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] Tasarruf; Dair 

Bu Dava 
Eski Davadır! 

Başveki: 
Mayıs Bidayetinde Mos
kovaya Seyahat Edecek 

Başvel 1 lsınet Paşanın Rus· 
}'aya seyal at edeceği evvelce 
Yazılmış, fakat zamanı tesbit 
•dilmemişti. Ankaradan gelen 
ha~erlere göre bu seyahat önü· 
lnlizdeki mayıs ayı bidayetinde 
Y pılacakbr.lBaşvekil Paşa evveli 
•ehrimize gelecek ve buradan 
~ge vapurile Sivastopola, oradan 
~• Moıkovaya gidecektir. 

Çiftçi 
Tecil 

Borçları 
dilecek 

ileri Sürülen Esas Kabul 
Edildi, Şimdi Bir 
Formül Aranıyor 

Adana, 21 ( Hususi ) - Çok 
mevsuk bir membadan verilen 
habere göre hükumet, mıntaka· 
mızdaki çiftçi borçlarının faizsiz 
beş sene müddetle tecili esaıını 
muvafık bulmuştur. Yalnız bu 
esasın tatbikı için bir formül 
aranılmaktadır. Meselenin resmi 
bir şekle konulması yakındır. 
Diğer bir habere göre de, mu· 
vafık görülen bu esasın blitün 
çifiçilere teşmili düşünülmektedir. 

Bun dan başka, bankalar ta· 
rafında satılığa çıkarılan merbun 
emlAke ait muamelenin durdu· 
rulduğu haberi de teyit edil· 

Amelesi 400dt111 200• indirilen fi• ılmdl garım glln çalıştırılan S.ırlıı/olıa 
/abrikasında kumt /aaliget 

mektedir, Sal81ıuttin 

• 
ıs Meclis Reisi 

Kaptanı, Kararı Gemi 
Haykırarak 

İşitince 
Başladı Ağlamıya 

~~~~---~-------Kaçakçı kaptan, hakkmdaki 
kararı oinlediklen sonra: Alaiye (Hususi) - Geçenle: 

de lskenderiyeden buraya Meıı 
dalı kaptan Y akominin idare· 

a b• · l . de kömür yüklü ır gemı ge .. 
~n " t 
d

. Bundan şüphelenen rusuma 
~ d' memurları, gemiyi muayene e ın-

ce denize sarkıtılmıı altı teneke 

cigara kağıdı yakaladı. 
Kaçakçılıkla mahkemeye. se~· 

kedilen kaptanın mubakemesı bıt• 
. t"r Bir sene hapse, (10,800) 

mış ı • . bkü 
lira para cezası vermıy.e .ma m 

d
·1 • t'r Ayrıca gemının musa· e ı mış ı • .. 

dere edilmesi.Ve diğer dort tar· 
fanın da on beşer gUn hapsedıl· 
meleri de karar altana alınmııtır. 

"- Eyvah memlekette beı 
tane kızım var, bunları ne yapa· 
cağım!" Diye haykırmış ve ağla· 
mıya başlamıştır. 

M. Asım 

Katmerli Bir Kaçal<çı 
Hasan oğlu Hüseyin namında 

bir ahıs esrar satarken yaka· 
lanmış, taharri neticesinde üze-
rinde sigara kağıdı da zuhiir 
etmiştir. HUseyin dün ağır ceza· 
da muhakeme edilmiş ve altı ay 
ağır hapis cezasile 100 lira ağır 
para cezasına mahkum olmuştur. 

are i e Maaş ar Yüzde 
de e • 

ı 

- Avrupa devletlerile sen ben ayni haldeyiz. 
- O da neden? 
- Hepimizin de paraya ihtiyacımıı var. 

1 



1-/alkzn Sesi 

Adliyede Münferit 
Ha <imlik T eşkilah 

Y~ni adli teokiJAt mud· 
hince münferit hiildmlikler 
lhdaaı menuu bahiatir. Bu 
yeni adli teşkilat mütıatebc

tile dün halkın mütaleaaına 
müracaat ettik. Bize tunluı 
ıöyledilerı 

Suat Bey (Tophane Ffruıaf a 33) 

- Adliyemizde münferit hl· 
kimliklerin ihdası çak isabetli 
olacak. Büyük şehirlerde bilhassa 
ecza mahkemeleri çok yUklüdUr. 
Bu yllxden muhakemeler çok geç 
neticeleniyor. adaletin tecellisi 

tcahhurc uğruyor. Yalnız tek hAkim· 
lerin verdikleri hilkümlerin isabe
tini tevsik için de istinaf mahke
meleri ihya edilmelidir. .. 

Nami L ( KGçllk Ayaaofya ....... 
..... 22) 

- Adalet bir memleketin 
medeniyet aeviyeainin bir 6lçU. 
andür. En idil lılkimleri olan 
memleketler en medeni memle-
ketlerdir. Filhakika müçtemi hl· 
kimlik usulile verilen hükümlerin 
isabet kudreti fazla olur. Fakat 
işleri çok olan şehirlerde bu yüz
den muhakemeler çok uzun ıU
rüyor. çlloki müracaatleri sırala
mak mecburiyeti bisıl oluyor. 
Münferit hakimliklerle beraber 
istinaf mahkemelerinin teşkili bu 
ıuahzurlan tamamen ortadan 
kaldınr kanaatindeyim. 

* U.tafa Sabri B. (l.hakpa.- mahalleal 15) 

Bizde muhakemeler bilhassa 
ceza muhakemeleri aylarca ve 
hatta senelerce stırdllğll vakidir. 
Bunun sebebi de fula müracaat
lar karşısında kalan mahkemele· 
rio davalan ınraya koymak kay· 
gusile uzak iÜnlere talik mec
buriyeti hasıl olmasıdır. Bu yüz-
den mahkemeye saat onda ve 
yahut bir buçukta çağmlanlar 
öğleye veya akşama kadar bek
liywJar. Eğer münferit hakimlik· 
lcr ihdas edilirse mahkemelerin 
adedi artar ve binaenaleyh mu
hakemeler de çabuk neticelenir. 

:ıt 
Halll lky(B~flkbş TramY8f caddeal 121) 

Birçok mahkemelerin işi pek 
faıladır. Tatil zamanından sonra 
bile hakimlerin muhakeye devam 
etmek mecburiyetinde kaldıkları-
m rörüyoruz. Ben bunu doğru 
bulmam. Ayni zamanda kanun· 
auzdur. Çünki gurubu femiaten 
ıonra mahkemelerin muhakemeye 
bakmalanm kanun menetmiştir • 
Bir mahkOm benim mahkememe 
grubu şemsten sonra bakıldı. bi
naenaleyh tashih ve iadesini iste
rim derse haklıdır. Bu vaziyet 
karştSında münferit hakimliklerin 
ihdası çok doğru olur. Fakat bir 
hakimin akşama kadar yorulma
sı da mahzurdan aalim değildir. 
Her mahkemeye iki.şer hakim 
mwuerit tayin edilmeli 'te birer 
ıln iatirabatJa da•alua bakma-
hdaı. 

SAHTEKARLIK •.. - -
Kullanılmış 
Çaylar Tekrar 
Satılıyormuş 

lthallbn tahdidi tızerine ça1 
Ye kahve fiatlerinde bir yllksel· 
me başladıiuu yazdık, memle
kette iıtok çay ve kahve bulun
duğu halde bu fiat yükselişinin 
bir ihtikir çehresi g&terdiğini 
de illve etlik. Fakat dün piyasa
da • hayretle duyduğumuz bir 
aabtekirlak haberi dolaşıyordu. 
Derhal mukabil tedbir alınman 
lizımgelen bu haber ıöyledir: 

Fiat yükselişini nuan dik· 
kate alan bazı kahveciler, bir 
miktar hlliı kahvenin içine mll
him miktarda kafeini çıkarılmıJ 
kahve katarak satmıya başlamış
lar. Ayrıca bazı çaycılar da kulla
nılmış çayları kurutmak ve içeri
sine biraz da yeni koymak su
retile t~krar kullamyorlarmış. 

Öğrendiğimize göre bu sahte
k4rlığı Belediye Sihhat Müdürlü
ğii de haber almış ve şiddetli 
takibat yapılmasını alakardarlara 
bildirmiştir. 

Kaçakçılık 
Biı- Eczacının ikinci Defa 1 
Muhakenıesine Başlanıldı ' 

DUn Birinci Ceza Mahkeme
ıinde bir kaçakÇJlık davasına 
başlanalnu br. Davanııi ... maznuuu 
Beyoğlunda Eczacı Aron Ef. dir. 
İddiaya g~re, Aron Ef. eroin ve 
kokain kaçakçılığı ile uğraşıı:ken 
yakalanmışbr. 

Bu zat ayni cürümden evvelce 
de mahkemeye verilmiştir. Fakat 
buna rağmen bu gayrimeşru tica-
rete devam etmekten vazgeç
memiı ve nihayet geçenlerde 
cürmü meşhut halinde yakalan· 
mıştır. 

Birinci cez.a mahkemesi bu 
davayı vazifesi haricinde göre
rek Ağır cezaya göndermiştir. 

Ziraat Odasına 
Oda Bulunamuyor 

Şehrimizde bir Ziraat Odası 
•ardır. Fakat buna timdiye kadar 
bir oda bulunamamış ve bu va· 
sife pıbesi muallak bir vaziyette 
kalmıştır. Geçenlerd~ Vildyet. 
Ticaret Borsasına bir teıkere ya
zarak Ziraat Odasına bir yer 
tahsisini bildirmiş, fakat bu tez
kereye menfi cevap ftrilmiştir. 

Od• Reisi Liıtfi Arif Bey diin 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

~~şvet~ürmünd~~ EKMEK SATIŞI 
lkıKomıser Muavını - -- -

Tevkif Edildi Daimi Encümen 
Tartı Usulüne Beyoğlunda F eridi ye polis 

mevkii muavini Avni ve Taksim 
komiserliği muavini Halil Beyler 
bir rüşvet cürmU ileri sürülerek 
birkaç gi1n evvel tevkif edil
mişler ve mahkemeye verilmiş· 
lerdir. iddiaya göre, Avni ve 
Halil Beyler randevü eYİ işlet-
tiği ı&ylenen Mukadder Hanım· 
dan rüşvet alıyorlarmış. Nihayet 
Mukadder Hanım allkadar ma
kama tikiyetto bulunmuş ve 
polis İkinci, Üçüncü, Dördllncü 
Şube MüdOrleri bu işin tahki
kine memur edilmişler. Müdürler 
bir glln tertibat alllllflar •e Mu
kadder Hammtn vereceği para• 
lann berine işaret koymuşlardır. 
