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Sabık Mısır Hıdivi Abbaı 
Hilmi Pa111 

Ziya Bey iddiaıını 16yle an· 
lattı: 

Biz, Paşadan alacağımın iste· 
mek için kendilerini mütemadiyen 
aradık. Fakat bir türlil adresleri· 
ni bulamadık. Nihayet, Paristeki 
ikametgahlarına bir yemine davet 
tebliği gönderttik. Bu tebliğ 926 
senesinde yapılmışb. Fakat bir 

(Devamı 11 inci ıayfada] 

Milli Küme Meselesi Suya 
Düşmek Üzeredir 

İzmir Klüpleri, Federasyonun Yapbğı 
Teklifi Müsait Bulmadılar 

lı.mlnpordan lhıaa ( Orta 
haf), Altın ordudan Saba· 
haddin ( Kaleci) Beyler K. s. K.den LOn• 11•7 

Altaydan Vehap Be7 • (Mlldafl) 
(Muhacim) d bu meselede 

İzmir, ( Husust ) - F ederas· ı Futbol F e erasyonu t b 
)'onun milli kilme teşkili etrafın· biraz FedakArlık yapmaıdıdİ •eşki; 
d, .. bil n tahakkukuna ma un 
1
_ • yapbgı teşebbüs auya düşmek 5 n B bbil • airifilirkeD 
-.tidadını iÖıtermiştir. Eğer yoktur. u teıe 1 

•-

PAZAR - 20 Kinunuevvel 1931 idare ftlerl telefonu: f Fiab 5 kuruş 

VEKİLİ 

Müdür Şerif Beg 
Kendisile görüştüğümtlz Ban

ka Müdürll Şerif Bey de, Banka 

sermayesinin tezyit edileceğini, 
fakat henilz sermayenin iblağ 
edileceği miktarın tayin edilme
diğini, Banka muamelAbnın hali 
tabiide olduğunu söylemiştir. 

Fena Haberler 

Amerika Ricali, Vahim 
Hadiseler Haber 

Veriyorlar 

Londra, 19 - Amerika 
Hariciye Nazın M. Stimson 
Vaşingtondaki mahrem bir 
beyanabnda " Birkaç zamana 
kadar Avrupada pek vahim 
bA.diseler zuhtir etmesine 
intizar etmek lazımdır " 
demiştir. M. Hoover de bir 
nıUlikat esnaaında cihan 
vaziyetini çok muzlim bir 
ıekilde tavsir etmif tir. 

Federasyonun Ankara ve lzmir 
mıntakalarma yaptığı teklif cazip 

( Devamı 6 ıDcı 1ayfada ) 

lngiltere Almanya Amerika FranH ltalya 
Dünya milletlerinin vergi nispetine ait kroki 

Bugün bütnn dllnya vergilerden bahsediyor. Çünki ikbsadt 
buhran artbkça, hükumetler iki tedbire müracaat ediy<. rları 
Ya gUmrüklerde hariç eşyaya karşı hudutları kapıyorlar; yahut 
vergiyi artbrıyorlar. Vergileri arttıra artbra lSyle bir hal hasıl ol· 
du ki, bütUn milletler artık kabus gibi vergiden bahsediyorlar. 

Bizde de maaşlardan son yapılan tenkihat vergi miktarını bir
denbire arttırdı. Binaenaleyh başka mllletlerin vermekte oldukları 
vergi miktarına şöyle bir göz atmak faydalı olabilir. 

İngilterede her lngilizin bir senede vermeğe mecbur olduğu veral 
miktarı 16 İngiliz, yani ıoo liradır. 

Her Franıızın ödediği vergi miktarı 10 İngiliz 
" Almanın " " 11 7 " 
.. Amerikalının " " " 5 u 

Milletler arasında vergi noktasndan en bahtiyar millet ltalyan\ar
dır. Çünkü her İtalyanın verdiği vergi miktarı (5) lngilize bile varmaz. 

Kastamonuda Bir Hırsız-
lı , lstanbulda Bir Tevkif 

~aata?'on~ ( Huıuıt) - Kaıtamonu Adllye.i bir buçuk, iki aydanberl 
milhım bır ıırkat meselesi ile meşgul olmatadır. Çalınan ıey, Ağa imareti 
camiine ait çok kıymetli bir halıdır. Sirkatle alakadar olmaları zannile 
Vilayet Evkaf Başkatibi lbrahim, kitip Sadık ve camiin imamı tevkif edil· 
mişlerdir. Halmm kendisine sabldığı iddia olunan balı tilccan da ı.tanbulda 
yakalanarak buraya getirilmiştir. Halının kıymeti beş bin lira kadar tahmin 
edilmektedir. Aıliye Mahkameıl bu davaya ait evrakı, son celıe inde Ağır 
cezaya tevdi etmiştir. Muhakeme birkaç gün sonra burada başlıyacaktır. 
Davoı, Kaıtamonuda büyük bir alaka uyandırmıştır. YAVUZ 

1 
Ah, ı.Winelbuhran 

- Anne! bllyilkbabamın sakalını niçin kesece1uln? V azık 
değil mi? 

- Oğlum, kanapenin Uıtlhıdekl yastıkta hlç kıl kalmımlf. 



2 Sayfa SON POSTA 
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_ naıkzn sesi J( 
ihtikar Mücadelesi ..... -~·-----~-----c~~ı::=·------.---= ... ---.. ,f Tütün İnhisarı J-la' 

•' 1 

l Günün 

Ver~~~~f~·-~:1~~~:; Kahve Ve Çay İhtikiin ::~~;~~~m'~~~~;~ 
edilmittir. Müıteri bit lira- Bey bir muharririmize tunla r ı 5 

laktan fazla mubayaat için F• 1 Al b Jd• y k 1 Ihl lemittir: tf mnğaza sahibinden fatura ıat er a ı• ıg"' ı• ne u•• se ı•yor a "- Cigara kağıdı kaçakçılıtı ıılı 
lstiyecek we bu ıurelle ihti· t • ziyade cenup budu~arımız'.a İdst-:~ır 
kir yapılıp yapılmadığını da yapılınaktadır. lstanbula B 

anlıyacakbr. Bu uıul hakkın- mur Bı·ıe Okkada 60 Kur ş A tt adalardan a-elmekted "r. fü' 
daki mütaleaJarı yazıyoruz: U r } Kaçakçıhkla mücadele için M• ~· 

0.11lau s. .. ı B. (Şifll C.bi aparhma· VekiJetinden bir talimatname be, 

•oda) Son ftç aylık ithalAt listesinde ı ramamesının neşrinden ıonra bu f ıöylenmcktedir. liyoruz. Cıgara ve tütün f'atları~., 
- Müşterinin satıcıdan fatu· indirilmesi için tetkikat yapıyor ı.. 

çay bulunmadıgıv için fiyatların piyasadan çekilmi•, aaklanmı•tır. Bundan ba .. ka ıon günlerde B d · b" ı· ' cct"-ra alması toptan satışlarda ihti· ....,. .,. .,. uaa aır ar ta ımatname gc d' 
yükselmiye yüz tuttuguv nu, bunan Büyük tacirlerin mutavassıt alıcı- memlekete 900 kilo kadar kafc- fr Av ad ü d ( 40 )• l:.iı. le 

kirın önüne nispeten geçebilir. 1 
• rup a Y ı e 1 ~~ 

l:>ir ihtiklr manası ifade ettiği lara faturasız sahş yapbklan da ini, yani &7.Ü alınmış kahve ithal yü:ıde 10-12 satıı noksam vardıf· 
Perakende sabşlarda ise faydası zannında bulunulduğunu yazmıştık. haber alınmaktadır. edildiği anlaşılmıı, Belediye sih- no~an tasarrufla telifi edilmi~t.'· iJ 
yoktur. Bence perakende satış B f k li d k b M d l b k Bu aeae hazineye 9erecel'ııı u iyat yü ıe · şi evam etme - Diğer taraftan şimdiden ban at ü ilr üğil u ahvelerin ıa-
için bu bir tedbir değildir. Müş- tedir. Çay fiyatları okkada ( 50) kahvelerde çay yerine ihlamur mandan başka birşey olamıyaca- uridat: v• 
teri ile satıcı anlaştıktan sonra 24,080,000 lira olduğu halde ..ııA 

kurut kadar artmı• kahvede picirilmekte ve müşterilere ihla- gıv nı alakadarlara tamim etmi~r. lb • • d • ı~t 12 400VV" istenilen ıekilde fatura yapı- "" "' 'l'"• a ay ıçın e ıraa o ımır: , ' 
Jabilir. ( 35) kuruş birden yiikselmiıtir. mur verilmektedir. Bu · mfinase- Tamime göre bu çeşit kahvelerin liradır. .. 

AYal B. (Beyoihı, C•mcı eokak 22 
•umar ada) 

- Müşterinin ( 5 ) liralıktan 
faıla mubayaab için fatura talep 
etmesi muvafıkbr. Ancak bu 
faturaya istinaden bilahare fazla 
fiat alındığı beyanile Müddeiu
mumiliğe müracaati halinde, fa
tura tanziminde cari usule naza
ran bunların mündericatı şikayet 

ıahibinin müddeasını ispat ede
cek derecede vazıh ve mufassal 
olamıyacağından ilerde bu yüz
den birçok haksızlıklara ve yan· 
hşlıklara sebep olmak ihtimali 
vardir. 

* Bekir Mahmut B. (Şebudebatl, Kınk• 
twwnba aokah. 2 ) 

- İhtikarın önüne fatura ve 
saire gibi kayitlerle geçmek im
kin haricindedir. Ancak bu fa
tura usulile alınan maim fiab 
tahakkuk eder. 

Fal< at, gerek satılan yerin 
mevkii, piyasada malın azlığı, 
çokluğu ve maliyet fiati üzerine 
tesir edecek başka sebepler üze
rine tesir edecek başka sebepler 
dolayısile mal eskiye nazaran 
yükselmiş olabilir. Faturayı müd
deiumumiliğe · tevdi eden müşte
riye karşı satıcı da muhakkak 
itirazlarda bulunabilir. Sonra 
mlişterinin işini gücünil bırakıp 

ıatıcıyı takip etmesi mümkün 
değildir. 

Galip Bey (Erenk8y, Ethem Ef. ıo1ıak 7) 

- Müşterinin fatura alması 
bir miktar ihtikarın önüne geçe
bilir. Yalnız, bu fatura mesele
sinden evvel hükümet eşya fiat• 
leri hakkında umumi bir fiat lis
tesi neşretmeli halk ta bunlara 
bakarak aldıkları eşyanın pahalı 

olup olmadığını takdir etmelidir. 

Afgan Sefıri Geldi 
Efgan sefiri, Ahmet Han 

Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 

Çay ve kahve tacirleri bu yükse· betle ıhlamur fiyatları da artmış iizerine kafeini alındığına dair Hilen Türk.iyede nüfua b•~ 
lişin mal azlığından ileri geldiği- ve (180) den (240) kuruşa kadar bir etiket konacak ve öyle sah- (700) a-ram tütün sarfiyatı vardj 
ni söylemektedirler. Fakat bizim fırlamışbr. Ihlamur memleketimiz· lacaktır. Sihhat Müdürü Neşet Bu aarfiyab yeni tedbirlerle ( 9oO 
tahkikabenıza göre memlekette de bol bol yetişen bir mahsül Osman Bey bu kahvelerın hasta grama kadar çıkarmak istiyor~ 

ÜHen Avrupada da oüfuı başı 
mühim miktarda çay ve kahve olduğu için fiyat artmasının ihti- tıryakileri avutmaktan başka bir d 
istoku vardır. Yalnız tahdit ka- kardan başka birşey olmadıgv ı işe yaramıyacagıv nı söylemictir. (900) gram aarfiyat yapılmakta '''ot 

Gebe Kadın 
Mahkumiyeti iki Ay 
Müddetle Tecil Edildi 
Kurtuluşta oturan Annanikis

forum isminde bir Madam bir 
kavga yüzlınden altı ay hapse 
mahkum edilmiş ve hüküm infaz 
edilmek üzere dün madam· tev
kif edilerek adliyeye getirilmiştir. 

Fakat Madam gebe olduğunu 
iddia etmiş ve mahkümiyetinin 
tecilini istemiştir. Neticede A d
liye doktorları Madamı muayene 
etmi~ ve dokuz aylık gebe ol
duğu tesbit edilerek kendisine 
iki ay mezuniyet verilmişti r. 

Sokak Köpekleri 
İtlaf Edilecek 

lstanbulda, bilhassa Beykozdan 

Üsküdara kadar olan Anadolu 
sahilinde kuduz köpek ve kedi 

vak'alan pek çoğalmıştır. Orta

köy1 Arnavutköy ile Taksimde de 

bazı vak'alara tesadüf edilmiştir. 

Belediye sıhhat işleri müdürlüğü 

başıboş köpeklerin imhasına ka

rar vermiştir. Eskiden imha işi 

tanzifat amelesi vasıtasile yapılı

yordu. Şimdi bu iş belediye dok
torla rının nezareti altında yapıla
caktır. 

Ankara Hattı Düzeldi 
Evvelki akşam bozulan An

kara telefon hattınin tamirine 
dün devam edilmiş, ve hat ak
şam üzeri tamir edilmiştir. 

• 
ı /staııbul Maarifi 
Teftiş 
Ediliyor 

---- ---
Maarif Vekaleti Müfettişi 

umumilerinden Bedri ve Ali Ca
nip Beyler İstanbul Maarif Mü
düriyeti muamelatını teftişe baş
lamışlardır. Tefetiş daha ziyade 
idari muamelelere inhisar et
mekte ve· idarenin hesap, sicil, 
kayit iş!eri gözden geçirilmekte· 
dir. Teftişi müteaiup Maarifin 
umumi vaziyeti hakkında Maarif 
Vekaletine bir rapor verecek
lerdir. 

Şeker Fiat!eri 
Şeker fiatJerinde kiloda ( 20) 

para kadar bir yükseliş vardır. 
Yeni tahdit listesinde şeker ay· 
da ( 135) vagon noksau kondu
ğu için küp şeker fintlerinin bir 
mikdnr artacağı söylenmektedir. 

Esnaf Cemiyetleri Toplantısı 
Esnaf Cemiyetleri mümessil

leri dün Ticaret Odasmda aylık 
toplantılaranı yapmışlardır. Bu 
toplanbda cemiyetlerin ticaret 
siciline kayde fümeleri ve azadan 
alınan aidatın yüzde kırk ni:sp~ 
tinde a1.altılması kararlaştırıl

ma~tı r. 

Ete Narh Konacak Mı ? 
Belediyedeki et komiC!yonu 

ete narh konulmasına karar 
Yermişti. Fakat Daimi encümenin 
bu lcarara iştirak etmediği haber 
verilmektedir. 

l 
.,. Bu neticeyi alırsak ( 3-4 ) ınil1 

fazla tütün i~liyeceğiz. Tütün zeri~ 
bnıa tahdidi için hükümete l>ir t• Gaz Hilesi 

Noksan Gaz Satanlar 
Mahkemeye Veriliyor 

Belediye teneke ile sahlan 
gazlerin miktar.na bir talimat ile 
tayin etmiştir. Buna nazaren kü
çük tenekelerde safi (4) ve bü
yük tenekelerde 14 kilo (750) 
gram gaz bulunması ıarttır. 

Buna rağmeu son zamanlarda 
birçok gazcilerin tenekelere 
noksan gaz koyduklan anlaşıl· 
mıştır. Dün belediye memurlan 
birçok dükkanlara ansızın gide
rek tenekeleri tetkik ve noksan 
tenekeleri müsadere etmişlerdir. 
Bunların sahipleri ayrıca mah
kemeye de verilecektir. 

Gıda Maddeleri 
Tahlil Ediliyor 
Teşrinevvel ayı içinde Beledi

ye kimyahanesine, bozukluğundan 
şüphe edilen ( 30) gıda madde
si tahlil için gönderilmiştir. Bu 
nümunelerin altısı çikolata,dördü 
irmik, altısı nişasta, yedisi sal
ça ve altısı da helvadır. Beledi
ye sıhhat müdür!iiğü İstanbulda 
birçok mağşuş gıda maddeleri 
sat ldığı halde ikinci derecedeki 
maddelerden bir ay içinde tah
lil için gönderilen bu ııümune· 
lcri çok az görmüş ve sıhhi 
kontrolün dikkatle yapılması ıçm 
Belediye doktorlarına yeni bir 
tamim göndermiştir. 

Dahiliye Vekilinin Konferansı 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

cuma akşamı radyo ile taısarruf Te 
yerli malları hakkında bir konferans 
v ermiştir. • 

1

Fı:d~kİ;~.~~;tinv;iı..Bir Teblil 
. ur' ihracat Ofisinden tebliğ edilınıŞ ~ 

Fındık ihracatının murakabt
16 

hakkındaki nizamname ahlıanıı 

kAnunuevvel 931 tarihineo it b•'e~ 
tatbik edilip yalnız nizamraıneıt 
ıekizinci madde1inde bııhscdiP 

'ıı' fındık kutuları 1 fUbat 931 tarH1 

den itibaren tatbik olunaca\tir. 

Bir ihtilas Curmu 
1 

Belediye fen mcmur!anndan Sab' 
Ye mubaaebeci Kenan Beyler (1S1S} 
lira lhtilAı etmek cürnıile Ağır Ce•' 
Mahkemesine verilmiş"erdi. 04' 
muhakemeye devam edilmiş " 
bitirilmlttir. Gelecek celsede kar•' 
verilecektir. 

Bugünkü .usabaka 
Galatasaray - Fenerbahçe ınu1' 

teliti a-elecek cuma günü yapılac•~ 
lalavya müsabakasına hazırlık 0111111~ 
üzere bugün Taksim Stadyomund• 
ltalyan takımı ile karşılaşacaktır. 

Gizli Fuhuş iUcadelesi 
Cilt Hastalıkları Cem ·yeti yak•"' 

da toplanarak gi ı.li fuhuş mesele~ 
etrafında görütecektir. Cemi)et rnll
cadele talimatoaınesinio dc;ıştirilrı>~ 
ıl fikrindedir. 

Miting Hazırlığı 
Darülfünun ve Yüksek Mektepl•' 

talebe murahbHları dün Halk Eviıt' 
de toplanarak iktısat ve yerli nıal
lar için yapılacak miting eh'aftnd• 
ıörüşmüılerdir. Miting 31 kanunu• 
evvelöe yapılauktır. Bir proğr•"' 
hazırlanmıştır. 

