1230 
69J3 

4905 
3894 
5653 

39275 
46989 
16199 
49793 
39849 
41921 
34662 
29960 
17175 
49153 
40685 
15.t65 
23104 
44356 
2191 

20571 
2331 
4063 

43613 
36504 
8881 

188-l3 

30208 

35223 
47915 
29705 
34576 

15738 
35311 
8345 

24548 
9879 

20165 
29049 

8933 
6872 
5124 
322 

17165 
39699 

41786 
41173 
346 _3 
8047 

419J9 
18680 

39914 
21846 
2181 
4331 • 

9636 
17332 
341 ı9 
26912 
29951 

16678 

29936 
37191 

351L'O 
10404 
46263 
47188 
49003 
6492 
7987 

50 LiRA 
Kazananlar 

17273 
5291 

38855 
25096 

1706 
14790 
31159 
15365 
2144 

27551 
33613 

4389 
13257 
40880 

31647 

58206 
3553'.! 
46609 
19510 
20606 
49823 
46152 
2830 ı 

38550 
33570 

565 
43587 
35204 
39772 
33498 
24718 

1370 
10549 

25402 
14515 
25180 
19776 
38099 
40862 
1i824 
27833 
49199 

47071 
23190 
14214 
16517 

43888 
14024 
45237 
43833 
29637 
46297 
7520 

49518 
41532 
24192 
19279 
31941 
t 1021 

726 
22201 

6363 
41205 
11890 
24116 
29639 

ı==:=-..=---

31428 48694 
7 4982 :38952 
24169 45905 
3838 9296 
9991 791~ 

33841 12745 
35295 10008 
44328 46888 
21498 48455 
27679 38238 
48610 47835 
20317 37207 
24845 27469 
2ı863 13468 
40893 10632 
35642 44004 
32802 15854 
19652 19610 
9795 7555 
4213 7789 

23064 29577 
~7009 41903 
46428 37391 
3J516 19172 
43253 48631 
19194 43501 
15769 37893 
5110 5306 

47187 46397 
l4065 41576 
38261 10122 
26202 20203 

34181 
25255 
34874 

434 
10519 
2827 

11514 

33504 

34026 
31148 
25108 
39965 
17847 
42171 
121 11 

21 
25683 
25410 
9523 

36049 
45761 
4018 
55')1 

13789 
19098 
45196 

41668 
18532 
7322 

29215 
I069 

14680 
10501 

11275 
38809 
3939 
6050 
8567 

21387 
5618 

37422 
43417 
13490 
26919 
37590 
49312 
18494 
13004 
31867 
17364 
132ü0 

1099 
40143 
13377 
49997 

45891 
15020 
17651 
17040 
33397 

174 
47788 
15673 
42185 
41986 

Mükafat 

34402 
20102 
46722 
18573 
32770 
36788 
34896 
18534 
46713 
44758 
47714 
20741 
48198 
41904 
25885 
44380 
48438 
19510 
35798 
16273 
46456 
38562 
19845 
2978 
3998 
5868 

17155 
47508 
2536 

27954 
31945 
36168 
34378 

=-
14167 
20154 
18420 
1909 

39023 
25603 
20970 
27960 
46995 
15727 
14018 
47743 
31399 
41724 
44639 
40742 
44064 

2371 

20870 
10735 

15694 
19466 
37891 
29855 
1274 
17553 
40829 
22903 
18188 

Bu keşideye mahsus 20000 
lirahk mükafat bugün en son 
çekilen şu numarak:.- arasmda 
taksim edilmiştir : 
21283 41747 25832 
9010 6022 33412 

16045 49812 25626 
49019 6796 3799 
25426 1o143 36005 

46574 
24364 
27249 
25907 
23889 
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r HİKAYE 
1 

Bu Sütunda Hergü1' 
ı---------- Yazan: Naci Sadullah 

_J 
Kalbimi 

O, ne emsalsiz kadındı ya
rabbim. Eğer bekarlak şartı ol
mamış olsaydı da güzellik mü
sabakasına girebilseydi, bugün 
Keriman Hanımla babasının ye
rine mutlaka onunla kocasmın 
isimleri gazetelere mevzu, diJlere 
sakız olacaktı. Zira o Kıraliça 
olacaktı. O zaman, dünyanm en 
güzel kızını görmek için şimdi 
Fındıklıdaki apartımanın kapısı 
önünde otomobillerini durduran 
bütün meraklılar, mütecessisler, 
ziyaretçiler, gazeteciler, imza 
toplayıcılar, orada da bir güzel 
kızın oturduğundan haberleri bile 
olmadan elli kilometre süratle 
Fındıklıdan geçecekler; hep SP.lma 
Hanımın Arnavutköyündeki evinin 
Önür.de toplanacaklardı. O zaman 

Va·Nu B. nasiha1lerini Selma Hanı· 
ma verecek, cevaplarmı ondan ala
caktı. O zaman krep Keriman, 
krep Selma olacaktı. Ve Keriman 
Hanımın çiçekleri ile kedileri 
yerine Selma Hanımın kuşlarile 
köpekleri şöhret bulacak, "Fa
toş,, u "Popoş., istihlaf edecekti. 
O, okadar güzeldi. 