Ami ıre Halil Beyler bu işaretli 
paralan Mukadder Hanımdan 
aldıktan sonra Üzerleri aran· 
nuş ve rüşvet fili bu suretle tes-
bit edilmiştir. TahRrrİ neticesinde 
Avni Beyin Ozerinde (15) Halil 
Beyin üzerinde de (10) lira bu
lumnuştur. 

Bu iki komiser muavininin 
evvelsi gün Uçüncü ceza mahke· 
mesinde muhakemelerine devam 
edilmiş ve şahit dinlenilerek ka
rar verilmesi için dava başka bir 
güne b1rakılmıstır. 

Bunlardan başka Adalar mer
kezi muavinlerinden Liıtfi Bey de 
vazifesini suiistimal ettiği iddiasi
le birinci ceza mahkea-.esine ve
rilmiştir. Bu zate atfedilen cürüm 
~udur: 

Lütfi Bey, Aleko Efendi is
minde birinin eşyasını çalmakla 
maznun Saliha ve Rana Hanım· 
lardan, Aleko Ef endiyc verilmek 
Ü.zere (15) lira almtştır. Bu hare
kette va:zifeyi siıiistimaJ görül-
müştür. 

Belediyede 
iki Müdürün Vazifeleri 

Tebdil Edildi 
Belediye mezarlıklar MüdUril 

Süleyman Beyle lktısat işleri Mü
dürü Kemal Ömer Beyin beca
yişleri y pılnıış ve diln geç vakit 
kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Becayiş emrini dün saat .f,S ta 
alan lktısat Müdüril Kemal Ômer 
B. derhal Süleyman Beyin yanı· 
na çıkarak dini sıkmış ve iki 
müdür biribirini tebrik etmişler
dir. Bu sabahlan itibaren yeni 
vazifelerine başlıyacaklardır. 

·===· 
vali muavini F aı.lı Beyi ziyaret 
ederek bir yer teminine de!alc
tini istemiştir. Oda iç:n halk 
eYinde ve yahut Y enicami kar
tısındaki medres-:.de bir yer gös-
terilecektir. 

Karar Verdi ---
Bazı finnlarda narha rağmen 

ekmeğin fazla fiatle satıldığını 
nazarı itibara .Uan Belediye İkti
sat işleri Müdürlüğü yeni5 bir 
teklif bazırlıyarak daimi encü· 
mene vermişti. Bu teklifte ek
meklerin tam bir kilo olarak çı· 
kanlmasa ve tarta usulünün kaldı
rılarak her yerde ayni fiatle aa
blmaaa ileri ıllrülüyordu. 

Daimi encümen dün bu tek· 
lifi tetkik etmiş Ye tartı usulü
niln ipkasına karar vermiştir. 
Yalnız her fınn ve ekmek utan 
her dükkAn birer terazi bulund~ 
racak, ekmek pamlannı ve 
fiatJerini g6steren bir de cet.el 
yaparak mü. terilerin görebileceği 
yere asacaklardır. Mü~eriler al
dıklnn ekmekleri isterse tartbra· 
caklardır. Bu usulün tatbilnnda 
ekmeğin vezninde hile yapılamı
yacağı gibi bir iyilik görülmüı
tür. Yeni karar dün alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Bahçıvanlar 
Bir Cemiyet Teşkiline 

Karar Verdiler 
Şehrimizde bulunan bahçı

vanlar ve çiçekçiler " Bahçıvanlar 
Cemiyeti" unvanile bir cemiyet 
teşkili için Vilayete bir beyan
name vermişlerdir. 

Cemiyet çiçek satışları üze
rinden alacagr yüzde beşle bir 
tasarruf ve taaviin sandığı vücuda 
getirecektir. 

Satılan meyva fidanları kon· 
trol edilecek ve Yenicami med
resesi:ıde bir pavyon açılacaktır. 

Aynca bağcılar da bir cemi
yet teşkil edecekler, Bulgaristan
dan gelip kireç miktarı tahlil 
edilmeden dikilen çubuklann 
dikilmesine mini olacaktır. 

Mühim . 
ispirto 

Miktarda 
Yakalandı 

Haber aldığımıza göre rUsu
mat muhafaza memurları frva ta-
raflnrmda bazı knçakçılar tara
fından kaçınlmak istenen mühim 
miktarda ispirto yakalamışlardır. 
Bu ispirto ( 52 ) teneke kadar
dır. Kaçakçılar muhafaza memur
larının şiddetli takibi neticesinde 
itmekeleri bırakarak savuşmuş
lardır. İzlerine düşülmüştür. 

Günün 

Türkiye Ve Irak 
Münasebatı 

Dün sabah şehrimize geldi 
yazdıtımız Irak Başvekili Nuri 
Paşa 4u beyanatta bnlunnıuşt~: 

.. Türkiyeye olan bu ikincı 5 

hatim evvelki gelişimde e • 
hazırlanmış olan mukavelelerin • 
c le alakadardır. Bunların iç 
ticaret muahedeainden . 
ikamet, a-ümrük. iadei mücrİfll111 

huduttaki eıkıyanın müıte eken dikk 
Jdli için hazırlanan itilif~alll bah 
vardır. Sizde olduğu gibi bııd;;. . S 

kaçakçdar Yardır. Buna mini ~~ . 
için giimrilk merkezlerini çot -1'._ ~lly 
Diclenin rarbındaki petrol rne 1 •ıate 
luanı lıletmek için bir ırrupl• Lalkı 
ukere halindeyiz. I ttkl' 

Kudüs kongresile alakamıı ~ d 
tur. Konareye gideceklerin 1!' d~tl 
alikaıınm kesileceğini ilan etııı~ 1Yo 
lktııadi buhran kartı•ında "erk. ~ 
de •• mabflarda tenzilit yaptı .~ 
tanbulda bet gOn kadar kaldıP". 
ıonra Ankaraya ıideceğim. S. 
Cenevreye giderek Akvam CeJ'.lll 
lçtlmaına lttirak edeceğim • ., ttl 

HAmit Bey Ankaraya Gi 
Belediye Reisi muavini Haasit 

ev•ebl ıün Ankaraya gitmiıtir• 
mit Bey Dahiliye VekAletile tt 
ederek belediye memurlaranııı t• 
üdiyelerl me ele.ile diğer baıı İ 
ı3rüıecektir. Şürayi Devlet gt ~ 
lerde belediye nıemurlarınıa el• f.•' 
memorluı gibi tekaYidiye alaıd r,ı · 
caklannı •e bunun için yeni ,/ 
kanun yapilmaaı lizımgıeldijini ,J. 
ıürmüıtü. Hamit Bey bu 11>•-~ 

etrafında Dahillye Vekaletine i~ 
yerecektir. fıtanbulun müıt•~ 
plinının da bu meyanda görüşüle/ 
ti ıöylenmektedir. 

Bir istifa Şayiası 
Ecnebi ve ekalliyet mel<tepl~ 

teftito memur Umumi ~füfctti~ f{i I 
Bey bir tamim r<Sndererek bu ıo 
teplerde pazar pnleri tatil ya 
mamaıını bildirmif, Ankarada 
bu hareketten ademi malümat be 
o'unmuştu. Bu Yaziyet karşı!• 
Hilmi Beyin istifa edeceği söy'ıt' 
mektedir. 

Muhtelit Takını 
Dün Galip Geldi 
Dün Takaim ıtadyumunda F~ 

bahçe-Galatasaray muhte iti ıon ı1 
zeniz maçını ftalyan birinci takı~~~ 
yapmıştır. Muhtelit takım gene 11"' 

kaç mühim oyuncusundan ınahrd
olarak uhaya çıkmışti. 

B:rlnci devre bnzan ltalyanla,
bücumu, ban muhtehtin büeu~ 
geçmit ve ltalyanlar bir gol atıtJTI 
lardtr. 

ikinci. devrede muhtelit ta~ 
hakimiyeti eline almış ve biribi;.J 
müteakip S gol atmış. bu sured' 
oyunu 5-1 galip vaıiyette bitirmişti" 

Çaycılar Ankarada 
ithalat lidesinde Ç; Y. bulıwm•~ 

ğı için çaycılar Anknraya bir bey:~ 
göndermişlerdir. Heyet çay itbJI" 
memnuiyetinin kaldırılmaın için ti' 
ıebbilıte bulunacaktır. 

Hıdiv Valdesinin Yalısı 
Merhum :-Iıdiv vRldesinin Bebe~· 

teki yahıı varisleri tarafından Mı,ıl 
hükumetine teberru edilmıştir. o-' 
rası aef arel: kon atı olacakbr. 

)at 
biri 
kil 
ltö 
iö 

ol 

Pazar Ola Hasan B. Ve Hasta 

l : Hasta - Hasan Bey... Be.de 

şeker hastalığt var: Ağzıma bir lokma 

et koymayacağım, 

~ t- :.. 1 •• : \'- • • •• .(; • 

1 
2: Hasta •- ' t• Bak ~·şu · camm ,ı..Balık- ·ı 3:: ~·~yf':- H~f ·~~'\ierıs bavyar--

\ 

4 : Hasan Bey - Düşündüğün §eye 
bak bele... Bunları yiyebilecek kaç kişi 
var ki ? Sen de bütün millet ne yiyorsa 
onu yersin 1 

tara... Bun:ardan da yiyemiyeceğim. Dok

tor menedı,-or. 

t l' , balık yumurlalanna, peynirlere 

hak : Bunlar da yasak r 



SON POSTA Sayfa 3 

r 'r~-----------------, 
Sözleri +c j Söz"'n ~ 

1 

AA --

* Biigüklerin l [ Resimli Makalesi 
,r,,I.. ~--

l llnderecatımızın çok-

t~ğundan dercedilememişır. 

8· . r,''" iftiranın 
ekzibi 

. S" 
tün •trt Meb 'usu Mahmut B. bu· 

-~ lek tYatdığı bir makalede mem· 
tP C al h• J1 dikk ey. ıne uydurulmuı şayanı 

JI bah at bır yalan ve iftiradan 

' . Mhnekte<lir. 