Bir Beyanat lhtilAfı 
Mnbadele Komisyonu Bitaraf 

Aueındau M. Rivas beyanatta bulU' 
narak mübadele işlerinin geciktiğil1' 
den bahıetmiıtir. Buna cc•ap verell 
Bitaraf Rei• M. Holttat itleri• 
geciktiği yolundaki ıözlerl kabul 
etmemiıtir. Bu ihtilaf yarın konıir 
yon içtimaanda menubab olacaktır• 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bıçaklar 

1: Hasan Bey - Garson, garson, j 
garsonl.. Buraya gel, yahu, burayı geJt 

\ 
2: Hasan Bey - Ayol, bu bı ç ğı 

belediye görmesin, ne pis, ne paslı şey 

br · 

3: , Garson Hasan· Bey paslı am-

ma keslcindir Bir tecrübe et te bak 

kesiyor mu, kesmiyor mu? 

.. 
4 : Hasan Bey - Kesiyor, kesi· 

yor... Tecrübe ettim mükemmel iştah 

kesiyor! 



SON POSTA 

--
Hergün 

M.. - -
l Underccatunızın çok-
~ğundan dercedilememiş-
tır. ......1 

Irak Başvekili B; 
Sabah Geldi 

8u .. - -- --
RliVn Şehrimizde Kalacak 

e Yarınki Trenle 
Ankaraya Gidecektir 
A. -

11111 
b dana 19 (Hususi) - Hava· 

te .
1 
ozukluğundan dolayı tayya· 

ı, 1 e gide iy~n Irak~ Başvekili 
,: ~ab:111• yanında Vüzera kAtibi 
tr l alıye müdürü olduğu belde 
ı.:n e şehrimizden geçti. Bir gün 

11 
anbutda kalıp Ankaraya dö-

ecektir. 

Nuri Paşa Şehrimizde 
ltb Irak Başvekili Nuri Pqa bu 
•il ah onda gelen T oros ekıpre-
tik~ Haydarpaşaya çıkmış ve is· 
.\ al edilmiştir. Nuri Paşa yarın 
ııkaraya hareket edecektir. 

'b·Evvelce de haber verildiği 
li 1 bu seyahat Tlirk - Irak tica· 
ret ve • k . 1 . . t . ·1 '1t ıs in ış erının eıvıyHı e 
il kadardır. Paşanın Ankaradan 
de zaınan döneceği benUz belli 
erildir. 

l<udüs Kongresi 
t~1s1r MurahhaslarındanBiri 
liudut Haricine Çıkarıldı 

Londra 9 - Kudllıteki ls
l&ın kongr~sine iştirak eden Mı· 
lir murabbası Abdurrahman Bey 
ftaıyaoın Bingazideki faaliyeti 
hakkında İngiliz • ltalyan müna· 
lebatım ibJil edecek mabi
)ette bir nutuk söylediğinden 

komiserin emrile Filistinden hu
dut haricine çıkarılmıştır. Mısar 
biikumeti bir beyanname neşre
derek Abdurrahman Beyin hare· 
ketini takbih ve teessüflerini be-
Yan etmiştir. "-----
l_<adın Tayyareci 
Iranda Bulundu 

-------
Dnn gelen telgraflar, Avuıtu· 

t•lyaya gitmek liue Berlinden 
~alkıp şehrimize gelen Alm~~ 
t.ı~dın tayyareci Matmazel Nvelh • 
b1!1 ~asra civarında kayboldugnn~ 
b Üd~~iyordu. Fakat matmazel Nelh 
l uaun bir kaza atlatmış ve bu
tlnrnuştur. S c n gelen haber şudur: 
k. Buşir, 19 ( A.A ) - Alman 
b dan tayyareci Benderde mec-

llri Yere inmiş ve buraya kadar 
0

" ınillik mesafeyi yaya yiirü· 
11an.t .. ., ur. 

Ekalliyetler LAyihası 
li Ankara, 20 (Hususi) - Ekal
)etler kanun liyihası tetkik edil· 
~ktedir. Layihanın esası Lozan 
..... •bedesinin ekalliyetler faslan· 

. •lanrnışhr. Bu arada ruhani 
;eıalerin vazife ve hakları da 
'•bit edilmektedir. 

hııyan Kabinesinde Değişiklik 
ti Roma, 19 - Kabinede Hari· 
ta Ye Naz.rı ve Dahiliye Mllsteşa· 
d 11~.an maada diğer nazırların 
1 
trışeceği hakkındaki şayialar 
lta ı la devam etmektedir. 

Gümrüklerin Hisseleri 
litt Ankara, 19 - Yeni ltbalAt 
t. ~terinin muhtelif şehirlere ait 
"°'~tat cetvelleri dün postaya 
-~ıd· ı. 

1 _ Şöhret iyi ve fena olabilir. 

iyi töhret, iyilik mevlüdu olmak itlba· 

ri?e herkesin tHdildnde ve tarihin 

sinesindedir. 

• 

* iyi Ve Fena Şöhret ~ 

2 - Meıhur adamlaran ş6hret için 

söyledikleri iki söz : Şöhret öyle bir 

nebattır ki, dünyevi topraklar üze-

rinde büyümez. Mi/ton 

3 - Şöhret, insanı 

götGren yoldur. 

mezara 

Tlıomas Grag 
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TELGRAF HABERLERİ 
• 

Kaçakçıları ihbar Edenlere 
İkramiye Verilecek 

Ankara, 20 (HuıHf) - Kaçakçdıtın tenkili için fU 
gilnlerde milcadele hareketine geçilmek ~zeredir. Müca
d le e eıaı tetkil edecek olan kanun llyıbaları tamamen 

e y ·ı . t • y · ı A 'h 1 hazırlanmıt ye Vekiller Heyetine verı mıı ır. enı ayı a ar 
eakl kaçakçılık kanununun tam manaaile tadil edilmit 
bir şeklidir. Bilhassa eski kanundaki ceza kmmları 
başlanbaşa değişmiştir. Layihada teıbit olunan tedbirl~r 
ve esaslar tunlardır: Kaçakçıları ıeri usul ile muhakeme 
etmek üzere muhtel if tehirlerde (18) münferit hakım lik 
ihdaa edilecek, aynca bunlaran kararlarını tetkik için 
temyiz mahkemeıinde husuıi bir heyet teşkil olunacaktır. 
Kaçakçılık ihbar edenlere ve yakalıyanlara ayrı ayrı 
yüzde 30, ihbarda hiznıeti görülenlere yüı.de 10 ikr a-

mlye verilecektir. GOmrük haricindeki kaçakçılar 200 
liradan 10 bin liraya kadar para ve 10 seneye kadar da 
hapis cezası verilecek, ıümrük dahlllnde kaçakçılık ya· 
panlar hakkında da müaadere ve hı.piı cezuı tatbik 
edilecektir. Kaçakçılıkta ıuiiıtimalleri anlatılan memur• 
lar, ~emurin muhakemat kanunundan istifade edemiye
cek ve kaçakçılar gibi ceza gl>receklerdir. Evlerde ta• 
harriyat en büyük Mülkiye memurunun milaaadeai üzeri
ne derhal yapılacaktır. Köylerde ihtiyar Heyetlerinin 
müıaadeıi, taharriyat için kafi görülmüttllr. Bunlardan 
ba ka cenup mıntakaaında lüzum görilldiltO şekilde 

idari tedbirler de alınacaktır. ikramiye kıımı gümrük 
kanun unun alakadar maddeleQnin tadil edilmit şeklidir. 

Almanya 
• 

Borçlar için 
• 
isyan Ediyor 

Washington, 20 (A.A) - Ho
ver moratoryomunun Ayan Mec· 
lisinde maliye encümenince ka· 
bul edilen şekildeki tasdik pro
jesi, borçların ilgasına veya ten
ziline aleyhtar muaddel bir mad
deyi ihtiva etmektedir. 

M.:liye encümeni h~zurunda 
Amerikada satılan ecnebı bono
ları hakkında tetkikat icrasına 
memur olan M. Michel, ver· 
miş oiduğu izahat esnasında, 
demiştir ki: 

"Almanyamn siyasi borçlannı 
tediye edebileceğini bir türlil 
aklım almıyor. Çilnkil böyle bir 
hareket bir isyan tevlit edecektir. 
Alman gençliğinde bu tedi· 
yat aleyhinde bir isyan hissi in· 
kişaf etmekt~ . Bu da anlaşıl
ması gayet kolay olan bir mese-

ledir. ,, 

= 

- -
Gazi Hz, 

Yakınc.. a Bir Tetkik 
Seyahatine Çıkacaklar 

Ankara 19 - Gazi Hz. nin 
bir müddet sonra 1stanbul'da ve 
cenup viliyetlerinde bir tetkik se
yahatine çıkmaları ihtimali kuv
vetlenmektedir. 

-
Adliye Müsteşarlığı 
Ankara Ağır Ceza Reisi 

Tayin Edilecek 

Ankara, 19 (Hususi) - Ferit 
Beyin istifasile inhilil eden Ad
liye Müsteşarlığına Ankara Ağır 
Ceza Reisi Şefkati Beyin tayini 
takarrür etmiştir. Müsteşarlık iş· 
(erine Heyet lfeftifiye Reisi Şiikrn 
Bey vekllet etmektedir. Sabık 
Adliye Miisteıarı Ferit Bey teka
ntliiğilnil talep etmiştir. latanbul
da avukatbk yapacağı 16ylen-

mektedir. 

İSTER İNAN, İSTER 
lıtanbul, 16 ( A.A ) - Tanzim ol~aan b~ 

. tatistiğe naz.aran Almanyada halen mevcu 
~~r teşkilatında mlls"ccel aza adedi tudur: 

1 - Beden hareketi •• clmn .. tlk 1,170,: 

2 _ Alman paçllk t .. kUlb ~: OOI 

5 - Amele Spor blrlltl '• 
• _ Elchenkrans tefklllb ':' OOI 
s _ D.,.Glfllnun !'°'ooo 
6 _ Hafif atletlsm 95" '-

' t ' 1 .--7 _ Ajır at ıe ıı• 2?0.000 
a _ Blnlclllk S45,00I 

16 - llotlrbet 
17-0toıaebU 
11 - 8- •ketlıaı 
19- K~ 
20 - T•l• 
21 - Tan•re 
22 - Boka 
2S - Hoke1 
24-R~ 
25- Glel 
26 - Eskrim 
t7 - JI• jtstal 

Amerika 
Müteessir 
Oluyor 

Vaşington 28 (A.A.)- Ame-
rika, Japonyaya Şinşovun işgali 
keyfiyetinin Vaşington hükume
tince son derece teessüfe şayan 
telakki edildiğini bildirmiştir. 

Ayni zamanda Amerika 
Hariciye Nezereti Cemiyeti 
Akvama M. Hines 'in Mançuriye 
gidecek tahkikat komisyonuna 
iştirak etmesiae karşı hiçbir iti
raz dermeyan etmiyeceğini bil
dirmiştir. 
[Uitf~n beşinci sayfamızdaki tafıi

lib okuyunuz.] 

Ecnebi Mekteplerinin Tatili 
Ankara, 19 - Ecnebi ve 

ekalliyet mekteplerini pazar ve 
cumartesi gilnleri tatilden mene-
den bir karar alındığı hakkında
ki neıriyat asılsız addedilmekte
dir. Vekilet allkadarlardan ma-
limab latemiıtir. 

• 
iNANMA! 

ıo,ooo 

HO,OOI 
150,00I 
100,0H 

IO,OJO 
4S,OOI 
50,00I 
'2,000 
20,00I 
6,00I 
2,000 

500 

7,752,500 
9 - A tacılak f.&0,000 

10 - futbol 490 ooe 
11 _ Blıiklet 26' 000 

12 _ Motoıiklet ıSO:ooo 
u - Yllıme U9,GOI 
u - Kllrek ,,,_ 

Bu rakama gire Almanyada mecmuu nilfu
am onda biri spor tetkillbna bağlıdır. Bizde 
de blyle olu, spor teşkilitına merbut bir 
buçuk milyon inan bulunmak llzımdı. 

ıs - Yelk•• 

ısrER 1NAN, /Sf'ER INANMAf 
• 

Sayfa 3 
~ 

·sözün ((ısası " --
Yerli 
Malı 
Edebiyatı 

P. S. 

Geçen gün, Abidin Daver, 
sevimli bir itirafta bulundu: Giy
diği şapkadan iskarpine varıncı· 
ya kadar, üstünde bulunan yerli 
ve yabancı mallara saydı ve ha
raretli bir milliyetçi olduğu hal
de, kendisinin bile serapa yeril 
eşya kullanmadığını açıkça yazdı. 

Hakikat budur. Yine dostu
muzun dediği gibi henüz bu işin 
edebiyatındayız : Parlak nutuk, 
makale, konferansın, vecize ve 
hitabe devresindeyiz. Her nevi 
propagandanın, telkinin faydasına 
inananlardanım ; fakat hayalimizi 
tatmin eden bu nazari faaliyetten 
sonra harekete geçememiş olma· 
mızdan korkarım. Bulgarlar gibi 
tepeden tırnağa kadar ve azami 
derecede yerli malı giypıedikçe 
bu edebiyabn olgun ve tam bir 
mahsul verdiğine hGkmetmeme
li) iz. 

Yerli olmayan şapka, başımıza 
bir iıkence tası gibi ağır gelme
lidir; yerli olmayan yakalık, bir 
dGşman pençesi gibi gırtlaj'lmızı 
ııkmalıdır; yerli olmıyan boyun 
bağı, bir kement gibi boğazımıza 
sanlmahdır; yerli olmayan göm
lek, ateşten gömlek gibi tenimizi 
yakmalıdır; yerli olmıyan kemer 
bir yılan gibi çep çevre belimize 
dolanmalı ve soluğumuzu hka· 
malıdır; yerli olmayan kundura 
bir kıskaç gibi ayağımızı demir 
cidarlar arasına kıstırmala ve her 
adımda camınızı yakmalıdır . 

Üstümüzde taşıdığımız ya· 
hancı malların acısını ta can evi· 
mize kadar duyduğumuz gün, 
tasarruf haftaıı edebiyata bUtiin 
mabıulünU vermit olacaktır; yok
sa, benim bu yazım da, blltnn 
ötekiler gibi, halis yerli, fakat 
kupkuru bir söz olarak kalacakbr. 

Fransa Güzeli 
İntihap Edildi 

Paris, 19 ( A.A ) - Mil. Line 
Caisson de Souzsa Fransa güzel
lik kıraliçası intihap edilmiştir. 
Nis ahalisinden olan ve 18 
yaşında bulunan yeni kıraliça 
ana cihetinden Brezilyalıdır. 

Halk Evlerinde Faaliyet 
Ankara 20 (Hususi) - Halk 

evinin mesai programı için Rqit 
Galip Beyin riyasetinde bir ko
misyon teşkil edilmiftir. 

ÔDDmDzdeki cuma gDnG bu
rada Halk evi merasimle kllşat 
edilecektir. 

Koli Muamelesi Durunca 
Son olarak neşredilen 2 numa

ralı ithallt kararnamesi muci
bince kolipoatal olarak gelen 
eşya da kontenjane tlbidir. Bu 
sebeple daha evvelki tiparitlere 
ait koliler her gOn ıelmekte, 
fakat muamele yapılmamaktadır. 
Bu koliler Paket Postanesinde 
muuıam bir yığın tefkil etmiştir. 

Bir Yangm ea,1ang1eı 
Beyoğlunda iki Kuyulu 80ka

tında 14 numaralı evden yangın 
çıkmıı, dlşemeler yanm metre 
kadar yandıktan sonra ı5ndllrül
milıtlir. 

Kavgadan Sonra 
Bülbülderesinde acem Allah

verdinin kahvesinde Sadık ile 
Kigork isminde iki kişi kavga 
etmiş, Kigork Sadığı kalçasından 
yaralamıştır. 

1 



[ Gençlı_·k __ 

Yalnız 
Çalzşan 
Muvaffak Olur 

Vücudunuzun bütün havassı 
ve bütün uzuvları iyi işliyor mu? 

O halde otun1p hayattaki 
mevkiinizi tetkik eltiniz mi? 

Uyık olmadığımz muamelele
re maruz kaldığınıza, talisizliğin 
sizi her zaman ezdiğine, hidisa
bn aleyhinizde çalıştığına kani 
misiniz? 

Eğer böyle hissediyor ve böy
le düşünüyorsanız, buyurunuz 
oturalım da, vaziyeti beraberce 
tetkik edelim. Bakalım, görüşü· 
nüzde isabet var mıdır? 

Bir defa her mania rağmen 

muvaffak olan bir adam mısısınız, 
yoksa ilk müşkül karşısında yo-
lunu değiştiren biri misiniz? 

Hayatınızda kör olduğu halde 
mlikentmel keman Te piyano 
çalan hiçbir kimseye rastgelme· 
diniz mi? Ben rastgeldim, ve bu 
adamın etrafını görmeden, gös
terdiği mebarete hayran kaldım. 
Bu adam kör doğmuştu. Fakat 
musikişinasların çoğundan daha 
iyi çalıyordu. Demek ki bayabn 
en biiyük bir müşkülünll yenmiş 
Te hayabnı bazanacak, hatta 
kendisine şöhret temin edecek 
derecede muvaffak olmuştu. 

Eminönünde piyango biletleri 
aatan bir malul gazi vardır. Bu 
adam umumi harpte vücudunun 
en kıymetli uzuvlarından bazıla

rnı kaybetmiştir. Fakat meyus 
ve nevmit olmamış, harpte oldu-
ğu gibi, hayatta da muvaffak 
olmayı kendisine gaye edinmiş, 
bu büyük mahrumiyetine rağmen 
muvaffak olmuştur. 

Çünkll bu adam izzetinefsini 
terbiye etmiı ve hayatını kazan-
maktan duyduğu zevki, başka 
bir şeyde hulam.amıya başlamııbr. 

Bu adamlar, vücutlarının nok
aanına rağmen muvaffak olmuş
lardır. Hayatın önlerine çıkardığı 
müşkülleri yenmişlerdir. 

Dırlanıp şikayet etmeyi, di
lenip geçinmeyi izzetinefislerine 
yedirememişler, çalışıp kazanma
yı tercih etmişlerdir. 

