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Şam üzerine g..,..._ ,,erli .,. •11/uuacı alaglar 

Suriye intihabatı Kan 
içinde Boğuldu 

Şam ( Huauıi ) - intihabat dolayılile Halep ve Şamdald kanıık 
vaziyet devam ediyor. Hamada, Meclisi MilU intibabab esnasında 
Vataniler tarafından davet edilen Berazi ve Mevali Afİretleri Fraosız
lar ve F raııaız taraftarlan berine hllcum etmİf)erdi. Bu hldUeııio 
intikamı kanlı bir mrette ahnmlfbr. Son hlcliaelerde hllkamet 
dairesindeki aillhlar qiretler tarafından yağma cdilmit. kırk FraD11Z 
~ker ~e zabiti lldlr&lmllftllr. Bu hldiaeyi takip eclea glln Halepte 
b1r ihtiW batl•••p. Halepteki amam mlstepr olan Fraosız ku
mandanı Ye ( 10) Frama Mkeri katledllmittir. O anada orta mek
teplerdeki kız talebeler, Vatanilerl Ye halla teni için aokaklara 
dökülerek hükumete hücum etmİflerdir. Mlllademe eınuında Fran
uz taraftan bir bekçi halktan Bç kiıiyi katletmiştir. Bu vaziyeti 
r~ren bir o~ mektep kız talebesi cebinden çıkardıiı tabanca ile 
bızzat bekçıyi 8ldUrmlftlr. Suphi Bereklt ve Yali kaçarak 
Glllmden kurtullllf}ardır. Ahaliden (100) kiti ve 15 Franuz askeri 
katledilmiştir. Fransızlar '8 tank ile atet pOaktlrerek hiicuma bq
la•lflardar. Hama &zerine ••kedilen ( 25 ) tayyare ile ( 2000 ) 
~r8D81z ukeri timmdiferle ıiderkea fimendifer laatb tahripl edilmif
tir •• Halk, çeteler ft atiretlerle Fr&111ız kuvvetleri arasında deh
tetli harp olmafbar. Birçok Halepliler İbrahim Hanfano ela dahil 
olmak llzere Berat ,aldnlerlacle bulunan ıaJrimeakan bir adaya nef
yeclilmiştir. Sllkao avdet ehnİf uyılmaz. 

ÇARŞAMBA - 8 Klmmuaaal 19.12 Fiab 5 lmr., 
• 

amsunda Bir Yolsuzluk 
!Boş, Harap Sandık Diye Şeker Denkleri 
Gümrükten Çıkanlırlarken Yakalandı 

S-1ua, ( HUIUll) - Samsun 1 
G&mriilc idareli, tepbbilı eden· 
lerin c6r' etindeki bOyOkltijil ayan 
aurette ıhterea mlhim bir me
aeleyi meydana çıkU'llllfbr. 
Vak'a tudur: 

Buaclaıı iki aene kadar evvel, 
mllhim bir ıeker ,nkile Avrupa
clan Samsuna gelmekte olan bir 
Loit vapuru Adalardenizinde 
pddetli bir fırtmaya tutulmUf, 
mevcut mahn mnhim bir kwm 
bozulmut ve avarye olmuıtur. 
Vapur Samsuna geldiği zaman 
sigorta bu zarara kabul etmif, 
mal Ahibi sigorta parasını almıt. 
bozulan tekerlerin bot ıandıkla-
n ela g6mrlk ambarlannda 
bıraluhmttır. Samsun GiimrDpn
de yalnız ba uncLklar mevcut 
delildir. Daha birçok mllnue-
betlerle birçok etY• sandıj1 da 
ambarlarda toplaamıt bulunu
yordu. 

Ba yekta epeyce kabardıiın· 
dan ıtlmrllk idaresi bunların 
mllzayede ile utılmasma karar 
vermiftir. Mllzayede açalmlf, aan· 

Atinada BRgiin 
t • 

lki.,.ci Maç 

Samsu btasgona .,. Ga..rıi &hlelerl 

dıldann beheri, ylbele, yllkaele J 
yedi kuruta kadar çıkmqtır. Fa-
kat bu urada mlzayedecilerin 
arama Samaun Gllmriii'Q hammaJ
b8flll da kantm11 ve aancLk fi. 
ati on yedi kurut on paraya 
ytıbefmiflir. Esasen aancbklann 
bllyllk bir kısmı hurda, kınk Ye 
ıenelerdenberi yağmur alb11da 
kaldıiı için diier talipler müza. 

yecleclea ellerini çelmaifler w 
hamm.lhap mah almıfbr. Füat 
ba mal, diler bir Wbin ._ ... 
tiDi ayaDclumlf, Ye ............ 

11111 laarekltmı tetkike batl•=sı 
br. Hammalbqı, ba 1811~ 
nakletmek için gtlmrlk ........ 

da bir yer tedarik etmİf te •· 
liyat bqlalDlfbr. 

J Denm 11 inci .. ,.,...) 

Gıda Maddelerinde Esnaf 
• 

Bugthı, Galatasaray • Fener· 
bahçe mubtelitleri, Atinada, ıe-

Şarki Erden Meb'usanın
da Siliblı Bir Münakaşa 

çen pazar gllnO {I - 4) uğradık- Hayfa {Hususi) - Şarki Erden Meb'lll&D llecliainde bir fikir 
lan matlübiyetin acısam çıkar- mOnakaf&lı neticeıinde bir meb'us diier bir arkadqına kıhç çelaaifa 
mak için ikinci maçlanm yap- tir. Hldise töyle olmuıtur: Mecliste, teelavtll eden para eaua IMkkm
maktadırlar. Birinci maçın neti· da mllnakap yapıhrken Salih Pqa (Avran) ile Macit Paşa ( Achao) 
cesi, uzakta bulunan bizl~r kad~ aru1nda tiddetli bif mtınakap çıkmıfbr. Salih Pap, FUiatin par.
ıporculanlDIZI da mllteeuır etmiş I ew tutulmaıım Macit Pqa da albn euunın kabul edilmesi aold.I 

Ibtikir Yapıyor 
Yerine Göre Okka Başına Y anyanya 

Zam Nasıl Mümkün Olur? 

Fl"'ler, • pi peralcenflftl •Mil/ta /erbıllgor 
Gıda mad~elerinde lıiuoluna- ı hatb ıibl banlly& vaziyetindeki 
~ dt." el ile tutulacak dere- yerler ı.tifade etmiyor. 
ce e ır fiat cllfkGnUlp Yar. Din, bir 1wiimiz pldl " 
Fakat ucuzluk clalaa ziyade piya- bize fU hakikati anlatb: 
1a mahalli denilen fehrin puar "Ben Kızaltoprakta oturmam. 
me~kezinde ve pazar merkezine Kızıltoprak, Yapur ve trenle 
yakin noktalardadır. pbrio merkezinden nihayet 

Bu. ~cuzluktan, l!'e~ell, Kadı- (40-45) dakikahk bir .....,. 
kay rıbı, Oıklldar gıbı, Boğazın fed d. 
birçok noktalan ve Rumeli ~ ;:vamı a inci uyfacla , 

obl~~modırb. kBud iti~~rlba·dıre-ki J aazanm mOdaf~ etmişlerdir. Fakat mfüutb,. ,.hal vadiye daknl ..... 
Uguuau m A a a a ıyı ır D 

tice almaya çalıtacaklan muhak· ~~ Pa.., Macit Pqaya faizcili~ yapbima, yalancı olduiuna .a,te-
kakbr. Bizden ı6ylenecek,. ba miftirl Bu tecavllz karpsında Macıt P.,. ela: 
emelleriainiD ve emelimizin ta- - " Yalancı ben miyim 1 " Diyerek loLcım çekerek Salih P....-
hakkuk etme9idir. tlzerine ytlrihnOftiir. Meb'ualardan bum Macit Pqayı tulmUft Salla 

Bitliste Zelzele 

Ağn Maznunlan 
• 

1 

86 Kiıi Daha Adanaya 
Gidiyor 

Bitlia 1 (Huauai) - Atndatı-
1 İlyan hareketile alikadar olmak 
zaıım altmda (86) mevkuf buraya 
ıetirilmitlerdir· Muhakemeleri 
pnı!mek bere Adanaya aevk 
edilecelderclir. 

Yılmaz 

Londrada Denizciler Grevi 
Londra, 5 - Mavna Ye AD

dalcılar grevine ratmen nhtun-
larclaki talaliye ameliyesi normal 
tefdlde itlerin• devam etmekte
dirler. 

PafBDID yalnız abası parçalanllllfbr. Kıral Abdullah bu mllcadele 
aahııelini duyunca ıa mntaleada bulunmllflar: •Meb'uslann memleket 
menafiile yakindan allkadar olmalarına aeYindim. Fakat mllaakı,.... 
kıhca dayanması da beni mnteeuir etti!,. 

l.tanbul caddelerinin yarınki mamarua 



ı Sayfa 

( Halkın Sesi ) 
Yeşil . Hilal Ve 

içki Yasağı 
içki düşmanlarının teşkil ettik
leri Ye.şil m.al Cemiyeti. oto· 
mobil kazalarının içki yüzün
den olduğunu, kırk kadar fO• 
förün içkiden çıldırdığını ve 
içkin in yasak edilmesi Jıizım

ıreldiğ i n i ileri aürmektedir. Bu 
busuıta halkın ıöaleri de 
şöy edir: 

Naim Bey ( Çartıkapt Sl•ekUmedreH 
aokak 23) 

- Şoförlerin yaptıkları ka• 
ıalara mani olmak için serbest 
içkiyi yasak yapmamn hiçbir fay· 
dası olmaz. Menedilen şeylere 
karşı insanJarm ihtirası artar. 
Hoş, içki menedilse de benim işit· 
tiğime göre şofc.>rler arasında ko· 
kain, esrar içenler de varmış, 

rakı yerine esrar içerler. Bence 
ıoför!eri sıkı bir kontrole tibi 
tutmak, batta ağzı rakı kokan 
ıöförün bile derhal elinden vesi• 
kasını almak ve bir daha çaltf• 
tırmamak kafidir. .. 

lbrahlm Etem Bey ( Ylikaek tlcant mek
tebi ıon 110. hndan ) 

- Yeşil Hilalin düşündükleri 

asil bir fikirdir. Fakat bütçe mu· 
vazenesini temin için hummalı bir 
faaliyet sarfedi!irken senede mil
yonlarca lira varidat temin eden 
müskiratı menetmek bilmem doğ
ru mudur ? Menedilse bile itiyat 
edenlerin, içkilerini kaçak olarak 
bulacaklarından emin olunuz. 
Bence içkinin fenalıklarını halka 
fen ve ilim gözile göstermek ve 
feci neticelerini anlatmak daha 
doğrudur. 

Fuat B~y Sirkeci Eskltehlr otell 

- Yeşil HilaJ Cemiyetinin 
kararlarında tatbik kabiliyet ve 
imkanını bulamıyorum. Bu buh
ranlı zamanda Devlet bütçesin· 
den müskirat varidab çıkarıla
maz. Bunun en kestirme yolu 
sarhoşluğu görülen şoförlerin 

derhal e!inden vesikaları alınmalı 
ayrıca ceza da verilmelidir. 

J(• 

Ömer Ali B. (Erel\klSy Hatboyunda 29) 

- Y e~il Hilal Cemiyetinin 
aarhoş şc förlerle mücadele teşeb
büsünü takdir etmemek mümkün 
değildir. Fakat bu teşebbüsü 
içki yasağma kadar götürmek 
bi1mem doğru mudur? içki ıon 
zamanlarda medeni ihtiyaçlar ara
ıına girmiş gibidir. Bütçemize 
ıenede (10) milyon -varidat getiren 
bir membaı kurutmıya bilmem 
maliyemiz müsaade eder mi? 

Kaçak Kumaş 
Kaçak eşya ve kumaş ıatın 

almakla maznun Topçularda ah· 
çılık yapan lbrabimin isticvabına 
başı anmıştır 

SON POSTA KAnunusanl ~ 

• Günün Tarihi 
• 

---m::c:na.-.~~-.ı-~-------~---ma1iTevfik Rüştü Beyı~ 
1 Seyahati BiR FACiA 

• 
ihtiyar Bir 
Adamcağız 

Yanarak Öldü 
- f; 

Evvelki gece Feriköyünde bir 
yangın faciası olmuştur. Tahki· 
katımıza göre, o civarda Saadet 
sokağmda (88) numarala kulübe-

de oturan Arnavut Mustafa Efen· 
di isminde ihtiyar bir adamcağız 
evvelki gece yatağına girmiş, 

uyumadan evvel bir cigara yak-
mıştır. Fakat adamcağız cigarayı 
söndürmeden dalıvermiştir. Neti-

cede cigara yorganın fistüne düş
müş ve bir müddet sonra da yor
gan alev almıştır. Hadiseden 
haberdar olan komşular deıhal 
kulübeye koşmuşlar ve el birli• 

gile yangını söndürmüşlerdir. 

Fakat bu arada zavallı ihtiyarın 

bir bacağı feci şekilde yanmıştır. 
Felaketzede adam derhal hasta-

neye kaldırılmış yarası sarıl

mış. Fakat biraz sonra yaranın 

tesirile Mustafa Efendi ölmüştür. 
Müddeiumumilik hadiseyi tahkik 
etmektedir. 

Yerli Dantela 
Danimarkalı Bir Tacir 
Sipariş Vermek İstiyor 

Geçen senelerde seyyar sergi 
ile Avrupada teşhir edilen el işi 
dantela:arımıza müşteri ÇJkmışbr. 
Bir Danimarka ticarethanesi ha· 
rici ticaret disine müracaatte 
bulunarak bu dantelalardan mü
him miktarda sipariş vermek 
arzusunu izhar etmiştir. Bu tica
rethane her sene muayyen bir 
miktar danteli vermeyi taahhüt 
eden bir yerli imalathane ile 
mukavele yapacaktır. 

l Bir Yorgancı 
Kansına Kızıp Bıçakla 

Kendini Vurmuş 

Cerrahpaşada Çukurçeşme so· 
kağmda oturan yorgancı Tabir 
Ef. ile ailesi arasında münazaa 
çıkmı,, sarhcş bulunan Tahir Ef, 
sustalı bir bıçakla sol memesi 
üzerinden kendini yaraladığaoda.o 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Fenni Şira 
Müskirat İnhisannın Fay

dalı Bir Eseri 
Müskirat lnhisan Umum Mü· 

dürü Asım Bey bugün T ekirda
ğına hareket etmiştir. Asım Bey, 
Tekirdağındaki en mütekamiiJ 
Şarap fabrikasma alınan ve üzüm
lerin evsafına halel vermeksizin 
.şirasını çıkartan makinenin küşat 
resmını yapacaktır. Makineoin 
tecrübeleri iyi netice verecek 
olursa üzüm yetiştiren mıntaka· 

lara bu makineden birer tane 
gönderilecek, fenni ve sıhhi bir 
tarzda şira istihsal edilecektir. 