Kocası babası yaşında bir 
ihtiyardı. Benden çok aptal bir 
adamdı. Kadın kalbine hangi 
kapıdan girileceğini, hangi baca
dan çıkılacağmı bilmez, orada 
yayılıp yerleşip yan gelebilmenin 
sırrından anlamazdı. Daha da 
birçok kusurları vardı. Selma 
Hanım gibi · zeki bir kadın, 
gençliğini, güzelliğini; hu, 
bir gün ergeç mahrum kala· 
cağı mazhariyetlerini ihtiyar 
blr pinpoya vakfedip he-
ba etmezdi }' a. Bu kanaat 
bende kuvvetli lir Dmit yaratı· 
yordu. Tanışmak iç u onun peşin
de ne kadar ko~ t Jğumu, takipte 
ne harikalar yarattığımı, ~eler 
çektiğimi anlatamıyacağım. insan 
bir resmi dairede i~ takip etse 
benim kadar yorulmaz, yıpran• 
mazdı. " Arıyan MevlAsını da 
bulur, belasını da ,. derler ya. 
Ben de nihayet bir gün Mevlılmı 
buldum. Bir kaşamüstü idi. 
O Beyoğlundan yukarıya doğru 
geliyordu. Elinde bir sürü paket• 
ler vardı. Ben onun emsalsiz yü• 
rUyüşUnti ta üç yilz metreden 
tanımıştım. Y anim da bir müvezzi 
gazete sahyor, bağırıyordu : 

- Son Posta, Akşam... Ha· 
vadisler, yazıyor ... 

Derhal müvezzii çağırdım. 
" Hemşerim dedim, bir çırpıda 
bir yirmi beşlik kazanmak ister
rnisin? 

- ! ... 
O aval avaJ yüzüme bakıyor

du. Kaybedecek vakit yoktu. 
O zamana kadar yüz metre ka· 
dar yaklaşmı~ olan Selma Hanı
mı gösterdim: 

- Şu, dedim, sarıla kadını 
görilyor musun, hani elinde pa· 
keller var ... 

- Ha!l Gördüm •••• 
-Tamam timdi sen benim önüm-

den hızh hızlı yürüyeceksin. Dal· 
gmlıkla imiş gibi ona öyle şiddet
le çarpacaksın ki, elinden paketler 
filin düşecek. Sonra ben sana 
bağıracağım, azarlıyacağım, ko
vacağım, oradan sıvışıp gidecek
sin. Buna mukabil al sana peşi
nen pırıl pırıl bir yirmibeşlik ... 

Müvezzi bundan ne çıkabile
cegını anlıyamamıştı. Anlaması 

da lAzım değildi. Sevinçle derhal: 

- Peki dedi, olur... Ve ol-

Unuttum! 
du... Hem de müvezzi istediğim
den o kadar Ala çarptı ki, kadının 
elinde bir tek paket kalmadı. 
Derhal koştum, müvezzie çıkıştım: 

- Hayvan herif, kör müsiln, 
biraz gözünü açsana... Ve yerden 
paketleri topladım. 

- Çok teşekkür ederim efen
dim, dedi. 

Paketleri elimden almak istedi: 
- Istağfurullah efendim, de

dim. Paketleri müsaade ederseniz 
bendeniz taşırım. 

- Zahmet etmeyin efendim. 
İşte böylelikle '-' Bendeniz, 

sendeniz,, lerin fazlalaşmasından 
tanı,maa, tanışmadan da dostluk 
doğdu. Hem bana birdenbire o 
kadar iltifata başladı ki sormaym. 
Ayrıhyorduk : 

- Bize buyurmaz mısınız, 
dedi, ve ilavo etti : 

- Zevcim lzmitte !... 
Onlara buyurduk. Beni bir 

salona aldı. Oturacak bir yer 
gösterdi. Hizmetçiye : 

- Beyefendiye bir kahve yap 
dedi.Elime bir Son Poıta dayadı: 

- Siz, dedi, biraz okuyun da 
ben Adetim veçhile bir banyo 
alayım. Müsaadenizle .•• 

- lstağfurullahı hazine pulu 
gibi yapıştırdım. Çıktı. Kahveyi 
köpüğünden telvesine kadar iç· 
tim, gelen yok... Gazeteyi 
minelbatlık ilelilan hatmettim, 
gelen yok. Tavanın "kare,, lerini 
saydım, bitirdim, Selma Hanım 
yine meydanda yok. Hem canım 
sıkılıyor, hem de artık merak et· 
miye başlıyordum. Kalktım. Do
laşirken tecessüs heni banyonun 
kapısına kadar sürükledi. Ve 
biraz sonra gözümü anahtar de· 
liğinde buldum. Aman yarabbi 
ne görüyordum!!.. 

