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lık Maddeleri, Hatta Ağacı Avrupadan 
- ~ Gelen Fabrikada 200 Türk Çalışacak 

r " Urla Ve 
Kema/paşag" 
Yardım ----Bir Keşidelik Piyango 

Biletleri Sahlabilir Mi? 

lımir, 10 ( Huıuıi ) - Solarl 
mlleaaeaeıl dBn Urlada kendi 
memurlara vaaıtasile halka ( 50 ) 
çuval un dağıt ::.ııştır. Hilii.Uahmer 
Cemiyetinden Urlaya ( 40 ), Ke
malpaşaya ( 35 ) çuval un gön• 
derilmiştir. , 

--------- Dün saat on birde HdaUahmer 

1 
• On birinci tertip tayyare 

pıyangosunun altıncı keşidesi pa
aart:esi rUnü yapılacaktar. Bu 
ltıeıidede (200) bin, (50) bin, 
. ~40) bin. (25) bin, (15) bin, (10) 
bin liralık büyük ikramiyelerden 
maada yüz numara arasında tak
ılın edilecek yüz bin liralık bir 
m likafat vardır. Keşidenfo bU· 
•tun ikramiyeleri iki bin numara 

tini nazarı dikkate alan bayiler 
bilet fit:ıtlerini derhal yllkseltmiş
lerdir. iki lira kıymeti olan bilet-
leri (4) liradan aşağı satmamak
tadırlar. 

Diğer taraftan bir keşideye 
mahsus bilet satışı memnu olduğu 
halde her bayi bir keşideye 
mahsus bilet satmakta, son keşi
de için de fiatler birden bire 
yükseltilmektedir. Piyango mü-

Cemiyetinin merke& binHında. 
Vali Kiıım Pa,ıının rizaaetinde 
bir içtima yapılarak , Ur la fela
ketzedelerinin var.lyeb mev:ıubaha 
edildi ve yardım tekilleri teıbit 
edildi • 

içtimaı müteakıp liilallahmer 
Reisi Sezal Bey bana fU izahab 
verdi ı 

arasında taksim edilecektir. Tevzi 
edilecek ikramiye yekOnu (840) 
bin liradır. Bu ikramiyeden maada 
(15) numaraya (50) şer liradan 
(750) bin lira amorti tevzi edile
cektir. 

. dürlüğünün bu bayi ihtikarına 
mini olmasını bilhassa temenni 
ederiz. 

- lzmirin banıiyetll ttlccarları 
muhtacine lüzumu olan a-ıda ve 
aaireyl aralarında temin ettiler. 
Şimdi de Umumi Merkezimizden 
Urla felaketzedelerine muavenet 
için (SOO) lira geldi. Muhtaçların 
ihtiyaçlarını derhal teıpit vo 
temine başhyac:.ğız. Kazalarda • 

On birinci tertip piyango pa· 
vaziyet tabiıliA'o doğru t-tmek· 

Altıncı keşidenin bn hususiye• 
ıartesi günkü keşide ile nihayet 

( Devamı 8 ini sayfada ) 

tedJr. 
Adnan 

Haozada 
Bir Yangın 
Faciası 

• l Suriyede intihabat Nasıl 

Havıa, 10 ( Husus! ) - MOr• 
ıe) köyünde bir yangın çıkb. Bet ' 
ev, birkaç anbar yandı. Anbarla
rın içindeki zahire de kül oldu. 
Y angmın verdiği heyecan va kor
ku ile bir kişi öldn, bir kiıl de 
yaralandı. M. KAZIM 

Almanya, Sağmal 
• 

Bir inek Olmadı-
ğını Bildirdi 

Almanya hükümeti, nihayet 
k endisini bir inek gibi aağan 
itilaf devletlerine kat'l cevabım 
verdi. Tamirat namı altında ken
disinden alınan paralan bundan 
böyle veremiyeceğinl bildirdi. 
Belki Avrupada, mühim hadise· 
ler doğuracak olan bu mesele 
haklundaki resmi haberler ıun• 
lardır: 

Akim Bırakhrıldı? 

/ntlhtıhatta ölenleri il.aile elleri üzerinde taşıgor 
Şam (Huıuıi) - Şam, Halep yaı mevsiminde Suriye ve Lüb-o 

Londra 9 (A.A) - Berlinden 
biJdiı·iliyor: 

Alman Başvekili, İngiliz Sefi

Hama, Hıımuıta intihabata ait nan Hükümetlerile yapbğı bir 

1 arbedck ve kanlı nUmayiıleri muahede ile Cemiyeti Akvam 

ri Sir Horas Rumhalda bundan 
böyle Almanyanın tamirat oami- 1 
le ne şimdi, ne de ilerisi için biç 
bir tediyede bulunmatnna imkan 
görm ediğini bildirmiştir. Bu nok· 

'v~ı c~ bildirmiştim. Şimdi, buna huzuruna çıkmak tasavvurunda· 
,~a<ldüm •den hakikati hulasa dır. Fransa, lngilterenin Irakla 

edeceğim: yaphğı mukaveleyi taklit ederekı 
Fransa Hükiimeti önf.lmfizdeki (Devamı 8 inci sayfada) 

tai naıar ötedenbcri Alman r 
AÇLIK• Başvekilinin fikridir ve bunu bir-

çok devlet adamlarına daha ev· 
velden söylemiş ti . Loz.an k~nfe· 
ransının arefesinde bu sözün lngi-
liz sefirine söyfenmcsine hususi ı 
bir mana veriliyor. Bu sözler, 1 
b urn siyasi mahafilinde hakiki 
bir beyecan uyandırmıtlır. 

Bu haber üzerine biribirine 
muhalif Ye şiddetli mfitaJealar 
aerdolunmnttur. ilk siyasi ab0.la-
111cl bundan ibarettir. 

----------- Yeni Edebi Tefrikamız = -
NOBEL miikafabnı kazanan rneıhur Norveç edibi KNOT 
HAMSUN'un şaheserini yarından itibaren tefrika edeceğiz. 
Ba,lan bap yOrelder parçalayıcı açhk maceraJarilo dolu 

omsal,b bir tefrikadır. 

it arıJU ameleni- · t.,.ikaya mGr.acaaii 

Biiyükderede yepyeni ltfr kibrit 

fabrikası kuruldu. Fabrika ay ba410-
da faaliyete baflıyacaktu. Fabrika 
hakkında bir muharrlrfmiı:la mOıa

hedelerini ve aldığı malumab qağı• 

ya dercediyoru1: ., 

Bizi Taksimden Btıyükdereye J 
götürecek olan otobils, tamamile 

dolduktan sonra büyilk bir stır'- { 

atle yol almıya bqladı. .... 1ksim- \ 
den Büytkdereye kad .. . uzanan 

asfalt yolda bq döndürllcil bir 

sür'atle ilerliyorduk. Heran bir 

kaza, bir ölüm tehlikesile ürpe

riyorduk. lstanbulun yekine eğ
lence, spor Ye tur yolu olan ild, 1' 
tarafı ıık ağaçlarla örülO cadde· ~ 

sinde hemen ne bir kimseye, l 
ne de bir otomobile tesadüf ~t- ~,.~ ~BtlyOkderecı.e kibrit fabrlkaaının . ..., .. 
medik. .. ~.._ - ·.anzara•ı 

Otobüsün ısrsıntısı, ve yolcu· 

ların korkulu seyahati bitmiş, 
otobilı lbllyUkdereye gelmiştL 

Şoförf 

- Kibrit, fabrikasına gide

cekler burada inecektir! Diye 

bağırdı. 

Fabrikada iş aramata gelen 

bir kaç işçi ile, fotoğaf muhabi

rimiz ve ben de indik. 

Bllylikdereden Bentlere gi
den yolu takip ediyorduk. Uzak

tan görünen mahruti ve dimdik 

fabrika bacası, kibrit fabrikasını 
kolayca bulmamıza yardım etU. 

( Devamı 11 inci 11ayfada ) 

1 Şapkacı Dükkanında =] 

Satıcı kız - Hammcfendi, 
tiriyor. 

bu .. l1 Sİ.zl on yaı gençle.-

Kadın - Öyle iae bunun üstüne bir P.,pjça claba 
GeçiriniL 

ı 
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RL Günün Tarihi 
Urla Ve Kemalpa- -._._ .... _________________ .. 

şau?ı~~. ~~~~~~·!~.ı.. ş o F ö R L E R 
Hariciye Vekili 

Dün Gitti 
rında hall<1n çektiği sıkıntı DOll•S 'er 
Y11ıd7dl hıkkında cün kari- r~ '~ 
r rimlılc bir baıblhal y•phk. 
B:ze, öğrendilderinden edin- knnf rola 
dikleri fikirleri fÖyle ifade 

ettiler: Başladılar 
Haaı n B. (Galat Perıembcpenn 73) 

- Kıtlıklar ~r g&k tıfetJeri 
tarihte her rn tnleketin ve miJle
tin başmdan geçmiştir. Kurunu 
Vustada rakil " sitaları o kadar 
mükemmel olmadığı İçin bu Af et· 
li bir felaket manzarası alabilir
di ve tehlikeli idi. Yirminci asır
da dünyanan muztarip her 
hangi bir k61esine derhal yar
dım edilebilir. Garbi Anado· 
ludaki Urla ~ Kemalpı a kaıa· 
larımaıda buılln aıkınbh bir n· 
lliycte dnımGf 'ft der:hal Hil&liah
mer yardıma kopnıttur. Bu aa• 
lunb Uıtlln mıbaulllnlln satıla• 
m m undan doimuttur. Bite l7i 
bir ıiraat aiatemi 'ft liyueti 
IAzımdır. 

Heet MMaet 8. (111 ~ 9hll) 

- Bilim halkımıı air at 1'1erin
de kat•ayyen iı b&lllmllne riayet 
tmeı. Bir ıene tGtGn para retti 

diy Uıtiim .e amlaprn Bıt\m 
bağlarını söküp tütün dikenleri 
gözlerimle gördüm. O senede 
tütün rekoltesi arlhğı için elleri 
böğürlerinde kaldılar. O sene 
b "'day arpa aı "ldiji içiu biraı. 
ht • para .. tlrdiiital a&'htt 
rcleceJC lt'D lı rku arpa 
but ~ay ekti. bu defa l l n kır 
m~tlendi. Bu mi len çopltabi
liriz. Halk eks ri,yelle cahil Ye 
dQnya pi7aaasındu bthaberdir. 
Bunun için aira t tep'kküllerimir:. 
dün1anıu •auyeline prc ekece
timia maddelerin aumt 'fC u
ıart derecelerini tayin etmelidir
ler. M a1esef ıimdiye kadar bu 
yapılmadı " iıte garp Tıli-
7etlcrind ki ashrap ta buıad•n 
doğdu. Bu felllcel\a Olsun den 
almalıyız. 

• Hana" 8-7 •T•.PblM ilhrha O.dl 
••halle ı sı. 

- Urla Ye Kem !pap kaxasın
da'ki s•k10b btık metin .e Hilili
abmel'in yardımile geçebilir. Ben 
hu vaLİyelte umumi buhranın 
bir \esirin\ g6remiyol'\lm. Aç 
kalan halkın elinae satılamamış 
tütiin'eri varmı~. Bence yapılacak 
iş ihracat işlerimizi fenni bir ha
le sokmaktır. 

Ahmet Bey ( f'lruuğa ıokağ~ 6) 

-Memlel(etirnizin Ziraat vaziyeti 
clünya vaıiycline uygüft bir hale 
gctirllm-ek m-e'Cburi~tindedir. 'Yt-
ni .Ziraat Vekaleti faaliyete .re-
çerck her sene Avrupa pazarla
rında hangi madcle\ere ihtiyaç 
l.lıul olacaksa ~4h:çıl«lnıhl o gi
bi maddeleri yetiştirmiye 11eW:e\-
•elidW.. &ia •a&İyet~i ~ 
giiıel bınakmak ta ~ böyle Uria 
fellketleri gibi felaketleri duğa· 
bilw. 

Son gtlnlerde otomobn kaza 
Janmn fazlalaşması belediyeyi 
yeni tedbirler alm1ya ıevket· 
miştir. Muhiddin Bey a11kadar 
memurlara otobüs ve otomobil 
ıcfeflerinin dikkatle kontorol 
edilmesini bildirmiştir. 

Bunun herine belediye seyri
ıeler mcmndan ıchrin muhtelif 
yerlerinde. bilhassa otomobille
rin en fula a-eliP aeçtiği cad
delerde kontrola ballam11lardır. 

Bu cDmledea olarak evvelki 
f6nden itibaren m murlar ıoför
lerin .eaikalanm muayene et· 
mektedider. A.yrıi zamanda ,o
fatlerin aarhoı Olup olmadıkları 
da. aj'ıtlan lroldanmalc 8W'ctile 
tetkik olunmakbdır. 

Yorgan erakhsı 
Hnsld>yde oturan Rukiye Ha-

nımın evine giren bir hırsız 

yorgan çalıp kaçmışhr. 

Seyrisefainde 
Tahkikatın Genişletilme

sine Lüzum Görüldü 

Birkaç gün ~vve1 Seyrisefain 
idaresinde Maliye mü~ttiş1erln
in tc ikate başladıklarını }11Z

mışbk. Bir kömür iistimali olup 
olmadığı noktasından yapdan bu 
tahkikatın i'enişletilmesine lüzum 
görüldüğü haber alınmaktadır . 
Bu mfinasebeUe dün yeniden ba
n memurlann rafad~1erl alınmıştır. 
fahldka\ tamamlanmadığl için 
ifte <Suiistimal olup olm4dığı 
henüz anlaşalamam hr. 

Sab 1< Hıdiv Aleyhindeki Dava 
Doktor Rıza Servet Bey tara

fından sabık Hıdiv Abbas Hilmi 
Paşa leyhint çılan beş bin 
liralık tedavi ücreti davası dün 
~örülecekti. Abbas Hilmi P l&Y• 
tebligat yapılamadığından muh: 
keme başka bir güne bırakıl· 
mışbr. 

Beş Kavgacı 

Oün 'reptbllşmda beş ~hnan 
Mribirlıeri~ bvp "ederlerkft 
Şarafettiu Efendi isminde bir 
fof ör bunları ayırmak i_çin arala· 
ntta girmifür .. F.akat Juıvg.'lcılar 
bu sef ıı::r hep '*'Jikle Şerafeltin 
EEe.Giyi dövmişlerdir. 

r Son Posla'nın Resimli Hikayesi: 

Mahkemede Bir 
İsim İhtilafı 

Çc9memcydanında Vasilin 
dükkanını soymakla maznun 
Hüseyin oğlu Alinin muhakemesi 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
aörülecekti. 

Mevkufen lıapiuneden geti
rilen Hüseyin oğlu Ali kendisine 
isnat edilen bütüo cürümleri 
kat, surette inlcir ederek, airkat 
failinin mevkuflardan diğer Hil· 
seyin oğlu All olduğwıu aöyle
miştir. 

Bunun üzerine tevkifhanede 
diğer bir Hüseyin oğlu Ali bu
lunduju ft asal inamunun bG 
olduğu anlaşılmış ve hakiki maz.. 
nun mahkeme bunruaa celbe-
dilmiştir. 

Neticede matnunun yaşının 
tayini için muhakeme başka bir 
güne bır~kılmıştır. 

Hapishanede 
Hita1iahmer Fakir Mah
kumlara Yardım Edecek 

btanbul Hapi h nesinin gayri 
sıhhi ve yeni Ceıa Kanununun 
tatbikına gayri müsait olduğu 
her ay yapılan tefti~lcrde birer 
raporla Adliye Vekiletine bil
dUilmekredir~ 

Bunun üzerine hin:le müna-
sip bir h pisbane aranmış fakat 
but um mışbr. Hap'ish nenin bu· 
gfuık6 zi~ti yürunden ~rem 
vukuatı artmaktadır. 

Hilili:ıhmer taş üstünde yataıa 
faltir mahkumlara ibil"er battaniye 
vermek tasavvuru dadır. 

Şark Demiryolları 
Satılacak Mı? 
H lame idare etmediği ;çin 

Şark Demiryolu idaresinin h ttı 
satacağı ve &!inae eb19usu 
Şakir Beyin temsil ettiği 
bir grup tarafndan da satın 
alınacağı yuıtm b. 

Kumpanya Ki• ·bi Umumisi Ke
nan Rey ıirl~lin böyle bir ta
sa:nunı olmadı· nı, bu sene 
prlcetin b sdabram iyi olduğunu 
sö1lcmiştir. 

Piyasada 
Fındık Ve Tiftik Muamelesi 

Durgun Gidiyor 

ŞEKER, KAHVE 
Fiatler 
Durmadan 
Yükseliyor 

Pcrıembe giinl ~ piya
sasının birdenbire Jllkseldijiai. 
knp şcbrlerin sandık bqma 
( 5 ) Ura kadar pah&lıJanclıimı 
yazmııbk. 

Fakat diin fiimrllkten eSki 
beyannamelerle şclcer çlkanlma
sına mGsaade edildiği için fiatler 
( 3 t lira kadar d&şmlftilr. 
Şimdi andık fiati («>) lirad.r. 

Kahveye plince; bu aynı JD.. 
tesinde lstanl.ulun hissesine ( 90) 
bin kilo kahve •erildiği halde 
anc&k ( 18,500 • ldlo çakarılDMfb. 
Halbuki lstanbul mıntakasmın 
kalıft ihtiyacı bu rakamdan çok 
failadır. Perşembe pil toptaı 
( 160) kuruşa satılan kahve dün 
(ı75) kurqa yükselmiştir. 

Dün birden şehrimize (ioot 
çuYal blıve gelmiştir. Kahvecilet
bu nziyet br:şıSUMÜ lıükiıme
te müracaat etmişlerdir. 

Ağaç Himayesi 
Yeşilköyde Bir Cemiyet 

Teşkil Edildi 
Ycşilköyde ağaç bimayeSile 

meşgo! olmak bre yeni bir "Ce

miyet teşkil edilmiştir. Yeşilköy
de oturan bir'°k mlinevwecler ve 

1'alk cemiyete aza bydolanmuı
lerdır. Cemiyet derhal laia:ıaye 

faaliyetine geçmiştir. Şimdilik 
caddelere ağaçlar dikilecek. n-
dcc dika ~larıo da iyi 

yeliş esi ve tahrip ~dilmemesi 

·ç.m ğraşacaldtr. Bandan başka 
o civardaki bataklıklar da teşcir 
edilmek suretile kurutulacaktır. 

~altosu Çahanış 
Gcdikpaşada otura Minas 

Elendi polise murac:ıul ederek 
Bcyoğhmda Lükse&burg bilardo 
s&ianu da pa1t ç&ımdığını 
iddia dı:niştir. Tahkikata başlan
mıştır. 

Bel9diye t:emee 
Belediye tar:afından esı1• 

ceu ara ·ınu eden2crin mile...:an 
pek fada d~ iPn Jalmz b. 
itirutan tetkik elme1c zey,e it.. 

1 
tubelda )"C i ~ emeleri 
~ edileceği yuı'lmqtı. um. 

1 
müddeiumumi1iğe lba yolda telt
ligat yapılmamışbr. 