Siz, vücudunuzda hiçbir ku· 
aunınuz yokken, çalışmıyor, ve 
kazanmıyorsanız, herhalde bun
dan dolayı kabahati başkasında 
aramıya hakkınız yoktur. 

ı\skerlik Daveti 
Kadıköy ve Adalar Askerlik 

Şubesinden: 

Askeri orta ehliyctnameyi haiz 
olan yerli ve yapancı kısa hizmet· 
lilerin hazuhk kıt'asına sevkleri 
1 kanunusani 932 tarihinde icra 
edilecektir. Gerek bunlann ve 
gerekse şimdiye kadar mat
buat ve polis tabkikatile adres
lerinde aranıldığı halde bulun• 
mıyan 316 ili 324 dahil ve bun
larla muameleye tibi olan diğer 
doğumlu kısa hizmetlilerden ve 
keza bu doğumlularla 325,326 ve 
327 doğumlu kısa hizmetlilerden 
ıubece muamelei askeriyesini intaç 
ettirenler ve ettirmiyenler evvelce 
tubeye vermiı olduk.Jan ikamet
gAh adreslerini değiştirdiklerin· 
den ~ubeyi haberdar etmedikleri 
için muşkülita maruz kalınmakta 
olduğundan yukarda .doğumları 
yazılan ehliyetnamesİL, orta, 
tam ve yüksek ehliyetnameli kısa 
hizmetli efendilerin 931 • l inci 
kanunun 21-23-26·28·29-30 uncu 
günleri nüfu~ hüviyet cüzdanları 
mektep ve askeri vesikalan ve 
iki kıt'a vesika fotoğraflarile 
birlikte şubeye müracaatlan ilan 
olunur. 

• 
E EKET HABERLERi 

dananı Yer i Malları 

Adanda gerli mallar sergisinden iki güzel manzara 
Adana ( Hususi ) Yerli bütün yerli mamulat sergide teş- ı Pir .Me~met. n~e S?l.ey~~n Sami 

mallar haftası ıehrimizde ehem- bir edilmekte ve günde binlerce Beyın ıpeklilerı, Kılıs ışı doku-
• k" • · t t kt d' malar, karyola takımları, milli 

miyetli ve faydalı hareketlere ışı zıyare e me e ır. mensucat fabrikasının Adana 
vesile verdi. Tasarruf cemiyeti Halk, kucak dolusu para ve· pamuğundan mamul patiska ve 
bu sene de bir yerli malları rip hariçten getirttiği birçok bezleri, çoraplar ve sairedir. 
aergisi tertip etti. Sergi geçen eşyanın memleketimizde daha Hulasa sergimiz, yerli malları 

tanıtmak itibarile mühim bir 
senekine nazaran daha şUmullü sağlamlarımn yapıldığını bir daha ihtiyaca cevap vermektedir. Ser-
ve daha zengindir. anlamlşhr. Sergide en ziyade gide hararetli satışlar yapılıyor. 

Adanamızda çıkan ve yapılan nazarı dikkati celbeden eşya Saliilaattin 

• 
zmirde eve • 

ş erı 

Bu Meraklı Güreşlere Futbol Maçından 
Daha Fazla Alaka Gösteriliyor 

lzmir, (Husu· 
ıt ) - Bugünkil 
mektubumda, 
Anadolunun asır• 
lardanl>~ri de
vam edip giden 
bir eğlencesin

den, deve güreş· 
)erinden bahıe· 
deceğim. 

Deve güreşi, 
bu zevkli aporu 
ıey ret miy en le r 
için belki de 
alaka uyandır
maz. Fakat bir 
defa olsun deve 
giireşini aeyre
denler bu spo
run mUptelası 

olmaktan kendi· 
lerini alamazlar. 
Deve güreşi ya• 
pılacağı gün, 
yilzlerce 

... _ .. 
güreş sabasına ~ - ..ır; spor aaha· 
lannda görülmiyen bir kalabalık 

bu güreşle alakadar olur. Güreş 
başlıyacağı zaman deve sahipleri 

ortaya gelerek ıartlan tesbit 
ederler. 

ilk işaret üzerine deYeler aer

best bırakılır. GUreşin ilk daki· 

lan develer için tecrllbe olur. 
Hiçbir de•enin ilk anda hücum 
ettiği görülmemiştir. ilk tecrübe 

dakikalan geçtikten sonra deve
ler biribirinin ayaklannı, boyun· 
lannı yalamağa, kuvvetini dene
meğe çalışırlar. 

Bundan sonra gilreş başlar. 

Kendisine güvenen deve, başını, 

kendisind~n zayıf gördüğü deve
nin karnından ıokarak onu alt 

Yukarda: lzmirde 
devt1 güreşleri 

Aşaiıda: Bergamada 
g-.rli malları geçit 

olan bu dev 
gibi hayvanlann 

kanlı mücadelesi, 
etrafta heyecan 

etmeğe çalışır ve asıl mücadele 
de bundan aonra başlar. 

Sadece gOreş ıçın ha
zırlanmış, güreş terbiyesi görmilş 

Ağrı Maznunları 

Dava Dosvaları Temyizden -
Adanaya Gönderildi 

Adana, ( Hususi) - Şehri· 
miıde mevkuf bulunan Ağrıdağı 

şekaveti maznunlanna ait evrak 

Temyiz mahkemesinden şehrimiz 

adliyesine gönderilmiştir. Ercişten 

getirilen maznunlann istintakla

rına devam olunmaktadır. Muba-. 
kemenin şu birkaç gtın içinde 
ba~laması muhtemeldir. 

resmi uyandırmaktan ge
ri kalmaz. Se-

yirciler kısım kı
sım ayrılarak ter· 
cih ettikleri hay· 
vana cesaret ve
rirler. 

Acaba lspan· 
yadaki boğa gü-
reşleri hundan 

daha mı zevklidir? 

Bati zannettiği· 
miz dev cüsseli 

hayvanların seri 

hareketlerle yap

tıkları mücade
leler seyircilere 

çok heyecanlı 

dakikalar yqabr • 

Mücadele sahasmı terkederek 

kaçmıya başlıyan deve mağlup 

ilin edilir. Galip devenin sahibine 
de münasip ikramiyeler verilir. 

Adnan 

Bergamada 
Bergama, (Hususi)- Tasarruf 

haftası şehrimizde büyük mera· 
simle tes'it edildi. Bu münase

betle yerli mallar develer üzerine 
konularak güzel bir geçit resmi 

yapıldı. 

Şimdi kasabamızda deve gü

reşlerine hazırlanılmaktadır. Önü· 

müzdeki haftalar içinde spor 

klübü menfaatine deve güreşleri 
yapılacakhr. 

CAN 

Talih 
Kuşu! 

Seyrisefain npurlarile ~ 
köyilnden gelip Köprüye. eİ" 
bana bir nevi sayılma hissı ",,r 
Dün de, bir saniye evvel pll.J 
ralanıp serbest sahaya çık~ 
~tiyakile dişili, erkekli ~v'oJİ' 
yolcu omuz omuza itiştığl. 
sırada bir efendi, yanıbaşındaJ<İ" 
haber verdi: ıJ 

- Beyefendi, yakanızda 

kuşuB var··'·d • . . d"" r 1' u muJ eyı ışıten ıge. ., 
cular gibi ben de başımı çevırdi ~ 
bir palto yakasında yuva. kuf S' 
talih kuşunu görmek isteduıı· 
irice bir bit idi ve kendi ıııik~ 
ıma göre müthiş bir sür'atle rl 
rifin enseköküne doğru koşııY :r.kı 
du. Sesinde uzun bir mazi 81r' 

yan bir hanım mırıldandı : ~ 
- Aman sakınalım. Kaf 

kanadı da vardır, uçuverir. 1 
Bu hükme, diğer biri kll"' 

verdi: 
- Topalı yedi mahalle dol' 

şır. Bize ulaşmadan sa\•uşalıJJ1·, 
O kalabalıkta palto çıkarıı>' 

minimini pehlivanı yakalaJO dl 
imkAnı yoktu. Hiçbir yolcu t 
yardıma yanaşmıyordu. Binaell t 
leyb herif ceğizi ensesindeki ~ 
nasebetsiz hamule ile bırs ;P 
uzaklaşmıştık. Fakat ben, biti 
gören zatin kullandığı talih 1 
tabirine mim koymuştum ve e 
sadrazamlardan Rüstem pa.ŞI~ 
hatırlamıştım. Bir bitten bir s~ 
razama intikal etmek tuh:ırv 
amma, hakikat o tuhaflığı ma~ 
gösterir. Zaten hayatta nelerd 
nelere intikal olunmaz ki ? .. 

Hikaye, meşhur olmakla b" 
raber, kayde değer. Kanuni ~ 
leyman, sevgili kızi Mihrüdl 
Sultanı evlendirmek ister ve ke' 
dince Diyarbekir Valisi Rüste.
Paşayı damatlığa layik gö~ 
Fakat sarayda onu sevmiyeııl 
bu intihabı hoş görmezler, J-16" 
kin fikrinden caydırmayı ta5"' 
larlar ve Rüstem Paşanın "J1J~ 
zum" olduğunu söylerler. Sult 
Süleyman, birdenbire bu habc~ 
inanmaz. Hakikati anlamak içİ' 
Diyarbekire bir adam gönder~ 
Bu adam, Rüstem Paşanın balı" 
katen cüzzamlı olup olmadı~ 
inceden inceye tahkik ile meŞi~ 
iken bir gün Devletli Veıi~ 
ensekökllnde muazzam bir b 
görll.r ve hemen - g'zli tutmakt' 
olduğu • memuriyetini açığa ~ 
rarak paşayı etekler: 

- Müjde Sultanım, der, şe~ 
ketli Hünkire damat oldun. 

Bu hikayenin, cüzzamlı adaıl'' 
larda bit bulunamlyacağını göS' 
termek itibarile, tababetle .: 
eski damat paşaların bı 
takımdan olduklarını teshil et' 
tiği için de içtimaiyat ile mü111' 
ıebeti vardır. Ayni zamand' 
edebiyatımızda yer almıştı'' 
Çünki: 
Olacak bir kitinin bahta kavi, talihi :t~ 
Kebleal dahi mahallinJe anın ite yBr' 

Beyti ogünden ve bu macer•' 
dan yadigar kalmıştır! 

Maamafih bugün o talih kuşlıı'' 
devlet ve se!!vet değil, tif~ 
getiriyorlar. Dikkat olunrrı8 

gerektir! * ~ 
Para Cezası Verecekler 
Müddeiumumiliğe eksik nüsb" 

gönderilmek cürmile mabkemeY' 
verilen Rumca Tipos gazetesil' 
(Yaşamak Yolu) mecmuası 1dııll 
onar lira para cezası alınmasıJJI 
karar verilmiştir. 
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B, 
" Bu adamı istersen tanıya

caksın ve çok sevecek, çok 
beğeneceksin. Bilmezsin, ne ince 
hisleri var~ır. 

MUHARRlRt : SERVER BEDi 
Hi bir hareketime karışmazlar: 
F atrettin Beyi görd.ün; Sa.~ı 
Bey de böyledir. Bu, bıraz lngılız 
terbiyesine benzer. Fakat onlar 

Ben kızile karşı karşıya otu
rarak barlarda şarap içen bir 
babanın inceliğinden hiçbirşey 
anlamamıştım. Yüzümde bu dil
tüncemi belli eden bir kirışık, 
bir çizgi, birşey görünmüş ola· 
cak ki Narin şunlan söyledi: 

- Babam da, F ahrettin Bey 
de ayni fikirde iki insan, iki ar
kadaştırlar. Bana çocukluğumdan• 
beri istiklal hissi telkin ettiler. 

d h 
ınubafazakardırlar. Ba-a a . 

bam blitiln dünyaydı ., g~z~p 
l ş bir adam ol ugu ıçın 

c.o haşmf 1 
klr degı" 'ldir. Fakat bana 

mu a aza . .... il 
d
. . 'd e etmevı ogrett er. 

ken ırnı ı ar ~ . . . 

N 
. . blitiln söyledıklerını 

arının ., k lk 
reddediyormuş g~bi ayaga a -
tım, ellerimi cebıme koydu~ ~e 
bir kelime söylemeden o a a 

dolaımıya başladım. vaktile 
- Ben, dedi, sana 

• • • 

Mançuride harekatı idare eden Japon askert erlc4nı 

Almangada 
• 

mühim Bir lf /as 
Berlin 19 - Borsig Sanayii 

Madeniye müessesesının iflbı 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
F orveç gazetesi Borsig isminde 
halk nazarında Krup ismile be
raber yadedildiğini ve bu isimde 
Alman satvet ve haşmetini tem· 

ıil etmekte olduğunu yazmak
tadır. Bu haber Alman buhra-

nının ne derece derin olduğunu 
göstermektedir. Bu haber ayni 
zamanda büylik borçlarından 
haska bir şevsi olmıyan büyük 

bir devletin mukadderatını hatır

latacakbr. 

\Felemenkte 
f(omünistler 

Amsterdam 19 - Ekserisi 
komOnist olan ve tahsisatlanna 
almak için gllnde iki defa mura-
kabe kalemine müracaat etmek· 
ten imtina eden işsizler bir 

takım nlimayişler yapmış karga
şalıklar çıkarmışlardır. Halk tara-

fından taşa tutulan polis birkaç 
defa silah kullanmıştır. 

Birtakım tevkifler yapılmışbr, 
Laheyde de birtakım kargaşalı
klar olmuştur. 

ispanyada Yeni Bir Fırka 
Madrit, 19 - Migel Mora 

yeni bir sağ cenah Cümhuriyet 
Fırkası teşkil etmek maksadile 
teşebbllslere girişmiıtir. 

* 
Barslon 19 - lspanyamn Lon-

dra sefiri · M. Perez dö Ayala 
tarafından verilen ve Cizvit ko
lejindeki talebenin hayatını tarif 
eden konferansta, samiler biribi
rine girmiş ve müthiş bir arbede 
çıkmııllr. Birçok tevkifat yapıl

mıştır. 

Sayf S • • 

Gönül İşleri 

Aşkı Mı 
Parayı Mı 
Tercih Edersiniz? 

Amerikan ruhiyatçılanndan 
biri, talebesi binlerce sayılan bir 
Darülfünunda çok meraklı bir 
anket yapmış. Kız ve erkek ta• 
lebeye şöyle bir sual sormuş: 
. - "Mesut bir aşkla, bir milyon 
lıradan birisini tercih etmek mec
buriyetinde kalsanıı ne yaparaı
ıuı? 

Yani daha kısa bir tabirle 
aşkı mı, parayı mı tercih eder
ıiniz?,, 

Gençlere sorulacak sualler 
içinde bunun kadar. cazibine na-
diren tesadüf olunur. Siz ne ce
vap verirdiniz bilmiyorum, fakat 
Amerikalı Darülfünun talebesinin 
cevapları beni hiç hayrete düşür
medi. 

Erkek talebe, müttefikan aşka 
parayı tercih etmişlerdir. Hal· 
buki kızlann yüzde doksanı 

romantik hislere kapılarak 
aıkı paraya tercih ettiklerini bil
dirmişlerdir. Yalnız bazı kızlar 
bu para ile aşk ta bulunur diye: 
rek paraya rey vermişlerdir. 

Bu netice, kızlarla erkeklerin 
aık karşısındaki telAkki ve vazi
yetlerini göıtermek itibarile, çok 
meraklıdır. 

Filhakika kız için aşk, para-
dan daha kıymetlidir. Çnnki o 
sevmek ve sevilmek için yqar. 
Para bile ancak bu gayeye biz· 
met ederse bir işe yarar. Yok-
aa aşk itinde kullanılamıyan 
paranın ne manası olur 1 
Kadın paraya ne vakit muhtaç 
olur: İyi giyinmek, iyi süslenmek 
ve iyi görünerek, zengin cemi
yetin içinde yaşamak istediği 
zaman. Bunu da yine kendisini 
beğendirmek ve aşk avlamak için 
yapar. . 

Halbuki erkek için hayat 
okadar heyecanla doludur ki 
aşktan duyduğu heyecan, on~ 
doyurmıya kafi değildir. O her 
ıeyden ziyade iyi yaşamak, mu
yaffak olmak ister. Belki para 
ıle aşkı da sabo aJabileceğine 
kanidir l Bundan dolayı tabi! 
paraya aşktan ziyade ehemmiyet 
verir. 

Fakat bilmem, ıiz de böyle 
mi düşünllrıünüz ? 

Ankarada 279 T. H. İ. Beye: 
Madem ki tanıdığınız kızı 

doğrudan doğruya göremiyor, 
babasından da müıpet cevap 
alacağınızdan emin görünmüyor-
ıanız, o halde kızın aile doıt
larını tanımıya çalışınız. Bizzat 
ve doğrudan doğruya varama
dığınız yere bilvasıta varmaktan 
başka çare yoktur. Araya gire
cek dostlar, kız tarafına ıiıi 
llyikı veçhile tanıttıktan sonra 
doğrudan doğruya teşebbUsat~ 
geçersiniz. 



. .,,. 
1 Spor işleri 1 

Milli Küme 
Meselesi Suya 
Düşmek Üzeredir 

< Baı tarafı l inci sayfada ) 
Ye elveriş1i idi. Şu teklife na'la· 
ran, maçlara iştirak edece\ (10) 
takım, 'kura çekilerek 'biribirle
rile çarpışacak, bunun nelicesin
de en fazla puvaıı alan takım 
milli keme birincisi ilin edile
cekti. 

Bu teklif, sonradan tadil edildi. 
Galatasaray ve Feneri temsil 
eden murahhaslar bunun çok 
masraflı olacağını ortaya attılar. 

Evve\a İstanbul ~e h:mfrde Milli 
kümeye iştirak edecek olan 
takımlann aralannda çarpışma
lannı, bu suretle en fa:da puvan 
alan ikişer takımın diğer mm
takalara seyahat ederek maçlara 
iştirakini teklif ettiler. 

lzmir murahhaslan, klüpleri
ne da~madan bu teklife cevap 
•ermediler. Haber aldıitmıza gö
re, İzmir klüpleri bu teklifi mü
sait bulmamışlardır. Çünki lstao
bu!da futbol muvazenesi bir de
receye kadar anlaşılmıştır. Gala
tasaray ft Feoerbahçe takunlan 
müşterek bir anlaşma ile ve mü
aari puvanla bu maçlara iştirak 
edeceklerini zannediyorlar. 

