
lstanbul Fırıncılarını Zen-Hobyoncu Hainler Arasınd 
ginEtmeğeMecburM~yuz Kızıl Kıyamet 
Her Hafta 32 Bin Liramız Fuzuli Olarak 

Fırıncıların Cebine Akıyor 

Fırıncıların Kurnazca 'Ve mahirane bir şekilde istismar ettikleri Fırın 
amelesinden blr grup 

l.tanbulda ekmek meı' eleıl ııralarda bizde kendi tetkULlerl· 
benUz tam manaaile denilecek mld ortaya atmayı faydab bul-
fekilde halledilmlı değildir. Bu duk. i ki 
mea'elenin daha ıu kaldıracak Bugün lstanbul'da ekmeğ n -

· loıunu 8 kuruı 10 paraya alıyoruz. 

Koptu 
Şam' da Gizli Bir içtima Yapıldı 

Şam, 19 (Huıuıi) - Suryed• ı 1 Cel4detlo kardeılni ıuilatim 
bulunaa Knrt ıergerdelerl tara· yapmakta itham etmiştir. 
fandan, burada, Şam bUk6metinin { Son Posta : Bu şaiiştl 
haberi olmakaı:zıo gizli bir top• meselesini birkaç gün evvel gi 
lanb yapılmıştır. Elcezirede mlis- Şamdan aldığımız bir habere atJ 
takil bir Kürt kırallığı kurulup kısaca yazmıştık. Şam mulıabi 

mizin şu mektubunda rezıılet 
kurulamıyacağıni tetkik etmek hıyaneti bütün ta/sillitile okııy 
Uzcre yapılan bu toplanbya Hob- bileceksiniz:. J 
yon cemiyeti reisi Bedirbanilerden Bu ithamın ıebebl ıudur : 
CelAdet riyaıct etmiılir. Bu top- Geçen sene Dinç lımind 
lanbya, Türkiye firarilerinden bir lngiliz jeneralı, Hobyon c 
olup senelerdenberi cenup hudu- miyetine mühimce bir miktar pa 
du boyunda faaliyet g6steren ve teberru etmiştir. Bu parayı, Cet 
Kamışla da oturan Nuaeyblnll detin biraderi Süreyya Mısırd 
Kaddur Beyle Hasiçe'de oturan teslim elmıf, fakat yarııında 
Haco Ağa, Cemli Paıa zadeler- fazlaaı CelAdetle Silreyya tarafı 
den olup Şamda bulunan birkaç Surige'deki firari Kilrt sergertlelıe- dan ıahıt ihtiyaçları için harca 
kiti ve bazı Ermeniler lıtirak rinden Kaddar B. mıf, bir kısmı Şamda çıkan H 
etmiılerdir. zakereler çok hararetli olmUf, var isimli mecmuaya verilm 

Aldığım malQmata göre mfi. bir ara Haco Ağa, Bedirhan! ( Duama 9 uncu sayfada ) 
yerı vardır. Belediye iktıaat mO. Fakat bu para pnhalıdır. Hem de 

!~:!~~~~u~çi!ut.,~~ik~~":::~~ t:u çok(~:~:;~:~ u~::~~y,~:tD •·· r' _________ __,,,,,., Telef on Şirketinden F azl 

Sokak Köpeklerini Öldür- ~~~!tk~~:. Paralar Geri Alınacak 
mekten Vazgeçmeliyiz! Bu~_01°rıar 

Relalcihnhur Hz. Bur· 

B 1. c· 1 • • isi h Ed. o d d sada yUk•ek tetklklerine 
UD arın IDS erlDI a lp r U a devam ediyorlar. Bu 5,;:. 

Kullanmak Mümkündür susta son dakikada ahnan 
Sokak köpeklerinin kıymetini muhabir telgraflarını UçUn· 

bilelim, bu zavallı mahldldara cU sayfamızda bulacak· 
öldürmekten YBıgeçelim 1 Bunların sınız. 
cinslerini ıslah etmek, faydalı 
itlerde kullanmak mUmkUn ve çek 

basittir. Bu sözU ılSyliyen , .• bu teklifi 
yapan zat, geçen ıcoe ' Pariıate 
bir doktora tozl hazırlayan baytar 
Hikmet Şakir Beydir. Hikmet 
Şakir Bey tezine mevzu olarak 
tıtanbulda, adetleri binleri aşan 
ıokak köpekl .. rini almıı ve hull· 
saten tunları yaımııbr: 

lstanbuldaki ıokak köpekleri· 
nl belediye imha etmektedir. 
Fakat bu hareket çuk hatalıdır. 
ÇünkO bu köpekler tabiatin 
bize bir lutfudur. Onlaran cinıle
lerinl ıslah etmek lıe bizim eli· 
aıiıdedir. Bu işi yapahm •• 
bugOn belediye memurunun 
elinde can veren bu &aYallı 
mahlfikları orduda, poliıte ve 
diğer itlerde muharebe k6petf, 
ııhhiyo köpeği ve takip köpetl 
olarak kullanalım. Bu ıuretlo 

Baytar Hikmet Şakir B. -
memleket milyonlarca Ura taıar
ruf etmlı olacakbr. 

Baytar Hikmet Şakir Beyin 
bu teklifi Franıa ilim Aleminde 
bUyllk bir alAka ve ehemmiyetle 
karıılanmııtır. 

Eren köy Lisesi Mezunları 

Erenköy lcıa llıeıl meaunlan aralannda bir cemiyet kur.dalar .,.. 
clUn akıam T okaUiyaada bir çay aiyafeti tertip ettiler. Rumimia 
d1afettea l.lr laübadar. 

.! 

Başvekil Paşa 
Bayram Tatilinde T etki

kat icra Edecekler 
Ankara, 20 (Hususi) - Baıvekil 

Pqa bayram tatilinde Antalya 
ve ba•allıindo umumt bir tetkik 
sınintlıl yapacaklardır. 

Hariciye Vekili 
Ankara, 19 - Hariciye Vekili 

Tevfik RftftO Bey 6n0mllzdeld 
hafta sarfında, Tahdidi tealihat 
konferan11nı lttirak etmek llzere 
Ceoevre'ye gidecektir. 

Profesör Malş 
DarUlfUnunun ıılabı için bir 

rapor ba:ıırlamıt olan profesör 
Malşin ilk ~abard.a memleketimiz• 

de mühim bır vazıfeye tayin edile-
ceği haber nrilmektedlr. 

iTmur Taş Han Göz Hapsinde 
Tahran, 19 (A. A.) - Noelde 

ıah tarafından azledilmiı olan 
••ray nazın Timurtaı Han, ball
bazarda g8ı bapıinde bulunmak· 

tadır. 
lkametglhından çıkmaaı me-

nedilmiştir. ----------.... ~ .......... ....-
,-- Ahmet Reis ~ 
Türk Denizciliğinin Kah
ramanlık Maceraları 

Dolu Bir Safhası 
Yazan: Piger Melon 

Yakında, ·son Posbl'd• 

·-------
Komisyon Böyle Karar Verdi 

Şirketin 6inası oe mahut otomatik telefon 

Telefon ŞirkeUoln mahut be- mut albl abonelerinden aylarca 
Pp me1eleıinl unutmadık. Şirk.. mOddet fazla para aldı, fakat 

ıOqOn birinde .. Son Poata.,aua 
Un, mukaYeledeki sarih maddeye bir (bban netlceıl ola~ak yakayı 
ratmen lstanbul halkından fazla ele verdi. Okuyuculanmııa ve 
olarak aldığı paraların acııı h.. latanbul halkına miljde verlyoruzı 
nOz yDreğimizdedir. Şirket. lap Telefon tirketinln yanlıı be-
liz Uraıının d01t6iOnll bilemiyor- ( Devamı 8 inci eayfada ) 

Almanya'da İngiliz Casusları 
-9- Yazan: Berndor/ 

Alman Polisleri ecne6i casuslarile ı•celi, ,ündada tl•l11tl ,,;,. 
rnRCfUl.le laôlintl•tlir. 

(V ... aım laden • uacu -7fantt•• eku~unua. J 



2 Sayfa 

İialkın s:si l 
Şehrimizi Temiz Ve 
Gü~el Tutalım! 

JJeJediye Sulfanahınettoki bot 
tabayı bir park halin• getirecek· 
mlı, ayni zamanda asri halllar 
da yaptıraeakmıı. Bu hususta 
b&lkımıs diyor ld : 

Suat n. (Galata Mumhane caddesi) 
- Sultanahmettokl meydan da 

.,ark haline çe•rllecekmif, lkl eaki 
eaer arumdaki bu aabanın çöl hı· 
llnden çıkarılmuı tOphHll bedii 
bir ihtiyacı tatmin edecektir. Bil· 
haua uyyahlara karıı iyi bir rek· 
lam vaaı ta11 olacaktır. Benim bu 
parktan ziyade orada yapılacak J•r
alta tunlet Hlonu ho9uma ırlttf. 
latanbulun b8yle birçok salonlara 
ihtiyacı vı:rdır. 

Ahmet B. (Şehremini Karakol 
Sf kağı 18) 

- Belediye, Sultanahmct meydn· 
nmda bir park yapbracakmı;. O 
bo~ uha da güzel bir parkla kapan· 
dıkt n a:>nra, Sultanahmet latanbu
Jun en oirin ıomti olacak demektir. 
Bel diy nin yüı. numara ihtiy.acını 
dü,Gnmesi de çok mühimdir. Bazı 
eokaklar dıı görülen mnnzarnlar 
~ ıplan cak bir fcydir. Fakat bun· 
)ara da biraz hale vermek icap eder. 
Çdnkü ich:rde kafi miktarda !: la 
1oktur. f.tanbulu temiz bir hnıdc 
bulundurmak için bllha11a kalabalık 
Jcrlerdc bö}'le aalonlar yapmalıdır. 

+ 
rerlt B. ptııtuk.ıit AJ asofya Üçler 

ınıı lı .11. il) 

i•tanbul çok dağınık bir ıeh'r
dir, tanzıfat işleri hakkile yapılamı
yortıa bunda belediye ile beraber 
hnlkın kabahatı vardır. HAla pence
reden çöp atanlar, pli au boşaltan
lar, aokaklııu tükürenler vardır. 
ÇC>plcrlnl •okağa dakenler de az 
det L İatanbulu ıe>ren ecnebiler teh
rln güı.elligine bayılıyorlar. Fakat 
pi1>lıtı nl de unut~mıyorlar. 

* ~alim Bey (Ü kftdnr B ~larlı.ltt 43) 
- E kiden t•hrimiz daha temiz.dl. 

Her c mi ve liebilin yanında birer 
holi vardı. Bu yerler fcbrln umumi 
tcınizliğ ni mufuıf,\:ta ederdi. BugOnkü 
ıurın ne tcmi:ıı:.ak, ne de sıhhat kai
delerine uymı7.tn manıı:aralar ndan 
arhk kurtulmalıyız. Bilbaaaa Sulta
nabmettcki boı meydanın park 
J•ptmlmaaı beni çok memnun etti. 

Yılbaşınd'\ 
3000 Çam Dalı Musadere 

Edildi 

Bu aene Noel ve yalbatı gün
lerinde vilAyet Orman başmlidür
lllğü bütün teşkilatını 1eferber 
etmiş ve çam dalı kesilmemesine 
ehemmiyet verilmişti. Buna rağ
men ba:r.ı kimseler fıraat bularak 
dal keamiıler, fakat bu dallar 
musadere edilmiştir. Bu ıurctle 
3000 lcadar çam dalı mlisadere 
edilmiştir. Bu şekilde kanuna 
muhalif hareket eden kimıeler 
hakkında kanuni takibat yapıl
mıthr. 

Adliyede Bir Tevkif 
Evnlce kaçakçıhk cOrmUnden 

bir buçuk ıeneye mahkOm edilen 
Ha.-ilaoı Efendi iıminde birisi 
dUn Adliyede dolaşırken tevkif 
edilmiştir. 

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

SON POSTA 

• 

Beyaz Hırsızlar Türedi 
İki s~ bıkal-;- Haliç Tar aflarında 
Soymadık Ev Bırakmamışlar 

Poliı ikinci Şube memurları dUn Beyaz Nuri ve 
Beyaz Mehmet isminde iki azılı hıraız yakalamıılar
dır. Yaptığımız tahkikata göre bu iki beyaz hırsız 
bir mUddettcnberi Haliç taraflarındaki evlere mu
sallat olmuşlar, Fener, Un kapanı, Cibali ve Çar
şanba ıemtlerinde birçok evlere girmişler ve bir
haylı eıya çalıp kaçmışlardır. Polis memurları bu 
azılı hırsızları yakalamak için tertibat almışlardı. 
Fakat Beyaz Nuri ve Beyaz Mehmet bir türlü e)e 
geçmem;şlerdir. Bunlar ıoymıya karar verdikleri 
eve bir otomobille geliyorlar ve çok kısa bir za· 

man içinde evdeki eşyalan otomobile aktarma edip 
kaçıyorlardı. Hırsızların vaziyetini iyice tespit eden 
zabıta memurları bu azılı şerirleri nihayet yaka· 
lam1ya muvaffak olmuşlardır. Öğrendiğimize aöre 
Beyaz Nuri ve Beyaz Mehmet ııkı bir ıekilde takip 
edildiklerini amlayınc:a çaldıkları eşyaları aatarak 
f&tanbuldao lzınire kaçmıya karar Yermiılerdir. Bu 
karan haber alan r.abıta memurlan bunları bilet 
alıp vapura bindikleri ıırada kiskıvrak yakalamıı· 
lardır. Zabıta şimdi bunların soydukları evleri tes
pit- etmektedir. Yakında Adliyeye verileceklerdir. 

Asri Mezarlık Tıbbıadlide -- -
Maliye Vekaleti Mezarlık 302 Ölü 
Yerini Belediyeye Vermedi M Ed./d. 

B 1 d. ş.-1.;--d 8 1 
uayene ı , , 

e e ıye ış ı e a mumcu 
çiftliği arkasındaki arazide asri lstanbul Tıbbedli mUcssesesinin 
bir mezarlık yapmıya karar ver- işleri her sene bir az daha artı-
mİf ve mutahaas s heyetler tam- yor. Evvelki aene Tıbbıadili. mü-
fmdan icra edilen keşiflerde de essesesinin muamele yek€inu 6464 
buraıının mezarlık yapılmasında iken geçen 932 senesinde bu 
biç bir mahzur bulunmıyacağı miktar t 1425 i bulmuf, yani yarı 
neticesine varılmıştı. Ayni zamanda yarıya artmıştır. yapılan bir ista
burasının bir plAnı da haz:ırlan-
mı,b. Bu arazi hazineye ait ol- tistiğe göre geçen 932 senesinde 
duğu için belediye geçenlerde bu Adli tıp işleri mlldtirliiğlinün 
defterdarlık vasıtaıile Maliye mütahedehancsine 705 akıl hasta ı 
VekAletine mOracaat ederek bu gelmiştir. Evvelki ıene bu miktnr 
arazının meccanen belediyeye 680 di. Müeneaenin kimyahane-
terk edilmesini iıtemlttir. Fakat •İne de muayene ve tetkik için 
Maliye VekAleli burada likör fah· 6.fO ölU ciğeri, midesi ve di-• 
rikası bulunduğu ve şehrin mils- ğer viicut Aksama gönderHmi41lir. 
takbelde buralara doğru uzan- Y nlnıı e\'vclki s p~ morga 347 
mak iatidadmı göıteraiğini ileri ölü getirildiği halde geçen 
r;Urmüş, bununla beraber bu 
mahzurlar olmaaa bile bu kadar sene bu miktar nıalm 1 ve 302 
geniş bir arazinin mecanen bele- ölü tetkik ve muayene ediln ;ştir. 

-diyeye terk edilemiyeceğini bil- T.bbıadli medİliiİ gt.çt11n bir senede 
dirmiştir. 1670 muayene yapmış ve rapor 

Belediye mliracaabm tekrar- vermiştir. 
layacak ve haber aldığımıza göre TUrkiye'de lstanbul'dau batka 
hiç olmazsa, ucuz bir fiatle dört yerde daha Tıbbıadlt teşl<i-
burasının belediyeye terkedilme- )atı .ardır. Bugün Türkiyc'de bil-
ıinl istiyecektir. fiil Tabibiadli olnrak ta ancalc doku 

Açlıktan 

Ölenler 
Garbi Tarakya'da !ıkeçe'de 

çıkan •• Yeni adım ,, kazetesinde 
okuduğumuza göre, lskeçe'nin 
Pırnarhk mahleainde oturan fakir
lerden Hfiseyin oğlu Ali İsminde 
bir ihtiyar parasız ve eknu•ksiz 
kalmıf, birkaç pata kazanmak 
için dağa odun kesmiye çıkt ğı 
ıaman yarı yolda açlıktan ol-
mlişlllr. 

Yatak Hırsızı 
Sabı"ah Acem Abbaa Zeyrek 

caddesinde börekçi Ha'il Efendi
nin evinden bir } atak ıırllava
rak kaçarken yakalanmışt r. 

doktor bulunmaktadır. Üsküdar 
Tıbbıadlisi 932 senesinde 409 
Adli iş görmütUir. Adliyedeki 
Tıbbıadliler ise geçen 11ene muh· 
telif işler hakkmda 2123 rapor 
yazmışlardır. 