Selma hanm1, kabak gibi kel 
başma kıvır kıvır sarı sarı bir 
peruk geçirdi. Aynanm önünden 
aldığı inci gibi bir diş dizisini 
ağzına itina ile yerleıtirdi. Kıvır
cık kıvırcık kirpiklerini taktı; 
takıştırdı. Tuvalet bitiyordu. 
Müthiş bir sukutu hayalle kırıl• 
mış bir halde salona döndüm. 
Somurttum, sonra oturdum. Aı 
Selma Hanım gene o emsalsiz 
kadm olmuı, geliyordu. Kalktım. 

- Müsaadenizle Hanımefen
di dedim! 

- A, dedi, nereye efendim, 
niçin, ne milnasebet böyle bir
denbire!... 

- Hanımefendi, dedim, mü· 
ıaade buyurun, dalgtnlılda kalbimi 
evde unutmuıum, ~imdi farkına 
vardım. Onu alayım da gelirim. 

Tenis 
Balkan Şampiyonasını 
Yunan Takımı Kazandı 

Dlin Kadıköyünde F enerbah· 
çe kortlarında iki haftadanberi 
devam etmekte olan Balkan Te· 
nis şampivonasmın finali icra 
edilmiştir. ilk maç saat 10 da tek 
erkeklere arasında finale kalan 
Romanya takımından Boteı ile 
Yunan takımından Stalios ara
sında idi. Bu maçın üç setini 
de Stalios alarak erkekler şam· 
piyonluğunu kazandı. 

Sonra çift erkekler finali TUrk 
ve Yunan takımları arasında cereyan 

etti. Neticede Stalios -Nikolaidea 
(Yunan) ekibi Sedat - Suat (Türk) 
ekibini yenerek çift erkekler 
şampiyonluğunu kazandı. 

En ucuz, en iyi bakımlı, en temiz, her hekime açık haatane 

Şişli Şifa Yurdu 
Şiıli TerİcC3 su deposu civarında Tokalo oklu ıokağı No. 29 

Pek ciiz 't llcretie, rürı tgen vu el ekterotı·ra.pi, lftlıorn tu ;ır 
mııaytH!elori \'c paıısuıan 



ır Hı.rsızın B111ın4iın G11çen 

Milyoner! p Kahanfrft 
Al"llalll ....... . ---

Kontun EYine Hiç Zahmet Çekmeden Girdim, 
arak Yazıhaneyi Aramıya KoyUld .. -.. 

Birinci Kata 

daha ıonra ••Hlanta pa- ı gtlrllta ifitmiftilil. K.a.la: laılllut-
........ .,. t.aatlf etmek telllkeal tım. Bu, bir •Jak ıDrDltlll idi. y • 

• Bmlar birilial kapı baca llat kattan geliyordu. rk ... 
bnrk• ıardllw mi. ıtıya • ~ aıracla aldaa pencereye dl, açtı • 

-.Wiluiıı •t bir 1f1aif ·bi llifti. Kapalı pancurlarm .-da bir .Wcla. 
~ :U.aı haber ..:. içeriye beyaz bir ziya m1yordu, J,I ki .............. 1ak-
~ e.._..-.. ' demek ki ben kilidin çengelini lanm-..- ... ıkbk ltai ıl-

Jnee, ahmak ıalatan bir yat- La tuttum ha tutıcajım diye ça• rllnll. 
.. ,.j.,ord.. Biaaenaleyll Do- ~pr~en farkmda • ~kaızın bir y*' Myan bir yumrukta 

aokaf na yaya pdecekken aylı aman ceçarmifim, alaca ba,.Itarak yere IWlllek henia 
ıw.tmr.ııın bir otomoWle allaclam, karanhj1 balmutuml Ve ayak içia bile detllcli, hbt b 

t bul L • .x. tel- Hlleri deftm ediyordu. lirlfniz, ıert hareketlerden h.wm 
0 omo 0 • ..... • M h kk k bot• ih • Iar _,... weaea durdurdame • • 0 a a un tiyar laomam, Bmriimde ıiJAha unJ; 

