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Hariciye Vekili 
Şehrimize 
Geliyor 

ldue 1tlel1 teto'9H: l.tH'>•I - 2020J Flatl s 1ı ..... 
• 

S-sfaret erklnı hazır buluamur 
lard.r. Akıam •~r tarahndan da 
bir ziyafet •erilmiıtJr. 

M. Ponso dun Baı~ekil Pt
ile uzan bir mlillkat yapmııtar. 
Buiiln de Gazi Hz. tarafından 
kabul edilecektir. 

Bugün Fransız sefaretinde M. 
Ponso şerefine bir ıiyafet veri
lecek, ziyafette Baıvekil Pap. ve 
Ştıkrn Kaya Bey de hazır bu
lunacaktır. 

Diğer taraftan Franaızlarla 
bqlıyan mllzakerat hayli ilerile-
miıtir. Surlyedeld TOrk eınlAkl 
ve Suriye demiryolunun h\1dudu
muı dahilinde kalan k11mmın saba 
alınması buıuıunda yapalan itillf 
yakanda lmıalanacaktır. 

M. Ponıo yana Surlyeye ha· 
roket edecektir. 

Cenevre, 18 ( Hususi ) - Ak· 
vam Cemiyeti müzakereleri biraz 
uzadığı için Hariciye Vekili Te•· 
fik RUıtn Bey hareketini tehir 
etmiıtir. Vekil Bey, cuma gUnU 
veya cumartetl ıabalıt latanbulda 
bulunacakbr. M. ranao. l'r•nsa: Sefiri ve ŞUkrU Kaya B. Sirkeci l•ta•yonunlle 
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(!"la/kın Sesi 1 

Otomobil Kazaları 
Ve Sigorta 

Otomobil k:wılarma kartı hallwı 
ıtgort:ı. ettirilmesi Jçlıı bir ta
aavvurcla.n bahııtdllınektP.dir. B&l
tımız bu h1111111ta diyor ki: 

Rıdnn Bey - ( Strkect l~ .. ane&~ 
IO'kağı 15 ) 

- l.tanbul, kaauı beli11 en çok 
olaa teJairlerd• biriaicilr. Tlcant 
Odaaı kualara kup Jıallu aisorta 
ettirmek için tetkikat yapıyormuf. 

Bunun tatbiki kabiliyet Y~ imk.lp.I 

•armı dır? Bunu pek bilmem am .. , 
mesele mllhlmdir. Hele •u tofWteria 
kelle 79tittireftk gibi kop9lan•• 
l7le canım aakılayor ki. ... 

\lJınot Bey ( 'EmlnönU 1Jalıkpa.ıarı ) 
- Otomobil kn~lanna kartı hal· 

ili• aigorta ettirilmesini çok •unı
fak buluyorum. Fakat laalk sigorta 
bedeli yermemelidir. Buau otomobil 
aahipJerJne yüklemelidir. Meseli · l>ir 
otomobil aııari beş bin lira kaza 
•İgortası yaptırmadan Belediye bu 
otomobilin çalışmaaına mü1&ade et
memelidir. 

Necmettin B. { Silleymaniye Jılat

ı ıa $!)kağı 81 ) 
Otomobil kazalarında bUtiln ka

bl hıati toförlerc yükletmeyi pek 
doğru bulmuyorum. Maaleaef biz · de 
Jfirbmesint bilmiyoruz. Biw.im bir 
JÜrÜyiİf niumımız yoktur. Hu mem
lekette •erke. :rolu• ••tını :takip 
ecler n yaya kahh.rımındaa •Pil 
inmez. Bbde hö7le değildiı'. Her• 
ku iatedij'İ yerden yürümiye ve 
aeçmiye mezundur. ŞofÖTler koımaı. 
Ye biz ae ylrüyecefimia yolu bilir· 
Hk hi' kaza ol111aı. .. 

Hüseyin ~eudi (C:artıkApı Medre
M ıoka.k 7) 

- Şoförler çok kOfU.rorJar. E.a
HD memleketimizde okadar çok it 
Joktv. ea- Is.abra eıtomolııilhr 
ancak feYkalide •irat icabettire11 
teylerde k"ullanılmalıdır. Araba •re 
tramvay ~ibi 'erli aayıl.abilecıek na
kil vasıtalara nrkeıa Ye btr ieH• MI 
Ya1ıtalarla iıine ıücüne vaktio4e 
1eti1mek loıkinıDı bulurken her biri 
10 - 15 ti'ln lira deferlnde olan ve 
daima ~cnebi malı 1tenzin ve 
yat yakan otonıoblllel'e bilmem kl 
ne lüzum Yardır. Hattl çOk arpa 
.arfeclebilmek için arabacılıtı Uıya 
bile etmelidir. Lük• otomobn için 
her Hne Avrupaya verclitlmix para 
u mıı!ll'? .. 

Mehmet B. {Sulta.nabmet Jo' iruap 
73) 

- Otomooillerin ka.ıalara k-.rfı 
•iıOf'ta ettirilme•inln 'ok faydaları 
ola1'1Ur. Mal ahipleri bir bu ....... 
kuuada fazla par• nrec:ekleri 'siıa 
m.lç olmaz.1& ıof örl~rini ı.Jİ lntibap 
ederler. 

• 
.Ali Ber {Kadıköy lloda } 
- Bi1im ~oförler tlüyamn a 

mahir şoförleridir. Kambur kumbur, 
dar. kanalizuyoalu yollar.da mwat.a
sa•u plip seliywlar. HaUoa pt11-
nua Jiırlmıliai llil•e•ı ille rat
yi.e kua :ra ... ,...... ... ••• 
her ilııtmale brfl mis-ta _.... ı.,.. 
dalldar. 

SON POSTA 
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Tütün Sabşı Arbyor 
• 

Almanyadan iki Müşteri Daha Geldi, 
Ruslar .. Da, Tütün Alacaklar 

Yeni l'illüıı buuau projüiDI hazalıyan heyet 
itini bitirmiş, ll1ihayı lktısat ' Veıaietine gander
miftir. Llyibada" çftçilen hftynk ko'9lıklar glı· 
termek, çıftçinio lialdarını Korumak, tütün tacirle· 

ve fidelerin rılahı için de liiyihaya yeni hü'kümler 
konmuJbır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza g<Sre bükii-
' metle temas etmek ve tütün almak tize.re ATm-

rmıo maruz kaldıkları mii§killtı gidermek, 
attmlerimida nefasetini artbrmak içüı yenl esaslar 

v.rdD". ~er bazı hmmılanla Tütüo lnhisar 
lclaresiae ..eracaat etmek mubariyctinde killiınya· 
Oakhr. Titüa tacirleri de depo meı;elesindeki 
ka,.tlaia tlbi tutalmıyacakbr. Tlitiin imal tarzları 

turya rejisi mümessilleri din Aabraya gitJnif'er
dir. Almanpdaki en m&him .... P..ketinin 
miidürli M. Şnur ile yine Alma.ayada ~ 
fabrikawmn müdüril tütün almak için 1.tnbola 
gelmi§tir. Sovyetler de ucuz ti\tfin almak için bir 
heyet "göndermişlerdir. Bu heyet tacideria depo-
lardaki tütünlerini tetkik etmektedir. 

Bir Facia 1 Bir iktısat 
V~ikasız Bir Şoför Ağır Kurultayı 

Surette Yaralandı i l • ı 
Evvelki gece Böyükdere Mu- ~~ ıgorlar 

lak yolunda feci bir otomobil Haber aldığıma.a pre piya-
kazası nlku bulmUflur. Hidiee sada mühim bir mevkii bulanan 
f6yle olmUfbır: · 

Taksimde Neft Sindibt ben
zin deposunda çalışan ebliyetna· 
mesiz şoför Kemal Rıfat EE. nin 
idare ettiği busu.si otomobil geco 
yarısından iki saat sonra Maslak 
yolundan .matla geçerken, Ke
mal Ef .. Jmfivuenesini kaybetmif 
ve otomobil ağaçlardan· birine 
çarp11qtır. Bu şiddetli çarpqma 
neticesinde otomobil harap o1maf, 
KemAI El. ıile yamada .b-.. 
Mnjcw immmdeki ıeaç. fte.dlan
ıım muhtelif yecJeriadea ıyara
laft111ışlardır. ·-----

Sahtekarlık 
Taklit Mühür Yapanlar 

Muhakeme Edildi 
Alman koosolosluj'unun •e 

Beyoğlu polis merkez me
murluğuaun resmi mühilrleı-iai 
taldit etmekle mun1Hl Olan Al
man tebasından Erne.t Fon 
Ronkel Ye Otooğlu Rayııbarl'ın 
muhakemelerine mevkufen devam 
edilmiJtit-. Mamunlm suçlarım 
inklr etmişler~. Miibllrleri ka
zan · hallkik Kiğork Ototjyan Ef., 
Atmaa Konsolos1ıanesinden ab
nan resmi tftr vesikaya göre mü· 
hftrJeri yaptığım '5ytemiştir. 

Talıkikabıı deririlqtirilmeii 
için malıkemo başka bir gDne 
bıraktlrmfh'r. 

Müftilik 
On Ef. Başvekalete. 

Müracaat Etti 
Darülfünun İlahiyat Fakültesi 

•n ııılaı...Lua - efelllli keedi-
ıe. • • • L 1 aa~l.!Lll---1 • a• ~ weya-
lllllt Emf ~ tayin 
e+S eleri isim d6a 8aşRkilete 
bir tdgnıl ~erdir. 

tanınmıı tacirlerimilden birisi 
memleketi alikadar eden iktısadl 
meselelerin büyük bir ikurultayda 
görüşülmewni eallhiyetli makam
lara tddif için lıurr'.lanmaktad r. 
Ba r.abn Türkiye için iktisadi bir 
pLin vücude getirilmesi hasus11B" 
da b6yle bir kurultaya lüzum 
olduğu kanaatinde bulunduğu. 
kurultay müzakerelerinin netice
sinde çok iaydalı ve milspet ha
kikatlet- e1de edikceğilli ileri 
sürdüğli haber alınmaktadır. 

Vaiz Almr11yacak 
E4yevm. memleketin muhtelif 

yerlerinde ( 700 ) kadar maaşlı 
vaiz val'dır. Banla1111 adedi 
( ~ ) e in1nciye kadar yeniden 
maatL •m tayin edilmemesiııe 
karar ve.rilaü§tir. 

Dilsizler 
Bir Müdür Bulunamadığı 

için Mektep Açılamıyor 

Birkaç aydaDberi dilaizler içie 
bir mektep tesisine çahıan Dil
sizler Cemiyeti. hab« atdtğı•za 
gÖft, yeniden bazı ~ge11er karşı· 
sında kalmış, bu sebeple te~b- · 

büs şimdilik durmu~or. Maarif 
Veklleti böyle bir mektebm tesis 
ve aç.tlması için, mektep müdil
rünftn bir doktor o!masmı ıart 

koymuştur. lşte me'ktep müdilr
lüğtinü kabu1 edecek bir doktOI' 
henüz bulunmamış v~ bu yüzden 
teşebbiis ilerliyemeıniştir. 

Yeni Bir Şirket 
Ecnebi Bankalar Bir Limi

tet Şirketi Tesis Ediyor 
Haber aldığaıın:a göre., lst.an

buldaki Ecnebi Bankalardan ha: 
zalanmn Müdlrleri birfqerek bir 
Limitet Şirket teaia etmek ip. 
resmi teşebbfislerde bu1unmağa 

başlamışlardır. Şirket emlik iiu
rine borç para vererek. emlik 
ipotek muamelesi tizerinde çalı
şacaktır. 

Ecnebi Bankaların esas nizam
nameleriode gayri menkul ipotek 
muamelesi ne uğraşabilecekleri 
hakkında bir kayıt yoktur. Bu 
yeai firket La İfİ ,..acalcbr. 
Defterdarlıkta 

Memurlar Arasında Yeni 
Tayinler Yapıldı 

Deftec-daı-hk MerkH V.-idat 
Mfüaeyizi Z;ya Bey Emin&nti 
muamele memurluğuna, Eminönü 
muame'le memura Saat Bey F...i
nonu nridat ..ameyiztip.e 
Eminönll Yaridat mlmeyiıi Ab
dülkadir Bey Be,opa nridat 
milmeyizliğine •e Beyoila Ymi
dat mümeyizi Asaf He,. de Def • 
terdarlık Varidat lıllimeyizliiiae 
nakledilmiflerdir. Eminaai taW 
icra memuru Calüt Bey de Be
yoğlu tahaldmk metil ...... 

tayin edilmiflir, ----
iki Memur 

Bir Suiistimaldan Dola,. 
Vazifeden Çıkanldı 
Müfettişlerin yaptddan tülô

lca t neticesinde FeriU, llalİfe 
tahsil memuru Tatlt B. Vek!let 
emrine alındığı pi bir ı•Mıt;
mali te.pit edilea Amliiillka, 
tahsil ye tebliğ memmw Haldm 
Eeye de dfin işten el çektirilmiştir. 

Tepinienel 18 

Günün Tarihi 

Balkan Güreş 
Müsabakaları 

Balkan - Greko Romen git .. 
birmcilikJerl t~rinlaa11lnlo 3 ve 5 t.cl 
..._ıe.t Mıakıi•de yapıt.caktır. Gl
reflerin gUıel Ye heyecanlı ohn•tl 
ı,ia bGtüıa tertibat alamııbr, p•r 
Is. ..UU •• .:he•mlJetli bir mahl1•' 
Yerilnıt?kte ve bu müaabakalar spor• 
adar tarafından alaka ile beki_. 
..UWir. 

Yeni Mukavale 
Dlinkil Ankara telgraftan kah•• 

it:Ullb için lktaaat Vekaleti tarafıo"' 
da bir muka..ele U.zalaadıtını ff 
ka.JaN ithaline mukabil harice TAiii 
mah gönderilrueainia prt konduğull• 
b1ldirmektedir. Bu haber piyasadl 
alika ile takip edi.miıtir. Kab"' 
tac:irferi bu ithalatın 'De .. untl~ ~ 
kimler tarafıadan yapıbc•R• hakkı_.. 
da yeai malümat .ibeklemf'.ktedirlclı 
harice Türk lllJlb .sröDdermek ıtartU. 
kahve it~al etmek üzere İktuat v..
kiJeline üç mühim firmanin mnr•· 
cut ettij'İ ıöylenmektedir. 

Halk Fırkası Ocaklarında 
HaUc Fırkannan fstanbul fda~ 

He-Jeti tarafından ahnan yeni bil 
karar ü1erioe Fukaaın bazı oeaklarl 
birlqtirllmektcdir. lMercan, Çarflt 
Bey.aut ocakları birle§lİrilmiş ve yeııi 
idare heyetine de Envtt Kemal, Bah•• 
Kazım, Gani ve Hüıeyin Heytef 
1esilmi1lerdir. ----

İptidai Madde 
Bazı Fabrikalar Sıkışık 

Vaziyette Kalmışlar 

932 senesine mahmıben bit 
loam fabrikacılara muaf iptid.ı 
madde verildiği hafde liir kısml4 
na verilmemiştir. Bu kısım fabri
kaalar iptidai maddeler heans 
tadik edilmedij'indea bankalar• 
karıa ııkı~ık bir vaziyette olduk• 
Jaruıı söylemektedirler. 

Misafirlere Ziyafet 
Diin Halkevinde •pcw komitctl 

ı.afıadan Ruı spOl'calar tere.fiıa• 
yh ldfiHk Y.. çay z.iyafeti nrilmif'" 
tir. ZiJafet cok 1&mimi olmuıtur• 
S.w:ptlerle llk maç önfünizdeki cuma 
pA Fenerbalıçe Staduıda yapıla• 
akbr. 

Para Borsasında 
Dll1 Boruda esham " tahYilıt 

A....-İlle hararetli 'muameleler o!mut• 
tw. iBma tahYllit ' ve aham yük.el• 
mektedir. Düa Dilyunu Muvahhid• 
S--4a 58,' Ozerlnden, AnaClolo 
eltli.-Y-u da 35,30 dan muarft.le 

~-

Lokomotif 
Yoldan Çıktı 

Pe.dikten Haydarpaıaya hareket 
edM 19 aumaralı katu lokomotifi, 
••b• yanht •çılmaaından hatta• 
çılnMı, fakat mr lc:aıa " sarar vuk9 
bulmamıştır • 

. r------------------------------------------.. ____ ._.._. ..... - ------
,~ __ s_o_n_R_o_s_t_a_n_m_R_e•_i_ın_lı_i_Hı_Uc._._~rg_e_sı_· : __ ,,,,__ ___ R_a_z_a_r_O_la_n_a_sa_n_B_e_y_D_ı_ ... fl_o_r_K4_ı_·: __ J 
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1 - Haberin Yar mı Huma ) ı - Mimar Yansene iÖre, e.,_ 1ataabulu arilettiı-..k içia... ı 4 - Hem de luayli ....... _ 1 5: H.uan Bey - Ami• -

li:ıaaa&fl.. _ p _parayı bw da •- ~ 
liiinden l{tlir. 



Her gün 
B· - --fr Krallık 
Daha 
Yıklfıqor 

·-tıçf ibao ~arbinden aonra yıkalan 
et 11lrka bır yenisi daha iltihak 

ille Uzer d' Rii e ır. 