Vekil Bey Eski Harflerle 
Yazılan Mektuplara 

Cevap Vermedi 
ciy~ Vekili Te.f·k R- ü 

Be7 .lia saat S tc Abbuiya vııpu
rile Babama hareket etmiıtir. V pur
da Amerik., lr:an, Yunan, Bulgar, 
.._. 91:fitJ~ri. Sovyet maalahatgüurı, 
clita' lbirço'lc: n!Farethander memurini 

Vali Muhiddin Bey ve di r 
... t taraf ndan tt" vi oluamu,.tur. 

Teftik Rüftü B ·y hareketinden 
ıtnd Perap&las oteline ·dcrek 
~nt e•Tclce z.iyaret etmiş 
.ı.. alalı: ~ıs:r IH divi Abbas Hilmi 
P. :Ja iadei :ziyaret Ye veda 

ehaJıt!r. 
~difimize :göre iH riciye 

Veldli l.t.aabulcla lbu' undutu eımada 
~ anttan ımeJ..-tuplar almış n 
ceYaplarını vermiştir. Bu mcycnda 
dlı'i 'bir iusmı Ct:Yııpsu: kalmıiSa da 
ıltıma• •ebcbi e i huilerle :r :r:ılm11 
••dWtMln ibarettir. 

Haiciye Vekili ile birlikte iş 
Bata'lm•ı U um Müdıirü Cetiil Bey 
.le yitmiştir. Ve il Bey clöntift• 
fSa1"4ata u~ıyarn.k lrnk Hükün darı
JWa iki trWı misafiri olacaktır. Tab
ıraMla yeni mukavele eri binat 
imzabyacakbr. 

IUsteJ1c9n Vazı 
Veni Matbuat Kanununa mu aHf 

hareketinden dolayı vilayet tarafın
dan kapah,an (Apuyevmaüni) gne• 
........ neirettiği for ıs dö Kobra 
n111 " .bir milyoııeri tar"ln ,, isimli 
tehıkau müddciumumi.ik ta.rafından 
mllate'hcen görülerek gazele aleyhine 
tlir da-na açılnu1tı. 

BiriM:i ce&ada gar- en muha'ke.e
de ııııaezkiır tefrikanın müddeiumumi· 
1i1c: bratmdan yapılan 'tercümesile, 
•.ut11nlann wıah emey4 Terdik et1 
••dnıe ıaraanda ıcs ı far n:r p 
rülcl~ndcn tcrdjme erin ehli \--U

lnd tarafında., tetkik edilmesine 
btn venlmiŞtir. 

'Suriye Kırallığı 
~'it teb'ip1'Crc rap-en sabı'k 

Hidiv Abbas Hılrni Paşanın Suriye 
kırallığına gefüilmcsi ibtim~llerl 
kunetJ,.nmektedir. Sabık Hidlvin 
Ankaraya yaphğı son seyahatin bu 
noktadan mühim olduğu da &Ü) len
mektedir. 

Dün hareket eden Hariciye Vekili 
:f.eırifk .Rüştü .Bey bu mW:a.asebctle 
sor.ulan b ır suale, 'komşu Suriycnin 
uabm iş1cri 'hak1nnda mütaıea bcyn 
ed~ce~ cevabmı crm~ir .• 

Sabık IHid"v ve 'bık Erom Bat-
i Eb61 :üdn d.. ffaAJI Halet 

P .. ,. çaqnmha rr~nü A\"1'Up8Jll 
hareket ııcôece derdir. 

K~ta ithali 
a..cat cıyamıu aınhaliju.a 

mahsua kutular imali içia hariçten 
ma&e .itJıaline müs ade eClilccek6r. 

'llafıye Teftiş Riyaseti 
Ankar:\, 19 - Gümrük ve ın'bi ... 

ılar -.ekaleti müst Ş..-<\rı Adil B. Ma· 
11,ye teltit eyeti riyasetini nkilet• 
Üa ıeclecektir. 

Maarif Müsleşarı 
.... r .. '9 - r etkik •yahatinct.. 

• ...-ı eden lMaa · üztqarı S.Jla 
Zeaci B. bir rapor haurlt_y.arak .e
ıkiMıt ı111ak.mına tevdi et-1ıtir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Mucit 

J: Mucit - Efendim zatıaliniz bu 

· · ·u ~ " c udu - u ·· - ? amemanın m ru m sunu:ı 

Müdüc - Evet. 

2: Mucit - B~n bir le'l ıTcat -ettim. l 
.silaıemlmlzda yagm gibi !bir felaket olsa 
bu makine m ıtl~ada hıncahın, dolu 
bir salondan ahaliyi dışarı çıkarır. 

3: Mucit - Bakıaız. lşre makinem 

şu. Bunu sıner ı;:ı salonunun ortasına, ta· 

''ana asacaksınız, ve ... 

1 4: l:lasaa B. - Ay:. l .• Baksana_. Za-

j 
ten siaema ..... enund ;mse wOk. .se. 
salonu hoşaltac:lk değil, ugcak tJir 
alet icat et te getir. 



1 O Kanunusani 

Hergün 
ı.Vliiderecatımızın Çoklu
ğundan Dercedilememiş- ı 

tir. -
Gazi Hz. nin 
Seyahatleri 

Ankara 9 - Gazi Hz. Pazar
tesi günü buradan İstanhula 
hareket buyuracaklardır. Reisi
cumhur Hz. İstanbul' da 15- 20 

•,gün kadar kalacaklar, bir aralık 

Yalovayı teşrif buyuracaklar, 
bilAhare İzmire de gidecek\erdir. 

Gazi Hz. bugün (dün) şehir 
dahilinde otomobille bir gezinti 
yapmışlardır. 

Deniz Kazası 
Bir Genç Dalgınlıkla De

nize Düştü, Kurtarıldı 

Bu ııabah Boğaziçinde bir de
niz kazası olmuştur. T ahkikatımıza 
göre, Şirketi Hayriyenin (66) nu· 
maralı vapuru Kuzguncuk iskele
sinden kalkarken husule gelen 
ıarsıntımn tesirile iskelede bulu
nan bir genç denize dUşmüştür. 
Fakat etraftan sandallar yetişmiş 
ve kazazede baygın bir halde 
kurtarılmıştır. Kazanın sebebi 
gencin dikkatsizlik ve dal"'ınh-
ğıdır. 

0 

Gazi Köprusu 
Yeni yapılacak olan Gazi köprü

aünün ıartname ve projeleri hazır· 

lanmıştı. Fakat ithalatın tahdidi 
hakkındaki kararnameler karşısında 
k8prünün ıirudilik yapılmasına imkan 
.-örillememekt~rlir. 

Mavunacılarm içtimaı 
Mavunacılar cemiyeti heyeti umu

miyeai dün toplanmıştır. içtimada 

nizamnameye, idare meclialne kum 
n çakıl nakliyatı hakkında aalibiyet 

verilmoalne dair bir madde ilave 
edilmiştir. 

Bir OfürükçUIUk 
Senlye H. isminde bir kadının 

Ayasofya taraflarında üfürükçülük 
yaptığı tesbit edilmiş ve yakalana· 
nk Adliyeye verilmiştir. 

Habeşistan~a .. ~ 
Civar Kabilelerle 
Muharebe Oldu 

Cibuti1 9 - Bir katil hadise
si yUzünden biribirine komşu 
kabileler arasında şiddetli milsa
derneler olmuş ve (600) Habeş 
muharibinden mürekkep bir çete 
Fransız müstemlekesi olan Cibuti 
arazisine girmiş ve kabileye taar
ruz ederek ( 134) kişiyi öldürmüş· 
ttlr. Bir askeri müfereze muta
arrızları püskürtmüştür. Bunlar 
ağır zayiata uğramışlardır. ( 60 ) 
maktul ve birçok mecruh ver· 
mişlerdir. 

iki Hırsız Yakalandı 
Geçenlerde Ankarada bir ıaatçi 

mağazasından altı bin lirahk eua 

SON POSTA 

• 
TELGRAF HABERLERi 

ransada Heyeca Var 
orçlarını 

. "" . 
ıyecegı 

a Bo ibi Pa ladı a • 
erı rans 

Pııris, lO (A. A) - Alman Başvekili M. Brüningin 
ne şimdi, necle istikbalde tamirat bedellerine dair Al
manyanın beş para veremiyeceği hakkında vuku bulan 
beyanatı Parllmento mahafilinde pek vahim telakki 
edilmektedir. 

M. Brüning, Hitlerle görüşeceğini daha evvel Fran· 
nın B~rlin Sefiri M. Fransuva Ponıııeye haber verme
mişti. Bilakiı Hitlerle görüşmiyeceğini söylemiıti. 

Amsrikada Ne Diişüniiyor 
Bu beyanat, yakında toplanacak ve tAmirat işlerile 

meşgul olacak olan Lozan konferansına hiç lüzüm olnıa~ 
dıA"ı manasını işrap eder. 

Nevyork, 10 (A.A) - M. Brüningin beyanntı Nevyork 
bonuında hiç bir tesir yapmamıştır. 

. Halbuki Al?'anya, tediyatte bulunamıyacağı takdirde 
hır takım usulıere müracaat etınek lazımdı. Bu ı 
· · " d . . mese e 

Bir banker, bu sözlerin bir pazarlık için yapılmıt 
olduğunu ve tediyat hakkında bir itilaf yapılmaaının 

ınuhtemel bulunduğunu söylemiştir. 

ıçın vucu a getırı!en Yung planı, meıela Beynelmilel 
Lahi Divanı Adaletine müracaatı amirdi. 

Almanya iki VUzlU MU Hareket Etli ? 
Pariı, 10 ( Husuıt ) - Alman Başvekilinin M. Hit

ı lerle görüştükten sonra tamirat borçlarım vermiyeceğine 
dair beyanatta bulunmaaı çok manidar görülmiiştür. 

Eski müttefikler Amerikaya olan borçlarını 
vermezlerse bu, Amerika için bir felaket olmaz. 
Çünki Amerikalılar, bu mecburi tesviye suretinin 
gelmesini tacil edeceği refah devrinde bu paranın 
birkaç mislini kazanmaları muhtemel bulunduğu 
söyleniyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eski Borçlar jinhisarlar 
Teklifimiz Kabu.l Edilmek Ve Gümrük 

Üzeredır llll. h ,./. 
Ankara, 9 - Dayinler Mec- lV.l U llJ QZQSl 

lisinin son zamanlarda üçte bir 
nisbetinde tediye hakkındaki 
noktai nazarımıza temayül ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu münasebetle vaziyet ala· 
kadar mehafil tarafından tekrar 
tetkik olunmuştur. 

Netice Düyunu Umumiye 
Meciisine 3 te bir nisbetinde 
tediye hakkındaki noktai nazarı· 
mızı teyit eden bir mektup 
gönderildiği söylenmektedir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara. 10 ( Hususi ) - Ve

killer heyeti dün öğleden evvel 
4 saat ·süren bir içtima akdetti. 
İçtimada mül im meselelerin mev
zuubahs olduğu anlaşılmakt:adır. 

TUrkiye • Irak 
Ankara, 10 ( Hususi ) - Irak 

Başvekili Nuri Pş. ile cereyan 
eden müzakereler neticesinde 
hazırlanan yeni mukaveleler bu
gün imzalanacaktır. 

ltalya l<ırahna Nisan 
Roma, 9 (A. A) - Papa i~ly~ 

Kırahna (Christ) nişanımu bırıncı 
rütbesini vermiştir. 

Ankara, 10 (Hususi) - İnhi
sarlar Vekaletinde Vekil Rana 
Beyle Müsteşar Adil B. inhisar
ların müstakbel idare vaziyeli 
hakkmda tetkikat yapıyor!ar. 
Alınan ha beri ere göre inhisarların 
birleştirilmesi veya yalnız Memurin 
ve Hukuk İşleri Müdürlüklerinin 
tevhidi meseleleri görüşülmek
tedir. Fakat henüz kat'i bir ka
rar verilmiş değildir. Tlltün İn
hisarı Umum Müdürlüğüne şim· 
diki müdür vekili Hüsnil Beyin 
tayini kuvvetle muhtemeldir. 

Diğer taraftan yeni kabul 
olunan Kaçakçılık Mücadelesi 
Kanunu mucibince Gümrük Mu
hafaza Kumandanhğı te~kilatına 
yakında başlanacaktır. 

Askeri Üniforma 
Ankara 9 - Ali Şurayı As

kerinin son kararları meyanında 
askeri serpuş ve üniformanm 
tadili de nrdır. Yeni üniformada 
serpuşlar yumuşak ve ceketlerin 
yakası açık olacaktir. 

İş Bankası 
Hariçte Bankacılık 
İşlerile Uğraşacak 

Ankara 1 O (Hususi) - Harici 
ticaretimizin teşkilatlandırılması 
hakkındaki teşebbüslerden bah
sederken İş Bankasının lskcnde
riye, Hamburg, Marsilya, Tahran 
gibi merkezlerde açacağı şubele
rin bir nevi Rus Arkus müesse
seleri mahiyetini alarak Harict 
ticaret işlerile de m~şgul olcak!a
rmı bildirmiştim. Aldığım mütem
mim malumata göre bu şubelerin 
açılması munhasıran Bankacılık 

işlerile meşgul olmaları içindir. 

Cenaral Davesin istifası Şayiası 
Londra 9 - Cenevre konfe

ransından sonra Amerika sefiri 
Ceneral Davesin memuriyetinden 
istifa edeceği haber veriliyor. 
Bu istifanın Reyaseticümhurluğa 
manzetliğini koyması meselesi 
ile alakadardır. 

Belçikanın Tayyare Siparişi 
Londra 9 - Belçika hüku

meti, İng iltereye takriben ( 300 ) 
bin İngiliz lirası kaymetinde (60) 
tayyare sipariş etmiştir. 

çalan vo ikisinin de iami Hilaeyin r===-=---------------------------------------
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Ziraat Vaziyeti 

Bu' sene lstanbul vilayeti dahilin· 

d~ zirai vaziyetin çok müsait olduA'u 

iyi ınabıul alınmak ilrnitferinin ço· 
taldıgı kaydedilmektedir. 

U<i l{u marcı 
Gemici Cemil ve Mehmet 

Galatada bir kahvede kumar 
oynarken yakalanmışlardır. 

Şeker fiatlerinin bu bafta içinde birdenbi~e 1 r6nce derhal fırsatı g:ınimet biıdiler. Fiatleri yük-
yükseldiği, ( 38) liradan ( 42) liraya çıktıgı aeltivediler. 
bildiriliyor. Bütün dünyada tekerin kilosu ( 7 - 8) kuruş 

Şekerciler, ithala :ın tahdidi kararından sonra arasında dolaşırken ve memlekette şeker çıkaran 
bir müddet fiatleri tuttular, ihtikara sapınak iate- fabrikaların miktar ve kabiliyetleri malum iken 
meı gibi görünmiye çalıştılar. Fakat muhtekirlere fekercilerin tekrar fiati arttırmalarında ihtikar 
karşı şimdilik şiddetli tedbirler alınmadığını • gö- bulunınadığma, artık; 

/STER /NAN, iSTER INAN.rv!AI 

Sözün 
Yine 
Tasarrufa 
Dair 

Sayfa 3 

Kısası 

·--------------------~ s.----
Doktor Celal Muhtar Beyin 

imparatorluk devrinde her vesile 
ile tekrar edilen bir sözü vardı: 
" On paranın kıymetini bilmiyen 
Osmanlı değildir.,, 

Bu söz Türkiyede Celal Muh· 
tar Beyin anladığı mana ile bir
kaç bin Osmanlıdan fazlası bu· 
lunmadığı iddiasını da taşıyordu; 
zira on paranın kıymetini bilen 
Osmanlı herhalde birkaç bini 
geçmezdi. 

Şimdi bu "on para,,yı 

.. beş kuruş., yapalım; çünki 
o günün on parası, bugünUn beş 
kuruşudur. '1 Osmanh ., kelimesi· 
ni de 11Türk,, yapalım; çünki 
o günün Osmanlısı bugünün 
Türküdür. Cümle şu hale gelir : 
11 Beş kuruşun kıymetini bilmiyen 
Türk değildir. ,, 

Ben, beş kuruşun kıymetini 
bilmekle Türk olmak arasında 
bu kadar sıkı bir münase
bet olduğunu kabul etmem; 
çünki, benim nazarımda para, 
vicdanımızın bu derece kat'i bir 
ölçüsü değildir. Nekadar hakiki 
Türkler tanırım ki beş kuruşun 
değil, beş milyonun da kıymetini 
bilmemişlerdir. Sö:ıün doğrusıı 
şu olabilir: "Beş kuruşun kıyme
tini bilmiyen Celal Muhtar Bey 
değildir. ,, 

Son zamanlarda aşın mübalA-
ğalara meydan veren tasarruf 
edebiyatına fazla hayal karıştır• 
mıyalım. Kumbara çok faydalı 
bir şeydir. Fakat buhran deni• 
zinde çırpınanların sarılacak· 
ları yegane tahlisiye simidi değil-
dir. Parayı biriktirmek ve idar& 
etmek ayrı ayrı şeylerdir. Halkı· 
mızı kibritçiliğe teşvik eden pro
pağandalardan ziyade, ser· 
vetin idaresini öğreten neşri· 
yata ihtiyacımız vardır. Fakat bunu 
da, öğretmeden evvel, öğrenmek 
lizımclır. 

H~miş: Dünkü yazımda 11Bur
han Ümit., Beyin ismi sehven 
"Burhan Emin,, şeklinde geçmiş· 
tir. Tashih ederim. 

İdam Firarisi 
Barhnda Bir Köylüyü Pusu 

Kurup Öldürdü 
Geçenlerde Bartın hapisha· 

nesinden Hasan isminde bir 
idam mahkumu kaçmıştı. idam 
kaçağı Ulus nahiyesi civarındı 
jandarmalanmız tarafindan sıkıf• 
tırılmış, fakat Hasan pusu kura· 
rak ateş etmiş, kepçe Ali ismin· 
de bir köylüyü öldürmüştllr. Bir 
köylü de hafifçe yaralanmıştır. 
Jandarmalar Hasanı tiddetlo 
takip etmektedirler. Hasarun 
yamnda iki kaçak mahkum 
daha vardır. -----

Mübadele Komisyonunda 
Muhtelit mübadele komisy"'° 

ııunun mayıs içinde meıaisine 
nihayet vereceği ıararla ıöylen• 
mektedir. Komisyon dağıldıktan 
sonra dokuz senelik faaliyetini 
bir raporla Akvam Cemiyetine 
bildirecektir. 

Komisyon bugüne kadar llç 
buçuk milyon lira sarfetmiş, bu 
miiddet ıarfmda Yunanistandan 
( 400 ) bin Türk Türkiyeye, bu· 
radan da ( 300) bin Rum Yuna
nistana gönderilmiştir. 

Sokakta Top Oynamr Mı? 
Kadıköyde sokak ortasında 

top oynayan çocuklardan Refai
lin attığı top o sırada yoldan 
geçen Sıdıka Hanımın gÖ7.üuo 
isab~l ederek yaralaımştır. 



r Ta~ihi Fıkra 
Evlat Terbiyesinde 
Yenilikler ! 

insanlar, ilk korkuyu baba 
elinden tatmışlardır. Bu, en saf 
•• eq tatlı bir ka,YDaktan zehir 
almak aibi bir ıeydir. Fakat ha
kikattir. Korku dediiimiz u;brabı 
ilk insanlara tatbran babalardır. 
Ziya Gök Alpın ~der - tabi de
diği aile hakimiyeti de o siliba 
btinat ediyordu. Korku, finefsü
lemir, muhakeme kabiliyetini sar· 
AD rWıi bir teşevvüştür. Fakat 
insanlar ata korkuıilo düşünmeği 
6ğrenmişler ve bu korkuyu mer· 
t~be mertebe genifleterek ilahlar, 
ilaheler; cennetler Ye cehennem
ler t:ıavvunJna kadar ilerlemiş
lerdir. 