Halbuki lzmirden MilD küme
ye ayrıW. dört takma da ayni 
ayardadr. Bugün rakip takam
lardan birine üç sayt farkla 
mağlup olan i>ir takım ertesi 
hafta ayni gol farkile galip ge
lebiliyor. Bu itibarla İmıirden 
Milli kümeye iştirak edecek olan 
iki takım, fzmir futbolünün ha· 
kilci kıymetini temsil edemez. 

Esasen bu tarzda y.apılaeak 
olan maçlar hakiki birinciyi çı
karmaktan uzak kalır. Bunun en 
kuvvetli misalini Yunanistanda 
yapılan milli küme ma~larından 
alabiliriz. 

Jf-
Milli küme maçları arefesinde 

lmıir takJmlannda oynıyan oyun
cular hakkında malümat vermek 
faydasız değildir. 

Bu sene l:mıir takımlannda 
nazan dikkati celbeden sekiz 
oyuncu vardır : 

- Altınordudan Sait ve Saba
hattin, Altaydan Vehap ve lsmail 
Hakkı, İzmirspordan İhsan ve 
Nazmi, K.S.K dan Lütfi ve Riza 
Beyler. 

Alhnordulu Sait Bey fzmirin 
Vebap ayarında en tehlikeli bir 
muhacimidir. Sait Bey oyun 
üzerinde müessir olmak ve gol 
çıkarmak itibarile Vebap Beyden 
daha kıymetlidir. Son K.S.K. -
Altmordu maçında bu oyuncu 
yalnız başına üç gol atmıştır. 

Sabahattin Bey kollejde tale
be olduğundan uzım müddetten
beri oyunlara iştirak edemiyordu. 
Altınordunun yaptığı son maçlarda 
Sabahattin Bey eski muvaffakı
yetli günlerini hatırlatacak kadar 
güzel oynamaktadır. Altaylı 
Vehap ve lsmall Hakkı Beyleri 
lzmir sporcuları kadadar fstanbul 
ıpon:uları da bilirler. Vehap Beyin 
boykot müddeti bitmiştir. Bu 
kıymetli oyuncu iki hafta sonra 
yapılacak olan Attınordu-Altay 
maçında oynıyacakllr. 

İzmirsporlu İhsan ve Nazmi 
Beyler, Milli takımda yer işgal 
edecek kadar kuvvetli müdafaa 
oyuncularımızdır. Ihsan Beyi Fe
nerbahçc kJübü istanbula almıya 
teşebbüs etmiştir. 

K. S. K. lü Latif •e Riza 
Beyler de lzmirin bek hattında 
oynıyan en kıymetli elemanları
dır. Mifli kü:ne maçları bu 
oyuncuların hakiki kıymetlerini 
meydana çıkaracaktır. 

ADNAN 

~ON POSTA 

Cinayetler Niçin Artıyor Kari Mektupları 

Başlıca Sebep: Sokakların, Tramvayla- ~~~~e~ıi~en 
rın Ve Vapurların I<alabalık Olmasıdır Pa~!!!~valı bolunınal<lığııG 
Tıbbı Adli, Adalete Nasıl Hizmet Ediyor? ~~.:~~~e~~:;e'!fı:! m:~::. 01; 

mak üzere postanenin havale dl" 
iresine birinci defa olarak mOrl" 
caatimde mezkur mmtakada JJJU

allim bulunduğumu natık resnd 
esikalar ibraz ettiğim halde 111e
mur Beyler maaşı vermekte te
reddüt ettiler sebep olarak şdll" 
lar.a gösterdiler: 

lstanb•l Tıbbı Adli ..... .-.nnüe luırict manzaran 
Adb bp, art hukuk ile bq- 1 nun herhalde makul bir ıebebi 

JamlJbı'. Daha eski devirlerde vardır. 

odalet müesseseleri arasında Buradaki müessesenin müdilrD 
(Tıbbı adli) denilen tetkik daire- ( Halit Bey bu sebebi bize şöyle 
ai yoktu. Fakat insanlar arasın- anlattı: 
daki münasebetler basitlikten 

0 
- TeşekkülümüzUn ilk ıemürekkcpliğe doğru gidince Ad-

nelerinde Adliyemiz, müessese• liye dairelerinin yanına bir de 
(Tıbbı adli) müessesesi ilave et- mi:.:e fazla bir ihtiyaç hissetmez· 
mek zaruri bir ha1e geldi. Bütün di. Seneler geçtikçe müessese-
dünyada böyle olan bu vaziyet mizin, birçok cinayet ve cilrüm-
bizde ayni şekildedir. Türki)"ede lerin karanlıklarını aydınlatan 
(Tıbbı adli) müessesesi en yeni raporları üzerine Adliyemiz Tıb-
tesis1er arasındadır. Adliye sara- bı Aclliyi kendi varlığı arasında 
ymın yanında aynca bir ( Adli duymıya başladı ve fenni mii~-

Tababet) dairesi olmıyan devlet- küllerini halletmek için bize mü· 
lerde adaletin eksik tartılacağına racaatlerini artırdı. Bizim işlerin 
hiç şüphe etmeyiniz. artmasında halkın irfan seviye-

Biı.de müstakil bir Tıbbı Adil sinin yükselmesinin de .büyük bir 
dairesi ilk defa (332) seneslodc tesiri vardır. Eskiden bir ölü 
tesis olunmuştur. Adaletin hak- üzerinde ( ft:tbi meyt ) yapmak 
kile tayin ve tevzii noktai naza- istediğimiz zaman ailesi bize bin 
nndan çok mühim olan bu mü- /stanhul Tıbbı Adli müessesesi bir müşkülat gösterir ve ölüleri-
essese ilk tesisi zamanında mü- Müdürü Doktor Halit Beg nin paramparça edileceğinden 
tahedebane, Morg, Kimyahane endişe duyarlar, ifi Tıbbı adliye 
ve bir de Tıbbı Adb Mecliai lan mahkemelere g6nderilmekte aksettirmeden halletmek yollarmı 
isimlerile dört ayn kısımdan mü- ve bu raporlar adalet karannın bulurlardı. Fakat bugün bu va-
rekkepti. Bu teşkilat bugün d 1 ak d B zı·yet tamamen degı· 'emiştir. 

ek ld ol kla b b tesbitin e esu o m ta ır. ura- ., de ayni f i e ma era er 
o zamandanberi birçok yenilik· da şayanı dikkat bir farka işaret Bir ölümden ufacık bir fllphe 
lerle bezenmi~ ve daha faydalı edelim: lstanbulun nlifusu bir duyan a!Akadarlar, derhal cuedi 
bir şekle bürünmüıtür. buçuk milyon olduğu .enelcrde morga getiriyor we tetkikini is-

lstanb.ı Tıhhı Adli Mücsse- Tıbı Adlinin bir senede gördüğll tiyorlar. Bu fikir Aoadolunun en 
ıesi ilk tesis ~dildiği (332) iş ancak 500 hadiseden ibaret k\lytu yerlerine kadar aokUl-
ıenesinde ancak (420) hldise ile iken, bugün 600 bine düşen muştur. 
meşgul olmqtur. Fakat bu bir nüfus kütlesi karşısında bA- tstanbulda Tıbbı Adliye intikal 
yekun her geçen sene zarfında dise adedi 7500 il buluyor. Bu· ede cürüm ve cinayetlerin -çoğa!-
ıayanı dikkat bir derecede 
artmıştır. Okaaar ki bu senenin 
ilk on ayı zarfında tetkik edilen 
hadiseler (6500) adedini tecavüz 
etmiştir. 

Sene nihayetine kadar bu 
rakamm ( 7500) adedini bulacağı 
ıannolunmakt:ıdır. 

Şehrimiz Tıbbı Adli dairesinin 
ihtiyaca kafi gelecek bir kimya
hanesi vardır. Bugün burada 
tahlil için sıra bekliyen birçok 
cürüm eşyası vardır. Müşahede
banede de delilik iddia eden ve 
yahut o iddia Üe gönderilen bir
çok mahkum ve maznun bulun
maktadır. 

Bun1ar ııra ite muayene Te 

müıabede altına alınarak rapor- Tıbbı Adli dairesinin kim.vahan• 1cı.snn 
~~-~~~~~~~~~~. 

t - İhbarnamede ki İmza !Da" 
halle muhtarınca tasdik ediloır 
miş. 

2 - Elimde resmimi ve İJJr 
zamı havi hüviyet varakası yok• 
mu§. 

3 - Gösterdiğim vesikalard• 
ihbamamedeki a :ires yokmuş. 

Bu cevabı aldığım zaman hiç
bir suretle itirazda bulunmadıoı. 
Maarif Müdüriyetine giderek iDl" 
zamı tasdik ettirdim vo bir de 
muallim vesikası aldım. 

Bu hüviyet verakaaıoda mr 
muriyetim yazlb imzam ve fotot' 
rafım mevcat ve musaddakbr. 

ikinci defa olarak ba hnviyet 
ftl'akası ile müracaat ettias. 
Yine verilmedi. Sebep : lmzalll 
mahalle muhtarınca tasdik edil• 
memiş. 

Fakat bendeniz 6yf e ıanne
<liyorum ki bu hüviyet varakall 
mahalle muhtarının ilmübaberio
den daha kuvvetli ve kana• 
atbahş bir ıekildedir. Bir dafa 
ihbarnamedeki imzanın bana ait 
olup olmadığı hüviyet varakasın· 
daki imza ile knrşılaştırılmak 
suretile anlaşılır. İmzanın sahibi 
ben olup olmadığım ise hüviyet 
varakasındaki resim ile bendeniı.e 
bakı!ır. 

Su!tanııhmct Yercbatan Şeftali aoka~t Na. 
1 de Şileli: Kwinlh köytı mu: lliml 

M. Ziya 

Cevaplarımız 
lzınirden H. T. 1. harflerilo 

mektup gönderen karimi:ze: 
Meselenin bütün iç yüzünO 

gazetemizde uzun uzadıya yazdık 
ve bunun mahirane uydurulmuı 
~ir yalandan başka bir şey olma• 
dığmın anlathk. Tekrarar bu 
bahse avdet etmek münasip 
o)madığı kanaatindeyiz. 

« 
Karilerimizden boksör Adil 

Beye: 
Bu şikiyeti doğrudan doğruya 

mevzubas etmek muvafık görül· 
memektedir. Bununla beraber 
Maarif İdaresini vaziyetten haber
dar edeceğiz. 

masını ha11rlıyan amillerden birisi 
de şehirde hareketin artmasıdır. 
Bunu da maişet buhranı doğur

muştur. Şehrin nüfusu bugünkünün 
iki misli iken vapurlar, tramvaylar 
•e sokaklar bu kadar kalabalık 
değildi. Sinemalar ve tiyatrolar 
bukadar rağbet görmezdi. 

Bugün kazanç azalmıştır. Her
kes ekmeğini kovalamak mecbu
riyetindedir. Bu sebeple şehirde 

hareket fazlalaşmışur. Bu fazla 
hareket ve didinme neticesidir 
ki garip ve tuhaf şekilde cina· 
yetlcr. cürümler, kazalar çıkmış
tır ve çı'kmaktadır. Diğer taraf
fan kanunlarımız akıl hastahkla-
rile ateh getirenler ve çocuklar 
hak'kmda daha az ceı.a tayin 
etmektedir. Bu sebeple delilik 
iddialan da hayli çoğalmıfbr." 



Bu Sayfa 
Haftadt\ Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

, . 

Avrupa Matbuatında 

ÜKLERİMİZ 

, 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. ____ ..__ ___________________ __ 

TOPLANDIGI YEREDE 11 Dünyanın =----
Dünyanın ! ı i. LAM KONGRESİNİN 

1 Zengin Madenini 
Dört Köşesinde 

9Ian Garip Şeyler 
l<andan Kurtulmanın Garip 

Yolu - Borcunu Nasıl 
Tahsil Ediyor? 

Amerikada adamın bjri blr 
bisiklet almış. Pazar günü bisik· 
lete binerek futbol maçına gide· 
cckrniş. Fakat karısı, onu da be· 
~ber alma .ında israr etmiş. 

Adaıncağaz karısının bu ınft· 
llasebctsi:ı istarına luzmış, yatak 

odasına çıkmış ve kendisinl tava· 
1ıa asarak intihar etmiş. 

Arkasından da iki çocuk bı
rakmıştır. 

• Borcunu Almak 
• 
lçin Kız Satıyor 

Yugoıla~ada Novi Sad kö
Jtindc poliı 18 ya11nda bir köy 
güzelini satmıya çalışan bir kadın 
Yakalamışbr. 

Kadın, genç kızdan iki lira 
alacağı olduğunu ve parasıoı at
mak için kızı satmakta olduğunu 
itiraf etmiJtir. 

Yapılan tahkikat, bu kadırull 
kızları bu suretle aldatarak sab· 

hğa çıkarmayı bir ticaret haliue 
getirdiğini göatcrmiıtir. .. 
Par iste 

• • 
Bir Iran Prensı 

F ransada Prens Serim isminde 

bir lran prensi türemiş. Bakuda 

ıengin petrol kuyularına sahip 
olduğunu söyliyerck etrafı dolan· 

dırıyormuş. Nihayet geçen gü.o 
Monte Karloya gitmiş, dolaodırdıgı 
paraları kaybetmiş ve ayrıca senet 
vcrmiye mecbur olmuş. Bunun 

Üzerine foyası meydana çıkmış ve 

Pariste tevkif edilmiştir. 
Bu 11rada palavracıların ıözll 

feç.miyor, anlaşıldı. 

* 
kadınların 
Klüpleri 

lngilterede dul kad~n1ar . iki 
nıuhtelif klüp teşkil etmışlerdır. 

Klüplerdcn birinin adı " Bu· 
raya Gel,, klübüdür. Bu klübe 

tekrar evlenmek ümidini besleyen 

kadınlar dahil olmaktadır. Diğc· 
rinin ismi .. Kalbi Kırıklar" idil· 

büdür, Bu klübe kocalarının 
matemini tutan ve bir daha ev· 

lenmemeğe karar veren kadınlar 
dahildir. 

Birinci klübüo kapıları her 
bekar erkeğe açıktır. Klüp du· 
varlarında şu şekilde levhalar 

&örülmektedir. 
"Bir defa yandık - fakat bir 

tecrübe yapmak isteriz., 
"Buraya giren erkek Umidi 

kesmelidir.,, 

"Zenginlere, ho~ geldiniz.,, 

En güzeli, bu klüplerde içki 
ıarfiyatının çok oluşudur. Bizim 
Kadınlar birliği, böyle bir klüp 
açsaydı, herhalde şimdikinden 
daha çok muvaffak olurdu. 

Bir Eşek Keşfetmi~ 
Mahkeme De Madenin ilk 
KAşifi Eşek Olduğunu 

kabul etmiş 

Amerikanın ldaho §ehriode 
eşeğio biri başı boş kırlarda ge-

zerken, dünyanın en zengin ma• 
denlerinden birini keşfetmiıtir. 

Bu habere gülmeyiniz, çünkJ 
anlatacağım hikayenin aşağ111 
bundan da gariptir. 

Bu eşeğin bir sahibi varmlfo 
Fakat hayvanı muayyen bir müd-

det için kira ile bir dostuna ver
miş. Eşele: kaybolunca ikiıi de 
aramaya çıkmışlar ve bayvam bir 
gümü~ madeninin ağzında bul· 

Kudüste bir tsllm kongresi toplandı. lngilizler 

..ıura.sım umumi barptenberi islim ve Musevi tq
lrilabnın merkezi yapmaya çalışıyorlar. Fski dinlerin 
mukaddes tanıdığı baz.ı eserlerin orada bulunma
sından istifade ederek orada bir Musevi kolonisi 
vücuda getirdiler. Şimdi de lslimlan toplanuya 

çah.şıyorlar. Bünun için masraf etmekten çekinmi

yorlar. Büyük bir Darülfünun açtılar. Muhteşem 
bir komiserlik sarayı yapbrdılar. Geçen sene de 
Tiber göltınden su alarak elektrik fabrikası vücuda 
getirdiler. Yukardaki resim, sudan istifade için 
yapılan büyük bentleri göstermektedir. 

y muşlar. Bu madenin 6~ milyon 

lngiliz lirası kiymetiode olduğu 
anlaşılmış. 

Tayyareci/erin Gözlerini 

Kamastırmak için 

Müstakbel harbin en tehli
keli silahı tayyaredir. Bir . taraf
t an da bunlara karşı mukabıl . ted-

b
. alınmasında kusur edılme-
ır · l d b. · d 

kt dir. Bu tedbır er en ırı e 
me e l .. k t 
ta yarecilerin göz erın_ı ~maş ı.r-
m~k için kuvvetli projeldorler~ır. 
A 1 gu-zeli bu şuaı veren makıne, 

Si ' ' " ı t' • 
ayni zamanda tayyarem_n sur a ı~ı 
ta in ederek onu takıp edebil· 
m~ktc ve tayyareciye kaçmak 

imkim bırakmamaktadır. 

Buz Devrinde Yaşıyan 
Nasıldı 

• 
insanlar 

Bilirsiniz ki arzın teşekkülün
den aowa da insanın dünyaya 
gelmesi için milyarlarca sene 
geçmiştir.insan dünyaya geldikten 
sonra da milyonlarca sene geç
miştir. Ve bu insanın yaşadığı 
hayatı muhtelif devirlere ayırır
lar. Bu devirlere ait eserler bul
mak için her tarafta harıl harıl 
hafriyat yaparlar. 

Bir vakitler bu işle en ziyade 
Almanlar meşgul olurlardı. Şimdi 
de en çok Amerikalılar meşgul o
luyorlar. Siberyada bir Amerikan 
heyeti ilk hayvanlara ait birtakım 
kemikler buldular. Bu kemikler
den o hayvanların dört milyon 
sene evvel yaşadığını tahmin etti
ler. Bir diğer Amerikan heyeti de 
Amerika dahilind~ yaptığı hafri· 
yat neticesind c, burada resmini 
gördüğünüz kemikleri meydana 
çıkarmışlardır. Bu kemiklerin 
buz deninde yaşıyan bir hayva
na ait olduğunu tahmin ediyorlar. 
Bu hayvan yavaş yürüyen, orman
larda,batakhklard~ yaşıyan garip, 
fakat muazzam bır mahluktu. 