Yeni ~rqte Balkan murahhasları 
Batk bır toplanmaya giderlerken 
hı _•o devletlerinden birinin 

Yuk b' · b br . lbekt ır aıyul u an ıeçır· 
Yıkıl e nlduğu11u •• kıralhiın 
rG 18•k &zere bulunduiunu 16-

Yoruz. 

bur~ 01~vyadan ıelen haberler, 
tok • ••yaai ve ikbucb vaziyetin 

nezaket k--L ttit · bileli nı. kt clir Ç909 Dl r-
ho e ' Bu buhran rala kartı 

lnut-uıluk ... kı:_d k ..I!-!-. 
i(6ıt ..- ua e enUUt1111 
Slo ernıektedir. Hınatiatan ve 
.. ,;•ayada bu hOfllutsuzluk isyan 

ıara11 almııtır. 
a_11;uıollatyada bir ihtilil, diior 
ltrinı Q •emlekellerinde de aki11-
ko"f Y•P&eaiı içia. bizi Balkan 
la~ eru11ndan ziyade Yuıos· 
ıa.,tatdad~i hldiseler alikadar et-

e ır. 

'Y * &nernı ugoalavya kırahna karıı 
likit eket dahilinde yapılan tah
'-ra o dereceyi bulmu,tur ki, 
kıt. Y~n etrafındaki muhafız 
4() •. takviye edilmiştir. Karat 
.-_,

1
tndyon liraya baliğ olan pa

.,..,trıı ecnebi bankalara kaçır· 
"'"

1
'·. Saraym yanında dolat-

a:'ddetle yasak edilmiştir. 
~Q tahrik,ha bqanda darül
\alıı n talebesi vardır. Bu sebeple 
ç0~ ~arlllfGnunlar kapablmış, bir 
'dil"'· ~lllfanun talebesi tevkif 
"'1• 'ftir. Bu meyanda darnlfil
tdil Profe.&rlerinden de tevkif 

eaıer ••vcuttur. 
l~t.~rWftbian imyamnın alhoda, 
~... bulirao ıklaüyor. Hal
~ billaıua klyllntm yilzde itti,..... •lthit bir ikbaadi sefa
'İtt .,~maktadır. Ziraat, de-

}lj il .. kut içindedir. 
"-111a ....... 1atmak için miitleri 
dt., ••lfbr. Klrlerde açlak son 
~~eyi hulmUfhu', Çiftçi ver
.ı-., 1 ldeyememektedir. Sanayi 
~t(t"'· Mali •adyet okadar 
~''-le tekil almıfbr ki, birçok 
)'ı>•~'-100 liradan fazla tediyatı 

·""'••lctadıt. 

' * '-~t ittin bu fenabldudan hftkU-
~'"'' lhea't1l tutulmaktadır.. Hn
tclitn. t ~ciz ve auiiatimalle itham 
dt11 eqedir. De•let Yaridata fay· 
S-.. ._ ~Ylere sarfedilmemektedir. 
)•p,1

11 •e ziraat için hiçbir ,ey 
~ri "'••11tar. Cihan harbinden· 
dellı· JoU.r tamir görmemif, 
tGa. "Yollar, ilerletilmemiş. bi-
"''taa Paralar iktaaaden hiçbir 
)oflar •e luymeti olmıyan askeri 

ı • lllrfedilmiftlr. 
.ı.11 '~•a:':_ tiddetlenmeıine sebep 
1'tn "'~rden biri de F raosa· 
~lc~ilicle._ aGne aldıiı mOte-

.. ,.... •niyettir. Yuıo•lavya 
r.~•Ya t .. ~r yarım mlstemlekesi 
J"!la ... .:....~"'· Genıleri, bil
'iy~ ~- talebesiai en 
~ t.a~~ •Ylreden budur. 
~. '"'!!lllla "8b F rananan 
'M~-ıe:r ..... yız • ~·teri 

ı. .. Sd: ffnatlar U. Bloycnfer 
~ y -.-11ç bir te~U. ~ 
~ ~ ~.,. cihaa ...,bin
ı._Pe ..., A•utlurya • M.c:aristan 
'-~ ... raı-••t.clan artakalan bir
Rtlir iç~ . milletleri a,ir aray• 
~t ~~ ~retile titirilmitti. Fa
~ .. ltk ~lllıyet Sırplara~ı elindedir. 
oı,n ;•Ut tuuru kemale ermiş 
la,klcn •ter ekalliyetler, bu ta-

liul:'e tabammDI edemiyorlar. 
t•nı la Yugosla.ya ikhsadi bah
t'" n. t~sri ettiği bir siyasi buh
ı-1ı111 .•ç;ne dliımliftlir. Kuvvetli 
-.~li 1~ •re töre, bu buhran ev· 
~t lr•ltn dllfürillmesile neti-

~llec le 
)~i b" e .' monra da Balkanlarda 
'i t-ı~. •alctl&bıu muk~ddemeei
~ echcektir. 

SON l'ulTA 

json Postanı~Re•imli Ma1cot6şj .t_11 __ A_ce1ı_e_ı_ı_a_-_-j 

. 
1 - laaaııalar ..,. .... ki. çok ace

lecidirler. Na rapbldanaı tatanrlar, 
61r tlrfft itin içinde• çıkamaıdar. 

2 - a.. .a.ı..aw tla 1c...- rlM I 3 - Aeelecllilı n atarlak i•••• 
•tu•ar. a..ıar da ••mldler rtW ltofna •akit lıa1bettlrir. lnau caltuk 
bir it cılıara•aalar. .. •lrlrlıea t.•kini ehlen 1"ralcma• ..... .,. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

BandD'ına Civarında Zelzele 
Gönen Taraflannda Dört Zelzele 

Oldu, Fakat Hepsi Zararsız Geçti 
Gönen. 17 (Hususi) - Din gece burada tid

detli bit zelzele oldu ve halkı heyecana dOşlirdll. 
Zelzeleler aaat 18.35 te başladı ve hafif Oç sanın· 
tayı ıiddetli bir sallantı takip etti. Zelzelenin en 
şiddetli•i tam saat 24, 15 te hissedildi. Kasabamızda 
zelzeleler aoo günlerde 11k sık hiuedil.ınektedir. 
Bu sar1antalann Y anaoistandaki Halkidikya zelzele· 
lerile alAkadar olduj'u ve o ıaraaatılann buradaki 
akislerinden ibaret bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Yunaniatandalci zelzele faciası hen Uz halkan g6zU 
önünde olduğundan ve havalar da a1cak ve durğun 
fi'tiğioden hallı sebepsiz olarak zelzeleden korkma· 
ya batlallHft&r. Yukarda bildirdiiim sarsmblarda 

nDfas zayiata ve buarat vukubulmamışbr. 
Upk, 17 ( Hususi ) - Son gönlerde buoalbca 

sıcaklar hiikDm aDrmektedir. Bu ylizden mektepler 
öğleden SQDra tatil edilmektedir. Diln alqam hafif 
bir zelzele olmuftur. Hasarat yoktur. • 

Rasatane Müdürü Fatin Efendi t\ e Diyor? 
Kandilli Rasatanesi Ml\dorn Fatin Bey sıcaklar 

hakkında şunlara dylemiıtir: 
- Son günlerin sıcakları mevsime gire gayri 

tabiidir. Tefrin aylarında atutos aıcaldan yirmi 
senedir kaydedilmemifli. Fakt •caldann zelzele 
ile aJikasi yoktur. Bu yolda ileri sftrftlen endifeler 
manasızdır. · 

----- -

Çiftçinin Borcu 
Ziraat Bankası, Köylüden Alacağına 

Mukabil Mal Kabul Edecek 
Ankara 17 (A.A.) - Aldığımaz malümata na

zaran llctaaat Veklletinin tetebbüsü üzerine Ziraat 
BankaSI zllrradaki matlubat na mukabil rayiç fiyat 
üzerinden &züm,incir ve pamuk almıya karar wermit

tir. Banka bu hususta bir te,kilit vücuda getire
ceK ve zürradan alacajı bu mahsulleri hariç piya-

1 
aalarda İAhlacakbr. 

Bu suretle Banka tarafmdan ver;lmit olan 
parama tahaili imkAoı temin edilmit olmakla 
beraber dipr taraftan piyasada mal arzınt azalta
rak tutmut olacaktır. Bankanın alacağa mabıullerin 
hariç piyasalarda aahlması için ktasat Vek ileti 
aynca yardımda bulunac•ktar. · 

-
Başvekil Pş. 

Seyahat Tarihi Bu 
Ayın 21 idir 

Kar•~avİt'an, l8 (Hususi - An· 
kara·Ereili hatt nan aekizinci kıs· 
mındaki 3500 . mftrelik bi.iyük 
(Bahbeli) tünelini ıörınck için 
Bqvtkal Pa~mn 21 teşri• İe\·ve.1· 
de lruraya ~lecclderr iıab~r · al n· 
... ve hararetli nazırl. klara l>aı· 
la,ı\ılmıfbr. 

Tünelia... açıtmaşı Ankara· 
Erei1i b~h •kmatiat çok ko-
lay&.fter•ttt•r-·----Bir 'Vaugın 

Lodiemut, 17 (A.A.) - ~ 
raddi Aı..ai~aa :lıilimesi bir pa-
1.1n- -neticHinde tamamen harap 
01-Şlor. 

Streza 
Konferansı 
Ve Türkiye 

• 

Ceaene 17 (A.A.) - lkhsadi • 
•e mail tefkillfa ait itlerle Ujra· 
pn iLinci kcuıisyonda murahba
aımıı Cemll Hllınil Bey, Streu 
konferfD81 ra~ru hakkuida .az 
alarak clemqtir ki: 

.,Tlrkiye•İll de ilchsad1 bün· 
yui C.IUlbl Anupa. memleketi: 
riftin iktaadl blapııne mltabıla 
eldui~Wcle ••••ebt• .5treza 
koefer..... -iftirake da••t 
ediltnnrittlr· .. _..._, ___ 

htlyada 
.ftem , 11 .-(AA.} - 11eyael• 

milel .ZW.at U.tiWliinh 13 llnel 
heyeti amm6İye' içtimaı açd•ıfbr. 

Hüsamettin Bey 
Sıhhat Müstefarı Akvam 

Cemiyetinde 
Cenevre, 16 ( A.A ) - Mil

letler Cemiyeti Hıfzıuıbha T ew
kilAtı K<'mitesioe aza olan S.h
biye Veklleti Müste .... ı Hiaa· 
mettiıa ee, komiteni11 en mii
hlm tube•İ olan malarya tuhe•ine 
i1atihap edilmiftir. 

Sadrk Hır 'ftfat Etti 
Atlana, ( HU.,.til} - Aiazade 

Hula.i beyi• İflA$ daYaJJoda iımi 
g~etı Apucleaia wtaldanada11 
fabrikatlr S.ctık My it~ -.ekte
sinden vefat etmifti~. Sadık bey 
vaktlle lauabulda da m\lbt.tif un 
fabrikalara if!efmi,tir. 

--T'-·c== 

iSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Bir ıazete yazıvor ı 
• İahnbwlda 929 Hnuincle 124 aparbman yapıt• 

cbtı hilde 9.10 senesinde bu mtldu b:r m eltne 1akın 
bir niabeUe ıırtmıt ve iki yüz yirmi dörde çtlualthr. 
Bu aene ;çinde yapılan 224 apaıhmam• t99 tanesi 
Beyotlu eihetı"d"• yırmi bet taneai de muhtelif aet*t· 
lerdecfir. Müte.akıp aeneferd~ki nııal *Ucbrı i,• 
daha iaL •dw. Yalını 9JO aeneıi11de yapdan İnfa&t 

vaHtt etli bin liradan huap edilecvk oluru b"r Mne 
urhnda on milyon lirahk in,aat yapdmıt elemektir. 
Halbuki yapılan aparhmanlaun içinde yetm 't. aekaen 
t.in iraya mal olanlara da verdtr. Binatn eyli 9 
da.n buıüne kadar aparhman in,aatına ••rfedileJt _para 
pek büyük bir yekuna MI t olma t .uhr, dehile1.it,, . ., 

Halbuki İngi:iz razetele· i inı~.t i~in para buı ..... 
chlrlann.dan tlkiyet edlyedar, 

/STER 1NAN, 111•111 .'lNAN'llAI 

Münderecatınuzın çoklu
ğundan dercedileınenıiş
tir. 

Gazi Hz. 
Gazi IU. dlin akpm Sakarya 

motlrile Marmarada Adalara 
kadar bir te11eıztlb icra buyur
mutlardlr. ----Türk Dili 
Cemiyetinin 
Begannames~ 

Tllrk Dili Tetkik Cemiyeti 
bir beJa-•e Depetmiftlr. Be
yannameye nuaran Tlrk dili 
milD kGltlrlbnlbln ekaibiz bir 
ifadui haline ıelirit.cektir. Y.,. 
zı dilinden Tlrkçeye yabua 
kalnut uuurlar ahlacak, halk
çı idarenin iatediii ••kilde 
hılk ile mllne••erler aruandaki 
iki dit ortadan kald1rılacakbr. 
Temel unı•lan 61 tlrkçe olu 
milJI bir dil yarahlacaktar. Bu 
iti baprmak için velikalar ve 
halkta yqıyaa dil unsurlan top
lanacak. btiyOk bir lüıat yapa
lackbr. 

Bundan bqka bitin Türk 
lehçelerini içine alacak bir Tlrk 
lfıgati yap,ılacaktar. Tllrkçenİll 
grameri me1daaa çakanlacakbr. 
hml ıablalalar teabit edilecektir 
ve bittin bunlar yapahrkoa • 
ıDael, en ahenkli t&rkçeye batlı 
kalınacaktır. Bu itle cemiyetha 
merkez heyeti llleflUI olae&ktar. 

Türk Tarihi 
Dün Sarayda Umumi Bir 

içtima Yapıldı 
TOrk Tarihinin Aaa Hattan 

iıimli kitabin 1elriııind medeniyet 
fuhnı yazacak •e•at Din Dolma
babçede umumi iHr içtima aldet
miflerdw. içtimada fulm teniat 
ve taksimat cet•elleri lizeriade 
ılrilf8lmftttÜI'. Her ıı:lmre der
uhde ettiği kısmın dlrtte birini 
yaıacak ve bir ,ubata kadar 
cemiyetin Ankaradaki mekeııiae 
gönderecektir. 

Yeni_hl_l_ya-n -Sefiri 
Aakva. 18 (Huaoll) - Yelli 

kalya sefiri f8brİIDİze plmiftir • 

Fakir Talebere Yemek 
Hililiahmer ilk mekteplerdeki 

fallir talebeye bu aene de sacak 
yemek •erecektir. Bu sene 300I 
talebe Hillliabmerin bu yardt
mıadan iatifade edecektir. 

Balkau Kınlerı11sı 
B&krefte toplanacak olH 

3 Qncü Balkaa Koafer ... aa aide
cek murahbaaluım.'Z bush lHr 
içtima ıapaeakfarchr. 

Sthhat Vliili 1itti · 
Bapekil p ... ile t.Jrild• ..... 

riaailie ıelee Sdaü V.wti llefME 
Bey din AalcllAI)'& ~· 

Btnetar !YUksiliyır 
Hlk6met IUrellae .-çea 1.-

t .. buklakı nam e•IAkiniacle g.,n 
n.&badit J.onoları malca
bilinde Ziraat hankas& tarafında• 
sablja çıkarılması takarrv et
mittir. 

Serbest Dersler 
Darü fünunda fakültelet"e e'r

mek hakk m haiz olmayan, fakat 
yl\ksek tah!il görmek isti1eoleria 
devamı için serbest deni• ap
lacaktar. ilmi tstdablana teabiti 
için de Darllf&nunda bir koaaia
yoa tetkil edil.neldeclir. 



Memleket Manzaraları 

• 

Dörtyol 
Portakalları 

Dörtyol (Huıusi) - Geçen 
ıene Dörtyol, pertakellarım iyi 
ve müsait fiatle aatamaDllfb. Ye
gane meşgalesi portakalcılık olan 
tehrimiz halkı bu sene porta
kallarını iyi şeraitle satabilecek
lerini ümit etmektedir. 

Dünyanın iyi portakalları ara-
sında birinci safta gelen porta
kallarımızı imha edea ve iyi 
kortakal cioılerimizi inhitata sil-
rükliyen haşerat ile teh"mizde 
ciddi bir ıekilde mücadele edil
mektedir. Mlkadele müfettişliği 
He t.alk bu huamta elele vermiş 
'9e mu•affakiyetli aeücelu de
almıştll'. 

lcerya purçhası iunindeki lıa-
şere podakallanmınn amansız bir 
dü~ıııaoıdır. MiM:adele müfetti~li
ği bu bqereyi NoV11İI Cardinalis 
ialDİDdeki diier bir haşe.e ile 
imha etmektedir. Bu hqereler 
halka ve bU.çe sah.iplerine mO. 

fettitlik tarafından daiıtılmaktad ... 
Bu mücadelenin ıemerelerf 

bilhassa gelecek sene daha bariz 
bir şekilde glSrllecektfr, 3nft· 
m!zdeki sene içinde tabii bir 
arıza olmadığı takdirde killiyetti 
miktarda nefis portakalar elde 
edeceğiz demektir, batlmaı2 bu 
milcadele weticesiaden çok mem
-0,. Eğer bir de .poi'tak.&Ja-
rme iyi tsaiUe ünden çıkaracak 
olm• ball11m1Z1D keyfiae payan 
yektm. 

Kon yada 
Karatay Medresesi 

Tamir Edilecek 
Koa7• (Hu.tuai) - Konyaum 

eski kıy11Mtl1 Selçuk eterlerinden 
Karata1 medresesi seçen •ne 
Maarif \ wiletinin vcrdiii tah.ai
aatl& kısmen tamir ettirilmifti. 
Kaaya Aıanatika Muhipleri Ce
miyeti kendi paruile lm pıedre
leaİD tekrar ve mnkemmd bir 
auıette tamirine' karu vermiftir. 
Yakmda ife başlanacakbr. 