Atalık kuvveti, •edeni terak
ıkilere ra&"men, ehemmiyetini 
kayb~tmem~tir. HilA ictimai 
merciivende ilk basamak o kuv· 
•ettir. Beşeri müesseselerin bir
leşi[' te vücude getirdikleri mede
niyet ihramı, yine o kaideye 
milstenit gibidir. Ata, beşikteki 

lnsaıa y•vıı.su için bir mlllekDsıı· 
1ane, emekliyen çocuk içjg bir 
1ı1llrilkıp, bayata giren genç için 
hir klavuzdur. Ancak ata korl<u
audur ki lctimai kanunlara hlir
meti telkin eder. 

Hür terbiye, aerbes terbiye 
İtauriyeleri yol aldıktan ve ata 
gör.ünden korkutucu bir ııık de
ğil, aevdirici bir nur sızması tav
ıiye olunmağa başladıkhm tonra 
evlat ile baba ara.ındaki müna
aebctler bütün dünyada değiş
miftir. Bu değitiklikler muhite 
Ye bilhassa alikadarların fikri 
8eviyesine göre tehalüf ediyor. 
Bizim memleketimizde de evlidı-
m d6verek, korkutarak terbiye 
etmek isüyen babalar azalmııtır. 
Mamafih atalık tefkatini hudut-
lllZ bir mtıaamaha teklinde tefsir 
edenler yine azdır. Nüessirin 
•erini ytızn.tn barakması tabia-
ten mDmkOndz l oldupodıtn bir
~ok babalar yina evlAtlarının her 
halini dakik ve rakik bir mura
kabeye tabi tutuyorlar. Ukin 
atalık kudretinin terbiye nazari
yelerile f&yle böyle tahdide uğ-
nmuı yüzilnden yeni bir baba 
dmresi tfiremittir ki biz o ztim· 
reden bahaotmek istiyoruz. 

Bunlar, yani hür terbiye na· 
Driyelerini bqıbofluk maoa•na 
alan babalar, çocuklarım kendi 
ellerile meyhanelere götürüyorlar. 
Hıyabo arbk peder• tabi uaullc
re mütehammil olmadığına nefia
lerini inandırmak için yavrulanna 
sakilik yapıyorlar ye yapbrayor
lar. içlerinde tntaftl& kafa ile 
.taba ileri gidenler de var 1 

lıte onlardan biri, henllz on 
tekiz yaşında bulunan oğlile, 
Y ılbatı gecesi bardan bara do
laıtığını naklederdoa taaallüf a 
ıiritü 1 

- Ehi Serafettin Hazretleri 
de - dedi - benim düşüncemde 
idi. Babanın evlidına muhabbet 
detll. blrmet te ıöetermeaine ta
raftar bulunuyordu. Hatta bu 
akidelerini keramet şeklinde 
halka göstermek istediler. 
Ôlihıılerindeo ıonra kendile
rini ziyarete gelen mahtumlan 
Ehi Hüsamettin Hazrtjtlerini 
meııardaıı sıçnyarak ayakta kar-
ııladılar. Ankaradaki makbere
lerinde hali o vaziyette ve ayak
ta duruyorlar! 

Türk aleminde beşeri uhuv
vet fikrini yaymaya çalışmış olan 
Ehilc.rin kim!er olduğunu ve içti
mai sahada ne gibi roller oyna
dıklarmı, şilphe yok ki, bilmiyen 
bu zate • kendi fıkrasından mül
hem olarak .. cevap vermek ister
dim: 

- Oğullarına ayağa kalkan-
1 ar işte böyle ayakta kalırlar, 
bir daha oturamazlar!... 

*** 
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Yeni Yapılan Tarife Belediye ile 
Tacirlerin Arasını Açtı 

İzmir (Hamal}-- kadarlar ba ,e--
Çocuk hastalık- kildeki okturva 
l:ın mOtehaSStsı tarifesinin yerli 
olan Belediye sanayii öldürece-
Reiai Behçet Sa- ğini ileri sürüyor-
lih Bey, beledi- !ar.Diğer taraftan 

bir kanunusa· yenin paraa:zlık 
niden itibaren 
tatbik ıahamna 
konan bu tarife 
herine gümrüğe 
gelen yerli ipek
lilerin bir kısmı 
tüccarlar tarafın• 
dan iade edilmiş, 
diğer bir im
mı ise gümrlikte 

hastahğıua ıyı 
tetbis koyamadı. 
Bütçedeki açılı 
kapatmak ıçıa 
timdiye kadar 
ihmal edilen va
ridat menbala
naı harekete ge-o 
tirdi. Vitesini 20 
den ileri getirea 
otomobil tofö

lllflır. Tadil '••ird• /latlerl 61, luıgli paluılıl41114 '6Mkll •il" 
edilmediği tak

dirde tilccarlar mallarını film· 
rllkten çekmiyeceklerdir. Bu 
vaziyet, hem tilccann vaziyetini 
ıorlatbrmış, hem de mallann 
daha pahalı sablm•ma abep 
olmuıtur. 

rilnden ceza aldı. Sinemada ci· 
gara içenlere, aokakta tükllrea. 
)ere ceza tarbetti. Eski hesapları 
karııtırarak şimdiye kadar tahsil 
edilemiyen borçlan tah•il etti. 

Bütün bu tedbirler Belediye
nin açığım kapıyamadı. Bunun 
llzerine daha milhim tedbirlere 
lOzum g5rüld0. Bu tedbirlerin en 
mühimini Belediyenin şehre giren 
eşyadan almakta olduğu oklruva 
resmi oldu. Fakat belediye bu 
işte hatalı davrandı. İzmir tacir
leri arasında telitı mucip olan 
maddelerden bir kaçını zikretmek 
yapılan hatayı izah etmek için 
kafidir. 

1 - lstanbul Belediyesi ytız 
kilo Burıa ipeklisinden on lira 
okturva resmi tarlıetmektedir. 
lzmir belediyeti ile ayni miktar 

Vakitsiz Gelen 
ıJlüthiş Bir 
Fırtına 

Adana (Hususi) - Havalar 
kaç gündenberi m6llyim ve bat-
ta sıcak gidiyordu. Fakat kurtu
luş bapamımızın tesidi gününde 
ayleye yakın şiddetli bir fırtına 
çıktı, kısa bir müddet içinde or· 
talık altüst oldu. Bu yüzden şe
hirde camlar kınldı, dükin çin· 
koları kAğıt parçası gibi havada 
uçmıya başladı. Gece yansına 

kadar devam eden fırtına yüzlln· 
den telgraf ve telefon direklerin· 
den bir kısmı devrildiği için 
Konya, Anl,ara ve lstanbul ile 
de bir müddet için muhaberat 
lıılntaa uğradı. 

İzmirde 
Et Kaçakçıları Bir 
Memuru Y aralamııl:ır 
lmıir, (Hususi) - Ballıkuyuda 

Ahmet oğlu Mustafa ile arkadaşı 
Avni kaçak et götürürlerken mez-
baha memurlanndan ibiş, Ihsan 
ve Cemal efendiler tarafından 

karşılanmıs, Üzerlerinde (15) kilo 
kaçak et yaklanlDlfbr. Fakat Ka
çakçılardan Mustafa bıçağını çe
kerek memurların üzerine hücum 
etmiş ve ibiş Efendiyi yarala
mıştır. Polisler Muatafayı yaka
lam•ılardır. 

Bursa ipekJİ.lillden ( 360) lira .... 
ıim iatiyor. 

2 - Trikotaj mamulihnda 
lzmir belediyesi yllz kilodan 40 
lira resim istemektedir. Bu vazi
yet henüz inkişaf halinde bulunan 
Kadıköy ve civan dokumacılığııu 
tehdit etmektedir. 

3 - lzmire lstanbuldan gelen 
bir filim için İzmir belediyesine 
40 lira resim verilmek mecburi
yeti vardır. Ayni filim ( 25 ) lira 
kira ile lzmirin bir kar.asma g6n• 
derilse, iadesi halinde yeniden 
40 lira resim vermiye mecbur 
ediliyor. 

4 - Belediye, matb~ a ve 
gazete klğıtlanmn kilosundan 
( 1) kuruş oktuna rami talep 
etmektedir. 

5 - Peynirin kilosundan 2 
kurut vergi İltenilmektedir. Ala-

Tüccıtrlar odada toplanarak 
belediyenin bu tarifesini protesto 
ettiler. Dört kişilik bir heyet 
viJiyete, Milli İkhsat ve Tasar
ruf Cemiyetine, Fırkaya giderek 
vaziyetin nezaketini izah etti. 
Bunun tızerine Belediye Reisi 
Behçet Salih Bey gazetelere be
yanatta bulunarak bu tarifenin, 
Ticaret Odasının muvafakati1e 
yapıldığını anlatmıfhr. Halbuki 
Ticaret Oclua tarifeden haberdar 
olmadığını, Odanın noktai naza· 
nnm başka fekilde olduğuna 
resmen ilin etmift:ir. 

ADNAN 

Urla Ve Kemalpaşada 
Yardım Tedbirleri .. 

Yardım A~getl K•malpttfll Katı ,,.,.Tt•zlntle 
lzmir ( HU1USI ) - Urla Ye 1 muı, akla gelen ilk tedhlrler 

Kemalpapda muhtaç balkın yar- aruındadır. Bununla beraber 
dımma koşan Hililiabmer heyeti ihtiyaç •aziyetinin menii oklatu 
vaziyeti iyice tetkik etmif, mu'!• da tesbit edilmiştir. 
venet tekillerini tesbit etmiftir. 
Heyet bu hususta muntazam bir 
programla hareket etmek lüzu
munu takdir ederek o ıekilde 
harekete karar vermiş bulunmak
tadır. Diğer taraftan bnkümet, 
ihtiyaç halinin bir an evvel nt
hayet bulmasımn ne ıuretle 
milmkOn olacağım araştırmakta-

dır. Muhtaç çiftçiye kredi açıl
ması, satılamayıp k6ylftn6n elinde 
kalaD tiltilDlere mOiteri bulua-

Bir KAtip Mahkemeye Verildi 
Kayseri icra direıi katiple-

rinden Kemal efendi icra doıya
larından muhtelif evrak çalmak 
cllrmile azledilmiı ve mahkeme
ye verilmiştir. -----

Hayvan ihracatı 
Çeşmeden Sakız adasına bu 

hafta zarfında 15 ökllz, 5 inek, 
bir dana, birkaç ve 1 apa 
ihraç ohJDmuatur. 

bur eden zührevi hastahklard 
biridir. ( Gooosok ) isminde b 
mikroptan olur. Erkekte idrar 
kadıada rahim, yahut idrar yo 
hastalanır. 

Htld Devre- Erkekte işaret
ler: Kadınla temastan bir, nı 
yet beş güo sonra idrar yolunlJll 
haricinde bir k.qınb ve ukallll" 
dan ilk günlerde parlak, ıoıırr 
lan sarımtırak, nihayetinde 
ıilimbrak bir akıntı bqlar. 1 
rar ederken yol yanar, sızlar· 

Beı altı hafta sonra idrar sarr 
laşır, sonra kaybolur. Ağrılar 
ve llmlar da hafifler. 

Kadında işaretler; Akıntı ar 
mclır, fak~t, ağrıla•, swlar dahi 
azdır. iltihap ekaeriya rahi• 
yoluna, mehpelc inhisar eder. 
Hut•hk idrar yoluna kadar yr 
,.&clajı vakit idrar ederken .._. 
aı. TIU'dır. 

T.,a,irler - Ba hastalığı rr 
mamak için çok 1orgunken Y9 
bir de içtikten aonra kadmla tem 
etmemek lizım geldiği gibi, tr 
mutan sonra da idrar etmeli we 
ldnr yoluna bir litre •da (0,50) 
,....., yahut (1) gram permangr 
nat d~potas şınnga etmelidir. 

Tedavi - Erkekte: Küal, 
bira veya herhangi bir içki kul
lanmamak, baharatlı yemekler y 
memek IAzımdu. Kab bir yatai
yatmalı ve arka üstll uyumr 
malıdır, böylece iatiaZlara maDl 
olanur. Uzun tenasüle suğuk • 
ıınnguı yapmalıdır. tnkıbazdaa 
k~. Akuab anmtırak 
bir renk aldıktan sonra, iaran 
mltealnp pemanaanat ıırıqd 
yapmalıdır. Cerahatli elleri kat'r 
1• ıize 9İinllemelidir, kir er 
mak tehlikesi Tanbr. HMla alr 
ADU eczane pamuğile ........ 
Ye her (pU11man) daa sonra 
pamuiu yakmalıdır. Bir (suspar 
mftl' kullanmak ,ok faydalıdu. 

Kadında: Pennaqanat, yalaat 
dblime ile tırınga. kAfurulu ir 
pirtoya babnlmıt pamukla (tam
bon) yapmak aonra cevil 
yaprağı suyu ile dahilen yıkanm 

itlüatin tlPVre - Renksiz de 
olabilen akıntılar devam eder; 
hazan • Askeri damla " denile• 
her ubah bir damlaya iner. 
Hutalık bu tekfinde de sari olr 
bilir Ye bundan dolayı .airayetlef 
fazla oluyor. 

llatilatlar- Melün belaoğu)r 
luiu hutahğı müzmin teklinde 
birçok ihtilatlara sebep olurs 
Pro.tat, urşit ( YumufbllU'ln tir 
mai), idrar yolu darlıiı, mesallll 
iltibabı, belaoğukluju romatir 
-, aeylam meai gibi hastalalr 
lar yapar. 

Kadında ihtilAtlar dala& nadir 
• de p.-itoeit ıibi tehlikeli 
akıDetlere de müncer olamUr. 

Kaplan Avı 
lzmir Civannda Avcılar 

Bir Kaplan Vurdular 
lzmir (Hususi) - Selçuk tr 

raflannda avcılar tarafından bit 
ıllrek avı tertip olunmuştur. A.
cılar domuz avlamak niyetil• 
harekete geçtikleri SJrada önlr 
rine kocaman bir ka;>lan çıkmı.r 
br. Fakat ilk hamlede vaziyetİJI 
nezaketini idrak eden avcıl" 
tnfeklerini kaplana çevirmiş 'f8 
on iki kurşunda hayvanı yere 
MnDİflerdir. 



10 Klnunusani SON POSTA 

"" Siyaset Alemi A E 
Amerikan 
Müdahalesinin 
Tesiri . . 

Tokyo 9 - istifa eden Japt>n 
a'•inesinin iktidar mevkiinde 

Amerika Mü ahalesi Bomba Gibi 
Patladı - Hindisblnda _Olan Bitenler 

kalıaasıoı İmparator tasvip etmiştir.:~ 

* Tokya 9 - Resmi mehafil, 
Mançuri meselesine ait olarak 
aokaz Devlet muahedesinin tat• 
bile tarzıwn yeniden tetkiki için 
'bir konfer.,ns toplanırsa Japonya 
bu muahedenin yeni baştan ta• 
dilini istiyecektir. .. 

Bertin, 9 - Servis Parlama~ 
ter Sosyalist, Mançuri meselesi 
münasebetile Amerikanın Japon· 
Ja nezdinde yaptığı teşebbüsün 
pek geç kalmış olduğunu, maa
n:ıafih beynelmilel bir rezalet 
çıkmaktansa bu teşebbüsün geç, 
fakat yapılmış olmasını tercih 
etmek J.izımgeldiğini söyledikten 
aonra diyor ki : 

Acaba Tokyo HükOmeti, Va• 
ıington Hükumetinin geç kalmış 
olan bu intibaı tesirine kendini 
lrapbracak mı? Bunu arzu etmek 
lazımdır. Fakat Tokyodan gelen 
llk akisler bunun hilafmın tecelli 
edeceği endişesini uyandırmak
tadır. Amerika, teşebbüsün baka· 
retle telakki edilmesine tabanı· 
mül etmediği takdirde ne ola
caktır? 

Mukdende, Çinli halk, feci hi muhaceret /ıalinde eşkiganın oe Japonların önünden kaçıyor 

Aksaya şarkin istikbali, her 
samandan ziyade tehlike ve ka
ranhklı ihtilatlarla doludur. 

lngilillz Japon Rekabeti 
Londra, g - Mançester Tica

ret odasına Hindistandan gelen 
bir rapor, Hint - lngiliz ticareti
nin vaziyetini pek endişeli göster
mektedir. Bunun sebebi, Japon· 
ranın, Hindistanda çok muvaffa. 
kıyeili bir rekabet yapmakta ol
masıdır. Hindistanda, Japonyaya 
karşı himaye tedbirleri alınması 
diişünülmekle beraber İngiliz pa· 
nıuk sanayii ayrıca fiat)erini de 
indirmeyi kararlaştırmışlardır. 

Amerika 
Ne Demek 
• 
istedi? 

Berlin 9 - Çermanya gaz&
tesi, Japon imparatoruna yapılan 
ıuikast münasebetile Almanyanın 
Japonyaya karşı duyduğu tevec
cüh ve hürmetten bahsederek 
diyor ki: 

Japon hükOmetinin çekilmesi· 
ilin doğrudan doğruya harici si
rasetten ileri geldiğini söylemek 
Janlış birşey olmaz. Amerikanın 
notası, Tokyoda bir bomba tesiri 
yakmışhr. Mançuri hadiselerinin 
bqmdanberi Amerikanın yaptığı 
bu en müessir müdahale ne Ce
mıyeti Akvam notalanmn Te ne 

japonyanın 
Fikri Nedir? 

Tokyo g - Amerika tarafın
dan veı·ilen notadan sonra Ja· 
ponyanm takip edeceği siyasi 
battı hareket, Hariciye Nezareti
nin şu beyanatı hududu dahilinde 
cereyan edecektir : 

Amerika, Japonyanın Mançu
rideki icraat ve harekatını Çinin 

idari tamamiyetine ihlal mahiyetinde 
telakki edebilir. Fakat Nankin 
hükumeti, hiçbir zaman Mançu· 
ride tamamen lafzi bir idari 
hakimiyetten başka bir hakimi
yet tesis ve icra edememiştir. 

Japonyanın halihazırda Man
çuride ittihaz etmiş olduğu hat
t!hareketi tadil etmesine imkan 
yoktur. 

Çünki Japonya hak ve men
faatlerini muhafaza için BSgarl 
tedbirler almıştır. Ahval ve ha· 
disabn kendisini işgale icbar et
tiği bir araziyi japonyanın daimi 
surette elinde bulundurmayı hiç
bir zaman düşünmemiş olduğu 
da ayrıca ilave edilmektedir. 

de tahkikat komisyonunun husule 
getirmiyeceği bir tesir yapmış· 
tır. Bu nota, Vaşingtonla ihtilafa 
düşmeksizin Japonyanm geçeceği 
ve geçemiyeceği siyasi ve askeri 
hudutları tespit etmektedir. 