Bu kemikler bütün dünyada 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 
Çünki bu hayvan kemiklerinin 
keşfedildiği y~r~e ~ir mağara 
ve mağaranın ıçınde ınsanlar ta• 
rafmdan yapılmış birtakım alet
ler buJunmufbır. Bundan da o 

ı 

Amerllladakl bafri1at neticesinde b ulu 
lı u tırnağın buz devrınde 1aşıyan bilyük b,r 
hayvana alt oldutunu ıoylllyorlar. 

devirde insanların yaşadığına hük
medilmiştir .Bu kemikler Amerika
nın meşhur tarihi tabii müzesinde 
teşhir edilmektedir. 

B• haran, bm demDde J•tam&flar• BG1l1k -anlardn, hataldıldarcla y..., ... lıWlan 
kınmıa, boJ8 blJllktllr.t -

O vakit tabit iki dost arasında 
madenin aidiyeti hakkında bir 

ihtilif çıkmış. Mahkemeye müra
caat etmişler. Hakim, eşeğin ma
den.in bakikl kaşifi olduğuna ye 
maden imtiyazının eşekle aahibl 
aras1nda taksim edilmesi lhım· 

geldiğine karar vermiftir. 
Jf 

Vnronof 
Aşısından 

Kuvvetli 
Cenubi Afrikada devekuşu 

yumurtası yerler. Bu yumurta 
pek lezzetlidir. Hindi yumurtasın· 

dan daha büyüktür. Fakat eu 
büyük hususiyeti vitamini çok 
olmaSJnda ve insanı Voronof aşı
ıından daha ziyade gençleştir
mesindedir. 

lngiliıler bu yumurtanın ln
gilteredc kullanılmasının tamimi 

için propaganda yapıyorlar. Af~ 
rikadan getirilen devekuşu yu
murtalarım yarım liraya satıyorlar. 

içinizde Voronof 8.ŞISI yaptır
madan gençleşmek iatiyeoler 
Yana, Londraya aiparif yerebilir
ler. 

• 
En Bahtiyar 
Kadın 

Londrada Glorya •minde blr 
manken vardır. Bu kız gillelliğile 

meşhurdur. Şimdiye kadar 50,000 
defa fotoğrafisi çıkanlmıohr. Bcı 
senede 30 bin muhtelif elbise 
giymiştir. Son üç sene içinde 1000 

izdivaç teklifi karşısında kalmışbr. 

Dünya matbuatında en çok 
neşrediien kız odur. .. 
• 
izdivaçta Saadet 
Olmaz lvll? 

Berlinde, dul kadu/arı himn· 
ye cemiyeti bir rapor nc§'ret-

mişlir. Bu rapora gBre h.divaçla
rın yüz.de doksanında saadet bu
lunmaL Geri kalan yüzde on da 
şöyle böyledir. 

Siz ne dersiniz? 
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Ahmet, işte bu noktaları mtı
llhaza ediyordu. Ayni zamanda 
çevirmek istediği yeni dolabın 
muhitini hazırlamak, mihverini 
kurmak ıçın kafa yoruyordu. 
Arkadaşlarında böyle kaygular 
yoktu. Hepsi Ahmedin zel<Asına 

iradelerini bağlamışlardı. O, ne 
derse: 

11 Pekil ,, diyorlardı. O ne ya
parsa muvafık buluyorlardı. Onla
nn zindana girdikten sonra tek bir 
elemleri vardı: Silabsızlık!... Şim
di mükemmel birer yatağan sahi
biydiler. Artık ehli, vahşi her 
mah\fık ile karşılaşmağa kendi
lerini kadir görüyorlardı. Mide 
ezginliği, neşelerini kaçırmıyor 
değildi. Lakin şu yolun nihaye
tinde nasıl olsa karınlarını do
yuracaklanna da kanaatleri vardır. 

Ah met, herşeyi düşünerek ve 
arkadaşları sadece gülüşerek ka
lenin Mihal kapısına gelmişlerdi. 
Kapı, usulen kapalı idi, gün 
doğmadan açılmazdı. Bu an'ane
yJ memnuiyet, Ağa külahı kar
f1Bında derhal eridi. Hakiki bos
tancılardan biri Ahmetten aldığı 
emir üzerine kapıya yanaşb ve 
haykırdı ı 

- Koşun yoldaşlar, Ağa Haz
retleri geliyor 1 

Bu kuvvetli sayha, muhafız
ların uykulu gözleri gibi kapının 
ıürgülerini de açmıya kifayet 
etmişti 1... Kafile, Saraçhane 
köprüsü öntinde yaptıkları gibi 
buradan da kayıtsızca geçtiler, 
nöbetçilerin hayretine sırtlarım 
çevirerek ıssız sokaklara daldı
lar. O devirde Edimede on dört 
mahalle vardı. Türk ve müslü
man anasır, Güreşçiler tek kesile 
Topkapısı etrafındaki mahalle
lerde otururlardı. Hıristiyan 
mahalleleri diğer kapılar yanın

da bulunuyor. 

Zindan kaçaklan yanların· 
daki Bostancılarla beraber hızll 
hızlı yiirlldüler. Küpeli camii, üç 
ıerefeliyi, Taşlık camiini birer 
birer geçtiler. Balıkpazanndan 

ltnecilere kadar tullnJ bir mü
cevher gibi uz3nan Alipaşa çarıı
ıına gelince duraldadılar, kısa bir 
nıüşa vere geçirdiler. Mimar Sinan 
merhumun ıaheserlerinden biri de 
bu çarşıdır, nefis •e muhteşem 
bir koridor halinde Edirneoin 
ortasında uzanır gider. 

Y olculann oraya gelmeleri sı
rasında bu koridor kilitli idi. Ya 
açtırmak, ya etrafını dolaşmak 
llzımdı. Sipahi Ahmet, vakit 
kaybetmemek mülahazasile açtır
mayı tercih etti, yine Ağa keli
mesinde yaşıyan efsunkar tesire 
ıığmdı, Bostancıları haykırtb ve 
bUylik bir azenıetle çarşıdan geç
tU Artık gün doğmak ve halk ta 
uyanmak üzere idi. Bu sebeple 
adımlarını daha genişletmişlerdi. 
Nihayet, Kemal Paşa Medresesi 
göründü. Minimini pencerelerile 
uzaktan yolculara göz aşinalığı 
gösteriyor gibiydi. Onlar, doğru 
kapıya geldiler ve büyücek bir 
taı, o demir kütle üzerinde çe-

- Ağa bıı .sana ıı.s pahası olsan. Bir daha masumlar• ilişme, 
günahsızları celldda vermig• çalışma .• 
kiç gibi kullanarak mülhit bir 
elvele uyandırdı. 

iki dakika sonra medresenin 
müderrisi de, talebesi de don, 
gömlek kapıya yığılmışlar ve gü
rültünün sebebini sormıya giriş· 
mif lerdi. Ahmet Ye yedi arkaşı , 
biraz geri çekilerek medreselilerle 
anlaşmayı, Mirim Çelebiye bırak
mışlardı. Çünki o, medrese ağzı
nı iyi biliyordu, auğralı ve küb
ralı konuşmayı beceriyordu. Çe
lebi, Medrese Amirinin: 

- Bu ne kepazelik, bu ne 
fazıba, bir darülilme baskın mı 
yapılıyor? 

Tarzında kopardığı vaveylAya 
karşı sükunetle cevap verdi: 

- Ya efendi epkem ol ve 
ebsem ol, emir bAlAdan geliyor l 

Ve elile köşebaşında duran 

Bugün akşam 
Saat 2 J ,30 da 

DOKTOR 

Ihsan 
Komedi 3 perde 

Yazanı 
Fodör Llszlo 

Tercüme eden: 
Hazım ve N. 

Kemal 

ISTAHBOL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
ııu 

11111111 
Yakında: Unlar Ermit Muradını1 

oyundan ıonra hususi tramvay 
Cumartesi ve pazar 1rUnleri 

tenzilitlı halk gecesi. 

müheykel kafileyi göstererek şu 
tebliği yaptı: 

-Bostancıbaşı Ağa Hazretleri 
şevketlu hünkarın fermanile tatlı 
uykusunu bırakıp buraya geldi, 
beni de size gönderdi ; filhal 
medreseden çıksanız gerek r 

Hiddeti hayrete münkalip 
olan müderris, alık alık sordu: 

- Bu ka7.ıyyenin illeti ne? 
- Şevketlfı Hünkar, rahmani 

bir rüya görmüşler, medresenin 
tahliyesi için İbni Kemal Hz. den 
icazet almışlar l 

( Ar kası nr ) 

• tı.. 

IGLORYA'dal 
Gaby Morlay n Victor Francen 
Leouce Perret tarafından vUcude ıetirllen 

SEVGiDEN SONRA 
Lüks ve zarafet filmini gö

renleri metfun ve mütessir et
mişlerdir. 

"Sevgiden ıonra,, filmini her 
halde seveceksiniz. 

ŞIK SİNEMA 
CORMO MEŞHUT 

HENRY GARAT, BLANCHE 
MONTET tarafından temıil 

edilmiş tekmili ıözlü büyOk operet 
filminin Franıızca kopyeıi. 

Naurı dikkate ı Bıı fllmln yalnız 

6, 112 matlnealnde LUlan Harvey ve 

Willy frltch tarahadan temall edilen 

Almanca kopyeıl göaterllecektir. 

Önümüzdeki Çarşamba Akşamı 
NOEL VE YILBAŞI MONASEBETILE 

ELHAMRA SİNEMASI 

HAROL LLOYD'un 
bu ıene görülecek yegane sözlü filmi 

EVELALLAH 
- takdim edecektir. iki saatlik kahkaha. 

1 MUVAFFAKIYET J I MUVAFFAKIYET 11 MUVAFFAKIYET 1 
Meilhac'ın methur opereti 

M A M'Z ELLE N t T O U C HE 
( Manastırların uran ) 

Fransızca kopyesi Almanca Kopyeal 

A R T 1 S T İ K' te O P E R A ' da 

.. ~MAJIK 
Bugün 2.30 matinesinden itibaren 
Fransı:ıca sözlü büyük komedi 

HANIM SiNEMA YILDIZI OLUYOR 
MARGUERITE MORENO ve MOUSSIA tarafından 

ve S E R S E R 1 C A M B A Z 
MiL TON SILS - DOUGLAS F AIRBANKS JR. - BETTY COMPSON 
DROTHY MACKAILL- FITZ MAURICE'in ibdaı sözlü ve ıarkıla film 

Kanunuevvel 20 

Dünyanın Maruf Sporcu,,. 
ları Bir Hazine Arıyorlar 

Bu Hazine Bir Korsana Aittir Ve 
Büyük Okyanus Adalarında Gömülüdür 

lngiliz ve Amerikan spor Ale
minin birçok mümtu ıimalan, 

birkaç güne kadar garip bir ke
şif seferine çıkmak llzere bulu· 
nuyorlar. Bu heyetin başında 
meşhur İngiliz otomobil allr'at 
rökorunu tesiı eden Malcolm 
Compell vardır. 

Heyetin mali cephesini temin 
etmeyi de Mis Betty Carstaire 
isminde zengin bir kadın üzerine 
almıştır. Bu heyete dahil ola
caklar da maruf golf şampiyonu 
Con Deforest ile Sir Li Gin var
dır. Heyette aynca İngiliz parla· 
mentosunun ıabık uaıından M. 
Allen vardır. 

Bu 7at, çıkacaklan keşif se
yahati için bütün istirahat şart

larını haiz motörlü, mükemmel 
bir kotra yaptırmış ve bu ge
miye ( Sonya il ) ismini vermiş

lerdir. 

Keşif heyetinin gayesi şudur: ı 
Cenubi Amerikada, hattı istiva 
sahillerinden ( 960 ) kilometre 
açıkta Koko denilen küçük 

soğuk kanlılıkla öldtirmnştnr. 
Bilahare, lngiliz donanmdt 

bu mütbiı korsanı ele geçirnılf 
Ye ıervetinin yerini ihbar etmi,. 
mukabil hayatının bağışlan.mail 
hakkındaki tekliflerine kulak asd
mıyarak, bir gemi direğine asd
m11hr. 

Dünya ıpor Aleminin en mllır 

adacıklara vaktile gömülmüş 
olan mUhim bir ıerveti meydana' , ' 

çıkarmak. B" "k Ok // Song11 Kotrasının tecrübel•rl 
Bu adalar uyu yanusta Yapılır/un 

kAindirler ve Galapagoı adalanna 
yakin bulunuyorlar. 

Vaktile, bu sahillerde sal
tanat kuran Don Pedro Benito 
isminde bir korsan vardı ki, 
senelerce takibe uğradığı hal
de ele geçirilememiştir. Don 
Pedro bu macerayı hayatında 
büyük bir servet toplamaya mu
vaffak olmuştu. 1822 senesinde 
iki arkadaşı ile beraber Don 
Pedro korsanlık hayabnın temin 
etitiği bütün hazineleri Koko 
adalarına nakletmiş ve orada 
gömmüştür. 

Fakat sırrının faşedilmemesi 
için de, bu işi kendisile birlikte 
yapan iki arkadaşını büyük bir 

Fakir Kimselere 
Kömür Veriliyor 

İı:mir, ( Hususi) - Belediye 
tarafından ıehrimizdeki fakir ve 
muavenete muhtaç halka kömUr 
tevziine karar verilmiştir. Muhte· 
lif semtlerde mühim miktarda 
kömUr teni edilecektir. 

Kömür verilecek kimseler fa. 
kir, kimsesiz ve bilhassa işsiz 
olanlardır. Çalışıp kazananlara 
kömUr tevzi edilmiyecektir. 

Amerika Şimendiferlerinde De 
Açık Var 

Nevyork 19 - Demiryollar 
kumpanyaları amele ücretlerinin 
% 15 nispetinde tenzil edileceği
ni bir ay ev.velinden haber ver
miye karar vermiştir. 

taı simalarından mürekkep olall 
bu heyet, işte bu Don Pedro ir 
mindeki korsanın peri hikayele
rinde zikri geçn hazineler misali 
servetini Koko adalarında arayıp 
bulmıya çalışacaktır. 

Şurasını kaydedelim ki, korsaD 
Pedro Benitonun hazineleri bir-
çok zaman, birçok kimselerin 
tamamı celbetmiş, pek çok keşif 
heyetleri bu adalarda aylarca 
toprağı kazmışlar, falcat bir ne
tice elde edememişlerdir. 1931 
senesinde, son dafa maruf ki· 
şiflerden Darvin de bu adalarda 
bir hayli taharriyat yapmlJ, fakat 
bir neticeye varamamışbr, 

Nişan Merasimi 
Baytar Mahmet Ali Beyefen

dinin kerimeleri ve Doktor Os
man Şerafettin Beyin hemşireleri 
Michigan Darülfununundan mezun 
Fahrünnisa Hanımefendile Ankara 
Elektrik şirketi müdür muavini 
mühendis Süleyman Fikri Beyin 
nişanlanma merasimi geçen cuma 
günü tes'it edilmiştir. Genç nişan
lılara saadetler temenni ederiz. 

Methııru alem muganniye 

E L V i R A de H 1 D A L G O 
tehrlmlı.e muvaselet etmit ve yann akta• 

•aal ~ı.30 

FRANSIZ TiY ATROSUNDA 
Tek bir kocııer verecektir. 

Fransız tiyatrosunda 

Raşit Rıza ve arkadaşları 
Bu aktam 

Acemi Çaylaklar 
Komedi 3 perde 

Nakleden: Hüseyin Sııat Bey 
Flatler 4o • 75 • ıoo • lSO Localar 400 

500 

NAPOLEON'UN OGLU 
(L'A I G L ON) 

Hayatı, iztirapları, vefatı önümü:ıdeki Çarşamba akşamından itibaren 

MELEK SiNEMASININ 
takdim edeceği muazzam filmde fevkalade bir surette 

temsil ve tasvir edilmektedir. 
Bu bilyllk Fransız filminin ilk iraesine mahsus biletler yarınki 

Pazartesi akşamından itibaren satılacaktır. 
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''Kadın Kısmının ipile Kuyuya inilmez, 
Onların Sevgisine De inan Olmaz,, 
Abdülhamit, Kadınlar Hakkı;;da İşte Hep Böyle Düşünürdü 

NAKJLl ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 

-175-
ı Abdülhamidi Behice Kadme
l endiye bir gardiyan) gibi kul-

b
anmak istiyenler, onun Beyler
e . A~ı _ Sarayma naklinden evvel 

l dulhamide birçok dedikodu-
ardan bahsetmişlerdi. Bunların 
~n başında, Kadınefendinin Rus 

cfaretbanesine iltica etmesi me
ıelesi vardı. Halbuki bütün bu 
~edikodular, Abdülhamidin üze· 
rınde büyük bir aksi tesir husule 
fetirdi. Hatta, onnn bir an evvel 
Beylerbeyi Saraymdan ç1kıp git
mesi için, onu el altmdan teşvik 
bile etti. 

Uzunca süren şu istitratıma 
burada hitam veriyorum. Behice 
Kadmefendinin, benim yazdığım 
ıu hatırat ile hiçbir alakası 
Yoktur. Kendisinden bu kadar 
bahsetmeme sebep, Abdülhaınide 
karşı gös•erdiği celadet ve mu· 
kavemettir. Otuz üç sene koca 
bir milleti esir gibi kullanan ve 
cihan siyaseti üzerinde oynadığı 
esrarengiz rollerle tarihte ken
dine mahsus bir sayfa yapan bu 
korkunç paditah, nihayet Aci~ 
bir kadın karşısında bü;-ük bir 
lif ve aczile başmı eğmiş, za
Talla bir çocuk gibi titriye titriye 
gözyaşlan dökmüştil. Abdülha
midin tarihi şahsiyetinde bu kadar 
mühim bir rol oyoıyan Behice 
Kadınefendi için yazdığım şu sa
tırlar çok görillmemelidir. 