~ \tİll ahrnut Bey, cenup ve ıark 
; aist~~.lerim_i~de hususi bir idare 

baJk 1 takıp edilmek ve ora 
fekl?t~ cahil bırakılmak istenildiği 
dctı ın e olan bu uydurmayı şid· 
diy e kt~kzipten sonra hulasaten 

or 1 : 

''Ev ltıışs ger oralarda lise açılma· 
tısı a bu vaziyet bir bütçe sıkın· 

nın n t' '<l' A . . t ta.r • Ae ıcesı ır. ynı vazıye 
ted~ vılayetlerinde de görülmek-

ır, 

Ilı ~u havali halkını cahil bırak· 
ola. • Gazi Türkiyesinin şıarı 
t aınaz. Gazi Türkiyesinde bütün 

•k~~~daşların hukukta hürriyet, 

1 
lıyet ve müsavatları mutlak 

~. Urette her arızadan masundur.,. 

ı.· Vecihi Beyin Konferansı 
. 't 
• •Yyarecl Vecihi Bey dün Galata-
.,•ray liaeainde ikinci konferanaını 
•rrn. . y . 1f, •İvil tayyareciliğin ehemını· 
ttınden bahsetmiştir. 

Bir Zorba Yakalandı 
l< Arap Hulusi isminde birisi 
d asırnpaşada İranlı Gani Ef: nin 
b~kkanına girip silah çekmış ve 

•rkaç paket sigara alarak sa· 
\'uşnıuı, biraz sonra yalcalanmışhr. 

Ş Uphali Bir Otum 
Çemberlitaşta bir kahvede 

)atan Mehmet Çavuş isminde 
biri evelki gece şüpheli bir şe· 
kilde ölmüştür. Ağzından kanlı 
kt>pUkler boşanan ceset Morga 
iöt~rUlmüştür. 

Sulukulede 
Bir Ev Yüzünden Kanlı 

Bir Kavga Oldu 

ı. Sulukulede oturan tavukçu 
kenderle kardeşleri Mustafa, 

Naciye, Esma ve Cemile arasında 
llıüştereken sahip oldukları bir 
C\fi bölüşemediklerinden kanla 
lleti~elenen bir kavga çıkmıştır. 

1 
lskender karı~ı ile birlik 

0 
Up kardeşİerini yaralamıştır. 

Bir Mülakat Ve Bir Tavzih 
d Şarki Erdeoi ziyaret etmiye gi· 
p. en Sabık Mısır Hıdivi Abbas Hilmi 
"şaya. bu •cyahatinde nf ak at 

•tıtıekt · h,, . • olan Easiyaao ga:ıcte•l ~u· 
b· rırlerinc.Jen Mahmut Azmi Bey ıle 
~r rnuha.rririmiz bir mülakat yap• 
/\ ıştt. Bu mülakata dair Mahmut 
"}trıi Bey bize, yoldan fU telgrafı 
•Otıde . .. tnııştır: • 

Eıkişenir 20 - Hıdiv Hz. nın ••y h , , ~ " atleri münaaebetile s.on. Paat~ 
ol 1•1ilntejir makale hayretınıı mucıp 
... ,ddu. Mesele umumiyet itibarile 
'"' Ui'r ' h •t h 6u gibi bilhaua ta aıma aı 
(l~~İara havidir. Son Poata He bir 

ı _ Eğer etrafındakiler, akıl· 
larını kaybettikleri halde, sana 

akılsız derlerken, sen aklını 
muhafaza edebilirsen, 

2 - E~er her!{es senden şü -
he ederken. sen kendi .c itim ı t 

edebilir, fal~at onlar n da şüp

helerini caiz görebilirsen. 

ELG A 

TORK PARASI 'MuhtekirlerŞiddet
le Takip Edilecek 

Yeni Bir 
Kararııame 

Hazırlandı 
Ankara, 21 (Hususi ) - T~~k 

parasının kıymetini korumak .•çın 
yeni bir kararname Vekıll~r 
Heyetinde tetkik ve kabul edıl
miştir. Kararname şudur : 

ı - Bir numaralı kararname· 
nin yedinci maddesi aşağıda ya

zıldığı şekilde tadil edilmiştir : 
Mikyas olarak kabul edilmi~ 

olan döviz üzerinden Borsa 
bulunan mahallerde Banka gişe· 
lerinde yapılacak alım ve satam 

fiatleri o andaki Borsa fiatine ' . nazaran Türk lirası tutarının nı· 
hayet üçte ikisini geçemez. 

2 - Bir numaralı kararname-
nin 12 inci maddesine aşağıda· 
ki fıkra ilave edilmiştir: 

Bedelinin tediyesi mukabilinde 
teslimi meşrut olan konımen· 
tol ar ıçın tayin edilecek 
müddet zarfında gümrük mak· 
buzunun ibrazı alakadarlar tara
fından taahhüt edilmek kaydile 
borsa komiserliğince kambiyo 
mubayaasına mezuniyet verilebilir. 

3 _ Bir numaralı kararna· 

menin 23 üncü maddesi~de sar· 
rafların detektif ecnebı nukutu 
mubayaa edebileceğine dair olan 

son fıkrası mülgadır. 

Suriyede İntihabat 
Gürültüleri 

- --
Şam, 20 ( Hususi ) - Milli· 

yetperverler kanlı bir intihap 
mücadelesi yapmaktadırlar. Po-

lisle milliyetperverler arasında 
müsademeler olmuştur. 

Belediye dairesindeki kalaba· 

lığı gidermek için tanklar faali· 

ettedir. Müsademe eanasında 
~abık hUkümet reisi Taceddin B. 

yaralanmıştır. 

-----
Ankara, 21 ( Hususi ) - Mil· 

Jet Meclisi bugün öğleden sonra 
toplanacaktır. Meclisin bugünkü 
ruznamesinde en mühim madde 
olarak ihtikar kanunu tayıhasmm 
müzakeresi vardır. Esaslarını ev· 
velce bildirdiğim bu layihanın 
hararetli münakaşalar arasında 
mi\zakere o~unacağı, muhtekirle
rin şiddetle takip ve tenkili iste
nileceği anla ılmaktad.r. 

Hindistanda 
- -

Yeniden Menfi Bir isyan 
f-Iareketi Başladı 

D .tcca "Hindistaı~da., 21 (A. 
A.) - Bmadaki kız lisesinin 
nıüdiresile, DariiJfünun talebe
sinden bir kı:r. ve 16 erkek yeni 
Bengale enıirnamesile bugün tev
kif edilmişlerdir. Pclis, Lisede ve 
Eytamhanede ve birçok evlerde 
taharriyat yapmıştır. 

Henüz pek genç yaşta bulu· 
nan birçok kızlar tethiş hare
ketine gittikçe daha fazla işti· 
rak etmektedirler. Yeni bir 
emirname bu hareketi ortadan 
kaldırmak için mer'iyet mevkiine 

konulmuştur. 
Allahabat, 21 ( A.A. )- Yu-

varlak masa konferansında Hin
distan murahhaslarından birisi 
olan Pandit Nodan Mohan Mala· 
viyanın oğlu Pandit te~kif edil· 

miştir. 

TUrk -Macar Ticareti 
Ankara, 20 - Türk - Macar 

ticaret mukavele müzakereleri 
itilafta neticelenmiştir. İki mem· 
leket arasında mütekabilen ticari 
eşya mtibadelesi yapılacaktır. 

Berat Gecesi 
MüftülUkten: Kinunuevvelin 

yirmi dördüncü herşembe günii 
şabanın on dördüne mUsadif 
olmakla yevıni mezkur akşamı 
(cuma) geceıi leylei berat olduğu 
illn olunur. 

3 
ve 

Eğer 

bel Jcmekteıı 

bekliyebilirsen 
yorulmazsan, 

muvnf.:ı,.. ı:, d 

meldir. 

Sc!lİ bekliyor de

Kipl ing 

Kaçakçılık 
lô.gihalarl 

• 

Millet Meclisinde 
- - -

Ankara, 21 (Hususi) - Ka· 
çakçılık miicadelesi hakkında 

hazıı·hman kanun layihaları ve
killer heyetinde müzakere ve 
tasvip olunmuştur. 

Millet Meclisine verilmek üze
redir. Bu layihaların Mecliste 
muhtelit bir enciimen tarafmdan 
tetkik edileceği anlaşılmaktadır. 
Layihaların umumi müzakeresi önü-

müzdeki cumartesi günü yapılacaktır 
Bu layihalardan bir tanesine 

göre, mücadelede ihmallerile ha
zineye zarar verecek Gümrük 
memurları meslekten çıkarılacaktır. 

Ayrıca .Maliy\! Vekaf eline 
merbut olmak üzere Anknrada 
"Gümrük ınuhafaza kumandan· 
lığı,. unvanilt! yeni bir idare teş· 
kil olunmaktadır. Kaçakçılık muh
birlerile kaçak eşyayı yakahyanlara 
verilecek olan ikramiyeye ait la
yiha bütçe encümeninde son 
şeklini almıştır. İkramiyeler peşin 
olarak verilecektir. 

Tarife MüdürlügU 
Ankara, 21 (Hususi) - fstan· 

buldaki Gümrük Tarife Müdür
lüğünün Ankaraya nakli için tah
sisat gönderildi. Nakil işine şu 
günlerde başlanacaktır. 

Irak Hududunda 
Bir Kürt İsyanı 

Kahire, 20 (A.A.) - Elehram 
gazetesinin Beruttan istihbarına 
nazaran Irak hududunda bir 
Kürt isyanı çıkmıştır. Şeyh Ah
medin idaresi altındaki Kürt asi· 
lerile Irak kuvvetleri arasında 
tiddetli müsademeler olmaktadır. 

lranda Kolera 
Basra, 21 ( A.A ) - lrandaki 

koleranm sirayet etmemesi için 
sou zamanlarda konulan tedbirler 
bugUnden itibaren kaldırılmıştır. 

r~vue) yapmadım. 

b\lt~ır Arap doatumun refakatin~• =-==---------------------:------------:------------.... 
1i nan bır gazeteci de dantarn - • • 

iNANMA! .-:~'1ne yemeğimize ittirak etti. Sof· • J STER >ı a Arapça konuıtuğumuıdao. ıs TER /NA N ı 
Ilı t"Pça bilmıycn gazeteci mükile· 
f ~'ııizin manasını detiştirmiıtir. 
4 u ta.vzihın neşrini rica ~derim." 