Çanakkale ilk Tedrisat 
MUfettişHği 

Çanakkale (Hususi) - Edirne 
lık Tedrisat Müfettişlerinden 
Davut Bey Çanakkale İlk Tedri
sat Mnfettişliğine tayin edilmiştir. 
Davut B. senelerdenberi Trakya 
m•ıttakastnda müfettişlill yapan 
biF maaFifçidir. ----

Edim ede 
Asri Bir Hapishane 

Yapılmaktadır 
Edirne ( Hususi ) - Burada 

yapılacak a...r ve bOytılc: lıapU
bane binası için huırfdd'ara fa· 
aliyetle dftam edt1mdtedir. 
Hapidume Yftttdntia dienilen 
em ve muazzam binada tem 
ve knmell yeniden i11şa ediJe... 
cektir. Projeler Maarif Vekaleti 
mimart Profesör M. Etli tara
f•daa ltazwlaamaktadu-. Ba a... 
pialıane yeni ceza kanunumozmı 
kab\11 ettiği es.ıslara muvahk 
olacaktır. 

Ba'ıkesirde Çocuk Bahçesi 
Balıı<esir ( Hususi ) - Hi&na

yei Eıf alin şeiırimizde teais ettiği 
çvcuk bahçesinin resmi küşadı 
yapılruıştır. Bahçe asri oyuncak
larla muccbhezdir. On iki yaf na 
k?...>ar bütün ~ocukların terl>iyeYİ 
O) un arı iç.iD tertibab havidir. 

16• •Ol'IA 

• 
E 

Gelibolu Balıkçdarı 
Limana Giren Yunus Balıklannı Ya~ 
kalamak için Müsabakaya Girerler 

Gelibolu, (Hu
ıusi) - Gelibo
lunun iktısadt 
ehemmiyeti aıtiD 
geçükçe artmak- , 
ta ve mühim bir 
ticaret merkezi 
olan bu kasaba 
yavaı yanı es
ki halini almak· 
tadw. 

Umumi hup
ten evvel pek 
mUhim ve itJek. 
biı tianl ..... 
kezi olan Geli-
bolu birilJirioi takip edea fela
ketler neticesinde tamamen met• 
ruk bir vaziyete •elmif, nlfuaa 
azahaıt ve dağılaa halk bafka 
yerlerde it ,Uç bılbıiu i.çiD Ge
liho.luda uki ticaret ve sanayi 
hayata teessüs eeememitti. Şimdi 
bu bal zail olmakta, niihp ut
makta, yeni yetişe• nesil Geli· 
bolunun her sabada iolaşafı iç.in 
çalışmaktadır. 

Gelibolunun 300 sene evvel 
iop e.dilmq bir limanı varda. 
F utuıalı havalarda 40- 50 tonluk 

Edirnede _I 

Jandarma Efradı 
Muazzam Bir Spor 

Şenliği Y apb 
Edirne (Hususi) - Edirne 

Jandarma mektep efradı ta
lim devresinin bitmesi müna
sebetile Edirne stadında muaz
zam bir ıpor şenliği yapmışlar

dlr. Şenliğe g.eçit resmi ile baş
lanılmış, idman talimleri, 100 
metre sür'at koşusu, atlama, çuval 
koşusu, 2'l0 metre silr' at kotusu, 
yürürken simit yemek, manialı 
koşu, yumurta ko~usu, disek at
ma, basketbol, bayrak koıusu, 
pehlivan göreşi, 1200 metre ta
hammül koşusu, bisiklet, bayrak 
yetiştirme, yüksek atlama, halat 

çekme, merkep koşusu yapılmıt. 
bir de futbol maçı tertip edil
miftir., 

Yeni jandarmalanmrzın im 
müsamerede olduju kadar çok 
mühim vazifelerinde de muYaffak 
olmalanm temenni ederiz. 

Merzifonda 
Bağ Bozumu Ve 
Pekmez Mevsimi 

Merziion ( Hmusl ) - Bat 
bozumu &aflamıfbr, her tarafta 
hummala bir faatiyet vardır. Bir 
taraft3n lizüm lcesilm~kte, diğer 
taraftan pekmez kaynatılmakta 
ve şaraplar yapılmaktadır. 

Bu sene kara Uzlim pek azdır 
ve bu yüzden biraz pahalıdır, 
kara fizihniin batmanı ( 60 ) ku
ruştan aşağı düşmemiştir. Bu 
ıene c~iz de pek azdır, ölçeği 
yüz kuruşa aatılmaktadır. 

Gellbolu imanının llugUnkU hall 

pmi ve ka,.&dan i,ailincle ba
rındıran ~u Uman bUyftcek bir 
laavuz pliacliMir. Havamn ağu 
ıekiz. metre genipğindedir Ye 
kendiD Jh metre marabbaa bti
yüJdili(i.dedir. Maamafih ba'luz 
mun aenelerdenberi temidenme
cliji ~a dolmaktadır. Baza yer
lerinde derinlik bir metreye ka
dar azallDlftır. HaYUZUD zemini 
me.rmer döıeli olduğu Ye derinliği 
15 - 20 metreyi bulduğu için te
mizlenme ameliyesi kolay olacak· 
tar. 

. 

Havuz balık· 
.lan barındırdığı 
aibi avcılıiı da 
elverişlidir Ge
libolu balıkçılan 
her cim balığı 
hu havuzda av• 
larlar, bazan ha• 

vurun içeri8İDe 

bDJik yuauı ba
hklan ela girw. 
Yunuı balıklan· 
nın 1 havuza gi· 
rİfİ bir bldiaedir. 
Bitin hahkplar 
lau munr mah

l~u yalralamak için Adeta biri
birlerile mhabaka ederler, fakat 
balık ekseriyetle ajzı bular ve 
kaçar. 

Bundan l>aıka haYuma dört 
tara&aclaki rıhbm gayet munta
zamdır. Bu nhhm Dzerinde glzel 
binalar, otelter, gaziaolar, kab
Yeler vuchr. Her akşam burası 
bir havuz başı alemi anetmek· 
tedir. Hele Yaparlar limana gel
diği zam•n havmbaşı Alemini 
g6rme, kaprılmıyacak bir ftnat 
olar. 

Diyarbekirde Temaşa 
Halkevi Ve Fakir Çocuklar Menfaa

tine Güzel Temsiller Verdi 

Dl~arbelllrtle temalller veren Kemat Sabir tiyatro heyeti 

ı Diyubelıir ( Haaual) - Bir bir mllsamere tertip etmiş, lbnllr-
aydaolıeri buada temsiller veren refik Ahmet Nuri. ~eyin ... Ceza 
K 1! s ·-U- k d .f tL kanunu" adft UenDI temaıJ ey(e-

em&I' ......- ve ar a a,.arı r ... :.+: Mn k k l balık 
• • ıı.a&a<f ... r. ulamere ço a a 

yatro lleyetr evYelllİ ıece Halk olmuf, batta birçok ıeyirciler yer 
EYi Ye faü ~H11klar menfaatine bulamıyarati: geri- d6nmlltlerdir. 

~~-----------.-.-----------~~-
Menemende 

Gençler Birliii Cemiyeti 
Teşllil Edildi 

fılelieme& (Hıaaat} - Burada 
b~ Gentlu Birliii Cemiyeti 
teşkili tek•ıGI- •tmif. enelki 
g1bı C. H. F .. WDuı•da bir içtima 
yapıllDJf ye cemiyetin esaslarını, 
nizamMmaİllİ haz•lamak llzere 
bir heyet ıeçilmiştir. 

Bu laeyette eczacı Kenan Ali, 
Dimetokalı oilu Osman, çiftçi 
Muhiddin, Amal idris, doktor 
Ali Rıaa, tilcear Ahmet, avukat 
Kemafı, Maarif Memuru Kemal, 
kırtasiyeci Sllteyman Sami, bak
kal Mı.hanem ee, ve Efeediler 
vardar-. He,et cemiyete aza kay• 
dına da bql61D1fhr. Cemiyet 
reamen tqekldH etmif addolun
maktadır. 

Gönende 
Sıcaklar Devam Ediyor, 

Yağmur Yağmadı 
Glun. t Hmull) - Şiddetli 

ucaldu ele•• etmekte, hararet 
derecesi otuzdan qağı dlfme-
mektedW. S..W.r fula oldup 
için öğleden 1enra mekteplerde 
ders okubdmamaktaclır. Halk, 
bilhaua çiftçiler dört gözle yağ
mur beklemektedirler. Mahrukat 
fiatlan çok ucuadur. Bir araba 
odmı yftz kuruf, bir merkep yU
k& odun 15 · kuruş, bir okka 
kömür SO paradır. Tütün lnhiaar 
idaresinin 6 kurufluk halk Iİga
ralara beniz plmemi.ıtir. Halk 
kaylere ıidip 4 kuruşa sat.lan 
köylü sigaralanndan tedarik et· 
mektedirlu. 

Tarihi Fıkra 

Beyin Teri 
. Ve Kol Kuvveti 

Y afnız boyiJe, bosile 
poa bıJliile de gelip geç 
giderini keadi Uıtüne çeviriy 
Kravatı )Oktu. Besbelli k 
boynundaki sağlam kıvrınıl 
•tfamlık katmerlerini ıns 
yeter buluyordu. Hoş; süsstıı 
defileli. Çıft düğmeli yele ... ' 
bir yanmdan öbOt'yanına uza 
giden uma gftmOş zencir, 
kravat değerinde idi! .• Bir tnt . 
barakaııam htmde birden 
durdu. Elini • karıılaıtığı ada 
lriıpetine el atan 'bir pebJi 
gibi - fÖyle bir koynuna datG 
bir dzdan çıkardı, içinden 
tomar para yakala ; ;J n ı 
&90Caoa ald., hırpalar gibi k:ı 
brdı, aralarından bir liralık k! 
ayll'dı, tilttbıcUnlln lSnOne attJ! 

- Bugtln - dedi - hovat 
Lflm üstOmde, şuradan bir Si 
ocağı veri 

Benim gibi bu çalımlı 
verifi seyre dalan tanu:nadı ... 
bir adam. lllqın kızgın yüı 
bakb: 

- Bu. dedi, bir ham 
Kafuı belki hoş, likin cebi d 
O cebile p bqı değiftir 
her 2aman :razayım. 

Bu 16% bana, geçen yıll 
göateren hir JUIYl babrlatta. 
yuı • qajır yukan • fU hiçi . 
idi: " V aktile yedi akçe gilnd~ 
alanlar, vezirlerden daha iyi ge~ 
nirlerdi, aralaranda yedi akçed,
büytık diiayalık olamıy ". 
.Oylqirludi. Fakat bu güudel 
irmek için dişman kaqa.ııo 

yıllarca metris beklerlerdi, Yat! 
larla buenirlerdi, karlar içie JI 
dondan ayaklarını kaybeder!~ 
11caktan beJin yangınına uğ ....... 
)ardı. Gtınler değiıip te devletlil~ 
hizmetçilerine el kesesiud 
g(lnde yirmi, otuz akçe bağıtJ 
mak yolwm bulduklarında o Y I 
akçenin hasretini çekenler e 
ağızları baraktılar, "Keşki bi~ d' 
hizmetçi olaydık" demeğe baP" 
dalar." ~ 

Tanımadığım adamın hamın 

lığa imrenmesi yerinde bir iınti 
nİf midir, değil midir, bil~~ 
Ukin beyin teri, pek iyi bih~JI 
rum ki, kol kuvveti kadar f aJY. 

vermiyor. Akşama kadar o teı' 
şuraya, buraya döküp te Kö~ 
Sigarası bile alamıyanlar, .. ~ 
sipahi ocağı r.. " diye girlı~ 
gtlrliye bağıran ak akçeli, 
talihli ve kara bulut yapılı acI•
oğluna elbette imrenmekten i~ 
kalamıyacaklarcbr. - *lf-

Kaçakçılık 
lspartada Tütün 

Kaçakçıbğı 
lıparta,. ~rlu811911 - Bur~ 

Semirlcent& Temk isminde .,, 
pim kaçakçılık cürmilc yakal~ 
mlfbr. S. adamm evinde ti 
tltthı hawanı, bir bıçak ~' 
kama, 18 kilo kryrlmıı ve 15 ~ 
yapnlıı iMia btlluam8ftur, ~ 
nizlili Şeftıet Efendiain e · ~ 
de 25 ıram kaçak ttttlka ve 
yaprak lipn kliJch lnllunn>~ 
tar, harada ~kpblda y•P' 
mkadeleler iyi netice vermi~ 
kaçakçılık hlclisesi ıon birka( 
zarfında çoll azalmıştır. 

Bozkırda 
Sazak Ormanlarında 

Yangın Çıktı J 
Bozkır, (huausi) - ( ~ı~ 

ormanlarında uç pndeuberı ~ ~ 
gın çıkmıt •e söndürillemeııı1~ ~ 
Bozkır kaymakamı bizzat yaıı» .. 
yerine ıitmiıtir. 
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8• ( 10) 
.. ,_ ır CU1&arteai aabahı erkenden 

C'l"O\r 1 L-L , ~ na nıa veu~de sakakuşu 
~ ~ağa sittim. uzun müddet 
lr~ a bekledim. Fakat kırmızı 
,uslü Y•ramular bir ttırlii ök· 

leye d~ • 
it Uf mıyorlardı. Beni muhte· 
ist~ renkleri ile imrendirmek 
rtı'Yorlarrnıı gibi karla i)rtölü 
-~ lll~ş baı çatlağıma etrafında 
d 

te ' ll•tell dola.pyorlar. Oıa
a · . ınce dallana ftatünde canla 

Çlt~kler &ibi RllaiaıJoilar Ye ma• 

vimsi bir renkle parhyan icar 
tozlarına yere döklfyorlardı. Bu 
manzara okadar lltifti ki bir 
netice alamamaldığam beni hiç 
te mftteenir etmiyordu. Ben 
asla işine b8tftn merakım vermiş 
bir kuıbaz değildim. Bu kanatlı 
k0ç8k mablaklann yaşayıılarmı 
tetkik etmek bana elde edece
ğim avdan daha ziyade zevk 
veriyordu. 

86yle yapyalalZ, karh bir 
toprak parçaaıma kenarında otu• 

SOJL PC)llA 

Milletler Cemiyeti Yıkılıp Çökmek 
T ehlikesile Karşılaşmış Bulunuyor 

Sayfa S 

• 
Bir izah 

28 eylül niishamzm ( Cönül 
itleri) slltununda .. Pendikte Hak
kı Efendiye,, hitaben yazılan 
uf ak bir atk mevzuu g6ztlme 
çarpb. Pendik eınafları meya
nında bendenizden başka Hakla 
Efendi mevcut olmadığmd4n ve 
bendeniz de timdiye kadar hiçbir 
suretle idarenize müracaatta bu· 
lunmadığım halde, bendeniz giıya 
idarenize müracaatla bir malü· 
mat istemişcesine yazılan bu hu
ıusun Pendikte hangi Hakkı 
Efendiye ait olduğunu tasrih ve 
bunun bana ait olmadığını tavzih 
etmenizi rica ederim. 

Peadikte karlleriatad .. 
Hakkı 

* Ad.rnada A.N. Bt•) e: 

Evlenmek istemediğiniz halde 
kızı ftmit ve hayale dftşftrftp al· 
datmak günabbr. 86yle bir ab
IAksızlığt ıize tavsiye edemem. 

HA~lMT~YlE ................ _... ........... _ .... _____ _ 
:=: TAKViM = 
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sahanlığa doğru koıtum, orada 
büyük babamla çarpıştım. Beni 
omuzlarımdan tuttu. vallfl bir 
surette açılmıt olan gözlerini yll· 
züme dikti. Aizına kadar ge
len katö bir lakırdıyı yutarak 
kısık bir .esle: "Annen geldi. 
Git eUni aot,, dc~i .. Dur, nereye 
gidiyorsun?,,. Benı okadar .kuv
vetle çekiştiriyordu ki az kaldı 
d&ıecektim. Beni kapıya dotru 
itekledi ve dedi ki : 

- Git, içeriye git i.. 
Üstüne keçe ve mumlu bez 

çivileamiı olan kapıya dotru 
fırladım. Heyecan ve soiaktan 
titriyen ellerimi tokmağa bulmak 
için llattiade gezdirdim. Niharet 
yakalanuftım, yavqça kapıya aç-
tım '" kapı qiğinde g&aleri ka
mqmıı gibi durdum. 

( Arkast var ) 



Şikagoda 
Bir Bankeri 
Kaçırdılar 

Şikagodan yuabyor: Şelaria 

maruf bankerlerinden '" Seueti 
Bank MadOrll M. Nonau Ko1u • ., 
sece tiyatrodan evine d&aerk• 
haydutlar tanfıadan clat• bici.. 
nlmlfbr. M. Norma He uvcai, 
o ıece, tebrin ... al ... tiade 
bul111W1 eYleriae clWJOl'larda. 

Dünyada ·Olup Bitenler 

Fransa Ve ltalyanın Askeri 
Görüşleri Nasıldır? 

Fakat otomilllllDla ukuan
dm elit- bir otomobiliD dalla 
Uerleclijini farketmemitlenli..T ... 
laa bir aemte pldlklerl •emu 
arkadan gelea ueba llr'atle iler
liyordu. blJo kaza olmak ibtlmaHal 
dttlaea bankerin toflrll dr'atiai 
bati, bir k6feye çelrilclL Ôblr 
otomobil fanab puimet bildi, 
derhal otomobilla' &atbicle dara
rak lnDnB keatf, içiaclen ~ 'taae 
ılflhh ve mukeli aclanl çaldrt 
•ukerle kan11nı otomolrillerlne 
aldılar ve IOlll'a uzaldqblar. Sa
baha karfl Madam KoDlnı ter

beıt bırakılmlftı. Kocam için 
istenen parayı arayıp bulmaya 
memurdu. 

ltalyanlar Tayyarelere, Fransızlar ise 
Piyade Ve Topçuya Güveniyorlar 

.Zabıta, baydut1-na izini ara-
1orsa da biç bir netice elde ed~ 
memiftir. 