Bir Yangın Başlangıcı 
Dün akşam Kalyoncu cad

desinde Müştako apartmanının 
2 numaralı dairesinden yangın 
çıkmış, söndürülmüştür. 

zorlu Bir zevce 
Sulukulede oturan tavukçu 

İbrahim Efendi dün gece evine 
geç geldiğinden karısı Hacer 
ve bacanğı Mehmet tarafından 
sandalya ile başından yaralan
mıştır. 

Bu Da KUi Kavgası 
Taksimde Girit aparbmanında 

oturan lstirati, ütü küllerini pen• 
cereden dökmüş, küller o sırada 
caddeden geçen M. Piyerin üstünü 
başını kirletmiştir. Çıkan kavga 
üzerine M: Piyer bıçakla lstira· 
tiyi yaralamıştır. 

1 iHRACAT 
1 
Şahadetııame 
Almak 
Mecburidir 

Memleketten barice gönderi· 
lecek mallar içio, bu malların 
istihsal f;dildikleri yerleri göste· 
ren birer menşe şahadetoamesi 

almak kanuni bir mecburiyet ha· 
Jindedir. Fakat bazı kimseler ka· 
nunun koydu~ u bu mecburiyeti 
bilmedikleri için menşe şahadet· 
namesi almayı ihmal etmektedir· 
ler. Bazı tacirler tarafından, ib· 
raç edilmek üzere lstanbul Güm· 
rüğüne gönderilen mallarm men· 
şe şabadetnameleri olmadığı gö· 
rülmüş ve bunların ihracı içm 
müsaade verilmemiştir. Bu sebep· 
le Ticaret Odalarından mutlaka 
menşe şabadetnamesi tedariki 
hususunda alakadarlara tebligat 
yapılmıştır. 

iskambil Kaçakçıhgı 
Kumar oynatmak ve damga· 

sız iskambil kağıdı kullanmakla 
maznun Balatta kahveci İstavri· 
nin muhakemesine ikinci cezada 

. devam edilmiştir. Şahit celbi için 
muhaheme başka bir güne bıra· 
kılmıştır. 

Bir Hanıma Ceza 
Meliha Hanım Bir Ay 

Hapsedilecek 

Kadıköy iskele.fü_de, vazife 
yapan polis Ali Riza Efendi ye 

Me!iha Hanım İsminde bir kadın 
karşı gelmiş. Ali Riza Efendi 
zabıt tutturarak mahkemeye mü· 

racaat etmiş. Dün, bu karşı gel
me vak' asından doğan muhake· 
me üçüncü ceza mahkemesinde 
neticelenmiş, Meliha Hanım bir 
ay ağır hapse mahkiirn olmuştur. 

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

Dün, gllzel Adanamııın dDtman istillsından kurtulutunun on birinci yıld3n0mU idi. Bu milnasebetle 
şehrimizdeki Adanalılar eski Türk Ocağı binasında heyecanlı bir tesit merasimi tertip ettiler. Nutuklar 
söylendi, canlı hatıralar nakledildi. Adanayı YO Adanalılan bir daha tebrik ederiz. Resmimiz merasim 
esnasında ahnmıştır. 

Şehrimizde bulunan Hariciye '/I' 
kili Tevfik Rüştü Bey üç gün sonr' 
Abazi.ye Yapurile ve B.ıtum, B ,~a. 
Enzeli tarikile Tahrana gidecektif 
Dün, Mançuriye hareket ede=ek ol .. 
Japon büyük elçi•i M. Üşidayı Y~ 
mete dant etmiş .ir. Saat on yed'f 
de Mı•ır sefirini kabul etmiş, d~ 
aktam Japon aefarethanesinde 
ziyafete icabet etmiş, ziyafetti 
JneiJiz •efiri n madamı, Artı' 
rika, ltalya, fran, Fransız aefİf 
Jeri, T abran büyük elçimiı Huır•f 
ve Vali Muhiddin 8ey4er ba•
buluıımuşlardır. Bugün lngilter• 
Sovy,..t, Amerika, Yuııan, Bulf,ı 
aefir ..: rini kabul edecektir. 

Tevfik Rüştü Bey gaıetac'le,-
beyanatta bulunarak ltalya ile art 
maıdaki adalı.r ihtilafıom halledilcıi' 
tini, Romanya - Rusya müıakerell' 
rinde mutavassıt oJmadığımızı, 1'•" 
ran ıcyahatinden maksat hudut "'' 
aelelerıni halletmek olduğunu, eti' 
aen ıki tarafın bu meselede mutab•~ 
lı.aldığı m, Tahranda mukavele'er•' 
imzalanacağına ~öylemit ve 8\ de~ 
B.ıtdada uaramuanıo henüz k•l 
olmadı~ını ılave c:ımi,tir. 

Sabık Hıdiv Se' 
yahatten Döndii 

Maverayı E rdene gitn•it o'•' 
sabık Hıdiv Abbas Hilmi Paşa cıu• 
Toros ekıpresile şclırimiı.e a\'d,ı 
etmiş Ye akşam Hariciye Vek:Ji ret 
fılı Rüştü Beyi ziyaret etmiştir. Sab•* 
Hıdiv yakında Avrupaya gidecektir• 

Sporculara tir Tamim 
l•tanbul spo:r mıntakası reisliğftl' 

den bildirilen bir tamimde ittifa1'1 

dahil lı.lüpler in müttefik olm•Y-' 
klup'.erle müıabaka yapmamalarıııl 
kat'i olarak bild :rıniştir. 

Bir Tebliğ 
lstanbul, 5 (A.A) - ihracat Of~ 

ıinden tebliğ edilm işt ir: 

Muhtelif hükumetler dövi& tici' 
reli ve ithalatın takyidi hakkırıd• 
her rün yenidrn yeniye birçok ki' 
rarlar ittihaz ve kan unlar neşred~ 
yorlar. AJikadarlarm hariçle tic•~ 
muamelelere giri~meden evvel hel 
S?Ün değ"işcn bu ahUm hakkırıd• 
günü sıününe ofıaten malümat aJaıl 
lan chemmıyct:e t.v•iye olunur. 

Dalyanda Bir Ceset 
Evvelki eün Büyükderedekl d•t 

yanda bir ceset bulunmuştur. Tatı' 
ki kat netıc~sindc cesedin, ıabı• 
polialerden Üsküdarlı Hikmet Efeıs' 
d!J• aıt ofdugu anlaşılmıttır. 

Mübadelede 
Komisyon Dün Yeni Bit 

Karar Verdi 
~uhtelit Mübadele Komiayoıı' 

Umumi Hev~ti dün bir içtıma ysp' 
mış v" altıurı tRlt komıayondan (1~ 
memurun taHrruf makudile açıl' 
çıkanlm••ına karu Yermittir. Bund'J 
•onra Makedonyaıta mah olan Gar 
Trakyah etabliJerirı de Gubi Tr•" 
yaya tazmınat için ayrılmıt ol-' 
t ı~O t bin ine iliz lirHındoııa İ•tif•cf' 
~tmelerinl kararlatttrn:ııştır. 

r 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: • Pazar Ola Hasan B. Ve Atina Maçı 

l : Hasan Bey - Allah Allah... Bi
zim sporcu delikanlılar dörde karşı 
birle niçin yenilmişler? 

~~-ı----

1 

2 : Komşu - Hasan Bey, zavallılar 1 
vapurda ve otomobillerde çok yorul· 
muşlar. 

-.. . 

3 : Komşu - Üstelik bir de onlara ( 
Yunanhlar ziyafet çekmiş. yedirmişler, 
iç.irmişler~ 

4: Hasan Bey - Galiba Yunanlılar 
bir içtilerse b.zimki1er cört içtiler, onun 
için dörde karşı bir~e yenildiler. BöyJe 
diyelim de teselli bulalım. 



6 Kanunusani Savfa 3 SON POSTA 
~ ==================;=========================~~~~~==========================~================-== 

•• e g n 
}Vfüderecatımzzın Çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. 

Vereme Karşı 
Yeni Mücadele 
Hazırlıkları 

-

Yeremle mücadele cemiyet
leri hakkında yeni bir nızamna
me hazırlanmaktadır. Sıhhiye 
Vekaleti nizamnamenin tanzimi
ne Tevfik Salinı Paşayı memur 
etmiştir. Tevfik Salim Paşa bu 
mesele hakkında şunları söy· 
lem ektedir: 

" - Hali hazırda üç tane 
veremle mücadele cemiyeti var
dır. Bunlardan biri lstanbulda. 
diğeri İzmirde, fiçüncüsü Sam
sundadır. Yapılan nizamnamenin 
gayesi bu üç cemiyetin birleştiril
mesi ve müştereken çahşmasıdır. 
Bu suretle Ankarada umumi bir 
merkez teşekkül edecek ve Tür
kiye Verem Mitli Mücadele Ce
mİ)eti,. namım alacaktır. Ni
zamname henüz bitmemiştir. " 

Vapur Tröstü Mü? 
Ecnebi memleketlerle Türkiye 

araaında 1efer yapan ecnebi vapur 
kumpanyalarının yeni bir firma 
altmda birle,miye karar verdikleri 
haber alınmaktadır. 

Kazalara Karş1. .. 
Verilen malumata göre Dahi· 

liye Vekaleti, otomobil kazaları· 
nın önilne geçilmek maksadile 
yeni bir nizamname hazırlamayı 
llizumlu görmüş ve faaliyete baş
lanmıştır. 

F otografçllarm Talebi 
Şehrimit:deki fotoğrafçılar ec

nebilerin Ttırkiyede fotoğraf~ılık 
yapamamalan temennisile Millet 
meclisine bir mazbata gönder· 
mişlerdir. 

lliç Vapuru Kurtarlldı 
10 kıinunuevvelde fntınaya tutu

larak İzmir civarında karaya oturan 
Rus bandıralı İJiç vapurunu kurtar
nıak için 20 gündenberi devanı eden 
mesai muvaffakiyetle neticelenmiş 
ve .vapur kurtarılarak dün berayı 
tamır fstanbula gelmiştir. 

Küçük işçiler 
Himaye Edilecek 

Ankara, o ( Hususi ) - Halk 
Fırkası Meclis grupu dün to _ 
lanarak İstanbul Meb•usu V pf B . k a~ 
eyın üçük işçilerin himayesi hu-

susundaki teklifini müzakere et
miştir. Bu mesele etrafında İktı-
sat Vekilinin izahatı dinlenmiş ve 
ecnebı tebaasınm Türkiyede ya
pamıyacakları san'atler hakkın-
daki kanun layihasının müzakere
sinde nazarı dikkate alınmasına 
karar vermiştir. 

lfla-.. s-l~st-a-tis-ti ği 
Ankara. 5 - Cümhuriyet 

Merkez Bankasının go··st d·~. 
1.. .. . f er ıgı 

. -, 
[Son Postanın Resimli Makalesi * Bir iki Nasihat ""- 1 

1 - Kendine çeki düzen. 
hayatına intiza~ ver. Perişan 
bir adam ve perişan bir hayat 
bize hiçbir şey veremez. 

• 

2 - Başkalarile çalışmasını 
öğren. Yaşa ve yaşat. Herkesle 
iyi geçinmiye çalış. 

A 

3 - lmanın sarsılmasın. Hiç· 
bir şeye inanmıyorsan kendine 
ınan. 

i 
Izmirde Tetkikat Yapılıyor 

• 
Sıkıntı içinde Kalan Köylüye Sür'atle 

• 
Yardım için Emir Verildi 

lzmir, S ( Husuıi ) - Hilaliahmer Umumi Merkezi 
febrimiz fUbesine bir telgraf göndererek lzmirin en 
zengin bir kazası olan Urlada halkın sıkmtıda olduğu 
hakkında dolaşan haberlerin tahkikini bildirmiştir. 

rafı çıkaramamişt.r. Diğer taraftan yetişen tütünlerin 
yüzde aekaeni aatılamamıştır. Tütünler satılamayınca 

köylü kışlık zahireaini tedarik edememiş ve acn 

Bunun üzerine Hililiahmer Izmir Reiai Sezai S hh. 
Mnd - - L.ıı f' d , ı ıye uru ut ı ve oktor Mitat Beylerden mürekk b. 
heyet Urlaya sriderek vaziyeti crörmüı Urla h el~ ır 

sıkıntı vazıyeti de bundan dotmuttur. Şayet tüttn
ler 1atıl :rsa köylü ihtiyacını kıamen tatmin edecek vo 
sıkıntıdan kurtulacakttr. Şimdiki halde Ziraat Bc..nkaaının 

, • • • • , a ~ının 
aekı:zde hırını teşkil eden dokuz yOz kişinin yardıma 
muhtaç olduğunu teıbit etmiştir. 

yardınıma ihtiyaç nrdır. Kazada haıtalak ta olduğu . 
an!aşılmaktadır. Hilaliahmer süratli tedbirler alarak 

Urlanın başhca mahsullerinden olan ilzüm, yağmur 
Ye feyezandan müteesair olmuş, bu aene ısncak yüzde 
beş dereceainde yetitmiştir. Bağcı bağına yaptığı mH· 

muhtaç vatandaşlan him&ye edecektir. Heyet yarın 
Kemalpaşada da tetkikat yapacakbr. 

Terkos 
Şirkete 

Edildi 
Fesih Kararı 

Tebliğ 

Ankara. 5 - Nafıa Vekale
tinden salahiyettar bir zat şun
ları söylemiştİri 

"T erkos şirketinin feshi hak
kındaki karar şirkete bildiril
miştir. Şirketin hesapları iiç ve
k~letin memurlarından mürekkep 
hır heyet tarafından tetkik 
edilmektedir.,, 

Kar Ve Fırtına 
Kastamonu, 5 ( A. A. ) - Vila

yetin her tarafında yeniden kar ya.ğ
mıya başlamıştır. lnebolu ve Si
n:>ptan gelen haberlere göre Kara· 
denide şiddetli fırtınalar başlamış· 
tır. Boyabat ve lneboluda bugün 
yağan kar 20 1antimi geçmiştir. 
Kar her tarafta devam etmekteclir. 

Alplarda SogukJar 
. Trant 5 - Alplarda ve havali

•ı,?de gayet şiddetl i bir soğuk hü
ltum sürmektedir. Bilhassa Dolomi
tos ve Cadoreda hara ·et sıfırdan 
aşağı on dört dereceye düşmüştür. 

T re. hum Mücadelesi 
Ankara, 6 ( Hususi ) - S h

hat Vekftleti tralıum mücadelesi
nin esasla bir şekilde yürümesir.i 
temin için yeni bir nizamname 
hazırlamıştır. 

Gandi 
Mahpeste 
Ne Yapıqor? 

Puna, 6 ( A. A. ) - Gandiye 
Y erwada hapishanesinde çok ce-
milekarane bir tarzda muame1e 
edilmekt"dir. Yattığı höcrede bir 
karyola, bir masa, sandalyeler, 
halılar ve kitap rafları vardır. 
Yakında kendi zatına mah
sus keçilerin getirilmesi ve bu 
mezhebe mensup bir Hintli trra
fından hiz:net görmesi ihtimali 
vard!r. 