Mahmut Azmi 
t

11 
Son Posta: Mahmut Aııni Bayin 

, . "7.ıh etmek iatediği yazı, keodi 
Uz 'I " ıerı • o a.özlcre takaddüm ederı 

• e taraflmızdan alınarak ne4rediıen 
r:Y:~ate ait malumattır. Bu malu· 

1 
ıle müıakat, birıbirini tamam· 

'f~ r.'nahiyette bir hia uyandırmakta 
dtt· t1ahmut Azmi Beyin aöz!eri ol· 
h gıı zehabını vermektedir. Halbuki 
er i . 1 .. 1r d ciir ıaı ye taı6er.n eo "'Y" şeyler· 

· KaydedıyoruL 

Muhtelit Mübadele Komisyomında Mösyö di bildiğini okuyor, birinin yaptığını öteki 

R
. ) ·sminde bir ecnebi mümessil vardır. bozuyor ve bu yi.izden işler bir ti.irlü yürü· 

( ıvas ı p f. t ·· B t hükumeti tarafından eruya se ır ayın muyormuş. 

duil~: .. i için Mübadele Komisyonundan ayrıl· Rivas Cenaplarının bu mühim hakikati gi
e ~. d' Bu münasebetle gazetelere be· der ayak söylemesi, dikkate şayandır. Bundan 
mak uzere dır. Bu beyanattan öğreniyoruz ki, anlaşılıyor ki, Komisyonun bUtçesi kabarık ol· 

{; ı:tı litv~ü~~dele Komisyonunda herkes ken· ~akta devam dtikçe bu işler cüzdemiyecektir. 

u te t1.'PBR IN~·'N, I fEll INANM"A.·t 

~ -

Müniir Nurettin 
Beyin 
/(on seri 

-1-
P.S. -' 

Buhran var, havalar fena, 
san'at hareketlerine karşı alika 
a'zaldı; beynelmilel bir kıymeti 
old,!ğu söylenen Bulgar tenoruna 
ve:, eğlenceli operetine karşı da 
boyle fırsatları kaçırmak istemi· 
yen Beyoğlu halkı iltifat etmedi· 
bütün bu fena şerait içinde bil~ 
Miinür Nur ettin Beyin konseri bü· 
yük bir kalabalık toplamıştı: Bu 
cazip se~in miknatısı, evvelki gece 
Melek smemasınm büyük salonu-
na lstanbul halkını çekti. Konser, 
Fransız tiyatrosu gibi daha kil· 
çük bir salonda verilseydi, kapı
dan dönenler bulunacaktı. İzin ve
riniz de, evveli, Türk musikh inin 
ve sonra da Münür Nureltinin bir 
takdirkArı olarak bu muvaffakı-
yeti kaydetmeden geçmiyeyim. 

Mlinür Nurettin Beyde çok 
tekamül var. Sesine eskisinden 
daha fazla hAkim. Sarfettiği 
gayreti daha iyi Rİzliyebiliyor. 
Bir tenor için, taganninin fazla 
cehit istediği noktalarda, yüzü
nün, ağzının, boğazıma, göğsü
nün uzvi ihtilaçlarmı ve zarurt 
buruşuklarını menetmek güç 
iştir ve hançerenin tam bir me-
leke hasıl etmiş olmasına 
bağlıdır. Geçen konserlerde 
biraz gayritabii ve cebri buldu-
ğumuz ses değişiklikleri, bu se
fer, hem tabiiliğe, hem de musi
kimizin asli seciyesine doğru 
tekamül etmiş. 

Tamburi Mustafa Çavuşun 
maruf eseri; 11Fırsat bulsam .. ., 
İçinde, Münür Bey bir taksim 
yaptı. Şaheser. Gazelin bayağı 
ve operanın da gülünç, kaba un
surlarını terkeden bu ses, han
çerede yandıktan sonra, buhar 
halinde ağızdan çıkan bir ruhun 
ifa~esid}r: O kadar seyyal, 
hafif, ınce ve bir oya gibi 
işlenmiş. Bu 11 ton " u ve bu 
" Cokrature ,, Ü eski 1 ıanende· 
!erimizde ve garp muga nniierin<le 
bulamazsınız. Çünki bir taraftan 
Münür Nurettinin, öte taraftan da 
bizim musikinin ruhuna bağlı bir 
hususiyettir. Halk ta bu eseri 
ve bu taksimi çok beğendi, tek
rar ettirdi, alkışladı, çok alkış
ladı. 

Programda Dede Efendinin 
"karı natık,.ı da vardı. Bu eser 
ayrıca bir tetkik mevzuu olmıy~ 
layıktır. Yazık ki burada, sütu· 
mın ve vukufumun darlığı nispe· 
tinde kısa~a bahsedip geçeceğim. 
Karı natık, her mısraı ayrı bir ma· 
kamla bestelenmiş ve 24 makam 
üzerine yapılmış eşsiz bir musiki 
abidesidir. 

Dede Efendi bu eserinde 
teknik mükemmeliyetinin son 
derecesini göstermiştir: Biribirle
rine en uzak makamlar birin
den ötekine hudut çi:r:gilerini 
sezdirmeden, kayarak, uçarak 
süzülür, geçer. Münür Bey, eserin 
aslını zerre kadar değiştirmeden 
kin natıkt şahsi bir tavırla zen· 
ginleştirerek okudu. 

Bir Vak'a Münasebatile 
Geçen cumartesi nüshamızda, 

zabıta raporlarında gördüğümilz 
bir hldiseyi kaydettik. Bu rapor 
Beşiktaşta, cuma günü dükkan 
açmıya izni olmıyan Ahmet e· 
fendi isminde bir dükkancınm 
hakkında zabıt tutan polislere 
silih çektiği kaydolunuyor<lu. 
Aldığımız bir tezkerede, di'ikkan 
sahibinin cuma ruhsaliyesini haiz 
olduğu bildirilmekte ve polis 
Kadri, Muharrem ve Hasan efen
diler haklc.ınrla bir istida ile 
müddeiumumiliğe müracaat edil
dia'i bildirilmektedir. 



- - - - - - ----

.t Sayfa SON POSTA 

Kulağımıza Çalınanlar • 
MEMLEKET HABERLERi Söz 

Kimin 
Fevkinde? 

~!!!2~E:.'EiltmlEiililti~~B28~EIDlln:..-liDml-~mam--~----- Seyyahları 

• D aalİyetİ Mezarlıklarıınız3 
Edebiyattan bahsediliyordu. 
Kimi: - Fuzuli, Bakinin fev

kindedir, diyordu .... 
Kimisi: - Nedim, Şeyh GaU

bin fevkindedir, diyordu. 
Tevfik Fikreti, Namık Kemalin 

fevkinde bulanlar, Mehmet Raufu 
Halit Ziyanın fevkinde bulanlar 
Ye bunlann aksini söyliyenler de 
vardı. 

Biri kıymetli bir şairjmizln 

ismini ortaya atarak sordu: 
- Faruk Nafiz kimin fev

kindedir? 
Mecliste bulunan Abdülhak 

Şina ... i Bey cevap verdi: 
- Tahammülün fevkinde. 

" Çalhnama .. 
Müverrih Ahmet Refik Bey, 

ressam Çallı lbrahim Beyin dos
tudur, her dostu gibi Ahmet Re
fik Bey de lbrahim Beye mef· 
tundur. Kulağımıza çalındı ki 
maruf mUverrihimiz, maruf ressa
mımız için gayet uzun, nüktelerle 
dolu güzel bir kaside yaımıf ve 
galiba ismini " Çallıname ,, koy· 
muş. 

Yazık ki bu manzum eseri 
henilz görmedik. Kitap halinde 
çıkmasını bekliyoruz. Kasidenin 
bir mazmununda, Çallı İbrahim 
Bey, Cenabı Hakka hitaben bir 
banka çeki yazıyor ve rüzgara 
tevdi ederek gönderiyormuı. Bir 
mecliste bunu anlattılar. Dinliyen• 
)erden biri dedi ki: 

- Çallı, rUzgara tevdi ede
rek Allaha çek yolluyor ve para 
bekliyorsa, ağzını poyraza açsın. 

Terzinin Cevabı 
Şişman bir abpabımız terziye 

elbise ısmarlamıı. 
iki provadan ıonra pantalonu 

giyer, bakar ki beli çok dar. 
Dilğmeyi iliklemek mnmkün değil: 

- Ayol, der, bu pantalonun 
beli çok dar. 

Terzinin cevabı D• olsa beğe
nirsiniz? · 

o e 
• 
lzmir Mıntakasında Şimdilik 53 Çiftçi 

Kooperatifi Faaliyet Halindedir 
İzmir (Hususi)

Hükumet, koo
peratif siyasetini 
f zmirde teksif 
et m i y e k a r a r 
vermiş ve bu 

hususta alakadar 
makamlara teb-

liğatta bulun
muştur. Hükü

metin koopera
tif siyaseti esas
ta faydalı olabi
lir. Fakat işlerin 

bugünkü vazi-
yetten daha başka 

şartlar dahilinde 
tedviri lazımdır. 

ratif teşkilltı ta· 
rafından idare 
edilecektir. 

Kredi koope· 
ratiflerine gelince; 
930 senesi gaye
sinde 39 kredi 
kooperatifi faali
yet halinde idi. 
Bunların miktarı 
bugün ( 53 ) tilr. 
Bundan başka 

muhtelif mıntaka· 
larda teşkiline 

başlanıp ilkbahar
da faaliyete ge· 

çecek olan kredi 
kooperatiflerinin 
adedi de (33)tür. 

İz mi r in bazı 931 senesinde 
mm tak ala rın da yeniden teşkil 
Türk k ö y l n s ü edilen ve faali· 
kredi koopera- İzmirde Seydikög kooperatifinin idartt heyeti azası yete geçen koop~ 
tiflerindcn memnundur. Bazı lerini araması lizımdır. ratifler şunlardır. 
mıntakalarda ise gayrimemnun- Kooperatif işlerini idare eden Torbalıda Karaağaç, Dirmil, 
dur. Bu memnuniyetsizliğin sebep· Ziraat Bankası Müdür Muavini Sa· Aslanlar. Menemende Aliağa 
)erini kooperatif idare heyetlerini lahattin Bey bana şu izahatı verdi: çiftliği. Tirede Tire, Subaşı, 
teşkil edenlerin şahıslarında ara- - Satış kooperatifi için iyi Çamköy. Urlada Kızılbahçe. 
mak icap eder. bir teşebbüs vardır. Merkezi Seferihisar kazasında Ulamış. 