GlhıdOz ketfimi yapbjam için ıabı ~ ola Kont uyan- clağamı bn.m,... fMat ._, 
~ hareketimi peşinden tasar• mqh. Apj1ya iniyordu. Belki mecburiyet olmadıkça yumruk 
lanııfbm. Etrafıma bakhm ne & .. ,. girecekti. Hemea kaçmak 
lelen •.ardı, ne de pçeol GOya l•~mdr •. Fa~~ nasıl? Ric'at bat• Jb: ~:n-:::~:.vkimi okpım-
Jı .. -..1: • .d. ·w bm keıilmışti. Odayı a&zdea 

"°QUI ewıme gı ıyormUflllla I' .. ..1
1 

• 
lrapıya maymuncuğu ıoktum. ır~~~ m: Fakat bu mhın arkumda da 
~ hurda bir kilidi vardı. t:ski ve glizel perdelorclu rahat deiiJdim. Bir defa ea 
b_,.:. b. __ _... il ld birisinin arkuına aaklanabHirclim. ktıçlk bir hareket yapmam bile 
!'IUll' ır gı"'"... e açı ı, F 
ile--

1 
. . k k d akat ya kont 'bu perdelerden mUmkOn değildi, bir he'Jkel gı·bı 

llUÇD çerı gırere ar am an b. • • k ld ik h . k ılı 
.. patbm. Ortallndan genif bir •n.nı ? a ırmM evesıne ap • cansız durmak mecb\Jriyetindey-
llıerdiven yiikselen mustatil bir verı:;.~ .. ü k 

6 
l1 d dim. -Fazla olarak o gllnlerde 

latlıkta bulunuyordum. kö ~şdun r ke~ g z mi ed o aknın biraz nezlelidim. Gayriihtiyari 

8 • .k. ..ı_ 1-ik k şeıın e es ı zaman ar an al- olarak hap11rmaktan korkuyor-
H' ı ı 0&& a ses çı arma• b. T'L-- h T . k f 

dan bekledikten sonra merdiveni ~a ır ~· aı'9"0 r zır ı 1 ııt~, 8 8 dum. 
brnıanmıya batfadım. Ônilme bir ası,. g6ğtlal ğit, ba.cak Siperleri, ihtiyar kont masasının arka-
'-hanhk, sonra da •ta ve mola hepsı t~amdı. Bir llçrayııta 11na geçti, bir çekmece g6zlinden 
~ iki koridor çıktı. kendimi bu zırhın arkasana athm. bir deste eski kağıt çıkardı, 

na:--d• B 1 b. &-- 1 Tam zamanidi. Filhakika aradan ka 
-......- um. un ano ar uuaeı b ık· b. d k.k b·&e d dikkatJi dik tli okumıya b--ladL lllah kk k &----l d... • e ı 1r a ı a ı ıeçme en ..., 
a a apar...-aa ara, ıgerı Kont içeriye girdi. ( Arkası nr ) 

ele 196ttemi1Ata pdiyordu. -Elek• 
trik fenerini çıkararak muayene 
ettim. EYet apartımanı..a aidea 
lağ ~ f• birkaç, 
adım .... ~ atfad~ 
Benim aradtğnn yaZ1 odası idi, 
ulrlıakta müşklllit çekmedim. 
Eni " • kif•ıtR· ..... --

.. dfiteli, takat toilu, ha...-. 

.. rbat l>lr yerdi, Adeta bir me
lara benziyordu. Fazla olarakta 
lojakta. Maamafib ap leneriain 

. . k~r~ ,~~-
. olu eybetli k-uyı ~a~ 

m daha hızlı cevelAoa Laifa:~ 
llı1f olatak ki hetnm ıstlldnn. 

Kua, heyMlüie rağmen es 
'-lul d • ayı 
li&go Ceıuer'iDkinde olduiıf 
libi ancak ıahU>i tarafındaa bi
linen alta harfin yanyana ge
tirilmesine i\atiraç yektu. Analı
lannın çevrilm•ıi kilidi. 

Fakat mt d........, lia bui 
~~ açdmua h• .,..,.,_.L.u1, 
)ormu mı? 

Maymaneafa soktum, fakat 
ltlemectL Ki8clht içinde horoz 
lbiii gibi bir çengel vuda, bir 
kanca ile onu tatmak lizımdı, 
laaJ!Dmteak IODl'a çe•rileeekti. 
Fakat asiliie bakum. Bu çenael 
Lir ttlrll tatulmMyor, tam tata
l.acatı 11rada dtltüYel'İJordO. 

Birdenbire elektrik lambamı 
l&nd&rdtlm. Arkamda haftf bir 

Fotolra/ Talılill Kupona. 

Tabiatinbl ORrenmu iltiyorsaoıı 

fototrafınıll 5 adet kupoll Ilı bir· 
likte g ıderinlı. Fot tr fınıı 11rAy _. 

tlbulir •• iade edllme&. 

lıım, meslek 
\'eya ısan'at~ 

Bulandutv. 
memlelte& 

l'ototraf fntiıar 
edecek mi f 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydına bat anm19m. 