Paris'te Bir Tecavüz 
Paria-Amerika mahkemeleri, 

altı unciyi idama malıldiaı etmlf
tir. Bu zencilerin dava evraka 
Amerika temyiz mabkemeaindedir. 
Bunlann ırkdatları •e akrabalan, 
mabldimlann masum olduklarını 
ve Amerikada renkli insanlara 
karıı beslenen nefrete kurban 
1ritmek teblikeai k&rfıancla bu
lunduklannı iddia ediyorlar. Bu
Dun içindir ki ecnebi memleketle
rinde bulunan zenciler, Amerika 
aefaretlerine müracaat ederek 
mahk6mla11n lebiade tavauutta 
bulunmaaım istiyorlar. Bu arada 
bir zenci kafilesi Paris'teki Ame
rikan sefaretine müraccat •rek 
buna benzer bir tavusutta bu
lunma .. nı istemitlerse de Aruerika
nın ParİB sefareti bu miiraQ&ti 
reddetmiftir. Y alnaı, 1116rac:aatçı.. 
lara, doirudan doiruya Amerika 
hftkümetine bat Yurmalanoı tav
aiye etmiştir. Bu m ameleden 
hiddetlenen zenciler, kan kardq· 
im idam edildiği takdirde Ame
rika sefaretini bombalıyacaldanoı 
Ye başta sefir olmak üzere aef a
tet erkin na 61düfeceklerini bil
dirmiflerdir. F ran~:z za.bıtasa her 
lıtUule kat'fl tedbir almıihr. 

Almanyada Bir Doğun HAdisesi 
Berlinden bildiriliyor : laveç 

luralımn torunu Prena Güatav 
"dolf Alman prenslerind'~n Ko
burı d&kuan n kıza Prenses Sibil 
ile nikihlaıı•tbr. Y akmCla Cl&
iunleri y•ı: alacalcbr. Her iki ta
r~ıa da akrabMa olmak itibarile 
bu düğliae l 1giltere Karalı Bqioci 
Jorj, bOyiik otlu ve Ve&~ Prena 
di Ga), K üvey inin bl\Y,~ ba&ıua 
ineç Kralı da davet ~lwilir. 
Fakat DC loJiliz Kıralı Y• v~ 
abta. nede laveç Kıralı dlğiin
de haz r bulumnak istemiyerek 
itizar ettikleri bildirilmelctedir. 
Bunun aeb.!bi, ay41i dOğiiode 
Alman l'Diffiyetper,,.rlerinio reisi 
Hitlerin de davetli bulunmasadar. 
~iJisenin papaza koyu bir ffitler
cidir. o~vetliler ., .. nda bir 
terciJa yapılmua icap ettiii MIDall 

o, ılitlere m~yletmitlir. Fakat ee
ki Alman hftkOmdar ail•lerinia 
kif~ıi, bu diltilade hazır bulua
mıya karar •ermitlerdir. 

Alm8fty11111n ~z llln klflUk erlluaunllen bir mllfreze lllWlev ... •• .. n• 

F ranaaz ve Bu 111retle 
ltalyan jeneraJ. arazW lalcuma 

lerrarumda, lNr ufnyan •lktme-
mld det ten beri, te pliace, b6yle 
mlatakbel muba- bir 

relıeye cim bir bu btıldlmetiıı dil mOnak•ta11 
baıladı. Bu mO-

nakqalardu ça
kan neticeye g6re 
ltalyan jeneral
leri ve dolayıaile 
erklnı harbiyesi, 

vaziyetten, 

faf111p kendini 
kay be d• ce tini 
zannetmek lıa

tadar. Bombar-

ıelccek 111uba- Bir Fr•n•ız piyade 
rebede tayyarelerin en kat't rdlO ı 
oyoayacaklanna kanidirler. Bu 
nazariyeye mukabil olarak, F ran- ı 
aız jeneralleri ve erkinı harbiyesi. 
kuvvetli bir ha•a filo1Unun kıy· 

cLmaa tayyarele
rinin tahrip kuv-

mOfrezUI manevra eana•nda •etlerini •• on-

met ve ebemmıyetinl inklr et• 
memekle beraber kat'i neticenin 
piyade ve iyi yetifmiı topçunun 
elinde olduiu icldiasmdadır. 

ltalyan erkAna barbiyeaiain 
noktai naunnı mlklafaa eden 
General Du~dir. Di90r ki: 

"- Dlifmanuıa nispetle eaulı 
derecede kuvvetli bir hava filosu, 

ıelecek muharebede çok çabuk 
b'r netice alabilir. O derece 
çabuk bir netice ki tarafeJDİD 
kara ve deniz kuvwetlerinia bl-

yök çarp11malara ~riımeleriae 
bile IOaun kalmaL,, 

Bu teJC, F raıwz jenerali Kon
yak fU cevabı •eriyor: 

.. - Muharebeye IİdfeD Wr 
devlet, her ıeyden evvel. açak ..-
birleri boınbardama• ederek. yak
mak ve 1akin halkını zelairlqa 
auretile. neticeye • ., .. ,. k...df. 
ıine hedef tayin eder.e, ••• 
mub.rebeyi kaunabilir ve kat'ı 

neticeyi elde eder mi? Bu, filp
lıddir. 1914 - 1918 muhar.a.ea... 
bana 111i-aldir ve bava bOmbal"
clımanlu . .ıın halk •aneviyabilı 
bc.z...-d tı, billkiı balkı IUddet
lendlrerek vatani duyplannı a• 
teşlediii ve mukavemeti arttırdığa 
görül müftür. 

Buna mukabil denebilir Jd 
geÇlllİf anala.udMnia hava ·bom-

bardımanlarile ıet~cek muhare
benin hava a.mbardunaaları 

atasında mOthit fark olai:akbrf. 

8amaeli .. llllrl'r••z ... , .......... 
Bu doiradur •• Fakat ..• diraa için 
kabul edelim ki bir düt1UD ha
va AA»I• ıeldi, apk bir tehri 
bambaltJarak Jakb. Viae hava
dan ablaa zehirle,ici pz böm
.,...... ba J•DllD• lindlrmek içia 
etrafa ya!dqmı1a imkla bırak
mada. P'abt halk i~n daima 
..veut bir mtidafaa Yasttuı 
•arclar ki o da bDcuma uğrıyan 

fellri barakap ~tkma{dır. Zanne
derim ki d6fCD-. hawa filoları, 
bntD11 bir y-;Jlyet araaisini bom
bardıman edtmealer. 

1 
lardul beldi7ebileceti1İaiz hiz
metleri mlhalAı•lanchrmakta 

I 
mana yoktur. Bu bnetin birkaç 
... t içinde bMla bir devlet 
mGeueeelerial, telıraf ve telefon 
ve timeadiferlerini topraia kal
bedebilece;ini kabul edemeyiz. 
Kabul edebilecejimiz py, han 
bombardunanlaniua aeferberliji 
ılçleftirecejidir. F alıat mAai o
lacaia clejiL ea,le bir kunet, 
dtltmaa lçiacle clelapt hissi uyan-
chrmak iaterkep nefret, hiddet 
ve intikam .,sulan da yara
tı7or. 

De-.ek Olu1or ki ltir memle-
NM'-~: lle .24 -tte, ne de diri: 

isinde laawa kunetleriaia 
tuyilal ile ..... dltebileeeiftü 
zaabetmek llatac:lar. 

Si1ul noktai nazardan S.do
va •• Solferino lauimetleriai h.
zarlıyu muewiyat bozuklukla
.nadan ~k ualrtayız. 

··~ ...... oJaa mDH,et cereyanlan, lyle 
birbç «WôMlık ltir d6.Uocla 
o1ftiu siW llir iki .uA tmr-
di .. dan ...,. bU'lfDUya veya 
ailth tellim etme,. mlaud• 
edecek kac:t.r &aJ f cletildir. Bi
zim kuaatimiae ıire M•• !.uv
ve~ri yapa-.jı• yapar ve nilaa
yet ıeçer, Sldwler1 fakat iıtill 

edemezler, ..ava kuwvetleri top
rak fetlaede•e•ler. Bir memlekete 
firip ona emir Ye kumanda ed~ 
mezler. Şu ~ ~ ~a .. nı 
da kabul ettire~ •kici 
dejildirler. Pijat& Ye topeu. 
dllalln de, b..,Oatl~ ele ·~ ı6ıQ
n6 aöyleyeeek kuvyetJerdir.-

Dijerleri ~· .yard.oacalar 
ve kunetleacliriciler& 

' -, Kar! Aı"ekt ı ' 
1 

lzmitteki 
Sıtmalı Kög 

lımitin (Killar) k6ytı 
mUftereken imuladıkJan 
mazbata ile matbaamıza m 
caat ederek ld5ylerinde 
telli bir mtma bulundu 
dan kenclilerllliD butahk t• 
k... maraz kalclaldana 
klyleriai çeYlren batakhjan 
ratalmaaa için walmbuW. 111 

caatlannı aaun cllkbte 
madıfuadaa fiklyet etmekte • 
Allbclar .. kamlarm ltu • 
yakıaclan altbclar olma11111 • 
mektedirler. Ka,lı karileri · 
yuchldan mubata çok la • 
.... , ... dikkattir. 

Yabanet Dille KHUfllmamall 
K~ Allaclolu o 

Bade otana 8-tmla bala 
AH Bet h.el'Jerd• 1ahuca dil 
k.U.elerle lron....ı-.. ndan 
ldyet etmekte. 

- Yabacı. dille konuım 
TlrlcJlie bakarettir deme&. te 
ıc.w. iN ... htbae ıeçilm 
linin temeul etmektedir. 

Malatya Postahanesi 
Burum poatalaaneainde koli 

poataJ maamelab çok blylk 
m .. kllltla yaplayor. allbdarl 
nuarı dikkatini celbeclerim. 

Tramvay Biletlerinin Kontrollf: 
lı l.Jmitet Şirketi Mubuebe 

Memuru Vehbi AH 8. Tramvay 
Şirketi kontrol&- ve koadokt 
lerinin yolculara çok fena mu 
mele ettiklerini, bilet kontrol• 
eaaa11nclald ltitaplanlllll pek •• 
zaketaiz olduiuadan tiklyct etı-
mektedir. 

Bir Şikayet 
Oaktıdarcla Şeyhcamiinde K..-. 

ıazarif yokapada 16 numarada 
H. HU.al Bey, kucajlnda d 
aylık bir ramıau bulanan bikd 
bir Tllrk bclanılllll bir aece alil 
olarak laaat.ı..cbiuu ve komıul~ 
tarafuadan bir laamaltn 11rbn 
yDldetilerek Tıp FakOlteai haıtr 
huıeaine 1ltlrlUdlllGnii, Oç dld 
saatlik bir mlaakapdu sonra 
gece yanaa butaaeye kabul edil
ditini, fakat erteli atıD hastane
den çakanhp sokak ortum 
bırakılcLiuaa J•llJOI:'. 

Cevaplar1111ız 
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1 
h Bu yo-yo aceleci bir adamm 

•ınayıdr' hayır manasına birbiri arka-
a ızip ıöylediği "yok, yok, yok, 

~~k" ~cfi işaretlerinin tahfif edil
b lf k bır şekli değil.. Büıbütün 
11: 1 

a ~irşey t bir oyuncağın 
•nl it hırıey olduğunu kııaca 

a ayım: 
t Hani bir yahut iki metrelik 

1~P0•1rlak teneke kutudan çıkan 
ç er vardır. 
k' Halka11odan çekince ölçli çık, 

~rt çık çık diye çıkar sonra 
L •ıında bir dUğme vardır. Ona 

1 •ıınca ayni yerden · içeriye top
ı::r.. işte bu ölçülerin kutuıuna 
ıcu:Z•r y.alım iki yam açık bir 
ai • u.. Olçü ıeridi yerine bir 
tı cı"d l•çirilmiı elinizle sicimin 
1(.cun aki halkadan tutacak11nız. 
d..utu arzın cazibesi tesirile gırrr 
cl~e ~ıağı doğru dUıecek.. Aıağı 
lcu tlllgU zaman siz yine elinizin 

'-----· 

~ 
- Ne oldun Haaan Bey, bur.-da hUngUr hUngOr neye ajlıyorsun .. , 
- Ne~ a alhyoraun da tat mı, •u köprUye bak bir tanecik kaldı. GUnUn birinde bunun da 

ba,ana bir fellket gellrse hallml% ne olur diye ajihyorum. t çlik bir manevrasile kutunun 
~~krar yukarıya çıkmasını temin 
. ccekıiniz. Kutu böylece aşağı _.--------------------------------------------------------------------------------------------
y'tek, yukarı çıkacak; yani Yo -

0 
° denilen oyuncakla bu tarzda 
Ynanacak. 

h Şirndi bu oyuncaktan niçin 
laa~scttiğime gelince, ıon zaman· 
n I" a bütün Paris halkı bilmem 
tne sebeple Y o - Y o oynamıya 
l erak sarmışlar .. Kadmlar, ekek-
t~~ d ktıçüklü büyüklü herkesin 
kın e bir Y o - Y o, evlerde so-
"'aklarda umumi yerlerde müte
.. ıad' 

ıyen oynuyorlarmış. 

Besim Atalay 

İnmtyin ağala!', inmeyin beyler .• 
Girmesin aray• bir kara ked ~ .. 
Anlatın, anlayım ben birer birer; 
Sen ona ne dt"din, o ne söyledi? .• 

Beyle İbrahim Alaeddin 
Şakalarına Karşılık 

Beylerin 

--· Vazgeçin yaı:nıaktan bin bir kuide, 
Uğraşmak lazım mt lıem fariaide; 
Pişir tip yiyelim, gelin aside; 

·Bir hindi dolması, yahut beğendi .. 

\l Pariste çıkan gazeteler uzun 
d ?adıya babsettiler. Halta içlerin-
b~n Y o - Y o için hususi sayfalar 

Çabucak kaleme sarılmak olmaz, 
Her ıöze biranda d..rılmak olmaz; 
Bu lyi günlerde ayrılmak olır..aı; 

Barışın göreyim s:;ı.· de şimd i .. 

L-----------~--------~------~-----~----------------------P._o_._H_._e_. __ _J 

Atmayın yabana laftır diyere1' 
Karıştım bu ite artık bilerel- .. 
Hasanm sözünü dinlemek ~erek, 
Tatil)& bağlamak onun da derdi .. 

e ne.şredenler oldu. 
Geçen gün bir işim için Sa· 

Kırklara Karıştl Riiya 
llıat Bir do"fıı. ı•lin-
deJ{tya gitmiştim.. Bir Ermeni ,1,. l\ooıw r·.ı.ti[ )leı·-
E. 1 anlısı ile yanındaki civelek ın1tası Uaı;a•ı B"~ in 

\'rtneni kızı ellerinde birer evin o ko9t u .. 

ı 
0 

"' Y o ileri geri atıp oynuyor-ard 4,'ılı !ı~aı•agı m 
b 1• Ne olur ne olmaz, belki 
&~ıtna çarpar, diye yanlarından Tfas:rn Bey. şu .\. 

leçerk k b k b k 1 ı. i ım~ah ı .ızı yı " en aç, tan ilyü ir avs 11•1111
•

11 1 ,,, " )aı.ııgııı ı 

1_ P•ı. dolaşmak mecburiyetinde l{ad tıi r lil rl ii a ıı l ı ya-
d •il• Tevekkeli Ermeni vatan- ııı:ulıııı ~itti.. Ali 

~ 'f~arınuz Saınatyaya küçük Jllhııyiıı ılı!~H:ıı .tı--
1> arıs dememişler ... Pariıtten ko~ tiil Alıııı•'' Jl:l'Jltli 

t •n Yo - yo iptilası İrtanbulda ılı•µ;il, A-:d lla) rı 
b~ı evvel düşecek Samatyayı 

ınuş. 
J) dı·gil... 1\ırk grııı 

t ua edelim, bizim memleket 
t p . kırk gı·ı·ıı ılii' ıı-

Rel arısteki gibi bir iptiJa ş~kline 
~•·111 ~ iıııı lıııl:ııııı· ı_ memesi için dua edelim. Yoksa 

Qu benı· b" 1·· ı·· 1 . y:H·.ı;.;-1111 .• 
lll•dı ~ m ır ur u zev cıne vara-
l gım zevk oyunca~ ıle oynıyan· 
arın .. .. d o. Yuzun en sokaklarda birço· 
~uıııuı b . fer· . un aşıarımız yarılıp göı-

1~12 patlaması ihtimali vard:r. 
hun o, yo, yo, yo, y~ şunun lil un gönlü olacak diye bu be-

ll;ı~;tıı B. g-iiltlıi : 

· ili._. ılii,ıiuııııı 

:ı:t.l l.ırıı. ıı ~;cıın 

111:11. kırklııra l,.t-

rı-rıı111 ıôhi ••rl;ı l..rı 

k:trhn'du.. Kırk lJ' 0kYuncağı aramıza sokmıyalım .. 
ıa t y l>a an o - Yo çılgınlıkiarına ;.;·ıiıı cl c~iı .I"" kırk . 

- Ah, Hasan Bey bir bit••"·· le ~k;·r°la büyücü başılar demek- yıl clii~ıı·ı-.cı•ıı yine 
1 tl edelim yetişir.. kıııı old11g:11ııı1 :ı ı- - Benimi• kon, •urken AH. deme komfU duyanrar koape-

Pazar Ofa ı ıı~ :ııwız ııı. ratl fgazete•lndekl mahut yazsyı benim yazdlitmı .r:anne!:ie::f!Kter. 

hep - Hasan Bey blzfm tütünlere mu.teri çıkmı... Yakmda 
•I ihraç edilecekml•:· 

lt\ra- Bar-ı bizim Afacana da bir müfteri çıksa. onu da 
ç etsek •• 

Kız Mı. Erkek Mi?. 
Hasan Beye komşusu sordu: 
- s~n çok bilmiş a.damsm. 