Av Derileri 
Kış Hafif Geçtiği f çin 

İşler Durgundur 

Bu sene birçok yerlerde kış 
lnfif geçtiği için av derileri üze
rine faz·a muamele olmamaktadır. 

ı Bu vRZiyetten av clerileri fiatla· 
rı müteessir olmuştur. Yalnıı 

Londr.1 boraaıtında Erzurum ve 
diğer bazı ın ntaka tilki derileri 
iizcrine iyi iş olmal<tad r. 

Şeker Ucuzladı 

Flatler Sandık Başında 
275 Kuruş Düştü 

İktisat VekAleti iarafından 
\erilen ml\saade üzerine on on 

beş gOndenberi gümrükten ıeker 

çıkarılmaktadır. Şimdiye kadmr 
yüz elli vagon ıektırJ çıkanldıfı 
tahmin edilmektedir. On beı gün 
C\ vcl kırk üç liraya kadar utılan 
Avrupa tekerleri, ıeker çıkması 

lizurine sandıkta iki yUz yetmiı bet 
kuruş dilşınllştUr. Yeni çıkarılan 
tekerler toptan kırk lira yirmi bet 
kuruta .atılmaktadır. Gümrükteki 

şekerler terkos mukabilinde ihraç 
edildiği için k111m, kasım çıkanl
maktadır. 

Polise Bir SikAyet 
Kasınıpaşa'da oturan Ahmet 

Efendi isminde bir zat karakola 

ml\racaat ederek Acem lımail 
isminde biriıi tarafından 150 
lirasının dolandırıldığını söylemiş 
ve tahkikata başlanmışbr. 

Beş Memur 
Mahkum Edildiler 

Ancelos isminde birinin evinde 
l<aç.ak eşya ararlarken kanunıuz 
hurakelte bulundukları iddiaaile 
ihtisaı mahkemeıine verildiklerini 
yazdığımı:r. inhiaar memurlanndan 
Niyazi, Cema~ Ömer, Abbas Ye 
Yusuf Beyler dlln de muhakeme 
t:dilmiılerdir. 

Neticede bu mcmurlann ıuç
Jarı sabit olmuı ve hepsi de ikiıer 
ay hapis cezaaına mahkum edil-
mişlerdir. Bu ceza tecil edilmiıtir. 
Ayrıca bu memurların Anceloı'a 
hakaret Y•P-hkları da iddia edil
mekte idi. lhtisaa mahkemeai bu 
ciheH ıelAhiyeti haricinde glSrmilf 
\'e evrakı Müddeiumumiliğe a6n
dermiştir. 

Günün Tarihi 

lstanbul'da Bağcılı ... 
ğa Rağbet Artıyor 

latanbul Ziraat MildürlGğQ ieçen 
Hne bat yapmak latlyeolere 100 bin 
clnı çubuk datıtmııu. Bu aen• de 
ıubat içlnda çubuk tenline batlana• 
caktır. Fakat bu .ene bat yeri hazır• 
layan n çubuk latiyenlerln miktarı 
geçen ıeneye nazaran çok fazladır • 
E11a1en geçen ıene müracaat eden• 
lere i•tediklerl kadu çubuk verile• 
mem·tti. Bu aene de bu müracaatla• 
rın tamamen ia' af edilemtyeceği 181· 
lenmektedir. fıtanbula Yerilecek çu• 
buk miktarını Ziraat Vekileti tayia 
edecektir. Bu ıene Bulgariıtandan 
da çubuk ithaline milaaade edilme• 
mittir. 

Bir Tavzih 
Doktor AbdUlkadir Beyin, tHI• 

eclUmek Dzere olan Efganla'tau Tıbbi· 
1• Mektebine mOderrlı olarak tayla 
edildiği yaz.ılmı4tı. Fakat bu busuıta 
henOa.takarrOr etmiı bir t•Y olma• 
dıfı anlatılmııtır. 

Atletler Arasmda 
l.tanbul Atletizm Heyetinden: 

Heyetimiz. 21·1-933 tarihine müsadlt 
cuma gOnO aaat onda lldncl teşvik 

mOaabakaaını yepncağından mtlsaba· 
kaya latirak tıdecek kulüpler atlet• 
lerln lılmlerini heyetizme g8nder• 
meleri tebliğ olunur. 

Gilzi Silah Yakalandı 
O.kadar Polil Merkezi memurları 

eYnlİll gece buı fOphelik bvelerde 
taharriyat yapmıtlar ve baıu kimH• 
}Hin flıerlerinde tatınm•aı yaaak 
olan birçok kama, tabanca ,.. saire 
bulunarak mUaa dere etı»ltlerdir. 

Muallimlerin Vazifeleri 
frk TedrJıat MOfcttiıleri dila 

aııeden evvel bir toplanb yaparak 
•Öz der!eme itinde mualUmler tara• 
fından yapılacak itleri tuplt etmiştir. 
MGfeUitler baımualllmlerle ten.ata 
1relerek 1apılacalr itler hakkında 
onları tenvir edecaklerdlr. 

Lel<eli Humma Musapları 
Lekeli hümmaya tutulduklarını 

yaadı2ımıı. Ali H HO~yin fanıin lekl 
haatalar Cerrahpaşa haataneıinde 
tedavi altında bulunmaktadır. H::ı

talarınl vaziyetleri iylcedir. Sirayet 
tehlikesinin önü alınmıştır. 

Ziraat Aletleri 
Ziraat makineleri ve yedek 

aksamı satan müesseseler ha
riç.ten getirtecekleri makine ve 
yedek kısımları için evveli Ziraat 

mUdllrllikleri vasıtasile Ziraat ve
klletinden mUıaade alacaklar, 
ıonra aiparış verebileceklerdir. 
Bu husus bu gibi işlerle meşgul 
olan ticarethanelere tamim edil-
miıtir. 

ithalat 
• 

Ve ihracat 
GUmrOk ve fnh:aarlar Vc&<A:etı 

latatiatik ve Tetkik MGdürlyeti kl
nuauaanl ayının ilk 14 ıünlGk ithalU 
~• ihracabnı toplam19tır. 

Hazırlanan i.atatlatlğe ıöre 15 gtln
de ithalihmı:r.ın (3,0S3,~ liralık 
bir kıymet göıbrme.ine kartı ihra
cahmaı. bunun (l,249,821) lira nok1a• 
nile ,ı,803,814) liravı bulmu~tur. 

ı.Son Postanın Resimii Hikaye si: Pazar Ola Ha&an Beg Digor Ki: ] 

• 
H•u• Bey - Kanseri hiç-

biri iyi edemiyorlar. ş:mdilik 
doıiru olan bu ..• 

- BUylik doktorlarımız ihti· \ 
ilfa dütlU Hasan Bey.. yor. 

Kimi ıariclir, dı- .... Kimi aarl değildir diyor. 1 .... Aceba 
doğru ..• 

bani.sinin dediği kanser 

• 
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Hergün 

Kırtasiyecilik 

Nasıl 

Kaldırılabilir ? 
._ ____ Yınan: Avukat Ferit 

Sabıh Adliye Müst(',an 

Gazetelerde kırtasiyeciliğe nıA· 
ni olacak hususları müzakere 
ederek iktıza eden tedbirleri al
mak liıere müsteşarlnrdan ml\· 
rekkep bir heyet teıkil edildiğini 
okur okumaz, yani şöyle bir 
çeyrek asra yakın bir zaman, 
miltcmadiyeıı mevıubahı olan, 
fak at bir turlu hal çaresi bulu
namayan bu derdin, nihayet reaml 
aahada almacak tedbirlerle önUne 
geçileceğini dUşUnerek tabii her· 
kes memnun olınuftur. 

Fakat ayni ıanıanda da her• 
kesin aklına bu tedbirler ne 
olabilir v& bu marazm çaresi 
nasıl bulunabilir suali gelıniıtir. 

Kırtaaiyecilık nedir? Bu isim 
altında hat.ra gelen maraz neden 
ibarettir. Evvel! bunu anlamalı 
ki, bu derdin çaresi bulunabilsin. 

Kırtasiyecilik denildiği zaman 
ilk akla gelen tey şudur: Resmi 
dairelerdeki iı'ar ve istiş'arlar, 
bir vazifenin kestirilememesi veya 
kestirilmesi dolayuıile mafevk
lerden vaki olan iatizahlar, onlara 
verilen cevaplar, daireler ve ma
kamlar arasında mekik dokuyan 
kAğıt tomarları. Sonra bunlarm 
neticesi olarak eu bnait bir işin 
aylarca uzadıktan sonra bir neti· 
ceye bağlanması veya daha elimi 
bağlanamaması, iş sahiplerinin bu 
neticeye varmak için geçirdik
leri intizar zamanları, kaybettik
leri kıymetli vakitler, alakadar 
meınurlarm sarfettikleri beyhude 
emekler. BUtun bunlara rağmen 

elde edilen neticeye bakıldığı za
man inıamn gülmek mi, ağlamak 
mı lizımgeleceğinl tayinde müte
hayyir kaldığı bu ezelt ve derin 
maraz, denilebilir ki hemen hemen 
bizim hUkumetçilik ıiateminin en 
bozuk ve mümkünse en :ıiyade 
ıslaha muhtaç tarafıdır. 

Fakat bu dert, zannımca oka• 
dar derin ve o derece iktihamı 
ıOç aebeplere lıtinat erler ki, 
bunun öyle alelAde bir komis
yonla halli mUmkUn olabilece-
iine pek aklım ermiyor. 

Bence kırtasiyecilik işi bir 
devlet meselesidir ve bunun halli 
için pek büyük tefebbUılere ıihti• 
Yaç vardır. 

Kırtasiyeciliğin sebepleri 4 
tloktada hulasa edilebihr: 

1- Bir kısım memurlarımızın, 
•sefle ıöyliyelim, vazifelerini ifa 
kabiliyetinden mahrumiyetleri. 

2 - Kanunlaramızın teşkilA-

ltrnııa tam tetabuku bulunmaması. 
3 - Memurlara verilmesi lA

tınıgelen salahiyetlerin kıskamla
"•k tam bir sarahatle verilme
ltıiş bulunması. 

4 - Vazifede ihmal ve tekA· 
'111Un tam ve kuYvetJi bir kaoun 
lbüeyyedisile men ve zecredil· 
~'rniı olması, 

lıte mesele böyle esuh bir 
•ı.ırette dUşllnUIUue görUlllr ki 
~'ilde bir talimatname hazırla
) •k için teıekkUIU mutat komiı· 
._

0 •llar gibi bir komisyonla bu 
~ı''•ıın &nUne geçmek hakiki 
t,' ~rel tedavi olamaz. Hakika· 
~ il nıemurun tevdi olunan bir 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli M~alesi ~---Z-en_g,_·"ı-er __ a_l 

1- Amerika ve Fransa allan bol• 
luku için de but.randan ılklyet edl· 
yorlar. Bl!tün memleketler açlıktan 

ölürken, Amerika ve FranH altmla
rını urfedecek yer bulamamaktan 
mudarıptlrler. 

= 

\ ~ ' 

2 - Baıı:ı aenginler de, Fransa 
Te Amerlkaya benzerler. Milyonlarca 
inıan açhktan CSIUrken. onlar para
larını na1ıl kullannaaıını bllmedlkle• 
rind•n mlttekldirler. 

3 - Caye yalnı'l para kazanmak 
değildir. Knzanılan paranın aarfıııı 
ve kullanına11nı da bilmf"k gerektir. 
Kazandıjtı parayı kullanmuını bll
miyen ile para kaza•amıyan aruın· 
da fark yoktur, ikili de muztarıp
tirler. 

- ------·, 
Zsftt ...... _., 

SON TELGRAF HABERLERİj 
.. ..:ımm ..... 11mı ...................... ~ .................. ._.._,.,.~!9!El!!'ll!I .... .,...~~~~ · 

Tetkikleri Gazi Hz. • 
nın 

Reisicümhur Hz. i 
Tetkik Gezintileri 

Dün 
icra 

Bursa da 
Ettiler 

Bursa 20 ( Huıusi) - Reisi Cumhur HL dün 
öğleden sonra şehrimiz dahilinde tetkik gezinti· 
lerl icra buyurdular. Gazi Hı. evvel& Çeklrgo 
yolunda yeni yapılmış olan asri kaplıcayı 
ziyaret ederek malumat aldılar, aonra lpekiı do· 
kuma fabrikasına giderek her tarafını tetkik 

keri hastaneyi ziyaret ve tetkik ettiler. Bu esnada 
Kaymakamlıktan mütekait Sıtkı Bey iaminde bir 
zatin maruzatını dinlediler. Sıtkı B. yeni bir atom 
modeli ketfettiğini, ke,finin fen aleminde 
çok mühim olduğunu, buna dair bir F ransı.z 

buyurdular. Gazi Hı. fabrikada mesai ıekli. satıı 
hareketleri hakkında etraflı izahat aldılar ve ayrılır
ken fabrikanın defterine ,. İpekiş fabrikasında gör· 
dUklerimden çok sevınç duydum ,, cUmlesinl 
yaıdılar. 

nıecmuaamda yazdığı yazman alaka uyandırdığım 
bu sebeple Nobel miikt\fatma namzet yazılacağım 
arzetti. Mrıteakıben hastahaneden ayrılan Gazi 
Hı:. akıam üzeri köşklerine döndUJer. Gaıi 

Hz. Erzincan meb'uıu Saffet Beyle bu sırada 

Halk Evindo loplanmıı bulunan gençlere selamla· 
rım teblig buyurdular. Reisicilmhur Hı. mUtealtıbeu Çekirgo'deki as-

Şiddetli Soğuklardan Dicle Nehri 
Dondu, Mektepler T ati) Edildi 

Diyarıbekir, 19 (Hususi ) - Şehrimizde bu ae· donduğunu görmiycoler kafile kafile gidip ıeyret· 
ne soğuk çok ıiddetlidir. ihtiyarlara nazaran uzun ınektedirl~~· Dicle do~duA'u için "kelekler,, le 
Hnelerden beri böyle ıiddetli ıoğuklara tesadllf odun ~ebrdememektedır: . 

. . . .. Şchırde mahrukat buhranı başlamıı ve fıatJer 
edılmemışhr. Sogukluk dereceıi sıfırın altında ylikselmiıtir. Bununla beraber ıehirde fazla miktar· 
yirmiyi bulmuştur. da odun bulunduğu anlaşılmış, Belediye fiatlarsn 

Dicle nehri donmuıtur. Mektepler ıoğuk yUzUıı- yilkıeltilmemeai için tedbirler Rlmıştar 
den on gün müddetle tatil edilmiıtir. Didenin Halk Evi fukaraya mahrukat dağıtmaktadır. 

Kırtasiyecilik 
Komisyon Toplandı 
Ankara, 20 ( Huıust )-Resmi 

dairelerde kırtasiyeciliğin önUne 
geçilmek Uzereseçilen ikinci ko
miıyon dün toplandı. 

Bu komisyon resmt muamele· 
lerin tedvir tarzlarına dair yeni 
hazırlanan projeyi tetkik etmek
tedir. 

Ankara 'da intihap 
Ankara, 10 (Hususi)- Bugün 

ıehrimiıde nıeb'uı intihabı yapı· 
lacaktır. Fırka nanızedl Aka 
GUndllz Beydir. 

'----Fakirlere Yardım 
Muğla, 19 ( A.A. ) - Bayram 

mUnasebetile fakir çocuklara 
Himayei Etfal Cemiyeti tarafın· 
fmdan on ve Hilaliahmer tara
fından 20 kat elbiu yaptmlmııtar. 

M. Venizelos'un 
Beyanatı 

Atina, 19 ( A .. A. ) - M. 
Venizeloı Atina cıvarmda bir 
ipek fabrikasına gezdiği esnada 
demiştir ki: 11BDtDn kuvvetimizle 
aanayii inkişaf ettirmeye çalışma· 
mız JAıımdır. 

Nüfuı meıeleıi beni çok 
meıgul etmektedir. Nüfuıumuz 
her sene ( 00,000) artmaktadır. 
Ziraatteo bekledijim, köy halkı· 
nın hayat seviyesini yliksetmektr. 

Fakat, 1&nayiimiıden de artan 
nUfusumuıa geçinmek lmklnlarmı 
temin etmesini bekliyorum." 

İktısat Meclisi 
Ankara 20 (Huıuıl) - Yük

aek İkuaat 'mecliıi dünkll toplain
şile mesaisine nihayet vermiıtir. 

------- ------
Spor-- İşleri 

Umumi Merkez Yeni Ka
rarlar İttihaz Etti 

idman Cemiyetleri ittifakı 
umumi Merkezi ıon yapblı içtj. 
mada mühim kararlar vermiştir. 
Bu kararlara göre 1934 seneıi· 
nin bütUn ıpor şubelerine ait 
ıampiyonluk mUsabakaları İıtan• 
bulda yapılacak, kulUplere gayri 
mUslimler de alınacaktır. 

M. Bakkalbaşi gitti 
Yeni Yunan Zaraat Nazırı M. 

Bakkalbaşi dün ıehrimizden ati
na'ya hıraket etmiştir. 