Biçki, dikit, na~ ppka, na't tle8't, 
kuuıq bQyalatı ne reei• "~ tu
Jin-'9 Birotraft öğretilir. Tu4"kli 
tabade'°aıne verilir. 

Sergi 15 Er.IOlde açı1a.caktır. 

Abtetler No. ~ 

BiHlmum Elektrik te isatı, ve her 
ne'.'i ıadalı si ema makinelerin ma
hirane tamir eder ve ucuz fiatle 7-a
parım. Aylıkla her yerde çahımm • 

Slrkeel O hani~·• caddesi Ne. 3.1 
luk Lentoa 

--·-----
Karıp - Cnmhuriyet Ortamekte

bin<len aldığım. 2.6 numaralı tasdik· 
name zayi olmuftur. Yenisini alaoa
tımdan, kıymeti olmadığı illlt olunur. 

NeclA 

MalOI gazller CemlJ•U Umllml 
Merkezlndenı Cemiy e imiz malt\l 
çocuklaıllo Şehit ya.vrularıoı sünnet 
ettirecek 'r. Ger k lıla al ıocultları •• 
g r k O\ IAdı Ş b a volil rinin bir 
ha ta zarfında h rgOn qı d n ıonra 

8 at 16 ya kadar Vezn cilerde Cemi
yet m r ıin mürac tla is"mlerini 
kayd ttir l ri rica olunur. 

lstanbul 3 Uncu icra memur
hılundan: Borçtan dolayı mahcuz 
ve furuhtu mukarrer 608 model FiU 
markalı bir otomobil balea itler bir 
halde 15 • ylül 932 Perıembe gUnQ 
aut 1~ daıı 11,80 kadM Takalm 
meydmılıcb. aeık artmma •antile 

-~ --...-.=::~ 

ilin 
Şehir e&aftada duyarla mu

hat, içinde bU eYI hav\ takriben 
iç ylis metre •ıanluğunda bir 
ar• kiralamak iltİJOlU.; 

Galata: 11118) poltia kututu
aa ilitiracaat; 

... Haseki lsmai'8ia 
MUtevelli'iğinden : 

Sirkecide Yıhkôtk4 caddesinde 
Tramvay tevekkuf mahalUnde 8 No. b 
ardiye 12 9 9..ı2 tarlhindıa 11 10 992 
tarihine kadar müddetle. bir ay u.rftn· 
da puarlılda icara verilecetlnden ta· 
lipleria hergOn Çemb rl tatta mülhak 
Vakıflar kalemine mOracaatları Uln 
ol"nur. 

l•nbul 8 lnCI icra dalrealn
dea ı Bir deynl mabcuzu bihin temi· 
nl tslısill için Kurtuluıtı. Kadınkazaz 
eoltağında 1 No. h hanede tabtJ hacze 
alınan bir "yaldı efnpr makln93i, bir 
boro, bir demir karyola maa yatak n 
yorgan n ıatrenln 1atılmuı mukarrer 
olmakla 18 EylOI 981 tarihine mflıa· 
dif Salı gtınfl ıaat içten altıya kadar 
mahallinde bilmOlaJGde 1&tılacatındao 
gün n mahalli mes~trde memuruna 
mllracaat edilmeli nan olunur. 

K ..... lklrs. ... • Mat.law* 

in em Behçet 

"Ti TOS 
" LAMD Si 

TITO • LAHDi • PARIS 

El ktrikten daha çek emindir. 

Tul11mbuıı. ve taıyikıiı olarak 

benıuı ile ifler. Kokusu w 
dbtansızdır • 

IŞTIAt.1 GAYRI KAB1L Ve 
TEMlttAnlDllL 

Tealbe e.._k ..,_ tt ... ip.a 

meccanen verilir. 

Reıimli kataloğlar Ucretı ı gönderilir. 

l•n•ul•: Yetildlrek, Sıvaoıyan •. ~ . .., .... 
Basurlulara: HEDENSA 

Bvwalıiı bir deva~ Kanı .. aJnlacı kuntur. 

---~· e-ı----••- ----~----

lstanbul Mmta sı aa-
adin Müdürlüğünden: 

Mersin VilAyetiılia Ulet ıta.Wy-.Un Musah 1rari,..Dde klbı 
olup timalen: G6gercinlik ka,..dan • San la b,_. • Buhar in 
kaya11na hattı mOnkeair. 

Garben: Buhar in kayasmdan • Deve te.,.._ 1aattr mlstekim. 
Ceauben: De•e tepesinden • K&mOrdajı ttpesine batb ialltekim. 
Şarkan: K&milrdajı tepeainden • Ortayurdu tepesinden G&ger-

cinlik kayuma hattı müatekim ile mahdut 328 cerip .... dahi
lindeki mektuf krom madeal aticleld fel'aİt clairda4.; ~edeye 
komlm...-ı 

1 - imtiyaz branuunesiale aef!i tarilaladen ltlharea bir sene 
arfıada ugarl 30000 lira aerpqare ile hir Tllrtl tfrketi tetkll olu
narak imtiyaz hukuka bu tfrkete devreclilmelr. 