12 Haziran 930 Perşembe 

Bu sabah Abdülhamit Rasim 
Beyi çağırttı. Behice Kadmefen
dinin saraydan uzaklaştırılmasi 
hakkında ihtiyar olunan yorgun
luklara teşekkür ettikten sonra: 

-( Mabeyni hümayun ) a ka
dar gidiniz. Onun saraydan çıka· 
rıhnasma müsaade ettiklerinden 

dolayı biradere olan minnettarlı· 
ğırnı arzediniz. Emin olsunlar ki 
tiındiye kadar is'af ettikleri 
arzularıma karşı bu lfıtuflan, bir 

taç teşkil etmiştir. Bunu böylece 

kendilerine söyletiniz. 

Dedi. Rasim Bey, Abdülha
midin bu arzusunu yerine getir
mek için derhal (Mabeyni hüma-

Ylln) a gitti. 
H Haılran 5'4» 

Abdülhamidin eski neşesi 
Yavaş yavaş yerine geliyor. Hatta 
•alonlarda ve koridorlarda gczi
nişinde bile bariz bir serbestlik 
Var. 

Bugiln birçok şeylerden bah
ıetti. Bunların arasmda calibi 
dikkat olanlar da var. Evveli 
söze, kadınlara itimat caiz olma
dığ.ndan başladı : 

- Kadın kısmının ipile kuyu
ya inilmez. Onların ne sevgisine, 
ne de itaatine inanmamalıdır. En 
ehemmiyetsiz bir şeyden müte
essir olurlar ve en büyük fenalı
ğı yapmaya kalkarlar. Bakınız 
&ize bir vak'a anlatayım ..• Benim 

J 

Abdil)hamıdin tahkik memurlarından 
Necip Melhame Paşa 

saraylılarımdan ( F eleksu ) ismin
de bir kız vardı. Gayet güzel, zeki 

ve terbiyeli olduğu için nazarı 
dikkatimi ct:lbetmişti. Bir aralık 

· bunun hakkında bazı dediko
dular zuhur etti. Kendisine bil
vasıta tekdirde bulundum. Bu 
kız, bundan mUteessir olmuş. Bir 
gece, Yıldızda benim marangoz
luk yaptığım dairenin altındaki 
talaıları tutuşturmuı. Bereket 
versin, sarayda Adettir, her gece 
yedi sekiz kadın nöbet gezer. 

Bu kadınlar talaşların tutuştuğunu 
görmüşler derhal saray itfaiyesine 

haber vermişler. Yangını, büyü
meden söndürmüşler ... Tabii ba-

na malumat verdiler. Ben de 
hemen şifre katibi Asım Beyi 

celbettim. Asım Bey, yaşlı başlı 
istintak işlerinde mahir bir zatti. 

Harem dairesinde istintaka baş
ladı. Talaşlan ( Feleksu) nun 

tutuşturduğu anlaşıldı . Kız da 
cürmünü itiraf etti. Guya, bu 

lıareketile bizden intikam almak 
istediğini söyledi. Halbuki onu 

böyle bir cürme sevkedecek 
kadar mühim bir hadise geçme
mişti. Ne ise .. ( Feleksu ) yu Hi

caza gönderdim. 

Meseleyi de ört bas ettim .• 
Bir kere de benim çocukluk za
manımda böyle bir vak'a oldu. 
O ıaman ben on Uç, on dört 

yaşlarında idim. Biraderim Bür· 
hanettio Efendinin sarayında 
idim. Oradaki saraylıların ara· 
sıoda gayet dilber bir kız vardı. 
Galiba bu kııla biraderin ara
sında baıı ıeyler geçmif, kız 
bundan dolayı biradere mUnfai1 
olmuş. Biraderin odasının altında 
cami sofaları gibi sütunlu bir 
koridor vardı. Kışm buraya kalın 
perdeler asılır, yazın da bunlar 
kaldırılırdı. Perdelerin orada 
asılı olduğu zaman bir gece bu 
kız eline yanar bir mum almış, 
götürmüş, perdenin arkasına 
koymuş. Yava::J yavaş perde tu
tuşmuş. Kendisi de karşıda durup 

seyrine bakıyormuş. Tesadüf~~ 
içerdeki nöbetçi kalfala~dan ~ın 
bunu uzaktan aörmilf. Bırdenbıre 

Sarayda bir feryat koptu. 
Hepimiz uyandık. Yataklarımız

dan sıçradık. Alt kata koştuk. 
Bir de baktık ki, biraderin oda

sının tavan tahtaları tutuşmuş, 

yanıyor. Çocukluk halile ben o 

alevi birden bire görünce fena 
halde korktum. Bütiin viicudum 

titriyor, dişlerim birihirine çarpı
yordu. Ne ise.. Selamlıktan ağa· 

lar, baltacılar, kapıcılar ·içeri 
ko,tuJar. Keserlerle, baltalarla 

yanan tahtalan kopardılar. Güç 
hal ile yangını söndürmiye mu· 

vaffak oldular. İşte bunlar 
intikamcı kadınlardır. insana bir 

kere garez bağladılar mı, arbk 
gözleri hiçbir şey görmez. Yap· 

tıklan iş, hayatlarının bahasına 
bile olsa, yine yapmaktan çekin· 

mezler... Bazı kadınlar da var· 
dır ki, kocalarını hiçe sayarlar. 
Ben böyle kadınlar da bilirim. 

Şimdiki Avusturya imparato
ru çok iyi bir adamdır. Melek 

gibi halim, selim bir zattır. Fa· 
kat biraz ( zanpara ) dır. Bir 

aralık bir aktrisle yaşıyordu. 
Fakat nasıl? .. Gayet sakin, ses
siz sedasız, tıpkı adi bir şehirli 
gibi... Fakat kansı, çok yaman 
ıeydir. 

Her ıene zevkine, aafasına 
yüz bin liradan fazla aarfeder. 

(Korfo) adasında güzel bir ıato 
vardır. Sonra orayı Almanya im-

paratoru sabn aldı. Evvelce 
orası Avusturya İmparatoriçasının 
eğlence mahalli idi. Orada neler 
yapmadı ?.. Bunları imparator da 

bilirdi. Fakat kadına birşey ya
pamazdı. Malum ya, bu gibi 

taşkınl ıkları, ancak(Allah korkusu) 

meneder. 
( Arkaıı nr ) 

·~-- --· ·-
Günün Takvimi 

BUGÜN-20 kanunuevvel 931, 

Pazar, Rumi 7 kanunuevvel 

1347, 9 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,21 Batışı 

16,43 

NAMAZ VAKİTLERİ - Sa

bah 4,33, öğle 12, 11 ikindi 14.3 J, 

akşam 16,43, yatsı 18,22. 

Kasım - 42 

ALKAZAR 

ALEMDAR 
ARTlSTllC 

ASRI 
lKLBR 

- Morı•• c••basbaaeııl 

- Slhlrbu 

- llatınaael Nltut 

- Adalet kur9uaları 

- Attlk 

ELHAMRA - Gel botHab• 
ElU V AL - MuHyn 

FERAH - KonHr, Yaryete 

FRANSIZ TiYATROSU - Ra~lt Rııa 
GLORY A - Sevgiden aonr• 
HiLAL - Varto..a lı:aleıl 
KEMAL 8. - RHputla 
MAJIK - Hanım alııema rıldaa 
}tE.LEIC - Deni& ve kadın 
MiLLi - Parlıll kahveci 
OPERA - Matmazel Nltutl 

SIK - Ctlrmll methut 
0 5KÖDAR HALE - Cephede bir c•ıaahak 
DARÜLBEOA Yl - Doktor lhaaa 

K•dıklSJ S0REYYA - VartoYa ıw .. ı 
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A iL z 
Ho livuta Nasıl 

Yıldızlar 

Kaçtım ... 
Arasına Nasıl Karıştım? 

44------- YAZAN: Selma Z 
Eğer ehemmiyetsiz gibi gö· G enç bir Çinli tezka htar 

rünen bir vak'a bütün hislerimi ld 

h 
yanıma ge i. Ne arzu ettigw iml 

ve eyecanlarımı birdenbire ha-
k 

sordu. O zaman, vaıiyetimin 
re ete getirmemiş olsaydı, ne müşkül olduğunu anladım. Şimdi 

aylardanberi kaldırıp bir tarafa k ne ~apaca tım, ne istiyecektim. 
attığım şu kalemi elime alır ve Tabıi: 
ne de şu yukardaki satırları ya· 
zardım. 

Vak'a, okadar basit, o kadar 
ehemmiyetsiz ki, günün birinde 

bu satırları okursan babacığım, 
• bu kadar hayat tecrübesi gör

düm, ve görüyorum dememe rağ
men· bu hareketimi çocukça bir 

budalalıktan ibaret bulacaksın. 
Bunu ben de biliyorum. Fakat, ne-

de olsa insanların r:ayıf tarafları 

eksik olmuyor. 

Gelelim vak' anın esasına ... 
Bugün (Avenu labrea) da küçük 

bir işim vardı. Randevunun za· 
mamna biraz daha vakit olduğu 

için yavaş yavaş gidiyor, mağa· 

zaların vitrinleri önünde durarak 

teşhir edilen malları seyredi· 
yordum. Bir bUyiik camın önün· 

de daha durdum. Akıl ve hayale 
gelmiyen birçok Çin malları be· 

dii bir zevk ile yerleştirilmişti. 
Ben, birer birer gözden geçirir

ken vitrinin iç tarafındaki camda 
bir hayal görür gibi oldum. An· 

ladın ya, babacığım, Mister Çan· 
gm hayali ... O anda bütün kanım 

kalbime toplandı ve sonra yavaş 
yavaş tekrar damarlarıma yayıldı. 

Birdenbire o kadar heyec:ına 
kapılmıştım ki, adeta muvakkat 
bir cinnete uğradığımı zannet
tim... Bütün irademi selbeden 

bir kuvvet, sanki yakamdan tut
muş sürüklüyor, beni mağazanın 

içine doğru çekiyordu. 

Kim bilir nasıl bir telaş ile 
mağazadan içeri girdim ki, mağa
zanın sahiplerile ayakta görüşen 
iki kişi başlarını çevirip bana bak· 

mıya mecbur oldular. Çang değil, 
Çangın eseri bile ortada yoktu. 

Mağazanın her tarafına sür'atle 
göz gezdirdim. 

. - Affedersiniz. . Benim bir 
Mıster Çangım vardı. Onu kay• 

betmiştim. Şimdi camın arkasın
~a onu görür g ibi oldum. Derhal 
ıçeri kuş4-um. 

Diyemezdim ya. Bu müşkül 
vaziyetten kurtulmak ve söyliye• 

cek bir söz b ulmak için etrafta
k~ eşyalara göz gezdirdim. Kuytu 

bır köşedeki raf m üstünde bağ
daş kurarak oturan bir ( Çin 

mabudu ) imdadıma yetişti. Mat 
bakırdan büyün bir san'at 

kudretile yapılmış olan bu 
mütefekkir ve gözleri ka· 

palı mabut, sanki manevi bir 
kuvvetle beni kendine çeki

yor; blltUn irade kuvvetlerim• 
hükmediyordu. 

Parmağımı ona doğru uzata· 

rak yürüdüm, yürüdüm, yürii<lüm. 
Önünde durdum. 

Ona yaklaştıkça daha iyi gö
rüyor ve bu eski aşinayı daha 

iyi tanıyordum. Bu, bana yaban
cı değildi. Geçen felaketli gün· 

lerimde, Çangm evinde yattığım 
günler tıpkı buna benziyen bir 

mabutla başbaşa kalmıştım. Ya
tağımın karşısındaki köşede, eze• 

li ve ebedi bir sükunetle oturan 
bu cansız mabut ozamanlar be
ni nekadar düşündürmüştü. Bu• 
nun ilahi kudretinin e olduğunu 

ve bu hissiz bakır parçasının 

milyonlarca insana nasıl bir: ümit 

ve teselli vermiye muktedir bu· 
lunduğunu anlayabilmek için sa• 

atlercc kafamı yormuştum. Oıa· 

man halledemediğim bu muam

manın aahibi olan şu zarif oyun· 

cak, sanki şu anda bana coşkun 
bir ilham membaı olmuştu. 

(Arkası var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. lf- .. 

Size Tabiat iniz i Söyliyelim ••e ..._ ____________________________________ ~ 
37 MEHMET CEMiL BEY: Acul, 1.36 BAHAETTİN BEY: Ciddii ve 

asabi ve atıl· 1 1 d K va <Ur ur. en• 

3R BAYRAM 

gandır. Müna

kaşadan baz· 

eder, bedbin 

değildir. Üzü-

cü ve yorucu 

1 ameli işlerden 

ziyade fikren 

• 
çalışmakta mu

vaffak olur. 

EFENDi: Ağır 
başlıdır. işle
rine hile, riya 

ve tabasbus 

karı f t ı r maı, 
fazla konuş

maz, çabuk 

laübali ve aa· 
' bap olmaz. 

israftan müç

teniptir. 

d ine ehemmi· 
yet verilmesi
ni, şaksiyeti

oin tanmmaıı· 

nı arzu ader. 
Bir ışte baı 
olarak çalıı· 
ınakta daha 

.ıiyade muvaf
fak olur. Di-

ğerendişliğe miitcma yildir. 

• 39 M. 1. HANlM: ( F otoğrafmın 
dercini istemiyor ) Mağrur ve 
azametfuruştur. Daima kendinden 
ve büyüklükten bahseder. Met· 
hedilmekten hoşlanır. Menfaatle
rini fazla sever. Samimiyetinde 
fiil ve hareketlerinde kararsızlık 
ve r enksizlik \•ardır. 

-] Fotoğraf Tahlil Kupon.mu 

11 inci Sayfamızda bulacaksı ı.z. . 



U ......... umi Harp Nasıl Patladı? 
Nakleden : H. R. -37- Yaıan: Emil Ladflig 
- K1zım Doktor: Semi Ekrem• -

Avusturya Notasından Sonra Avrupa 
Hariciyelerinde Neler Geçiyordu? 
Y agov da epey zamandanbe .. 

Avusturyanm akidesinden fikri 
bulanmış olduğu halde tarassutta 
devam etmektedir. Bu sırada 
Prens Lichnovskiye yazdığı bir 
kağıtta Vilhelm Busehin ,u ıöz· 
lerini zikretmiştir: 

"- Cemiyet arhk ona uymu· 
yorsa, bir başkasını ara, bakalım 
•ar mıdır?,, 

"Viyana Balkan buhranlarile 
:r:ayıflamışh ve adeta devleti mu· 
azı.ama olmaktan çıkmışh. İşte 
onu da bunun için tutmak liıım 
geliyordu. Petresburgta biraz ha· 
ğırılacak, çağırılacak, fakat had· 
di zatında mesele Rusyaya has 
değildir. Fransa ile İngiltere de 
timdi harbetmek istemiyorlar.,, 

" Zaman ile bizim zümre 
hergün nisbeten zayıf düşüyor. 
Muhasama mahallileştirilmeyipte 

Rusya Avusturyaya hücum edince 
bizim Avusturyayı feda etmemiz 
kabil olmaz. Mubarebei mania 
istemem, fakat harp kendiliğin· 
den gelirse bizim için sıyrılmak 

taraftarlığı varit değildir.,, 

Bu mektup bahusus son tarafı 
gösterir ki Alman muhitinde en 
iyi kafalar bile askerliğin tesirin· 
den tamamen silkinip çıkama

mışlardır. 

Buhranın başlangıcında Avru
panın bütün diplomatları Berch
toldun şedit hattı hareketini ve 

mükemmel tarzı muhakemesini 
takdir ettikleri halde temmuzun 

iptidasından itibaren Lichanovski· 
nin endişenak sitDasından bahse-

dilmiye başlanmıştır. Tarzı ha· 
yaqarmdaki farka rağmen prens 

Grey ile anlaşıyordu. Ve bu her 
ikisinin lehine oluyordu. 

İkisi başbaşa vererek ıeneler
ce sürüncemede kalmış, biri Ana· 
doluda, diğeri Portekiz Afrika· 
ımd iki nazik mesele halletmiş
lerdi. Bu itibar ile ikisinin biri· 
birine karşı gösterecekleri aami· 
miyet ve ihlas sair herhangi iki 
diplornatınkinclen fada olabilirdi. 

Sefir tarafından kendisine 
ıorulan bir suale Grey kaçamak· 
aıı olarak şöylece cevap vermişti: 

- İngiltere muntazam muka
•elelerle biç bir yere bağlı de· 
ğildir. Fakat Fransa ve Ruıya 

ile münasebab gayet ıamima· 
nedir.,, 

Grey biltün ruhile Sırbista· 
nın aleyhinde olmak lazımdı. 
Filhakika bu memleket hanedam 
kadar pis bir aile dünyada az 

bulunabilirdi. Şu son senelerde 
Prens Mişel katledilmişti; Veliaht 
kaçırılmıştı; Milin hükümdarlıktan 
çekilmek isbrarında kalmıştı; 
Aieksandr müstekreh bir ıu· 
rette evlenmişti; karı koca katle-
dil~ ıişlerdi; Veliaht Jorj hatır 
ve hale gelmez kepazelikler 
yapmıştı. Hal bu merkezde ol
makla beraber oltimatomu okur 
okumaz söylediği sözler şudur : 

··Bu nota, şöhrette şimdiye 
kadar bu kabil bütün gördük· 
!erimden daha ileri gitmiştir. 
Bu bir devletin diğer müstakil 

lik lngiliz kıt'a/arı trene binerlerken 
bir devlete gönderdiği en mahuf 
bir vesikadır.,, 

Grey bu sözü Avusturyanın 
Londra sefiri olan Mensdorff'a 
söylemiştir ki Avusturyanın Kont 
larından olan bu zat aklı başında 
biriydi. Bu Kont ile Alman sefiri 
ve Rusya sefiri azçok akraba 
idiler. Fakat vazifeleri az ıoora 

bunları birbirine diişman yapa-
caktır. 

Greye gelince; teşebbüslerden, 
notalardan, mukavelelerden, itti· 
f aklardan mürekkep bir ağ ara· 
ıında Avrupada en tabit bir 
harekette bulunan kendisi olmuş. 
Richnovskiye : 

" - Bu umumi keşmekeıte 
" bir taraf galebe etsin, muhak-

." kaktır ki bu galebe neticesinde 
" tam bir hitabı ve umumt bir 
" fakrü zaruret çökecektir. Sa· 
" nayi ve ticaret bitecek, evvela 
" isyan hareketleri, daha sonra da 
" tatili işgaller gelecek .. ,, de
miştir. .. 