Maamafih, hariçle mektup 
veya telgraf vasıbsile muhabere 
etmesine mezunivet verilmesi 
hakkında hiç bir harar alıoma
mıştıştır. 

Peşaver, 6 ( A. A. ) - Bü
yük Beritanya hükümetind~n tah .. 
sisat almakta olan bazı kimse
lere ait ve Mohmand mıntaka
sında bulunan meskenlerden ha· 
ztları " Kırmızı gömlekler den 
b f ' " ir grup tara ınaan yakılmış ve 
heyecana sebep olmuştur. 

Lahore, 6 ( A. A. ) - Hint 
Kongresinin muhtelif icrai ko
mitelerinin teessüsU tehir edi 'miş 
ve yerine kaim olmak üzer~ 
diktatör!cr tayin edilmiştir. 

ADNAN 

Ziraat, Gümrük 
Yeni Vekaletlerde Yeni 

Tayinler Yapılıyor 

Ankara. 6 (Hususi) - Yeni 
Ziraat Vekili Muhlis B. tetkikat 
yapmakta ve buradaki ziraat mü· 
esseselerini gezmektedir. Güm
rük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 
Beyin de birkaç güne kadar İs
tanbula gideceği habeı· alınmak
tadır. İnhisarlar Vekaleti Kalemi 
Mahsus Müdürlüğüne Maliye Ve
kaleti mümeyyizlerinden Cevat, 
Gümrükler Muamelat Müdürlü
ğüne ikinci müdür Aslan Beyler 
tayin edildiler. 

İnhisar idareleri umumi büt· 
çeye alınacağı cihetle memurlar 
bareme tabi olacaklard ı r. 

Yeni Sırp Kabinesi 
Belgrat 5 - Yeni Sı rp lcabineıi 

fU şekilde teşekkül etmiş tir: 
Başvekil: M. Züfkov:ç, Hariciye 

Mareokoviç, Ticaret Sanayi M. Kra· 
mer, içtimai Siyaset M. Putsel, Da• 
hiliye M. Sirkiç. Maarif Kojiç, Adli
ye M. Maksimoviç, Orman Şcbenik, 
Münakalat Radivoyeviç, Ziraat De
mctroviç Nafıa Preka, Harbİ)'C 
Sloyanoviç, l'.ialiye Corceviç, Bedeni 
t~rbiyo Kraljeviç. sandaliyesi:ı na
zırlıkiar ilga edilmiştir. 

uzum uzerıne statistik Umum 
Müdü~lüğü başlıca vilayet mer· ( 
~ezl~rı!1deki iflaslar hakkında 
ıstatıstık tanzimine başJamışhr. 

• 
/STER 

• 
iNAN, 

• 
iSTER • 

iNANMA ! 
Radyo ile Telgraf 

H ~~s~a ve Telgraf Umum Mü
durlug~nün bir kısım telgrafları 
radyo ıle vermek teşebbüsünde 
bulunduğu haber verilmekt d. e ır. 

Hangi Tabatabai 
Kudüı kongresinde İran murah .. 

hası olarak Tabatabai Hanın bulun
~uğu yazılmışb. Bu murahhas, eski 
Iran sefiri değildir. Efradı çok olan 
ayni aıileden ve her işe karışan 
Şeyh Zi} aeddin isminde biridir. 

lzmirden a-elen son haberler, Url& civarında 
halkın büyük bir sıkıntı içinde olduğunu, bir kısım 
köylünün yiyecek ekmek tedarikinden aciz kaldığını, 
Hilaliabmer Cemiyetinin bunlara yardıma koştuğunu 
bildirmektedir. 

İzmir Vilayeti, daha doğl"usu Garbi Anadolu, 
bu memleketin en feyizli parçasıdı:-. Memleketin 
ihracatının büyük bir kısmına bu vilayet ve bu 
havali temin eder. Burada ha lk. hemen kıimilen 
çiftçidir. Buna rağmen, tarihte nadir görülen hadi-

iSTER iNAN, 

aelerden olarak Urla köylüsünün açhk ııkıntmna düş
meıi hayret ve dikkat edilecek en büyük meseledir. 

Fakat bunun sebebini toprağın bereketsizliğinde 
değil, satış kıtlığında aramak mecburiyetindeyiz. 
O civar köylüsü bu sene mühim miktarda tütün 
istihsal etnıi4, fakat aatamamış. mah elinde kal• 
mışhr. Köylünün mal aatamama1ı demek, ekmek 
parası tophyamaJP~sı demektir. 

Bu vaziyet karşıısınJa ihracat itlerinin tanzimi 
için son sür'atle hareket edilmek lazımgeldi~ine, 

iSTER iNAN.MAi 
--------~-------------~-------~---------------------~ 

... . . 
ozun 

Bir 
Meb'usumuzun 
Kitabı 

ısası 

'----------•P. S. 
Epey oluyor. Hasan Fehmi 

Bey isminde bir zat. (Kastamonu 
meb'usu imiş) , bana bir kitap 
göndermek liitfunda bulunmuştu. 
Araya gaileler girdi; bu çok ori· 
jinal kitaptan bahsetmek fırsatını 
ancak bugün yakalıyabiliyorum. 

Muharrir kara sevda çekiyor. 
Aşıkbr; bayılasıya, çıldırasıya, öle
siye aşık. Hem de kime, daha 
doğrusu neye, biliyor musunuz? 
Ceviz ağacmal Evet. Kitabına 
da sevgilisinin adını koymuş: 
"Kutlu ağaç - Ceviz ağacın • 

Bütün eser, muharririnaceviz 
ağacına karşı duyduğu büyük 
aşkı ilau ve ifade için yazılmıı 
gibidir. Her yaprağmda, muhar· 
ririn yüreğindeki yangmdan geleı 
bir alev, her satırında bir ateı 
parçası, her kelimesinde bir kı· 
vılcım var. İşte size, kitabın öte
sinden berisinden aldığım parça 
parça satırlar: 

"Yıldızlarla öpüşmige kal
kışan, gökleri~ boy ölçüşen 

cevizlerin gövdelerinde, do· 
ruklarinda, dallarında., sür-
günlerinde, filizlerinde, züm
rüt gibi yemyeşil yaprakların-
daki gü"elliği, sı.su baık11 
ağaçlarda pek güç görürsünüz. 

"··· Benim gibi anasını gel
mez yola koga11lar, kara top• 
raklara gömenler, ana koka• 
sanu, gül güzelim, koygun 
kokuya cevizin yapraklarıntlc 
koklıgabilir. 

" •.. Delik11nlı I Delikanlı/ 
Dünyada altmıı sene daha 
gaşıyacağına göre, bugünün 
işini garına koma, kendine 
gel, ayıl, uyan da otuz dönüm 
tarlandan hiç olmazsa bir dö-
nümüne sekiz dip ceviz dik. 

11 Beyler, Hanımlar, Ağa

lar, gözünüzü açınız/ Kesile 
kesil ıe vatanımızda lıemt111 
lıemen biigülc ceviz ağacı 
kalmadı. 

" On dönüm tarlaya cevi6 
diken Mısır tahvilil.i almış 
demektir.,, 

Kitap baştan başa böyle coş
kun ve yüksek ceviz edebiyatile 
dolu. Görüyorsunuz ki ceviz ağacı 
Hasan Fehmi Bey için, adeta. 
bir puttur; muharrir ona tapı· 
ruyor. 

İnsana öyle geliyor ki, hu 
meb ·usumuz için, ikbsadi buhra
nın, kaçakçı1ığm, otomcbil kaza
larının, irfan kıtlığının, kaldı· 
rımlardaki bozuklukların ve her 
türlü yolsuzluklarm önüne geç· 
mek istiyorsamz, bir tek çare 
vardır: Ceviz ağacı dikmek! 

Bu mübarek ceviz ağacı, 
u kamisi Yusuf ., ~ibi Amaların 
gözlerini açar; sıracal ların kemik
lerini düzeltir ve sertleştirir; açık 
yaralara merhem, ha!.talara şifa, 
dertlere deva olur. Kansızlara 
kan. cansızlara can verir. 

Fakat lltifeyi ve miibaleğayı 
birakırsak, Hasan Fehmi Beyin 
ağaçlarımız ve ormanlarımız için 
gösterdiği hassasiyetin hepimize 
az çok ıirayet etmesini isteriz; 
bunun için de, o küçük, öz TUrkçe 
ile yazılmış, temiz ve masum 
kitabı okumalarını karilerime 
hararetle tavsiye ederim. Bu 
eserde, cidden, yem yeşil ceviz· 
liklerin saf ve ceyyit havası var. 

Mühendis Talebesinin Bir 
Teşebbüsü 

Mühendis Mektebi Talebe 
Cemiyeti yerli malları koruma 
gayesile nizamnamt:sine bazı 
maddeler ilave etmek teşebhü· 
sünde bulunmuştur. Bu hususta 
yarın fevkalade bir kongre 
aktedilerek karar verilecektir. 
Cemiyet mensupları Beyoğlu 
Fırka Merkezine davet edil· 
mektedir. 
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~:~!ıeri Köylünün Vatanına Hediyesi ~:stalık 
Napoleonun bir sc:ü v~c!ır. 
41 Bir milleti idare etmek için 

ona bir istikbal t östermek ve 
ona bir ümit vermek lazımdır ... 

Bu cümleye sıkıştırılan fikir 
kuvvetlidir vo üzerinde durmak 
IAzımdır. 

Dilnyada en basit ve en ko
lay şey, ortalığı karanlık glSster
mek, buhranın günde,. güne art
bğmı söylemek, ve bedbinJ 
neşretmektir. Bedbini çabuk 
ıirayet eder, çabuk yayılır. Bu 
günkü büyük buhran da onun 
için gönülleri çabuk kaplamış, 

ortalığa bir bedbinlik yaymışbr. 
Bugün herkes bir felaket haber
cisi halindedir. 

Böyle ortalığı karanlık baıbğl 
ıannedilen giinlerde, halka ışık 

tutan, yol gösterip ümit verenler, 
6mit tacirleridir~ 

Bedbini, çocukça bir pydir. 
Safdillerin ve muhakemesi zayıf 
olanların ı:iflarından istifade 
için lrnllanılan silihbr. Çabuk 
muvaffak olmak istiyenler, daima 
bu tariki tercih ederler. Bunlar, 
'°kak sabcılanna benzerler. Hal
buki karanlıkta ışık tutanlar, 
bllyük tacirler gibidirler. 

Bedbini, küçük bir hldi9eden 
bilyük neticeler çıkararak 16rü-
10müzll bozmaktır. Nikbinf, tefer• 
ruattan ziyade umumiyete ehem
miyet vermektir. 

Betbinler ölüm habercisi, Dik· 
binler ümit taciridirler. 

Muvaffak olanlar birinciler 
değil, ikincilerdir. Çünki insan 

aydınlıkta ve llmit içinde 
yaşamayı severler. Halkın 

ümidini kesen bedbinler, bel
ki muvakkaten parlarlar, fakat 

sonunda mutlaka yalnız kalırlar. 
Ümit kadar tatlı ve kunetli 
birşey olamıyacağı için, halkın 

bu ümidini istismar ederek ge

çinen ümit tacirleri devamlı mu
yaffakıyete namıettir. 

Bedbin olmayınız ve bed
bini neşretmeyiniz. Kimse ka· 

nnlıkta yaşamak istemez. 

Kahir ede 
• 

iki Köpeğin 
• 
işlediği Cinayet 

Kahire gazeteleri tüyler örper
tici bir faciadan bahsetmektedirler. 

Kahirede Bürcülliituf civarında 
bir tepe üzerinde iki köpeğin 

büyücek bir cisimle oynadığı 
KÖrülmüş, yanma gidilince bu 

köpeklerin bir çocuk cesedini 
parçalayıp yemekle meşgul oldu

ğu anlaşılmıştır. Hadiseyi ilk gö
ren bir tasçı ustası bunu zabıta· 

ya haber vermiş ve çocuğun 
parçalanmış cesedi hastaneye gö· 
türülmüştü. . 

Petrol Yolu 
Bağdat ( Hususi ) - Irak 

petrol şirketi Hayfaya kadar 

temdit edeceği gaı borulannın 
tcfri~ine tn3rltan itibaren başb
rncnl:tır. Bunun için (2,5) milyon 
laımz liruı talaaiı elmiıtir. 

lzmirin Bütün Köylerinde Yeni Ve 
Güzel Mektep Binaları Yapıldı 

İzmir, (Husu- .. çının temel atma 
ıi) - hmir Ma- "" / Yo kllşat mera· 
arif mıntakası, ıimi yarılmakta-
Türkiyenin en dır. Memleketin 
fazla talebesi, bu buhranlı gün· 
mektebi, ve mu- lerinde, bu mek-
allimi bulunan vo 
irfan noktasın• tepJerin nasıl ya-
dan birinci de- ı>ıldığı şeklinde 
receyi ihraz eden' -
bir kısmıdır. 
Hatta İzmir, 
mektepçilik nok
tasından lstan· 
bulu da geride 
bırakmıştır. 

akla bir sual ge-
lebilir. Bu sua
lin cevabı pek 
basittir. Mek· ep
lerin bir kısmını 
muhasebci hu
susiye, en mü· 
him kısmını da 
bizzat Türk köy• 
liisü yapıyor. 

lzmir vilAyeti 
dıthilinde 900 ilk 
mektep, 780 ilk 
mektep mualli-
mi ve 37,000 ilk 

lzmi, kögle,inde yapılan g~nl mektep /Jinalurından biri Muhasebei hu-
ıusiyenin bu 

mektep talebesi mevcuttur. 
Maarif Vekili Esat Bey ge

çenlerde İzmir mıntakası dahilin
de yaptığı tetkikatta, en ufak 
köylere vanncıya kadar gördüğü 
Maarif faaliyetine hayranlığı vo 
takdirini gizlememiştir. Vilayet 
dahilinde bundan hcı sene evvel
ki mektep miktarı, bugünkü ye
künun ancak yüzde kırkı dere
cesinde idL Talebe adedi ise bu 
yekünun yilzde kırkını bile bula
mıyordu. İzmir köylüsil nedense 
az okuyor, az öğreniyordu. 

Fakat gerek köylilyü, gerekse 
şehirliyi daha fazla okutmak 
esası üzerinden bir program ya
pılarak her köyde bir mek-

Bir Köyde 
Çocukların Para
larını Çalmışlar 

Orhangazi ( Hususi ) - Bu 
civarda Yeniköyde garip bir 
hırsızlık hadisesi olmuş ve bu 
yüzden köy muallimi ile ihtiyar 
heyeti arasında. bir ihtilaf çık· 
mışbr. Meselenin esası şudur: 

Köy mektebine devam eden 
çocukların biriktirdiği paralar 
bir sandıkta 1aklnnmaktadır. 
Fakat gizli bir el, sandığı kırmış,( 
paraları aşırmıştır. 

Ancak çok gariptir ki hadise
de.o henüz muallimin bile haberi 
yokken ihtiyar heyetinden bazı· 
lan karakola giderek hırsızlığı 
haber vermişler ve nasıl vuku 
bulduğunu lesbit etmek istemiş· 
lerdir. Hadisenin asıl garip olan 
ciheti, bu sandığm yanında bu· 
lunan diğer sandıklara el bile 
sürülmemiş olmasıdır. Hadise 
tahkik ediliyor. 