2 - Madenin ttslimi tarihinden itibaren Dk ıen~ zarfında eski 
ameliyat tathir eawer bu amellyaııa 1 • iOQ mikya~ b6>oira
filc •• jeo14iik muntazam haritaaile bl1t8a imtiyaz aahulDID 1 • 5000 
m'ikja11nda kezalik Jeolojik b...ıtaale aynca f>& fflD raponı et. tan
zim olunarak tktıaat Veklletliae Teıllmek. 

3 - bk sene zarfında ..,aıt 1 lCJOO) ve mtlteakip senelerde 
asgari seaevl ( 3000) ton m\4ae1t çıkarılmak. 

4 - ihraç edilen Cevherin yQzde 10 m.betinde reaml .biy ... 
il ye mezkti ftlmi m.ltinin yllde 6 11 .. etinde teclaiuta aske
riye tertibi ve resmi nisbinin ylzde llO nilM&ade faiueli 
olarak bir biaei temettG tediye edilmek ft bu •İktR efther iıı
raç n aevkedilemediil takdirde rlllumu nitbiye ve * ... ta uke
riye tertibile bükOmet hissesi defaten tediye ~ 

5 - Balldaki ıeraitin lfal,nı temS. ... aı.daa Liriaia 
2250 liralık teminat mektubil• beraber taliRlerli 21 E,111 * tari
hiDe mlaadif çaqalİllİa ptt .at içe b4ar a.-ı Vekateti Maa
clia tJmuaa Mldtlrlllfae u.- lwfla ..ar..t erlemelea\ 

Yüksek Baytar Meklebi Mul»ayaat Komisyonu 
Riyasetinden : 

Mektebin kapalı urfla 7-Et161 • 9-12 tarihiade ihalell -..karrer 
bulunan 1932 sene isihtiyacatmdaa J8f sebze, naeyva.. ek,_., Zeytia
Jaia Sade~tı. alt, yoturt,...,., •man, ot, k~ ......, .. karma ve 
muhtelif enak ve levazımı uireli laaklnacla Jnmi __.,..cla 
muvafık talip çıkmadıtmdan 14-9-ta2. pqamba .- -1 14te 
aleni pazarlıkla ihale eclllec:eiiadeia telipleria temhaatı. llkçelerile 
Fmdıkhda Y&ksek Mektepler .,...,_'bedlitl .... ela •lt•kkil 
Mllbayaat Komiayoauaa -~ 

Eski ehir Vilayetinden: 
Eikifebir • Tayyare kararglhı • Çifteler iltisak yolunun O+ 142· 

O + 690 mcı kilometreleri arumda yapılacak parke İllf&ab 
• 9986.86 ·lira bedeli keıifle •• kapah sarf uaalile 1.9.932 tari
hinden 20.9.932 ub gllnll ...ı on beı buçuğa bdar mOaakauya 
vazedilmiştir • 

Talip olanlann bedeli ketfiu % 7 ,5 uğu niıbetinde teminat akçea 
•ermeleri ve inpatm devamı mllddetince bir ıpllhendia •eya fea 
memma istihdam ecleceklerine dair noterliktea•-ddak mlla.6 

"'P memanı taahhlltnameaiDI teldifnameye lefhyl ... eled .._.. 
. cliir.ı ki ketfiJ9ı ıvtnam• " •ir emkı 1C •a mak..-.. 
il. H. Ml-Zetiade .......... Fawla lzaiat 
nm• Bııt ••11i•ih• •ılWli•ıt eıtm._Ul.__; •• :.'tlııll• 



Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, Damar, HASAN KUVVET ŞURUBU 
Verem hastalıklarına. yürümiyen, diş çıkara-

mıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Okursanız istifade edersiniz, 
Galata Karak6y fırını sırasında bftytik mahallebicl 

üstünde kain meıhur 

EKSELSIOR 
Büyük· Elbise Fabrikasında 

PARDESO. MUŞAMBA ve Paltolar 
Üzerinde Büyük Sahş 
Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlar. 

, Yeni Nesil Mektebi 
Asri v.e ~1 usu si ilkmektep 

KIZ ERKEK 
Cağaloğlu ı Molla renari c·a.ddesi 

babalarına ve •il• relslerlne tavsiye ederiz 

iNANILMAZ Bi~ UCUZLUK 
Feshane fabrikasının en nefis 

Yün ve Tift .. 
bu sene piyasaya G 

Toptan ve p .... r d.. 