Bereket Yağmuru 
Muğla 19 ( A. A. ) - Vila

yetimize faydalı yağmurlar yağ· 
mııtır. Bu yağıı aenelik yağmur 
ihtiyacını telAfi etmit gibidir, 

lb~İfeyi derhal kestirip yapa· 
)' Qaaıı ve yahut yapnıamaaı, 
lc,tl'~ıindendir ya tatbik edeceği 
•indl.ı"un teıl<ilAta uygun gelmeme· 
ilen ~l\ ve yahut kendisinden iste· 
•e il)'" ufak işin bile ıallhiyet r 
•ırıa eı'uliyeti tahtında yapılma-
•ıod rne\'zuatın mUsait ':>imama· 
lcraian~r ve nihayet memurun 
~uhte İreketlerinden doğması 

lSTER /NAN, /STER iNANMA! 

lbnıali::de nıeı'uliyetlere mukabil 
•t ya hin doğabilecek meı'uli
'-ebile ç vey~ ~ek hafif olmaıı 
ltrı .. k ~. • rnes uhyeti (}zerinden 

q JÇln .• 
"1irind . ~ ışı yapmaktansa 
' d h en ıstızanı idarei maslaha

(;, 8 muvaf k bulmasındandır. 
~ aka/enin ikbıci kısmını yarın 
~9acaksınız.) 

B :ıim Je bir Türişt Cemiy .. timiz vardır. Bu ceml
yet.n gayesi, Türldye'ye •eyyah gelmeainl temin et• 
mektir. Bu maksatla hariçte propaganda yapmak, 
aeyahat feraitini kolaylaştırmak için de hükQmetten 
tahsisat a 1 ırlRr. 

Memleket• ıP-yyah gelmufoin en büyük faydaıı 
buradıt urfettiklerl para ıle, memlekete ecnebt paruı 
2etirmeleridir. Bütün Anupa memleketıerinln en 

nıilhlm YArldatlarındanbfrlnf uyyalılar tetkll eder. 

Bu Hne i•tenbula pek u uyyab gelecetl blf diri
lirken, Türiıt Cemiyetinin de Şikaro'ya bir Hyahat 
tertip etmekle meuul oldutunu haber veriyorlar. 
Memlek•te par" retireceğ·ne, memleketten para çı
karruaıta çalııan Türlıt C.miyetlnin yUife1inin ifa 
ettitine, artık 

JSTER /NAN. /STER INANM~' 
• 

•\ 

Sözün Kısası 

Çöl Kokusu 
Tönzbeki 
Zifiri 

,._...__·-----·- N. S. -
Dil Kurultayı temel atalıdan

beri, kafa tasının içinde inlerin 
cinlerin top oynadığı ıulu baı· 
lard,ın, değeri çok sahici bilgiç
lere kadar anlıyan da anlamayan 
da lisan bahsine kalemini bulaş
hrdı. Fikirlerinden istifade edi· 
lenler \'ardı, fakat ne demek 
istedikleri vuzuh bulamıyanlar da 
nz değildi. 

Kurultay bir encümen sf"çti, 
endiınen bu işle uğraşıyor. HAii 
birisi çıkıyor: 

- Filim kelime yakışıklıdır, 

onu lisana almalıyız! diyor. 
Bulduğu muhatap: 
- Hayır diyor, o çarpık çur· 

puk kötli kcliın~yi bu lisana asla 
alamayız! 

Ben denizdeki bahklarm pa· 
zarlığı yüzünden boğuşan bu 
biçarelere acıyorum. 

lf-
Geçen gUn bir gazetede pa· 

şa ıadelerden bir beyin bir ya
zısını okudum. O da Kazan 
tllrkçesinin bilmem nereden bul· 
duğu mahut, mt fhur "Yırhmm ,, 
kelimesini kalemine dolamıı. 

lf. 
Bu kelimeleri IAalettayin bir 

gUndelik gazetenin bir tek say
fasının bir köşeciğinden alıve

riyoru.n: 
Hane, mahsus, tenıilAt, tefsir, 

ıerb, izahat, mllrekkep, metin, 
mahirane, icat, tecvit, müzeyyen, 
muhtıra, havi, ilmihal, malümatı 
fenniye, merhum, heyeti fazıla, 

fihrist, mebde', llcurat, zam, ma· 
lümatı diniye, mnverrih, mtıra
caal, sanayii kUuliye, mamutlb 
dahiliye, iıtial, murakabe, tesçil, 
halen, elyevm, arzı ıiikran, mlld
d~i, mUddeaaleyh, tali, ve11ikl 
mUhimme, muTafakat, mahdut, 
maruf, muhtaç, muamelAb reı• 
miye muamellta ticariye, ıuabat, 
intikal, bilmUıayede, icmal, ıipae 
riıat, hamule, mUtebaln, bllcUm· 
le levazım mübayaa, münakasa, 
lthalAt, kıyudat, ihracat; tarife\ 
umumiye, ıartname llAb, illh, llAh. 

* Kazanm "Y ırhmın,, mdan evvel, 
Kastamonunun Ala gazdu'ıundan, 
Amasy nın Eğrıa'ından Sazağao 
gadun'undan evvel Arabın maı
lahile Acemin külAhından dilimizi 
kurtaralım. Lisammız her ıeyden 
evvel çöl kokuaile, tömbeki zifi
rinden yaka aıyırsuı. 

Saçımızı saran airkelerl ayık
lamadan; sUrüneceğimia kolonya
nın çiçek kokusu Uıerinde durup 
çene yormayalım, çirkin oluyor. 

T e 'lif Hakkı 
Şehrimizde Bir Muhaırire 

ilk Müracaat Yapıldı 
Ankara 20 (Huıuat) - Fra .... 

11zca Ye Almanca eserlerin türk· 
ceye tercUmeal takdirinde te'Jif 
hakkı iıtenmHl meseleaile 
Maarif V eklletl Ha ılı ıurette 
allkadar olmaktadır. Vekllet 
daha birkaç aene kadar telif 
hakkı istenmemesini temine 
çahımaktadır. 

* Haber aldığımın göre telif 
hakkı için ilk mUracaat gazete 
muharrirlerinden Reıat Nuri Beye 
yapılm·ştır. Reşat Nuri Beyin 
Grand Hotel iıminde bir ıinema 
ıenaryosunu tercllme ettiğini ha· 
ber alan Metro Goldvin film tir· 
keti Reıat Nuri Beydea telif 
hakkı istemiftir • 
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l Gençllk 1, 
Ef erıdi Olunuz 
Esareti 
Reddediniz 

Her lıueket bir u•rjl urfım 
~cap ettirir. Şu halde hareketi .. 
rm ekonomial, enerjiain toplan
mamna 'Ye çoğalmuına ıebebiyet 
'Yeriyor demektir. Az hareket 
yapınız. Hayatın mtlatena anla
rında ifioize yanyacalr irade de-
posuna malik olacakaınız. irade 
hakiki !mYvettir. lnAada ya ta-
biidir. Y abut, teklstıf ile ziyade
lefir. H&diAb inlnllp edecek ba
nket kendi kudretlerini haizdir. 
Derhal hareketini icra ederae ta
bii INnetJerinden mevcut olanı 
kullanıyor, lAkin harekete iDkdl
ba deTam ediyor gibi g6ailkerek 
Uerili1orA bir makinenin kazanı 
zibl tuJik •• ale•tikiyet yapa
bilmek tlzere kavvetleriai idlıar 
ediyor demektir. 

Acal adam M kadar .. dit 
........ ku•ntı.iai iadhul 
ettikçe aarfeJlediil cihetle ~ 
çak bir eaerj_i~e• bafka bir 1•1 
ıW......... Kunetll olmak ilti-
,..a. keaclilerini bllamr ve 
ula Dk flrutta uerji israfına 
kaDnpaılar. Uzımıeldiği zaman 
lu llmnaeldiiinden fazla irade 
gllterebilmek llzere hazır bu
lunurlar. 

itte bunun içindir ki kudret 
itibarile daha zayıf olanlar buan 
tab'aa kuvvetli olanlardan daha 
fazla enerjiktirler. 

Şu balde, jeıt, asabiyet Ye 
fayduıa hareketlerden sakmma· 
bcllr. Ko.....,ken kollanmzı ileri 
uaatmayam. Elleri ..U.mayıa Ye 
ylalnlda ballan I•• gayri mllte-
hanik darama... GGı ipreti J•P
maym. Bir makara sibi kaılar.-
nm kald nnaymız. Sabaraazlıpnw 
Ula ye dediklerinizi güya ku.
yetlifeftirmek makudile ayakla
ruaızı 1ere wrmaJınız. Biltkil 
tkldel n dk6aetl mezc:edea Mı 
.............. 1r ..... .. 
Sile bqt ~ ..... ... ..... ..,. ..... , ....... ......... ........... ,.. 
aıL Glc•llliWD fid•.t& bli
mel.ı. anlatma,. w pJll b
btl t.ıhY. .. talir kelime telif
,_ .... ,-.. K..,p.jzj mtta-
1- bir -- ,.,.... olduk
lannaa 10Dra pltman olacakllDn. 

Rakibiaiain çirlda hareketiae 
aotak bil' ademi tenezzülle Yeya
bat iJi tellffu eclilmit keli .... 
lede Y• Mlialsde he1ec:anınw 
belli eclea hiçbir ihtizaz 1ap~ 
daa cevap yeriniz.. Size kartı 
kullamllDlf wudalı.nn bayağılığına 
dlfmebiı.in ılylemek iatedik· 
leriaizi lllyleyiniı. Bu ıefer ıid 
hiddetlendiren ldmH tahakko
mhlld tamlBI)'& meebar ka
lacak n lbtlr brafta 
bafınp cafırmalan, teltflan .... 
calt hata. mukeleadirmekten 
bafka bir ... 1aramıyacakbr. 
llm de S-p6 •i~zde ula 
lda lqımllJllllr. Ba, tuaYftll' 
ede:~ilımetWada .. Wr 1lk· 
tir ••• ,.. ; 

Kodaa cu aalnntila te tulael-
1111 ebecliJ• mesla._b kahaa
lıtt.. Ba bw,at ......... 
,_ tMirls ,..,a....... •ık• 
.. clnr ••lan Pait bW 
itimat, .... .. emalJet Yena 
bir illlilta ppıan Ba _... 
_.... kendilerine f.tk olcl ... 
nam kabul ettinc:ebiniz. Bir 
yab•a yumda .. mltencldit 
Ye pPbeli k08Uflll&JIDIZ. Slzleri
Dİa emal1et Ye muwaffa. 
kiyetin Wuat keadiü olmab 
biç ki .... an yamlabilec:epizi 
zannetmemelidir. Fıkirlerinizde 
karanazlık ifade eden Teyahat 
kon111arlıen rGçlllk çektfilniii 
U.... eder1eniz muhatapta Wr 

1 

• 
HABERLERi Menılelcet ManzaTaları MEMLEKET . 

Gönen'in 
Karadeniz Ereğlisinde Hayat, Spor Ve Yetiştirdiği 

M •f H k ti · N H Jd d• ? Şölıretler aarı are e erı e a e ır • Ganen ( Hmual) - Kazamıı 

emalyetlizlik u1andarm11 ol__. 
am. Ne korkak u de mltellei 
olmam. korka her yerde laer za
man 'mllatahkar ılrlllr, itidalldem 
w ce1aret- I• nuan takdir cel
•ederek herkeü hayran bırakır. 

• Locke • m fU fikrini habr
layıllll: • korb ile mltelaeyyiç 
bir nbta ,._ı bir dlflnc:e t•pit 
etmek metememç bir lrlfıt llze
rine JUi 1azmak kadar slçtllr. • 

Eter Derilere sitmek, tef Ye 
Ukim yapmak lıt ..... niı llllm 
ahi alkiaeUe kufllanmak. ı• 
rektlr. 

• Otemd. Is .... ,...,.. bir 
adam .. ...,..,.._. .... . ..... 

RaldbWlia aleyhlalz• açbla 
mllcadel. ... -da dik w .... 
tebeulm dunuıu. Hayabn kllçllk 
nfaletlerl karpamcla llb,t kaim 
Yeyahut hiç olmam lllaa1t bl
cLfını11 ima edbm. Şlkl1etı.lnls 
belki aac:ak mel'laamet laiaü teYlit 
eder. Fakat cllt8ıa8a ld mwU. 
mete 11,.k olanca Jl)ueldlfln 
ı.t11U1D1 ka1bedel.WZ. 

C.l•I T-Jilı 

Balıkesir' de 
Çok Heyecanh Bir 

Maç Yapllch 
Balıkealr, (Hua.I) - .... 

bulclald F.. Y• GalataunJ 
reübetl albl clenmb bir ...... 
betele çahfaa ldma Yarda ft 

ldm• Birliil tak1..ı-a .u..,.t 
karplafblar. Oyan bl,ak bir 
kalabalık hamrunda icra eclllcll 
ye çok heyec:aah olda. Neticede 
Llm• Ywdu 1-0 plJp pldl. 

Baaclarma'ya 43 kilometrelik bir 
fC>88 ile merbuttar. Bqka citar 
kazalarla lrtibab olmıyu karfu 
bir mahaldedir. Halka ~tçi •• 
bilhaua tltiinclldDr. lıaracab : 
Tilin. ko-. JUmlll'ta, tawk ile a miktarda tser:f' peynir, 
çamaalazı, pra. mama. •• 
derW yesairedlr. Ba Hne kftlH. 
yetil miktarda Ac:uk ihraç ediJ. 
mif, oldukça nibet glrd&tlnden 
memleketimize yeni hlr lrazanç 
J01a temin olunmufbar. 

Kuac:la 2 Ye klJlwcle 17 
mektepte, 1576 talebe dera 
prmekteclir. Kasamıı 1302 ... 
auiade kaymakambk olmUfls. 
Methar lallılyecl Om. Se,fettla 
bza .. ıda dojm.._. Milb 
taba oyunealanact.a " Befİ)dlll 
lmllbl kaptuı itimi ele Gl
aea'HcHr. 

l.tanbulcla Örlcller bpum-
clan Bedeatene ılrerlr• •I 
tarafta bulanan bir mezarda 
medfan bulanan Glnen'li elbaç 
Mehmet Efendi de Fatih Sultan 
Mehmed'in hocalığım J8pmıfbr. 
Kazanın n&fusu 10.M tdljlerBe 
beraber 47000 clir. 3SOO haaell 
kaamıı 3' nahiye Ye yiize yalan 
kip maliktir. Bu klylerin telefon 
tefldllh vardır. 931 senemde M 
bin lira bütçe• olu Belediye 
932 bntçeaini 24 bia lira olarak 
teıpit etmiıtir. Kaza 14 Lftklla 
lambuile tenvir oluamaktadır. 
Bir aerbest doktor, 2 difçi, bir 
ebe De kazanın ihtiyacma tama
men c:ewap vermekte olan bir 
ec:une vardır. 
~ .. lu) •••• biJ.. 

haaa romatizmaya bftjlllr faydua 
dokunan Belediye bplıcalanna 
her 1e11e memleketin her brafm. 
cima liyaretçiler ıel....ktedlr. ŞeJı. 
rimllla biricik ıeaçlik " apor 
t911dJAtı ela Llma v.- JU'I 
faal bir haldedir • 

Edime' de 
Bir Müze Açıhyor Balcı

lara Fidan DeidahJor 



0lO Kauunuuni 
~ 

[Siyaset Alemi j 
f'ransa, 

• 

ltalga'ga 
Kur Yaparken 

fran antr:ı Roma 5efirliğlne tayin 
edll p memuriyet müddeti alta ay 
ıürecek olan M. dô Juvnel Franaız -
ltalynn münHebatı hakkında beyanat 
urdl. Ayan azan olduğu için me• 
muriyet müddeti altı ayı sreçemiye
cek olan, akal takdirde ayanlı~ından 
lıtifa edip ıcfareti tercih .tme•l 
lizımgeJen yeni aefir, iki etki doat 
n eıki müttefik rnlılet:n bılıemebal 

anla9oıaJan ll:ınıreldiğJ e1a11 Oze• 
rinde durdu. Fakat FraDH!llD aiyaai 
batlannı ç6zemiycceğinl de kaydettL 
fıaret aArihti Ye Yuioılnya)'ı kat• 
tediyordu. 

Bu beyanatının akıt tulrl, hal· 
yan matbuatıam neırlyatile derhal 
keodiainl iÖ•teryor. it.ıran sazete
leri, aef ır.in •Özlerini, biraz da acı 
bir lisan Uı menubahı ediyor .,.. 
diyorlar ki: 

•Frnnaa hO.l;ilmetl, ftalya ile doıt· 
lak yapabilmek için Balkanlardaki 
ittifakının ayner, bakası lüıumunu 

ıart kofuyor. Halbuki, 4u ıon on d6rt 
•enenin acı tecrübe'erl, mliıtakbele 
ait hareket tarz için intibah verici 
bir dNı vaxifoıdul 1rCSrmek icap 
ederdi.,. 