Söyle bakalım benim yakında 
bir çocuğwn doğacak. Kı:ı mı 
erkek mi? .• Hasan B. düşi.inmeden 
cevap verdi: 

- Kız!.. 
Hakikaten komşunun çocuğu 

kız doğdu. Hasan Beye gizlice 
sordum .• 

- Nereden bildin de kız, 
dedin .. 

Lialettayin söyledim .• 
- Ya erkek doğsaydı? .. 
- Yine benim dediğim oldu 

diye iddia edecektim. Evlerinden 
çıkarken kimse görmeden o<Ja 
kapısına kurşun kalemile erkek 
yazmıştım. Erkek doğsaydı, ben 
anlamışhm, fakat size şakadan 
kız demiştim, inanmazsanız kapı
ya yaı.dııu, okuyun, diyecektim •• 

.. 

S.•halılı•yiıı ka-
rı ııı ll:ısaıı B"Y'' 
J!l'('C gfüıliJğ"ti ril
yayı anlattı .. 

- Ne giirıltiııı 
hil~t·ıı Hasan l!ey, 
ı·\ dı•ıı ı:ıJ,ı~ orııııı. 

hizirn ,., in kapıırnı
d:rn ı,·ıkar çıkıııaz 

tc:ırır•miz bir ''ıtdıfc 

.Y•1 rdeki ta:tlar lı!lo 
1oırıi'l.likt"n parıl 

Jı:ırı 1 parlıyor, lıi rnz 
yııriiyflp tr:ı 111' a\ :ı 
lıiııi} orum, lr:tlll 

'ııy teıılııı, kurıdok

f,jr g;~linır rıoZ'l• 

kl•l ı• llaııııııı•fı•tı

ıli lıifrı i ıı l:ı:.. di~ or, 
lıir oıı kurue \'eri

yorıırn, gHİ il~tilııif 

'c·r.,, ı)r. Bıı ıoıraıla 

İıirclı·ıı hirıı 

) oruııı .. 
ıı~ aııı· 

- .\ııııııı llaıııııı 
lP),r:u lıerıı .. ıı gii

ı.iiıııı k~qıa..:a~ dırı, 

bii.' le ~11.1 i 11~ .Lrıık
kı•ıı giirırııHltl 1111-

l\:\11 ~'Jk. B:ıri rii
y:rn yarı ııı \,; :ı l.ıı :ııs.ı 
; ıl • 

1-· ~.. .. . .. .. .. . .... _____ ~ ·-
i San'at ·! . ı 

il•!• t t a • t ı "'I~ • t f t •:..'1 ı ı .,, 1 • • " 1 ,. • 1 .,.,. -
! . 

- Hasan B. iki gUn evvel 
Milliyet gazetesinde bir şey gö
züme çarptı. San1at sayfasının . 

baılıia ters konulmuş, kah kah 
kah kah! Böyle şey olur mu biç.. 

- Sus komşu, gülme.. Du
yarlaraa cehaletinle alay ederler. 
Elif Naci doıtumuza sor, ba~
hğın bat aşağı konulmasında bir 
san'at inceliği olduğunu aana 
anlatım, sirklerde cambaıluı 
görmedin mi, başa~ağı ellerini 
yere koyarak yUrtlmeleri bile bir 
aan't değil midir ? .. 

Benzemiyor 
Hasan Bey iki gün evvel 

gazetede 0lobuıa Avrupanın &an· 
cıları11 diye bir yazı vardı oku
dun mu?. 

- Okudum.. fak at bir§ey 
ıöyliyemem, bu kadar xamandır 
sancı çektiğine göre doğracağı 
pek bayırlı bir eY14da benzemiyor. 

Piyesler 
Haaan Bey Musahip zade

nin yeni piyesinin adı nedir?. 
- Pazarteıi perşembe!. 

- Acaba bundan 6onra ne 
yazacak dersin?. 

Cumartesi] çarfamba.. 
Daha sonra .. 
Pazar salı .. 

Öyle amma cuma tek 
kah yor .. 

- E, tek l<alsm. belki onun 
da cam Darülbedayie girmeyi 
istemez, varsın yalnız başına ne
reye isterse gidip eğlensin .. 

Bitemiyor 
- Hasan Bey ben bu tahdidi 

teslihat konferansını neye benze
tiyorum bilir misin? .. 

- Neye benzetiyorsun komşu? 
- Çocukların misafirlik oyu-

nuna.. Biribirino göya misafir 
gider, öteki karşılar, ikramlarda 
bulunur.. Derken araya biri bir 
mmkçılık sokar oyun da biter .. 

- Doğru hakkın var komşu .• 
Fakat çocuklarm misafirlik oyunu 
canları sıkılınca biter. Tahdidi 
tesHhat konferansı ıse uzayor 
uzayor da nedense bir türli.l Li· 
temiyor .• 

Geç Kalmıştır 
Hasan Bey bir 

yazdığı bir hikayeyi 
0 On biri be~ 

çaldı. . ., 

arkada~ına, 
okuyordu: 
geçe saat 

Arkadaşı itiraz etti : 
- Bt:şi çalmasın belki be_, 

dakika geç kalmıştır. 

/, 

ne diye 
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Her Hakkı Mahfuzdur 
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Fakat bu tertibattan ha-
berdar oJmıyan paşa, ken-
disini takip eden Çerkez 
Mehmet Paşa ile sessizce ka
pıya kadar ylirfidü. ( Cümle 
kapısı ) nın önünde duran ara
banın yanına geldi. Orada duran 
kapıcılardan biri koştu. Arabanın 
kapısım açtı. Pqa ancak o zaman 
farkma vardı: 

- Ben, bu araba ile gelme
miştim. Uşağımla katibim ne
rede? .. 

· Diye bağırdı... İşte, asıl kor
kulan fırtına başlamıştı. Mehmet 
Paşa, ezilip büzülerek, geniş . a
kalınm her teli dimdik dikilerek 
cevap verdi: 

- Paşa Hazretleri.. Şevket
maap Efendimiz, hakikati mey
dana çıkarmak için biual talıki

lrnt icra bJyuruyQrlar. Vakit geç 
ve kendileri de biraz rahatsız 

oldukları için bu gece daha fazla 
meşgul olamadılar. Zati d evleti
nizi burada alakoymak isleme
diler. Bu geceyi (izzettin) vapu
runda geçirmenizi ferman buyur
dular. Yarın heyeti tahl<ikiye va
J ura gelecek. Orada huzurunuz· 
d:ı tahkikat icra edilecek. 

Paşa da sabredemedi. Pervasız 
bir vaziyet nldı : 

- Paşa.. Pqa.. Göreyim 
seni.. MeUn ol.. Düşmanlarını 
kendine glldu.me .•. Allah hliyük· 
tür. Bir giln gelecek, Allah hep
sinin de bellsmı verecektir. Sab
ret.. inşallah sonu iyi clor. 

Demiye mecbur kaJdı... Artık 
Fuat Paıa da vaziyeti tamamen 
kavramış ve burada yapdacak 
her hareketin, hiçbir netice ver
mek ihtimali olmadığını anlamıştı. 
Hakikaten Hasan Paşanın dediği 
gibi, düşmanlarına karşı mağlüp 
ve zebun görünmemek içio, der-
hal vakur bir tavır aldı. Arabaya 
yaklattı. Tam ayağım arabanın 
özengisine koyarken, baş nı sara-

M AR Y D U G A N'l N 

1 Hug line ka~ !u~ !.~~ı~ Franıızca 
giir.cl film eri en bilyüğU ve emsalsiz bir 

ajn'.ıt şnlı e.ııcridir. 

Dikkati icbar, teessürü tevlit v e 
ayni za ·na nda leıclliyet bahşcdrr. 

HÜGU TT, DUt- LOS \ e CHARLES 
BOY ER 

Pek mük cmn13 dirler. Perşemb ;ıkşamı 

GLORYA'da 

ya doğru çevirip salladı : 
- Ey koca padişah. •. Yazıklar 

olıun 1a11L .. Beni, iki namussuıa 
feda ettin. Biyle kahpece tevkif 
ettirdin... Peklll.. Elbet bir gln 
gelir.. Yine görllşllrtb:, seninle ... 

Dedi ve arabaya girdi. Fuat 
Pata bu ı&zleri söylerken, Sa• 
dettin Paşa ile, birkaç yaver, 
parmaklarile kulaklano ı tıkamıf, 
bu .azleri ititmek istememiılerdi. 

Fuat Pap arabaya bindikten 
sonra Hacı Hasan Paşa da ara
baya girdi. Fuat Paıamn sol ta· 
rafına yerleşti. Araba, Beşiktaşa 
doğru hareket etti. 

( \rk:ı ı vnr) 

Hasta Mısınız? ... 
Aradığınız 

cloktoruu 
ad re-.. ini 

Son Postanın 
KUçUk i lftnlar

mda 

Bul<1 h il ır -.i niz . 

P.ı.:ııı rteııl·Perıembe 

111191mm-..-ııı~----mmı ...... ..-................ ~ 

MELEK v~ ELHAMRA Sinemalarında 1 

AŞK RESMi GÇIDININ Ui-tUTULMAZ YILDIZLARI 

Fuat Paşa, biç ümit etmediği 

1 

M o R 
1
• s 

Lu had iseden dolaıı birdenbire 
taşırmış, Mehmet Paşanın s(ty-

1 
JANETTE 

lediği sözleri din1iyerek, yllziine 
bakakalmıştı. Fakat, bfr iki sa
niye zarfında aklı başına gelir 
gelmez: 

- Vay ahlikıızlar vay.. De
mek ki hem beni tevkif ediyor, 
bem de aldatıyorsunuz .. 

Diye bağırmıya başlar ba~
lawtaz, kapıcı ba,m.n odasında 

bulunan, Beşiktaş muhafızı Hacı 
Hasan Paşa, Merkez kumandanı 
Sadettin Paşa, Zaptiye Nazı rı 
Şefik Paşa ile birçok yaverlerle 
tüfekçiler dışan çıktılar. Paşalar, 

Fuat Paşanın önllnde durdular, 
onu selamladılar. Yaverlerle tii
fekçilcr de etrafını kuşatt lar. Bu 
e nada, Hacı Hasan Paşanın yli· 
zünden zehir akıyordu. Hiç 
istemiyerek ifa ettiği vazifeyi 
bu vazifeden dolay, vicdanen 
ne derece<le azap çektiği be lli 
idi. Fua t Paşanın kendisine o!an 
muhabbe tinden emin olduğu için 
yanına kadar sokulmuş, omuzunu 
okşuyor, oıı u teskine çalışıyordu. 
Fakat, artık Fuat Paşanın göz
leri kararmış, Hiçbir şey gör
müyor: 

- Ah, hata ettim.. Her za
manl<i gibi, saraya girerken ro
velvf"rimi, arabada bırakltm .. Yok
sa, ben o (Kafir arab) a göste
rirdim .. 

Diye, avazı çıktığı kadar ba
ğırıyordu... Arhk Hacı Hasan 
~ -:-=~-:::---.::==~~==~-====~::.;.:::_' 

ŞÖVALYE M~C-OONALD 
Tarafmdan harikulade bir tarzda hmsil ve büyük rejisör 

ERNEST LUBITSCH 
Tarafından toda edilen 

SENiNLE BiR SAAT 
Büyük P.ıraır ount aüp~rlllml tak tii n edilecektir. 

Yarın akşam OPERA sinemasında 

90 dakik.tda devrialem 

ŞANGHAY YOLUNDA 
aöı.:ü ve şarkılı filmde: Paris ve Mar ilya'nın Foli berjerlerfoi • Port Saidi

Koloınbo ve Şanıh~y'ı ziyaret edecek ve Çin haydutlan tarafından 

Transatlant k vapurunun yag ma e Jılmesi aabnesine İflİrak edecek•İniz. 

Miime'Jılleri: B E T T Y A M A N N ve~ E N R Y K E N O A L 
'="' 

İl a veten "fOX11 halilıaı.ır sözlü dftnya havadiıleri 
.................. ! .............................. .. 

Bugün Mi L L İ sinenıada 
Büyük filmler Kerisinden iki sözHi film birden 

MONTE KARLO BOMBALAR ALTINDA 

K A T E D E N A G Y ve J E A N M U R A T 
Tarafından temsil edilen tekmili fransııca ıözlü ve şarkıh 

büyük operet. 

GiZLi MAHKEME 
W L L A C E 8 E R R Y ve L E W 1 S S T O N E 

Tarafından tekmili sözlil heyecan: v~ §erg"ilzeşt filmi. 
·----- Matineler: 2 1 2 ve 5 tc muy;;are 9 Jı2 tıuhr _____ .. 

Kömür Ocaklarımızın 
Hayatı 
------------- 3 Yazan : A. Naim 

Zonguldak kömUr havzası, memleketlmlzln en zengin fi 
dolgun bir latlhsal merkezidir. Havzada kömdr lstthsal iti' 
genlf le•l•al ve bu tesisat içinde letlh•al uırunda çalı ... 
blnlerce amale var. Zonguldak muhabirimiz bu tetkik ydllr 
rında havzan1n umumi vaziyetti• beraber bllhaasa kömUr lflV 
mlzln Y•fama ve çall,ma şartlarını gleterlyor. 

Havz•d• çalıf•n Er•ill ffrketlnln merkez bUroau 

K•• •• 1· • • 1 hareket eden bu adamlaı" omur şçısı yukarda izah ettiğim şekil' 
Nasıl Yaşıyor? 1~~ıe b~;ıanan ameıe, daha ı~ 

gundelikle çalıımak imklnını bili 
Zonguldak,. (Hususi} - Bun· kaybetmekte ve ıevk memurlr 

dan y~rım asır evvel ~avzada rımn alacakları primin babr,.. 
çalışabılecek sınıfa dahil olan · · b 1 .. 
köylü, maden işlerinde çalışmak ıçıa ua arın g6nderdikleri ID': 
için ücretli bir mükellefiyete tabi eHHed~ ça~ışmayı adeta bit 
tutuluyor ve bu mllkellefiyet en mecb~ıyet bılmektedirJer. 
şiddetli inzibati tctbirlerle teyit Dıkkat edilirse burada bll 
olunuyordu. Bugün, hiç şüphesiz teşkillta malik miiesseaenin çok 
bu kötü adetlerden eser yoktur. kurnaz ve sinsi bir rolü vardır• 
Amele, dilediği yerde, arzu et~i· Üç, beş adama temin edilen kl-
ği müd.detle çalışmakta tamamıle çük menfaatler mukabilinde. 
serbesbr. m ı · b f · ı k • 

Havza işlerinde çal şmıya ge· a • ~ e.nın ser es ısı ça m2ra ~e 
ı 1 . k ..ı ge saısını en ucuz bir ,ekilde istir 
ı en ame eyı; gere u a m ve - . 

11 rek muvakkat olsun ı .i kısma mar etmekten ıbaret olan b 
ayırmak liizımdır. usule verilecek en hafif sıfat 

iki kısım Amele "iptidai,, dir. 

Bir kısım amele köyi\nden Havzada bu gibi sevk mr 
kalkar ve çalışacağı ocağa 'ken- muru teşkilatı olmayan yeglO' 
disi gelir ve işe yerleşir. Diğer şirket, iş Bankasının mad" 
bir kısım ise, iş sahiplerinin müesseseleridir. Buna mukabil. 
ücretli memurları olan, "amele sevk memurlarım yüksek Ye bar 
sevk memurlar1,, tarafından susi bir ehemmiyetle tc--tkilAtl ... 
mürettep oldukları müe3sesc ve d ·::an yea-ine müessese de eynJ~ 
işlere gönderilir. Amele sevkiyat bahsi geçen ecnebi mileacaedit• 
lifi içilf ayrı ve hususi bir teşki- Havzaya amele- gelifinin ~ 
lit, ancak havzanın en büyük killerini kaydettikten ıoaıra alDe" 

sermaye sahibi bir ecnebi mü- lenin nasıl işe başladığım ye ., 
essesine inhisar etmektedir. Tak- tarzda ç•hştrğını vebeden uiJIİ' 
dirle bahsetmek isterim ki mukabilini ne ıurette aldıtaaıcll 
millt müesseselerimiz ve maden- mütalea etmek faideden hal 
cilerimiz pek geri bir hareket değildir. 

olan bu usu1U kaldırmışlardır. Bu bahse ba~damadan evvel. 
Bahsettiğim ecnebi müessese haber vereyim ki burada, yalod 

faaliyet halinde bulunan maden sevk memurları deliletile gelell 
ocaklanmn amele faaliyetini ta- amele hareketi mevzubahitlİt• 
mamile bu iptidal ve sakim usul- Çnnkn ancak bu kısım, karie bO 
le idare etmektedir. vadide canlı misaller verebilir. 

Sakim Bir Usul Çahfma tarzı 
Sevk memuru delaletile amele Her ayın sonunda, yeni bat' 

celbetmenin sakim ve pUrüılü ta· lıyan bir ay için maden ocaklr 
rafına gelince; her sevk memuru rma lnzumu olan amele kadro5' 
hizmet ettiği müesseıenin namına ocağm mühendisi tarafından ter 
ne kadar fazla amele sevkine bit edilir ve çizilen bu çerceff 
muvaffak ollll'!a o nisbet dahilin- dahilinde, amele ı;avutları, ~ 

sılar maden kuyusunun mubtelJI 
de bir " prim ,, alar. ..-

işlerinde ku1lanılan ameleyi !"' 
Sevk memurlarının hemen ek· çerler. Bu aeçim ameliyeıine: fi" 

merisi, köy ağalarından, amele 65 sene evvel Diliver p~ 
ilzerinde nllfuzu olan çavuılardaa nizamnamesinde kullanılan bit 
meçilmiştir, Bunlar, faaliyet saha- tabirden kinaye olarak " tertip -
larmda kolaylıkla hareket ede- iımi verilir. 
bilmek için iki )Ol tutmutlardır. Tertip işinde çavuşua aıae!' 