• Londra 9 - Tokyodan Röy-
ter Ajansına bildirildiğine göre 
resmi mehafilde, Japonyanın, 
Japon mallarına karşı boykotaj 
devam ettiği takdirde Çin liman· 
larının nbloka edilmesi veya Çin 
limanlarına bahriye askerleri çı· 
karılmasmın muhtemel olduğu 
söyleniyor. 

•SON POSTA. nan Milli Tefrikası: 75 ========== 
AB, MINEL AŞK! 

MUHARRİRİ : SERVER BEDl 

O gece Halim yanımdan av· 
nlmadı. 

- Ben uyuyamam, dedi. Bu 
gece gözümü uyku tutmaz. Çün· 
ki bir idam maznunu gibi hele· 

can içindeyim. Beni yalnız bırak· 

ma. 

Halimi yalnız bırakmadım . 

Hatta ayni odada yattık. Sabaha 
kadar birkaç kere uyandı ve asa
l · ~~ıer ıreçirdi. İki defasında 

oturduk ve cigara içtik. 
O gece anladım ki, Narin fe. 

na bir cevap verecek olursa Ha
limin yaşıyacağı hakikaten şüp· 

helidir. Son kozunu oynıyordu. 

*' 
Ertesi gün Narin bana dedi ki. 

- Romanınız iyi bitecek. 

Hemen telefona sarıldım ve 
yazıhanesinde, telefon başında, 
benden kara haber, yahut ta 1 

İngilizler Hindistanda . 
ne Düşünüyorlar? Vaziyet 

Londra, 9 - A~erikanın ne Merkezde? 
Japonya nezdinde yaptıgı teşeb-
büs münasebetile İngiliz gaze· 
teleri ayni fikirde değildirler. 
Muhafa:zaklrlar, Japonya ile 
iyi geçinmek arzusunu gaster-
mekte, sol cenah gazeteleri ise 
Amerikanın verdiği dersten isti· 
fade tavsiyesinde bulunmak
tadırlar. 

Momig Post, Mançurinin Ja· 
ponlar tarafından tahliyesinin bir 
felaket olacağım, çünki hu mın
bkanın anarşiye atılacağım ya• 
zıyor. 

Deyli Telgraf ise Amerika 
notasını bir müdahale addetmi· 
yor, sadece mevcut hukukun 
teyidi telakki ediyor. .. 

Tokyo 9 - F uçeu' dan bildi
rildiğine göre Kitmagı kruvazörü 
kumandanına yapılan ve bu zatın 
ağır surette yaralanmasım intaç 
eden hadise kapanmıştır. 

Eyalet reisi, Japonyaya tar
rlye vermiş, Japo aleyhtarı cemi• 
yetlerinde feshedileceği . vadolun· 
muştur. ···-············ ............................ ..-. ........ ... == TAKViM-:=. 
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müjde bekliyen Halimi buldum: 
- Müjde! dedim. 

Kahkahaya da, hıçkmğa da 
benziyen müphem sesler arasında 
şu cevabı verdi : 

- Ömrümde bu kadar sevin· 
medim ve sevinmiyeceğim. 

Narin yam başımda idi. Ku· 
lağıma iğildi ve dedi ki : 

- Üç şartım var. Ben söyli· 
yeceğim, siz de telefonla haber 
vereceksininiz. Kabul ederse ... 

Şartlarını birer bh·er Narin 
bana söyledi ve ben de Halime 
telefonla bildirdim : 

l - Maziye ait hiçbir imada 
bulunmıyacak. 

2 - Narinin babasını tanıya
cak ve ona hürmet edecek. 

Yeni Delhi, 9 - Hint Birliği 
Kongresinin Muvakkat Reisi 
Ensari altı ay hapıe mahküm 
edilmiştir. 

* Kaveupur, 9 - Hint komft-
nistlerininin lideri olan Roy, 
Hint hükümetine karşı fesat 
tertip etmek ithamile on iki sene 
nefi ve tehcir cezasına mahk\ım 
edilmiştir. 

* Yeni DeJhi, 9 - Umumi vali, 
Yuvarlak Masa Konferansına 
iştirak eden üç Hintli mümessil 
ile görüşmüştür. 

Bu mülakat, Hindistan idare
sine verilecek yeni şeklin esasım 
kuracak komitenin teşekkülüne 
aittir. Bu istişarl komite on bet 
kişilik olacak ve umumi vali, 
komitenin reisliğini ifa edecektir. 

~ 
Delhi, 9 - Aralarında Ma

halli Kongre Reisi olan Arif 
Hazfi del bulunan! kongre reis· 
lerinden dört kişi gayrimeşru 
ilan edilen kongrenin tertip 
ettiği bir içtimaa iştirak ettikle
rinden tevkif olunmuşlardır. 

Af mangada 
Siyasi 
Vaziyet 

Berlin 9 - Alman Başvkili 
ile M. Gröner ve Hitler arasında 
vukubulan mülakat hakkında 
gösterilen ketumiyete rağmen 
Hitlerin hükumet projesinin ka· 
bulil için zahiri birtakım şartlar 

3 - Paraya tapmıyacak. 

Halim, telefonda : 

- Kabul, kabul, kabul J •• diye 
üç defa bağırdı. 

Jt 

Şimdi, Cihangirde, güzel bir 
apartımanda, sakin yaşıyorlar. 

Arasıra onları görmiye gidiyo
rum. Halim kendini topladı. 

Geçen hafta evlenmelerinin 
yıldönümüydü. Evlerinde bir 
davet yapmışlardı. 

Kendilerine şöyle bir hediye 
götürdüm: Hani, eskiden, kahve 

duvarlarında sık sık görülen bir 

" Ah, mine1aşk " levhası vardır. 
Arap harflerinin gözlerinden 
çeşme. gibi yaşlar boşanır. 

Sayfa 6 

1 

• 
Gönül işleri 

Karilerim in 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ankarada Mustafa Zihni Beyeı 
Mektubunuzu ve resminizi 

neşretmekte mazurum. Bahs'!tti· 
ğiniz genç kızın sizi paranız için 
sevdigini zannetmiyorum. Kızlar 
mirasyedilerden ziyade, çok ka• 
zanan erkeklerle evlenmeyi ter
cih eder. Kendi kendinize 
fazla iltifat ediyorsunuz. Eğer 
laza temayülünüz var~a, parar.ızı 
kendiniz için bir bedbahti sebebi 
addetmekte ruana yoktur. Bu 
vehim !{adınlat için doğrudur, 
fakat erkekler için değil. .. 

M. Nihat Beye : 
Sorduğunuz sualin cevabmı 

biz değil tabiat verecektir. Bu 
işte zoraki hareket edilemez. 
Fırsatlardan istifade edilir. Hatta 
zeki adamlar bu fusatlan icat 
ederler. .. 

M. Med Beye: 
Sevgilinize karşı hissinizi 

açıkça ve bütün samimiyetile 
sözliyecek bir fırsat gözetleyiniz. 
Kızın birdenbire çekingen bir 
hal alışı, sizi tecriibe içindir. Bu 
tecrübeden muvaffakıyetle çıka• 
bilirseniz kızın tekrar dönmemesi 
için sebep yoktur. Bana yazdık·. 
)arını ona söylemek kafidir. 

• 
Ankarada N. 1 Hanıma: 
Bu bamm bana gençlerin ne

den hoşlandığım soruyor. lnaau
lar biribirlerioe benzemez ki, 
size bir reçete yazar gibi bir 
cevap yazayım. Her gencin tabia
ti, mizaç ve meşrebi başkadır. 
Herkes başka birşeyden hoşlanır. 
Sizin gözünüzde muayyen bir 
genç varsa, onun tabiatini tetkik · 
ediniz. Bu tetkik ıizo en doğru 
yolu gösterecektir. 

* Osküdarda Rana Hanımaı 
Her gencin ilk rastgeldiğl 

kıza söylediği beylik birtakım 
aşk sözleri vardır. Bu sözlere 
ehemmiyet verilmez ve inanılmaz. 
Hakikaten sevilip sevilmediğinizi 
ancak zaman ile ve ufak tccrit
belerle anlıyabilirsiniz. 

HANJMTEVZE 

ileri sürmediği anlaşılmıştır. 
Hitler, kendi partisinin mev• 

kii iktidara geleceği kanaatinde
dir. Gerek parlamentonun vazi· 
yeti, gerek siyasi vaziyet, Hitler
cilerin bir temerknz hilkQınetino 
iştirakini mükün kılmakta8 ise de 
sosyalistler, Reisicümhurun Tazİ• 
fesinin temdidine, bu temdit 
keyfiyetinin birtakım siyasi pa
zarlıklara ıebebiyet vermemesi 
ıartile muhalefet etmiyeceklerdir.~ 

Bu levhalardan bir tane but .. 

dum, götürdüm, meşhur fıkraya 

anlattım. 

11alim sevincinden çıldırdı. 
Levhaya baktı, bakb, birkaç 
kere yüksek sesle; 

- Ah, minelaşkl Diyo oku
du. 

Ve levhsyı derhal yatak oda
larına astılar. 

Halim, beni gördn.kçe diyor ki 

- Her sabah levhayı bir 
kere dua gibi okuyorum. Bu ltv• 
ha, Narinle benim aramda, belki 
nikahımız kadar kuvvetli bir ra
bıta olacak! 

SON 
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Yeni Cigara 
Paketleri Ve 
Bir Şiluiget 

M...u.. ibaaal ed.erek zarla 
alı.tiamiyı:t v:AtJ»Ck aletinde 
_,. 11ut>laıa'ı]lll. J3u .Adet 

••••• r•ı•aw .... ..-bir 
f*i1 ._ ... . drW _. 

-.ek te .dlzetll•· • 411bdleae 
*r6 ~ Wdsar taaresi-'lı• 
lıalde .bir ,_u;k ....... 4e • 
....... ...JWif?jQI ,... • 
..ıır dıP• btulaa 9kardü 
Bu WaıııdlııW eit• mc. ıay
-. ..... i&ıllt• • ··••j 
edilmiftir, h da feaa 4afiL. 
Fakat... Bu yandaıı apna cigallll 

.. kıttini ~ta JPadaa j,ir iki 
taneciıııi lç.tiaiz ai.. yiı,.j daW1-
,rd dükM #IU'A .. ket; ibir 

--·~ ... iZ e. ıpd etler -
cigantlar -cepte 1'ıôm• 4-ıd.-

fundan cigara.laruı ebeı1Sf Bar

ambdan boıalaJw - abiatile 
h ·ı,cıiywk bir Aile .,..ıifor. 

TatUn lnMsar idaresi acaba 
eski 1ıa11attan ne zarar s&rcln 
de paketlel:i 'bo bale sdktu? 
ıE vveJleri Datten açı1an ,pa1cetler 
cepte kaimeıı dursa C1a, d,ıar•

lar lstAate munı.i bir ıeldl alır, 
n JMttebi JJ.iribukteıı mOteElll&ir 
olmazlardı... ,&imdi ise vaziy.t 
, ... , ... .eçbleclir-

Binbir mBt'küWla :bir clgua 
pu'.UIDI tanin edea 'balkın aldıjı 

dpaelar .da .böy.18 .heder o.lursaıı4 
Jrir'• W... ,ekA ede=k?. 
Aml o... tililnlerin .aef&altiai 
•• r·s aı • -. wı.,. • ıP•· 
kette ... mllk f+hnr id.Ninin 
acaba nereden aldana ce'Wi? •• 
idareye acaba: 

Kim etti ba 'kin MDa t*lifl 
Diyemez miyiz? 

Karileritıizdeu 
Mir 

BıOI Bir rtlcir 
P.- iıdalltllİ n Hiikimet son 

_..elenie mllııim bir .tetebhis 
peşindedir. f 1111- Mina. &Minik 
Iİfli c1iA- Avrupa şehirlerile Arı
kai.a ve t.tau1Jıj •asında tehnon 
ahit• tais •dildi. 

$1ptaelis W ı.. ite Wr di,9ee
timk ,.üw. &kat -.. Julına 
enell dtMb ~ -.sıa
a. telefoa ftl4tit-nı temia ..tıme
l,dlı. ..... , ... b .... .1rm.-. 
Konya, Eı zm am ıafM p'hhteıti· 
dzle telefon 11111c:llemeai 'J8pa• 

mı7orum. 

1w .-kahil Amp ,.ıa;dde 
•Dk•leme mQmld)g .b.ir ı~klf' .Jir-
•iPiı. JWbuW evnlA 4lahilcle, 
.,... da hariçte telefon nail1cll-
lemesi temini daha iy1 ohsaaz 911 

idi? 
ClbaH 

N. c. 
CeıiJllarıou.z 

Ankakra erkek liseııMd.-a 
284 lUjet S.ye; 

Kendileri her auaan Dariı.
cla)'ide bulunur. MektuplanlQZI 
Tep6itqmck ~e kar• 
dN pdenaWliıaiaiü 

Kaçak et ahnaynm. 
Parça et almayJJUS 
ÇWıki hastalıklıdır-

Tahdit Kararından Sonra 
İstihsalitOldukçaFazlalaşb 

Here1- I....._. 
günde 1 O O O metttt1 
günlü kıımaı ~ 

illl..Uıl&ll/t:ltld.ü-

Yeri 1Dldı polMlcam W•ııa 
çdk iyi yeı1eşt1. Halk ıabakala
nnm Ttirk istihsallbna karşı göt
termii .rağbet, yerli malı ıuur11-
awı .altieleıi ,ıüi, idilibili Üşl
anleu enm~ ~or. ıF,.akat 
ılaaüuu ıd11 MI u-. remi ılDUI 
aıllijlııetini dtepı.bWaleliıı ku'f• 
vetle idrak etmesi litnm&tr. tr'al'»- A 

rikacılar bu nğbetten kuvvet at· 
malı, 1>a kuvvetle -yeni hamleler 
yapmalıdır. 

Yerli mtıt~ kalala
'l'lllc:Wd ~ltbüs trab11iyefini tak
Yi.fe eden en tıı1fhi111 .mesele de 
~ta1ıdi0 kawı.dır. T alıilit karan 
jkj .a.y.danberi Ut.bik .eclilirQI'. 
Jlnsms faydalt aeW•iai •izle
rimiz1e garo,eruz. Bu faydanın 
'l'e ... e...,,nia memlebt lebi
'8e illlti ıüç -.U "kuançlı Glabil
meıü. ')'ine 1d91:eşeb1tislerin faa-
1İ.JetBe m&mküııdllr. 

'"' ftlrikata .. 
Biz, 7~ .mah ıJ>Olitilca• Ye 

tahdit kararmdau '80D1'a fabrika· 
lanmızm yeni bir w~ bu-
lunup bulunmadtğım te'fkik 
ettik. Bu ._.. lk 
ol~ Saoeyi ve Maadin ban'ka· 
.8lDUI fabdkalannı _pzdik, faali· 
pt. .trafmda ı111u'k9.-lu yap* ~ ıı11n11ile ,_.,._; 

SanaJ.i Ye llaadia ...... 
tahdit 'karannaan spnra yerli 
mallara kU)l ı&stvilen rağbett 
ilk 1aam1eıe atlayan mtleueae1-' 
arumda ıla 1nfta . ..._idedir. 
8'98111 Az-=iaedir ki -.ıka, keo-
di fabrikalan9 7&Di makin··· 
takviye etmt:Ji ltı~mlu ve fay
dalı bulmuş, Avrupaya makiae ...... ~. 

Ba makinelerha bir kısmı gel
mil- yuler.üıe yedqtiritmiJtir. 
Bir kıamı da yoldadır. Bu g&sı
'lerde gdenk 1lit oYtlhrı fab
rikatara 16nderileeektir. 

24 Saat Mesai 

lszıılmnz D lrıiaci ··- ..... 
n .... wltlhc Mrw te-
Ubal -.eek Mr:..de •al Jıe
dflirmlk illa...,. u.-ı 
ç•' 1 qlz lf mi& BımllPIP 

r 

Segb* laıntlurıa /at.ll:o•""• e,b•11 
elinele i ti, fabrika vardır ki ı • ~- ~ W ism•da 
bun1aruı bir kısmı ıehrimizde, ...... bıa ~ Jin11 ....... 
b"ır kısmı da Anadolunu vesaire istihsal .edilmektedir. 
muhtelif phirlerindedir. Sermaye Meselesi 

.lermayelerine re1inoe, bu 
fabrikalaıdaa birkaçımn 1erma• 
_yeu tamamen .bankaya aittir. 
Diierlerinde ise sermayenin bir 
kıemm• ı...ka, ıbir J,;,...,.. ela 
batft .,Uketler hissedardır. 

ıstanbuidaki F*ikttar 
Baııkama f.taabulcla iç dl

Mm fabı'lkas1 vardır: Bakı.kay, 
·~ Defterdar fabrjkalan. 

S.""'6J .......- fabr.ikası 
IOn glnlenle iflerİDİ taa,Ja artbr-
qbr., Şimdiki halde glblde beş 
bin bq yOz metre kadar bez 
dokumaktadır. 

Beyuz fahrika1118Ul faaliyet 
aahasa daha pniftir. Bu fabri
kamız bir taraftan kösele ve deri 
yapmakı., diier taraftan da kun
dura tmat etmektedir. Fabrika
da kundura imalib senede (700) 
bin çift kadardır. 

Defterdar labrik~a gelinee; 
b• fabn"ka geceli gtindllzlO ça· 
lqmaktachr. Bu .faaliyet ayeain
dedir ki gllnde .(2)bin metre elbi
selik kumq imali m&mkiln ol· 
maktadır. 

._._ •de .bir .ele He•e-

.Bed•n•• bugiiakt .,..,,_ 
yedi buçuk milyon liradır. 

aa emaye .De &.tubul " 
A..W..-W f.abımd... --
1elerine iftirak edildill -gibi 
a,...ca 1>u mlleueseterln llredi 
ihtiya"1an ... huUı cariler .. 

Baabmn Anaaoiudaki fabri
kalan ıunlardır. 

J - AkaarA)' viliye.tiode Elek
trik ve fietiımen Şirbtt aer
mayesi (250) bia lira. 

2 - Toa,ada (108) biııa 1ia 
.,..,..- tama.en baak- • 
Maraşta (110) bin lirası bankanın 
elan ( 1.20) bia .lira wmq41i .iki 
çeltik fabrikUJ • 

3 - Kaperide ( 17..5) bia Jina. 
hk pm laah ipliji fabrikası. Bu 
fabrikama seı:mayesindea ( 161) 
bbı Jiram ltankamndır. 

, 4 - lapar.tada (iM) ma ira· 
lak ytln hah ipliği f abrikaıı. 

5 - ( 400 ) bin lira sermaye
li Ma1atya elektrik tirketi, bu 
aermareden ( .133 ) bio lirua 
bankanındır. 

B - ( 5) mi9oa lira ıerma· 
reli Uıak teker Ye ispirto fahri-

Pariste 
MiilıimBir 
Futbol Maçi 

'Bu lıusmta E11erton ile 
.lan mnzakcreler .milsait bir c 
JBll takip etme'kte .oldua11111da1 
Vie11Da - Everton brşılaş;unuPlllll 
5 'Mayıs 1932 Jtar'iate Ko1 
.-tadında ia:ası ıimdiden 
et1ilme1d:edir. 