ülr gaıeto Jae, t• yolda fikir 
yllrütuyor: 

•tfolı.ikati açıkçn 11öyJeml1 olmak 
lcln lr ydetmehylı ki, Fran•a hüku· 
meti, Yugoılavyanan b'r harbe da· 
yaoalıilecek olan politikuını tc4vik 
etmok t savwuruoda de ildir. Buna 
kanliı. ~anmafih yonl Fran11z aef:. 
rlnio tath aöderine karşı milşlt0 1it 

ç karan İtalya de0 .I, Sırbiıtanın va
ziyetidir. Onun iç ndir kı, biz, Fran· 
ndan, yalnız İtalya namına 
ve onun L lJrı ıçin dej"iJ, fakat 
Avrupaoın •u:bu oamına ve Yu· 
aoı11'vynnın lıa p arıyan hazırlık· 
larilo ~e t bbuıl •i rab r ol· 
mndığmt, hattl! bunun aleyhinde bu· 
lundugunu göıterme.ini iıtiyoruı • ., 

Şu nziyet, ltalya Ue Franunan 
anlatmak huıuıunda ne kadar müt· 
kGI tartlar i~inre buluaduklannı 
allıtermek noktasındaa t•)'&Ol dik· 
)cattir. - sa.-eyy 

Yunanistamn Mail Vaziyeti 
Cenevıe 19 - Milletler Cemiyeti 

tnalt l:oır·tui, Yunaniıtanın mali 
lılorl ile iDefi'td olmuıtur. Kom ta 
Yunani•tan Mılli BankHı iJe Yunan 
Barık sının tcvhıdi me1ele•inl totk.k 
~tmi,fr. 

SON POSTA 

BABİCI 

Bütün Çin Harbe Hazırdır 
Japonya, Cenevrede Vaziyetini Değiş-

• • 
tırmemek istiyor Ve itiraz Ediyor 

Cenne 19 - 19 )ar komltHI Ja• 
ponyanın tekliflerini tetkik ıtmtıUr. 
Komite bir karar vermeden evYel 
Japonyadan tamamlayıcı malOmat 
•lacaktır. fJJc intibalara rBr• Japoa• 
Y• •Yvelco aldıta vaziyeti detiıtlr
mek nlyotinde değildir, Japonya bıl• 
ha11a yeni Mançuri hllkü111otloin ta• 
nınmuı meıelealle Layton raporunun 
Hll t •tulmuına itira• etmektedir. 

BütUı Çin Harbe Hazırdır 
Şanabay 19 - Millatler Cemlye

tlnın, harbe karıı koymak huıuıun
dald muvaff.ıkfyetsizlifl tlddet!• tan. 
kit edilme~tedir. Bütan mımle'ket, 
Nankla bUkOmeUoln arkuındadır, 
Çin tedafii bir harp yapmıya ve Ye· 
hol eyaJ linin lıtıl&11na milko••m•t 
etmlye huırdır. 

S n Harpte Donan Çinliler 
Şanghay 19 - Son Jıpon • Çin 

harbinde soğ ıktan donaa 380 Çin 
neft:ri bulunmuıtur, bu neferlerin 
uzun mu~eırcbelerdcın ıonra bir •~ 
j'uk dalğn111 tc•irile donarak mab· 
vuldulrlan :r.annedilmektodir. 

Huver - Ruzvelt Mülakatı 
Nevyo,.I., 19 - M. Ruzveft_ cumo 

sabahı M. Huvrr fla ıriirüşeeıektir. 
Bu mü!Akatta, l alnız harp l:oo çları, 
tt alihat m ıclu , cihanı alik .. dar 
eden kt at mesel .. lerl de2il, Çın -
J pon .hflAf ı da müznl.ere e ile• 
cel fr. 

Her 1 T ibün gu tuı 1 gör "I. 
l'uv r'Je 1\ Ruıve t h rp bor\! rı 
m selesinin vat-it k ybetı ıerlen .. ili 
hus;.ı5 nda mutabık kalr'.ıışlardır M. 
Ruıvelt, M. Huver' e tefriki me al 
etmekten çekinmediğ:nl bu suretle 
göıter m ekteolr. • 

Ahnanya'nın Harici Ticareti 
Berı•n, 19 - Almanya'run 932 

1 arid ticaret p11nçoıunda ihracat, 
ltha.i tno I078 milyon mark faı:ladır. 
Bu fazlalılr 931 de 2872 milyon idi. 

AbdUll<erimin Mektubu 
Madrit, 19 - R 0 f harekattoın 

kalramao• me,bur AbdOlkcrım bir 
mektup g~ı dererek hpanyol cllmhuri· 
ye tın ·n t .. c..,(bünden dolaya memnun 
oldu~U'HI bil dirm 'ştir. 

M. Koagrav 

Hür lrlanda devletinin B~vekill lrl. dö V&lera'nın Parlamentoda istinat ettiği 
bir ekseriyet yok gibidir. M. dö Valera'nıo bu itibarla iktidar mevkiinde uzun 
mUddet kalması mUıkildl. M. dö Yalar meb'ueırn moclısioi foahettl n yonl 
intib11bat yapılacn~ını ll!'l!l etti. Bu intihabattı\ ltl. dO Vnlora'oın en kuvvotlJ 
ral.ibi ~~·. Koagr1\v'dır. RC'ıımlmizde K.osgrav'ın matbuat crkAnına programını 
1zah ed tı gOrünmektodir. 

Fra sız 
Müşk··ı 

Kabinesi Çok 
Bir Vaziyette 

Pa.is 19 - HJkümetın tasaa
auf projesine fl'U~abil, Sosy list· 
ler tnrafındnn v rilen pro;e ~eb'-

rın e ı.aa iye EneUmen:nde 
tetkik editmittir. MaJiye Naıırı 
M. Şeroıı Sosyalistlerin projesini 
kısmen dahi olsa kabul edemi· 
yeceğini söylemiştir. M. Şeron 
demiştir ki: " Bütçeyi hemen ka· 

kebul etmek IAzımdır. ÇUnkO bUt· 
~e r.t-ığl saatle bir milyon yüz 
on "·edi bin frank gibi müthiş bir 
n:Spet dahili'lda artmaktadu f,, 
GazP-teler, kabirıenio çok mcışkill 
bir 'aziyette olduğunu yazmak
tadır. Siyasi mahafilde kabinenin 
düşeceği ihtimali ve şay;aları de
vam etrnektedfr. 

--~-------------·-·---=-----------~-Bir Caninin Akıbeti 
Bendzi:ı ı9 - Bir PO•b m nzzi· 

ini paraııoa taaıaan vahtı bir teldi• 
de öldllren n einayete koıun polis 

memurunu da öldüren Knıjik lımin• 
deki haydut hapi•hane a .-]usunda 

aaılmıthr. İdana ıehpuını cinayete 

kurban giden tahııın kard ,t kendi 
e ile kurmuftur. 

Almenyada işsizler 
Uerlin 19 - Alaıanya'nıa on ba. 

yDk ıeh!rlcrindeo kırk dokuzunda 

birJııci teırin &onunda iısiılerln mık
tarı 2,301),320 klılyl yani bu fehirle

rlıı nüfusuna nazaran binde 125 1 
bulmuı•ur. 

Berlin' ie bu niıpet blnd 140 vı 
Sa •orıya'da bln<le 177 dir. 

TEF R l K A N UM AR AS. : 58 ·,.. -4 .. · f.· .... irkildi. Bu hastamn hır 
omuzbaşıodan kopmu,tu. 

bütün ömrünce kolıuz gezecekti. 
- E\'li misiniz? 

BE 
'' M l L L f 

. . ... ... . 7 -- Muharriri: 
Ha stahanenin kapıs·nda iki 

taıl. doktar onları kartıladılar. 
eoç. güzel ve şık kadınların 

tok Jıu eler ve iyot kokularım 
"'•r•yordu. 
iki baatane çavuıu otomobilde 

'Yra1an paketleri taııyorlardt. 
Kendisine biSyle &•rlp bir va· 

•lfe verileceğini hatırından bile 
••~ıtDliyen binbqı Faruk baş· 
~l~run odasına girdikleri za· 

doı' Artık hanımlar lıtediklerioi 
beJcJ h~nlar, kendilerini burada 

erıcn r dedi. 

ftı F •kat DilrQba H. bqta olma le 
t.~: bepei itiraz ettiler. Genç 
lQt:ı 1

b Peflerioden ınrnldenmiye 
c Ur oldu. 

lık defa girdikleri zabitan 
ltovu u idi. 

k Yanyana dJ:r.ilen ılyah demir 
ı.~?"' 1•1arda bo• renk battaniye• 

Q kenarında beyaz takkeli. 
taradı ~qlar a&lall7orcha. 

o RİSİ 
ROM AN., 

B11rhan Calait 
Ortada koltuk dejııelderinl 

masaya dayamıı iki malüt gazclc 
okuyor, 6telciler di. liyorlardı. 

Kihlc, ipek, koku içinde üç 

l.adımnm koğnıa giriti onlan 
lıarekete getirdi. Battaniyeler tit· 
r di. Sarı1ı baılaı· kım,ldadı. Ga
zete okuyan auıtu. 

- HammefendiJer. Hatarıoızı 
ıorm•ya 1,. el diler. fıtanbulua M

JAmıoı .,. teıekkornnn -6yl•ye
cekler. 

Koğufun duvarlarını aara bir 
ıükQt kapladı neden •onra köt.,. 
de karyolaaınıo içinde oturan eli 
saralı hır baatanıo pllrOzlO. kof 
ses; duyuldu: 

- TeJekkDr ederiz, zahmet 
buyurmutlar. 

DilrOba H. Ç•YUfun tqadığı 
paketJerden bir kaçım aldı. Kapı
dan itibaren karyolatann yanın

daki ma1alara bırakmıy batladı. 
Ötekiler onu takip ettiler. 

Dilruba Hanım d&rdOncft )'&

ta&a yaklafhğı zamaa birdeubiro 

Genç kadın i&yrı ihtiyari 
sordu: 

_ Nas 1, ço'c ıstırap çekiyor 

musunuz? 
Bu kem1 deri kuvvetli, geniş 

gôğUslll bir ihtiyat zabiti idi. 
Dudaklarından acı bir tebcı· 

sOm uçtu: 
_ Hayır Hammefendi, df"di. 

AcslarJW g çtj. 
- Ne saınan yaralaud10ız? 
- filiıtinde, bir lngiliz t•· 

rapneli yanımda patladı. Kolum• 
dao yaralandım. Belki de iyilep
cektl. fakat cephede bakalama
dım. Haataoe1e aelinciye kadar 
kangren oldu, keatiler. 

Binbaıı Faruk. genç ihtiyat 
zabitine takdiri• baluyordu. 

Yanında dura• Baıdoktor ya
HK• fıeıldadı : 

_ Çoğu b6ylo oluyor. Döt-
maoan kopararnadıtı bacaklar, 
kollan bakınaaızlık ylldinden biz 

ke.lp abyoruz. 
Dilrllba H. bu yataktan ayrı· 

lamıyordu. Onuıa ne kadar otsa 
icadın tefkati kaynıyan kalbinde 
derin bir erzı yapı.fm·ıtt. Daha 
hoyatm eşiğine )'eni basan bu 
ceylAu bakııh. ~eniı umu-ılu &enç 

- Hayır. Niıanlayını. 
- Nita ıJınız ıızı ~örmiyo 

ııe'ir mi? 
- He.rgtiııf 
- Evlenecekaiuiz değil m•? 
Geuç ihtiyat ubitinio foraia 

göı:lerinde bir •••İnç ııığ'ı par· 
ladı: 

Harp bitain. Aıkerlij'im 
bibiu. Derhal. 

A11l mesletiafı aedir? 
Muallim. 

- Siı.e teker, yewif getirdik 
MUIAzım Bey. Memloket fedakAr
lığaoııa te,ekknr eder. lnıallah 
nişaohnıda me.'ut olur.uauz. 

- Te9elckUr ederim Haaun
efeodi. 

Koğu,taki yaralı zabitler 
kendilerine verilen hediyelordeıı 
ziyade kıymetli kOrklero, ipeklere 
aarıntp iç gıcıl:layıcı kokular 
fışkıran k:ıdınlarla alAkadar olu
yorlardı. 

Kafataaına giren bir kurşun 
bennz çıkarılmıyao renç bir 
yOzbatı ıstarabım belli etmemek 
için zoraki tebe11nm etmiye çalı· 
'ıyordu. Selma H. ona sordu: 

Bey. 
Nasıl yualancbaaa Jli&bq. 

Sayfa 5 

Gönül işleri .._ ____ ,,, -~- ------ı 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

'
1 32 yaşında Ye Oç çocuk b 

basıyım. Servet ve mevkii.ıı d 
fena değildir, benim vaziyetimd 
bulunan bir kadınla tanıtıp ıev· 
tim. Bu f erait dahilinde aewda 
mıza de~amın tehlikeli olduğunu 
anlıyoruz. Fakat ayrılamıyoruL 
Bu •aziyette ne yapabiliriz?" 

Ankara: Ethem 
Hem kendi evinizi, hem bq-

ka1ının yunsına bozmaya hakk .. 
mı olmadığını Ye kendi 1aade
tiniı için baıkalarını bedbaht 
etmenin aUnah oldujunu dllf6-
nUrseniı, vicdanınız size kea
diliğinden gidilecek yolu göıt .. 
recektir. 

":!() yaıında bir lngiliı kw
yıın. lıtanbulda bulunan genç ve 
gtlzel bir Tork muallimini seri
yorum. O da beni ıeviyor. Fakat 
ecnebi kızı olduğum için benimle 
evlenmek istemiyor. Siz neder
ıiniz? 

ffarry 
Kızım, dofruaunu ister misi-

niz ? Bir muallim bir ecnebi kızla 
evlenirse ne kendis1 meı'ut olur, 
ne sizi meı'ut edebilir. 

* Ilopa'h Ali Celll neye: 
Askerliğini bitirmemiş bir 

gence kız vermemekte haklıd:rlar. 
Fakat askerliğinizi yapmamıı 
olmanız nişanlanmanıza mAnl 
değildir. Ni:janlanmayı teklif 
ediniz, aske .. liğin·zı bitirince ev· 
lenirsiniz. 

* Ka ımpAflldA Ali Rı. ad Beye: 
Kendinizi seviyece kınn fey.. 

kanda ve asil görmenizi doğru 
bulmuyorum. Bizde asalet denilen 
ıey yoktur. Kadım ve çocuğu 
kurtarmak için onu tekrar yaaan·za 

a'lıoız. Kadının çal ımak iatemeainl 
gayet tabii buluyorum. Bir kadın 
bir çocukla birlikte 20 lira ile 
geçinemez. Annelik hissi çocuğa 
size de verr.:ıesine manidir. Fakat 
çalışmaaı çocuğun sıhhat ve ha
yatını tehlikeye koyabilir. Onun 
için en d'1ğru yol kadını yanınıza 
almaktır. 

HANI!.ITErzE 

Dudaklarını büktü: 
- Efradı allngU hücumuna 

kaJdumak için fırlamıtbm. ikinci 
adımda dllftUm. 

Batdoktor ilAve etti: 
- YOzbaşıoın vllcuduodan 

beş kurşun çıkardık. lnıaUab 
başı:ıdakiai de alacağız. 

Kadınla,. hayret içinde kaldt
lar. Dilruba Hanım: 

- Beş kuffun mu, dedi. Mot
hiş f EvJimisioiı Yüzbatı Bey. 

Genç sabit gözlerile tasdik 
etti ve ıoluk dudaklara kımıldada 

- litj de ç~uğum .ar. 
- Siz bir kahramanaınız. 
Genç YUzbaıı :ıalf bir aeale 

teıekktlr etti : 

- Kahr•man görmek: iatiyor-
1anıı, arkad1ttım YUzba~ı Kemale 
bakın •. Ve yandaki karyolayı işa
ret ettı. 

Baı doktor izahat Yerai: 

- Evet, Yüzbqı Kemal Bey 
üç cephede aralnnmıı keudiaiıal 
dllımana en pahalı ••tmıı bir 
lautamızdır. Çanakkalede. San
kamııta •e Gaızo mubarebele
rlnd• dOımaoı yddıraa laac.. 
bilO deri kuwaadanı. Çanakllale
de .......... JUUI aldı. 

{Af~ VWJ 



:ı Dünga Hddiulflri 

• 
ltalga'da 
Milyonerlerin 
Adedi 

.. Tribwıa .. ıuetelİ, Maliye 
15 Bin Mil· Neuretinden al

dığı mal6mata ... 
goner Var tinaden Jalyaa 

senrinleri hakkında bazı •al6mat 
•ermektedir. Bu malikmata ııaza• 
ran ltalyada 15000 milyoner me.
cuttur. Bunlann milbim bli kumı 
10 milyon ile 100 milyon aruı•d• 
nrvete Maliktirler. Sudana ıer-
•eti daha fazladır. Milyonerlerin 
~otu Lombardiya, Toakaıt, Piy .. 
monte ve Jenoyada bulua.._akta
cl rlar. Romalı milyonerlerin lef. 
•tsti eakiaine nazaran çok ebli
miftlr. Yalnız Cenupta Sicilyacla 
mil~erleria adedi aittikçe ut
maktadw. 

. * ilk resmi latatistildere auana 
la,Bterede :'83:& M~• 

'llir S.nedil .-.._ P.• rol 
.., it~ -..tice
Aiı\t Klfl lincle 8.651 kiji 
oıt1111 &lıılı$t n 2o«s-.t10 

kiti yeralanmıtbr. BU ka~ 
adedi 184.268 dir. 

1931 lene.-Ude wk a p~e11 
bulum adedi 181.077, teAefat 
aüktan 6.691 ve mecruhJana 
ackdl 20'l.119 idL 

* Şimdiye kadar Amerika'da, 
lngilterede olduğu ıibl 

Şi1111anlar poliılife ancak 
biyan. g&çl& ku.-

Polülilc •etli adamlar ka-
Yapt1ma% bul olanurlarcL. 