Grey bu iki ilk gün 
da Petersburgun sebatı 

bllsbütün telaşe dilşerek 
saldırmış ve Sırplar şu 

yollamıştı: 

ı:arfın

önünde 
etrafa 
haberi 

- " Size, mümkün olduğu 
kadar fazla şeyler kabul etme
nizi, fakat diğer devletler hari· 
ciye nezaretlerinin de reylerini 
almanızı tavsiye ederim ... demiş· 

tir. Avusturyalılara da şu haberi 
yollamıştır: 

- " Şimdi de yapılması ka· 
bil olan herşeyi yapıp tehdit 
eden tehlikenin önU alınmalıdır.,, 

Almanlara şu haberi yolla• 
·mıştır: 

- " Avusturyanın tarziye ta· 
lep etmek hakkım ve cinayete 
iştirak edenlerin cümlesini ceza· 
)andırmak arzusunu makue görü· 
rüm. Avusturya seferberliğini Rus 
seferberliği takip edeceğinden de 
eminim. Şu hale göre sizinle, 
Fransa ve İtalya ile müttefikan 
Avusturya ile Rusya arasında 

bir tavassutta bulunmamızın 
vakti gelmiş olduğu fikrindeyim. 
Sizin muavenetiniz munzam ol· 
madan bu tavassutun icrası varit 
değiidir.,. 

Bu mektup Beyneldilvel mu· 
amelltta tip teşkil eder bir mi· 
saldir: Bunda İngiltere, Avrupa 
sulhünü ittifaklar ve muvazeneler 
sistemi fevkmda tutmaktadır. 

Lıchnoski bu tebligatı hil· 
kfımetine arzederken cidden kA· 
hinane olan şu cümleleri ilive 
etmiştir: 

- Greyin teklifi bir dünya 
harbini bertaraf etmek için ye· 
gane çaredir. Bu da bizim için 
herşeyi tehlikeye koymak demek 
olduğu halde bundan hiçbir 
istifade etmemiz ihtimali yoktur. 
Fransa harbe sürüklenirse İngil-
tere bitaraf bulunacaktır.,, 

(Arkası vnr) 

İzmirde SON POSTA 
-----

Tütün Vaziyeti Hakkında 
Bir Rapor Hazırlandı 

İzmir, (Hususi) - Mıntakamız 
tütün vaziyeti ile stok tütünlerin 
miktarı, nev'i ve fiatleri hakkında 
lstanbul ihracat Ofisi tarafından 
Şehrimiz Ticaret Odasından ma· 
lumat istenmiştir. Ticaret Oda· 
smdan istenilen malumat bir 
rapola gönderilmiştir. Bu rapora 
göre Tütün İnhisar idaresi tara· 
fından bu satış mevsiminde şim· 
diye kadar 70 bin kilo tlltün 
mubayaa edilmiştir. 

Aksehirde Bir Müsamere 
' Akşehir, (Hususi) - Pazartesi 

günü şehrimiz orta mektebinde 
kesif talebe velileri ve halk 
kütlesi huzurunda yerli malları· 

mızı koruma hakkında pek gü
zel bir müsamere verilmiştir. 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 
gazeteıi 

idare . Alemdar malıa.lleıi 
• Çatalçeşme soıcağı 

Telefon İstanbul - 20203 
Posta kutuıu: İstanbul • 741 
Tdgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKİYE 

Fİ AT l 
ECNEBi 

1400 Kr. 

750 " 
400 ,, 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
ı ,, 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 ., 
300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 

hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
pul ilavesi lizımdar. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruşbr. 

Son Posta Matbaası 

===ı====?C:= 

Sahiplorl: Ali EkHrıı, Seliıo Ragıp 
Netriy,tt Miidüra : Selim Kazıp 

r 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergüıı 

Muharriri: Necati Yasıı/ 

TUNUS GEDIG.I 
Kapıda dik ve mağrur bakış· 

larla hepimizi süzdil. Sonra, geni9 
Ye dalgalı hatvelerle salonun 
ortasına doğru yürüdü. İlk g~ 
ründüğil zaman bir grupun göze 
çarpan teliş ve alAkaıı diğer· 
lerine de sirayet etmiş. bütün 
nazarlar ona çevrilmişti. 

Sırhnda kalın kumaştan, iri 
damalı bir elbise vardı. Yürürken 
bol paçaları bir uzun etek gibi 
yere sürünüyor, ceketinin alabil
diğine genişletilmiş omuzlarına 
mukabil, beli, bir korsa gibi 
daralıyordu. Bir tanıdığına, kolu· 
nu yay gibi sağa açarak selam 
verdi. lierde sahneye yakin bir 
masadan onun çağırıyorlardı. Bu 
davete memnun göründü. Bütün 
vtlcudunu sol omuzu istikametinfl 
yükselterek ahenkli bir hareketle 
arkadaşlarına iltihak etti. Briyan· 
tinle parlatılmış ve bir hayli 
emekle kıvrıtılmış saçları, "Dug
Jis,, vari ince, uzun bıyıkları, 

spor gömleğinin önünde bir 
yumruk cesametindeki kıpkızıl 
kıravatı ona herkesten ayrı bir 
hususiyet veriyordu. 

lık dansı ayni masada oturan 
bir kızla yaptı. Dikkat ettim; 
genç kız herkesin bakışlarını 

çeken bu mühim gencin yanında 
bulunmaktan çok memnundu. 
Her halile bu saadetini belki 
izhar ediyordu. GUlerek kendi 
masama döndüm. 

Oldukça yaşlı bir karı koca 
olan masa arkadaşlarım da, be
nim gibi, bu garip gençle meş· 

guldüler. 
- Hanımefendi! Size de bir 

dans teklif etmesini ister miydiniz? 
Diye latife ettim. 
Gözlerini ondan ayırmadan 

cevap verdi. 
- Tanımıyorum ki .. 
Hayretten donakalmıştım. De-

mindenberi yarı istihza, yarı 
merhametle tetkik ettiğim bu 
gayritabii genç adam, oldukça 
okumuş bir hanım olarak tanıdı
ğım ahpabımı da teshir etmişti. 

Zevci vaziyetin farkında idi. 
Gözlüklerinin altından zeki göz-
lerini kırparak bahse kanşb. 

- Niye şaşıyorsun? Garabete 
meclup olmıyan kadın var mı? 

Hanım, ancak bu açık tarif-
ten sonra kendine gelebildi. 
Hafifçe kızarmıştı. Kapıldığı 
hoppa hevesi gizliyememiı ol
maktan mliteessirdi. Dudaklarını 
bükerek: 

- Maskaralık: Dedi. 
inanmış göründüm ve artık 

kendi alemimize daldık. 

* Birkaç gün sonra onu yazı· 
hanemde gördüm. Bu havai gen· 
cin mahkemelerle ne alakası o
labilirdi? Diğer müşterilerime 
tercihan onu içeri aldım. Ken
dine ehemmiyet verdirmek isti .. 
yen bir tavırla. koltuğa yayıla
rak oturduktan sonra, hemen 
ıöze başladı. 

- Siıin iyi bir avukat ol· 
duğunuzu söylediler. Şimdiye 
kadar birkaç tanesine müracaat 
ettim. Hepsi kendi çıkarlarına 
bakıyorlar. 

Pek nazikAne 
mukaddimeyi hoı 

- Meseleyi 
Dedim. 

olmıyan bu 
gördüm. 
anlatırsanız ? 

- Efendim: bunda anlaşılmı· 
yacak birşey yok. Etrafımı bir 
sürü deli sarmıf, beni mütema-

diyen taciz ediyorlar. Elleriod .. 
kurtulmak için kanunun müdahr 
lesini talep etmekten başka çaft 
kalmadı. Cebinden bir baDll' 
sigarası çıkararak yaktı : Kibıid 
masamın üstüne attıktan sonrl 
bir tane de bana uzattı. 

- Kullanmam amma: Diyordu. 
eşdost için .• 

İtizar ederek bahse dev ... 
etmesini rica ettim. Biraz d• 

· şilndü. Odamı uzun, uzun tetki" 
etti. Sonra, birden karar verlllİt 
gibi sür'atle anlatmaya başlacb • 

- Haklıyım. Bu, muhakkak. 
Geçen sene bir kızla ııitanlar 
mıştım. Mesele bu. Yani fU niplt 
hediyesi midir, nedir ? Bencielt' 
bunları geri almıya hakları ..ı 
mı? 

Hiçbir şey anJamamııbm. Bira' 
tafsilAt vermesini rica ettim. Kr 
biliyetsizliğime aıkıJmıı ıörllndllo 
Çatkın bir çehre ile iakarpinlr 
rinin ucunu tetkik ettikten soa1' 
izahat verdi: 

- Bir erkek, ruhuna ,. 
hesabına uyrun bir kız buluncı,a 
kadar bir çoklarile nif8DlaDll'• 
Nihayet, bir tanesinde karar kıJar, 
değil mi? .. Fakat. benim bqılDI 
musallat olanlar &ylesi değil. 
Daha ilk günlerde herşeyi olmut• 
bitmiş addediverdiler. Bu kadar 
da hayalperestlik olmaz ki. Br 
nim gibi istikbali parlak bit 
delikanlı kolay kolay evlenebilir 
mi? Nitekim işte, ihtiyatlı dafl" 
ranmakta nekadar hakh oldu
ğum meydana çıkb. Şu son ,or 
lerde bir Tunuı gediğine çatblll
Her hususta anlqtık. Bu bit 
istikbal meselesi. Değil aaİ 
amma avukat Bey? Bu tarafta 
bir servet beni beklerken elİll 
meteliksiz kızı ile de evlenilmez •· 

Gelgelelim, bunu bizim nifanb 
hanı mm ailesine anlatamadık. 
Güya, söz vermişiz. Bana kızları 
ile evlenmek ıartile kıymetli bir
takım hediyeler vermişlermif. 
Daha bilmem ne imiş. Bunlarlll 
kanunda tutar yeri var mı? Helll 
nasıl olur? KDçük hanımı bu 
kadar eğlendirdik. Yetmedi mi? 

Bu, ne isel Asıl mesele f1I 
mahut T unua gediğt iş biral 
çatallı. Anlaninız ya 1 Size bu 
maksatla milracaat ediyorum. 
Eğer iş olup bitene zati ilinİI• 
büyük bir pay çıkanrım. Bu baıuaı 
kırk beşlik var amma, inadına 

zengin mi zeugin. Ancak. evli. 
işte bunun çaresini bulmak Jizım. 
Her hususta anlqtak demiftim ya. 
Mesele şu : Kocuı ihtiyar çap-
kınlardanmıt- Ş6yle yakıfaldı bir 
cUrmn meıbut. Ondan aonrall 
sayei ilinizde sellmet. HL. Bu 
hanım dehşetli lmkançmq. 
Bizimi de meseleyi haber almlfo 
Bizimkld dedijim o, ...,...ık nipDlı 
değil D6rt seneden beri beraber 
oturduğum bir kadın. Pek &yle 
karın doyuracak bİrfeyİ kalmadı. 
Hem öteki nerede, o nerede?. 
Şimdi güya mahkemeye milracaat 
edecekmif .. 
-Artık tahammülllm kalmamlfb. 

Biraz daha devam ederse mot
tekilerin oldukça mühim bir kr 
file teşkil edecekleri muhakkaktı. 

Affedersiniz küçük beyi De
dim. Size yanlq adres vermi.tler. 
Ben sadece avukatlıkla iftiıal 
ederim. 

istihfafla dudaklarını bükerek 
ayağa kalkb. 

- Ben, dedi, senin İf adalDI 
olmadığını anlamıfbm ya. aey .... 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

• 

~--:-----------------------------------~--------------------------~-----------
liintli Maha esi Sıkı Bir Kordon Allına 