Matika r..m Juraru 1 

No-Vm:Jç. B (~ -
aneld bumwa4ia .kA6 
oynamamaı olduğundu .ula 
taaDifa .ithal .edilmemif 
Mi.tam Helen Wal., IU2 ... cm 

Ams'r• tlı" --amDH 
--... S.,de•?·it b 
.ınktadır, 

Lodra, (A.A) - 1lo,6 11 
tanya - Avuaturalya hava •ete· 
yapmaya teıebbn. eden · 
tayyareci lOu,gstord Smldı 
Abah ilk .merbalelİDe 7eıtı1mıC11 
6zre Jaanla.ıımqbr. 

Buz üzerinde Holllf 
.Londra, lA.A) - BIJ;lk 

tan.J.a beyaelmilel fii6r ve ail 
.Dzerine buz llltlhıde JNltiıılJ 
,piyo.alqpn.da hiriaci M. 
JWl, ikinci M. La Caz, 1ldlDC 

M. fL c-ta11fine ••tar· 

v 

klllL Serma,yesi tamamen b 
1a gep1İf6r. 

7 - ( 360, bin lira~ ....... 
Trabzon elektrik 1bketi. 
ketin 1 il>' bin ..._ ......... 
dır. 

B - ( ıao) bin lira 
Y llvas debıwat firketi. Bu 
mayenin de { 50 ) bia liruı 
lrama&r. 



Bu Sayfa A ru a Matbuatında Bu Say/atla 
Haftada irkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

Bugünün Robınso1ı [(/·üs ~~si 
•• 
Uç 

• 

Suyu, A eşi, Yiyeceği ası ldular? ada ld 
Ka 1 n Tarağını Muka des ibi Sa <lamışla 

Geçende ajans haberleri ara-
sında, Cenup Oltyanosunda ıssız 
bir adada hakiki bir Robinson 
Krüsoe keşfedildiğini bildiren bir 
havadis vardı. 

Üç sene evvel o civarda gemi
cri batan ve yüzerek bu ıssız 
daya düşen iki gemici, o:zaman

danberi bu adada yalnız ve 
kimsesiz ya.~amışlar, nihayet 
o civardan geçen bir vapur 
tarafından kurtarılmışlardır. 

Bugünün Robinson Krüsoeleri 
ild İngilizdir. Birinin ismi Swan 
Gtekinin Billdir. Bu iki kazazede
den Swan maceralarını şu suretle 
anlatmıştll'. 

•Oç sene evve Avustralya li
manlarından birinden İngiltereye 
gitmek üzere yola çıkmıştık. 
Vapurumuz Valparezo civarında 
ateş aldı. Biz üç kişi üç gün de
niz üzeriude kalmışız. Ayıldığımız 
ıaman lcendimizi sahilde bulduk. 
Vapurumuzdan eser kalmamıştı. 
ilk işimiz kurtulduğumuzdan do-
layı Allaha şükretmek oldu. 

"Kendi1Jlize geldikten sonra 
bulunduğumuz toprağı araştırdık 
İwian ve hayvan namına bir şey 
)'oktu. Burası küçük ve ıssız bir 
ıdacıkh. Şurasında burasında 
koyu palmiye ağaçlan vardı. 

"Aradan birkaç gün geçince 
aahilde yanan gemimizden kalan 
bazı ankazın sahile dökillmiye 
başladığını gördük. Bunlar ara
mnda konserve kutuları da vardı. 
Bunlan itina ile topladık. 

Suyu Nasıl Bulduk 

Bugünün Robenson Kroıoe• 
si bir adada üç sene kaldıktan 
sonra evine bu kıyafette dön
müştür. 

!esinler. Hakil at şudur ki biz bu 
suretle yakmıya muvaffak ola· 
madık. 

Vapurdan kalan enkaz ara-
sında hulduCiumuz kibritlerle ., 
yakbğımız ateşi gece gündüz 
muhafaza ettik, ve bu sayede 

l kurtulduk. 
"Bir gün adada ateş yanmEı.k• 

ta olduğunu gören bir Fransız 
vapuru kaptanı geınisini adaya 
yanaştırdı. Kay;kla sahile çıkb. 
Bizi gördüğü zaman korktu. 
Çiinki evvelce de bir defa bu 
adaya yanaşmış ve buraya bir 
şeyler gizlemişti. Burada insan 
olmadığım hiliyoıdu. Sakalları
mız hemen de dizlerimize kadar 
uzamıştı. insana benzer tarafımız 
kalmamıştı. Üzerlerimizde yalnız 
yırtık ve perişan cfuu ve. göm
lek vardı. Çocak çırç1plaktı. 

Fransız kaptan bizleri insan 
yiyen vahşiler sandı. 

Ne Yerdik? • karar verdik. Adanın bir köşe-
sinde ona ayn bir yer verdik. " Adada bol meyva ve kap-
0 orada kendi kendine yaşıyordu. lumbağa vardı. Bu sayede hiç 

aç. kalmadık. 
"Bir gün kollarmı açarak ve Yalnız biz adaya düşmeden 

sevinçle bağırarak bize doğru evvel orada insan yaşadığına 
koştuğunu gördilk. Yanımıza ait emareler bulduk. Çünki ça-
yaklaştı ve küçük bir su mem- dıra be ... zer bir şey yanında bir 
baı keşfettiğini bildirdL Bu sa- insan iskeleti gördük, 
yede tekrar aramıza dönmek hak- İs1'eletin yamnda da bir kö-
kım kazandı. pek iskele~i vardı. Üzerinde 

Ateş Nasıl Yaktık? 1826 tarihini taşıyan bir gazete 
Su meselesinden sonra ateş parçası bulduk. Bunun üzerine 

meselesini halletmek lazım geli- adanın her tarafını araştırdık, 
yordu. İki değneği birbirine sür- fakat kimseyi bularnadık. Yal-
terek ateş çıkarmak mümkün ol- mz bizim çocuk bir kadın tarağı 

bk hayretimiz ve korkumuz 
geçtikten sonra, adadaki haya
bmızı tanzime karar verdik. 
Az zaman içinde bu civardan 
geçecek vapurlar tarafından 

duğunu söylerler. Bırak.aruz söy- buldu. Bu tarağı bir kadın tim-
============= • sali diye mukaddes bir habra gibi 

kurtarılacağımızı ümit ediyorduk. 
Fakat bu ümidimizde aldan- · 

clığımızı anlamakta geçikmedik. 
.. En büyük derdimiz susuz-

lukta. Adada su bulamamıştık. 
Bir müddet vapur enkazı arasın
da bulduğumuz binliklerdeki su 
ile idare olduk, bu su bitince 
felAket başladı. 

Fakat garip bir tesadüf bize 
1111 buldurdu. Sahile düşen biz 
~ tayfa ve bir kamarot çocuktu. 
Arkadaşlardan biri çocuğa mu
ullat olmuştu. Onu dövüyor, 
üzüyordu. Birgün kızdım. Arka
daşa bir yumruk indirdim. Ara
mızda kavga oldu. Bu kavga ne
ticesinde onu aramızdan ayırmıya 

ı: 

Yalnızlık Arıyan 

Bir Şair 
22 yaşlannda Wılheim ismin~ 

de genç bir Felemenk şairi ha
yattan bıkmıştır. Gazetelere iian 
vererek kendisile beraber Cenup 
Okyanosunda beraber münferit 
ve mütecerrit bir hayat yaşıya-

cak bir arkadaş aramaktadır. 

Afrikanın bazı yerli kaf il ele
ri arasında filütü ağızla değil, 
burunla çahyorlar. Bunun için 
iki filütü birden çalıyorlar. Bir 
tecrübe ediniz de, bu işin neka
dar güç olduğunu o vakit an-
larsınız. 

sakladık. 
Yeni ve hakiki Robinson 

Krüsoenin son sözü şu olmuş

tur: 
" Ölmedikçe ölümden kork· 

mayınız. Bakınız ben, hala ya-
ııyorum. ,, 

Yeni Bir Serum 
Çocuk Kötürümüne 

Karşı 
Amerikada, çocuklarda kötü

rUm yapan miftroplara karşı yeni 
bir serum keşfedilmiştir. 

Doktor Eberson bu hastalığı 
tevlit eden mikroplan tecride 
muvaffak olmuşfur. Doktor yal
mz mikropları tecrit ile kalma
mış, bir llayvan sayesinde teksi
re de muvaffak olmuştur. 

Bu mikrop şimdiye kadar 
keşfedilememişti. Bey.in veya 
murdar ilikte yaşadığı müddetçe 
görülemiyordu. Fakat Amerikalı 
dokt-0r haftalarca bu mikrobu 
tenmiye vasıtalarile beslemiş ve 
ondan sonra mikroskop albnda 
teşhise muktedir olmuştur. 

Bu keşfe tıp aleminde bllyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

• • Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
l\1a'i<aleleri Bulacaksınız. 

1------------"!'9'------~~----~·--------------------.... , Heyecanlı Bir ( .tı~nhaz Oyunu 

Londrada, bir cambazhanede yapılan eamhas oyunlar1 Londra barkına 
beyecıu:h Hatler yaşatmaktadır. Bu can1bar:hanede yapılan en. merırkh 
numer.olar, nıüvazene oyunlarıdır. Yukal".daki reame bakarsam~ nelladal 
tehlikE'li müvazene oyunlan yaptıklarını tahmin edebilir.sinir. 

Dünyanın Dört Köşesinde 

Hayali Bile GaripGörünen 
Tuhaf Vak'alar 

Kendi Bacağını 
Çalan Adam 

Nevyorkta Stanley isminde 
biri bacağım çalmakla müttehim 
olarak mahkemeye verilmiştir. 

Stanleyin bacağı, yapma ba
caktır. Eskimiştir, tamire muh
taçtır. O da bunu tamir ettir
mek üzere sun'i ayak yapan bir 
ustaya vermiş, fakat sonra para
sını ödemeden bacağım alıp git
miştir. Şimdi mahkemededir. 

AJmanyada köpeklere mahsus 
bir hastane vardır. Burada hasta 
köpekleri tedavi ederler. Bu r,e
ıimde bir köpeğin dolctor tara
fından midesinin munyene edil
diğini görüyoruz 

• 
Bir lslam Kızını 
Kaçırmışlar 

Yugosl~aDUI' kfiçük bir fllı. 
yünde Sırplardan biri bir islim 
kızına aşık olmuş. Kızı ailesindea 
istemiş, ret cevabı almış. O ela 
kızmış, km 11.:açınvermit. 

Bunun üzerine hadise bir diD 
meselesi olmuş. Köyün hıristiy:a. 
ları ile İslamlan biribirlerine sıt.. 
mişJer. Bu kavga birkaç köyl• 
nün hayatına mal olmuş . 

* • 
1 /Jci Genç Kız 
Koca Arıyorlar 

lngilterede eski bir Adet -... 
dir. Senebaımda genç km• 
istedikleri erkeğe izdivaç teJI. 
lif edebilider. Bu, onlara sen• 
de bir defi verilmiş bir imti,aa
dır. Fakat fueiliz kızları hu an .. 
neye gayet az riayet ederler. 

Bu sene iki genç kız, ba 
fırsatı kaçırmanın apdallık old-.. 
ğunu düşünerek aralannda şöyle 
bir katar vermişler; Yılbaşmcla 
bize eş olacak bir. erkek bula
cağız. Kim evvel bulursa, diğeri 
ona 500 liralık dtiğün hediyetıl 
verecek. Şimdi iki genç kız ken
dilerine koca aramakla meaa.ul
dürler_ 
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'":._ Desene bu da Hızır işi 1 
Usta Bohor, Dervişin o emri. 

I ftrirken kendisine lstanbul yoJ. 
culuğuna hazırlanmasını da ihtar 
ettiğini saklamıştı. Çilnki bu 
ihtarın albnda bazı mahrem vait· 
ler seziyordu. Sipahi Ahmedin 
paditahbğa benzer bir kuvvet, 
Baki Ağanını kırk bin flori, eli· 
fer hovardaların birer başka 

1 ,ağla kuyruk sahibi olmaları na-
m) muhtemel ise kendisinin de 
bir pyler kuanmasa o kadar 
muhtemeldi. Ukin bu bulyuım 
ertaya koymak, batta sezdirmek 
itine gelmiyordu. Zira istihza 
edilmekten ve hırpalanmaktan 

tkorkuyordu. Esasen Derviıin med
j~de bu noktaya itaret etme
Jaini bile bot g&rmemlşti. Bereket 
wenin ki hovardalar, keneli dll-
fhcelerile metgul olduktan için 
Dervifin Bohor hakkında a&ylecli-
ıii .azleriD pek te farkmcla olma-
8Uflarda. 
~ Baki, biru daha Bohor De 
;pkalaftaktan aonra attan ineli, 
enu eterin tlstOnde dildeıtircli ve 
emuzlanndan dizlerine kadar bir 
tp ıeçirerek aımııkı bağladı: 
~ - At tlstllnde, dedi, b3yle 
~ durulur. Eğer yasbk değil ki 
1»6yle yilzilkoyun yatum. Şimdi 
•orkma, dizgini bırak. Bir Sipahi 
.-ibi ardımızdan geL 
~ - Alttan bir ilstllvane gibi eğere 
•atlanan Bohor, bütün kafileyi 
1 sfildllrdO. Fakat böyle bir tedbire 
rthtiyaç nrda. Çllnki onun hay
~.. yele.ine yapıımuı, yliz6attl 
·etere kapanması gelip geçenlerin 
tlikkatiai celbediyordu. iple bağh 
•lmak, nispeten daha hafif bir 
... karalıktı. 
• Edirne - latanbul yolu Gzerin-
8 Dk menzil olan Sulakçqmeye 
pklqbklan vakit Yeniçeri Baki 
abnı atırdn, Sipahi Ahmedin 6nl-

ı Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Frum Franp 
lnglh lirua 
Dolar ..... 
Uret 
Belp 
Drahmi 

1 

lniçn fnqa 
Leva 
FloriD 
Karoa ç. 
Şilinı A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 

Tahvilit 

Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Kapanq 

12 06 
7 20 00 

47 45 73 
9 31 29 
3 39 93 

36 11 00 
2 42 70 

82 50 00 
1 17 75 

16 04 00 
4 16 66 
5 59 86 
1 99 30 
4 23 61 
3 75 

87 ()() 
26 93 
10 82 75 

Kapan11 

Borsa Harici 

Albn 
Mecidiye 
Banbot 

9 55 
49 00 

2 35 

_ ........... -........ ----..----

E'- Metlet Gelin Hanim 111etld 1... Baki Ağa canımı alacaTc I 
ne geçti, kumandamm mellmhyan metle Gülsümiln ayn bir yerde 
bir nefer vaziyeti aldı: başbaıa kalmalanndan memnun 

- Kölen, dedi, konakçı olduklarım yllzlerindeki ıen iz. 
gidiyorum. Seninle bacıya ayn lerden anlamııtı. ikinci menzil 
yer hazırlıyacağım. Biz nasıl olsa olan "Havza " da da onlan ger-
bannınz, fakat sizi 6rtmek llzım. değe koymak hevesine kapılmq· 
Usta Bohoru da seyislere yamak tı. Fakat Mirim Çelebi, işe mn-
yapıp hayvanlann yanına kapıya· clahale etti: 
cağım. Onlarla burun buruna - Zahmet etme yoldq, dedi, 
yataru belki alııır, eger llze- Havzada Sokollu Vezirin imareti 
rinde uzanmaktan vazgeçer. var. Uıta Bobora bile tek bqıaa 

Yeniçeri, ertesi gOn de konak· yatacak hkre bulunur. 
çıhk yapmak istedi. Sipahi Ah- ( Arka11 •ar ) 

Bir Keşidelik Piyango 
Biletleri Sablabilir Mi? 

( Battarah 1 inci ıayfada ) 
bulmaktadır. 11 ıubattan itibaren 
( 12) inci tertip baılıyacaktır. 
Piyango Mndlirlllğtı ( 12 ) inci ve 
ve ( 13 ) Oncll tertip piyango pi· 
l.Anlarını nqrehnittir. Pllnlar 
araunda eski tertiplere nazaran 
pek bliytik fark yoktur. 

Plln yine bq milyon lira 
yekb ile, .. 50 " bin numara 
berine tertip edilmiştir. 

Eski pllnda Piyango Mndnr
ltlğll bet milyon liranın (3,210,500) 
lirasını ikramiye ve amorti olarak 
tevzi ediyordu. Yeni pllnda 
( 184800) lira fazlaaile beş mil
yon liranın ( 3,395,300) lirasım 
ikramiye ve amorti olarak tevzi 
etmektedir. 

Tertipleria Oçlhıcn kqideleri 
yine altıncı keşideler gibi b&ynk 
ikramiyeleri ihtiva etmektedir. 

1 
Fakat bitmekte olan tertipler gi· 
bi Oçüncil ketidelerde amorti 
yoktur. Eaki tertiplerde llçlincll 
keıidelerde kırkar lirahk amorti 
vardı. 

Y alnaz tertiplerin humıiyeti 

albncı kefidede bütün numarala
nn kazanmasındadır. Yeni plln
da altıncı kqidede bir milyon 
( 440) bin lira amorti tevzi edile
cek~ir. Ve aıporti fiSyle olacaktır. 

Albncı kqidede "50" bin 
numaradan "2" bin numara ikra
miye kazanacak, "48" bin numara 
ka)bedecektir. Bu kaybeden "48,, 
bin numaraya Piyango MüdllrlO-
ğtl "30" ar lira amorti verecek
tir. Yani ialtmcı keşidede ikrami-
ye kazanamıyan her bilet aahibl 
onda bir itibarile tlç lira, bette 
bir itibarile "6,, lira, onda brı 
itibarile .. 15" lira alacaklardır. 

Suriyede intihabat Nasıl 
Akim Bırakbrıldı? 

( Bqtarafı t lad uyfada) 
•Suriye Iİyall rliştinl ispat 

etti, arbk bu da Cemiyeti Akva
ma girmeli!" Demek istiyordu: 
Hatta b&yle bir mukavele akti 
için Fransaz F evkalide Komiseri 
M. Ponso Pariae çağınlmıt ve 
llzımgelen talimab aldıktan ıon
ra Suriyeye d&nmllttllr. Fransa, 
ilk it olarak, efkin umumİyt;y~ 
kazanmak için, balkın ötedenben 
ıiklyet ettiği Şeyh Tacettin hü
kimetini devir ii, ve (20) kinu
nusanide mUntehibi aani intihaba-
b yapılacağını ilin e~ti: Fran~a 
zahiren Şeyh Tacettım devır-
mekle beraber, el altindan bu 
Şeyhin intibabatta kazanmasını 
temin ediyordu. 

Bu vaziyeti kavnyan Vatani 
Fırkası intihabatın serbest cere
yan edeceği hakkında hilkumet• 
ten teminat istedi. V azıb cevap 
alamayınca intihabata iştirak 

1 
etmemeğe karar vermifti, fakat 
halkın ıaran &zerine intihabata 
iştirak edeceğini bir beyanname 
ile ilin etmiye mecbur oldu. 