Şimdi Amerikada polislite ancak 
ayıf •• kaçnk boyla ki1D1eler 
kabul edilmektedir. Eski poU.. 
lere de kasa bir zaman için~• 
sıayaflumalan bildirilmiftit. K ... 
bir zamanda reımen teabit edilen 
kilop lnmiyen eski polis memur
lannua wazifelerine nihayet veri
lecektir. Buna Ok olarak tatbik 
e .. aniye bafh1an Miaaeapolia teli
ri polil MldDrl ıuetecilere 
.-lan .llylemlftlr: •BQ lf çoktail 
ppdm• lkamıelea bir tefdi. 
CHclelertle 1e1rlHferi lclare 
ede• aemarı. fiıman olcluldan 
iP• kalabalık etmekt• bqka 
bir .. ,. yaramazlar. Banlar yo
hm yan11m kendileri lu'al eder
ler. laaydutlarla m8cadelede de 
ılfman •• iriyan polisler mOkem
mel bir hed.f olmaktan bqka 
Mr ip yaramazlar. SeyrllHferi 
idare edecek polillerin kunetU 
•• flşman olmalanna lllzum yok• 
tur. Zayıf •• fakat çevik me
murlar daha iyi İf rar&rler •• 

* l•,Ulllerla Kril llaui isminde 
maruf bir rom&DClll ftrchr. 

Par• s.,,. Y azdajı romanlar 
uyeaiode pek 

·~ Bir çok para bza-
,..... DaD ft marlaf 

ıilia mulaarriri V 4'1ı'la Jakaa 
..... olu Kria Maul tam ma
...Ue bir ...... rı bayata , .... 
maktadır. Ba muharriria ne 
yurda nrclar Y• •• mektm. O, 
Loadra'mn kuytu lllplerini lrea
..._ ..-.. ittim .a .. ..mc11r 
" ....Uerle 7abp b!Pr· Krfı 
...... bayatwdaa ... Wk1J9tcl 
delikfir. • ........ hiriblri 
arka•na romaa faur. Bu re
.. alar uyuiDde ~ •lft.. 
lait paraya da, oa par ..... clo
bamadaa harar mle•ııelerüae 
..nr. .. 

Çinde Naakin lalklmetl 
.Şanıhay civanncla mu ... 

,,.,,, Çin am bir abide 
Aalcarl yapmaya karar ____ __, nrmiftlr. Ablcte, 

ıeçea-. Japolarm Ş..p'fa 
hkum ettiklWI emada en mltlaif 
harbin ..... baldajg ş..,., de 
ftl'IDCla 1apalacakbr. Abldeaill 
altmda Japonlarla nkia bala 
laarplerde telef ol• m.chtl Qa ........... ...,.. ,..,......_ 



20 Kuunuaanl 

1 
iktisat 

Tavukçuluğa 
Nasıl 
Başlamalı? 

1 

Tavukçuluk, işte hallumızı ye 
binnetice memleketimizi iktııaden 
yUkıeltecek cidden en mt1bim bir 
•an'at. 

Dünyadaki medeni milletler 
bu lıe çoktan 1arılmıılardır. Bu 
memleketler ki maadin, ıanayi, 
ziraat ve hayvanat noktai naza• 
rından terakki ve inkiıaf etmit 
oldukları halde bunlar araaıada 
kllme3 bayvanaboa ve bilbaua 
tavukçuluğa ehemmiyet •ermek· 
tedirler. Mesabai aathiyesi 30,000 
kilometre murabbaı olan, binaen
aleyh bizim 63 •illyetimisdea 
ancak birine muadil olan Belçika 
- ki bir aanayl memleketidir • 5 
sene e•vel yunıurta •e ta•uk 
etine ,erdiii paranın azametini 
ıörerek bu iıe ciddi bir .aurett• 
bq!amııtı. Buıan yani bq aene
lik kısa bir uman zarfında kendl 
lıtibllkltına klfi ıelecek 111iktar
da yumurta ve et temin ettikten 
bqka Lonclra piya .... aa adm 
miktarda ihracata bile hq)a
auıtsr. 

Keza mesahal Hthiyeai 41,000 
kilometre olan, Danimarkanın 
ihracat etyasmın ytızde 87 aini 
yumurta, canlı hayvanat, et ve 
tereyağı teıkil ediyor ve bura• 
daki tavukJarın adedi 20 milyonu 
ıeçiyor. 

TUrkiye, ki iklimi kOmea bay• 
yanıb besJemiye pek müsaittir, 
Diçin bunlardan geri kalıın ? 

Binaenaleyh halkımı& en ka· 
sançlı bir san'at olan tavukçu
luia baılamayı Yatanı ve millt 
bir borç telakki etmelidir. 

Tavukçuluğa esaslı olarak üç 
maksatla baılanabilir: 1 • Yumur
ta istihaali, 2 • Et istihsali, 3 • 
SOı hayvanatı yetiıtirmek. 

ikinci fekil memleketimizde 
laentız tatbik edilemez, çOnkn 
d&t, bet okkalık bir tavuğa 
pek u kimae bir iki misli fiat 
werir. Bunun için bu makıadın 
huıulllne çalıımak zamanı benOz 
ıelmemiıtir. 

Oçnocn maksat olan ıOı 
hayvanatı yetiıtirmiye gelince 
bunun muhit itibarile meraklıları 
mevcut iae de bilyük bir kazanç 
temin edemez. 

Birncl mak•at yani yumurta 
latihaalAtı memleketimizin bilhassa 
ıabil vilayetleri ile demiryolları 
,Ozerglhında pek gllzel uetayiç 
Yerebilecek bir iıtir. 

Umumiyetle tavukçuluğa bat
byacak olanların nazarı itibara 
alacaklan nokat ıunlardır: 

1 - Tavukların ııbhatlannın 
muhafaza Ye temini için gezecek• 
leri mahal rlltubetli olmama• 
lıdır. 

il - Arazi ıu toplamıyacak 
tekilde biraz meyilli olmalad:r. 

111 - Şimal rllzıArlarıl\dan 
mahfuz olmalıdır. 

iV - yapılacak kOmeıin cep
heai cenuba ve arkası timale 
mtıte•eccih olmalıdı ... 

V - Arazi dahilinde •icar au 
bulunmaaına çalıımabdır. 

Yumurta maksadı ile taYUk
çuluk isteyenler beyaz Legorn, 
beyaz Wiyaadet ve Kampin Bra
lceı gibi yuınurtlayıcı bir ırk 
~arik etmelidir. . 

Et içia tavukçuluğa baılamak 
•~u edenler Faverol, Orpington 
C:.bi eti lezzetli •e bilyU k cUueli 

's•ıılar intihap etmelidir. 
d CJ• 

8
1çin iae birçok neviler 

v!r ırd. .. ~~lar her pbun zevkine 
aıvre egııır. 

Bunlardan bqka hem et •e 
hem yumurta elde etmek 
istenildiği takdirde aiyab 8ra 
Kı.-~ıza ~odinult sfbl cinaler 
aeçılmelidır. Herbanei makaatla 
oluna olsun, t.Yakplqia bati" .. 
........ Wda,ett. ---~ 

ION POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 

Eski Bir Terzi 
Bıraktığı Milyon 

Çırağının 
Hazinesi 

Bu Adam lstanbul' da Doğmuştur 
lngilterc hOkQmeti, bundan bir 

mOddet evvel Bulgar hOkQmetine 
mllracaat ederek Hiodietanın Kal· 
lfOta ıebrinde variasiz olarak •e
fat eden •c muazzam bir Hrvet 
bırakan Konstantin Mancariyef 
isimli Bulgarın akrabası olup ol· 
madığıoı, mevcut olduğu takdirde 
hOviyetlerinin bildirilmesini U
temiıtir. lagiliı bilk6metinl bu 
teıebbOıO yapmaya ıevketmiye 
aebep, Hindiıtaoda &len bu Bul
ıann 33 milyon levalık ulm bir 
ıervet b1rakmaıı ve ba 1enetla 
kime ait olacağını tayin meaele
sidir. Birçok maceralar ıeçirerelı 
nihayet Hindiıtanda milyonlar 
kazanan bu Bulgar, enelce 
lıtanbulda bulunmut •e terzi 
çıraklığı yapmıı ıegOzqt 

sever klmeedir. Mancariyef 
Bulgariıtanm PJovdi• kauba· 
11nda doğmuı, on dört ya· 
tanda babaaının eYinden kaçmıf, 
bir mOddet muhtelif Balkan ıe
hirlerinde dolaşnııt ve bundan 52 
ıene ev•el lıtanbula gelerek bir 
terzinin yanına çırak olarak gir-

Dürrüşehvarın 
Hintli Kı_qaf eti 

Dünyanın en zengin adamla· 
larmdao biri olan Hint Prensi 
Azam CAh ile evlenenen ıabık 
Sultan Dürrilşehvar geçenlerde 
koca1ile beraber Avrupada bjr 
ıeyabat yapmış, eonra Hindi .. 
tana d6amllıtnr. Bombayda alınan 
bu reaim Dürrllıebvarı Hintli 
kıyafetinde ıöıteriyor. 

mamalan için tedricen hareket 
etmeleri zaruridir. Bunun için 
batlanğıçta bir veya iki cinıtea 
kAfi miktarda damızhk ta.uk Ye 
horoz al nmah, bunlar teker .... 
dıklerı ile kadrondan yap+•ı Ye 
her tarah .. cenup cibellerl mı .. 
teana" iyice kumla muıamba ile 
6rt0lm6f fenni bir kllmeı• konup 
kuluçka zamanında tavuklar •• 
hindiler va11tasile tekıir edilme
lidir. Birinci ıenenin nihayetinde 
elde ediletı miktara nauran 
ikinci ıene kuluçka ve ana ma
kineleri tedarik ederek mevcudO 
biraz daha bOylltmeH ve ikind 
ıenenin aonunda İH eldeki Hr
maye ve tecrübeye nazaran me .. 
cud8 artbrmı)'.a çal ımal dır. 

Bu aaretle tavukçulufa bqb· 
1aeakların hem tecrObeleri .artmıt 
y.e hem de çok masrafa girmeden 
tedrice• teıiaat Ye teıkilltlannı 
arttumıf olurlar. 

M. NPr.ıtill 
~r ...... ..., ... 

MUhlm bir -rv•I bınk•r•ll 
ilen M•nhc•rlı•t 

mittir. 

Mancariyef latanbulda uata
ıının kızile evlenmit, fakat kadın 
az bir milddet aonra yef at etU· 
iinden Mancariyef te latanbuldan 
ayrılmııtır. 

Fakat ayrılmadan evvel Bul· 

rariıtaaın PlovdiY kaaabaıında 
bulunan ıon bir mektup yazmıı 
Ye bir deYri llem ıeyahati yap
mak llz~re hareket ettiğini biJ.. 
dirmittir. Bulsıariıtanda bulunan 
akrabalan, bir daha, Mancariyef. 
ten haber almamışlardır. Manca
riyef birçok memleketlere uğra
dıktan ıonra nihayet Hindiıtana 
l(İtmiı •e maden iflerile meırul 
olmıya bqlamıttır. Bu 11rada bir
kaç maden imtiyaza almıf, nnp 
bir ln,Um kadım De evlenmif, 
bu kadıa bllyllkçe bir ..net 
bırakarak almllıttır. Oıron, bu,Uia 
Maacariyef bu aeneti 1Gkaeltmif 
•• bu,OnkD haline getirdiktea 
ıonra 61mtııtllr. Ölmeden enel 
de, lamine izafeten KalkOta'cla 
bir kiliı~ yapbrmııtar. Bu mtıra• 
caat llzerine yapılan tahkikat 
g6ıtermiıtir ld Mancariyef'in •e
reaeai, elyevm Bulgariatanda ida
ma mahkOm edilmif bir çiftçi 
meb'uıtur Ye elyevm Yugoslaya-
dadır. Bu adamın lımi M. Stefan 
Serbakof'tur. Bu adam Bulgari.
tana gidemediği için kanıım 
göndermit •e hakkım iıtemittir• 

Küremizin En Şimal Nok
tasında Radyom Bulundu 
Fakat Bu Mıntaka O Kadar Soğuk Ki 

Madenler İşlenemeyor 

••m•n Ke ... d•'da 90lull nuntalla 
Bir. mlddettenberi Kanadaaıa \ Da madenleri balaal• Şarl 

tf malind• ıayet aengia albn " Labia, Şarl Senpol Damında iki 
radyom madenleri hulundup ha- kifidlr. Bunlar, allabıa bu buzla 
ber yeriJiyor. Buıtın dGnyamn en aalualanada alba " tlmllf .... 
aenıia radyom madenleri Afrika. dealerl uarlarkea Senpol'la ıas-
clald Belçiluya ait Konıo mllatem· lerl kana beyazbfına tahammll 
likeıiadedir. Fakat Kanadada bu- edemlyenk kir olmaftur. Arb-
lunaa madenler, yapılan kqiflere dap Labin ,o1uaa 1a1aaa baflU 
ı6re Kongo madenlerinden daha d •• •tmif, altın ararken rad-
çok napdir. Fakat Jfletme ı• ,:~ bulmuftur. 
nlU we aıadenlerin ıa1et uzak fakat bu haYalide klf 10nde-
bir mıntaka: b. bulu~maa, mon rece pddetlidir V • ıoğuk, 11fır 
derece mlifk ar •uıyet ibdaı a]b aekıen dereceyi buluyor. 
ediyor. Zir• Kuadanın en fimal Onun içindir ki kıtın açık ha-wada 
•• ıimale doi~ e~ • 80° ıehri phımak mtlmkln değildir. 
olan AJberta vıllyebnın merkezi Buradan cıkarılaa radyom 
EdmontoD ıebrioden denis yolu madeni tayyarelerle Kanada'nın 
ile ba mıntakaya ancak iki ayda bOyilk denialerinden Ottava'ya 
ıidiLebiliyor. Karadan ıitmek nakledilmekte •e orada, yeni 
mOmkiln del'ildir. keşfolunan ve fizli tutulan bir 
Onuaiçindirki, timdi bu maden usul ile muamele g6rerek temiz. 

J 
ba•zaıile Kanada bir takım tay- lenmektedir. Radyomun kıymeti 

poıtalarile biribirine ba;ı:._ •e doktorluk ıahasında bulduğu 
JaH .- d"kk ı ı mııtır. Ayni zamanda kutup rağbet naıan a ate a anırn, 
:ntakaun• yakin olduğu içiD lngiltere, bu yeni kefil ile mil-
bu ba•alid•, aeneoİD yanu ıece, bim bir aenete daha lronmue 

1anaa 4a ıllodOzcllr. oluyor . 

Ziraat Bilgisi 

Şeker Pancarı 
Ziraati 

Bize ziraat husu 111 a ki 
mU9kUll eriniı.i eor nuı. 

Son Poeta'nın 
cÇiftçi• •I ıizl gUçl H.ten 
kurtaracaktır. 

•Erane Brllnner" Şirketi tara
fından Karacabey' de tesiıi mu
karrer teker fabrikası mlioaaebe
tile oradaki bir kariimiz teker 
pancarının ziraat uıulünü ıoruyor: 

Şeker pancara baıka memle
ketlerde buiday ve pamukla 
birlikte çiftçinin iıtinat ettiği en 
mllbim mabıullerden biri olarak 
tamnmıı ve bu Oç mahsule ( be
yaz saç ayağı ) denmiıtir. Upk 
Ye Alpullu fabrikalarının teeuO
ıGnden aonra bizde de pancar 
ziraatile utratan bnynk bir çiftçi 
z&mreai t91ekklll etmiftir. Yeni 
mahaul Ue memleket hesabına 
mlbim bir 1enet membaı daha 
b1detmİf oluyoruz. 

Pancar. bilbaua rabp •• ıı· 
cak iklimlerin nebahdır. Sene· 
hararet •uatlainia 28CO derece). 
bulduğu 1erler pancar airaatine 
eJyerifll aayalır. Maamafib Ruıya 
Ye Almanya gibi ıimal memle
ketlerinde •e biıde Erıurum'da 
dahi ıeker pancara maYaffaki
yetle 1etiftirilmiJtir. Yalnız pan
car metre murabbaından aeneYI 
~6 yllı kilo ıu tebbir ettiğinden 
6-7 yilz milimetre yağmur dnr 
miyen yerlerde paocan ıulamak 
iham dar. 

Pancar azçok her toprakta 
yetiıebilirae de kolaylıkla itlene
bilen derin, rutubeti uklıyaa 
topraklardan hoılanı r, bu itibarla 
kumlu, killi topraklar, ve Kara• 
cabey • M. Kemalpaşa ovaları 
gerek ildim ve gerek toprak 
noktai nazannda ıeker pancarına 
pek milsaittirler. 