Hükümet, kredi koopratifle- İzmir olmak üzere, civar kaza Çeşme kazasında Çeşme, Bar-
rinden sonra aahş ve ihracat bahçelerinin mahsullerini lzmir baros. Ödemişte Bademye kay-
kooperatifleri de teşkili için tet- piyasasında satmak, lstanbul ve makçı. 
kata başladı. Bu hususta alaka- Ankaraya turfanda sebze sevket- 930 senesi nihayetinde kredi 
darların mütalealarım sordu. mek üzere bir (Sebze ve yaş kooperatiflerinin adedi 9321 idi. 
Aldığım malumata nazaran ibra- meyye ) sabş kooperatifi teşkil Şimdi teşkilitımızın ortak adedi 
cat kooperatifi işi burada çok edilecektir. 11144 dür. Tahsil edilmiş ıerma-
mühimsenmiş ve alaka ile karşı- Bu kooperatife Dedebaıı, yemiz ise 466,952 liradan 
laumıtbr. Bornova, Doğanlar, Altındağ, 694,365 liraya baliğ olmuştur. 

Fakat bu nevi kooperatiflerin Pınarbaşı, Buca, Balçuva zirai Geçen sene kooperatiflerimiz 
arzu olunan iıtifadeyi temin kredi kooperatiflerinin ortakları ortaklarına 1,976,000 lira ikra-
etmesi için bizzat Avrupa ticaret girecek, bu suretle sebze ye .ıatta bulunmuştu. Bu sene bu 
ofislerile ve Avrupa tacirlerile yaş meyve yetiştiren müstahsil- miktar 2,730,000 liraya çıkmıştır. 
it ıörmeıi, malını satmak çare· lerin satış işleri tamamen koope- ADNAN 

Afyonda Tekirdağı 
Şarköy Yolu 

Salihlide Spor Ve MülkiyeMüfettişleri Yapılıyor 
GençlikHareketleri T eikikat yapıyor MUrefte ( Hususi )- Öteden· 

- Efendim, pantalonun ka· 
bahati yok; sizin ıöbeğiniz çok 
fazla! J . Torbalıda 

iki Şerir Bir Kadını 
Öldürdüler 

Salihli, 20 ( Hususi ) - GUr· 
bUzler Yurdu tarafından HiJAli· 
ahmer Cemiyeti menfaatine yarın 
güzel bir müsamere verilecektir. 
Müsamerede (Fazilet) isimli piyes 
temsil edilecektir. Yeni senenin 
ilk günü de yine Gürbüzler Spor 
yurdu tarafından bir deve gOreşi 
yapbnlacak, ( ı 5, 30, 60 ) lira 
mükAfat verilecektir. 

MÜMTAZ 

Bandırmada Şiddetli Kış 
Bandırma, (Husmıi) - Burada 

Kapıdağına kar yağmıştır. Kar 
ilk baştan bazı yüksek tepelerde 
bulunurken ıon gllnlerde dağın 
hemen her tarafını sarmıştır. Da
ha şimdiden yağan karın ıonu 
dehşetli bir kışa işaret gibi te
liklci edilmektedir. 

Sıtma Mücadelesi 
Bahkesirde sıtma mUcadelesi-

ne muntazam surette devam 
edildiği öğrenilmektedir. Evvelce 
mıtma mücadele mıntakası dahi
line alınan ( Altınova ) ela müca
dele müspet neticeler vermiştir. 
Bu havali yavaş yavaş sıtmadan 

Jrnrhılmaktadır. 

Afyon ( Hususi ) - Şehrimize 
gelen beş mülkiye müfettişi tara· 
fmdan bütün vilayet muamelata 
tetkik edilmektedir. Bu meyanda 
polis, nüfus, daimi encümen, bele· 
diye ve diğer daireler teftiş 
edilmektedir. 

Bir Rüşvet Maznunu 
Salihli, ( Hususi ) - Buraya 

tlbi TatarislAm kariyesinden BilAI 
Ali oğlu Alinin kerdeşioin ala• 
cağından dolayı tapu muamele· 
sinin biran evvel intaç ve ikmali 
için tapu memuru vekili Niyazi 
Beye (20) lira teklifte bulundu
ğundan hakkında zabıt varakası 
tanzim edilerek kaza kaymakam• 
lığına tevdi edilmiştir. 

Akşehir de 
Bir Şantöz Hakkında 

Takibat Yapılıyor 
Akşehir, (Hususi) - Kasaba

mızda Sefa otelindeki tiyatroda 
oyun veren kumpanyanın şan· 
tözlerinden Şükran H. hakkında, 
Türklüğü tahkir iddiasile müd
deiumumilik tarafından takibat 
yapılmaktadır. Şükran Hanımın 

• 

beri bu sahiller halkı için bayat 
mesabesinde olan Tekirdağ-Şar• 
köy sahil yolunun yapılması hu· 
susunda birçok teşebbüslerde 
bulunulmuş, batta altı sene evvel 
T ekirdağı umumi meclisi tarafın
dan bu hususta bir karar bile ve
rilmişti. Fakat Vilayetimiz valile
rinin kısa miiddetlerle değiştiril
mesi ve kararın tatbikini müm
kün kalamamıştı. Halbuki bu sa· 
biller ehalisi T ekirdağı ve lstan
bulla yapbklan işler için bu yola 
çok muhtaç bulunuyorlardı. Şimdi 
ise haber aldığımıza göre yeni 
vali F abrettin Bey evvelce verilen 
bu kararın tatbikı için yeniden 
daim1 encümenden karar almış 
•e işe başlanmıştır. Bu yol bu 
civarın inkişafma sebep olacaktır. 

Talil BelıÇ( t ----Kastamonuda Hava Vaziyeti 
Kastamonu, 19 (A.A.) - Ha· 

valar üç dört gündOr açık git
mektedir. Yirmi gllndür kapalı 
olan Ankara yolunun açılması 
için çalışılmaktadır. 

perde arkasında, hakaret taşıyan 
bazı sözler sarfettiği iddia olun• 
maktadır. 

lımir ( Hususi ) - Torbalıda 
feci bir cinayet olmuş, para yll· 
zünden bir kadın öldürülmüştür. 
Hidise şöyle geçmiştir : Torba· 
lıda ticaretle uğraşan fındık 
Süleyman Efendi gece yarısı bir 
tecavüze uğramıştır. O sırada 
elinde lamba ile dolaşan Süley
man Efendin in karısı Fatma 
Hanım haydutlar tarafından sekiz 
yerinden yaralanmıı ve kadınca
ğız ölmüştür. Bu cinayeti yapan 
ıerirler Numan ve muhacir Meh· 
met isminde iki kişidir. Hadise
den sonra kaçmışlar, fak at yaka
lanmışlardır. Haydutlar Siileyman 
Efendinin paraıınl çalmak iıti• 
yorlardı. 

:Bitliste 
Bir Diş Tabibi Yeni Bir 

Lehim Keşfetti 
Bitlis, 20 ( Hususi ) - lktısat 

ve tasarruf haftası şehrimizde 
mükemmel bir şekilde geçti. Halk 
ve talebe tnrafındaıı heyecanlı 
tezahürat yapıldı. Kaymakam Ot· 
han Sami Bey tarafınd:ın güıcl 
bir konferans •erildi. Halk yerli 

Uğratmıyalım 
Geçenlerde lngiliz 111~ t, 

!erinden " Frances Ell10 

Türkiye ve Türkler b• 
yazdığı eski bir kitabı . 
geçti. Muharrir eserinde P1 

lar devrindeki fstanbulu, o~ 
ki lıtanbul kadını ile er k 
ve Osmanlı medeniyetini ço 1 
bir lisanla tasvir ediyor. 
" 344 " sahife olan bu ~~ 
lehimize yazılmış bir tek .~ 
olsun göremedim. Aleyhi . 
olmakla beraber şunu da ~ 
edeyim ki muharrir birçok t~ 
lerini hiç yalan kanştır111 
yapmış, hatta okadar ki, be · 
olduğu gibi resmini alınlf 
bilirdim. 

Büyük iukılabımızdan 
seneler evvel istanbula 
olan '' F rances Elliot ,, liir 
hate çıkarmak - ve nereye 
ceğini söylemeden - lst~ 
getirmek kabil olsa mubarrt· 
gidi noktalarına kadar t 
ettiği bu memleketi tanı:11, 
çok güçlük çekecek, belki 
tanıyamıyacaktır. Çünki o 
kün lstanbulunda tasvir 
padişahlar tahtını, dervişler 
riisile, kıl peçeli kadınları, 
mızı fesli erkekleri ve hatta 
rü üstnndeki cellat kıyafetli 
hklı dilencileri arıyacakbt· 

günkü Türkiye ile hiçbir ıı> 
beheti ol mı yan bu kıtabın Y. 
fu aıağıki satırlari üzerinde 
sızlayarak uzıın uzun durduıtı= 

- "Her hangi bir cadde 
moda, duvarsız, kapısız toP 
yığınları üstünde biribiri ns 
yığılmıı kırık taş parçalan .• 
bir u1Ul ve intizama tAbi ol 
dan açılmış, karmakarışık, 
büğrü çukurlar... Bu çuku 
ötesinde, berisinde vahşi otlat 
nihayet herhangi bir ziyare . 
ıoymıya çalışan dilenci kafil 
Ölüleri tahkir eden bir sürli 
labalık, görtiltü, vaveylA, 
burası Türklerin ölülerini 
dükleri yerdir. Tasvirinden 
kaldığım Türk mezarlıklannın 
harap ve perişan manzaraSJ 
ıısında isyan etmemek ,kabil 
ğil. Eğer milletler hakkın 
hüküm öllilere gösterilen 
met e mukayese edilerek ve 
idi Türkler hakkmdaki bil 
çok aleyhlerinde olurdu. " 

Muharririn senelerce e 
tasavvurundan iğrendiği me 
lıklarımız bugün de aynen 
vaziyettedir. En başlıca iş o1a 
bugüne kadar bu is haUedil 
olmalı idi. Hani insan ölece ~ 
diye değil, nasıl bir '/ 
gömüleceğim diye korkuyor. il 

Memleketimize gelen sey'} 
1 

lan daha bir müddet ve şu 
balledilinciye kadar mezarlıkl•~ 
mızm yanından geçirmemiye -~ 
kat etmeliyiz. Çünkü onlar hV 
kımızda biç te lehimizde ıehadl 
etmiyorlar. 