1 - Bol yevmiye vadile ikna.. üstündeki rolü oldukça mDbi111~! 
2 - Tohum, hayvan, mısır lıte bunun içindir ki bazı ki~ 

vesaire vermek suretile borçlan- bahtıtlar; y~ğ. kuzu, yumurta ,..... 
chrarak ameleyi minnettar vazi· hediyeler, amele araııncla ::::J. 
yete dUıürmek.. töre, hafif ve niıbeten k ~ 

itlere ayralmıya yarayan b ~ 
Maden ocaklarına sevkedeceği riçlıan yasıtalaiı vazifesilli ır 

adam adedine niabetle artan rürler. 
hasis bir menfaat endiıesile ( Arkası ':ır ~ 

Bu perşeınbe 
akşaını MAJiK'te Bütün düova tarafın· 

dan tama\.mış dans 
ve teganftl edilmil JOHANN STRAUSS ve AŞKI Viyaaa opera11ndan MICHAEL BOHNEN ve LEE pARftY 

tarafından bllynk bir ziyafeti muaİkİJ• olacakttr. 
tliveten: Los Anıeloa ta UMa oli•piyatları 
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Güzel Kız Bir Suikastten 
Bahsediyordu 

- Ha1 ha7, eledi, • istene 
J•panm, fU ç616n aultanbtuaı bile
clilene kendiaine veririm. Bildi
ihd çekiameden MSyleaia. Yemin, 
benim a6zOmd8r. 

Çil ..... i ellerilli lairihirine 
••fiwlecli. y•ek llltam ala.terle 
~ llllerini bldirdl. laaylanr 
ıibi bir aeale ı• haberi vor.dlı 

- Şamdan ıana elçiler geli
'or. Belki yoldadırlar, bel.ki bu
tadadmar, bilmiyorum. Fakat 
'- ~e ana ilim sunacaklarw 
41.r. Ben Mu aana Wlclirmek için 
Jet llfll'I, llura7a ulaftim. 

n ...... mtiW.sema .. ... 
itada, g611maedi: 

- ......... bu laaber dop 
dar. U..... ıult••"D 7amavadakl 
elçileri tekin delildir. Lakin tOJ 
ıe111c bana llyler mi ki hu hal>e
li Yermek için kendiaial zahmete 
..... •bep nedir? 

ka terdmana delil, Tunun 
laatıarak CeY•p nrcli: 

- latikam b1n1, J• Emir, ht
tilıa• laanal. Be• çok •Ymlt, fa
Irat hiç •vilmemit bir k121m. Yli
~mi çalan ye kmdi Jlreğini 
Lqka bir laza veren hain erke-
11 bu ite tiri1mif g&ilnce iç al
lnalc istedim, aımaı çalıp ıize 
letirdim. o hain Hnİ aldl1rebi
~ canını da kurtanna develer 
ala~ lı:o,_..,. alacak, paralar 
~ ye... ae91Blalnl alacak! 
lil.cli onu bea marttı> ediyonm, 
'illfbua hurma clewtirir Pi ,.. 
cl1t&r11onua. 

Sen ODU bana bajaşhyacakıın 
'- o laayabaı hana borçlaııchia 
lcin emrim altında yqayacakbr. 
kalbini ele ıeçirememipem bile 
irade.ini elimde tutacağua. Belki 
.... Jİlle HY~ktir. laatta 
lir.eeektlr. Llkin ahar kızı da 
a.ı& Ye ula alamayacak. Ç&nkl 
._ ftl'lm. Onun beuden mak· 
Jq.a.k iatediifni gBrlraem sen
et.,. Jrim lltiJeeelim ft 1e11 

onu yeni uftan m J8panbm. 
en.e verecebinl 

Timur, tercllmanm terclime
IİıQ dinlerken dalıındı, daha 
cl°İrusu kızın ı6zlerile dej'ı1 16z
leri1e metgul •oluyordu. Suikast?. 
8-. ak.ak cibanp için llibayet 
lair k&Zma yeaiJeai olabilirdi, kor
Jc. •eremezdi. Çinke o. kire 
'-riade ilahi bir YUife yaptaia-
~ iaamyordu Ye hiçbir enıe::, 

ON POSTA 
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idare• Jatub.ı: &kf Zaptl)'e r 
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Clelen evrü geri ver4Jlneı 
ll&nlardan mes'uhyt-t :ı 1ınmu 

ce~ ~in mektuplara l6) kurııııuk 
dııt ilhasi Jizııudır. · 

4dtte detiftirflmt's (20J kurut.tur. 
c.. . -.,..._, ... ttk• • iula " ,...ana 
'91ta. bald.ı & m ufoa .. ıaammi1.e 

ittir. 

•Jaldanna. 1encleletemiy.atine 
kınaat buliJordu. Bu ..beph 
kazın verdiji laeberdea lrkme
mifti, tellte dlpaemifti. Şu ka
dar ki 1U1z bir yerde bu derece 
nefis bir kız ıörmek, hir çal 
ahalallda l:le,.rt cuihenin en 
,ebele dereceleriai sezmek tren-

. diliai hayna edip bıraka ıta. 
Yan ıaıkm, JU'I dal1111 lasa t. 
kıyordu. Terc.Qmua wca IOnlu: 

- Adı ae1mif lauaa aala-
u11al 

Kız cevap Yenli: 
- Gualel 
Gualenla dltf eeylla demek 

oldujunu ela ••nen Tmıur, IJa.;. 
tiyarms bir haykmfla yltre§hd 
.e,letti: 

- laiml..ı. mana• llktm 
İller derler. O mana buaa ~ 
den de dot-Jorm-.... Gaıale, h .. 
kibten Gaulef.. B•u bizim 
aalamamn, alayıp ta 80l'lllama-
ma )hamda. Hatta çocuğa ıörlr 
akmea "hoı seldin Gazale Ha
mml" Demek gerekti. Bot bu
lunduk, adım aordukl 

Kızın, bu uzunca IMSylenife 
karp ban bin bakbjuH sörlace 
ciddilqti: 

- Peki, dedi, Gazale Hanı
mın dediğini yapacağım, elçi 
beyleri llyletecegim. Ctlrtlmlerinl 
itiraf ettirdikten aonra icap eden 
ceaayı 'ftrecetim, MYgilİIİ9İ ele 
keacliaiae IJağlflaJacaj'I• 

Ve orduaaa molalancLnlm .... 
na emredererek attan imli, çarça
buk kurulan sayvanın albna ıir· 
eli, alçak bir iakemleye oturdu, 
Gaıaleyi de çağırdı, otur! ifaretf 
Yersek 7anma çlmelti, o çok 
iri ad•m dbi dibiDcle hu arif 
yapılı kız, b•kikaten geaç bir 
ceylAnı andınyordu. Ç6liin o in
ce yapılı kumlan da ancak bu 
kadar maaum bir tavarla kumla· 
ra uzanabilirlerdi. 

1imur, elçi lıini yine unut· 
m111 gibiydi, kın eBıüp dura)'or
da. En ziyade IH>ıuna gi3eo ci
het bu dil bilmellerin ..&eti. 
samimiyeti. Kızcağl.1 bir f"hintab 
huJ.urunda değil de bir dost 
yanında imiş gibi davranıyordu. 
Riyaaz bir aerbestlik i~e dir-

seğillİ yere daymııtı, ayaklannı uzat· 
mışb, ordunun molalayııuıı ıey• 
rediyordu. Arada sırada da n
murua ılailae bakıp ıi&Omalyor
du ve duygula,... bildiriyordu. 

- Ahsen, ya Emir Ahaenl 
Tlmar..., mmzaz ft hayran, 

ayni takdiri, fakat oam Jlre
iiae p:ak Yerea, hllDtme iade 
ec:lyorCla: 

- Gllnl, ,aman slzel! 
Valdlle, keıacll klfhct.kl 

kaslar ela itte ..... ıibl teldlflne. 
............. Oab • ..., dip
..... ..... beıdmlada ..,.. 
açak .We, af bir U,ataııbkl, 
aGleder, plrelaıırlardı. Hlklm
clar ve cihanp olduktaa aonra 
aitllı o ... .,. ,.__ olmllfbL 
Kmlan, fkclelerl halayıklm 
f&yle dunUn, kızlan, lmlrardet
lm hile &abd• ulcapJorlar, 
diz çlktlrorlar, el pençe dinıı 
duruyorlardı. Rasimeye dlr 
kftltllila t•ilat• hailtiıa 
Ykude ıetirdiii o zincirli ...... 
zaralarla ıu uf, berrak Ye ıa
miml temqa aruında ne bl,ok 
fark Yardı?.. Ne çare ki ruhff 
btralulamucb, bıralalmak cleillı 
hatta ihmal edilemezdi. 

CAraa nr > 

&mirde ilet taba aruında J•pdaa Tlrldı• ıftlftl cama .... &.al -çm ,.,.ak " ıalip 
futbol hirluclliji --clanaın yanm IOP mt11aN•alm ıelecek talam 1'llrld1• htW Wri.w ilin eclile-
neticelencli. ilk çarpapn takımlar aramda lamlrll celıtlr. Bu mllnuebetle ı... • ıhah"'-i• ıh-
Albnordu ile 1.tanlaal pmpiyoaa lmm&ar.por, , derdiif resimleri dercecliJ-.. Sold•t Yalrancl.. 
Konya. Edıiııllir ve Tnbzoa takımlarau •aillP Kon,a Ye latanbal apar, ıı•i'&la da Trabzon ve 
ederelr fiaafa kaldılar. Şimdi ba iki t.lom lnll•I> İlmirlD Altmorcla taln•an. 

=RADYO== 
18 T eşrininwel Ça11amba 
fn•abol - - (JIOO metre) 18 
Btlkrq -(S94" metre) 20 radyo Da

rllfanun-, 20,40 Oiradu'ln moıh11r 
Aıulrea Şenier opnti. 

iletsrat - (430 nıetn) 20 ~'rauaızea 
ders, 21 gramefoo, 21,3' Zagrop@n 
nakit. 

Roma - ( Ul metrı) it haber ve 
gramofon, lf ,e •lll'lfl'r koater, n,so 
komedi, 11 t•n pee. 

Pr .. - ( 4lli .. .,. ) • guete 
haberleri. f0,30 lılilll t iya&roda.n nakil, 
23,20 net'• verea p.rkıJar. 

Ylyaaa - (IH 1 ıoetnJ tı,10 konfe· 
ranB, 21 bit ko111erl, !2 n'kl Viyana 
prlulan, f!l,15 daoı lıaftları. 

PeıttW - ( ., metre ) m gaze~ 
llk llaltkmda Wr keafenna. a>,30 epra 
dan nakil, 28,tö lbflıı bberleriouo 
ıonr$ cazbant. 

V 8rf0H - ( 141 l Rıetre ) 21 halk 
konaert, lt,SO muhtelif tarkılar. 

Betin ~ (1"'5 metre) !O tonlran, 
21 iki perdelik blrllomedt, IS bir Uuer. 

19 T eşrinimet Çarşamba 
latan bul {1200 mıtre) - ıs 

BGkret - (89' metre) 20 Rallyo 
DarOffünunu, !0,40 gramofon, tı far
kı koneeri, 21,45 plyaıto ıolo, n, 15 
kemaa eoı.;. 

lielpat - (430 ••&r•) ~,a Dok ıo
rua ıaf'liJeleri. 21 konaer 21,60 ıea 
koD96d~ 

Roma - (441 metre) 21 gramofon, 
21,15 Doktorun tamyeleri, 11,43 Kan
to ismi o deki opfra. 

Przt- - <• •eln) fO Gasete ıs .. 
hederi, il ,06 11.-er · 

VIJ ... - ( 611 -.&re) Jl kouer, 
22,10 Defe .... tukıJu. 

Peıte - (550. metn> 20,45 koaMr, 
2:?, 16 V agııerclea pacpla. 

Y•fD - Ct6tl •*9l •,IO .... 
mu, 12.0f ıa--. 13 •-b•be. 

a.Dll - 1 ı• --. ) tt Viyana-
. ' ,,aJdtll ........ ..,. ..... 1 

Alman Milliget
perverlerinin 
Kararı 

Berlfa, 11 - Jeneral Foa der 
Golç'm rt,mtl altmcla toplanan 
Alman llillyetpenerler Cemiyeti, 
bıtila&Dat uefaillde noktai uza. 
nm .... u, bildirmiftir: Y.mc1ea lilthlanmak blrriJ .. 
tini elde edinc:lye kadar Ye 
Vena1 Maaliecledni ,..tınca1a 
kadar, vatandatfan •ıktmetia 
iclanli .ıt.~a alead.ae etmlJ• 
daYet ecliyorm. Bilİ itm.I 
harabicl• " ~ ._._ 
tarabDec.k yesbe hatb laafeket 
ve .S,uellıı6 mawaffaluyetl ancak 
ba ........ temin edilebiHr. 

Almtınganın 

bctısadi 
Vazigeti 

Bertin 17 - Bapeldl Foa 
Papen, iktdadl nzifet hakbacla 
ıaylediti bir nlitakta demiftlr ki: 

lktısadJ vaziyetin cltbeltllme1i 
içia alınan tedbiri• 1Ji neticeler 
vennlye ltqlaımıtır. lpizlerln 
adedi mı eylal6nde 140 b1ıı 
iken bu aene ayDİ ayda 123 bine 
imeiflir. E...._ piJaaalm ,esde 
15 wbuıp. 

aw llmm ............ 
alıcaldl tlınlMleıia ~ 
taüldltlerW ... ..... ... 

tediıatta ... •" -··· ifa ebDeleılal lı•ia iPa W ...._ 

ceiiz. 

Almanya 
Ve Viganada 
Müsademe/er 

Berlia, 17 - Hitlaclleırle Ko
mlniltler .-..,a. bir mlaademe 
olm111e bir Hillerci .. bir kama 
6lmlışttır. 

Vi1..., 17 - DID Simm .. 
riDPe Hittercilıde Soqal De
melsratl.r arvsmla bir arbede 
ol-.tur. Biırİli ,.. .. iri olmak 
isen 4 .. ........ 70 kiti 
teYldf ed' Tılir. So.,.l demok· 
ratlar tOfeWerle ateş etmitlerdir. 
Tnfek at .. 15 dakika alrmtlştllr. 
Ar&a,ter Ze,t.g p.tai hldi-
aeain ma'.,etiai po.. yllklet
tijincln ......_. ıeee yan• 
tal»llltbnlmfbr. 

Fransada 
Ayan intihabatı 

Pariı 17 - A,.. illtibabab 
netieellincle, cOmhwiyetciJer t, 
radilsaHer 2, lwMal ıoe,aliatler 21 
azahk kUM'IMf'-*. Muhafaza
kirlar 1, .. cenah d•buriyet
çileri 4, clnamn1etçi aoıyaliatler 
1, aoay.u.tler 1 azahk kaybet•• 
mitlerdir, lpn intihabatınıo bu 
tekilde aetieelenmeai Başvekil 
M. Hen,..._ bir •Uftffalayeti 
oı.alr hı e lr rralcta.lw. Ba intiha•• ,- .. ilıllaap edil-...... , ••. 

11..nlıo. n - • ,..... ......... ~ .. ,.. . ... 

Bir t Ce d a1alk-- talaclicli içü., mlzakereler, mllnakalaJar yapdarirea dljer tar~ftaa 
da Awapa""!l:,.e1eı8:: Jeai barıt gemileri inıa ediliyor. Burada pdljünlz amL toplar aon .. tem 
Frum bup ı..Uerinia atUle •• atet aaça .,manc1ır. Şa he7bete bakuaıa 1 



Jr.~ltcre llül.Ometi tar .. f.ındacı Gazi 
Jh:. ue hediye edilon t>serin tcrcüoıest 

ÇANAKKALE 
-133- Yazan: Ceneral Otlander 

Fr·ansız Kıtaatı Boğaza 

Doğru İniyordu 
Yeni bareklt esnasında geçi

lecek arazi, ırlrllndOğUnden çok 
daha karıtık ve arızalı idi. 472 
rakımla tepe ile Abibaba sırtının 
cehubu garbi taraflarında, 
arazi hafif n tedrici bir meyil 
ile ,ibihcezirenin Hellea tara
füıdaki aahiline doğru iner. 
SeddOlbahir taraf1Ddan baluldığı 
takdirde bu arazi her ne kadar 
arızasaı gibi ıörönllrso de, haki
katle biri bopza ve tıçn de 
Akdenizo döklllen d6rt dere ta
ra fmdan mllteaddit aksama ay
rılımşhr. Şimalden Cenuba doi· 
ru bu dereler ıırasile, enelce 
tarif edilen Zığm dere, Kirte ci
varında başlayıp Kirte dere ile 
Kanh dere namı altmda iki kola 
ayrılan ve Morto körfezine akan 
dere ve nihayet, tabya ve sevlml
ccyiş noktai nazarandan en mühim· 
mi bulunan ve Fransız cephesi
nin önünde bulunan Kereviı de
residir. Ahibaba tepesinin altın
dan başlayan bu sarp ve kor
lmnç dere bir mOddet Cenubu 
Garbiye doğru aktıktan sonra 
S sahilinin bir buçuk mil şimalinde 
dcnixe döklllllr. 

Bu derelerin arazıyı taksim 
ettikleri parmak Yeyahut mahmuz 
ıeklindcki k111mların, bütUn mu
harebe mOddetince hiç bir ismi 
yoktu. Fakat ikinci Kirle muharc• 
besini daha kolayca tanir et
mek için lngiliz kıt'atanm bu
ralara -verdikleri isimleri tuif 
etmek llzımdır. Adalar denizi 
ile Zigin dere arasındaki yiikıek 
araziye ligin dere mahmuzu, 
Zigin dere ile Kirte deresi ara
amdaki araziye Çam ağacı mah
muzu ve mütebaki iki parça ara ... 

ziye de Kirle ve Kereviz mahmuzu 
isimleri takılmıştı. Bu dört parça 
arazinin en darı bulunan Zigin 
dere mahmozunun genişliği rubu 
mil ile yüz yarda arasında tehalüf 
etmekte ve kısmı azamı çıplak 
o1up bilhassa Y sahilinin cenup 
'.<ı9uundaki parçası her türlü 
, ipcrden mahrum bulunmaktaydı. 