Şeker pancan mart •e nisan 
aylarında ekilir, tarlasının kııta11 
evvel hazırlanmıı olmaıı ve top
rafan derinlerine yağmurların 
depo edilmeal IA11mdır. Bu uye
de toprak yumutatılmıı olacağı ... 
dan pancar kökleri emniyetle 
bOytır. Zeriyat ııra•arİ oldup 
ıibi serpme ıuretile de olabilir. 
Bittabi ppa itlerinin kolaylığı 
noktuaodan aıra usulO tercih 
olunmalıdır. Bu takdirde 11ral~r 
aramda 40 kökler arasında 20 
aantim mesafe bırakıl ır. •Pan-
101" un bir tecrllbesine ıöre: 

Sık ekilen pancaran beheri 
848 gram Ye fakat ıeker nisbetl 
o/o 16 aeyrek köklD ekilen pan
cann beheri lıe 1482 ~ram olmut 
fakat ıeker niıbeti 9.3 il geçme
adttir. Binaenaleyh ıeker pancan 
için 20 aantimlik bir arabk en 
muvafık olanıdır. 

Tohumu ekmezden evvel ılık 
bir ıuda yJ·11i dört aaat ıslat
mak faidelidir. Bir d6nllm yere 
5-3 kilo tohum klfidir. Bizde 
ekıeriya aerpme ekileceğinden 
tohuıuun llzerinden bir tırmık 
ıeçirilerek 8 aantim derinliğinde 
art8ltır. Nibayet hafif bir mer
dane çekmek de llıundır. Bil' 
ppa vurulur. Bir müddet aonra 
ikinci çapa yaı. ıhr. Bu çapa daha 
derince 9'U'uldutu gibi ba eaa
da fazla olen fidelerin aeyreklq
tirme ameliyeıi de yapılır. Bu 
çapadan toma arbk pancarlar 
k6klenmiye haılıyacağından Gçtin
cB çapada dipleri de iyice doldu
rulur. En nihayet ıon baharda 
yağmurlar batlamadan pancar
lann ıöklllmesine baılanır. Bu iı 
bl buıuı ••panlarla v~ya çatal 
bellerle yapılır. Sökilleu pancar
lann iyi teşekknl etmit l'lanlan 
tohumluğa ayrılarak diğerleri de 
satışa ıevkolunur. 

T obumluğa ayrılan pancarlar 
derince toprağa gömülerek sak· 
)anır. Bunlar ertesi sene tarlaya 
dikildiklerinde çiçek açarak t~ 
hum verirler. 

Pancar tarlaaı aeneaine göre 
d6nDmlncle 5000-3000 kilo mah
dl nrir. - Çıftçi 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl doldu? .. 

................................ Nasıl Yaşadı ? .• 
Tt.frika No. 41 Nasıl Ôldi ? .. 

==============================================' 
Doktorlar .n Raporuna Göre Mahmul 

Paşanın Yola Çıkması 
Münir Bey, derhal AbdUlha· 

mide u .. un bir telgraf çektL pa .. 
t nın bu acıkh halini tasvir 
et ·. Ne suretle hareket etmesi 
16ıımgcld"ğine dair tatimat iste· 
di.. Cevap, gecikmedi. Mabeyn 
ba,kitabetindeo gelen telgraftaı 

• 
lmkinsızdır 

• 

( Damat Mahmut paşamn , ... 
hat ızlı>;(lndan ve maruz kaldığı 

ı~fa.letten dolayı zatı ~ahan• 
btiylllc: t...., ssUr içindedirler. Ken .. 
dilerine en muktedir doktorlar 
terf ı 'cile nıllreffehea ve muazze• 
ı.en lstanbula nakilleri iradel se· 
niye iktizasındandır.] 

Mahmut P•••ıun bir meldultu 

eye emir geldi. 
Münir Bey, bu telgr11h alır 

almaz, d~rbal ( Belçika Kra1ının 
Ser tabib i ) ile Brüksel'in en ma• 
ruf bir abibini ve bir de Mah
mut paşayı tedavi eden doktoru 
celbetti. Sefaret doktoru Mihran 
efendi de d ahil olmak zere 
bunl r bir konsfıltasyon yaptırdı. 
doktorlar, damat paşayı b ijylik 
bir <nkkatle muayene ettiler. 

( Paıamn bu halde lstanbula 
gön erilme'li ıu taraf dunun, 
yerm e-ı ·ımıldatılması bi'e caiz 
et "lc.. ir. Bu vaziyette fennen ya

pılac k bir şey varsa, o da, Paşn 
b "r müddet tedavi edilir Kendi .. 
•iD\J bir n~ kuvvet gelir. Bunun 
G:z:erin , cenup şehirlerinden biri
ne göı1dcri1ir. Oradan d ne k 
vapurl 1stanbula naklolunabiJir.) 

Dediler Vt: böylece de rapor 
verdiler. 

MUuir Bey, doktwlarıa rapo
runu derb:ıl telgrafla Abdülbamite 
bildirdi ..•• Ertesi aBn, latanboldaa 
fU cevap geldi: 

1 Gerek zati şahane •e gerek 
Senıh Sultan Hazretleri, vazi· 
yetleu evl.alade mllteesairdirJcr. 
Pa11a H netlerinin lstanbula na• 
killer her neye müteYakkıf ise, 
hiço · ı .addi fe aklrlıktan · çekiniJ.. 
mi er k bon•m icrası ve nGşarO
nif "'}' 1ı hazretlerinin bir an evvel 
Der aa 1 le izamı iradei •eniyyc 
"1'tizıı uıdandır.] 

1 \ ı. rey, bu telega"af1 aldığı 

:ta an çok mD~knl bir meY"ide 
kald ı. Dok orlan tekrar topladı. 
T e1gr.afJ gösterdi, Bir daha 
fikir•e i'li ldı... Do1ctorlar. bu 
aeyabat'n imkan haricinde oJdu· 
ğ-uuu öylediJer Ye bu buıusa 
dair de tekrar bir rapor veıdi
Jer... tinir 8. yine ka'eme ım1du 

( lrad i aeniyeye ittibaan har .. 
ket etme'c ncibei zimmet ise de 
doktor1arm tekr•r verdikleri ra• 
pora nazaran Damat Mahmut 
patan n timdilik yola çık&l'ılması 
imkin<11zdır. Bu bapta tekrar 
iradei seniye ıerefıadır Olsa dahi 
kullan bunu infa.1 etmekte ma
.ıurunı. ÇnokO vaziyeti yakinen 
a6rd0ğüm için kendimde manevi 
bir mea'uliyet hissediyorum. Fen
nin icabatına göro hareket etmek 
ve ~ ının biraz iadei • hbat ve 
kuvvet etmesini beklemek uru
ridir. ) 

Diye bir cev p yazdı. Ve 
derhal, bu doktorlw-w .aeıar~ti 
altmd.ı, Damat Mahmut paşamo 
tedavi ine baıl dı. 

o( ktorlnr, uıun iati9arelcrden 
aonrıı lıa'U illçlar tertip ettiler. 

Bu meyanda gayet az miktarda 
ıampanya verilme ini de tavıiye 
eylediler... Münir Bey, bu suretle 
Damat Mahmut paşayı dok· 
torlarm nezaretine ve (Amaıyala 
lsmail Hakkı Bey) in de bimayo 
ve refakatine terkcttikten ıonra 
lsviçreye mütevecc"hen hareket 
etti. Fakat.. o gece, Brüksel'de 
feci bir hAdise zıabura geldi. 

içkiye fevkalAde düşğiln olan 
Damat Mahmut Paıa, karşısında 
şampanya şişesini ôrilnce daya .. 
nawamış, gece yananda fsmdl 
Haklu Beyin buh.nmama mdan 
istifade ederek yavat y ... "· kalk
ınış, şampanya şişesine anin Lf, 
son damlası nr. kadar mıdcEine 
boıaltmııtı. Uzun zamandan beri 
boı ve zayıf olan bu mide, tabii 
bu kadar fazla i kiye tahammiıl 
ed •memiş, pafayı elim bir akt
bPte sUrliklemişti... lımail Hakkı 
Bey, yanındaki oda da yatan 
Damat Mahmut paşanın, yüksek 
aesle konuştuğunu duyar duymaz 
mer k etmif, pqam odU1na 
gelnıif.. OounJ, tamamen fff"o 

meıt ve bişuur bir halde, gaıel 
ler okuduğunu r6rtınce hayrette 
kalmıt: 

- Ah papm yapbnmı yapa
cağmı ... 

Gripe Karşı 
Maske 

A vrupada &rip 1alamı o de
rece ~iddetli ve ıcu4dir ki umumi 
bir endİi• uyandırmaktan lıali 
kalmıyor. Resmini iÖrdilğUnUı 
kadın, Lo dra'da, bir nıü~ Hse
nin memuılarındaodır. Bu nıUeı· 
ıesenin memurları okaclu ~ripten 
fada mlitceuir olmuş Ye hasta 
dllimliştlir ki umum~ bir tatili 
faaliyet yapmak mecburiyetinde 
ka1mmamak için, memurlar na, 
bu sıhhi ytırUme maıkeaioi dağıt· 
mışhr. Bu maske, grip mikrobu .. 
nun buruna girmeıine mani ol· 
makta ve memurları hastalaktao 
konmıaktadır. 

Diye bağırmıtı.., l>amat Mah· 
mut pa,a, pmpanyanıo ateşlerile 

yanan ve kavrulan başıut kaldır· 
mıf, mestane bir eda ile: 

- Kıyma bnna evlat.. Allah· 
aşkına bir mey daha ver ... 

Diye yalvarmıştı... Bu '9azlyet 
kart smda famail Hakkı Bey fR'" 
tırmış; doktorları çağırtmıu icap 
eden tedavi yapılnnş a da, Oaınat 
Mnhmut Paşayı, mukadder olan 
akibetten kurtarmak mümkün 
olnmamıf.. ( 1903 senesi kauunu
ınnisinin 17 inci pazar gecesi ) 
sabaha karşı, Abdülbamidin enış· 
tesi, Seniha Sultau•n azametli 
ı:evci; gurbet e!Lrinde, herkesten 

e her evgidcn uzak olarak, 
hayatın bütün emel ve ihtiras
larına kar:Jı, g5zlerıni bediycn 
k plmışh. 

* 
Ölüm, bıribirinden nefret edeın 

iki kuvveti, derhal bir menfaat 
etrafında birleştirmişti. 

Babalaruua sefalet •• ıstırabı· 
na llkayt kalan vo Pariıte istik .. 
balio töhrot ve saltanatıua a•Ja· 
malıla me gul olan Prenı Saba· 
battin Beyle Pre ı LOtfull•h Boy, 
bu 6Uhn haberini lır almaz, 
harekete ael ni~ler, bundaa 
istifcde emeline dilşnıDşlerdi. 

Ayni zamanda, Damat Mahmut 
Pa;aoın •a&ııından nefret edeo 
Ahmet Rıı Bey do, onun ölU.. 
monden bir fayda temin etmek, 
bu hlfii~e etraf nda bir Yelvele 
uyandırarak btitnn cihanın na .. 
zarıdi\ckatini kendi üı rirıe cel
beylemek isteuıiştı. 

Buna binaen Ahmet Rıza B. 
derhal prenslere bir ,nektup 
yazarak uı ılen ( arzı taziyet ) 
ettikten sonra : 

(Şehidi hibriyet, Damat Mah
mut Paşanın, bntan P ri•teki 
•ataadatf u tarafmdan ihtifalltı 
feYkal.ldo ile defnini •e bunun 
için de rnfttterckea bir meraıim 
programı .bazır!.omak özere itti .. 
hat •e Terakki Cemiyeti Pariı 
ıube•İ rn~kexine tetriflerini ) 
rica etmiıtt Sabahattin Bey, 
cenazeyi ehp retirmek Ozere 
biraderini 8rtlkeel'• rlnderdi. 
Kendisi de derhat lbu davete 
icabet etti. Or.ad~ Ahmet Rıza 
Beyle ba1başa verdi; kendilerine 
yeniden bir töhrct tesiı edecek 
olan bu h~disedeu. mümkQa ol .. 
duğu kadar fazla i tifado ede
bilmek içiu parlak bir ( teclfiu 
merasırm programı ) tnnzimine 
giri!tl. 

lSunlar, bu iılo ruc.Jgul iken 
(Parla eefareti ae.niyesi Müsteıan 
Nabi Boy ) de Mllnir Beye şu 
telgrafı çekmi,U: 

(.AriLA!U nr) 

1 elefon Şirketinden Fazla 
Paralar Geri Alınacak - ---
( R. t t r.ır ı 1 i 1 l'İ lHI} faı rı ız la. ) 

saplarını İçylizliııl\ meydana çı· 
karmak nıaktadile belediyede 
toplanan komi yon mühim bir 

neticeye varmıft.r. Komisyon 
tetkik atma göre Telefon Şirketi 

baksııhk yapmıf, yanı fngiliz 
llrasınm dllşmesi nisbetinde Uc-

retlerJ indirmesi lbun gelirken 
bu işe hiç. yanaımemıo ve tam 

altı ay mDddetle halktan fazla 
para almıştır. Komisyonun vardı· 
tı kat'ı netico iş e budur. Ko

misyon mlihim bir cihet daha 
tesbit etmi tir: K!inunon Telefon 

GündUz 15,5 da 
akşam saat 

2t,30 da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

h~nbul Bdıdiqesl 

Şehir1i"yat rosu 

111111111111111 

lllJI 
111111111 

NE VAR, NE OLUYOR? 

1 

Ne mi oluyor? 
Türkün tarihi 
sesli sineması 
Karagözü, asrın 
sesli sinemasın- · 
da görmekten 
büyük hadise mi 

olur? 
Bu kafi değilmiş gibi dabt 

rejisor Ermıt Lubıtch'in: 

ÖLDÜRDÜÖÜM 
ADAM 

eserini gbıtfıriyor 1 

Haydi! konuş
mağı bırak, A
lemdar lnema-

sma haydı! 
Matintler : 2 .. 4 • 6 

Gece: 8, 15 • 10 

Şirketinin fazla olarak aldığı 

paralan istirdat etmek ve telefon 
abonelerine geri vermek Jizım
dır. lıtd b 1 diyedeki komisyon 
timdi bu itle meşgul olacaktır. 
Öğrendiğimize iÖre ilk iş olarak 
şirketin lstanbuldaki telefon abo
nelcıinde haksız yere aldığı 

paranın hııJciki miktarı tesbit 
edilecektir. Mntealdben bu para 
Telefon Şirketinden alınacak ve 
her ab neye isabet eden miktar 
hesap edilerek kendilerine verile
cektir. Alikadarlarm bize vcrdiif 
malumata göre bu para mUbim 
bir yekiio tutmaktadır. 

HER YER KAPAN Dl! 
Çünkü bu kapa
nış yalnız cuma 
için değildir.Ka
dıköy Eski Hale 
sinemasında 

BİR MİLLET 
UVANIVOR'a 

gidiyorlar! 
Matineler: 2 • 4· 6 

~-_.Gece 8,15- 104m1 _ _, 

AS~i Sinemada 
Mqbur rejisör 

IE. A. DOUPONT'un eseri 
ATLANTIK 

Bliyllk Fransızca sözlU film. 
her akfl\m ·n Cum•, Cumartesi 
Pazar 4 J/2 ve 6 1/2matheler nde 
yeni ve zengin varyete programı 

Flr.AJI Sinemada 
Bugün - Bu gece 

Hokkabazlar Krall 

BOL F 
BAN SIN 
va diğer numaralar buyuk 
muvaffakiyetle devam ediyor. 
FiatJar geçen ramazanlar pibi 

f!ugun A R T İ S T İ K Sinemasmda 
Meıhur Ost.ıınd ve Rugen'ın pltjlarmı, ı ıuazzaru spor şenliklerini 

SAHTE MİLYONER 
filmi de görecel«:!niz. Heyeti lemslliyeai başında: 

MARIA SOLYEG .. OTTO WAKIBRUG· PAUL ttORBIGER 
ilaveten: FOX Halihu r dünya havadisleri 

KARIM 
Hejıı:ıür: BENi

. 
H. BEHZAT- BEDiA- FERIHA

HAL1DE • VASFI - HAZ114 • 
GALiP - E. BEHZAT -
R. KEM L- MUAMMER 

ERTUGRUL MUHSiN 
Muiki!: ALDAT BSA 
MUHLİS SABAHA T1'1N 

TUr k sinemacıhğının iftihar edeceği bir fllm 

Çarşamba akşamı MELEK - ELHAMR A 
IZM!RDE ELHAMRA Sinemahırmd~ aym zamanda 

8ug0n nefi• bir ELHAMRA SinemH1nda nM-fil111 görmek sil.is Wr mu•af.. 
iıtiy~n.er: lakiyet ka1111an 

SARI iN RÜYA g:~:ir. 
Mume silleri: 

LİLİAN HARVEV-HENRI GARAT 
._. _____ ı. Filme ÜAve: Dlmra laa•adWwt .,.. ____ _, 
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t_a~l~_T_i_T~A~T_B_O~~'---'~n~~ 
Tezli Piyesler Y~~:Ödeaft·Ba-

H&ıeyiD Rahmi Beyin" Kadın 
erkeldqioce • iaimll piyeıinden 
bahsederken onun hakkında 
btUlln dilştmdükleriml yaııp biti· 
remediğimi, o mevzua tekrar 
temaa edeceglml ı8ylemiıtim. 