Köy muallimi bunun, kendisi 
aleyhinde kurulmuş bir tuzak ol
duğunu söylemektedir. 

Serirler Yakalandı 
t 

Adana, ( Hususi ) - Birkaç 
gün evvel Yenice ile Hacık:rı 
arasındaki Dorak istasyonunun 
kasasını soyan şerirlerden dördü, 
takip neticesinde yakalanmıştır. 

diğer ikisi de ele geçmek Uze
redir. Bu terirler istasyon müdü
rile yann saat kadadar mlica· 
dele ettikleri için kızmışlar, ka· 
çarlarken müdürün dudağını 

kumiılerdir. 

tep inşası kararlqbnldı. Bu sa
yededir ki vilayet dahilinde 
mektep ve talebe adedi günden 
güne arttı ve bugünkü dolgun 
neticeyi buldu. Bu hususta en 
büyük gayret ve himmeti Vali 
Kizım Paşa gö!ltermiştir. Fakat 
iş bu kadarla da kalmış değildir. 
Yukarda zikrettiğim mektep ve 
talebe adedinde birkaç aya ka
dar yeniden fayani dikkat bir 
fazlalık hasıl olacaktır. Vali Ki· 
zım Paşanın hazırladığı program 
mucibince iz mirde yeniden ( 150) 
mektep binası yapılması için fa. 
aliyete geçilmiş ve binalar yük· 
selmiye başlamıştır. 

Her hafta bunlardan bir ka-

I Gagrimübadiller 
Ve Emlak 
Müzayedesi 

lzmir, ( Hususi ) - Burada 
gayrimubadillere bonolar mu
kabilinde satılan Yunan emla
kinin, muhammen kıymetlerinden 
çok fazla ya çıkanlması yüzün
den bir kısım gayrimübadillerin 
müzaydelere girmekten vazgeç
tiklerini bildirmiştim. 

Vziyeti tetkik eden Maliye 
Vekaleti, bu çapraşık işe meydan 
verilmemesi ve gayrimübadil
lerin zarar etmemeleri için mü
zayedelerin sür'atle yapılmasını 
bildirmiştir. 

Üç Batında 
Burdurda Bir Anne Yedi 

Çocuk Doğurmuştur 
Burdurdan yazılıyor: 
VilüJ etimizin Çeltikli nahiye

sinin Arvallı karyesinden Hacı 

Hüseyin zevcesi Fatma Hanım bu 
defa bir batında ikisi kız, biri 
oğlan olarak üç çocuk doğurmuş
tur. Bundan evvel birer buçuk 
sene fasıla ile iki defa ikiz ola
rak c!ört çocuk c!aha doğurmuş~ 
tur. Çocukların yedisi de berha
y:ıttır. 

Kuru Oztım Mubayaası 
Adana, (Hususi) - Müskirat 

inhisar idaresi Mersin ve hava· 
lisinden (50) milyon kilo kadar 
kuru UzUm aabnalmıştır. 

, 

mektepler için yaptığı masraf 
iptidai maddelerin temini içindir. 
Maarif mimarı mekteplerin pili· 
nını yapıyor. Türk köylüsü or· 
mandan odun keserek binaların 
tahta ihtiyacını temin ediyor. 
Yine Türk köylüsü bizzat amele 
gibi çalışarak bu irfan vo umran 
müesseselerine kabiliyeti nispe
tinde yardımda bulunuyor. 

Bu manzarryı ve bu faaliyeti 
görmeden anlamak kabil değil· 
dir. Mektep inşaatında ücretsiz 
olarak çalışan Anadolu köylüsü
nü görmek, ondaki temiz imanı 
ve terakki fikrini anlamak için 
kafidir. 

ADNAN 

Adanada 
Biberiler Muha

keme Ediliyor 
Adana ( Hususi ) - Biberi 

ismindeki garip tarikate intisap 
ettikleri cilrmile Adliyeye verilen 
maznunların muhakemesine devam 

edilmektedir. Bunlardan Çerçi 
Nail Efendi son celsede, tekke-

lerin ilgasından evvel merak sev
kile bu tarikate bir müddet 

devam ettiğini içtimalarda fikir 
müdavelesi yapıldığını, kitap oku-

nduğunu, biber kullanıldığından 
malumatı olmadığım söylemiştir. 

Diğer maznunlar ise böyle bir 
şeydem malumatlan olmadığına 

söylemişlerdir. Mahkeme, şahit
leri dinlemek için dav~ı başka 
güne bırakmıştır. 

Samsunda Kupa Maçları 
Samsun ( Hususi ) - Kupa 

maçında finale kalan İdman yurdu 

ile Halkspor takımları karşılaş· 
tılar. Fakat yarım sa:ıt temdit 

edi!diği halde berabere ı .clice
lendi. iki takım gelecek hafta 
tekrar oymyacaktır. 

Edirnede Ramazan Hazırlıkları 

Edirne ( Hususi ) - Evkaf 
idaresi ramazanın yaklaşması 
dolayısile hararetli hazırlıklara 
başladı. Bu cümleden olarak 
Sultan Selim ve Eskicami mina· 
relerile dahilt kısımlarında elek
trik tertibatına başlanmıştll'. 

Ağız ve di~Icrin hıfzıssıhha
ıına dikkat etmek ş Uphe yok ki. 
çok faydalı bir şeydir. V c bu 
itinanında en başlıca şekli dişleri 
muayyen zamanda ve usulüne 
tevfikan fırçalamakbr. Bu, böyle 
olduğu halde bazı kimselerin 
bundan bir fayda görmediklerini 
söylediklerine tesadüf ediyoruz: 
Dişlerini muntazaman fırçaladığı 
halde yine bazı dişlerinin çürü• 
düğilnden şikiyct edenler vardır. 
Evet, öyledir, olabilir; bu fırça
lama tam ve münasip bir şekilde 
yapılsa da yine bazı dişler çürüye
bilir. Fakat bu hal, fırçalamanın 
lüzumsuzluğuna asla hak ver
dirmez. 

Bu, bpln umumt hıfzıssıhha 
gibidir. Nasıl ki herhangi bir 

insan, umumi hıfzıssıhha kaide
lerine azami derecede itina ettiği 

baldo hastalıktan kurtulmuı 
demek olamıyacağı gibi d~lcrinlıa 

temizliğine dikkat eden bir kim
senin de dişleri mullaka çürümez. 
demek. değildir. 

Ancak, ağız ye diıleri temiz· 
lemek ağızda mikroplara yem 

bırakmamak demektir Yo temis 
bir ağızdaki mikrop faaliyetile 
kirli bir ağızdaki bu faaliyet 
arasmda adem ile Yilcut kadar 
bilyllk fark Yardır. 

Bu itinayı ula elden bırak· 
mıyalım.. 

Dlt tablW 
SUAT ISMAIL 

Bir Suale Cevap 
Karilerimizden H. Davut Be)'CI 
Bahsettiğiniz hastalık için eY 

doktorumuz, sırası gelince, esaslı 
bazı malumat verecektir; fakat 
bu gibi hastalıkların programım 
ve tedavi tarzlannı yalmz kitap
lardan vo makalelerden alınan 

malumatla temin etmek müm
kün değildir. Esasen bizim 
( Ev doktoru ) stitudumuz, lcari
lerimize hastalıklar hakkında 
umum! vo bilinmesi herkea 
çin faydalı malfımab ve-

rir. Bu malumabn birçok yerler
de ameli hizmetleri ıörülllr; fa• 
kat, mühim hastalıklarda, iyi bir 
doktara milracaat elzemdir Ye 

tıbbl yazılar, her vakit bir dok
torun yerini tutamaz. 

Münakaşadan Sonra Kavga 
Yalova ( Husuıl ) - Burada 

bir kahvede birkaç arkadaş tatlı 
tatlı konuşurlarken aralarında 
kavga çıkmış, Rauf Bey vo 
Mizanef isminde iki kişi yara

lanmıştır. 

Eski cumhur Reisi 
Pari,, 5 ( A. A. ) - Sabık 

reisicümhur M. Doumergue Süveyf 
kanalı kumpanyasının idare mec
lisi azalığına tayin edilmiştir. 

Sanayi Kooperatifi 
İstanbul fabrikacılan, kendi· 

lerine llzım olan iptidai mad• 
deleri daha ucuz tedarik etmek 
maksadile bir kooperatif teıkili
ne karar vermişlerdir. 

Muğlada Yağmurlar 
Muğla (Hususi) - Beş gün

denbcri al\rekli ve devamla yağ• 
mıırlar yağmaktadır. Diln gece 
tufam andıran çok tiddetli yat
murlar yağ'mıfbr. 
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AB, MINEL AŞK! 
MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

- Teşekkür ederim, Hanı
mefendi. 

- Yarın öğleden evvel saat 
onla on iki arasında sizi b~rada 
dinliyebilirim. Apartımanımızı ... 

- Biliyorum Hanımefendi. 
- Çok şey. Pekala. Buyuru-

nuz. 
- Mutlaka rahatsız edeceğim. 

Teşekkür ederim, Hanımefendi. 

Telefonu kapadım ve kendimi 
Halimin kollan arasında buldum. 
Saçımı, başımı öpüyor; 

- Yaşşa! Diye bağırıyordu. 
- Bırak, dedim, dur, telaş 

etme, bundan sonrasını sen bana 
bırak. 

- Aman üstadım, göreyim 
seni. •• 

- Merak etme, ben de bu 
romanı tatlıya bağlamak istiyo
rum, muvaffak olmıya bütün 
kuvvetimle çalışacağım. 

Ertesi gün Fahreddin Beyin 
apartımanına tam saatinde gittim. 
Beni Narinden evvel kendisi kar-

SON POSTA 

B 

şıladı, salonda Cılurttu, elime bir 
cigara tutuşturdu: 

- Kerimemle görüşmek isti
yen muharrir bcyef endi zat.Ali
niz misiniz? 0jye sordu. 

- Evet efendim. 
- İtizar ediyor. Yarım ıaat 

kadar geçikecek. Onun yerine 
muvakkat bir ınüddet için ben
denizi muhatap kabul buyurur• 
sanız ... 

- Estağfurullah Beyefendi. 
Şeref telakki ederim. 

- Fahereddin bendeniz. 
Ayağa kalktı, ben de ismimi 

söyliyerek elini sıkbm. Büyük bir 
hayretle durakladı: 

-Yal. Öyle mi?. Allh Aallah •• 
Ne tesadüf, ne tesadüf, olur şey 
değil Beyefendi J Gayet büyük 
bir tesadüf l Söy1esem çok garip 

L 

bulacaksınız. 

Bu sefer hayret etmek ıırası 

bana gelmişti. Fahreddin Bfl!y: 
- Olur şey değil, olur ıey 

değil.. diyordu. 
Sonra; 
- Bir dakika müsaade buyu

run da.. dedi ve dışarı çıkh. 
İki dakika sonra geldi. Elin

de, adresime hitaben yazılmış 
bir zarf tutuyordu: 

- Gördünüz mü ? Dedi, ke
rimem de aize mf ktup gönde
riyordu. 

- Öyle mi?.. Garip ıey ••• 
Sebep? 

- Aman Beyefendi, sebebi 
şimdi size bir kelime ile izah 
etmiye hem muktedir, hem de 
mezun değilim. Kerimem şimdi 
gelecek. O anlatır. Fakat ben 

Sayfa u 

Gönül İşleri 

HANIMTEYZE 

Şilida Moratoryom 
Santiyago dö Şili, 5 - Ayan 

Mec!isi, moratoryom ilanı kara• 
rını tasvip etmiştir. 

büyük bir meraka düşmüştüm. 
Narinle konuşmamam plam üze
rine tesir etmesi ihtimalini dü
şünerek Fahreddin Beyin ağzım 
aramak istedim: 

- Acayip ... Benin buraya ge
ı~ceğimi biliyorlar mıydı? Yani 
dün telefon eden muharririn ben 
olduğumu anlamışlar miydı? 

- Hay1r efendim, o takdir de 
zabalinizi mektupla davete lüzum 
kalmazdı. 

- Filhakika bu, çok doğru. 
Zannederim ki davet edilmemin 
hikmeti oldukça hayati bir şey .•• 

- Eh, şüphesiz... Hatta bU-
tün bir l;.ayat meselesi. 

- Bütün bir hayat? 
- Evet. Beşikten tutunuzda .•• 
- Adeta bir roman, öylo mi? 
Fahreddin B. güldü: 

(Arkası Yar) 



6 Sayfa SON POSTA Klnunusani 6 

memiş o1uruL 
P. S. 

Amerikada ücretler Azaltılıyor 
Nevyork, 5 - Cenubi Pasifik 

şimendiferinin 16 bin mtistahdO
mininden sekiz bini maaşlarıPıd 
yüzde on nisbetinde azaltılmasu>' 
muvafakat etmi lerdir. 



SOHPET 
Spor Ve Ben 

Eskiden ben ıpor nedir, hiç 
Wlmezdim. Gazeteler Arap harf· 
lerile çıkbğı vakit, ben bu keli
meyi 11aüplir,, diye okurdum ve 
kendi kendime: •Neyi süpüre
cekler? Acaba, gazeteler, tanzi· 
fat memurlanna caddeleri aüpllr 
mn diyorlar?., Diye ıorar, aüler, 
seçerdim. 

Yeni harflerden ıonra keli· 
meyi doğru dürüst okuyabildim: 
Meğer bu "spor,, muş. Mahalle
DİD delikanlılarına sordum; 

- Ne demek bu spor kuzum? 
- Hasan B., dediler, spor 

idman demektir. 
- Ya •• Öyle ım"? Ayol, ben

den ill sporcu yok, desenize? •• 
- Neden Hasan Bey? 
- Ôyleya.. Bende idma;;; 

tlrliisll vardır. 
- Vay •• Sen idman Jllpar 

iDiM, Hasan Bey? 
- Sorar mıS1n? Bak benim 

Delere idmanım vardır: Evvela, 
parasızhğa idmanım vardır, mete
liksiz kalsam gık demem. Sonra 
latanbul aokaklarmda yüriimiye 
ldma•m vardır; su birikintilerinin, 

Plbdann. kanalizaaiycmlann, bo
Dık kaldınmlann llstünde keklik 
aibi sekerim. Sonra tramvaya 
binerken ezilmemiye idmanım 
Yardır; kalabahklarm aramdan 
IWık gibi kayar, geçerim. 
Elhuıl her tGrlll eziyet id.-
'D•DJm vardır, delikınhl 

- Hasan Bey, uil idman 
tlemek top O)'DLIDakbr. •Futbol., 
derler. Topa ayağım wranun, 
bleain içine atarsm. 

- E.... Bunun içia -... ik
aı olmak lmm. 

- o da neden, Huaıa Bey? 
- Şimdiki zamanda birçok 

Ukarlar mükemmel top abyorlar 
da ondan! 