~ 

• imal ettiği Battaniyeler 
"ıEMiŞ FIATLARLA çıkarılmışhr. 

~ :.de satış yerleri munhasıran 

Yerli Mallar Pazarıdır 
fstanbul: Bahçekapı • Ankara: Çocuk Sarayı caddesi 
Beyoğlu: İstiklAl caddesi • Samsun: Banka caddesi 

Taksitle Satılık Konak 
Bankamızın mali olan Mahmutpaıa mahallesinde Çiftesaraylar 

caddesinde atik 48 ili 58 ve 25 ve 33 ve cedit t numarah konak 
ıeraitl atiye dairesinde satılmak Uzere mUzaycdeyo Yaz olunmuıtur. 

1 - Müzayede { kapalı zarf ) uıuliledir. 
2 - İhale birdir ve kat'idir. 
3 - ihale 26- 9 • 932 pazartesi gUnU Ankara' da !dare Meclisimiz 

huzurunda icra edilecektir. 
4 - ihale bedeli birinci takıiti ihaleyi ml\teakıp ve diğer yedi 

taksiti müteakip yedi senede ödenmek üzere sekiz taksitte 
tesviye edilecektir. 

5 - Taliplerin 1864 lira veya bu miktarı natak teminat mektubu 
ita edeceklerdir. 

Taliplerin daha fazla malumat almak için Şubemize müracaatları 
•o mll.zayedeyo iıtirak etmek istedikleri takdirde bir lira mukabi
linde Şubemizden bir t•rtname almalara. 

~=:!: J:!S~~nbul L~i~~:~Ei.•.:J ·:~:: ~ 
Pendikte yenide.o İn!Ja olunacak lıkmektep binası kapalı zarfla 

mllnakaaaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keıif 
evrakım görmt:k üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli ve münakasaya girmek için de teklif edecekleri bedelin °o 
7,5 ğu nisbetinde teminat makbuz veya metubu ile teklif mektup· 
larmı 15 • 9 - 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encü
mene vermelidirler. 

* Beher metro murabbaına 8 lira kıymet konulan Beşiktaş'ta Ci-
hannuma Yangm yerinde 91 metro 73 santim Belediye malı arsa 
satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
ıartname almak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müzayedeye 
girmek için de 55 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 15 • 9 - 332 perşembe gi\nU saat on beşe kadar Dai
mi Encümene vermelidirler. 

lf. 
Beher mero murabbma altı lira kıymet konulan Beşiktaş'ta Ci

hannuma Yangın yerinde 24 metro murabbaı arsa satılmak üzere 
açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilAt almak için 
Levazım MUdUrlUğiine müzayedeye girmek için de l l liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 15· 9- 932 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi i.ncümene müracaat etmelidirler. 

FiKRi TEVFiK 
Otomobil ve Makinist 

mektebi 
"1JI Taksimde Cumhuriyet 

abidesi karıısında No. 4 
60 ıncı yeni der• dnreıi 'fetrin levvel 
iptidasında başlıya.caktır. lıtanbul bele
diyesi şorör muavinliğini kaldırmııtır. 

Bundan soııra oofor olac:ıklar mektebi
ıniz nı.Rıtasile :l ay gibi kısı\ bir mitddet 
zarfında. ve daha eııash IJ!r ıuretto ye
titeceklerdir !) seneden heri dai ına. faa
liyet le oları mflktebinıizin tedris iicretlori 
yaptırılan dJreksiyon talimleri adetline 
göre 20, 2:>, 40, 50 liradır. Amatörlere 
hususi derıı ve clirek<ı iyon. MUracıı.at 

saatleri 15-18 :ı ra-.ıııda. 

Tafalllt için progr•m 
... Telefon: Beyoğlu: 2508 

Z.fıyeti umumiye, i•tihaudılc ve kuvvetsizlik 
faied n tealrl ıörülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .• Her eczanede satılır 
. . .. ' ~ . - . . . ... ; . -. . •, .. \. . ... : ' .... _ .. ,,~ - -........ : . ~"" 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1321 J numaralı kanun mucibince ibrac&tı mukabil 0 o50 ithalAt 

suretile yapılacak mubayaat listesidir. 
Nevi Miktarı 

Kırmızı Tipo mürekkebi 200 Kilo 
Yeşil ,. ,, 250 ,, 
Kahve ,, ,, 200 ,, 
Kırmızı Lito ,. 100 ,, 
Kahve ,, ,, 70 ,, 
Kırmızı otomatik ,, 300 ,, 
Yeşil ,, ,. 500 ,, 
Beyaz ,, ,. 100 ,. 
Sarı Yaldız Otomatik mürekkebi 300 ,, 