HUkCimet , intihabat gilnO 
fevkalide tedbirler aimııb. Sandık· 
lar başma ıOngnlü askerler ve 
jandarmalar dikilmitti. Halk daha 
geceden sandıkların başına gide
rek, reylerini atacaklarına, fakat 
aandıkları açıp tetkik edecekleri-
ni si>yledi, sandıklar açılmayınca, 
halk sandıklara hücum etti. Rey 
sandıklannı kaçırdılar, kırdılar. 
Sandıkların içinde ayni yazı 
ile yazılmış rey pus il • 

lası buldular. Ve bu rezaleti 
halka gösterdi'er. Halep, Hama 
Humus ve diğer yerlerde de inti
habat bu şek.ilde cereyan edi
yordu. Fransız silvarileri reyini 
kullanmak iı~iyenJ halkın 

. nzerine hiicum ediyordu.Fevç fevç 
in'"hap daireleri &nüne toplanan 
halk kütleleri aüvarileri taşla-

bir harika olan 

KÜÇÜK DAKTiLO 
Fransızca sazın ve ıarkıh 
fılmiııin son gtınilnden 

istifade ediniz. 

ŞIK SİNEMA 

ELKAZAR sinemasında 1 
Talebi umumi üzerine 

ESİR MELİKE 
Fevkalade filminin 1 

Yeni seslenclirilmif kopyesi 
daha birkaç gün gö.;terilecektir. 
Geç kalanlar istical etsinier. 

Güzel ve tatlı ses kralı 
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filminde gBrea Ye dinleyenleri teahir ediyor. 

Tayyara Balosu 
21-1-932 perfembe akpmı 

Makaimde verilecek (Ta11are 
baloıu) nun pek mllkemmel ol
muı için Tayyare Cemiyeti tara
fından bazırLklara deYam edil
mektedir. Balo komitesi 13-1-931 
çarpmba gthıO aaa 17 de lataa
bul Tayyare şubesi merkezinde 
içtima edecektir. 

Dr. Kadri Raşit Paşa 
Seyahatten avdet etmlı ve mu

ayenehanesini Cağaloğlu Halk Fırkan 
karı11anda " Sıhhat ,, Şamb apar• 
bmanına nakletmiştir. 

yor ve: 
" - Serbest intihap isteriz!" 
Diye haykınyordu . Mektep 

talebeleri hükiimeti protosto 
eden nümayişler tertip ediyordu. 
İşte bu sırac a Şam sokakları bir 
harp meydanı halini almlfb. ilk 

9 Şubat 
Matbuat balosu 

l.tanbulua en gkel • 
bar Ye en mubtepm bal 
bu sene bayramın ikiaiae t.r 
dllf etmektedir. o rece da 
liler fevkallde parlak bir 
ce geçireceklerdir • 

Gazetelerin karikatllr Ye 
ıim iflerile meşgul olan ar~ 
dqlar balomuzun tezyin 
mllkemmeliyetini temin için 
yet cazip sürprizler hazır 
maktadırlar. 

giln 3 kişi şehit dllftll. 
halk bu şehitleriü muazzem ve m 
şem bir merasimle tabutlanm 
leri nzerinde taşıdı. Cenaze 
rasimine ( 30) bin kiti ittirak 
mitti. 



SON POSTA 

Baksanıza A.. Adeta Dünyanın Yedi 
• 

Düveli ile Har e Giriyoruz 
Bilmem Ki ... Ne Haldir Bu, Hemen Allah Yardımcımız Olsun 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfazdur 

- 197 -

20 Teşrln!evcl 530 

2 Tett-lniaanı 914 

Abdillhamit dün biraz fazlaca 
mnteessir olduğu için bu geceyi 
oldukça asabi ve bir baş· 
ağnsı ile geçirdi. Gece iki defa 
(asprin) alcığt halae yine başının 
ağrısı geçmemişti. 

Bunu merak ettiği için erken· 
den doktora haber gönderdi. 
Doktoru, Abit Efendinin odasın· 
da ve ayakta kabul etti. Doktor 
odadan girer girmez, ona doğru 
Jllrüylip elini uza.tarak: 

- ( Bayramı şerif ) inizi teb
rik ederim. Allah ( Emsali kesi
resi!e müşerref ) etsin. Bütün 
( Amalinizi müyesser ), ( tul 
6mür ) ile.. ( Saadeti hal ) ile 
muammer eylesin. 

Diye mutadı veçhile tomturaklı 
l>ir ifade ile tebrik etti. 

Oturuldu. Cigaralar yakıldı. 
Konuşulmıya başlandı. Abdülha· 
mit, evvela kendinden bahsetti: 

- Dün, epeyce kalabalık 
nrdı. Akşama kadar çoluk ço
cukla beraber vakit geçirdik. 
Aynlırken tabii müteessir oldum. 
B1şımın ağrısı daha hala geçmi
yor. iki (asprin) daha alacak
bm. Fakat size sormadan alma
dım. 

Diye doktorla müşavere et
tikten sonra sözü derhal halihazır 
nkayiine intikal ettirdi : 

- Bakalım ahval ne ola
cak?.. Artık harp başladı de
meldir. Bugiinkü gaı:etede Fran
llZ ve İngiliz sefirlerinin geri 
çağırıldığı yazılıyordu. Şu halde 
onlarla da harp başhyacak .•• 
Ne yapalım?.. Cenabı Hak İn· 
fallah sonunu hayreder. Bizden, 
dua.. elimizden başka bir şey 
gelmez ... 

Abdülhamit biraz daha bu 
meseleler etrafında konuştuktan 
ıonra, ayağa kalktı. Doktor da 
ayağa kalkmıştı. Abdülhamit, 
doktora elini uzatırken: 

- Ayşe Sultan, dün söylil
yordu. Damat Nami Beyin kaba 
etinde bir yara varmış. Çok ağrı 
yapıyormuş. Ben, böyle ağnlı 

Jaralardan korkanın. Sakın kan
ıer olmasm. 

Doktorlar ameliyat tavsiye 
ediyorlarmış. Damat ta korkuyor
muş. Çok merak ediyorum. Be
nim tarafımdan Rasim Beye söy
leseniz de, Sadettin Beyle birlik· 
te gidip bir kere de siz görse
niz... Çok memnun olurum, f 

Dedi. 
21 1 e~rfnlevd SSO 

3 Te,rlnluoi 91' 

Bugün Müşfike Kadınefcndi 
biraz rahatsız. Başı ve boğazı 
ağrıyor. Abdülhamit sabahleyin 
Kadmefendiye elite ( .Aspirin ) 
verdi. Sonra doktora haber gön· 
derdi. 

Doktor geldi. Kadmefendiyi 
muayene edt!rek ilaç verdikten 

sonra salona geçildi. Orada otu
ruldu. Abdülhamit, masanın üs
tündeki gazeteleri göstererek: 

- Bugün yine çok üzüldüm. 
Dün Rusya sefiri gitmiş, bugün 
de Fransız sefiri gidiyormuş. 
Vakıa ben müvesvis bir adamım. 
Belki bu işleri biraz izam ediyo• 
rum. Fakat aşikar olan bir şey 
varsa ortalık adamakılh karıştı. 
Baksanıza, adeta (yedi düvel ) 
ile harbe giriyoruz. Bilmem ki, ne 
haldir bu?... Ben, iki büyük mu
harebe gördüm. Biri, (Sıvastopol) 
muharebesidir. O zaman daha 
çocuktum. Aklım bir şeye er· 
mezdi. Fakat çok iyi hatırlanın. 

O vakitler: " Sıvastopol önünde 
yatan gemiler, Atar düşman 

topunu yer gök iniler ,, diye 
bir Ş"rkı söylerlerdi. Bunu 
işittikçe dudağımı büker büker 
ağh:ırdım. Bir de benim zama
nımda Ruslarla harp ettik. Biz
zat benim baş mdan geçtiği için 
bilirim ve muharebeden ltorka· 
rım ..• Bizim gemiler, Sıvastoı::olu, 
Odcsayı, bir de ismi aklımda kal
madı, diğer bir yeri bombardı
man etmişler. Hemen Allah yar· 
dımcımız olsun. 

Dedi. 
22 taşrl nfevvel 330 

4 Te~rlni••nl 914 

Dün lngiliz filosunun Çanak· 
kaleyi bombardıman ettiğine 

Abdülhamit muttali olunca fcv· 
kalide telaş etti. Bombardımaıun 
devam edip etmiyeceğini, düş
manların Çanakkaleyi zorlayıp 
zorlamıyacaklannı büyük bir 
endişe ile soruyor. 

23 tetrlnlevvel 330 

S Te rlnlaanl 914 

Bugün Abdulbamidin- biraz 
yüıil güldü. Bizim askerin Mısıra 
girdiğine dair bir şayia deveran 
ettiğini :ığalardan duymuş. Buna 
çok memnun oldu : 

- Bu, bizim lngilizlerle ilk 
harbimizdir... Ah bir kere ıu 
lngilizlerin bumu kırılsa, altlarafı 
kolaydır. Almanlar, ötekileri nasıl 
olsa tepelerler. Ben buna kaniim. 

Diyor. 
27 T~rlnnvel SSO 
9 TepinHnl 914 

Abdülhamit bugilo nezleden 
muztarip. Adeta (grip) gi· 
bi birşey. Müşfika Kadınefendi
den geçtiğini iddia ediyor. Gece 
( aspirin ) aldı. Sabahleyin de 
erkenden doktoru çağırttı. 

Doktora şu suretle şikayet 
etti : 

- Hastalık bizim kadından 
geçti. Bana, çok sokulmamasını 
söyledim. Fakat ( Hazreti 
Havva ) nın kızları na lakırdı 
dinletmek kabil mi ?.. Guya 
.beni giydirmek, yardım etmek 
ıçin hasta hasta yanıma sokuldu. 
Beni de aşıladı. Bana sadece 
( Ihsan şurubu ) ile biraz da sul-
fato yazınız. Biraz da (aspirin) ... 

Sonra, sözil ahvali harbiyeye 
çevirerek: 

- Kafkas hududunda da mu
harebe başlamış. Elhamdülillah, 
bizim asker, hududun öbür ta· 
rafına geçerek (Kağızman) ı al
mış. Böyle giderse inşallah bu 
iş muvaffakıyetimizle neticelene· 
cek ... 

( Arka11 var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. lf-

Size Tabiafinizi Sögligelim .•. 

F. CELALETTİN BEY; Sa
kin ve sessiz· 
dir. Temizliğe 
ve intizama 
riayet edt:r, 
parayı sarfet
mek istemez, 
menfaat temin 

etmiyen havai 
ıeylere rağLet 

göstermez, gü· 
rültücü ve lav· 

gacı değildir. 

KERİM EF~ Samimi ve ka
na at kir dır. 
Mihnet ve me
şekkate ta
hammül gös-

rtli!i!M:J~ı terir, rahatini 

kar değildir. 

pek aramaz, 
gczu pektir. 
Herşeye ku-
sur bulmaz. ı 

Usul ve me-
rasime riayet-

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

t 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Fatihte BELKls H. ; Herşeyi 
kolay kolay 
beğenmez.Gö· 
ZÜ büyüktedir. 
Çabuk alınır, 
bazen asabi 
ve hırçın o
lur. Hürriye
tini takyit ve 
tahdit eden 

usul ve mera• 
simden hoş· 

lanmaz. Şahsını alakadar eden 
mesaild" hassas ve tecessüse 
miltemayildir. Muhitini bulduğu 
zaman neşeli ve konuş2an olur. • F AHRÜNNISA H. ; Uysaldır. 

Menfaat l e rini 
yalnız nefsine 
hasretmez, cö
mertliğe mllte
mayildir. Ken
dini gösterici 
hareketleri ya· 
pamaz, daha 
ziyade mah
çuptur. Çabuk 
{alımr mütees

sir ve mnnkesir olur. İgbirarı kin
aiz ve devamsızdır. 

Sayfa 9 

r 
YIL ZI 

-, 

Bolivuta Nasıl Kaçtım ... 
Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

,·-----63 YAZAN: Selma Z -
Çangm servet veyahut vari

datı hakkında hiçbir malumatım 
yok. Belki de çok zengindir. 
Yahut tengio görünüyor. Gerek 
öyle ve gerek böyle ; eminim ki 
her iki surette de bu masraf 
Çangın kesesine ehemmiyetli bir 
rahne açıyor. Ve şilphesiz, bana 
hissettirmeden para tedarikine 
çalışıyor. Eğer böyle olmasa, 
her zaman salonunun köşesinde 
rahat koltuğuna yerleşerek af· 
yonla terbiye edilmiş Çin tütünü 
dolu çubuğunu rahat rahat 
içen ve bazan saatlerce hare• 
ketsiz bir hayat geçiren Çang, 
şimdi böyle hummalı bir faali· 
yetle oradan oraya koşmazdı. 

Bu hükmü verdikten sonra 
yapılacak en dürüst hareket, 
artık bu adamcağıza bar olma• 
maktır. .. 

Bu sabah kat'ı karanmı ver
dim. Ôğle yemeğinden sonra 
Çanga söyliyeceğim; artık beni 
serbest bırakmasını rica edece
ğim. Çünki buradaki vaziyetim, 
iı:zetincfsime dokunuyor. Onun 
beni böyle uzun uzun besle· 
miye, böyle pahalı bir muhitte 
bu kadar fazla masraflar ihti· 
yar etmiye ne mecburiyeti 
var? .. Böyle bUyük fedakarlıkları 
göze aldıracak kadar aramızda 
bariz bir rabıta ve vaziyet yok· 
tur. Eğer maksat, bir insanın 
diğer insana yapmak istediği 
ale!Adet hatta fevkalade olsun, 
bir iyilikten ibaretse, Çang, bunu 
o kadar fazlaaile yapb ki.. Bütiin 
hayatımı onun hizmetine bağla
sam, yine imkanı yok, ödi
yemem. İki defa hayatımı ölüm· 
den kurtarması kAfi değil mi? •• 

Biliyorum, o, buna mümanaat 
edecek. Fakat ne olur~ olsun, 
eğer bu arınma muhalefet eder 
•e bunda da ısrar eylerse, .eı· 
sizce buradan çekilip gideceğim. 

... 
Nihayet yemek vakti oldu. 

Yemek için umumi salona git
medik. Kendi dairemizde yedik .• 
O, tam yemekten kalkarken: 

- Mister Çang 1.. Birkaç 
dakika daha oturur musunuz.. 
sizinle biraz görüşmek istiyorum. 
Dedim. O, birdenbire yuzume 
baktı ve biraz endişeli bir hal 
aldı. Vaziyetimden, çok ciddi bir 
şey söyliyeceğiıni anlamıştı. Sesi, 
adeta boğazında düğümlenir gibi 
yutkunarak sordu: 

- Balkonda otursak ta ko
nuşsak daha iyi olmaz mı? ..• 

- Söyliyeceklerim okadar 
uzun ıürmiyecek. lsteraeniz, ko
nuştuktan ıonra yine balkona 
çıkarız. 

ifademdeki kat'iyet, onu da
ha ziyade düşündürür gibi oldu. 
Sandalyesini hafifçe geriye ite
rek olduğu yerde durdu. Beni 
d.inlemiye hazır bulunuyordu. Fa
kat .• timdi de benim dudaklarım 
isyan ediyordu. Söyliceğim söz
leri evvelce tasarladığım halde 
onun ıakin görünmek istiyen 
hali ve bilhassa bana temerküz 
eden sihirli, nazarları bende bir 
aksülamel husule getirmişti. 

Zorla kendimi tapladım. Göz
lerimi masamn üstüne iğdim. 

Kuvvet almak için peçetenin ucunu 
kıvıra kıvıra söylemiye başladım: 

- Mister Çaog!.. Size, uzun 
bir teşekkür monoloğu ile 

söze başlamak istemiyorum. 
Çünki bana yaptığınız iyilikler 
o kadar çoktur ki, bunlara 
ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı 
arzetsem, şüphesiz sizi bıktınr4 
usandırırım. 

- Yine mi bu sözler Mlc 
Selma.. Ne lüzum var bunl2ra .. 

- Evet Mister Çang .. Bunlar~ 
lllzum olmadığını biliyorum. 
Hatta, böyle basit şeylere karşı 

. ~ok müstağni biı ruba malik 
olduğunuzu da biliyorum. Lakil\ 
ne olursa olsun, size candan 
kopan bir kelime ile olsun yinG 
kalbimin sesini duyurmak 
istiyorum. 

- Kalbinin sesi.. Ben buna 
her zaman dinliyorum Mis Selma. 

Yavaş yavaş gözlerimi kal
dırdım. O, masaya dayanmrş du
nıyordu. Sararmış rengi, gerilmiı 
adalatile bir tunç heykele ben1 

ziyordu. 
- Mister Çang!. Sizden aoo 

bir lutuf, son bir mürüvvet, ıoı:. 

bir iyilik istiyorum. 
- Söyleyiniz, Mis Selma. •• 

Sizi memnun eden herşeyi yap
mak isterim. 

- Teşekkür ederim Mister 
Çang.. şu halde çabuk anlaşa· 
cağız .. 

Dedim; lakin sözün arkasını 
getiremedim... O, bekliyordu. 
Ben de, duruyor ve yutkunoyor
dum. Maksadımı ona çok kısa, 
çok kat'ı bir ifade ile söylemek 
iıtiyordcm. Lakin bütiln ifade 
kudretimi kaybetmiş gibi kelime 
bulamıyordum. 

- Görüyorum ki Mis Selma 
çok üzülüyorsunu7. Bunlar•n sıb" 
halinize karşı fena bir tesir ya~ 
masından korkarım. 

Çangm derinden gelen ve 
inler gibi ruhumda akseden bu 
sözleri, bana Anki biiyllk bir 
ilham verdi: 

- qte bende bunun aksini 
iddia edecek birşey söylemek 
istiyordum. Bakınız Mister Çang .. 
Sıbhatimt tamamen yerine geldi. 
Eskisinden daha çok kuvvetliyim . 
Sizden rica ediyorum. Artık bana 
müsaade ediniz. Yine eski haya
bma, beni buralara kadar çekip 
getiren stüdyo hayatına avdeti
me izin veriniz. Emin olunuz ki 
bana hayatımda en büyük iyiliği 
etmiş olacaksınız. 

Onun, tunç gibi kuvvetli ve 
sakin çehresinin hiçbir hntt.ı bo
zulmadı. Yalnız, rengi yavaş ya
Taş beyazlaştı. 

- Müsaade ederseniz Mis 
Selma; bunun cevabuu akşam 
yemeğinden rıonra size vereyim. 

Dedi. 
( Arkası var ) 

. .. -.................... "···············-··············--
1 Sinema Ve Tic;airo!ar 
Al.KAZAR - E.V Me:ike 
ALEMDA ~ - 1 tanbul aoka l.;ları 
ARnSTIK - A'k ve cia ıyet 
A. S Rf - Canlı ccact 
LK.L E l - Şd,!riın 
l·.LHAMRA - 27 nuınaralı casuı 
ElUVAL - Haydut f4rk19a 
FERAH - Ko ııse ·, varyete 
FRANSIZ TIY ATRO.::>J - Yu ııaıı turup ı 
GLORY A - S ynhlı kadının kokusu 
Hh .• AL - Taç deviren caoa' :ır 
KEMAL B. - Hu 1u n a nnem 
MAjlK - Rii,.ik varyete 
Mı:.Lt.K - Aşkn t övbe 
MILL{ - Herkes k endi b:ı htına 
OPE.~ \ - H ı cm es ran 
SIK - KUç ik dutilo 
DARÖLBEDAYI - iş adı ml 
ÜSKÜDAR HALE - S J nru 
KadlklJy SÜKt: Y Y' A - Ali& bau.tlerl 
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D v ler, A vustui-yanın Sırbistan 
• 

Araz· sini lş.gal Etmesini Bekliyordu 
Yine Rusyaya dönelim: - · ~-- v • 

Çarskoye - Seloda havai Larp

çıdır. Avusturyanın sükiıt etmesi 
Berlinin de kaçamaklı cevaplar 

vermesi jeneraUerin nüfuzunu 
artbrdı. 