Birliği 

S... Jllzer Brdekler 
Amma ne de Grkeldeıl 
Kadualardan korkarak 
Birlik oLaq •bide. 

lftmena hen hiç •Btltla 
Sotuk et 1e de a,w 
Kadın • erkek davu11 

T&ftlk • laOl'oa tlötütll 

• 
Oitaafltm-. kız ....... 
E-.dltiae Pltman ............ ,.. 
BW •ırleriae dit•-. 

ICa nlk.. otlan aıaka, 
YIMllderl bpuaka, 
S...., aralanncla: 
hlıb an, duaiıb. 

Kadma karfl erlıı:elr. 
Meydan okuyamaz pek. 

Çiçekleri yolmaya: 

Daıamr iDi laiç yiirek? 

Pa. ifa. 

Pazar Ola Hasan Bey 
OTOMOBİL GARAJLARININ MÜTEMMiMi 

- Huan Bey, Bak burada büyük bir otomobil garajı açıyorum, ticaret olur mu, ne denin ? 
- Olur, iki gizlim, olar amma, garajın yanına kazazedeler için birde hastane açmak prtile 1 

Sadakayı ( 
Vermeseydi ••• 

Hizmetçi 
Derdi 

Silô.lı 
Sesi 

Bir ılhı Hasan Bey k&prllden 
geçiyordu. lriyan bir dilenci pe
tidden geldi; 

- Hasan Bey, bana on ku
l'Uf ver, dedi. 

Hasan Bey, dilenciye baktı: 
- Gtıçltı, kuvvetli adamsm 

dedi, çalıfADa... Siyle dileamiye 
atanmıyor musun? 

Dilenci, Hasan Beye gizlerini 
dikerek sordu; 

- Sen bu paraya vermiye-
cek misin? 

- Hayır. 
- Ben ne yapaeaft• bilirim. 
Dilenci hızla maklaftl. Hasan 

Beyin içini bir korku alda; evyahl 
Bu dilenci ne yapacak acaba? 
Hasan Bey bir fenalık etmesin? 

Pazar Ola hemen dilencinin 
pqinden kottu. yetifti, kolunu 
tuttu; 

- AJ, dedi, al 8llUI OD kurut! 
- Eyvallah. 
Hasan Beye, parayı verdikten 

IODra, dilenciye aordu; 
- Sormak ayıp olmasın am

ma, ben sana bu sadakayı Yer

meaeydim, ne yapaeaktm? 
Dile.aci omuzlarım ailkerek 

cevap Yerdi; 
- Ne yapaeıtam? Gidip 

fÜlaeaktam 1 

Yılbaşı 
Hedigeleri 

Yalbqa glnl U.... Bey elin
de paketlerle ıokakta kotu1ordu. 

Abbaplanac:lan ltiri k1111ıaaıa 
çaktı: 

- O paketlerde ae var, ifa. 
an Bey? Dedi. 

- Davul, dimbelek, boru, 
kaynana zırdbsa ••• 

- Kime gitllrllJOl'lllD ba 
hediyeleri? 

- Hacı Davut Efenclinia ço
cuklarına... 

- Ya... Ôyle ma"? Haniya 
aen Dawt Efendile dargınclıa? 
Evine gitmiyordun? 

- Daha iyi ya itte. 
- Anlamadım. 
- Çocuklanna bu g&r61tülo 

oyancaldan aatnrnyonam ki baba
lan. rahat etmuW 

Ahpaplanndaa biri, bir g6n, 
Huan Beye rastladı: 

- Aman, dedi, Huan Bey, 
bu hizmetçilerden illallah! 

Hasan Bey merakla aorda: 
- Ne var? Neden yahu? 

Çalıyorlar mı? 

- HaYll'. iW labmetçim var, 
ikisi de namuslu. 

- Fena if mi g6rllyorlar? 
- Değil, ikiaide gayet iyi if 

g&rllyorlar. 
- Ne kabahatleri ftl' lyle 

ile? 
- Aman, Hasan Bey ••• DBn 

bmılar mutfakta 'biribirlerile ko-
nuıuyorlardı. Çakbrmadan kulak 
verdim. iki.si de birlik olmUf, be-
nim aleyhime, karımın aleyhine 
verittirip clura.yorlarm, 86yleme
diklerini bırakmıyorlardı , ağız 

Birglin, Huaıa Bey, top pat
lua du,J11U7.ıcak kadar ui.r bir 
adamla yolda gidiyorda. 

Sağır birdenbire durdu: 
- işittin mi, Huu Bey? 

Dedi. 
- Ne Yar? 
- Uzaklarda bir aillla atalda. 
Hma Bey ,aldl: 
- Yok canım, slllh fa1an 

.ablmadıl Galiba kulaj'ID duydu
ğu zamanlarda bir ailila patla
Dllft HD ODU habrLyonua: -dol- küfür ediyorlardı. Bu ak
ıam ilcüıini ele koiacaima. Huan 
Bey. 

- Yapmıl 
- Neden? 

- Koğarun e ılzleri gider 
yabancı yerlerde dyler; koğmaz
aan hiç değilte eYia içinde kabr. 

ZAMAN MESELESİ 

nuaıı Bey - On bet sene evvel sizia lokanta daha iyi ye
mek yapardı, etleriniz bu kadar Hrt değildi 

Ganon - Haa Bey, o Yakit aenİD clİflerill daha aajlam
llUI ta ondan 1 

MÜLAKATLAR 
Yeni Sene Ue ... 

- Hoı geldin, ufa geldi-. 
yeni aenel 

- "°' bulduk, lafa bulclu1r. 
Hasan Beyi 

- Şu dağarc1ğını aç ta, p 
ter bakalım, yeni sene, bize ... 
ler getiriyorsun? 

- Olmız, Hasan Bey, olma; 
o dağarcığın içindekiler esrardar. 
Kimseye gösterilemez. 

- Korkanın ki eski leM 

giderken senin dağarcığına kencB 

mallarından bir ikisini tıkıftu
mışbr. Meseli aenin daiu
cığında da o kör olası • Buhraa • 
varda, değil mı"? 

- Eh, kim bilir. 
- Vardır, vardır, hatta ._. 

karım, aea de ba mataha gelecek 
ıenenin dağarcığına bkacaksm. 

- inşallah 6yle olmaz, Ham 
Bey. 

- lnpılah.- Fakat beni cLdla 
ziyade korkutan pdur: Eğ• 

senin dafarcıianda top. tilfelr, 
kan, llllm vana 7aadık. 

- Pek okacbr endi .. eta.. 
Huma Bey. 

- Artık beni teselli mi ... 
yonun, hakikati mi 16yltlyonm, 
Allah bilir. 

- Heqeyi Allah bllir, Hua 
Bey. Yaşayan görür. 

- Haydi hayırlı& Difimhl 
mkıp )'8flyahm, bıkıllm. Ei'• 
aen bapmaza bir felaket retiı

medea çıkıp gidenen una bir 
hediye vereceğim. 

- Ne bediyeai Hasan Bey? 
- Bütlba basaalann Jllrelia-

dea kopa. laep bir ajadaa Wr 
&p&cük 1 

Seneler 

A~ılda Ww ,eni deq., 
Belki l7ial relir; 
Clttl aendeli1erek 
Bia dokuz JÜ ota Wr. 

Gepa ..... .... .. • 
Yaacbm, idil oldum ...... 
Bakah• •• ,.pacalr, 
Dolma )Is otuz Ud. 

• 
Den mrtaatla hlrA 
ea,ı. ,..... .. ,_ ıtt. 

s..t ,. ........ . ., ..... ,.. .. ... 
• 

Getea ...... "' 
Fena sahneleri Grt, 
Beldetmealn kendini ı 
Bin .tokuz Jia otu tl&t. 

Dotaaa lıer uhala ..... 
Bahbm olıun ona .., 
Unutturaun 1reçmltl ı 
aı. tlokaz JG• otuz be .. 

Pa. Ha. 
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Sipahi Ahmetle arkadaşları, 
kendileri için, kulaktan kulağa 
fısıldanan sözlerle, izJerine dö· 
killen hayran bakışlarla alakadar 
olmadan kaleyi terkettiler, lstan
bul caddesine çıktılar. Orada 
Zorlu Dede tarafından haber 
verilen atlan bulacaklarına kani 
idiler. Fakat Hayvanlardan evvel 
bizzat Zorlu Dedeyi gorünce al
kışladılar. sersesm sersem biri· 
birlerine bakışa kaldılar. Gerçi 
onun ilahi bir kudret sahibi ol· 
duğuna imanlan vardı. Lakin 
böyle bir tesadüfe, böyle bir yüz
leşmiye biç ihtimal vermiyorlardı. 
Medresede bıraktıkları Dede, ne
reden ve hangi yoldan geçip te 
kendilerinden evvel buraya gel-
miş olabilirdi?.. Hepsi derin bir 
hayret ve hatta hayraniyet içinde 
onun heybetli endamını, keskin 
gözletini, gür saçlanm seyredi-
yorlardı. Yeni çeri Baki, bilhassa 

mlitehayyir ve mütteheyyiçti. Dede
yi uzaktan selimlıyarak hayvan
ların yanına koşmuş ve giiya 
onJarla meşgul oJuyormu§ gibi 
davranarak seyis oldukları anla· 
ıılan üç adamdan birine fısılda
mıştı: 

- Dede Sultan buraya ne 
vakit geldi : 

- Bizimle bile. 
- Sizinle bile geldiğini an-

ladık. Saat kaçta geldi ·ı 
- Gün doğarken 1 
- HJmmmmJ 
Dede Sullao, gUn doğarken 

medresede idi. Ayni zamanda 
buraya gelişi, onun hakikaten 
yaman bir kudrete malik oldu· 
ğunu gösteriyordu. Yeniçeri Ba
ki, bir iki kere başını kaşıdıktan 
ve bıyıklarını çekip lovırcLktan 
ıonra mırıldandı : 

- Bu salt Hıı.ır değil, hAlis 
Kutüp. Bir dahi yanında çürük 
yüreklilik yapmıyayım, muhakkak 
çarpıhrım 1 

ikisine " imam " , birine de ku- J 
tüp derler. Yine sofilerin itika
dına nazaran aptallardan her 
biri fevkalbeşer kuvvete malik-

bir kutüp bulunur. O ölürse ye
rine imamlardan biri geçeri.. 

Aziz okuyucu ! Bu satırları 
gülünç ve manasız bulma 1 Sen, 
beJki, bu hayali buluşlara güler
sin. Fakat ben, bugün bite ku· 
tüplere inanan insanlar görüyo
rum. Onların arasında Avrupada 
okumuş muhterem şahsiyetler de 
vardır. Fakat küre üzerinde kırk 
yedi aptalın bir kıt'adan öbür 
kıt'aya uçuverdiklerine, iki yer
den birden göriinebildiklerine, 
bir kutbün de bu aptallar man
zumesine riyaset ettiğine inanı
yorlar. Maamafih bu marazi 
imanların tamamen zail ve insan· 
ların ancak maddeye kıymet 
vermek suretile hakikate mllş· 
tereken vasıl olacakları gün uzak 
değildir. Çok yakında kutüp ef
senları bize küremizin kutüpJeri 
gibi uzak kalacaktır! 

tir. OnJar bir yere gitmek 
ve fakat ayrıldıkları yerde 
de yine görünmek isterlese 
giderler, ayrıldıkları yerde de 
kendilerine bedel misali bir he
yula ikame ederler. " Tayyı me
kan,, denilen, yani lemhatülba
sarda, göz yumulup açılacak 

kadar zaman içinde binlerce ki
lometrelik mesafeyi aşmak, yaz
dığımız gibi, iki yerde birden 
görünmek aptalların mazhar ol
oldukJan nimetlerdendir. Kutup 
işte bu aptallar zümresinin reisi· 
dir. Her devirde beşerin en 
yükseğidir. Kutüp, insanlığı ma
nen mukadder o]an bütün kema
lah haiz yegane şahsiyettir. Yüz 
milyonlarca insan arasında ancak ( Arkası var ) 

Gıda Maddelerinde Esnaf 
• 
lhtkir Yapıyor 

Yerine Göre Okka Başına Y arıyanya 
Zam Nasıl Mümkün Olur? 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Bizim civarda herşey, şehre 
nispetle yarıyarıya farkhdır. 
Kuru baınyanm okkası (300) dür, 
tabanı (60 - 65) kuruştan aşağı 
alamazsınız. Şehirde ise bamya
mn okkası, en iyi cinsten olmak 
üzere, ( 160), tahanınki (20 - 30) 
kuruştur. 

Yirmi dakikalık bir vapur 
seyahati, okka başına, malına 
göre ( 150) kuruştan (3~ı) kuruşa 
kadar fark yapamaz. Görülüyor 
ki ortada sarih bir gıda madde
leri ihtikarı vardır. Bilhassa pe
rakendeci esnaf, hayatın yavaş 
bir surette ucuzlamasından isti
fade ediyor ve bu ucuzluk halk 
tabakalarınca kamilen malüm 
olmadıkça fiatlerini kırmıyorlar.,, 

Bu şikayet üzerine piyasada 
tahkikat yaptık ve öğrendik ki 
mesela; zeytin fiatinde üç sene, 
evvelkine nazaran yüzde kırk, 
past ırmalarda geçen seneye na
zaran yüzde otuz; kaıarde yüzde 
yirmi; kuru bamyelerde yüzde 
30-40i ve diğer bazı yiyecekler
de yüzde ondan yüzde otuza 
kadar bir fiat düşüklüğli vardır. 

fazla fiatle satmaları hayreti muciı:: 
olmaktadır. KendileriJe görüştü
ğümüz tilccar ve iktısatçı bazı 
kimseler bu mesele hakkmda 
şunlan söylemektedirle-r; 

- "Toptancılar mallan yüz
de beş ile devrediyorlar. Pera
kendeciler için tabii kar yüzde 
15-20 olmak lazımgelirkeo fİya
saya uzak mahallerde piyasadan 
yüz kuruşa alınan malların 
yüzde 80-100 kuruş fazlasile 
satılması açık bir ibtikardır. Kı
zıltoprak, Boğaziçi, Erenköy, 
Bakırköy için mallara ancak 
kilo da (5) kuruş bir nakliye 
binebilir. Belediye yalmz ekmeğe 
narh koyuyor. 

Halbuki gıda maddelerinin 
hepisine narh koymak balkın 

J sıhhati ve memleketin selameti 
namına elzemdir. Belediye narh 
koychık~an sonra kontrol memur
ları vasıtasif e ihtikar yapanları 
sıkı bir şekilde takip ve tecziye 
etmelidir. 