Çam ağaca mahmuzu İte, 

Kirt~ dere.ine akan küçük küçük 
dt reciklerle katedilmekte ve bu 
dereler, cenup tarafı müste!ma 
olfl1ak t\zere, ilerleyecek herhangi 
avc. ı kıtaatana ga)•et mükemmel 
sip•:r teıkil etmektedir. 1 1000 ) 
yarda kadar ıeniı olan bu ara• 
zide müteaddit çamhklar vardı. 

. Hiç bir tarafı~da aenifliii y._rım 
mili tecavüz etmiyen Kirle mala-

R~.sim liı/ılill Kupona 

1 abiatin i&i Cığrenıoe.t ııu.rorun ' 
n · ı ııııı İ1.i 5 adet kupoıı il ı bir· 

liı.lu couderiuiı. Resoıiıı iı. ııı r.aı • 

lil:ıiı.lır ve ·•ll• euu ıl J , . 

~ım, ıli esle" 
, e} ,. ~:ın 'aL! 

ı:uluııdu~ıt 

ıuem llll..et 

. ıı tq ~ · 

ulocok ın . '/ 

l:t·.::i uıio t.lııe; 30 iı; ıuilf .ı.t... 

ı· ıl ı ıı uı..~lıiti ad€t g j n lorı. ' •· · 

-

mu~u ise daha açık 'H daha 
arızasız olup, şark tarafından ve 
Kanlı dereye yakın bir mevkıden, 
Seddülbahirden Kirte k6yüne 
giden yol geçmektedir. Bu zikre
dilen mabmuzlardan en yükseği 
şekil itibarile en gayri muntazam 

ve baddı zatında en mühim olanı 
Kereviz mabmuzudur. F r-.nsızlarm 

o zaman İfgal ettikleri mevzilerin 
önlinde cenuba doğru inhina 

eden bu arazi Kirevizdereyi 
gözden tamamile kapatmakta idi. 

Jeneral Hunter - W eston ve 
jenerıd D' Amade ile yapılan mü-

teaddit müzakerelerden sonra 5 
mayuı gün saat t ,45 te 6 mayıs 
günli yapılacak muharebeye dair 

karargAhı umuminin emirnamesi 

intişar etti. Bu emirnamede düş

manın çok ağır zayiat verdiği 

zikredildikten sonra elyevm Ahi
baba tırtlarmm önünde cenubu 

şarki ve şimaligarbi istikametle

rindeki mevzileri işgal etmekte 

ve Kirevizderesi boyu ile Kirle 

önünde de ileri hatları bulundu

ğu izah edilmekte idi. Hücumun 
hedefi Abibabadaki esas müda

faa hatbm zaptetmekti. Asıl hü

cum 29 uncu fırka tarafından 

yapılacak ve garp ve cenubu 

garbi iıtikam etinden inki,af 
ettirilecekti. 

ileri hareketine aahah saat 

1 l de baıtanacaktı. İngiliz ve 

F r .. n11ı kıtali arasındaki hattı fa

sıl kanlı derenin sol, yani şark 

yamac.nda ve Ahibaba tervesinin 

fark tarafına kadar olan hattı 
müstakim üzerinde bulunacaktı. 

Muharebenin birinci safhası 
olarak ileri doğru bjr mil gjdile
cek bu suretle Fransız kıtaatı 

sol cenahları Kereviz mahmuıu 

lizerinde ve sağ cenahları Kere· 
viı.derenin ıol yamacında olmak 
lizerc Kcrevizdere Ü'zerinde mev
zi alacacaklır .ve burada siper 
kazıp her ne bahasına olurıa 
olsun muharebe roüddetince bu
rada tutunacaklrı. 

Bilbaua 29 unctı fırkanın 

ileri hareketine nıih:ver te~kil 
edecek olan Fransı z sol cenabına 

ehemmiyet verilmekte idi. Yuka· 
rıda taril edilen mevziler i,ral 
ve tahkim edilir edilmez, 29 uncu 
fırka Franı.ılarm sol cenahını 

mihver ittihas ederek ..sağa çark 
edeeek, Kirteyi zaptettikten aonra 
köyün farkında ve takriben şimal 
ve .cenup iıtikamet1erinde bir hat 
tutacaktı. Bu, muharebenin ikinci 
hedefini teıkil etmekte idi. Bun
dan ıonra 29 uncu fırka cenubu 
garbiden Ahibaba sartma, Fran
s ·z kıtaatı da ayni zamanda Ahi-
baba zinesiaden boicazlara doğ

ru inen sırta hücum edeceklerdi. 
( Arkuı var) 

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

29 T••rlnlevvel 

Veremle 

MUcadete GUnOdUr. 

SON POSTA 

Sahte Diplomatın 
Macerası 

( Baştarafı l inci uyfada ) 

bim bir ahı veriş meseleıi var
dır. Bu arada centilmen diplo· 
matla Şnkrll Efendi araaında 
tercllmanhğı eczacı Kenan Bey 

yapıyor. Busırada oradan mllbendiı 
VAhit Beyin geçtiğini gören ec
zacı Kenan Bey derhal kendiıini 
çağırarak: 

Buyurunuz Vahit Bey, 
diyor, tam ~iziu için gllzel bir 
iı... Bu zat Arnavutluk 
hijk6meti diplomatların dandır. 
MOkemmel bir bina anyor. 
Sizin apartıman bu it için biçil
mİf bir kaftandır. 

Bu teklif üzerine centilmen 
diplomatla Vihit 8. mükllemeye 
başlıyor ve ilk ıörüımelerde bir 
iti lif basıl olduğu için vahit Beyin 
centilmen diplomatı alarak bina
yı göstermiye götürüyor. 

Vahit Beyin apartamanı baki· 
katen centilmen diplomat için 
tam manasilc biçilmiş kaftandır. 

Çünkü binayı görür görmez be
ğe~iyor ve satın almıya karar 
verıyor. 

Bu iı bittıkten sonra centil-
men diplomat o aktam E9kişehi· 
re geleceğini söylediği konsolosu 
istikbal için Vahit Beyle birlikte 
istasiyona gidiyor. Fakat centil· 
men diplomat seyahat esnasında 
birçok para sarfetmiştir. Cek 
defteri bittiği gibi yanında da 
para kalmamışhr. 

Bu sebeple Eskişehirdeki ufak 
tefek masrufla rını ödemek için 
Vahit Beyden (250) lira istiyor. 
Vahit Bey, karşısındaki adamın 
tavırlarından :hiç fÜphlenmediği 

için kendisine derhal 250 lira 
vermekte bir ınahzur görmüyor. 
Bu parayı ala!'\ cen~ilmen diplo
mat Vihit Beye şunları aöylllyor: 

•• - Ben şu trene atlayıp 
konsolosu iıtikbal için Çukurbi-
sara kadar gitınek istiyorum. 
Akşam Uıeri konsolosla beraber 
geleceğiz. Siz bi%i bekleyiniz." 

Vlhit Bey bu ıözlerin de doğ· 
ruluğundan ıüphe etmiyor ve 
filhakika diplomat Ef. trene 
atlıyarak gidiyor. Fakat gidiı o 
gidiıtir. Akıam üzeri tren geldiği 
vakit ne diplomat, ne de kon-
solos ç!kmanuıhr. 

Vihit 8. Her ihtimale karıı 
yirmi dört saat daha, yani erte~i 
giinkU treni de bekliyor. Fakat 
ne gelen var, ne giden 1 . 

Bunun üzerine çok mahırane 
kurulmuı bir dolaodmcıhk tuzağı
na du,tOğUnü anlayan Vlbit Bey 
polise giderek meseleyi anlatır. 
Polis derhal takibata giriıiyor ve 
yukarıda bi:dirdiğim gibi, kendi
~ine diplomat ve sef ar:ethane 
memacru silıü veren Milo Briç Ef. 
yakayı ele veriyor. 

Milo Briç"in bir aralık Arna-
vutluk SefarethaneıJinde kısa bir 
müddet kitiplik yapltğ• anlatıl

nu,tır. Şimdi müstantik Bey bu 
adamı isticvap etm~ktedir. 

Eenzin Ve Gaz İşinde Cam .. 
bazlık Nas~l Yapıtmış? 

( Bat tarafa f inci u1f•d• ) 

nin maliyet fiatına tada göster
me" ıuretile kazançla~ım artttr-
mıtlardır. . 

Diğer taraftan aldıiımız ma
lumata göra, kompaoyalarm Tica
ret Odaama ve diğer bazı resmt 
mü~aseselere bu şekilde yanlış 
maliimat vermeleri de takibata 
icap ettiren bir hareket olarak 
aayılmaktadır. 

Resmi muameleye esas olecak 
malumata yanlı, vermenin eczayı 
mucip olacağı söylenmektedir. 
Bu nokta tahakkuk) ettiği takdir
de Müddeiumumiliğin kumpanya
lar hakkında bu noktadan da ta· 
kibat yapması muhtemel ıörDl
mektedw. 

BiKATB 
Bu Sütunda Hergün 

Rusçadan: Naci Satlallele 

KÜPELER 
Arkadi, Olıa ile bundan tam 

bin d6rt yUz altmıı j-tin evvel 
evlcnmiıti. lzdivaç\aranıu ilk Y .. 

lmda çok mes'ut bir hayat ıe
çir . iti ·rdi. 

O aın Arkadi, ~ndisin• 

6mrünlln en bahtiyar g6nlerini 

yaıatmıt olan aevıili karıslle · 
evlenmelerinin Hneıi olması te
refine doıtlarına bir ziyafet çek
miıti. Fakat ıonra, izdin.çlarmın 
takriben dört yüz, d6rt yllz be
tinci günlerinde bir manto me

ıeleainden baılamıt olan uygun
suzluk bayatlannı, ,ckeri az 

koomuı çaylar gibi yavaolaşbr
mıştı. Fakat bu yıldönümü ziya-

feti bir kere nasılsa Adet edi
nilmişti itte. O, her sene ayni 
günde mutlaka ..verilecekti. Ar

kadi ikinciyi Uçilncllyü verdi. 
ve nihayet bu akşam bin dört 

yüı altmışıncı günü akşamı dör
düncü ziyafeti de veriyordu. 

Dostlar davet olunmuıtu. Bu 
ilmi bir içtima, fenni bir kon-

ferans, bir taliız vazife, kavga, 
döğüş değildi ki herke• gelme

mezlik etsin. Muayyen saatte, bir 
kiti eksik olmamak şar~ile, her

kes toplandı. Arkadi misafirle
rini a% yemek· yem.,kle tanmmıt 

olanlardan •eçmişti. Fakat bu 
hesabı boıa çıkb. "Az yemek 

yer., diye nam •ermiş davetlile
rin oburları bastıracak gibi b-

kındıklarım görünce zavalhmn 
ağzı açık kalmıf h. Zira onlar bu 

ziyafete iıtibalarmı getirecek 
uzunca bir aÇlıkla midelerini din-

lendirmit de gelmitlerdi. 

Yemeği müteakıp ulonda o
turuyorlardı. Bir aralık dışarı 

çıkmıt olan karısı salona geldi. 
Rengi sapıara, yilzll kunetli bir 

ııbrabm çizgileri ile periJandı. 
Kocasına iıaret etti. Arkadi de 

onun arkasından çıktı : 

- Nen var, 11e oluyorıun? 

- Ne olacak, elmas küpele-
ri~ yok ortada ! 

· Şimdi "rarmak, ıolmak sırası 
ona sirayet etmitti: 

- Sabi mi söylüyorsun? dedi. 

- Tabii aabi söylüyorum. Yu-
karı çıl<bmdı. Bir de bakbm 
dolap kapağı ardma kadar açıl
mıf • . 111ahfaıa yalaği,Ot )~rtaıı.na 
ahlmıf, içind. küpeler yok. 

Ôyh zamaul~rda olduğu gibi 
Arkadi'nin hallerine, slzlerine az 

1nanhk, çok t~IA, Arız olmuıtu. 
Salona girdi, mecliste en yakın, 

en görgöln ve en fayanı hürmet 
misaf1r Gospodin lvanoftu. Ona 
doğru yürüdü ; 

- Karımın küpeleri çahımış! 

dedi,.. Gospodin İvanof hayretle: 

- Ne söylüyorsunuz ?I dedi .•• 
Arkadi: 

- Evet! cevabını .erdi. · Ve 
karıımm işin nasıl farktna varmıı 
olduğunu anlattı. Goıpodin lva
nof : 

- Ooo. •• Bu feci 111 dedi. 

Biraz dOtiindOk:ten sonra itlY• 
etti f 

Herkeıta &zerlerini an-
yalımU 

- Aman rica ederim, bea 
o manaya l6Jlemedim. Muhte
rem misafirlerimin biçbirindela 

fllpbell deif lim 11 Miaafirlerclea 
biri: 

- J\rkadi 1 dedi.. Goapodio 
lvanofno hakkı vardır... Madem 

ki bu rezalet bizim lturacla 
bulundupmaz bir aarada ..-

kubulmqtUr. fp zabıta da 
mlldahale etmif olaa ilk İf 

olarak hepimizin llzerlerimid an

yacakbr. Biz i,in bu k11mını ol

sun kendi aramızda halledelim. 
Daha doğrudur. Arkadi mahcup: 

- Nasıl olu.rJI diye mırılda
myordu.... Kerar verildi ve sıra 
ile herkesin Üzerleri arandı.. Ne 

olduğunu tahmin buyurursunuz? 
Arzedeyim: Küpeler bulunamadı .•. 

Bulunamadı amma f.. isimlerini 
neşretmiyeceif m. bu yaman mi

safirlerden kimisinin cüzdan ce
binden gllmDı çatallar, kimiıioia 

iç cebinden gümUı kaşıklar, ba
zılarmın pantalon ceplerladea 

tuzluklar, biberlikler, ufak kır 
metli vazocuklar, batta bardaklar, 
neler, neler çtktl. Bir arahk Ar· 
kadi yalmz bulduiu kan11n .. 
kulağına eğildi: 

- Ben kOpeleri buldum. Hiç 
uıini çıkarmalf dedi ••. .. 

Hır11zlar; knfürler, tahkirler, 
teıyiflerle tellenmİf • pullanlDlf 
birer affa mazhar kılaoıp kaptd ... 

ıarı edildiler. Namuılu misafirler 
de bu bidisenin yaratbğl tat11s 

ha va da fazla oturmayıp daialdılar. 
O zaman Arkadi karısına: 

- Y aaa kuıcıiım ... itte bir 
le ! dedi... Ben ıonfrada hanglıf. 

uin .kaç çata'7 hangisinin ne ka
dar kqık, velbasıl kimin ne qır
dığmm hep farkındaydun. Senin 
klipelui bu arama tarama amel~ 
yatına bir •eıile yaratmak i'İll 
ben Hkladu•. Nazarıdikbtial 
çabuk celbetain diye maU.. 
dolabı açık; •e mahfazayı yat_.. 
ğm ortasına btraktam. 

Hayretten aj'zı bir kar4 
açılmtf olan Arkadi k8"1eriae 
kavptmanıo 8ffİncile pderi P...
lıyarak zekiama ve . dikbtiae 
hayran ~aldıiı lcocaıının boynuna 
.anide 

- Yamansm vallah1 !... dedi 

Kiralık apartıman 
Oemanbeyde Tramvaya 

ltlr dakik• 

Şişlide Osmanbeyde 
.A.fitap sokağında 18 nu
maralı Araksi apartıma
nının 6 numarası kiralık
tır. 5 oda, bir sofa, 
su, elektrik, havagazı, 

güneı ve hava 
--- Ka~cı1a alracaal ecltllla __ _, 



,., 
ir Hırsızın Başından Gepn Vai'alar. 

(Ara11 ar> 

Askerlik Daveti 
1 - 326 cfan 324 (Dabfl) Dogu•· 

lu'ara kadar ve bunlarla muamelep 
t:ılıi \ Oksek Ehliyetnameli Ef. lede D. 
fıkra.'nn:ı tabi ofan'u J-tı-Tc.-ts3 de 
ihtiyat z. MP. inde bulunacak veçhile 
sc,,·1.edıleceklerdir • 

... - 82a D. lu Ye IManlarla llu• 
mcley• tabi 316:M4 O. Jwlar bekaJ• 
kııa Hizmetli ve ıblioyelnaDJtaisltr 
1/ıtfl'eti93~ de Orta ehli1et1aamıllter 
1·11-Klnun-983 te Tam elall7etnam .. 
liler ı-.»arı-933 &. Ba..-rlfk kıt'alVJPt; 
Yük* ehliJ tnamelilerle D. fllrruı 
menaJp Qlanlar ı Maıy.tBS le batlyat 
zabit ll.P. iHe balHaeak Y~hile ıevk 
edilecekferiıulea 8!$ D. lular da dallll 
olduğw halt e lııhlmum Kın btımetll 

Ef. it rin .~. Gş. !erine mfir:ıcaatları 
i ~· ol•nur. 

4t50 metre ellmıP' 1'0a 
1 - ~ metre elbiselik ltoz çalia ._,... M la tar.._,. 

konulmuıtur. 
2 - Kırdırma ,artları kliıdmın t..alEI ~eri a. .. ı.n,ıet

ten almacakhr. 
- Kırdlcla•a Bapaldiriyette kvibla. ...... .ab• k.-.. 

yona taraf.nclan yapalacaktar. 
4 - Kırdırma 8711 D3ftaribiDe ramp,• .tr ghl 1aat 14 tectaı. 
5 - Her iateldi, Liçilmif bedelin 1W. 7,5 P .._ 7a .. 