" Kadın erkekleıince " , F ran· 
18 'da zannederim Alexandre 
Dumas Fils ile başlayıp hemen 
umumi harbe kadar devam eden 
.. lddiab piyesler,, nevinden ilham 
almlft r. iddialı, tezli piyesler, 
içtimai bir kusuru tashihe, bir
takım fikirleri tamime çalııan 
eserlerdir. Vakıa beme11 hemen 
her eserin, Adece seciye tabWini 
.. tibdaf .eden komedialann bile, 
bir 191 iapat etmek iıte-
dild.t dyleDebilir. Muell 
lloliere, •Merakl,.Jİ taa'fİr eder
keD lautahk korlmaanun, kendi
mizi mltemecliyea bata aanmama 
ıll~ olduğaaa ptennelde bir 
kmara talhibe, bir pyi labata 
ph'flDIJor ma? 

Fakat tali ply• d•lace ba
tara banlar değil, IUf bir aok
w .............. etmek lcia 
1uılmıf, bir a....kat madafaau
me•İDİ veya ittihamnameainl an
dıran eurler gelir. B6y1e piyes· 
lerin muharrirleri realiteyi ml\
ıahede edip orada giird6kleri 
hldiselerden bir .. bi11en çıkar

mağa değil, muayyen bir 0 his
ae,,ye Yaracak "kıssa"lar icadına 
plı11rlar. 

•Kadın erkekleşince"nin birin
ci kısmım teşkil eden ve tezli bir 
piyes değil, bir nevi .. seciye hicvi" 
alan llç perdesinden bahaetmiı
tim. 11T ezli piyes,, tarafı, doğrusu 
bir yama hissini veren son Uç 
tablodur. HUaeyia Rahmi Bey, 
kadının erkek gibi çtiıımasını 
beienmiyor, bunu aile Ye bilhaa
• çocuk jpD bir tehlike adde
diyor. "Bu ıerait dahilinde çocuk 
balmnldlıktau ölDr • diyor n 
,.,.. 11011anda, bize muharririn 
bu h118111tald fikirlerin) bildirme
fe ••-- Te.ftk Efendiye, p•• 
kaclma hitaben eaki kadım 161-
tennlc -0,.. ......... eliail. 
tleclirtlyor. 

Hlle7ia Rahmi S.11 ideli•••• 
W>at IPn flJle bir laAl taAYYUr 
etmip Erkek de, p ..... kana 
da pek u bir para kazanabildik· 
lerl icia eYe hizmetçi tutam17~ 
lar " 7alaa kalaa çocuk, ba
lommhktaa &lllyor. Burada, 
bitim tezli piyeslere mukadder 
ola bir kuaarla karp)aşayorm: 
Her plyeaio bize bir vaka sıhteıı-

meai ıarurldir; bu ıaruretten tezli 
olanlar da kurtulamaz. Fakat o 
vaka, tezin ıumulnnO de tahdit 
eder. Me1ell Huıeyin Rahmi 
Beyin piye1inde, SDreyya ile Ne
bahat, ayda kırkar veya ellişer 
lira yerine daha fazla kazr.nıa· 
lardı, Sllreyya ayda yüz elli, ka· 
rıaı da yllz lira alsaydı, muhar
riri, l abıettiği tehlike yine kalır 
midi? O zaman çocuklanna bir 
dadı tutabilirler va onu lSlümden 
kurtararlardı. Bittabi HOıeyin 
Rahmi Bey, kadının çabşma11nı 
rulldafaa etmek isteyip de bize 
dolgunca bir para kazanan bir 
aile göıterseydJ biz de ona itiraz 
için u para alanlan gösterirdik. 
lıte tuli piyealvin kuıurw halli 
olmua llzlm ıelen davalara, vaka 
ıhtermek urureti JDzllndeu, 
buaulllettirmeje mecbur olmalan. 

Dikkat edilince her tedl pl
yu, •-ettitinden blabltla 
bqka bir pJI ispat eder ... Kadall 
erkeldefhace,, de olaa olu u 
para kuanaa bir ailenia çocuğa 
olmalDUI lbımgeldiğini 16ateri
yor. Bilmem litıaeyin Rahmi Bey 
böyle bir naaihatte buluamai• 
rua mı? Hiç zannetmem. 

Baıka bir bakıma göre de 
f6yle dütftnülebilir. Mebrure H. 
okadar mOtehakkim ve kavgaca 
olmasa oğlu ile gelini onun ya
nında yatarlar ye b&yle olunca 
da, annesi çalıımağa gidin~e, ço
~uk bakıma a kalmu. O hilde 
piyeatea fU naaihati çıkarabiliriz: 
"Amaeaiz ğeçımsiz bir kadınsa 
ye aiz kaıınızı ayrı evde oturta
cak kadar para kazanmıyorıamz 
sakın evlenmeyin." 

Evet, daha birçok nasihatler 
çıkar; fa.kat kadııwı çalıımaıı 
dojru olmadıp 11eticeaino Y&nla· 
•aa. 

Kadın ~alıım•lı mı, çahıma• 
maı iDi ? ... Böyle meeeleler naza-
riyeler, n11tuklarla balledilem• idi 
HtlleyİD Rahmi Beyin tabiri ile 
11.lcadmm ..keld......ı.. , hlrtalum 
içtimai zaruretlerin aeticeai :lir; 
ba neticeler bizim muvafakatimizi 
beldem-. Bia onlara kartı ancak 
.... tahfif tedbirleri alabiliriz: sn
ftJJll ela, Nebahat da çalııırlar; 
çoc:ap ela, itlerine aiderkeo, bir 
bete '-almlar. 

•Kactm erkekleıince., den bu 
mana da çıkabillr. "Madam ki 
buglnk& haJ&t ıeraiti kadım 
plapmja mecbdr ediyor, onan 
çoeaia için de ~er açahm.,, 

Buna IUç bir itirazımu: yok. 
Nıuul lala Ata 

HobyoncuHainler Arasın
da Kızıl Kıyamet Koptu 

C B'Lt&arafı 1 tnel 1a.7lada ) 

•-'1• kalaa kıama da Beclirbani 
CelAdet. S1lrena ve Klmiran 
kardqlerle doktor Nafia, Mutafa 
Hırço taraflarından carcur ~ 

•ittir· 
Ayrıca, Haco ağa, yine Ktırt 

Hayır Cemiyeti namına toplanan 
paralann bir kısmımn da Bedir
-..U.r taraf.adan lbtilla edll
tJ.liiai ileri llrm&f Ye: 

·- Zaman ıaman bir mnıta
ldl klıt hiikiimeti kurmak için 
yapılan hu toplantılar, ftt• bu 
ı:eatın keaelerini doldurmak için 
bir. ~k mahiyetini ah_yor. Or 
nmoa. ve biliıaizl,. Diye ba
iu"mlfbr. 

• eam. laeriae. CelAcht, Haço 
•ia U.. Cemil ,.... aad•lerdea 

olup bu lthualara iftlrak eda 
birilİni, Tarkiye hesabınal)nn.ta
ldl Klrt .. reketlal baltalıtmalda 

itham •mit. toplantıdaki ••• 
p olu EnaeıaQe~ Hobyon
calar al'aSIDda Adeta bir arbede 
çıkmıtbr. 

Bu bldiae, tlmdilik Hob7oa 
cemiyetinde ikilik vukua ıetirmlt
tfr. Bundan, maddi, maneYI en 
çok mftteeair g&Ooea Bedirlaa
nlJerdir. Bu bldiae lberiae gbll 
toplanbJ• ıtbla hual eda Şam 
hllkimeti, Fraa•• lcom*'lijbaia 
tali .. tile Pedirlıanl Celadet; S&
rena we Cemil p~a sadelorclea 
Ekreml polia neureti altına almıt. 
Haco aja ile Kaddur lhy ıelfllk
leil JV• tad• elunm111larc:flr.-C. 

,mdır yolundatp •ypnealuğım 
f•ill olarak 7 ppolea yakalaa
llllflardır. Bunlar cinr klylerda 
lımall oğlu Ekrem ve kardeşleri 
lbrabfm, Mehmet, Ali oğlu O.· 
man, Mustafa, Şerif otla Arif, 
Kara Abdi oğlu TahlİJldir. 
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Se'lnlk ' OakBdar aa 11,00 
cA- • 5,95 T ..&. •nn ..,.uketl H•yrfye 15,00 e .. aoa ....,.,., 
HaJlç o 9ll Hawpd 27.-
Anadolu %60V. 24;00 Telefon 

" •.1160 P. 23,75 Bomontl 

Esham ~· Tahvlltl 
L ra 

lıtıkruı D•hllt 93,!iO Reji 
DUyuııu Mu. 60.25 Tramvay 
Gümrilk 8,50 Rı h n 
Saydl m•ht 6,60 OakUdar aa 
Baidat tertip 1 ·~ Terkoa 

1 • ll .21) ElektTlk 

BORSA HARICI 
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23,~ 

Lira 
~ 
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(Hamit) -.Z • ,, • 1111 11,50 

<ı Mu .. .ıe J•pmaluıqt.r. 
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Gün CUMA Kasım 
81 2().brlftCI KANUY 933 74 - Aıabt 

22. Ram .... 1351 

011ac, ' 12 ı. 22 
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Almanya'da İngiliz Casuslan 
---·----·------------------... ---------------

Casus Şebekes: Bir Yılan 
Gibi Elden Kaymışb. 
-Hulisa-

lnsma caaualan, Almanyaaın Vil· 
hel....taafn .. tarı etrafaada ml
kemmel bir ıebeke kurmuılardır. 
Bu arada, para vasiyetler! bozu• J 
lan Gla•• ve Jealke iaimll iki 
Alman poll•inl fU veya bu aaret• 
le efe pçiren ba febeke, bunla• 
rın naıtaıile a•kert bir ıeblr 

olan Vilbelmabafeain kanalizaıyoa 
plinuu Eblera laimli blr bahriyeli 
deliletile de Almanyamn en aerl 
••misi fon der Tan'ın plblanm 
•• Alman lıarp ılfreainl aıırtmıt· 
larclır. Fakat bu teAdiif, kua• 
•11 ,.ralula Pariae etlaml1e 
si .. n Glan lurln• tlPlteyl ... 
Yet •tmlttlr· ŞGpbe1• dtlfen aclam 
adi bir eaal1I P•la aabıtaaile 
mlftveken derdelte memur Mr 
Alman poll• mlhttltfcllr. Ba ılp
ı... Glanı• ••lal1ethal ...,.._ 
pkardıj'I rlbl ln•ilterede lıalnu 
Alıaaa cu•ıları cla TUIJ9tl Al· 
man erkh~ harblyeliae blıdlrmlt
lerdlr. Bu ul, Vl .. elm....,.n • 
pi ................. .,. ..... ... 
•Tinin tara1111t altaaa ..... .... 
lataç •tmlıtır: 
Alman pollal, tereddtıt •• 

encliıe içinde, caıuı Peteraen'in 
evi etrafındaki tarauutlarına bir 
mllddet daha devam ettL Fakat 
bu uman zarfında eve gelen, 
giden hiç kimse görtılmemiıtL 
Derken, bir glln, uzakça bir 
memeden geldiği anlaşılan bll
yllkçe bir kamyonunu yol nzerin
de bllyllk bir ıtlratle ilerlediği 
görllldU. Vakit gece idi. 

Bu kamyon esrarengiz köıke 
yaklaşır yaklatmaz fenerlerini 
aöndlirdll ve evin 6nllnde durdu. 
içinden llç erkekle bir ka· 
dm çıktı. T arasaut mevkiinde 
bulunan polisler, karanlıkta 
ancak b• kadar .... bildiler. 
BUDlar, kam1cmdan iner inmez 
derhal bahçeye afrcliler Ye evin 
kap11111clan .,. dalıp ka7boJ. 
dalar. 

En tarunt eden poli• koml
aerl de, derhal memurlan11a emir 
yerdi, •YİD d6rt tarafa aanlcla. Ba 
ip memur pollaleria adedi tam 
yirmi iclL Hepli de tabaacalanaa 
ellerine lllmat. atet etmi1e huar 
bir yazi1ette balunuyorlardL Biıto 
ut komiser de, birkaç memurla 
beraber evin kapıı na gitti Ye 

çaldı. Fakat kapıyı açan olmadı. 
Yalnız pancorları ııkı aıkı kapah 
duran pencerelerin birinden dııa
nya hafif' bir uya huzmeaı llZl

yordu. Memurlar, kap&Jı çalmaya 
ıiddetlendlrcliler. ~ açılmadı
ğım glrlace JUmrulda Yarmaya 
ve tekmelemiye bqladılar. Yine 
bir netice basıl olmadı. 

Bunun Qzeriııe komiaerin bir 
emrlle alt kat pencerelerlndea 
biriitln pancora lurılda, cam açıhh 
ye komiMI' ber•berilade Ud 
poliale tabanca elinde ls•ri clat
da. Arkadakiler de Amirlerinin 
pqlnclea t.rlamlar. Her tarafı 
aradılar, taradılar, fakat blyllk 
bir hayretle palllerld ev boştur. 
ıpıde klmaecilder yoktur. bittin 
oda kapdan da, birltinden maada, 
hep açakbr. 

Aaahtarla ldlltlenmit olaa bu 
kapı da polislerin aorlamaıma 
tebammlll edemedi, kunetli bir 
omuz VUl'UfUYla arkaaına kadar 
cla1andt. 

içeri giren polisler, bur&1 nın 
bir nevi fotoğraf ateliyeli haline 
ıetirildijini gördlller. Burada bir 
taka• haritalar, bUyllk, bllyük ve 
IOD aiatem fotoğraf makineleri, 
ıa1et ceaim elektrik llmbalan yar-

dı. Fakat ne ite 1anyabileeek bir 
Yeaika ne de bullUI bir la1m•tl 
haiz her hangi bir plln Ye harita 
ele geçmedi. Yalnız meycut ve 
ıayri muntazam aarette etrafa 
ablmıı resimler aramda, polia 
memuru Glava He Jenikenia bir 
birahaneyi geceleyin aoyarken 
almmıı resimlerini boldular. 

Bu esrarenKiz bal, Arama 
Heyetini idare eden polia komi
terini m8thit B111'ette li6irlenc:lir
miıtL Ev, tekrar aranmıya bq
ladı. Memurlar, hiçbir netice çık
mıyacajını bilmekle beraber ta 
dama kadar çakblar. Em mabe 
senini karq, kant ıkda ıeçlr
cliler. Yine bir .. , bal ... dalar. 
Fakat aeticede, ..ı -"•••• 
hltiflk prap kaYıncla hl,ak bir 
prap clamacaaa- ı&"clller. Bu 
damacana kaldmL11a, arbllaclaa 
,anm ad... boJ-cla bir clelllr 
pim. polia ....... eep 11 .. 
llmbalanm 1alranlr ba delikta 
içeri tirdiler ve bir 7ol lzerinde 
olduklanm anladılar. 

Bu yol, iki y8z metre kadar 
denm ediyor, 80Dra diğer bir 
evin mahzenine çıloyordu. Yakan 
kata çıkbkları zaman, burasının, 
diğer kaıkten biraz uzakta ve 
birkaç aenedenberl boı duran 
diğer bir sayfiye evi olduğunu 
prdiıler ve anladılar ki evin 

etrafı poliı tarafından kuphlma
ama rağmen ca&U1lar bu eve ba 
yol vaııtasile diğer kl5fke aerbest 
ıerbeat ıirfp çıkmqlardır. Ayni 
zamanda, yine anlqddı ki Glavt 

ile Jeoike'nin tevkif edildikleri 
aırada bunlar phirde değildiler, 
bir batkam Yaaıtuile •azi'yetten 
haberdar edildiler, eve airiP ar· 
kada bıraktaklan delilleri imha 
etüktm aoara çalap alWI•· 

Ewa &atbade kala bm1oada 
ela bir netice çalr•acla. Çllakl 
ba arabada camllar tarafında 
Hambvıla bir praj ..Wbindea 
lrinlanlDlfb. itte. mllaeadia P .. 
tenea'ln earareagb klfk .. I anya 
polia memurlan, bl1le mnaffa. 
klyetaiz bir netice ile mer
kezlerine döndllklerl aman 
orada diğer fena bir .. herle 
lcarıılaşblar. HuMUI bu h15crede 
tecrit edil mi ı olan polis memuru 
GlaV1'ta firar etmiJe muYaffak 
olmUfhl. 

Bu adam, esinin lapı• 
kapanırken dit fırçaı m aralığına 
koymuş, ıonra el ayak çekildik
ten •nra koridora çakmıı Ye 
açık bir pençereden hapishanenin 
damına oradan da aokafa iamiftl. 
Ondan aonra haplwhue civa• 
rında bekliyen ldr otomobile 
bmlp uzaklaımak mlldm bir me
aele olmamııtı. Ba otomoblHa 
ıof&ilnll a&rftp te billhue pollıe 
haber verenlerin tariR, ba ada
m n mühendiı Peterseadea bir 
bqka11 olmadıfını da •aster
miftL 

lspanya'daki Fesatçılar 
Barealon 19 - Karaa,ahklar ıill· 

kHtler •• tecavOzlc r devaııa etmek• 
tecılr. burada 3000 bomba b rçok 
barut fıçalara meydana 'ıkmıttar. 