Fikrimizce ihtikAr kanununun 
fatura almak meselesi bu mad
deler hakkında da tatbik edile
bilir. Müşterilerin muhtekirleri 
müddeiumumiliğe şikayet etmesi 
bu ihtikann herhalde önünü alır 
kanaatindeyiz: 

Klnunusani 8 

matinelerden 

OPERA sinemasında 
Çoktanheri beklenilen film 

HAREM ESRARI 
Muhrik •e tatb sesli tenor 

DON JOSE MOJiCA 
LARRABEITI 

tarafından 411 

Bu akşam 

MELEK sinemasında 
Çok sevilen 

LİLİAN 
ANDRE 

ve ARMAND 

AŞKA 

üç bUyük yıldız 

HARVEY 
ROANNE 

BERNARD 

TÖVBE 
filme ahnao en güzel Fransız operetinde 

tlaveten: Paramount Jurnal Halihazır dünya havadisleri. 41111 

BngUn matinelerden itibaren 

ARTİSTİK 
sinemasında 

l i AN E 

AŞK ve 
CİNAYET 

HA i D tarafından. 
Bugün 

G LOR Y A'da E. A. 

ÖLÜM ÇEMBERi 
haftanın en güzel filmini göreceksiniz. 

GtNA MANES DANIEL MENDAILLE 

Bugiin akşam Saat 2 t ,30 da 

İş Adamı ~ınm BruııtYF.SI 
Yazan: o. Mi Hij m «H 
rabeau. 1111 llll 
Tercüme eden: 
Reşat Nuri 
Yakında: 

ENİNDE 
SONUNDA 

1 1111 

il il ı ili 

Ecnebi Artistler Va lngittere 
L~odra, 5 - Mesai Nazın, 

ecnebi artistlerin İngiıtereye gi• 
rip girecemiyeceğini yeniden tet• 
kike başlamıştır. 

YUNAN MiLLİ OPERA HEYET} 
FRANSIZ TIYATROSUND,_ 

Buırün Hat 17 de matine olarak 

CAVALLERIA ve PAGLİACCI 
Ak,am ıuvare .aat 21.30 da 

LE BARB ER DE SEVİLLE 

Kutup kelimesini anlamak 
için lslam hayatında "Aptal,, na
mile büyiik bir yer tutan ve 
haklarmda birçok münaka
şalar yfiriltfilen kutsi man· 
zumeleri tanımak lazım gelir. 
Aptal, tasavvuf ıstılahlarmdan• 
dır, ve aofiyyece salah, tekva, 
ruhi nezahet itibarile diğer 
insanlardan temeyyüz eden, ilahi 
bir kemale eren " ricalülgaybe ,, 
ıtlak olunur. l~te halk dilinde 
yediler, kırklar denilen kimseler, 
bu aptallardır. Sofilerin itika· 
dına göre yedilerden biri ölürse 
yerine kırklardan biri geçer ve 
onun yerini de diğer insanlardan 
bir ebliyetlisi işgal eder. Bu 

Buna rağmen lstanbulun uzak 
mahallerinde: Kızıltoprakta, Bo
gaziçinde, Bakırköyde ve bu 
vaziyette olan diğer mahallerde 
bu ucuzluk kat'iyyen hissedilme
mektedir: 

Bugün piyasada en iyi zeytin 
2,5; en iyi yerli kaşar 100; en 
iyi pastırma 100; kuru birinci 

Bu akşam C 

ELHAMRA Sİ E ASI 

yedilerden dördline 

nevi Amasya bamyaları 140; 
en iyi mercimek 28 - 30; 
bezelye ( 37 ) , böğrülce ( 9 ) , 
fasulye, muhtelif nevide, ( 10-35) 
kuruşa sablmakta iken bakkallar 
yfiz kuruşa aldıkları pastırmalan 
200; yüz kuruşa aldıkları kaşarı 
(180-200); yüz kırka aldıkları 
b1:1myalan 300; kırk kuruşa al
dLkları zeytinleri 60 - 80 kuruşa 
satmaktadırlar. 

Perakendecilerin çok ucuza 
aldlkları bu yiyecekleri bu- kadar 

Vefat 
Meclisi İdare ikinci Reisi ve murahhas Azamız 

Dr. Egon von Rieben 

Bir kaza neticesi ini olarak vefat 

teessürlere garkeden kıymetli 

arkadaşımızın hatırasını daima 

etmiştir. UfulU bizi derin 

Umum Müdürümüz ve 

hürmetle yadedeceğiz. 

Ankara Elektrik fiti Havagazı Türk 
Anonim Şirketleri 

MARLENE DIETRiCH'in 
en müessirr .•• EN MUAZZAM ...... . EN GÜZEL 

27 No.Iu CASUS 
filmini takdim ediyor. 

Meş'um bir kadlDın hayati... ihtirası... Maceraları ve feci aşklan. 
Paramount Jurnal halihazır dilnya havadisleri. 
~ Paramount filmidir. 

AK KAL 1914 -
Sesli ve sözlü .film. ~ ........ mr.:!DlllB!!llll ..... 

Yarınak~m RICHARO TAUBER'in 
MA IK son ibdaı 

Parla'te ( C11!no de Pariı ) • Berlln'd• 
(Winlergarten) tahnelerinde fewka'lde var}ete 
numaralatt aruında b izzat RIHAkD TAlJBE• 
R'I 'örüp ltldecekıin iz. Her ıevdiı?I kadııı• 
d.ın lnklura uğuyan bu buüyi.ik tenor niha• 
yet ıon •evıl.lılni buluyor. Bu çok ırUıel v• 
şirin yıldız ( Marıanne Winke1ster _ı ) dir. 
T:ıuber'ln filmde tarannl e decegl batlıca par• 
çalar: 1) Glbel kadınl ar, ben 51zsiı ne olurum, 
2 ) Sen benim için aşkımın lılrlh i&ln. 3 ) Ka• 
Kadınları öptüıi'üm uman IHUı. film Fran11ı.c• 
ve Almancadır. iki aaatinlzl ncııc "• ı.evk il• 
ıeçlrecekıini.ı. Biletler bugünden IUbare• 

Sinemasında 

Büyük Gala 
olarak 

BÜYÜK VARYETE 
( Die Grosse Attraktion ) 

Muılklıl ı FRANTZ LEHAR • RejlılSrllı 

llAX R.E1CHAMANN ıı&&o:aıak:Cadu. TeL U. O. S6G 
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Abdülhamit, Farelerden Çok Korkar, 
Fare Görünce Sararırd 

Bu Korku, Onda Ta Küçüklüğündenberi 

ZIYA ŞAKIR 

-192-

De,W111 

• t teplalewftl tH 
ÇengelkByündeki ( Kuleli u

kerl idacliai ) nin talebesi Sarar 
ciYanndaki kıflaya seWL Mektep 
binua da hastane elacabı.., .. 
Ba maele bidayetea Abdlllba
midi eFeyce düıGndOrdD. Saray 
civarında böyle kesif bir İDlaD 
ldltleaiaia buluamua onua e.ba
mma dokunda: 

- Şayet bir butalık ... 
edene, Wnll ••mak a1f olw. 

Dedi. Fakat .._.. .. indi. 
.... .. ... .. Şi.. .. ,.,. 
.. ,pıq ..,.,,, .. ~ ..... 
... ... -.ı .. "' ......... 
ediyor: 

- Ônlmlz laf. Uma mlddet 
uker çachr albacla .....ı yatar?. 
• kadar aker, koca Wr k.pa 
...... waı,.....?., 

Diyor ve bunlana bCl,ak bl
ulara Jerlqtirilmaiai 1emeaal .., .. 

M ...... CY<ıcw 1;a. 

Safa f 

ŞARK -----
YILDIZ 

Holivuta 
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H N 1 P 1 d q 1 Bu Sütunda arp ası at a ı r----Um A 

-mı 
Her gün 

Nakıli: M. Feridun ~ 

Nakleden : H. R. -5J- Yazan: Emil Lutloig 
- Kızım Doktor: Semi Ekreme -

Bir Filomuz Bir Tarafa A yrılmıyacakhr, 
Berlin Bu Emrin Manasını Anlar 
Akşam üzeri Fransa sefiri 

meseleyi kurcaladı Y agova rica 
etti, senelerdenberi pek dosttur
lar: Fakat uğraşışlan nafiledir. 

- Avusturyanın arkasından, 
gözlerinize bir S"'rgı sararak 
her yere gitmiye bir mecburiye
tiniz mi var ? Sırbistanın verdiği 
cevabı bu sabah öğrenmedi
niz mi? 

- Daha vakit bulamadım. 
- Yazık. Vakit bulabilip te 

okumuş olsaydınız görecektiniz 
ki, teferrüat noktaları hariç ola
rak Sirbistan tamamen teslim 
olmuştur. Şu halde madem ki 
Avusturya mü:a:aharetinizin temin 
ettiği tarziyeyi ve metalibini is
tihsal etmiştir, kendisine bununla 
iktifa etmesini tavsiye edebilir
ıiniz. Yoksa Almanya harp mi 
l.stiyor? 

- Bu zanda olduğunuzu bil
miyorum, fakat tamamen yanı
lıyorsunuz. 

Bu muhavereyi müteakip 
Mösyö "Kambon,, mes'uliyetten 
bahsetti ve çıkıp gitü, fakat az 
sonra döndü ve bir gün evvel 
Bertholdüo Pariste yaptığından 
daha yumuşak bir halde: 

- Bu sabah arbk gerginliğin 
gevşemiye yüz tuttuğu fikrinde 
idim, dedi. Fakat şimdi sizden 
rica ediyorum. Biraz kamıldaması 
için Viyananın üzcdne bir tesir 
yapınız. Rusyada herşeyi silip 
süpürücü cereyanlardan birinin 
husulüne meydan verilmemesi 
IAzımdır. 

Kamhon üç dakika sonra üç 
kapı ötede olan İngiltere safa
rethanesindedir; söyler, dinlerler, 
fakat kendisine şunu söyliye
mezler: 

- fngilterenin alakası nokta
sından sizinle tamamen ayni fi
kirdeyim; fakat aziz aoslum, bu
nu size bildirmeğe salahiyetim 
yoktur! 

Feci bir nokta: Sir Edvard 
Grey kat'ı kararını hala ver
memiştir. Fakat Almanya sefi· 
rinin kerraren dikkatini ceJbet
miş, ilk ateşin Avusturya tara
fmdan açılması lüzumunu bildir
miştir. Halbuki ayın yirmi yedi
ıinde Berlinde şu yukarıki mü
lakat vukua geldiği saatte Rus
yanm Londra sefiri yanına gel
miş, şunları söylüyordu: 

- Berlinde, Viyanada lngil
tcrenin bitaraf kalacağı zannın
dadırlar. Artk kendinizi gösteri
niz. Kork~caklar ve sulhe döne
ceklerdid 

Sir Edvard Grey şu cevabı 
verdi: 

Çörçil birinci filomu:ıa 
bir tarafa ayrılmamasmı biJdir
mi~tir. ( Berlin ) de bu emrin 
manasmı anlamamaları kabil mi
dir? Mahaza hu ıöyUmü diploma
tik bir hareketten fazla bir vait 
ıuretinde tefsir etmemelisiniz. 

Bir .sat sonra, Grey'in iş 
masasının karşısındaki ayni kol
tukta Viyananm Londra sefiri 
Kont Mensdorff oturmaktadır. 
Grey Konta hitap ediyor: 

- Birinci filo şu ande Portland 

ta bulunyor. Bu
gün dağılacaktı, 
fakat artık dağıl
mıyacak. Bunu 
bir tehdit telak
ki etmeyiniz l 
Bunun manası Av
rupamn belki 
ateşe verileceği 

bir sırada mu
harebe kuvvet
lerimizi dağınık 

tutamıyacağımız-

dan ibarettir •• 
Maamafih ddba 
ihtiyat kuvvet
lerimizi topla
mıya sıra gelme-

miştir. Artık ne 
derece endişe 

ettiğimizi istidlal 
edersiniz. ,, 

Sulh istiyen, 
hllsnüniyet sa-

hibi olan ve ıu .. 
tumiyetleri kendi Alman Erkdnı 
sini her iki tarafa ve kendi 
kendine şüpheli gösteren bir na
zır için bu dertli bir vaziyetti. 

Jf-
Şimdi Petreshurga dönelim: 

Fransız ve İngiliz sefirleri Rusya 
Hariciye Nazırının odasında bu
luşmuşlardı. Sazanov lngiliz se
firine dönerek: 

- Avrupanın hürriyeti tehlike 
önünde bulunduğu şu sırada siz 
bizimle, Fransa ile tesanüt halin
de bulunduğunuzu ilan etmez ise· 
niz Almanyayı sulh davasına çe
kemezsiniz, dedi. 

İngiliz sefiri Buhanan diişün
düğünün aksini söyliyerek fakat 
telakki ettiği talimata sadtk ka· 
larak: 

-Almanya hükumetine Avus-
turyaya silah kuvvetile yardım eder

se ~rans~ ve Rusya ile beraber, 
İngıltereyı de karşısında görece
ğini bildirmeden sulh davasına 
yardım edemez, eğer bu zanda 
blunuyorsamz bata ediyorsanız.,, 
Cümlesile mukabele etti. Paleo
logue ayağa kalktı, ve Fransızlara 
has evza ile duvarda asılı duran 
Gortcbakovun resmini göstererek 
s:Jze başladı; 

- azizim Sir George, 1870 
senesinin yine temmuz ayı içinde 
yine bu oda da, Prens Gortcba-

Askerigf!sinden Ceneral Grüner 
kov kendisine Cermen ıhtirasabnm 
telikelerini sayıp döken pederi· 
nize hitaben demitti ki: 

- Alman kudret ve şevke-
tinin artması, Rusyayı endişenak 
ettirecek bir şey değildir. Bu· 
gunun İngilteresince, Rusyaya 
bu kadar pahalıya mal olmuş 
olan hatanın aynen tekrar edil
memesi temenni olunurr. 

- Buchanetn sükünetle din
ledi, sonra yorğun bir eda ile: 

- İmanı kamil sahibini 
imana davet ettiğinizi pek ala 
bilirsiniz!.. Dedi. 

İki müttefik sustular. Lon
dradaki mükalemelerin takviyesi 
için ne yapmak lazımgeldiğini 
düşünüyorlardı. 

* O s·rada Peteresburg'da ikin-
ci zümre vardı. Bu zümreyi 
Alman ve Avusturya sefirleri 
teşkil ediyorlardı. Fakat bu se
firlerin biribirine emniyetleri 
y<iktur. Saz:ınof tarafından her 
il<i~ine yapılan muamele biribi
rinin aynı olmadığının da farkın· 
dadırlar. Filvaki Sazanof Alman 
sefirinin ahvali ve etvarından 
hoşlanmaz ve ona karşı soğuk 
davranır. 

(Arkası var) 

- BAHRİSEFIT FELEDlEOK BARHASI 
İSTANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Calatada Karaköy pala.ta Telefon: Beyoğlu 3711·5 lataub~ U.ll tı.ıbealt 

"Merkez Poıtaneal ittisalinde Allalemci han,, Telefon: lıt. 563 

Bilumum banka muamelat. 

EMNiYET KASALARI 1CAR1 

Uçurumun 
t 925 senesi ha~iranının albncı 

akşamı Cemal Rasim deniz ke
narında mavi sulara vuran meh· 
tabı s~yrederken, beyaz elbiseli 
bir k-:ııhu, saklandığı ağacın ar· 
kasmd;-n çıkarak tabancasile 
onun kalbine nişan olmış ve alb 
el silah atmıştı. 