Meliha Avni 

Fakir Çocuklara Yardılll 
Kastamonu, 19 (A.A.) - Ş~ 

rimİJ. ilk mekteplerindeki fa~ 
çocuklarına öğle için sıcak '!" 
mek verilmesi kararlaştırılmış~' 
Sıcak yemek tl!vziine yakıll ' 
baılanaca!iiır. ~ 
--------~ ,.,,.,. 

mallara büyük bir r:ı~bct göstef 
mektedir. ~ 

Burada dış tal.,ipii:;i ) ap• 1 
O B ' . . . ,~ sman ey a.u:nmyunı 1\ın ı.' 

bir lehim keıf el111iştir. 1 ii. kı el' 

ten muavenet talep ede-~~~=~··· 
N. YıJnı<1S 
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fi . Tokyo, 20 - Çinin Tokyo se
r~ M. Çan-Çu-Pin hükümetinin 

•nı daveti üzerine Tokyodan 
ilYrıllllıştır. 

Tokyo 20 - Amerika hükft
lneti, Tokyo sefiri M. F orbes 
'tasıtasile Knig-Çen mıntakasın· 
daki vaziyetten dolayı Japon 
hükumetinin nazarı dikkatini 
Celbettiğine dair çıkan haberleri 

Japon resmi ajansı tekzip et
miştir. 

Para 20 - Mançuriye gide
cek tahkik heyetinde Fransayı 

temsil etmesi için yapılan teklifi 
Ceneral Klodel kabul etmiştir. 

Japon -Fransız ittifakı Mı Var? 
Şanghay 20 - Fransanın Çin 

sefiri, Fransa ile Japonyanm gizli 

ittifak haberini ve Fransızların 
Çin hududundaki askeri hazırlık-
lar yaptıklarını tekzip etmektedir. 
!Diğer taraftan Çin gazeteleri 

~ransız askerlerinin Coapangı yağ
ma ettiğini yazmaktadırlar. Se-
fir M. Briyan'ın iki aydanberi 
Çin-Japon ihtilafını hal için Ce· 

illiyeti Akvam nezdindeki mesa
isini de hatirlatmaktadır. 

Yine TahrikAt 
Tokyo 20 - King-Çeu mın

te.kasında Çin kuvvetleri tahrik-

lerini arttırmak niyetinde görü· 
nüyorlar. Bu kuvvetlerin Cenubi 
ı1ançurideki Japon mıntakası istika· 
metinde bir ihata taarruzu yap

mak maksadile Japon dümdar 
kuvvetlerini çevirmiye teşebbüs 
•uretile bunları izaç etmek iste· 
d'k 1 leri anlaşılıyor. 

'I 

~ 

.. SON POSTA,, nan Milli Tefrikası: 56 ::::=::::::=:=:==:::: 

AB M.NEL AŞK! , 
MUHARRİRİ : SERVER BEDi --........__ 

g ibi geliyordu. Benim kafamda 
d Ah birader, ah azızım, ah hala 

0 
eski Narin, fabrettin 

~stuaı, ah, ah, ne hale geldi- · ve zeki 
~ . 1 Beyin kızı, garıp 
gltnt taaaVU'l•r edemezsin. nsan E 14 k d' f .. ... .. Narı'n vardı. vve a - en .. ı 
elaketin içinde felAketi hissetmi- . . d bu sahte mahlüku ol-

Yor. Fakat, biraz uzakta durun· ıçım e h k"kA N · · d" k ve yerine a ı ı arını 
~a dUşünmiye başlıyor. O vakit ur?1~ Frenk Sami 

11 
nin kızı 

eyin bir işliyor, bir işliyor ki... yanı ı A d F kat N . . yaratmak azım ı. a 
Aman Allahım!. Ben uykusuz .a~bı~ı. d n nekadar farkla 1 

kala k d d ? E h bırı ırıu e l"k' ca a am mıy ım n eye- . . N . 1 Neler' tasavvur etme ı ı 
tanlı filmlere, piyeslere gittiğim ıkı arın. -
•akit bile, traş biraz uzun sürerse hakikati a~l.amalı: t"' .. Bu ne de-
u k Bir İngıhz şan ozu 
Y ·um gelirdi. O gece, kabilse ? Bili orsun ki ben barlara 

Uyu! mek Y · · bir adam 
E Jt! • · b" ı · k fı'laAn çokluk gıtmış .. 
~vve" vazıyetı ır tür iı av- d -·ı· LMu .. ddetiJ ömrümde uç 

rıyamadım. Narinin sözleri masal egı ım. 

SON POSTA 

dürt şantöı ya görmüşümdür, ya 
görmemiş. Nasıl bir kadındı bu? 
Alelade bir sokak fahişesi olma
sın ?O Sami Bey dedikleri adam
la münasebetlerinin şekli. Na• 
rinin anlattığı gibimiydi? Hem 
bunlardan ne çıkar? Ortada ıraya 
dizili müthiş hakikatler var: Ev
vela, Narin, benim karım, bir 
şantö-ıün kızı, bir pntözün gayri

meşru evJAdı! Sonra baştanbaşa 
nahoş ve şüpheli bir hayat var. 
Sonra benden bunu gizlemif. 
Niçin? Bu suali sorma mıda is
temiyor. Niçin? Niçin istemiyor? 

Ve nihayet, ben ne yapaca
ğım? Ne yapacağım ben? Na-
rini affedecek miyim? Arkası 
bunun çapanoğlu çıkmasın? Y n 
benim daha bilmediğim bir süril 
herze varsa? Affetmedim, diye· 

lim . Ayrılmak !Azım olacak de
ğil mi? Ben Narinsiz yaşıyabile
cek miyim? Narine kartı benim 
hissim nedir? Onu seviyor muyum? 

Hulba, şimdi sana burada 
anlatamam. Böyle daha binlerce 
mesele, biribirinc karışıp kör• 
düğüm olarak başımın içinde 
büyüyor, şişip duruyordu. Bu 
meseleyi öyle bir çırpıda hali~ 
dip karar veremiyeceğimi an
ladım. 

Beklemek ve kendime gelmek 
lAzımdı. 

Zaten Narin de : 
- istediğin kadar beklerim. 
Demişti. Fakat bir karar 

vermeden evvel de rahat etmek 
mümkün olmuyordu. 

Ertesi gece de geç ve güç 
uyudum. Narinle yalnız selamla
şıyor, sofrada ve hizmetçilerin 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Hanımtegu 

yananda, ev işine ait meseleler 
üstünde konuşuyor, onun hari-
cinde dargın duruyordum. 

O da, ciddi, mutavazı ve 
sabırlı görünüyordu. Asıl kara
nını varmeden evvel, Narin hak
kında bir tahkikat yapmayı dn
ş~ndüm ve F~hrettin Beyle de 
hır kere gorüşmeyi faydaaıı~ 
bulmadım. 

Narinin manevi babası ( Am
ma da sinir lakırdı değil mi?) Be
nimle çok marifetli konuştu: 

- Ben, dedi, Narine sizd 
bir şey gizlememesini evlenmeden 
evvel tenbih etmiştim. Fakat Sa-
mi Bey, Frenk tabirile raffine bir 
adamdır; his inceliklerine fazla 
ehemmiyet verir; böyle açık iti
rafları tehlikeli buldu. Bir müddet 
bunun gizlenmesini istedi. Narin 
de babasına uydu. 

( Arkası nr, 
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VEZNEDAR KIZ 

Muktesittir: Yürür yaya, 
Vemedar kı:ı koıar işet 
Gelen odur mağazaya, 
Açılınca sabah gişe 1 

Dnınp, kaybolmasm.. diye, 
Anahtarlar belindedir 1 
Para aayar her saniye ı 
Kaaa onun elindedir 1 

* 
Bu imi gördtığll ıamar 

Mftıterinin k1tlbi erir 1 
Bazılan, şaşkınlıktan, 
Fazla para bile verir 1 

* 
Patron bile ona tapar: 
Aman!.. Bu kız tıpkı ateş! 
O, aldırmaz, hesap yapar: 
Bet kere bq, tam yirmi beıt 

Yllretlmde vardır yaram: 
Atık oldum, veznedar kız! 
Feda olaun btitün param, 
Sen benimle ••len yalnız! •• 

Necd•f 

Bu Da Bir Fikir 
Bir operatör diyordu kir 
- Hastalarımı ameliyat eder

ken eğlensinler diye bir tarafta 
da uz çaldırmak istiyorum. Ya· 
hut, güzel bir gazel okutmak. 
Hasta bunları dinler, oyalanır. 

Doktorlara emniyeti olmıyan 
biri atıldı: 

- Mevlüt okutsan daha iyi 
olur, dedi, ruhu şadolur. 

TAKDİM 

Taksi Saati 
Mllfteri taksiden indi. 
Şofare sormuş: 
- Nekadar? 
-Ytb yirmi alb kurUf, Beyim. 
Şiför, taksimetrenin saatini 

laclirmifti. Mtışteri itiraz etti: 
- Hayır, y1iz alb. 
- Yilz yirmi alb. 
Müoakqa uzadı. 1, poliıe 

.... tti. M&şteri dedi ki: 
- Polis efendi, si:ıde binin, 

ayni yollardan tekrar geçelim;eğer 
Jiia yirmi alb tutana ben iki misli· 
ni Yerecejim, ytl:ı alb tutarsa on 
para vermem. Ra:ıı mıım ıoför? 

- Hayır. Ruı değilim. Va
kit kayip edemem. Yirmi kuruı 
kaybederim daha iyi. 

Yoz alb kuruşu aldı. Milşte· 
rile polis uzaklaştılar. Şoför 
muavinine dedi ki: 

- Müşteri saati görmeden 
idda etti. Eğer ayni yoldan git
seydik, yüz alh bile tutmıya· 
caktı, çünkU doksan alb yazdı! 

Mi Z AH 
TASARRUFUN FAYDALARINA DAİR 

Kadın 

evleneceğimi düşünerek epey para 
Tuarruftan daha iyi fey var mı? 

Resim Sergisinde 
Sabri Efendi saf bir adamdı. 

Ömrilnde resim sergisi nedir glSr· 
memiıti. 

Ahbapları, bir gün onu zorla 

resim ıergisine götürdüler. Sabri 
Efendi, duvarlarda çıplak kadın 

resimleri görnnce yanındakilere 
sordu: 

- Bunlar aabici kadın resim
leri mi, yoksa uydurma mı? 