Halada nevi ve miktarları yazılı eşya 24-7·932 tarih ve 13213 
numaralı kararnamenin 2, 3, 4 Uncli maddelerinde yazılı terait 
dairesinde kapah zarf uıulile mubayaa olunacakbr. Taliplerin 
ıeraiti anlamak için hergtin ve teklif mektuplarile birlikte yllzde 
yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerini 2a.g..932 pazartesi günü 
saat 14 buçuğa kadar Galatt.da Mllbayaa Komisyonuna vermeleri 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 

20400 Çakmaçılarda lbrahimpaıayı atik mahallesinde Fin
cancı lar sokağınea (170) arşın terbünde bulunan klrir binanın 
tamamı (12-9-932) tarihinden (10- ~0-932) tarihine mllıadif pazar· 
tesi günü saat on bette ihalesi icra edilmek üzere dört hafta 
mliddetlo ve kapah zarf uıulile müzayedeye konulmuıtbr. Talip 
olanların pey akçesi veya Banka kefaletnamesile teklif mektuFla
rını yevm vo saati mezkura kadar lstanbul Evkaf Mlldilriyeti 
binasında milteıekkil idare Encümenine tevdi eylemeleri 
ilAn olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Miktarı 

lıpirto Şişesi 10,000 adet 
Rakı ,, 1,500,000 ,, 
Esans Bergamot 400 kilo 
Çember 17,500 ,, 

Yukarda nevi ve miktarlan yazılı eşya 21-8-932 tarih ve 13259 
qumaralı kararname mucibince ve takas suretile satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri görmek üzere hergUn ve pazarlığa iştirak 
etmek Uzere de yüzde yedi buçuk teminat akçesini hamilen 
15-9-932 perşembe günü saat 15 te Galatada Mlibayaa Komisyo· 
nuna müracaatları. 

Yüksek Orman Mekte
bi Rektörlüğünden: 

Talebe kayı t ve kabul muamelesi kapanmışbr. Ml!racaat 
olunmaması. 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
FIRÇASIZ SERi ve 

SIHHI TIRAŞ 

0~:.:~~za:· lt ı~ı:::~ı~lı~Lra:o:ltwi o~i-1 R Az v ı• T E 
banların mutlaka zail • 

Kremini kull:ı.nııııı. RAZVITE dtinyanın hi\bir 

t:uafında taklit t11lilemerııittir. Kticilk ve 

lıüyUk tlipler vardır. Deposu Yetildlrek 
Sıvacıyaa Hanı 10 No. 'f&letoıı. 21031. ııoı i&tiyoraanıı. 

PEHTBJV 
M0BTAH7.ARİ 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 
PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

FABRiKA Si 
lıtanbul Çerıberll Taş 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru SAL J 

13 Eylul 
günU akşamı Sirkeci'den hare· 
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Giresun, 
Trabzon, Sürmene vo Rize) ye 
azimet ve avdette aynJ iske· 
lelerle Göreleye ve Ünyeye 
uğrıyarak avdet edecektir . 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na müracaat. Tel : :! t 5 l 5 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

MUıterilerino azami suhulet 
ve eşyalara fazla dikkatle 

. rağbet kazanan: 

BÜLENT 
VAPURU p t • 
12 Eyıuı azar esı 

gilnil Zonguldak, lnebolu Samıun 
Ordu, Glreıun, Trabıon ve Rlse 
için yük, yolcu alarak hareket 
edecek. 
Adres: Acentesi : Acelilye No. 1 

Tel. 21037 

NAiM VAPUR iDARESi 
lzmir surat Postası 

( 20 Hat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b ,.a.Jarl Galeta 
hafta erşem e nhtımındaa 

Saat tam 18 de hareketi• dotr• 

1ZM1 R'e 
Ye Pazar günleri lzmir' den ıaat 
14 t 12 da hareketle latanbul' a 
avdet eder. T afsilAt için Galata, 
GUmrilk kartıımda Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

milracaat. Tel. B. O. 1041-• 

---------'----··· ·- - . -
Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karfl en müeulr devııı S E R V O l N 
haplarıdır. Depoıu, lıtanbul Sirkecide 
All Riu Merkez ccı.anuidir. Taıraya 

150 kurut poıta ile ıönderlllr. lr.mlrd• 
Irgat Paxanndald Trabzon Yeni Ferah 

ecıanelerind" bulunur. 

BREKFAST 
'e bil O.mum BlskUvf. 
ltıriııi terc ih odiniı. 

Asma!iltı No. 36 

--~ 

TERZi ARANIYOR 
Btıyiı k:ula.d&: l::inka.rya sokağında 9 

nurn arad ı Didar Hanım; Biçki ve dl· 
kit IJilon hir Hanım arıyor. 

Son Posta Matbaa• -
Sahibi: Ali Ekreaa 

Nefıi1at Mldikiiı Halil Lttl 