Monako Prens liginde Bir lakı Ap 
Montekarlo 19 - Monako Pr n .. 

lltin• gelmesi cap edee Pr aHa 
Şarlot, oğlu lehine aaJtanat u .
kundan fer&Jll etmit lr. <>ti• P 
Ren1e bet yapndad.,. 
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~aafı Umumi, Kansızlık, Romatizma, Sar'a Sıraca, 
~emik, Sinir, Daınar, V t rem hastalıklarına, yürümi
ren, diş çıkaramıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
Ucuz 

BA YRAMLIBLARINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

- Yerli Mallar ---
Pazarından ahnız 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, haz1r elbise, 
kadın çantası, kadın ve erkek çoraplar1, 
eldiveni şapka, kundura, drıyat ila .. ila ... 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Za·if f&tanbul: Bahçelrnpı 
1stildal caddesi Sağla'!! 

s 
A 
N 
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Dr. A. KUTIEL 
Karak~ı B5r.ıı'<; fı·ı n 11r.ıaındal.ı 

l•tanbul icra Ua?reel Birine\ 
it.as Mamurund .n. Evvelce if aıı 
ilin edilen Ank .. r" caddeıi "Grafık,. 
mağa:ı.n11 aah"lıi Hr .. nt Len onq•an 
Efendi h.,kkındalcı if i ın llalkmuına 
muhakenıece 17-12-932 tarıhinde ka • 
r ır verildi~i i i<t o unur. 

HARilCA RAICISI 

KUUl İvl LTD. ~İQ11.E.Tİ. 
(tjlllı;.,.A-Altı Uı"'lt. ... • kU.•~l~' '°'O•AÔı ,.. :.,• ~~ 

HARİKALAR Hı.l'0"' 42
'

72 HAAıKAsıo . i _ _ IA 
CUN~ u ; NH1$AA•rt t(OttTAOL.U ... , l\l.$M MUHAU AL.TINOA 

rı 1 L.AADA DİHLE.ND RILMl.KTEDIA. 

---
-""=' 

Bayramda Yalnız~ 

BiLALiABMEB 
gazetesi çıkacaktır. 

Hilal n1ımer Cemiveti İstanbul Bürosundan: 

İIAnlarımzı Bayr~mdaİ en kuvverli neıir vasıtası 
Hililiahmer'e veriniz. Hlllllahmer gazetesi yalnız lıtan
bul' da değil TOrkiyenin her tarafında satılacaktır. Bu gazeteye ifan 
Yermekle hem mUesseaeniıi tanıtmış ve hem de Hillliahmer'e 
yardım etmiş olusunuz. 

ilanlarınız ıçm: lıtanbulda Yeni Postane ka1111mda 
HilAliahmer satlş deposuna. Telefon: 22653. 
~on Posta gaz.eteai idaresine. Telefon ; 20203. 

Ankara caddesinde Kahraman Zade Hanmda 
Acentasına. Tele fon : 20095 müracaat 
1 ı -.ılıif dt> •antinıi 30; ond.uı 

~ 40 kuıu .. tur. 

Ticaret İşleri Umuın Müdürlüğünden: 
30 h nci Teşrin 330 tar'hli kanun hükümlerine KÖre teacil edilmiş olan 

ecnebi ş·rkt!tlerinden İııg l'z tabiiyetli 16tern ent Overaiı FrödaktJ Limitit 
• E ıste•n and Oveseas Producta Limited - Şirketi bu kere müra~aatra şı ... 

k" l ı Tür' 1) e nırırkezinin iımir'den iıt•nbula nakledıldiğini "e umumi ve
k ılığine mifterekerı ve münfedden imza koymağa aalihiyett"t olmak ve 
fİrket namına yapacakları işlerden ~o}.ıcak davalarda bilUin mahkemeler 
de dava eden, edılen Ye üçüncü tabıı sıfatlar ile hazır bulunmak üzere Jak 
J. Hohutrauer YO V. Vılıon Meri E'endileri tayin eylediğini bildirmiı 
\'e lhıınrelon vesikayı vermiıtir. K yfıyet kanuni hOlri!mlere muvafık 
görülmüş olmakla ilin olunur. 

Beyoğlu'nda: Tepebatında 

ŞEN T'İJBK Gazlnosaada 
Her akıam : KOLUMBIA PLAKLARI KAHRAMANI 

Hafız Burhan Bey v\!~afu.~:~··· 
MÜKEMMEL SAZ 

ve ayrıca 12 kiıilik hakiki Azerbaycan muaiki he1eti 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 
Tll'kiye BUAliabmer Be)oğlu birinci .. ullı hııkuk h!ı~ •----------------~--------------• 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Her Yarakı &zerine filigranlı bir Hilal ve bir Yıldızla ( T. C. O. 
K. l ) rumuzu yaz'edilcrek 21 1 933 tarihine mOıadif Cumartesi 
gftnftnden itibaren 53 varakh 12 numaralı • Grımo" oyunklğıdı 

piyasaya arzcdilecektir. -

1 lıtanbul Belediyesi llinJarı 

Vuait nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 
•luııp I~ 1-933 tarihinde birinci milzayedeai icra kılanıp talip zuhur 
•baıedijioden aatıtı tehir edilen 2156 numaralı v~ Eıek• markalı 
i;•obilin ikinci mftzayedesi 23· 1-933 paıarteal gUnft saat "11,, de 
a 0daıı.ay Rıbtam caddesi Misakı Milli ıokağında Utif Efendi ıarajı 

n ilde hilmüıayede ıatılacağı il'n olunur. . ... 
Mnbayaaııoa lüzum görülen 1600 kmur kilo pırrıçunu açık mn

naka .. ya konulmuıtur. Talip olanlar tafaillt alıoak için her rOn 
J.vazım mtıdnrttıtttne mOoakasaya lfİrmek için de 30 lirahk teminat 
lllalcbuz ••ya mektubu ile 2-2-933 pertembe iÜnll ıaat on beıe 
kadar Daimi Encihnene mOracaat etmelidirler. 

d3n: MUhOrdar z.:ıde Nuri He) le Vartan 

oğlu Kevork l:feııdfııin fayian muta
sarrıf oldul>ları Be9ıkt:ıf'da Sirıanpa9a

yı atik ın:ıhalleıiııde kc'Jmllrca ıoka· 
.gı ıda eski ı 6, ı 8 nı ) irmi mükerrer 
ve yeni :.ıo Vti !'::! "e !.4 'e :?6 •e 26·1 
numaralı dört bap dllkkAııı mtııteınil 
hanın hOkınen iıdci 'uyuu zımının 'a 
açı\ arttırma ile mukaddema ıatılma· 
ı;ı takarrOr o) l<'diği baldo b::rafeynfn 
ademi nııırat·aatiııt1 mel ı i ııatıı talebi
nin dl ııııo i f zrrine } e .iden satılığa 
<:t .. arılar.ık ~ ·.!·193 i l.ırihine lınUsadif 
:-;aJı giiııU :;.ıut ı.ı de 1 16 ya kadar 
M.ı!ıkı>ıııo k, 1(1 ııinde utı'ı~a çıkarıl
ıııışt r. 

1 - Kt\ ıııeli G:!?.l lıradır. 
~ - .\r.ttırıııa be loli nıulıamnıl'n 

kiymcti n~ a bunun. ) iizde yetınlt 
bcviııi lıulurııa o gll ı ıl ale edılerektir. 
Bulaııı;l lı~ı t ıl..dird;. n ~etki tcahhnt 
d.ılıil k:ı ııı k eurotiTe ikinci arttırma 
Hi :s.ıtı3;l ı ırihiııe nı.ileadif perıımbe 
g:lııiı Ea ıt 14 dtırl lh ~a kadar icra 
oluııae.ık 't! e ı ıon arttıranın Ust.Onde 
lııraL.ıl.u:.ı .t r . 

. : ll·.ırı i Yal-ıf. ve dellaliyeııin 
ı: aın rnC9terİ) e a titr. 

- Artıırrııı~R itfirak edecekler 
nıuhaııııııeıı kı~·ııırt 11 } iızde yedi bu
<:llı;tı ııishetiııdtı ıeuıiııa.t :ıkçeıl vermi· 
, o ıııt•l'bıırdur. . . 
- .i - f hale btdl.'lı ı lıale ta.rl hinden 
bet g in içinde Malıkeıııe kaıasrna 
te~liın 1ıdilını si laı.ım gulip aksi tak.
dirıle farkı fiat ,.o faiz 'e mesarif bllA 
lıfl ıım ı eı.d ıı nden t.ı~ il olunacak'ır. 

il - Ml'Lkflr g.1yrı ınentul haa 
(,;ıeriııde hor hangi lıir hak iddıa 
ı>deıı er hu ila ıdan i~ilıaren yirmi gao 
iç ı de evr .• k1 nıtıelııtelf'!rlle beraber 
mOraeıı.atla.rı lihım gel P aksi takdirde 
ıat19 Lıedeliııin paylat•lınaeından hariç 
kall\raklardır. l'"aı.la !ııaluaıaı almak 
isti yen !erin Boyoğl u B• riııci Sulh Ba· 
kuk Kalemine 93~·tH ııuınara ile mü
racaat etmeleri ve her keae açık 
buluııdurulan ıartoamcyi tetkik eyle· 
ıırcl~ri il!ln olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergGn (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
Tel: 22.laJ 

-=======::ıa::==============::mm 
son Post• M•ll•-• 
Sahibi ı Alı Ekrem 
Neıriyat Müdlrü a HalU Latfl 

lıtanbul Dördllncll icra me· 
murluğundan : Emniyet 1andığına 
birinci derecede ipotekli olup 
Tamamı 1766 lira .. ıymetl mu
hammioeli Albmermerde Hacı 
Timur mahall~ılode Hamallar 
hanı sokağında eski 56 yeni 48 
numaralarla mUrakkam kadimen 
tevıii intikalli maa bahçe bir bap 
hanenin tamamı açık arttır-

ınaya konmuı olup ıartna• 
menin 30 • 1 • 933 tarihinden 
itibaren dairemiz.de he.rkeı ta-
rafından g6rUlebiJeceği gibi 
1 - 3 - 933 tarihine mUıadif 
Çarşamba rUnU Hat 14 den 
16 ya kadar dairemizde açık art
tırma ile aatılacakbr. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüz
de yetmit beıini bulmadığı tak
dirde en ıon artbraaın taahhüdO 
baki kalmak tbere 16-3-933 ta-
rihine mnıadif Perıembe rtınO 
yine aaat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde yapllacak olan arttır
maaıodlf gayrimenkul en çok art
brana ihale edilecepden talip
lerin muhammen kıymeti• 1ftzde 
yedi buçuiu niıbetinde pey ak
çeaiai ••Y• milli bir Bankanın 
teminat mektubunu blmU bulwa
maları IAzımdır. Müterakim ver
(iler ile Valof icareai Ye Beledi
yeye ait tenYirat ve tanzifat rU
aumlan mlfteriye aittir. 2004 
numarala icra Ye iflh kanununun 
( ı 26} 1DC1 maddesinin dıJrdOncD 

fıkruana temku ba ıayrimen
kul lizeriade ipotekli alacakhlar 
ile diğer alAkadaranan •• irtifak 
hakkı ıahiplerinin bu haklannı 
ye huıu.ile faiz •• maaarife dair 
olan iddialar,nı, ilin tarihinden iti
baren (20) yirmi gün içinde evra
]u mnsbitelerile bildirmeleri, ak· 
ai halde hakları tapu ıicillerile 
ıabit olmadıkça 1&tı1 bcdelhıin 
paylaımuından hariç kalacakları 
cihetle "laL:adaranm iıbu madde
nin mezkür hkra11na ı&-e hare-

Ual&Udar Adllr• hukuk M•h
kemealnden:Anadolu fener'inde on 
numarala hanede Nkiae Müzeyyen 
H. tarafandaa peclui AD oflu Meh
met Efendinin umumi harpte Çanak
kalecle ıehlden Hfat ettifl Ye vera-
1eti kendiılne inblıar eylediti hak
kında ikame •ttltf dannın icra 
kıhnan tahkikatında mum.Ueyhin Ot 
ay tebdilihanyl mlteakip 17,ağuıtoı 
1331 tarihin de kıt'uı bulunan Lüle
burıraz amele taburuna ae•k ve 
mezkur tarihten bu ane kadar mem
leketine avdet etmediği anl~tılmıt ve 
mahkemece de Kanunu Medeninin 
32 inci maddesi mucibince Mehmet 
Efendinin hayat Ye memab hakkında 
malümatı olaııların bu baptaki malil
matlarını tarihi davadan itibartıa 

b"r ıene içinde mahlrem•y• bildirme
lerin• karar nrflmit olmakla muma• 
ileyh Mebınet Efendinin hayat ve 
mem•bna dair mal6mab olanların 
bu baptaki malümatalarıaa bir ıen• 
içinde malllcemeye bildirmelerine dair 
tan&lm kıhnaa illaaameaia •ır nuı• 

laaıı mahkeme tll•an ....... •• talik 
edil mit olmakla Jr e,a,.t aynca 
ras•t• ile de ilin olunur. 

ı ... nbul A•llJ• Mahkemeaı 
6ıncı Hukuk Oalreal: Omriye H. 
tarafından koc:a11 AkHrayda Etye-
meade Beyazıt eedlt malaalleainde 
kadem tekke aolıaj'rnda 14 No. lu 
banede mukim Yuauf Ziya Ef. aley
hine ikame olunan telikın tescili 
dava1ıaa müt•dir •erılen uzuhal 
ıureti mumaileyhin mHk6r Jıaneden 
çıkarak b·r aeınti meçhule fittitl 
cllu:ti• t@Ollt edil.medij'i mlbatir •• 
heyeti ihtiyariyeei tarafından nrilea 
meırubattan anlatılmıı •• il6aen 
tebllrat icrası kararrlr olmuı bulun• 
dujuadaD tarihi lliaın ferduından 
itibaren on ıün urfında c•••p ver
Q'led:ti ve icuyı teh1dkat için tayin 
olunan 8 tub~t 9.13 çarfamba gDnG 
aaat 14 de lllanbuı Aıliye altıncı 
hukuk da:ruinde tahkikat hakimi 
huzuruna relınedl~i takdirde hak
kında rıyaben tahkıkat icra oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfıyet ilin olunur. 

ket etmeleri ve daha fazla mal(i
mat almak iıtiyenleria 932- 1875 
dosya numaraailcı mil ·acaatla11 
ilin olunur. 

• 
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T elefunken, Radyo Me~siminin en yeni \Pe 

en lt\Olcemmel bir modelini T aletim ediyor: 

TELEFUNKEN 850 WK 
RADYO GRAMOFON 

H••saalyet, kuvvet ve aaml tefrik kudretine 

iMiik 9Uper heterodln ll•temlnde bir radyo 

ahlzellle, M.,..ldri •rnen iadedeki sedakatfle 

temarOZ eden elektrlkll Gramofon. $tk ve zarif 
bir INbllya içerisine vazedilmi$tir. 

iN M(JŞKOl.PEsENTLERI BiLE TAM MANASILE 
t A ndN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETiDiR 

8•. • Numaralı kanunla mQte•ekkll 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

40,000 adet 
"8 .. tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın bafladıtı tarih : 1. ŞUBAT 1938 
Kaydın kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1938 

f!I!!! senetlerinin 6deme şekilleri : 
DEFATEN : Kayıt esasında% 100 

ve va TAKSiTLE : Kayat esnasında % ıo - l /5/1938 tarihinde • % 80 
ın /1988 tarihinde • % so - 1/9/1933 taırhlnde . % 30 

Tft21 edilecek temettO hisseleri: 
% 100 • ldeneeelc histe •netlerine •rm.,.nln tamama Ozerlndeft 

0/o 6. (yüzde altı) 
MutcwatM. ldenecek hl8se eenellerlne ...,_ tarihlerine gire 

/o 6. ( yiJzde altı) 
Her hisse ae.necline senevr % 6 hissei temetta tevzi edildikten sonl'lli 

Cllftettiıat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahklm1na teıfikao 
ikinci hfssei temettü olarak yine hissedarana verilir . 

N-dlncl• lcaYtt 111uameıea1 Y8Pllacall ..... __ t ı 

T. C. Merkez Bankası Osmanh Bankası 
TOrldye Ziraat Bankası Bank• Conierctale ltallyana 
tOrl(lye ı, Bankası Ooyce Orfent Bank 
Eıhnlyet Sandala Felemenk ~lseflt Bankllt 

Eml v EYtam 

Be,ollu'nda 

HAYDEN 
MAGAZALARINDA 

15 Klnunusani ili 15 Şubat 833 

MEVSiM SONU 
mftauebetile 

aOVOK SATIŞ 
BÜTON DAiRELERDE FEVKALADE TENzlı.AT 

EMSALSiZ FIATLAR 

Çocuklarınızın 
Bayramlık elbisesini 
ne,.de yaphracaksınız? 

İpekiş çamaşır dairesi 
çocuk elbiseleri de 
yapmıya başladı 

lpeldf fÜllll ". 
lpeklilerladea 

... tirli 

Çoeuk elbiseleri 

Her nevi çocuk manto
ları, çocuk şapkalan, 
çocuk iç çamaşırları, 
çocuk eprpları ve saire 

•• 
1 
1 

ucuzdur. 

•• 

görmeden 
• • 

zı vermeyınız 

- İMZA!JINI 8C/&JY'(A -
lttRAMıv• V611tlı.1/lft 

C.ıalata Ket02'nk99 ınahallest 
Kllemeıı tokalı o. 8 