- Uydurma değil hakikif 

- Allah Allah.. Bu kadınlar· 
da kumq parası diye, terzi pa• 

rası diye erkekleri masrafa so· 
karlar, ıonra da resim çektirirken 

giyecek elbise bulamazlar. 

YÜKSEK 

Kaynanalar 
Hakkında 

Bir mecliste hizmetçilerden, 
hayat pahalılığından, yerli mal· 
lardan filan bahsedildikten ıon· 
ra, tabii, sıra kaynanalara gelir, 
değil mi? ' 

Geçen gün, Şemsettin Beyin 
çirkin ve fena huylu bir kansı, 
bir de güzel kıu vardır. 

Orada bulunan bekar genç
lerden biri dedi ki: 

- Vallahi... Eğer ben evle· 
nirsem ve kaynanam sinirime 
dokunursa, hiç düşünmem, boğa· 
zını ııkar, öldllrürllm. 

Şemsettin Bey yanındaki arka· 
daşınm kulağına iğilerek "dedi ki: 

- Aman birader, gfırdUn mu 
bana damat olacak adamı! 

EDEBİYAT 

- Ah, nişanlım öyle gtlzel yazı yazıyor f ki... Adeta büyük bir 
edip, büyük bir şair... Dün çok güzel bir mektubuau aldım. 

- Güzel sözlerinden biri hatınnda mı? 
- Evet: "sana 1000 lira gönderiyorum.,, diyor. 

gün içindirl,, derler. 

Sarıya Dair 
Tramvayda, ıarı rengi üze· 

rinde, iki kişi konuşuyordu. Ay· 
nen not ettim. Biri diyordu ki: 

- Sarı rengini çok severim. 
Sen ? Ben bayılırım. Parlak ve 
neşeli bir renktir. Bizi besliyen 
Buğday başaklarının rengi sarı
dır; güneşte ne güzel parlarlar. 
ilkbahar güneşinin ilk ışıkları da 
sarı değil midir? En güzel çi-
çeklerde sarı hikimdir. Şairliği 
bırakalım: Yumurtanın sansı in· 
sanı nekadar besler! Ya, mayi 
halinde bir altına benziyen ıan 
zeytinyağı ne lAtiftir 1 Kuşlar 
içinde de en sevdiğimiz kanarya 
sarı değil mi? Kelılibar sarıdır ; 

yemeklerin lezzetini veren har· 
dal da öyle. Ya limon, portakal, 
mandalina? Hem bukadar söze 
ne hacet? Altın sarıdır, doıtum 
altin 1 

Öteki fU cevabı verdi: 

- Ben aarıdan nefret ede
rim. Bu renk olmasaydı daha 
mesut yaşardık. Çinliler •• Ja
ponlar gibi aarı ırklardan hoş-

lanmam. Esasen Avrupada Çin
lilerden 4

' un tehlike ,, diye 
herkes korkar. Hem biliyomm 

ki sarı rengi hastalığı temsil 
eder. San hastalık çıkan evlerin 
kap1S1na aarı kağıt asarlar. Bir 
de " aarıhk ,, denen iUeti cifi.. 
tin ! Aman Allahım... Ne k6tü 
hutalıkbr. 

Unutma ki sonbaharda •taç 
yapraklan, çiçekler, otlar, bntün 
nebatlar aararır, solarlar. Ku
maı ve klğıt gibi şeyler de ya· 
narken sararırlar. 

Hem insan alacaklıyı görün
ce sararır, fena bir haber duy
du mu sararır, hastalanır, sa
rarır, nihayet, A birader, ölür, 
sararır! 

GARSON KIZ 

Garson kıı hep barda klf' 
Sağa, sola, ileriye 1 
Müşteriler bazan coşat ~ 
"Ver bir ffıe daha ... ,, 

* 
Herkeı sever garson kısı: 
On beşinde bir goncadıtl 
Dudakları kıpkırmızı, 
Huyu biraz çapkincadırf •• 

"Yüzde onu senin .. ,, dly• 
Getirmiştir bar sahibi f 
Paraıı çok müşteriye 
Kullanıyor tuzak gibi J 

Fazla yazsa da beaabı 
Herkes dinler sözlerini f 
Beyler yutar çU.nki hapı 
Biraa ıUzse rözleriııi ! 

Mttıteriyi böyle yolup, 
ffepaini de aarhoş ederi 
Sonra: Fınabnı bulup, 
Ellerinden kaçar, gideri.. 

Şairin Kitabı 

Şair Necmettin Bey .. bab" 
değildi, fakat beş cilt kadar ' 
kitabinın mUellifiydi. 

Bu eserlerini kanının m...,,,J 
ları imiş gibi seviyor, kendi c' 
cukları addediyordu. 

Bir tanesini vaktile tabettir .. 
bütün masrafını cebinden ftl 
mişti. Fakat kitap satılmadı. 

Aradan seneler geçti. Bir , 
ıair Necmettin Bey parasız k;Jİ' 
( Hangimiz parasız ltalmayı.ı 1 ) 
Kitapçıya gitti ve sordu : 

- Yahu, bizim kitaptan iM 
satılmadı mı ? 

- Bir tane kalmadı. 
- Sahi mi ıöylüyoraunuz ? 
- Evet, hepsini satbk. 

Necmettin Bey 1evincinde' 
havaya sıçrıyacakb, fakat kibf' 
çının son iki aözn onu old., 
yere mıhladı ı 

Okka ile. 

HÜRMETIE KUSUR 

- Ya paranı vereceksin, .,. 
canı mi 

- Benim yaşımda bir adam" 
"sen,, diye hitap etmeğe utar 
miyor musun? 



"So n Poıta,, haftada iki defa aine .. 
layıfa d. 11 yapar. Bu .. yfalarda unyanın 

•n Y•n'ı ti tl 'n sinema haberleri, ar ı erı 

····tı • t 3 '" ve sinema ilemindeki 1An a 

• 
SiNEMA 

"Son Poıbı., HoliYutta hunıi muhbiri 

bulunan yeaiae Türk l'azetealdlr. Ho. 

Jivut muhabirimiz, her hafta bize mekl•p 

ıöoderir ve sinema ileminin içyü:ıünü 

anlatır. 

cereyanlarmdan bah9~dilir. 

Bir gazeteci arti.ttler ar. ... 
da bir renk anketi açmıt •• 
yıldızlara fU auali aormuttur: 

"Hangi rengi severainiz?" 
Buna herkes bir tllrlü ceYap 

varmif, yalnız şırm .. Barbara 
Kent,, şunlan aöylemiıtir: 

Leila ff.qains - Joan KratJ/ort -Doroti Jordan M. G. •• · 
Sinemasyıldızları · moda hareketlerini bilyük bir dikkatle ve günü günane takip ederler. Burada gCSrdGğOnüz 

üç yıldızın elbiıelerl en ıon moda numuneleridir. Şunu da ıUyliyeyim ki Dorotl jordanın arkaaındaki elbiıc ta- ı 

''Renk den.ilen ıeyden fıi9 
hoşlanmadığımı söylersem hay
ret etmeyiniz!,, 

Con Barrimor,, da açık ye
şil renkten hoşlanmaktadır. 

mam (2000) dolara yapılmışbr. 

Kadınları Bayıltan Yanık 
Bir insan Sesi 

• 1 ler menf aatfne verilen 
tlb livrenı Tibet geçenlerde Baltimur ıehrlnde ıt• .~ l mİf· Fakat o kadar 

nıllsamerede ( Küba aşkı ) ismindeki tarlnyı 101

1; tanesi heyecandan· 
l'iiıeJ ıöylemiş ki müsamereye gelen kadınlardan . • 

1 
hne e kotmuşlardır. 

~yılmış, birçok kadın da Livrensin elini sıkmak lçnt 
18 rıoo) kadın biri

.;:ka~ bu hüeum eınasmda kadınlar kavgaya tutuş~u~ ve kavga1ının 8nüne 
lerınt yaralamışlardır. Bir bölük poJfl, bu kanlı a ua 

llllıkülatla ıeçebilmittir. 

Anita Paj 
Günlerini 
Nasıl Geçirir? 

Artistler içinde sporla enfazla 
meşgul olan Anita Pajdır. Bir 
çok şampiyonlukları elinde bu
lunduran bu cazip yıldız, Holivut
taki binlerce artist arasında en 
intizamlı bir hayat geçirenidir. 
Hayatını babasının hareketlerine 
uyduran şirin Anita, bpkı babası 
gibi muntazam yaşar. Saatleri ve 
hareketleri çok hesaplıdır. Her 
sabah yatak odasından muayyen 
saatte çıkar ve ilk it olarak 
muntazam bir program dahilin- , 
de spor hareketlerini yapar. Sonra 
büyük bir iftiha ile kahvaltımı 
yer. Anita kahvaltıaından 
sonra kitap okumayı Adet edin
miftir· Bu kitap okuma faslı da 
bittikten .onra st6dyoya pler 
ve oradaki vazifesile meıgul olur. 

Şunu da derhal haber verelim 
ki güzel Anitanın, yananda ba
bası veya annesi olmadan ıoka
ğa çıktığı görülmemiştir. 

Anita çok para kazanmakla 
beraber yıbzlar arasmda tasar· 
rufu sevmek ve israf yapmamak
la şöhret almışbr. En büytik 
zevklerinden biri de para birik
tirmektir. ------

Güzellik Kraliçesi 
Parla 20 - 932 glbellik kıraliçesi 

Matmazel ( Line Kai11ondeıou ) 
(60) namzet arasından intihap edil
miştir. Yeni kıraliçe esmer renklidir. 
Artiıt olmak için hazırlanmıştı. 
Avrupa kualiçeaide ( 12 ) fUbatta 
Niıte intihap edilecektir. 