Bereket versin kadın iyi bir 
nişancı değildi. Tabancasından 
çıkan kurşunlardan beşi havada 
kayboldu. Yalnız bir tanesi deli
kanlının vücuduna isabet ederek 
bir taraftan girip diğer taraftan 
çıkh. Rasim sendeledi ve yere 
düştü. O aralık sağdan, bir evin 
penceresinden vuran ışık yerde 
yatan delika:ıhnın yüzünü aydm
lattı ve kadın korku ile bağudı. 

Bu kadın aldanmıştı. Rasimi 
kendisine hiyanet eden kocasına 

benzettiği için onu öldürmek 
istemişti. 

Silah seslerini işitenler koşup 
geldiler. Kadının heyecanla söy
lediği manasız sözleri, kesik 
cümleleri anlamadan yaralıyı 
onun tarif ettiği sayfiyeye nak .. 
!ettiler. İçlerinden biri doktor 
çağırmıya gitti. 

Doktor geldiği zaman kadın 
yaraladığı ve belki de öldUrdüğü 
adamı sedire yatırmış, başucunda 
içini çeke çeke ağlıyordu. Kur
fUD delikanlının göğsUnü delmişti. 

Doktor hastayı muayene et-
tikten sonra hıçkıran kadına 

döndO: 

- Kalbi atıyor, henüz ölme· 
miş, dedi, onu kurtarabilecek 
miyim ? Be~li değil. Şimdi!ik bir 
pansuman yapmak lazım. Bana 
yardım ediniz. Kadın cevap 
verdi: 

- Ben harpte hasta bakıcı
lığı ettim. Yaralılara bakmasını 
bilirim. 

Rasim o aralık gözlerini 
açmıştı. Evvela dolduru 
sonra kadını gördil. Fakat 
vak'ayı hatırlıyamıyordu. Yaralı-
nın gözleri kadına takıldı, 

kalclı. Beyaz elbisesi, sar ı 
saçları, şefkatli güzel gözlerile 
hastanın başı ucunda duran 
bu kadın bir meleği andırıyordu. 

-RasiminJ kendisine baktığını 
görlince onun yanında diz çöktü: 

- Ben sefil bir kadınım, 
merhamete lAyık değilimi 

Diye inledi. Daha bir feyler 
söyliyecekti, fakat dotor mini 
oldu: 

- Affedersiniz Hanımefendi, 
fakat böyle işlerde bir sıra takip 
etmeli. Evveli kaynamış su, sonra 
ispirto, daha sonra da sargı lizım. 

- istediğinizin hepsi de var 
bende .. 
diyerek kadın koşarak çıkb. 

Büyük bir tesadüf eıeri ola
rak delikanlının göğsünü delen 
kurşun mühim uzuvlarından bi· 
rine tesadüf etmemişti. Rasim 

genç ve sıhhatli olduğu için ya
rası iyileşmekte gecikmedi. 

Genç kadın bütün günlerini 
ve gecelerinin büyük bir kısmını 
yaraladığı adamı tedavi etmekle 
geçiriyordu. Evli idi. Fakat 

Kenarında 
bu suikast vak'asını müteaM 
kocasından boşanmıya teşebb~' 
etmiş, kocası da kendisine tafı91i 
edilen kurşunların başkası1110 

göğsünü deldiğine memnun, k8' 

nsının arzusunu derhal is' af el' 
mişti. 

Rasim ölümden kurtubnllt 
fakat kendisini tedavi eden 1'1 

dının cazibesinden kurtulamaJJlıf 
tı. Genç kadın da gün geçtikÇ1 

hayatına kastettiği adama baf 
landığını hissediyordu. 

Rasim mesut bir nekabt 
devresi geçirdi. Fak at iyleştiktc 
ıonra düşünmiye başladı. Se"i~ 
diğini biliyordu. Lakin öHifll1 

pek yakinden görmi.işlü! 

Bu asabı bozuk kadının yr 
nında uzun müddet kalırsa güniİ' 
birinde en ehemmiyetsiz bir JJle' 

seleden dolayı belki tabancal11 

namlısı yine göğsüne dayaJJll' 
caktı. 

Rasim tab'an korkak değild' 
Fakat hayati seviyordu. Bu k'; 
danın ayni hareketi tekrar etııı' 
yeceği ne malumdu? Hem o~ 
cidden seviyor muydu, yoJı:~ 
hissettiği şey geçici bir heveste' 
ibaret miydi? 

Gilnlerce tereddüt etti. Nib' 
yet karar verdi. Gidecekti. Fakİ 
bu hevea geçtikten sonra, J7f 

kadına doyduktan sonra gidecekti 

* Bir sabah ona dedi ki: 
- Hanımefendi, yanınızda gt 

çirdiğim günleri hiçbir zaman uıı' 
tamıyacağım. Sizi daima kaJbİ~ 
çarparak düşüneceğim. İyilikltı1 
nize teşekkür ederim. Müsade~~ 
bugün gideyim. Misafirliğim pt 
uzun sürdü. 

Kadın şiddetli bir lisan kJ 
landı : 

- Siz benim için sadece "1 
misafir değilsiniz, dedi. Bunu ~i~ 
diye kadar nasıl hissetme din~d 

Ve genç adamın başım e~ 

ğini görünce ilave etli: 

- ·Evet. Biribirimizi seviy# 
ruz! Bunu siz de biliyorst.muzf. 

Bunu filhakika Rasim de ~ 
yordu. Ve bu kadmm heyecıı~ 
sesini dinlerken aşk oııun biili' 
vücudunu sarsıyordu. Fakat ~~ 
rada kalırsa daima tehlike : 
uçurumun kenarında yaşıyactl~ 

- Müsaade edin gideyl; 
mecburum .. 

··~~ Diye kekeledi. Kadın sı:ı 

netle cevap verdi: 
ı ·~ - mkanı yok. Artık sı ıı' 

yaşıyamam. Beni lerkederse 

mahvolurum. .. ~ 
Delikanlının gozunun önı:ı~, 

kendisine alb el silah atan d~ 
dm canlandı, ve titredi. KeO 
için değil sevdiği kadının ~ıı~ 
için titredi. Kendi iradesiJ'.l I 
daha kuvvetli bir şey onu IJI' 

lup etmiıti. 
Rasim gidemedi! f 
Bu anlattığım vak'a 1926; 

nesinde cereyan etmişti. J{ 

hila yaşıyor •. 

Ekmeğinizi tarhnnıZ· 

Narh tartı üzerinedi'' 
ıf,ı 

Aldanmayı~ 
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Gandi, Karısına Yaptığı En Zalim 
Bir Muameleyi Anlatıyor 
-66-

Tagaddi ettim. Fakat ikinci oru
cun son kısımları bana glç gö
rlindü. O zaman istıraba muka
vemetim henüz çok değildi. Di· 
ier taraf tan orucun kaidelerini 
ve bilhassa bulantı versin, verme
ain büyük miktarda ıu içmenin 
lllzumunu henüz bilmiyordum. 
ihtiyatsız hareket edişime sebep, 
birinci orucun kolay gelişi oldu. 
ikinci oruç esnas nda bulanb 
verdiği için az miktarda su 
içtim. Boğazım kurudu, aeaim 
zayıfladı. Bi.ıhll!sa son ıtmJer 
zarfında ancak hafif sesle konu
ıabileceğim derecede alçaldı. 
Fakat buna rağmen yazılacak 
ıeyleri dikte ettirmek auretile 
vazifemi yapıyordum. .. 

Hayatımda birçok bldiıeler 
beni muhtelif itikat ve muhtelif 
din sahibi birçok adamlarla te
masa getirdi. Bu adamlar ara
•nda, dost veya yabancı olsun, 
Hintli, Müslüman veya Mecusi 
elsun en küçük bir fark bile 
ıazetmedim. Bu hasletten husu
al bir mahiyeti haizmiş gibi her 
hangi temeddüh hissesi çık~ 
mam, çünki tabiatimin icabm
clandı. 

Avukatlık ile iftigal ettiiim 
malarda kitiplerim sık sık mme 
ıelirlerdi • içlerinde Hintli olan
lar olduğu gibi Hıristiyan olanlar 
da vardı. Bunlara bir akiaba 
muamelesinden farklı bir muame
le yaphğımı hatırlamıyorum. 

Bu katipler arasında bir tane
li vardı ki Hıristiyandı, fakat 
Hintliler 11Panşama,, dedikleri Ye 
aaliklerinin vücutlarına dokun-
maktan çekindikleri hususi dine 
mensup ebeveyinden doimuttu. 

Ev işini bir hizmetçiye bırak· 
maktansa zevcemle ben yapar
dım. Katipler de kendilerini ken
di evlerinde bildikleri için bittabi 
odalarım süpürürlerdi. Fakat lu
ristiyan katip yeni gelmitti.amm
la meşgul olmak tabii vazifemiz
cH. Zevcem diğer kitiplerin oda
larını silciği ve temizlediği hal
de bu katibin odaaana .ı alr
mekten içtinap etti; bunun 1ebebl 
Hıristiyan katibin .. Panşama" 
ebeveyinden doğmuş olmuaycla. 
Bu münasebetle müaabfada 
bulunduk. Zevcem bu odalarla 
benim me~gul olmaklığum kabul 
etmiyor, kendisi de el drmektea 
içtinap ediyordu. 

Ara~an seneler geçmit olma
aın:ı ragmen manzara el'aa a-
ıümün önündedir: Refikam e~n
de bir su kovası ile merdivenden 
.. ağı iniyordu, (6.c YBfl 
içindeydi. Ben 0 aman 
hem iyi, hem zalim bir 
aevçtim; kendimi refikamın ho
cası te!ikki ediyordum ft b 
itibarla da balb hareketinde: 
tamamen memnun değildim. Ça· 

Kaçak et almayınız. 
Parça et almayınız 
Çünki hastalıklıdır. 

bşmu·nı, hem de ıen olarak 
çalışmasım istiyordum. Binaena
leyh sesimi yükselterek : 

Evimde bu budalalıklara 
tahammül edemem, dedim. 

Bu kelimeler zevceme derin 
bir surette tesir elti: 

- Eviniz sizin olsun, bırakınız 
beni gideyim! Cümlesile mukabelede 

bulundu. İtidal ve merhamet bıssini 
kaybetmiştim. Bu zavalb kadını 
ko'.undan tutarak kapıy~ doğru 
sürükledim. Onun gözlerinden 
YClf akıyordu: 

- Utanmıyor musunuz, kendi 
kendinizi bu derece nasıl unuta
bi:irsiniz, ben nereye gidebilirim? 
Burada beni ibate edecek ne 
dostum, ne de akrabam var!Yok· 

sa zevceniz olduğum için darbele· 
rinize tahammül elmek mecburi
yetinde bulunduğumu mu zan-ıe
diyorsunuz ? Allah aşkına 
snkunet bulunuz ve kapıyı kapa
yınız, bizi, bu halde g&rmeıinler." 

Kendimi topladım, fakat ~ 
derece mabçup bir haldeydım. 
Kapıyı kapadım. Zevcem evi 
terkedemezdi, fakat ben de onu 
bırakamazdım. Bu dakikaya ka
dar aramızda birçok suitefeh-
hümler olmuştu, amaaa her defa· 
• nda da barışmışbk. Şurasını da 
kaydedeyim: Zevcem eti bulun
mıyan mukavemet kuvveti ile 
her zaman mücadeleden galip 
çıkmıştır. 

(Mabadl yarın) 

Samsunda Bir Yolsuzluk 
Boş, Harap Sandık Diye Şeker Denkleri 
Gümrükten Çıkanlırlarken Yakalandı 

( Bat tarafı 1 lnel Ayfada) 
Hammalh.pnın bal Ye barekA· 

bnı tarassut eden adam, bu ara· 
da boş sandıklarla beraber Güm· 
rükten birtakım şeker dolu aan
d.klann da ambarlardan çaktığını 
Ye hammalb~m " ardıye ,, sine 
nakledildiğini hayretle görmilJ· 
tar. Meseleyi derhal G&mrlk 
BqmüdD.rllne bildirmiftir. Bqmli· 
dilrlilk, bayle bir cilr'eti aklına 
setirmedip için evveli buna 
inanmak iatememif. ambarlardan 
çıkarıldığı iddia edilen oekerlerin 
eaki sandıklara yapıımış bakıyye 
ve bozulmut kısımlar olabileceğ~ 
ni düşünmllş ise de yapılan tahki· 
kat had:aeyi meydana çıkarmışbr. 

Yine bu tahkikat ile lbrahim 
Ağa isminde bir zata (51) sandık 
teker sabldığı, hamalbaşının ve 
diğer birinin evine birer sandık 
pker götllriildüğü anlaşılmıştır. 

Bu hadise cereyan ederken 
ambar kapı memurluğunu yapan 
Mustafa Ef. vazifesinden alanarak 

• 
Ramazan için 
Tiyatro 
Hazırlıkları 

Birkaç senedeaberi muntazam 
bir tiyatro seyretmek imklm an
cak Beyoğlu ve Şipi balkı için 
mllmknndil. Çünki. Darlllbedayi, 
aenelerdenberi Tepebaıına yer
leıü ve kadim bir tiyatro semti 
olan Şebzaclebqına hiç uira
madı. 

lstanbul tarafında oturanlar 
için Beyotla tiyatrolanaa ve ıi
nemalanna geceleri ıitmek bir 
hayli fedakirhk: Caddeye çık
mak. tramvay beklemek, yer bu
labilmek, d&ntıı tramvaylarına 
kaçmnamak iJlh.. 

Bu sene, Ramazan ba~langı
cından itibaren latanbul tarafı 
da muntazam ve devamh bir 
le1118fa müessesesi kazanacak: 
Raşit Riza Bey, Şehzadebaşında 
eski .. Fevziye ,, binuma bq 
sene mllddetle tutmuttur. Bina 
tamir edW7or " 7almada JeDİ, 

marka kısmına nakledilmiştir. 

• Bu mOnasebetle pnu da kay-
dedeyim ki, alb aydanberi, bil· 
hassa hazır elbise ye manifatura 
sandıklarında zuhura [elen mal 
noksanı tüccar arasında zarıltıyı 
mucip oluyordu.; Bundan iki ay 
evvel Seyrisefaia vipurlanndan 
birinden geç vakit bir miktar mal 
çıkanlmış, gll:nrüğ'e nakltdilmiş, 
fakat nakil esDU1nda ambar me
muru hammallardan ıüphelnmif, 
bunların üzerini aratmaş, fakat 
daha arama teşebbüsü başlarken 
iki hammal tabana kunet kaçmıt
lardır. Bunun haricinde, yine 
gümrük dahilinde, bir defa iki 
trikotaj ceket bulunmuş, bualann 
denklerden kimlerin çıkardajı 
da anlaşılamamııta. 

Halk \'e tüccar nazannda 
gümrüklerin emniyetini bczabile
cek bir mahiyet arıreden bu hl• 
dise mlinasebetile şidtletli tahki
kat yapılmaktadır. 