.f3 lmn11hak 'mlinklcat govenme -ı9minat. laril• belli ... ueo eYTtı 
komisyona ,-.reri. 

8 - 6rnek: &taD1Rd Glhnrllr Muhafau . .,_.cliriyetiadedft. 
l.t.kWer orada ..,.wlirler. -
lst~nbul Gümrük Muhafaza Başm .. -
ünutn-tnden: 

1 _ ı mTO ••tre astarlds 
•ıo • ç..,.....rk.,.. 

kap .. wfla lmdır•J• koau'mUfbtr. 
! - KlrChrma prtlan lr1i9dtmn tasdikli 181'etlerl Batmldiri

,.atea alınacaktır. 
3 - Kırdtnaa ..... 16iyette kurulacak alı• aabm komisyonu 

tarafmdu J&ptlacakhr. 
4 - K rdırma 8 11 mı tuiWae 1'1111 y• .U ... saat 11 eledir. 
5 - Hv iltekli biçilmif bedelia 1Uıle 7.5 p elaa 279 lira 72 

luu ..... -Yaldaat pvenme "teuılMt • larile ltelli ... ttea .... 
k ............ ı.n. 

8 - On.ek: lataaln.ı Gbarllc MuWa. Ba~ 
l.tıkll•.a.I•~ 

• • 
ı .. .. .fır 

Ttıbiatinizi Sögligelim •.. 
'Reaaalnlıd k~oıı ile gö;ıderıniz. .Kapo ı d ' nııuladır. 

\İiı ve ~ ı 1'1 .. i.-~·- ve tit 
uma riayet
~Birpyi 
tertip ft fan

ıimde isabet 
eder. Defter 
bJ.tmak VO kayıt 
ppmak gibi 
itleri dikkatli 

ve telDİI ela
J'K yaptı. T & 

~HM,al \ e maeera
ya fazla yer 
vermiştir. J.,. 
ıeti nefı me
ailinde has
tas \C kıs

' kanç davranır. 
Jlüyüklüğü se
\er kendisine 
.ehuımi)eı ve-
rilmesini ister. 
H6snü J»Wle 

izlik llahainde tiaia ~ı. meledea tak.dır ve teve(;cühten 
ÇiiriiltiieQ Ye .pllbilaa 4etiJ.dir. hazzec)er. 
SOkaaeti tnqih _.. 

• 13 a..-.• ...... 
dikli: anidir. 
laıına · göre 
yaraftld detll
.tir. Siz anJa
mıya ve iyi 
o.eyleri taklide 
temayUI eder. 
Yaptık lannı 
meydana vur
maz, sınıı 

davranır. 

Zeki ve 
• te 1t- Saltrl ..,.s 

açık t&vurla
dur. Zovahin 
uysallık gö,t .. 
rir. muamel&-... 
tında, hile ve 

i riyaya sapmaz. 
\ ŞıkJıiı sever, 
parayı fazLi 
sarfetmek is-

ter, eğlence
den mahrum 
kalmıya taraftar değildir. 

Şen ve 

Fransada Dikkate Değer 
Bir Mahkeme Hatas1 

Bir Mah .; anlışlıkla On Seneıe1 
Mahkiim Oldu, HükünlHemen BOZUidu 

FrUllZ zabıt.., 80ll ıı••nda 
Qi DaYD .__.. t .. HlreH biw 
a,.ladu , ......... ..... 
.......... - itN bit oto-
.... ç• ....... - hap19 ............ '• ........ , .... 
tamam ..... w plsw•ı. --. 
bnla .. • tutul-
..... .... q'oaao!HI , ....... -·· .. ...... 
y~yı ele ftimit. Ş. liale alre 
Gi Dao iki cirim._ mahake
me edilmek ilam seliyorda: Ka
til cllnn&. otwWI ......... 

Ciaa,.te Ut bllaldbt nraka 
huilz t•mamlaaw+ .. ı..,. 
dudun lunalak c:ll~clea dolaJa 
daha enel mahabme ed..._. 
mlnUip ı&'llmlt we tl*wa,a Mt
lanmıfbr. Gi Dam ha dan M
ticeıiade Oll sene lüipli ceza11na 
111ahk6m olmuftur. FUat ..... 
keme bu kararı verir termei ele 
dehfetti hlr .. kidap t1ilflll 
an&.plmıpar. 

Ceaa maım...W. 
od 1ene bapia ees•-• •tM a. 
etmui,. ilk- defa J&flp bi • .._ .. . 

mahkum olcluta ......... M; 
•ltıka adcletmainca.lir • 

...... içiatlr ld lllalikeme 
hepli. ilk c'lrmlnd• aoara 
Gi l>Maa ~ .. .,.. ..... 
k• ..... ....... • ...... 
....- dilrlaate alnı• .... 
iki mialiae çıkal'IDlf " on MM 
hekim veraaiftir. Fakat 1aata1a 
dlpl .... Çhkl: 

Fraa111 eeıa ba-, '* ne
vi bir cftrmln aWra hfldl etıt 
meai için munmaanvaldile we 
hiç olmana 2,5 lene bapM ....... 
ktam edilmesini tart kc...,.. lw
buki Gi DaYD ilk defa Wr ... 
neye mabkim o•ıra bmcl 
cezua• n iki mWhııe ~ 
.... IADa~- ......... 
..._ .,.,.. J•pmelrle luata et-
.... Şimdi lllll&IWI ubecr.ı:. 

··--· y.,_ Mili .... 
,....,. ··--· ...... ill .. 

Mahllem•Dawn 
.. bkt• ed8ecek olan ... •dit. 
-. bir ... &ili ... ., .... ..................... 
.tilet ... eıe.r ........ , .. 
... ,.. •alakemai ... hllail 
ftrlaal 'h18iftut. 

....... _ ... 
Elkldalla..t .W. w -1a"ra p ... ..................... . 

tanttthmıt Ye olaa '
lekaata •lfti• ' •rllklanru ._. 
.. ... .... ,. 1allut , .... 
larden pfri m ,Wllıfl'lne k61ay-

ol•ak sllr• $ bp yemek eo 
kurap .......... lı:oy•11ftur. 
l)ltall .... 1r ••rulm ~n yt-mek 
• ~.ar ziyafetleri de bbal eder. 

.... ....... 11sancı ............. 
.......... 1 

Mabcus •• par ya tewrilaneai m.
karrer hane 99yası Bl7flk Panuakk• 
f!l n\lmarah hanede 20 Jo-83! .. rfblae 
idadi peqeabe .... ... 1! ... 
ıtt.-.n birtael ~k arltanıL auletlle 
~t·41Rdan ı.iqtiedll •Pl mah&IM 
~ Mrecau'•• .illa otvawr. 



SON POSTA 

NECiP BEY DİŞ MACUNU 
Diflerin kıymettar hamisidir. Ditferi foci gibi 
beyazlatır, çlirlimeıine mani olur. Fiata ::bet' yerde 

15 kuruştur. 
Dr. A. Ktrı1EL 

AwupadHiiiA•'•S"""AaNt marka 

MUSTAHZARATI: 
Perakende Adedi kuru~ t 

Hatan ku•vet şurubu küçük Wl 
" • M büyük ı , o 

" 
1 K. 15D 
ı 24 litre 2o 

.. 116 " 30 
,. .. ' " 50 

• 14 .. rno 
" . • - il 180 

Nesrin. kolonyası ı 8 litre 30 

" " ı 4 " ro 
" .. 12 " 80 

Hasan tuvalet sabunlan :köçlik 20 

" " " büyUk 30 
Haıan gliserin sabunu 2() 

., .. ,, limon,gül 25 

Hasan çocuk podraıı 20 
Hasan ınrmeıi {sUrmedanlığı ile) 20 

.. .. Lüks buyuk 50 
Hasan (Dantos) diş macunu 20 

,. (Dantos) diş suyu 3'J 

Hasan Biriyantini 40 

Hasan Zeytinyağı l 4 K. 25 

" .. 
• .. 
" " 

" .. " 
" 

1 2 " 40 
l ,, 

1 Ok. 
7Ü 
90 

2. l 2 ,,şiıe ile 225 
5 

11 
tenekHI 45() 

13 it " 1100 

J'crnkPııde Adedi kuru. 
Hasan Fayda 1 2 .. 70 

il "' 1 " l 10 
Hasan Fayda 6 litre tcnekcaile 500 

,. ,, Pompa 75 
Hasan çiçek suyu 1 4 k. 30 

" .. "1'2., 50 
Hasan gül suyu 1 2 kilo 50 

., Mai mukattar (Odistile) 20 
Hasan Garanto (perezervatif) 40 

" .. " ipekli 75 
Hasan dit fırçaları muhtelif fiatta 
Hasan bahkyağı 1 4 le. 40 

" " ı12 il 60 
" " l " 100 

Hasan diyabetik çikolatası 20 
,, ,, k. 360 

Hasan gluten ekmeği 3 
,, ,, gevreği 55 
,, Bademli gluten ekmeği 55 
,, Gluten makarnası 1 2 k. 55 
,, .. Şehriyeleri 1 2 k. 55 

Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 
,, buğday özü nişastası ,, 25 
,, irmik özt\ ,, 25 
,. patates Ör.Ü unu ,, 25 

,. arpa " n " 25 
,, yulaf ,, ., ,, 25 
,. mercimek özü unu 11 25 
,. bez iye 11 ,, ,, 25 
11 Munasti nezle panzehiri 50 

Hsan Bademyağı Şişe 
Hasan Kınakına HulAsası 

T rihofil Saç Suyu t 25 
30 Treparsol Frengi ilacı 225 
30 Süheyl Romatizma illcı 125 

Haun Fayda 1/4 k. 45 Süheyil iştah ilacı 100 

PETROL 
-NiZAM-

SAÇ DÖKÜLMESİ VE KEPEKLERiN 
en müessir ilacıdır. Saçları uzatır, 

kuvvetlendirir . 

Sarkt Profesörü 

Mm Pavla Zavaros 
Vl1a•a mualkl Ye temall aanayl yllkHk akademiainden mıııun vo on sene metbur 

rına n muılkl profea5rll Mme ROZAPAPIER PAUM GARTENHR'ln asistanı olarak çalış
ıatt .,. halen Dariilbadııyi gına profe16rll olan Mme Zanra! ş:ırkı vo opret temılll için 
talebe lh:ıı:ar etmek Uzere huauat deraler açmıştır. Müracaat edecek talebeyi, Pazarte1i, 
f&l'IAmba, cumartesi gU:ılerl 8jleden aonra aaat 4 to Tlinelbaşında Enıla sokağında 6 ,._0 • 

41111rdilne0 kattaki hanealnde uyıun ıeraltle ı,abul eder. 

ısh.nbu belediyesi ita .. arı . 
l * ~ 

--...... ~~~~;llii!i....., .............. ~ ••••··~•-.w ........... _ --- ~ 
Kqif bedeli 479 lira 76 kuruı olan Aksarayda Küçük 14ngada 

Akarçeıme ıu yollarınm tamiri açık münakasaya .. oııulmu,tur Talip 
olanlar ketif evrakını görmek llzero her gUn Levazım Müdürlüğüne 
münakasaya girmek için de 36 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 20 10 932 pertembe günli saat on b~şe kadar Daimi 
Encnmene mUracaat etmelidirler. 

1'--
Yeniköy' de Güzelce Alipaıa mahalJcıindo Köybaıı caddesinde 

2·316 No. la hanenin maili inhidam olup sahibinin ikametgahı meç
hul olduğundan tehlikesinin izalesi için tahriri tebliğat ifa edilme
diğinden 15 gün zarfında izalei mahzur edilmediği takdirde Dairece 
muamelei kanuniye ifa edileceği tebliğat makamma kaim olmak 
özere ilan olunur. 

latanbul Birinci Ticaret Mah
kemesinden: 

1 taJ bul De!terdnrlıgmı ı Gal. ta la 
Yı dız huuında l No. lu d.ı rede B 
hiş a~ ı u P trol ş'rketi m lıı1''s ıll ı . 

1\ 1 ı s O) hine ü28 1228 do ) a Nuıı n
eı 1 .a ı O) lediği 46:>4 lir ı ıl.ıcak 
d ' ı dola) ı mumnilcı ho telıti0ıi 
rn l z ı 'r. k ıkaıııotg1'lbı oçhul ol-
d r 1 l ti toblıb dılernod indt 1 
llıık ııulll muh kom lf\ri k 1ı ın unuıı 
ı ı ı fııct ı adde i mucibiıı e il.ı wıı 
tti 1 to> t ı asımı. k rar \ erılcrok tcblı~ 
oluıı ı .ık eHak mahkeme dhaııhaııesinl 
ta ık l ı tımıt olduğundan ınüddoı.ıloylı 
M. 1\ !mis tarihi ilAnm tordıımı ıın 
itıb:ıreu 011 eün ıarfı dıı. nıı.ılıkt·meye 

SÜREYYA OPERE l i 
l 0 ·10-32 akı mt ~t,:ıo da uınuııı:ı. 
l! t-10-.12 c ı ınn ı l <lf' talcb Y<' 
~ ılık{ r· lreyva siıınn :t!!lllda 

, .. t: * 
f.M0-.:2 cu .ırt i ;;. lııaJcb.ı ııı<l t 

FERAH Tiyatrosunda 
' E . • fTilr., opH<'ll • ptrdı. BfJ) ÜI\ lı. c 

~l.l poı;eHı 1daro ı ıde 18 işili kur t1lra 

ın rat aatl da\ a 

\ ('O ap l:lyilı ı 'orroedıgi t'4 .dird8 
lı 'kluud:ı. muııme!eı gıy al İ) e ıcra lr.ı
lına"ıığı ili.n olunur. 

\ • 

J A K 
Sultan Hamam, - lstanbul Hamdi Bey Pasajı No 52 56 

Ç A B U K v· S 1 H H 1 

uıau1., ıh 111 ı.ı: fır ısız 

1 1 R A ~ olıu, k 
• ~ i t r ııi ıııiz. 

1 r ı ıı ı .11 l l.1 ııı ı . 

MiKROP ul.uı fı ı 1,mfoıı, , ı.zn
nıız lıı dl tını lı ır t'Jl ır.rn pOLl''lı 

,reın 'ı .ılı ınl ırcl.ı ı 1 utıılı r ıı

ıı ·z l\tl~Cıl \ u ı \ ııı. t ipler 
Yll:llır. llt>r ) rdu :\tılır. I> po u: 
Ycşıldir{lk 1\ 11·1 uı Han Nn. 10 

Jf'I •ıt :ı ...---· 

kara'nın · eh l>üyük 

Kitap,. ; g'!-ıete -ve 

Kırta·siye' mağaZa.sı 

AKB·A 
lhtöp evi va kırtasiyecilik 

Aaar arta \ar ~addeai 
r~ ıc:ıon: . 3377 ~ 

·'· 

Her lisanda ga.zete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kirtasiye eşyaaı 
. ve mektep levazılnı 

' . 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı· makineler 

ve . amaför .· i~leri 

Etem Pertev ıtriyah 

, Kütahy~ çinileri 
-:~ 

-dil ı Bu <">•mbadan ltlba<eo 

'DA /rr . . muamıı.ı bvlamı7an karllerlml:ıı:ln IQtf .. 
qVV"?"~ matbaamlıa blldJr-lerl rica 

Çeltik Fabrikası 
Meh~et Karabekır ve ŞUreklsı 

hını r Halat c~lld ı 4fi No. 

'I Urki~ eııhı on i tem ve eıı bUyuk 
falıikn ıdır, Ocr<'t gıı) et eh' encllr. 
Z lrraa azami kolaylık gösterilir. 

EDİRNE PiRiNCi 
~leııılı'ketiıniziu hır hır:ıhııda l>UtUn 

ı•cııobi \U yerli piriııçloriııe tercih edilen 
bu ııoh pirinı;-lt•r fabrikamız la bulun
mı..ktadır. Harice ııHınuneler gönderilir. 
Telcfon::!OW~ Telgraf: lstnubul: Kabar. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teals Tarihi 1'°6 

Merkezi: Berli n 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
lstanbul ,. 2441 O 

Deposu " 23227 

Her nevı 
banka mzıanıelatı 

olunur 

lçüüzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mide, bar ak, böbrtılc 

cln,ktınlül'.;'1lne 

Fenni 
Kor salar 

tstiyonlcre öl~ il 
tarifesi gönderilir. 

Emin6nü: 
İımir ıokağl 
TeL 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Oahlll ve. çocuk hekimi 

Celalettin B. 
İadci afıy tle klon afı abık F'aUbtC 
1 umrulume çittt-. Bosna • Her e1' 
ııp rtımanıııclakı ıuuaycneha.nesiu .. 
d b:ı t ti rmı k· uul vo fp lnvj 01 l f. 

__ _,. SATILIK HANE .._ ... 

Yedikulede imrahor ilyaa Bey 
mahatlesinde Hacı Manol ıo

kağında 134 136 No. ev uc~ 
fiatla satılıktır. lstanbul Telefoll r ı:.~,1?.~!~.,~~~~ .. ••=•••••••••••-•• Tarih, politika, diplomasi ile 

Dr. Celal Tevfik meşgul olan hiçbir kimse buııu 

Şirketinde Kerim Beye 
Müracaat. 

Zührevi ve idrar yolu 
Hasısıı ları nıutoha &ısı 

defaat ile okumaktan müstağ· 
ni değildir. hC'r l it ıp~ıda ı:;o Kr. 
'1 erct ıııf': Haydar Rlfat Beyindir 

Son f'octa ı.sı 

S•ı..ııhı. At: Ci(U.U 

Nıttriyat Müdütli: Halli LOtll 

~~~--~~~-___...,,. 