Sazonof kendini terk edilmif 
görerek tereddüdü bırakıyor~ 
jeneraller günlerdenberi hazırlık· 
lanna başladıklarından cenubi 

şa·ki vilayetlerine ve Moskova, 
Kiyef, Odesa, Kazana seferberlik 

icrası emrını tebliğ ediyordu. 
Başlangıç bir çatlaktan ibaretti,, 

Fakat bu çatlağı kim kapatabi
lirdi jeneraller cesur ve azmll 
cezm sahipleridir. Kendilerine 
yapılan vesaya üzerine bugiin 

iade edilmekle beraber dün bir 
Alman vapurunun telsiz telgraf 
cihazını müsadere etmişlerdi. 

Bu sırada Kayserden bir tel· 
graf geldi. Bu üç gün evvel, 
hususi tarikten istenen,~ fakat 
gönderilmiyen bir telgraftı. Bir 
gün evvel Kayser fikrini değiş· 
tirdiği zaman Bethman töhmeti 

Rusyaya yüklemeyi kurmu~ ve 
Kaysere bu esas dairesinde bir 
proje takdim etmişti. Kayser, 
Çardan bir Prens katilini cezalan-

dırmak üzere kendisine iltihakiuı 
ta\ep ediyordu. 

""' Tam bu sırada jeneral fon 
Chelyllı saray ricalinden Prens 
Trovbeerg tesadüf etmişti. 
Pren!l, jenerala: 

- Elhamdülillah! lmparatoru
nuzdan bir telgraf geldi.. Fakat 
vaktinden pek geç gelmiş olma
&ından korkuyorum ! dedi. 

Jeneral: 

- Seferberliğinizln Alman 
kuvvetlerinin seferber hale geti
rilmesini istilzam etmesi de mu
cibi hayret olamaz ya 1. Cevabını 
verdi. 

Prens korktu, yerinden kalkb, 
Peterofa gitmek mecburiyetinde 
olduğunu söyledi. Bunun üzerine 
zeki jeneral şu cümleyi ilave etti: 

- Benim intibaım odur ki 
burada çıkabilecek hadiselerden 
korkularak seferberliğe geçilmiı
tir; tecavliz fikrile değil, vilcut 
verilen halden de ürkütmüştür. 

Bu netice pisikoloji noktai 
nazarından tamamen doğrudur 
ve şu devrede bir ittiham vesi
lesi olmaksızın Rusyanm miıva
rım izah eder. Bahusus tahlil 
bir Alman jeneralınındır ve e
hemmiyeti de bundan dolayı art
maktadır. Bahusus alman İmpra
torunun da buna muttali oldu
ğu zaman: 

Evet, öyle, esas budur! 
demek suretile bunu teyit ettiği 

,-- 1 
Ekıneğinizi tartırınız. 

Narh tartı üzerinedir. 

AIJ.anmayınız ! .. 

lzonzo önl4lrinde top sevkigatı 
de malQmduı. 

Bu hAdise, ayni zamanda 
Avrupa kabinelerinin ruhi hale
tini de gösterir. 

Meşhur müverrih Chelyüs bu 
hAdiselerden daha harp infilak 
etmeden herkesin biribirine 
karşı duydukları korkunun, ber-

taraf edilmeesi kabil bir harbe 
meydan veren bir avuç insanın 

hafifliklerinin ve binaenaleyh 
devlet ricali ismini taııyan bu 

efendilerde mevcut sersemleşme
ııi" eserlerini bulmaktadir. 

* Ayın otuzu, hail Avrupayı 
kurtarmak kabildir. Bütün dev· 

letler Sırbistana bir ders vermek 
metalibinin icrasını teminen Sır
bistan arazisinden bir kısmmı bir 

zaman için işgal etmek, fakat 

hakimiyetine dokunmamak şartile 

Avusturyaya bir hak tanımakta 
idiler. 

Bu fikir, hakikatte Sırbistam 

imha etmek istiyen Bertholdun 

düşüncesine tamamen muvafık 

değildi. Maamafih o, her tarafa 

tebessümler saçıyor ve ayni za
manda muhasımlarile beraber 

müttefikini de aldatıyordu. Ni
hayet Alman Başvekili Bethmann 

ayın dokuzunda Avusturya sefiri 

Tchirchkiye şu suretle tebliğat· 

ta bulundu: 

"Viyana hükumetinin gidişi be

ni her an daha ziyade hayrete 

düşürüyor. Petresburğa arazi ile 

alakasmı kestiğini bildiriyor. 

Projeler, hakkında bizi mut
lak bir tereddüt içinde bırakıyor, 

Romaya döktüğü güzel diller 
takas hakkında bir şey ifade et-

miyor, Londrada Mensdorff 11rf 
topraklarından bir kısmım Bulga

ristana ve bir kısmını Arnavut
luğa bahşediyor ve bunun Pet-

resburg daki resmi beyanat ile 
nasıl taaruz ettiğine ehemmiyet 
verilmeyor. 

Bu hallerden anladığım şudur 
ki bu hükumetin bizden sakb 

bir takım projeleri vardır, hizden 

sakla, çünkü herçibadabat Al
manyanın muavenetini teminat 

• 

altında bulundurmak istiyor ... ,, 

Viyanalıların bu riya ve atlat
ma siyaseti harbe müheyya olan 
Ruslara mükemmel vesileler ha· 
zırlamıştı. Dünyanın en sulhçü 
adamı olan Çar, etrafını 
saran silAh sesleri arasında 
kalmakla beraber, bpkı Kayser 
gibi memnuniyetle ric'at edebi
lirdi. Bir takım kablelvuku hislere 
tebaen ayın yirmi dokuzuncu gü
nli akşamı Kaysere çektiği bir 
telgrafta şunu söylüyordu: 

- " Üzerime icra edilen taz
yiklere daha ziyade mukavemet 
edemiyeceğimi görüyorum.,, 

Dilnyamn en şevketli tacıdarı. 
tarihin son mutlak hükümdarı 
olan şu zatm aczini ikrar eden 
bu telgrafı daha ziyade hazimni· 
dir, gülünçmüdür? Tayin edeme
yiz. Telgrafın muhatabı bu zafa 
gülmüştür. Kendi vaziyetinin de 
amzadesininkine ne kadar ben
zediğinin farkında değilmidir? 
Ayni günün akşamı Çar ikinci 
bir telgraf çekmiş ve bunda en 
makul yolu göstermiştir. 

- " Avusturya - Sırp mese
lesini Lahey konferansına havale 
etmek yegane münasip yol 
olurdu .. " 

( Arkası vaı-) 
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MAZI.. 
Bu minimini kız yedi yaşına 

geldidiği zaman hiçbir şeyden 
korkmadığını ispat etmişti. Bir 
glln kaldırımın kenannda bir 
kemiği yalamakla meşgul kliçtik 
bir köpek gördü. O aralık büyük 
bir köpek zavallı hayvancağızın 
üıtilne hücum ederek onu kor
kuttuktan sonra kemiğe sal
dırdı. Bu haksızlığa şahit olan 
küçük kız kocaman köpeğin 
kulaklanndan tutarak bütiln 
kuvvetile geri çekti ve ayağile 
kemiği küçük köpeğin önüne 
itti Sonra büyük köpekle küçük 
köpek arasında dimdik durdu. 
Büyük köpek okadar şaşırdı ki, 
evvela hayretten bir şey yapa
madı. 

Fakat sonra ileri ablarak kız
cağızın ince, nazik bileğini dişle
rinin arasına aldı. Sıkılan bir 
sllngerden su nasıl akarsa kllçijk 

kızın bileğinden de kan öyle 
akıyordu. 

Çocuk bağırdı. Fakat bir 
adım bile geri gitmedi. Nihayet 
sağdan soldan taşlarla sopalarla 

onun imdadına yetişerek büyük 
köpeği kovdular. 

Hayatta bu güzel bir başlan
gıçti. Bu vak' ayı hatarhyanlar 
bu kızcağızın on iki veya on beş 

sene sonra bir askerle evlendiği
ni işitince hayret etmediler. 

Kocası bir mülazimdi. Belki 
bir gün size bu zabitten 
de bahsedeceğim. hdivaçlarmın 
ilk senelerini Şark vilayet
lerinde geçirdiler • Bir glln 

muharebe mülhim bacağından 
ağır surette yaralandı. Emirberi 

onu kucaklayıp geri getirdiği 
zaman bayılmışb. Doktorlar ya-

rasını pek tehlikeli buldular. Ka
rısana bu hadiseyi haber verirken: 

- Hafifçe yaralandı.. Merak 
edilecek bir şeyi yok.. Y arasi o 

kadar hafif ki .. Diyorlardı. Kadan 
kısa kesti: 

- Öldü mü? 
İtiraz ettiler: 

- Ne münasebet? .. Yaşıyor .• 
Kendiniz de göreceksiniz ya .. 

Kendi de gördii. Kocasının 

rengi balmumu gibiydi. Gözleri 
yarı kapanmış, yanakları çukur
laşmıştı. 

Ukala bir cerrah ona yaklaştı: 

- Yara biraz yukarda.. Onu 
kurtarmak için bacağını kesemi
yecegız.. dedi. Kadın cerrahı 
baştan aşağıya kadar ıUzdU: 

- Bacağmı kescmiyeceksiniz?. 
Tabii kesemezsiniz. Ben kocamın 
tek bacakla kalmasını istemiyo
rum. O daha hizmet edecek. 

Diye söylendi. Kocasmm ba
cağını kesmediler ve onu pflr 
sıhhat karısına iade ettiler. Bir 
mUddet sonra bir çocukları oldu. 
Karı koca onu çıldırasıya sevi
yorlardı. Bir glln evlerinin yanın
dan geçen tifo çocuğu yakaladı. 
Civarın en iyi doktorunu çağır
dılar. Doktor: 

- Hım.. Çocuk tehlikede .• 
Dedi. Annesi: 

- Onu kurtarmak için eliniz
den geleni yapınız! 

Diye rica etti. Doktor elinden 
geleni yaptı. Fakat bu kafi ıcel-

medi ve çocuk çırpına çırpına 
öldü. 

Bu ailenin altı yaı daha kü
çük başka bir oğlu vardı. Büyü

yüp sonradan bu hikayeyi yazan 
çocuk .. 

Bu çocuk ta birkaç aene 
sonra tifoya yakalandı. Kadın 
ayni doktoru çağırdı. 

- Ne yapıyorsun? Bu adalll 
senin öteki oğlunu öldürmüştü l 

Dediler. 
- Onun yazısı öyle imiş 1 

Cevabım verdi. Doktor yine; 
- Hım.. çocuk tehlikede •. 
Diye tekrar etti. Fakat ba 

çocuk ötekinden talili imiş. Çün
ki tehlikeden kurtuldu ve yaıa

dı. Otuz gün, gece gündüz has
tanın yanından ayrılmıyan anne 

nihayet rahat ve geniş bir nefes 
aldı. 

Seneler geçti. Ve geçerken 
kadımn kocasını ölüme sürükle• 

diler, Kadın bugün bu hikayeyi 
yazan oğlile yalnız kaldı. Bu 

oğlu da babası gibi askerdi. 
Kadın asker karısı olduktan 

sonra asker anası olmuıtu. Ara
da büyük bir fark yoktu. Bu 

rütbeye nail olabilmek için bir 
kad1nm metin olması ve hiçbir 
şeyden korkmaması kAfidir. 

Oğlunun kıt' ası Şark vll!· 
yetlerinden birinde idi. Kadın 

yetmiş yaşına gelmişti. Fakat 
hala dinçti. Eskiden nasıl koca
sımn yanından ayrılmıyorsa timdi 
de oğlunun yanından ayrılmı• 
yordu. O vilayetin bütün evleri 
gibi merdivenleri karanhk bir e~ 
tuttular. 

Oğlunun vazife baıinda bu
lunduğu bir -gün o da komıuy~ 

gitti. Eve döndüğll zaman ka· 
pıyı kapadıktan sonra karanlıkta 

merdivenin parmaklığını aradi 
ve ileri uzanan eli havada salla-

nan bir cisme tesadüf etti. Geri 
dönüp kapıyı açınca içeri giren 
aydınlıkta biraz evvel dokunduğu 
cismin ne olduğunu gördü. 

.Bu havada sallanan bir ceset 
idi. O komşuya giderken evde 

bıraktığı fakir bir kadın zaru· 
retin verdiği yeisle kendini 
asmıştı. 

Bu manzara karşısında kalsa 
idiniz ne yapardınız ? Ben kendi 

hesabıma ne yapacağımı şaşıl"" 

dım. Fakat bu kadın şaşırmadı. 
Derhal kendini asan kadını ku
caklıyarak boğazını sıkan ipi 
gevşetmek için bütün kuvvetile 
onu yukarı kaldırdı ve ondan 
sonra: 

- imdat f.. Y etifin f •• 
Diye bağırdı. Komşular yetir 

tiler. Hayatma kasteden kaduı 
henüz nefeı alıyordu. Onu ölüm· 
den kurtardıktan sonra kadın 
biçareye bir daha kendini asma
ması için para verdi. Kadının 

zengin olmadığını söylemeyi unut
muştum. Fakat ümidini kesme
mesi için ölmek istiyen kadmB 
çok para verdi ve ona hayattan 
korkmaması için nasihat etti. 

Evet cesur bir kadmdı. Asker 
karısı ve asker anası .. benim içİP 
dünyanın en mukaddea kadını.

annem! 
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Artlk faaliyete geçmek ·~a
manı gelmişti: 1Ik kaf:le derhal 
yo1a çıkacak, Transuale gidecek 
ve elinde vesika olmadığı için 
yolda tutulacak, bapisane Hint
lilerle dolacak ve bütün dünyama 
gözü bu hadise üzerine çevri· 
lecekti. 

* Arkadaşlarımıza mühim bir 
talimat verilmişti. Bu talimata 
göre levtif edilea1cr' tarafm~an 
ıorguya çekildikleri zaman isim· 
le.rini .aaklıyaaldar ve ancak bir 
.laik.imin huzur.unda cevap vere
cddeı-. Ve ancak bu silahsız is
yana ne i, in teşebbüs etliklaini 
o z:amaa söyliyece.klerdi. 

* Erkek kafi1esi transovala<loğ-
ru yala çakarken ha.dm kafilesi de 
.. Natal,,,, tarikile (Newcastle) in 
yolunu tuUu ve daha il!< günde 
mühim bir muvaffakıyet ıkazam. 

- Newkaste!in kömür ma
denlerinde çalışan bütün ame!e-
1,·r cler.lıal greır yapmışlardı. Va
ziyet miihimdi. Hükumetin Hintli 
hareketine daha ziyade göz 
'kapaması mümkün değildi,derhal 
Hintli bdıılları tutarak hapse 
.atrnışh. 

ıBu haberlerl aldıktan sonra 
düşündüm. uvaUakıyeti bu lk~
Clar p:h k ve ba kadar geni~ 
Glarak bcldemiyordum. Ne yapma
Lydun? 'Elimde bu reketi idare 
edecek derecede para yoktu. 
lv1aamafib bu para işinin hallini 
atiye bırakarak vaziyeti yakından 
görmek üzere derhal (Newcastle)e 
hareket etmiye karar verdim. 

Menfi .u~vemst llerliy.or 
Hapishaneye atılan kadaaların 

gösterdikleri cesaret her türlü 
'takdirin fev'kine geçece'k aerece 
de büyüktü. Bunlara çok fena 
bir gıda veriliyor, fazla olarak ta 

hammül ~ilemiyecek -derece 
ağır İfkt' yükletiliyordu. , 

1çlerinde bir tanesi nrdı lö, 
da'ba on altı yaşında idi. Ve 
gördüğii fena muamele neticesinde 
hastalanmıştı. Kendisini yatakta 
Kördüm. 

-Hapishaneye girdiğinize mü· 
teeasif misiniz? Diye sordum. 

- Niçia? Dedi. Hareketimi 
.tekrara her vakit haz.arun. 

- Fakat bu fedakarlığına ha· 
yatınıza mal olw-sa?. 

- Ne çı'kar7 Vatanı için ölmek 
lstemiyen insan var mıdır? 

Bu genç kız Valliamma adını 

taşıyordu. Birlcaç gün sonra 6ldü, 
lıabrasını taziz için bir abide 
yapmak isteöik. Fakat müşkülat 
çıkll. Dahili ihtilaflar yüzünden 
camaatimiz parçalandı, tasavvuru• 
muzu filiyat sahas na koyama
dık. Fakat ne olursa olsun bu 
'kızın hatırası her Hintlinin kal· 
binCle yaşıyacaktır. 

Bu küçük ıditrattan sonra 
tekrar hatıralarıma avôet edi-

yOl'um: 
lf 

Kendi kendiıffini hapse attı-
.. mı Hintli lkıziann ~oğu okuyup 
-,uma bihniyoriaroı. tiaUa millet 
m~ a..klkmda l'ftaKımatlerı 

yoktu. Fakat munhasıran kalple
rini dolduran iman hissine tebaan 
hareket ediyorlardı. Hintlilerin 
büyük bir tahkire .uğr.a.dıklanpı 

öğrenmiŞlerdi. Bu tahkirin izini 
silmek için .bu tarzda hareket 
edilmesi lazımgeldiğini işitmişler
di. Ona göre hareket ediyol"'" 
lardı. Bence fedakarlığın en yük· 
sek, en ulvi şeklini yapıyorlardı. 

• Hintli kadınların hapse ablma-
lan maden ocaklarında henüz grev 

1 
ilan etmemiş olan Hintli amele 
üzerinde de büyük bir tesir yapb. 
Hep birden kazma küreği bırak
hlar. Şehre girdiler. 

Hunların meskenleri yokhı, 
madenin barakalarında yabp kal· 
kıyOl'Jardı. qi bırakınca açakta 
kaldılar. Aralarına girdim: 

- Çok iyi yaptınız arkadq
lar dedim. Hareketiniz kahra
mancadır. fnpıı&b muvaffak ola
cağız. 

(Mabadl yarın) 

Kibrit Fabrikasını Gezerken .. 
• 
ilk Maddeleri Hatta Ağacı 
Avrupadan Gelen Fabri
kada 200 Türk Çalışacak 

'(Baş tarafı ı inıci sayfada) 

lşsiz1er fabrika ·lü pısmda 
F abrjka m bplSlna geldiği

miz zaman büvük bir kalabalıkla 
karşılaştık. Acaba fabrika tatil 
olmuş ta, işçiler mi ~ıkmıştı 1 
Neydi bu kalabalık? Bir parça 
sonra tavsiye mektupları geot:lren, 
şuradan buradan, kapıcıya bile 
selam getirip içeri girmek istiyen 
işsizlerin niyazkar tavır:arını gö
rünce kalab:ılığJD mahiyet ve hü
viyetini anlamrş'tnn: Bınılar iş 
aramak üzere gelen işsizlerdi. 
Fabrika müdüriyetinin günlerden· 
beri kadrosunun dolu olduğunu ilan 
temesine rağmen iş istemiye gel· 
mişlerdi. Kapıda bir simi~ i!e 
bir de helvacı vardı. Kapıdaki 
bu satıcılar ergün, herhalde pa
ra kazanacak kadar bir işsiz 
kafilesi buluyorlaraı. 