Hamit 

İ Makedongada 
Bir Suikast 

Sofya, - Makedonya Voy
vodalarından Protogerof fırkasa
na mensup, ihtilll rileıHından 
ve lvan Mikolof taraftarı Andon 
Peref tabanca De GldllrGlmDftllr. 
Katiller tavkif edilememiştir. 

Amerikan Harp Gemisi 
Vaşington, 5 - 120 yeni 

harp gemiai yapmak için llzım 
olan (616) milyon dolarlık tabai
sat talebini bari kanun projesi 
Mnmessiller Meclisine verilmiştir. 
Bu gemiler, diğer eski harp 
ıemilerJain Jerin• kaim olacak· 
lardar. 

zarif bir tiyatro aalonu haline 
gelecektir. Son Beyotlu temsil· 
lerinde bDyllk bir muvaffakıyet 
kazanan Raşit Riza ve arkadat
lan. bu ramazan, her gece, 
Sebzadebqında oymyacald.rdar. 
temsiller Ramazaadu aoma ela 
denm edecektir. 

Raşit Riza Bey bu temtD dev-
resi için dolp bir ropoıtuvar 
buırlam11br 

Sayh 11 

T 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
6 Kanunusani 932 Çarşamba { 7 Klnunusani 932 Perş~mbe 

latanbul- (1100 metre. S kilont) l.tanbul- (1200 metre, S kllont) 
18 pamofon ile opera parçaları 
19,S birinci kaaım alaturka aaı, ~O 
gramofon ne~riyab, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 ikinci kıaıın alaturka 
aaz, 22 ork.Hlra, Zab"re Borsan ha
berleri. 

Heilaberr - (276 metre, 7S kilo
nt) 19,40 asri edebiyat saati, 20,0S 
( Lorand ) ın ıalon orkeatra11, 21,40 
koD"edL 

lk~DO - ( 341 metre, 36 kilo.at) 
19 dan itibueD Çek ista.syonlann
dan naki!. 

lılüblak• - ( 360 metre, 75 kilo
Ht) 20,0S dana hawalan, 21,30 Walter 
Gochrin bir Balladı. 

Biiluet - ( 394 metre 16 kilo
Yat) 20 Oat orkeatraa1ı 21,tS keman 
konseri. 

Belırat - (429 m•tre, 2,S kilOY&t) 
19,30 komedi, 20,35 rramolon. 

Roma - C 441 metre, 7S kilont) 
21 opera binasından nakiL 

Viyana - (517 metre, 20 IUloYat) 
19, ~o Viyana operasından naklen: 
Sclın•uada. el• Dudelaaıkp~elfer halk. 
op~raaı. 

Pe,te - ( SSO metre, 23 lrilo•-t ) 
20,30 (Tempia) ia kODaeri, 21 Butokıa 
konseri. 

Var,on-(1411 metre, 156 itilont) 
20, lS or kedra, 21, 10 ec'ebiyatfılar, 
21,lS .. ~OD orkeatrua, 23 elana M
•alrı. 

Berltn- (163S metre. 75 kilo•at) 
19,30 halk konseri, 20 Hamburgtan 
naklen senfoni, sonra dau ha Yalan. 

18 pamofon n. opera parçaları, 

19.S alaturka biriad kuım kouer. 
20 rramofon aefl'İy&tı, Anadolu 
Ajar:.sı haberleri, 21 alaturka ikin.el 
kısım konser, 22 orkestra. 

Heilıberı - (276 metre, 15 ktlo. 
wrt) 20 aık .. m koaaeri, 11,30 yeni 
çıkan eaerlerılen parçalar . 

Brüao - C 341 metre, 3' ldlont) 
19,20 komer, 20 Praı btu7oaudaa 
nakil. 

Mühlalcer - (360 metre, 75 ld1oY&t) 

20,15 Stldprttu •akı• buer, 
sonra danı baYaları. 

Bükreı - PM metre, 16 kllo•at) 
20 tarlcı konacri, . 20,20 Hafoal. 21 
kc.aferaaa. 

Bel•arat - (429 metre 25 kllOY&Q 
20 aıono!or, 20,30 akta• koaaerL 

Roma - C 441 metre 7S kilon') 
20 rramofon, 21 aenfonL 

Viyana - (517 metre. 20 1d1oYlllt 
19,40 orkeatr.. 21 Grobtadt, 21,SJ 
dau haYalua. 

Pe~te - ( 550 metre. 23 kltontt 
19,30 operadan naklea Dle Jiidin. 

Vartova- ( 1411 metre, 158 J<ilo
nt ) 20 hafif aıuaikl, 20,40 Rua 
prlulua. 

Berlin - (1635 metre, 7S kilont) 
20,30 Dor P•tilloa operası. 

D~kkat: Dercetmekte oldatamuz prorramlan• Awapar- .alt 
olan inamı vasati Awupa ••tine 1r3n tanı.im edılml ıtir • 
l.taalMd aatla• tatblla lçla AY1'11pada Aat (Ut oldıaJ'a 
aamu latanbulda (J) • p ,dili farzedilmelidir. 

Irak Yolcuları 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Mtıdirli1ği1aden: 
Gerek kara w gerebe deniz 

tarikile lraktan Tllrkiyeye gele
cek yolcular hakkında •e Basra 
müvaredabna kal'ŞI konulmuş 
olan bntoa tedbirler kaldırıl-

mqbr. 

Iraktan gelecek gıda madde
lerinin Türkiyeye duhullerine 
sabıkı veçbile mümanaat chm· 
masına ve Bura körfezi sahille
rindeki lran hükumetine ait 
limanlar müvaredabna karşı ko
nulmuı olan tedbirlerin takibine 
devam olunacaktır. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız F ranıı 12 06 
İngiliz liraaa 7 12 25 
Dolar 47 42 50 
Liret 9 40 50 
Belga 3 40 03 
Drahmi ~ 33 00 
lsviçre frup 2 42 25 
Leva 83 40 2t> 
Florin 1 17 s.; 
Kuron ç. 16 06 
Şiling A. 4 22 88 
Pezat. 5 62 59 
Mark 2 
Zloti .. 29 75 
Peap 3 80 41 

Ley 80 31 
Dinar 26 77 
Çervonetı 10 68 

Tabvillt Kapanış 

Dahill 
D. Muvabhidı 37 50 
A. Demiryolu 

Borsa Harici 

Altın 9 63 
Mecidiye 49 00 
Banknot 2 35 

'Amerikada 
Buhran 
Tedbirleri 

Vaşington 5 - M. Hcover, 
dlln konıreye hir beyanname 
g6ndererek, fevkallde iktrsacl 
proıramın tatbila içia ururi olq 
tedbirlerin alınmasına istemiştir. 
Hoover, programan '" al.nacak 
tedbirlerin ehemmiyetinden bah
aederek, fiatlerin ve eshamıa 
ıukutunun tevkif edilmesini ta.
siye etmektedir. ----

Filyos - Ereğli 
85 inci Kilometreye Kadar 

Hazırlıklar Bitirildi 
Zonguldak (Hususi) - Filyos• 

Ereğli.Demiryolunun 85inci kilomet 
reye, yani Bolkuı istasiyonuna 
kadar olan kısmı bir aya kadar 
ifletilmiye açılacaktır. 105 in
ci kilometredeki Karabürük du
ralı hazirana kadar ve 132 ind 
kilometreye kadar olan kısmın de 
Haziranda toprak dOşenmesine 
baflanacakbr. 72 inci kilometre
den 132 ioci kilometreye kadar 
olaa yolun ray d3şemesi müteah
hitlen ihale edilecek ve haziraa 
içinde fertiyata başlanacaktır. 
Bu kısımlann apstos, eylnl için
de ifletmiye aç.ima• muhtemel
dir. 

,.otojrt1/ Talılill Kup;,:v.ı 

TablaUald l}reıa:aek lat"yı>ru ıu 

fetefrah... 5 adet kı&poa a. blr-

... pderbü. Feto}rafl:ut ar.aı• 

tablcllr .- iade eclU.na. 

.., .......... 
••1• aaa'at I 

-
Hanıl ıualleılla 

cevaba 'I 

-
, ... ,,., .. ti,., ..... _, 

Fotofrafıa klifeal 30 1 urutluk p J 
..-.WUede .... wllebilılr. 
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AS İPİN - KENAN Kompri- • 
meleri • Soğuk alğınhğının, grip, nezle, baş ve diş ağnlannın eİli~7:.1 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Satılık Emlak 

Es. Mevkii ve Nev'i Teminat -
183 Üsküdar Selmiye Kavakçeşme sokak 28, No. 

18 dönüm Bostan. 135 
301 Beşiktaş Cihannuma mahallesi Hamam sokak 

Cedit 13 numaralı hane. 56 
57 Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi Beşiktaş Tram-

vay caddesi atik 51, cıedit 70 numarab dükkan. 25 
407 Mercan Dayahatun mahallesi Y aldızhan üst 

kahnda 14 numarala oda. 30 

BalAda yazılı emlAk bedelleri peşinen tesviye edilmek ıartile 

bilmüzayede sablacağından taliplerin ihaleye milsadif 21 • l - 1932 

Perşembe günü saat on albda şubemize milracaatları. E. 

--
Yeni plaklann listesi: 

Radyo ,san'atkarlarından Vedia RIZA Hanım 
No 18668 Kürdili şarkı NEREDESiN 

• Hüzzam sarkı GOL RENKLi VOZON 
' Gazelhan Mahmut Celaleİ:tin Efendinin 

18664 Neva Rast Gazel BiR YALAN SOYLE DE SEN 
Neva Uşak Gazel ZULMETi GAMDA KALAN 

Muganniye Güzide Hanımın 

Saba şarkı GONCA DIHEN 18666 
Kürdili şarkı KEDERiM VAR 

Kibrit 
Büyükdere 

Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayit 

muamelesi bitmiştir. Beyhude yere 
ınüracaat olunmaması ilan olunur. 

Hiç be_klemediğiniz 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 ) 

1 VAPURLAR 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

1 

akşamı 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ,.. Körfez 

tarikile Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mustafa 
biraderler. Telefon: 2.2210 

Mühim bir keşif 

Ademi iktidar 
mağlup oldu 

VIRILINE 
( ErkekJer için ) 

FERTILINE 
( Kadınlar için ) 

G~nç ve dinç 
h a .q fi a n a tın 
hüsge t1e Hor· 
monlarından 

Mürekkeptir. 
Eczanelerden 

arayını%. 

lstanbul Dördüncü icra memurlu
tundan: Bir deynin temini için mah
cuz Ye paraya çevrilmeal mukarrer 
man1'al kömürü 9- 1- 932 tarihinde 
saat doku2 buçuktan itibaren Beyoğ
lu Arap camii karşısında Sürmeneli 
Ömer reisin dükkanında açık artllr· 
ma suretiyle sablacaktır • 

Talip olanla110 mahallinde memu
runa müracaatlan 9311776 numarah 
dosya ile ilin olunur. 

Çocuk baatalıklan mütebaHııı 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
BeyotlÜ Mektep ıokak 

Telefon 8, O. 2496 

lst. 8 inci icra Dairesinden: 
Bir deynin temini istifası için 
tahb hacze alınıp satışı mukarrer 
olan Çarşıyıkebirde Çukur banın· 
da bir adet kazan ve on alb 
adet sırık 11-1-932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat J 2 
den 14 e kadar paraya çevrile
ceğinden taliplerin mezkur günde 
bazır bulunmaları ilan olunur. 
~ ..................... .. 

Kulak, Boğaz, Burun lVlutenassJ sı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : 2496 

Haliç iskelelerinde mazbut 3 
adet köknar kalas 12 kayın 
kereste 2 adet köknar seren 2 
karaağaç ve 3 ıhlamur kasele 

268 çam ve 26 adet köknar 
kerestesi hakkındaki müzaye
de müddeti 7 - 1 - 932 per-

ıembe gününe kadar bir hafta 
daha temdit edilmiştir, talip
lerin yevmü mezkurda saat 

üçte defterdarlık binasındaki 
ihale komisyonunna gelmeleri 
ilan olunur. 

Doğum ve kadın hastaJıkJan 

mütehaurn 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 22622 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevi haıtabkJar tedavibanesi Emin-r 

önU Mlnaayan ecune1f karşııındaki 

ıokak No. 4 

DARÜTTALİM HEYETİ 
Türkiye ıes birincisi HİKMET RIZA Hanım iştirakile 

RAMAZAN GECELERİ 
Veznecilerde DARÜTT ALIM salonunda çalacakhr. 

1 İstanbul Belediyesi ilanları . 1 lf- J 
ZABITAI BELEDiYE MEMURU ALINACAK 

Münhal olan 60 lira ayhklı 8 Zabıtai Belediye memurluğuna 
talip olanların icra olunacak müsabaka imtihanına kabulleri için 
aşağıda yazılı şeraiti haiz olmaları ve matlup vesaiki 12 - Ki. S. 
932 salı gününe kadar ihzar etmeleri muktazidir. 

1 - Hizmeti askeriyesini ikmal etmiı olmak. 

2 - Otuz yaşından yukarı olmamak. 
3 - Uakal Ortamektep mezunu olduğuna dair Maarif MU

dUriyetinden musaddak mektep şahadetnamesi ibraz etmek. 

4 - Hüsnühal eshabmdan olduğuna dair Polisten ve Müddei
umumilikten musaddak ilmühaber göstermek. 

5 - Boyu 1,65 den yukarı olmak. 
6 - Bu şeraiti haiz ve . vesikaları hamil olanların üç k1t'a ve• 

sika fotoğraflarını raptedecekleri bir istida ile Belediye Riyasetine 
müracaat etmeleri. 

Polis vazifesini ifaya kabiliyeti bedeniyelerl anlaşılmak üzere 
Heyeti Sıhhiyece muayenesi icra ettirilecek olan taliFlerin 18 ki· 
nunusani 932 tarihine müsadif pazartesi aünü saat ikide Belediye 
salonunda imtihanları icra kılınac:;1 lrh• 

imtihan programı; 
1 - imla ve kitabet. 

2 - Hesaptan kesri adi ve kesri aıarL 
3 - Hendesei musattaha. 

4 - MalUınatı medeniyeden memleketin mülki Ye coğrafi 
taksimatı. 

PETROL 
-NIZAAl-

SAÇ DÖKÜLMESi Ye 

KEPEKLERiN en müessir ilacıdır. 
Saçları uzabr. Kuvvetlendirir. 

Eczane ve parfllmerl matazalannda aray1m1'. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
fstanbulda Çakmakçılar, aandalyacılarda Kuttüyü fabrikası yüzile tUt• 

12, yüzile yorıran 15, yağlıboya ya1tık 5 liraya, kuttüyilnün kilosu 100 ku .. 
ruştan başlar. Kuştüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel 2.3027 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Baltık markalı ve dört lamba kuvvet indedir. Bütün Avrupa telsiz mer
kezlerini hoparlörle dinletir. Akümülatör ile işler. Akümülatör, limba 

ve sair teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. latanbul 
Yeni Postahanenin üst katında Telsiz 

______ .. Telefon Şirketine müracaat ..------• 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

it<RAMİYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-