Alındı, Vesikası Olmıyanın içeri 
Menedildi · Girip Çıkması 

~~~~~~~~~~-

-51-

ka.d Gerek benim ve gerek iş u
f ~şlarımm hastabakıcıhk vazi-
ttnıze "b . • 1 kl h nı ayet verılmış o ma a 

d ~raber bu sari hastalığın çıkar
b ~gı, bizim uğraşacajımız daha 
lrçok işler vardı: 

LaırBe.lediye meclisinin Hintli ma
di". c~ıne hiç chemmivet verme-
gını söylemiştim. Fakat buna 

~ukabi} beyaz ırka mensup 
lnaal nlann aıhhati mevzuu bahs- , 
Odu• d gu zaman belediye son e· 
rece ç 1 b k"k'' llQ a ışıyor, karave anın o u· 
L kazımak için aaymadan para 
arcediyordu. 

Belediyenin kendisine tevdi 
ett·..... . ' .... b· ıgırn Hıntlilere karşı yaptıgı 
ıtçok hatalara ve unutkanlıklara 

raö- b .. d'w• 'h ti 6uıen, eyazlara goster ıgı ı -
d lllanu takdirle görüyor ve ben· 
en istediği hizmetleri elimden 

lcldiği kadar yapıyordum. 
b Bir hisolarak kaniim ki, eğe~ 

elcdiyenin istediği bizmetlen 
>'apınamış olsaydım vazifesini 
Çok güçİeştirecektim. Bu takdirde 
bize karşı kuvvet istimalinde 
tereddüt etmiyecekti. Fakat bu 
tehlike bertaraf edildi. Bele
diye memurlan hattı hareketi
llıizden memnun oldular. Ve 
&ari hastalığa müteallik işlerin 
llıühim bir kısmı basatet kespet• 
ti. Ozaman belediyenin emirleri· 

ile harfiyen riayet etmel~ri için 
liintliler üzerinde mevcut nüfuzu· 
ınu tamamen kullanıyordum. Va
kıa bu emirleri tamamen dinle· 

rtlek Hintliler için güçtü. Fakat 
içlerinden bir tanesinin bile ita
'tsiı.Jik ettiğini hatırlamıyorum. 

Hintli mahallesi sıkı bir kor
don altına alındı. Hususi milsa· 
-denarneyi haiz olmıyan hiç kim· 
•enin içeri girip çıkması mem-

tıb~du. Bana ve iş arkadaşlarıma 
ır • l d' S er müsaadeoame verınış er ı. 

k erbes olarak içeri girip çı· 
1Yorduk. Maksat Hintlilerin 

t'ller · • b k · · d t ını oşaltma , ıçın e o u-

tallları şehirden on alb kilometre 
~?akta rekzedilen çadırlara g8n· 

ererek orada yirmi bir gün 
attırt.mak ve nihayet evleri yak
ltıaktı. 

Burasını tanzim etmek birkaç rne mütevakk.ftı. Netice ırk· 
Ç aşlarımın hoşlarına gitmedi. 

k •dıra nakledilmekteo çok kor
k 11Yorlardı. Fakat benim de 

d
tndi aralannda hulunmaklıiJm
lll b• ıraz cesaret buluyorlardı. .. 

tıı liintli eYleri bopltıhr boşala 
itt rnaı yakıldı. Belediye de bu 
~ e on bin altın zarara girdi. 
~ta tedbirin ittihazına ıebep ma-
~lede ölmüş sıçan cesetlerinin 

i'<>rülm.. ı ·d· Uf Oması 1 ı. .. 
liıe S~ri ~astahk benim yerli Hit· 
l r uzennde mevcut nüfuzumu 
'bl'tı~dı. ve .işi~i, ayni zamanda da 
h ea ulıyebmı çoğaltb. Bundan ..::ka Avrupalılar ile aramda 

\tcut dostluk mllnHebetleri 

o derece kuvvet kespetti ki ma· 
nevi vazifelerimin büsbütün art· 
tığını gördüm. 

... 
Mutat Uzere yemek yediğim 

lokantada Mister Nestten başka, 
Henri Pobak adını taşıyan 
diğer bir zat ile de tanışmıştım. 

Bir akşam burada yemek yer
ken benimkine uzak bir masadan 
yemek yiyen bir genç bana kar· 
tım gönderek tanışmak arzusunu 
izhar etti. Kendisini m1sama 
davet ettim. Geldi ve dedi ki : 

Ben Kiritik mecmuasının 

tahrir heyeti mfıdürüyüm. Kara• 
veba mlinasebetile gazetelere 
gönderdiğiniz mektubu okudum, 

sizinle tanışmak için içimde şid· 
detli bir arzu hissettim, bu da· 
kikada elime geçen fırsattan isti· 
fade etmiş oluyorum.,, 

(Mıstr Polak) ın açık ka!plili· 
ği beni teshir etti. Konuştuk, 
birçok hususlarda ayni fikri 
taşıdığımızı gördük. Basit ha
yatı seven, cazip bulduğu 
fikirleri derhal tatbik sabası· 
na koyabilmek kuvvetine malik 
olan bir gençti. 

* O sırada "Hintli düşüncesi,, 
mecmuasının masrafları artl kça 
artmıştı. Bu hususta Mistr West'
in bana gönderdiği ilk rapor 
endişe verecek şekilde idi : 

''Bu işten tahmin ettiğiniz 
menfaatleri istihsal edebileceğimi 
zannetmiyorum, hatta ziyan ile 
karşılaşmaklığımız ihtimalinden 

korkuyorum. Gazetenin muha
sebesi yolunda değildir. Gecikmiş 
birçok hesap vardır, fakat bu 
hesaplann içinden çıkabilecek 
adam yoktur. Fakat bu vaziyet 
aizi meraka düşürmesin. işi im· 
kin nispetinde tanzim edeceğim 
ve kir olsun almasın başında 
kala~ağım. " 

Mister Nest bu işten hiç kar 
gelmiveceğini gördüğü zaman 
çekilebilirdi ve beni elimde kat'i 
delil olmadan işi kendisine karlı 
göstermiş olmakla muvaheze 
edebilirdi. 

(Mabadl yarın) 

Dokuz Aya 
mahkum 
Oldular 

Mehmet ve Hüseyin isminde 
iki arkadaş geçenlerde Çarşamba 
da Ayşe isminde bir kadıncağızla 
kızlarını dövmüşler ve istedikleri 
parayı alamadıklan için Ayşe 
Hanımın kolunu kırmışlardır. Dün 
maznunların Ağır cezada muha· 
kemelari yapılmış ve ikisi de 9 
ay hapis cezasına mahkiım ol
muşlardır. 

iki Ay On Gün 
Zeki isminde bir mevkuf ge

çenlerde tevkifhanede bir hadi· 
scye sebep olmuş ve mevkuflar
dan birini de yaralamıştı. Dün 
üçüncü cezada muhakemesi ya
pılan Zeki iki ay on gün hapis 
cezasına mahkum olmuştur. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi, felciket gelebilir. 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez ! 

r • 

Türkiye iş Bankası 

llADT 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

20 KAnunuevvel 931 Pazar 
İstanbul - (1100 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon ile muhtelif opera par
çaları, 19,5 Makbule Hanımın iştira
kile aaz, 20,5 gramofon netriyatı, 
21 Belkia Hanımm ittirakile aaz, 
22 T anro orkeAtruı. 

Heılaber1r - ('276 metre, 7S kilo
nt) 20,5 Frankforttan naklen Bizet 
nin Karmen operası. Temsilden aon· 
ra Berlinden naklen dana havaları. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilo.at ) 
19 dan itibaren Çek lataayonlarından 
nakil. 

Müblaker - (360 metre, 75 kllo
nt) :t0,5 Frankforttan naklen Kar
men operasu 

Bükreş - ( 394 metre, 16 kilovat) 
20,40 gramofon1 21 Eva opereti. 

Belgrat - (429 metre, 2,6 kilo•at) 
20 tefi, 20,S musahabe 21 konser. 

Roma - ( 441 metre. 75 kilovat) 
20 konser, hafif havalar. 

Viyana - (511 metre, 20 kilovat) 
20 halk bikiyeleri, 20,15 halk farlu
ları, 21,15 dana havalan. 

Pette - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19 komedi, 22,5 aalon orkeatraaı. 

Varşova - (4411 metre, 156 kilo
vat ) 20,5 halk konseri, 21,15 müta
laa aaati, '22,10 konser. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 kilise şarkıluı, 21,10 Ham
burglan nakil. 

21 Kanunuevvel 931 Pazartesi 
lstanbul- (1200 metre, 5 ki'o\•at) 

18 gramofon neşriyatı, 19,S alatlur• 
ka aaz, 20,5 gramofonla opera par· 
çaları, 21 alaturka sab, 22 orkestra. 

Heilaberı - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 komedi Der SpieJzeugladen, 
21,20 aaf on orkestrası. 

Brüno - (341 metre, 75 kilovat) 
21,30 klavye konseri. 

Mühfafter - ( 360 metre, 15 kilo· 
vat) 20, Frankfurttan naklen Win• 
teraonnen mörhen, 20,SO Frankfurt
tan naklen salon orkestraaı. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
20,40 ıramofon, 21 salon orkestrası. 

Belgrat - (429 metre 2,5 kilovat) 
20 milli farkılar 20,30 komedi. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
21 halk ıarkılan. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,45 cazbant, 20,4S Bee~l. ovenin uer• 
leri, 22,25 akşam konseri. 

Pe~te - ( 550 metre, 23 kilovatı 
20 opera orkestrası tarafından kon• 
aer, 21,45 Sovnkanın Çıgan orkes· 
traaı. 

Vartova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 19,30 gramofon 20 musiki hak
kında bir konferana, 20,15 Zuza 
opereti. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 hafif muaiki, 23 dana havalara. 

_ Dikkat: Dercetmekte olduğumu• pro~ramların Avrupaya .ait 
olan kıamı vasati Avrupa aaatine göre tanı.im ed ılmi~tir. 

lıtanbul ıaatine tatbikı için A\•rupada ıaat ( 12) olduğu 

uman lıtanbulda ( 1) e geldiQ'i farzedilmelidir. 

Abbas Hilmi Paşadan 
• 

Beş Bin Lira isteniyor 
( Battarafı 1 inci aayfada ) 

netice çıkmadı. Paşa Hazretleri
nin burayı teşriflerinde T okatli· 
yan oteline bir celp tebliğ olun
du. Ancak teblig imkanı tahak
kuk edememiş. 

Esasen paşamn vekili Cevdet 
Fahri Bey bu yemin davetine 
itiraz etmiş ve bu itiraz üzerine 
mesele istinabe şekline dökül
müştür. Mahkemei aliyeden ala-

• 
lngilterede 
Kazalar 

Londra, 19 - İngiltereyi ve 
İngiltere sabilerini ihata eden siı 
ylizünden Flarmant vapurile Siti 
ofmenilla vapuru arasında bir 
müsademe olmuştur. Flamant 
vapuru dört saat teahburla Til
büriye. gelmiştir. Ayni sebeple 
Sutem vapuru da Vest indio doks 
vapurile çarpışmıştır. Bundan 
başka birçok otomobil Ye tren 
kazaları da olmuıtur. 

of( 

. Londra, 19- Tilbüriye giden 
bir yolcu treni bir makas hata!lı 
yüzünden yoldan çıkmıştır. Kaza 
neticesinde 2 kiti öJmOş, 50 kişi 
yaralt. omışbr. Bu meyanda pek 
çok çocuklar da vardır. 

Mühim Bir Fransız Tayyaresi 
Yapıhyor 

Paris, 19 - (Farman) 3 bi
raderler tarafından yapılmakta 
olan yeni tayyare kAnunusani 
nihayetinde bitmiş olacaktır. Ye
ni tayyarenin tecrübeai ilkbahar 
da yapılacaktır. 

1 
cağımızın hükme raptolunmasını 
talep ederim. 

Bunun üzerine mahkeme he
yeti, avukatın noktai nazarını 
kabul ederek Paşaya tebligat 
icrasına karar verdi. Bu sırada 
Ziya Bey, Abbas Hilmi Paşanın 
dün hareket edeceğini haber 
alınca derhal lebliğnameyi 
hazırlattı ve ilk vapura yetişmek 
üzere yola çıkartb. 

JBrezilyada 
Bir Yangın 

Riyo dö Janeyro, 19 - Dün 
ıehrin ticaret merkezi olan çar· 
şısmda bir yangın çıkmış 
ateş, içinde (80) genç kız• 
memuru olan büyük binalarla bir 
bir halk kütlesini sarmıştır. Bir
çoğu muhtelif derecelerde olmak 
üzere 60 kadar yaralı Yardır. 

Hind.çinide Feyezanlar 
Singapor 19 - Perak ve 

Pebanz eyaletlerinde feyezanlar 
endişe verecek bir mahiyet almış
tır. Birçok şehirlerde suların 
yükselmesi (43) ayak. takriben 
(13,5) metre kadadır . 

fotojra/ TalalUl Kupona 
. 

Tablatiıald 8jT-•Dk btt1oraaıuc 

fototrafırım 5 adet kupoıı ile bir· 

ilkte pderi•ls. Fotoirah ını sıray.a 

labtdir ve iade edll:aeı. 

1ılm, mulek 
veya aaa'atl 

-------· 
Hanil ıuallerin 

c:evabı ? 

Foto,lraf ınt;p r 

edecek ınl ! 
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KEPEKLERiN en müessir ilAcıdır. 

KARADENiZ POST ASI Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 
ye parfünıeri matHalannda arayınııı:. Ecı::ane 

Erzurum 
EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 ç b 

A 2i'ı<:~:~el arşa m a 
EMLAK VE EYTAM BANKASI günü akşamı Sirkeciden ha-

[ 

İ S TAN BUL ŞUBESİ N O EN reketle (Zonguld~k, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gıresun, Trab-

NISFI BEŞ SENE TAKSİTLE 

Satılık Apartman 
Mevki ve nevi Esu 

ı Beyoğlunda Meırutiyet mahallesinde Harbiye caddesin• 
de atik 9 mUkerrer cedit 1 J 5 - 117 numaralı üç daireyi 
ve bir bodrum kabnı müştemil Selçuk apartımanı. 

Mevkii Y evsafı mahsusaaı balada yanlı apartımanın 
satışı aşağıdaki teraitle müzayedeye konulmuştur: 

1 - Müzayede kapalı urf usuliledir. ihale 23-12-193 l tarihine 
müsadif çarşamba günO lstanbul şubesinde icra edilecektir. 
Talipler bin lira teminat iraesine mecbur olup işbu teminat 
varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde 
Bankaya tevdi etmelidirler. 

2 - fhale bedeli def'aten ve peşinen istifa olunur. 
3 - Bededli müzayedenin yüzde ellisinin peşinen tesviyesi mu

kabilinde mllşteriye beş seneye kadar ikraz yapılabilir. 
4 - Fazla tafsilit için şubemize müracaat edilmesi. 

u · Tica e hi iy 
r "ğüMü e 

lstanbul Ticareti Dahiliye GümrUğü Müdilrüyeti satış komisyo· 
ııunca bilmüzayede furuht edilecek olan sigara kağıtlarının transit 
suretile talip olanların cumartesi ve sah günleri mezkür komisyona 
mUracaatları ilAn olunur. 

~~KOLAYLI LA~~~ 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
aarlf Vckftlctlnln 8 • 4 • 951 Tarih Ve 785 Numarala Knrrırlle Gazi Muallim 

Mektebi, vo BütOıı Llaelerle Orta Mekteplerimilo Kabul Oluıımuıtur. 1931/3l 

Oera Seneıl Reamt Kitap Llıtealaln 13 Unca aayfos1nda Ulıa olunmaktadır. 

Müellifleri : 

H. SANDER 
Almanca, Fran11:ı:ca H Edebiyat 

l inci 
2 

. . 
mcı 

3 üncil 

r.t u alil mi 

Kısmı 
Kısmı 

Kısmı 

3 kısmı bir yerde 

40 
50 
70 

150 

Kr. 

" 

TAHSiN ABDI 
bmlr Llıe1I ve Orta Mektebi Alma•oa 

Muallimi 

Ayni l\tctoclun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
Muallim Hckberi 160 ,, 

olmakla beraber Mualllnı B. !ere 
ücretsiz verilir. 

İkinci Tabı ndedi ı 21,000 
Bnınldığı ve atıldığı yer HUsnUtabiat Matbaası - ISTANBUL. 

İstanbul yedinci icra memur
luğundan: İstanbuld Der'fişali 
mahallesinde Dıraman caddeıin· 
de nlik 11 N. hı hane arsa hiı
sedarı Tevfik efendi ve Hacer 
Hanımın Tayyibe Hanımdan ala
cağı olan mebaliğin temini zım
nında balada yazılı gayrimen
kuldeki hissesi 20 kAnunuevvel 
93 t tarihinde saat 16 da satıla
cağı ilanname sureti tebliğine 

makamına kaim olmak tlzere 
il An olunur. 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehasslSI 

DOKTOR 
üseyin ' Naşit 

Hastalarmı Türbe karşııınd 
eski Hilaliahmer binasındaki 

muayenehanesinde hergiln öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

Bir Turk Hanım İş Arıyor 
Bir müessese veyahut doktor 

yanında çalışmak Uzere iı anyor. 
lstanbul Posta kutusu 50 A. B. 

Sultanahmet ikinci ıulh hukuk 
mahkemesinde: Madam Vasiliki ile 
Ahmet Bey veresesinin şayian mutn• 
aarrıf oldukları vo bu bapta bilmü
zayede furuhtu suretile .şuyuun iza
lesine karar verilen Unkapanında 
Haraççı Knra Mehmet mahallesinde 
Fener caddesinde 65 - 67 • 69 nu
maralarla murakknm iki adet mağa• 
ı:a ve üstü biri 3 diğeri 4 odah bir 
daire ve yan tarafında dahi sağında 
oluklu .saç ile kapatılmış aralığı ha
vi kirğir ve tavanları potrelli tuğ

ladan ibaret bulunan muıal mezkü
run 14000 lirada talibi uhdesinde 
olup kıymeti muhammeneyi bulma
dığından dolayı 40 gün müddetle 
ikinci arttırmaya karar verilerek 31 
klnunur;ani 1932 pazar günil ze~ali 
saat IS te llı:inci defa olarak kat'i 
ihalesi icra kılınacağından talip 

olanların kıymeti ınuhammcneai olan 
18000 liranın yüz.de onu nispetinde 
pey akçesini hamilen Sultanahmet 
ikinci sulh hukuk mahkemesine mü
racaat etmeleri il.in olunur. 

ZA YI - Galata ithalat Gilmrü• 
rüğ'ünden almış olduğum 12000 adet 
kiremide ait ve 79256 numaralı ve 
28-10-1931 tarihli mahsup makbuzu• 
nu zayi eyledim. Yenisini alaca· 
ğımdan hOkmil olmadığı ilan olunur. 

HiKMET TEVFiK 

zon, Sürmene ve Rizeye &ide
cektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı
ğına mUracaatTel. 21515. 
~ .................. ~ 
TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her Pazar

tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

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

DiKKAT! 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATıN 
Meşhur Professör Brovn Sequart 

ve Steinach'm mUhim keşfidir. Te· 
siri kat'i ve seridir. Her ecz.mede 
bulunur. Toptan satış yeri ZAMAN 
ecza deposudur. 1 tan bul, Bahçekapı 
tramvay caddesi. No. 37 ve Eskişe
hirde Yusuf Kenan Beyin Merkez 
eczanesi. Kutusu 20:> kuruştur. 

Haliç iskelelerinde mazbut 
beş kalemde 1068 köknar yu· 
murtalık 9 gürgen dolap 4 ka
yın kerestesi 10 kayın direk 46 
çam lata 8 meşe direk 43 çam 

kerestesi 3-1-932 Pazar günil 
ihale edilmek üzere müzayedeye 
çıkarılmıştır. İzahat almak iste

yen taliplerin orman müdüriye· 

tine ve ycvmU ihalede saat üçte 

defterdarlık binasındaki ihale 

komisyonuna gelmeleri il An 
olunur. 

Sultanahmet sulh ikinci hu-
kuk hakimliğinden: Müteveffa 
Şükrü Bey vereseleri Hilmiye 
Hanım ve saire ile Niko1i efendi
nin şayian mutasarrıf oldukları 
Galatada fermeneciler sokağında 
145 numaralı dükkan altkatta 
taş döşeli kagir ve beton ikinci 
ve üçüncll katların tavanları ah
şap dördüncü kat daraça dairesi 
üstü kapalı ve daraçada aptest
hane ve elektrik ve terkos tesi· 
satını havi olup izalei şuyuu zım
nında furuhtu takarrür etmekle 
mevkii müzayedeye vazedilmiş ve 
26 - 1 - 932 sah gUnU saat on 
beşte ihalenin icrası mukarrer 
bulunmuş olduğundan talip olan· 
larm kıymeti muhamminesi olan 
üç bin liranın yüzde onu nisbe
tinde pey akçasıni hamilen Sul· 
tanahmet sulh mahkemesi ikinci 
hukuk dairesine 931 - 459 nu
marasile müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Zafiyeti umumiye, ittihasızlık ve kuvvetsizlik halibnda bDJilk 
faide ve tesiri görülen ı -

FOSFATLI 

ARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lf.. lstan bul Belediyesi ilan lan 

Beyoğlu Belediye Ş. MlldUriyetinden : Darilllceze ~ 
Hnrriyeti Ebediye tepesine giden yolun birleftiii nokıa;:: 
bulunan tarik fazlasının lizerine ya kulübe yapılmamak ve 
yapılacak kulübenin plln ve resmi heyeti fenniyece tasdik ~~ 
lecek tekilde yapbrılmak (izere açık müzayede ile kiraya .....
ceğinden iıtiyenlerin 14 • 1 • 932 perşembe pnO on bflll 
Encümene gelmeleri. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çnnkü madeni maddeleri, foıforu, vitamlnf, çoktur. M• .... 
deki çocuklar için yeglne bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyuD-

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

MÜBADİL 
Alınır ve satılır. Yenipostahane karşısında Büyllk KınacıyaO 

han No. 24 müracaat edilebilir. 
Telefon 22716, Telgraf adresi : İstanbul - ZIYA TOR 

BÜYÜK 
ŞI PİYANGOSU 

i RAMİYE 

00. Liradır. 
Keşide Yılbaşı gecesil yapılacakbr• 

EN iYi YILBAŞI HEDİYESi 

Bir Tayyare YILBAŞI PİYANGO 
Biletidir 

i etler zalmaktadır. 

İstanbul Barosu Riyasetinden : 
7 Kanunuevvel 931 tarihli heyeti umumiye içtimaının de~ 

21/12/931 tarihine milsadif Pazartesi gUnU saat 15te talik e~~ 
olduğundan rüfekanın yevm ve saati mezkürda Baroyu teş~· 
rica olunur. 

R • k 1 - İdari raporun kıraati, 
uznameı müza erat: 2 - 932 bütçesinin kabultı. 

İstanbul P. T. T. Başmüdüriyetind~ 
Muhtelif eb'atta kestane cinsinden 350 adet telgraf ~ 

10 - l 2 • 931 tarihinden itibaren mUnakasai aleniye sur~ 
münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30 - 12 - 931 tarihinde 
14 te yapılacakbr. Taliplerin %7,5 yüzde yedi buçuk teminatı ~ 
vakkatelerini hamilen yevmi mezkurda Başmildüriyette müte~ 
komisyona ve şartnameyi görmek istiyenlerin de hergUn BaşmOd 
yet kalemine müracaat eylemeler. (4341) 

Abana sulh mahkemesinden: 
Yukarıili~i karyesinden uzun 
Ömer oğlu Mehmedin aşağıilişi 
karyesinden mliddeialeyh Ali 
çelebi oğlu f smail ve sekiz nefer 
rüfekası aleyhine açtığı suya 
temlik davasının icra kılınan 
muhakemesinde müddeialeyh 
İsmaile ilanen tebligat icra e il
diği halde gelmemiş olduğundan 
bittalep gıyabında muhakeme 
icrasına karar verilmiş ve halen 
şayanı kayıt bir muamele geç· 
memiş olduğundan muhakeme· 
sinin muayyen olduğu 1 O- 1 - 932 
pazar giinU saat 14 te Abana 
sulh mahkemesinde hazır bulun-

madığı veya bir vekil gönder
mediği takdirde bermucibi karar 

Pariı Tıp Fakillteıl mezunll ~ 
Cilt ve ı.llhre•I hHtalıklar mutab...,..-

Dr. Bahattin Şevki 
Babıill caddeaJ Meaerret otlell kd 

11nda Avni Bey apartımaaı ıd 
.. _ ubahatu aktama kadar. _7 

Kı·ralık Dişçi ve do~ 
lara mabsUI _ ~ 

ayenehane Veznecilerde M~ 
Salim oğlu dnkklnından fflY 

Çocuk haatalıklan müteh ...... 

ar. SEMİRAMİS EKREM it 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 