Her ne ise, kalabalığı geçtik. 
Kapıdan giriyordUk. Kapıcı bizi 
de iş arıyanlardan unnetmişti; 
müdürü töreceğimizi söyledik. 

MLldUrl8 lar.ş1 d<arşıya 
Meşin san ccketl;, bıyıksız, 

sakalsız, sarışın bir Şimal adamı. 
İşte fabrika müdürile karşı kar
şıya idik. İsveçli .olaıı bu zatla 
bir tercüman vasat.asile kQlltlf'U-
yorduk. Şimal adamlarının bütün 
soğuk jestleriai .Defainde cemet• 
mişti. Her aealiaıe ltaçamaldı 
cevaplar veriyorau. Halta ismini 
bile aöy.lemeai. IJlaamafih ~ok 
ınazikti. .. 

Memlekelimizde kuru1an yenı 
kibrit fabrika.sının tesmh Y~ ça
lışma tarzı hakkında malümat 
istedim. Fabrikanın 'küşat resmi
nin ay sonunda yapılacağım, fab· 
rikayı henüz gczdiremiyeceğini 
söyledi ve itizar etti. Çoğu kısa 
"Evet,, veya '1"l1ayır,, la netice
lenen suallerimden ancak şu ma• 
liimatı çıkarabildim. Müdür söy-

lüyordu: 
M~vattdı lptiılaiyenin Hepsi 

Har.içten ;Ge111or1 
- Fabı-ikamızda kullanaca

ğımu. mevaddı ipüd9:iyeni•. ılrepsi 
hariçten gelmektedir. Bilhassa 
~' ~tmijka, Belçika n İn-

giltercden getirtiyoruz. Kibrit 
yapılacak çöp ve e<!unlan da 
Baltık .sahillerfoden getirtiyoruz. 

- Fakat Türkiye dünyanın 
her tarafında :bir ağaç memle· 
keti olarak tanınmıştır. Bu kadar 
çeşitli ve mebzul ağaçlarımız 
varken, hariçten ağaç getirtmek 
nasıl olur? 

Tllrkirede Çöp Yapacak 
Agaç Yokmuş! 

Müdür güldü ve : 
- Bütün taharriyatımıza rağ· 

men Türkiyede kibrit çöpü ya· 
pacak ağaç bulamadık. Hila 
anyoraz, lbelki ilerde bulacağız! 
dedi. 

Bu cevap heni büyük bir 
hayrete düşürmüştü. Fabrikan n 
makinesinden tutunuz da mevaddı 
iptidaiyesine, çöpüne varmcıya 
kadar hepsi hariçten geliyor. Ve 
bir.im bütün bu fabrikadan isti
fademiz ıbeş on "'f ürk işçisine 
p'hşacak yer ıbulmaktan ibaret 
ıkalıyor. Güzel •• 

200 işçi Ve B8Q Müracaat 
Mödür devam ediyordu : 

- Fa'brlkannza 4lOO işçi alacak
tık. Fakat müracaat edenlerin 
ardı arası kesıi1medi. Bu.güne ka-
4.,. 680 ıkİfİ 111üracaat etti, şimdi 
'fabrikamı%daki işçilerin hepsi 
Türktür. Yalnız dört tane ecnebi 
aiilııeodi.silDiz vardw. lktısadi 
Wıraa do1ay19İle ~melelerimize 
az değil, mutedil yevmiyeler 
vereceğiz. 

lstihsalat Türkiyeyi Tatmin 
Edecektir 

- Fafrikamız, ilç pavyondan 
ibarettir. İki pavyonda kibrit 
imal edilecek, üçüncü pavyonda 
yapılan lkibritler depo edilecek
tir. Kibritler sadece kutu şeklin
de yapılacak, defter şekHnde 
kibrit yapılmıyacaktır. İstihsalatı• 
mız Ttür:kiyeyi tatmin edecektir. 
Hariçten kibrit getirtmiyeceğiz. 

Şimdiye ~adar kH: .. ~itl~im~z Is: 
veçten gelıyordu. kıbrıt f.allerı 
değiş111iyeceklir. Fabri'~anın hü~at 
resmi şubat bidayetinde yarJb
cakur. Harice kibrit ı:-:-~.c.:ıt:nı 
ilerde dü~üneceğiz. 

Bir Kibrıitin lleziyetleri ! 
Medit-e t~flr edip .,m-

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

1 O KAnunusani 932 Pazar 
İı;;tırnbul - (1100 metre, 5 kilo.at) 

18 sıramofon ile opera parçaları. 

19,5 birinci kısım alaturka saz, ~O 
gramofon neşriyata, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 ikinci kısım alaturka 
saz, 22 orkestra, Zahire Boraaıı 
haberleri. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kito-
••t) 20,10 Berlinden naklen Daa 
lied dea Uebo opereti, temsilin Jü. 
tamından ıonra dan• hav:ıluı. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kiJont ) 
19 dan itibaren Çek istasyonlarından 
nakil. 

Milhlaker - ( 360 metre, 75 kllo
nt) 20,10 Berlinden naklen Daa Lied 
dea Libo opereti. 

Bvkreı - ( 394 metre 16 ldloTBt 
19,40 gramofoa plildan, 20 operet 
parçaları. 

Belrrat - (429 metre, 2,5 kilo•at) 
20,5 radyo musababesi, 21 konser. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 

20 gramofon, 21 senfoni. 

Viyana - (Sl 7 metre, 20 kilont) 
20,15 Berlinden naklen Daa Lied det 
Licbo opereti. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kif o,..at) 
20,15 klasik operet parçaları, 22 
0.tano kahvesinden naklen konıer. 

Varşova-(1411 metre, 156 kilont) 
20,15 halk konseri. 

Berlin- (1635 metre, 75 kilovat) 
2015 Das Lied des LiPbo opereti. 

r 

11 KAnunusani 932 Pazartest 
latanbul- (1200 metre, S ki.iovat) 

19 gramofon ile opera parçalan, 
19,15 birinci kısım alaturka saz, 20 
1rraruofon neşriyatı, Audolu Ajanaı 

haberleri, 21 ikinci kısım alaturk~ 

az, 22 orkestra, Zahire Borsaai 
haberleri. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo-
vat) '20,40 diltkat: Berlin konuşuyor, 
21,05 orke.tra. 

Brilno - (341 metre, 36 ldlovat.) 
20 den itibaren Çek iataıyonların· 

dan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
aalon orkestrası, 21,30 Frankforttan 
aalal. 

Bükret - (394 metr~ 16 kilovat) 
20 aalon orkestrası, 2(),30 konfer1lnı, 
20,45 Harfonıolo 

Belgarat - (429 metre 2S kilovat) 
20konscr, 21 komedi, 21,30 klavye 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 

20 i'ramofon, 20,45 mJtıtelif eserler, 
21 haf ıf musiki. 

Viyana - (517 metre, 20 kilavat) 
konser, 21 Karnavalin Vien opereti. 

Pe~te - ( 55() metre, 23 kilovat t 
19,40 fila armoni konseri, 22,15 Nev
yorktan naklen Amerika musikisi. 

Varfova- { 1411 metre, 158 kilo• 
nt) 20,15 Mikado opereti. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat? 
20konser, 72 Ameril<adarı nakil. 

D!kkat: Dercetmekte oldapmuz proıramlamı Avrupa.ya ait 
olan kıımı vasati Avrupıa aaatine göra tanzi n eJ.!mi1tir. 

i•tanbul saatine tatbikı 1çiıı Avrupada sa.at ( nı olduiu 

ıamım latanbulda (1) e ge"diti farzeditmelidir. 

Almanya 
Top Yaptırıyor 

Uhi 9 - F elemenkte, Al· 
manya hesabına ( 1200) ağır obüs 
topu inşa edildiğine dair Frını
sada işae edilen haberler hak· 
kında F elcmenk meclisinde bir 
sual sorulmuş, başvekil bu ha· 
beri kat'i surette tekrip etmiştir. 

A~manyada Faiz N:iktarı 
Beriin 9 - Alman bankalar 

komiseri ile Alman bankaları 
müdürleri dün bankalar piyasa
sında faiz nispetini tesbit içia 
mutabık :kalmı~lardu. 

YEni Romen Parası 
Biikreş 9 - Romanya hükii· 

meti, Fransız ve İngiliz darpha
nelerinde ( 1,800,000 ) leylik ;iÜ• 

müş para basbrmışbr. Bu para· 
larda Kral Karolun resmi bulu· 
nacaktır. 

ispanyada Bir Manastır Yandı 
Madrit 9 - Bürgoı vilaye

tinde, ciıvit paFarlanoa ait bir 
manastır yakılmışhr. 

Bir Moratoryum ilaha 
Montevido 9 - Ürüguvay bfi· 

kiimeli harici bcrçlar.nm tediye-
sini muvakkat dü- zaman ~ 
tehir etmek üzere parlasnentoclaa 
t-i>s ~ ·ı ' ' istemiştir. 

dıktan sonra, konuşmamıza ta· 
vassut eden tercüman beni kapı-
ya kadar geçiriyordu.. He;°ü.z 
fobdrnn:n hanrhk'lan bıtmemiŞb. 
Dahili yollar yapılıyordu. Çak
mam11 çıkanp cigaumt yakmak 
istediğim "t:am2ln, çakmağıma 
lbakarak dedi ki : 

- Aman 'Beyim, sakın ba, 
çakmak kullanmayın. Ciga-raruzı 
yakarken benzin .zerratı cigaranın 
içine dolar. Ve benzin z ı-alı 
ciğerlerinizi zehirler. Cigar.aları· 
nııı daima kibritle yakınız 1.. 

SADAH 

Fransa da 
Kabine 
Meselesi 

Paris, 9 - Lö Jurnal gazete• 
sine göre M. Lavalın M. Briyana 
yaptığı clostane bir ziyaret esna• 
smda hariciye nazırı, muhtaç 
olduğu istirahatten dolayı vazife· 
sinden ayrılmak lüzumunu duydu
ğunu izah etmiştir. 

Başvekil, M. Briyanı bu kara· 
nndan 'Tllgcçirmek için çok 
çahpnıfA da !hariciye nu1nnın 
ileri sürdüğü ı;ehepleri kabul 
etmiye mecbur olmuştur. 

M. Briyanın çe <ilmek husu
sundaki arzusu artık kat'i telakki 
olunmaktadır. Diğer taraf.tan ve· 
rilen haberlere göre M. Bıiyanıo 
tecrübelerinden istifade için ken· 
disine aezaretsiz bir sandalye 
teklif edilmiştir. Hariciye Nazın 
bu hususta. sonra cevap verece
ğini riy!em;ştfr. Halefinin kim 
ola<:ağı hadisatın inkişafına bağ
lıdır. Vefat eden Harbiye Neza
retine M. T ardiyönun getirilmesi 
isteniyorsa da M. T ardiyö Ziraat 
Nazıt'lığından çekilmek istemiye
cek görünüyor. 

l'oloğra/ Tahlili Kupo;ı:ı 

r 1'a\ıilathıibill i'lir•rıı'D•lıı l11ttv~ra ı ıu 

f•toğralınra 5 •<i.t lcııf)aıt ıie b -r· 

lllc.t. röawlı11s..1Fotoirafııtrs eır ıa 

labiıllr \'O iade edil a. 

lı.iııı., mesle' +-ve.Y1' 'Sıın"'at 'f 

H:u\li ıuallerin 
cevabı l 

ı 
rotu ,,,.,; in .... 

e.ıeı=.1' mi 'f 

-==Fe•oğr.-fın kUfCllİ JO kuıw. ı.ık pul 
m ı'"i"'b,,i:l 1 • !{Qnl'\eriiehilir. 
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Balıkyağı içemiyenlere: HASAN KUVVET ŞURUB 
1 EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI J 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık Dükkan Ve Tarlalar 
Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 

165 Galatuaray Avrupa Pasajı 8 No. 
dnkkln. 20 

2 Galatada Yolcusaloau karşısmda atik mez: 
baha binası müştemillbndan 6 adet odL ~ 

409 Çarşıyıkebir Kalpakçılarda 100 numaralı 
dükkln. 25 

186 Beylerbeyi Boatancıbqı mahallesi araba 
caddesi 1 - 4 numaralı F ettanağa Arazisi 
nam mahalde tarlalar. Muhtelif 

Ballda yazalı emllk bilmüuyede kiraya ftrileceğinden 
Taliplerin 14 - 1 • 1932 peqembe glinll saat on albda Şubemize 

müracaatleri. E. 

* 
Satılık Emlak ve Voliler 

Eau No. Mevkii ve Nev'i Teminat 

322. 323 Burgazaduında Çarşı caddesinde 5,050 - 1 
No. iki bap hanenin msıf hisseleri. 90 

325 Burgazadasında Kalpazankaya t No. 24 

dönüm fundalık. 37 
336 Burgazaduında Kalpazankayada 2 No. 22 

dönllm fundalık. 33 

344 Burgazadasmda Manastır volisi. 25 

345 Burgazadasında Köyönll " 
75 

406 • Petriç " 
125 

Ballda muharrer emllk bedelleri peşinen tesviye edilmek llzere 

•Hmthayede sablacağmdan taliplerin ihaleye müaadif 20 • l - 32 
Çvıamba ıllnü saat on albya kadar ıubemize milracaatleri. E. 

* 
Satılık Emlak 

b. Mevkii ve Nev'i Teminat -183 

57 

.ıt07 

Üsküdar Selmiye Kavakçeşme sokak 28, No. 
18 dönllm Boıtan. 
Beşiktaş Cihannuma mahalleıi Hamam sokak 
Cedit 13 numaralı hane. 
Beşiktaş Sinanpqa mahallesi Beşiktaş Tram· 
vay caddeıi atik 51, cedit 70 numarala dilkkin. 
Mercan Dayabatun mahallesi Yaldızhan üst 

135 

56 

25 

kabnda 14 numaralı oda. 30 
BalAda yazılı emllk bedelleri petinen tesviye edilmek ıartile 

ltilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 21 • 1 • 1932 

Perıembe günü saat on albda ıubemize müracaatları. E. 

Hademei 
Ki.evvel 

Hayrabn 
Maaş lan 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Ctizdan No. Tarih 
25 - 1 4 • 1 - 932 Pazartesi 
50 - 26 5 • t • 932 Salı 
75 - 51 6 • 1 • 932 Çarşamba 

100 - 76 7 • 1 • 932 Perşembe 
125 - 101 9 - 1 - 932 Cumartesi 
150 - 126 10 - 1 - 932 Pazar 
ili - 151 11 - 1 - 932 Pazartesi 

Hademei Hayrabn K. evvel vazaifi balidaki eyyamda şubelc
lerlnce verilecek ve müddeti mezkdrede müracaat etmiyenlerin 
vazifeleri ayın yirmisinden sonra Müdüriyet veznesinden tediye 
edilecektir. 

'~-·--~l ____ Is_ta_n_b_u_ı __ B_e_ı_ed_i_y_e_si __ l_ıa_n_ıa_r_ı __ .--.l __ • __ _.I 

Adalar Temizlik işleri hayvanlarından 4 beygir 1 merkep 
12 - 1 - 932 Sah günü Bilyükada ve Fatih Beyoğlu, Sarıyere ait 
9 hayvan 13 • 1-932 Çarşamba gllnli saat 10 da Fatih Atpazarında 
al i mi-yede ile aablacaktır. Almak istiyenler mezkUı günlerde 
mahallerinde bulunacak komisyona mllracaatlan. 

DlEHSUCAT SARTBAL Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE lsT ANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri YÜN PAMUK 

bogtll' Boyar Büker Kasarlar 6iibr 

6iiker Parlatır (Merserize eder) 6ogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve Yün Bezleri 
BOYAR KASARLAR OTOLER GENlşLETlR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan nokaanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

ALI VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beaJer. Çnnkü madeni maddeleri, fosforu, vitaminf, çoktur. Menı.
deki çocuklar için yeglııe bir siıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

GAYRI MÜBADiL BONOLARI 
SATILIR ALINIR. Alaka daranın doğrudan dotruya milracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. Yenipoatahane kartısında büyük Kınacıyan Han 

No. 24 Telgraf adresi: ZIYATOR - latanbul, Telefon 22716 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

işsiz kalabilirsiniz, 

Hasta olabilirsiniz; 

Başınıza bi,. felaket gelebilir. 

O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası ] 

Kadıköyde 
Kindergarten 

Bir K. sanidenberi açılmış· 
br. Çocuklarım yazdırmak 
istiyenler saat dokuzdan 

itibaren mllracaat 
etmelidirler. 

r Doium ... kadm hutalıldan 

ı o~~r·oR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hil!liahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergDn 6ğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 22622 

Karadeniz Post 
Kalkavl!n Zadeler 

IKTISA 
Vapuru 11 Kanunu 

Pazartesi rGnü 
Sirkeci 

mından hareketle ( Zonsruldalr. 
bolu, Gerze, Samıun, Onye, 
Giresun, Görele, Vakfıkebir 
zon, Rize, ve Erbavi) lı 
rine hareket edecektir. YGk ve 
için Sirkecide Paket poltabandl 
ıaamda Yeni Handa 3S No. m 

Tel. 2, 1 

TAViL ZADE VAPU 

IZMIR POSTASI 

,.~p~~~p 
tesi akşamı 17 de Sirkeciden 
reketle Gelibolu, Çanakkale 
İzmire azimet ve Çanakk 
uinyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da v 
Adres: Y emifte Tavilzade M 
biraderler. Telefon: 2.2210 

Radyo Alınız: 
Son sistem telsiz 

ahizeleri geldi. 

932model 

Oalatacla 0.muh 8 

llll'aancla Kulell mal 

Hepıinden iyi, hepsinden u 

Dr. 
ZGbrevl butahldar tednthaneel 

ecsaa..a 

Dr. Celil T evfi 
Znhrevi ve idrar Yola 
Hastalıkhn MntehU1111 

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

Üsküdar Hukuk Hikimliğind 
Üskildarda lcadiye mahallesin 
Dırama sokağında 8 No. lu 
nede ıakin Sepon efendinin O 
klldarda Murat Reis mahaJJ~siD 
Yeni mahalle caddesinde 1 
No. lu hanede sakine Arman 
hanım aleyhine ikame eyle 
boşanma davasından dolayı • 
kılınan dava istidası sure • 
mumaileyhamn dört bq s 
evvel Bllkreşe gittiği ve orad 
ikametgahı meçhul olduğu terh" 
bilitebliğ iade kıhnmıı ve 
ay zarfmda dava istidasına ce 
vermek ve yevmi muayyen 
mahkemeye gelmek ftzre ilin 
tebligat icrasına karar veril 
bu baptaki istida sureti Ye 18-
32 günü saat 10,30 da mahk 
meye gelmesini 11abk daveti 
varakası mahkeme c:livanlıan 
talik lulmmq oldujundaa k 
yet ıazete ile ele ilb oluaur. 