Katrin Kravfort Yeni 
Bir Film Çeviriyor 

.-itte ıllsel 61 Kabin Krayfort ,, un en yeni bir resmi. Bacak diia
ıtınlütürule birinciliği kazanan bu ıözel yıldız ( M. G. M. ) atüd 
larınd.a .Ye.ni . bir filme başlamıtbr. Şirin Katrln bu filmde biribiJ: 
zıt ikı h111ı bırlettlrmek yaz.ifeıinl Gzerine almışhr. Bu rol icabı Katrin 
hem ne~e!.1, hem kederli gözllkmektc, ayni zamanda zengin v e fakir gen 
kız rolunu meharetle oynamaktadır. Filmin mevzuu ı:enafo ve ası') ·1 ç 

n b. k ı k' b' 'f · ' 6 aı e1e me .•up ır ıxın ç r ın ır ı taraya kurban giderek fakir bir hayata dü,.. 
meıınden ibarettir. Fakat bu genç kız çok nıütkül bir mücadele devreaia• 
den sonra tekrar Hld eaadetine kavuımuıtur. 
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- Ya biz kande kalırız ? 
- Şimdilik Küpeli camiinde 

aram edersiz, yarın mUnaıip bir 
mekan bulup girersiz. Amma 
daptest dahi almadan yola revan 
olmıya borçlusuz 1 

Vezirin, ŞeyhUlislAmın ve 
hatta Padişahın emrını talil 
etmek Müderris Ef. için mUm
kiindü. O, bir nevi çiftlik demek 
olan medresesini kolay kolay 
bırakamazdı. Ayet uydurur, hadis 
uydurur, kelamı kibar uydurur 

. ve verilen emri çürütmiye sava· 
ıırdı. Sözle, llll ve idgam 
kuvvetile maksadına eremezse 
yobazlaranı fışkırtırdı, mesele ih· 
das ederdi, yine yemliğini elden 
düşürmezdi. Llkin işin içine rüya 
Ye lbni Kemal girince ürktD. 
Zaten bir höceresi cinler ve pe
riler elinde bulunan medresenin 
merhum ŞeyhUlislAm tarafından 
tamamile o taifeye terkolunmak 
istenildiğine zahip oldu ve bu 
vaziyette müdafaa teşebbUsünün 
tehlikeyi davet edeceğini düşün
dü, ağzandan lokması alınan bir 
mahluk ıstırabile içini çekti, 
talebesine döndü: 

işttiniz ya; dedi; Şevketlô 
Hünkar, medresemizin boşaltıl

ması için lbni Kemal Efendimiz
den emir almışlar. Mucibince 
amel olunmak iktııa ediyor. 
Hemen hazırlanın! 

Yarım saat sonra müderris 
efendi, kitaplarını koltuklayarak 
öne düşmüştn, talebesi de rab
lelerini, heybelerini, döşeklerini 
başlarında, . sırtlarında ve omuz
larında taşıyarak onun ardına 
takılmışb, Küpeli camiine gidi
yorlardı. Bostancıbaşı Ağa, ken
dilerine ne selim vermiş, ne bir 
ı6z söylemişti. Müfrezesinin ba
tında sadece gidişlerini seyret
mişti. 

Medresenin hemen yoldaşlar 

tarafından işgal edildiğini söyle
miye lüzum yoktur. Softalar ala
yı, köşeyi kıvrılır kıvrılmaz kn
çlik kafile medreseye girmişti. 
Oldukça temiz görünen böcrelere 
ıöz ucile dahi bakmıyarak doğ· 
naca mahut odaya, cinlerin ka· 
nrglhı denilip te yıllardanberi 
kimsenin adım atmadığı, batta 
1anından geçmediği kapalı yere 
sitmişlerdi. Bu böcrenin kilidini 
açmak, onlar için bir dakikalık 
if oldu. Likin örümcek ağlan, 
toz kiimeleri arasında oturacak 
rer bulmak o kadar kolay de
tildi. 

Bu sebeple Sipahi Ahmet, 
bir it bölüm6 yapb, bostacılar
dan birini hücereyi temizlerniye 
memur etti, sımsıkı kapalı du
ran pencereyi' açtırdı, burunlara 
,arpıp duran ağır kokulu taze 
hava ile giderdikten sonra an
pürge buldurttu, tozları kaldırb, 
ıu getirip her tarafı yıkattı, bu 
ameliye devam ederken yeniçeri 
Baki ile Züpte Beyi de çarşıdan 
nevale düzmiye gönderdi, sığın
dıkları yerde ilk iş oJmak nzere 
karınlarını doyuracaklardı. 

Onlar bu işle meşgul olur-

B• ne Kepazelik, 6u ne /aziha. Bir darillllnw 
baskın mı agpılıgor? 

ken beride bDtGn memleket çal
kanıyordu. Göçebe bir sürü 
halinde Küpeli camiine akın 
eden medrese halkımn bu taşı
nıılan ağızdan ağıza mübalAğa· 
lanarak her k~ede bir çeşit 
rivayet teken1ba etmesine se
bebiyet vermifti. Mahut hDce· 
rede mütellih cinlerin boy 
gösterip müderriti ve talebeyi 
sokaklara attıklan söyleniyordu. 

lbni Kemalin Ebussuut Ef. 
yi de yanına alarak medresenin 
boşalttınlmasa işine nezaret ettiği 
hikaye olunuyordu. Bostancıbap· 
nın Hünkir bahçesinden havaya 
kaldırıldığı ve bu tarik ile med
reseye getirildiği fısıldanıyordu. 
Hulasa herkes birşey uyduru
yordu ve her ağızda bir efsane 
dolaşıyordu. 

Bu dedikodunun müspet bir 
safhası vardı: Alim veya cahil, 
cesur veya korkak, dişi veya 
erkek tek bir kimse medrese 
semtine uğramıyordu! Hatta Bos
tancı kıyafetini taşıyan iki dev 
yapılı adamın çarşıdan satın al
dıkları bir süril nevaleyi taşıyan 
hamallar, medresenin bulunduğu 
ıob.ağa doğru sevkolunduklarmı 
görünce feryadı koparmışlar ve 

yüklerini atıp kaçmıya savaşmış
lardı. Fakat Bostancı kıyafetin
deki devler, silleliye silleliye on-

lan medrese kapısına götürmüş
lerdi. İşte bu hamallar da, bir 
alay cin tayfasının medresede 

dolaştıklarına şehadet ediyorlardı. 
Su ve bu, medreseye nevale gö-
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tlirüliif il da bir dedikodu vesilesi 
yapmışlardL Bu nevaleler, med· 
resede. bir peri cOmbilşll yapıla· 
cağına delil tutuluyordu! 

Hiklyeler, rivayetler; Kadı
efendiyl, Subaşıyı, Veznedar 
Ağayı ve btitnn bllyük memur
ları da heyecana düşllrmtlştll. 
Medreseye gitmek hiçbirinin ak
lına gelmemekle beraber işgal 
ettikleri mevkilerin haysiyeti na
mına hldisenin aslını anlamak 
istiyorlardı. Tahliye emri ne va· 
kit ve ne vasıta ile gelmişti, bu 
emirde sade rllyadan mı bahso
lunuyordu, yoksa başka bir illet 
gösteriliyor muydu, Kilpeli cami· 
ine kaldırılan mfiderris ve talebe 
için ne gibi hükümler tebliğ 
olunmuştu, onlar ıittin sene ca
mide mi kalacaklardı ? .. 

Bütün bunlan öğrenmek için 
Bostancıbaşıyı görmek lAzımdı. 
Bu zatın bu kadar mühim bir 
mas!ahatı idnre ederken kimseye 

haber vermemesi ve alaca karan
lıkta kale kapılarmı, çarşıları 

açtırıp yobazları sokağa atması 
manalı görünüyordu. 

Kadı Efendi ve arkadaşlara, bu 
düşüncelerle birleştiler, kalabalık 
bir kafile teşkil ettiler, sallana 
sallana Hünkar bahçesine gittiler, 
Bostancıbaşıyı görmek istediler. 
Daha Saraçhane k6prüsünün 
ucunda aldıkları cevap şu oldu : 

- Ağa Hz. mizacını bozdu. 
Kimseyi görmez r 

(ArkaH var) 

1 

Akti Müteyemmen 
Takvimi Vekayi Müdürü esbakı Vfl 

Darülfünun ile Kadastro Mektebi Alisi 
Türk tarihi edebiyatı müderriıi mer• 
hum Faik Reşat Beyin hafidui .,.. 
mülga Hariciye Nezareti Tercüme 
Müdürü merhurn Agih Beyin bira· 
derzadeai ve Nafıa VekiletJ Tercü
me Müdürü Kizım Beyin kerimeleri 
Nixir Hf. ile Yalova C. Müddeiumu· 
misi Muhterem Beyfendinin akitleri 
17 kinunuevvel perfembe günü To
katlayan salonlarmda icra kılınmıı
tır. Genç zevce ile zevç haklarında 
aaadetler temenni eyleriz. 

Bu ak7am aaat 21,10 da 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
mefhur muganniye 

ELVlRA de HİDALCO 
tarafından yalnız bfr konıer verlle('ektlr. 

ispanyada Bir istifa 
Madrit - Katalonya valisi 

M. Algera istifa etmiştir . 

Hitler Evlenme Şahidi 
Berlin, 20 - Hitler, Severin-

de evlenen arkadaşlarından Go-
belsin evlenme şahidi olmuştur. 

Fransız Bankası bir hafta ev
vel hoşa gitmiyen bir sürpriz 
karıııında kalmıştır. 

Fransız Bankasında çok muk· 
, tedir bir mütehassısm riyaseti 
1 altında çalışan bir düznne tetkik 

memuru vardır. Bunlar her ak
fam banknot olarak yapılan 
tahaillb gözden geçirirler, içle
rinde sahtesi olup olmadığına 
bakarlar, varsa ayınrlar. 

Fakat takriben beş seneden
beri Fransada sahte klğıt görül-
mediği için işleri rahattır. Bank
notlan mUmktbı olduğu kadar 
çabuk bir zaman içinde gözden 
geçirmiye bakarlar. 

Bununla beraber geçen gün 
bu memurlardan biri saydığı 
banknotlar arasında bir tanesi
nin fazla kirli olduğunu görmüş, 

değiştirmek üzere bir kenara 
koymUft ve o anda gözü bu 
banknotun llzerinde şUpheli 
bir yazıya tesadüf etmif, dik
katle bakmıf, sahte olduğunu 
anlamış. 

Bu hikayeyi okuduktan son
ra meıelenin derhal gazetele
re aksettiğine aksettiğine zahip 
olmayınız. Hayır, Fransız banka 
Bankası tellşa diif memiş. Mahrem 
bir tekilde işi polise anlatmış, 
poli. te tahkikata koyulmUf. Fa
kat koca Parisin içinde sahte 
banknotu yapanın kim olduğunu 
nasıl anlıyabilirsiniz ? Filhakika 
bu sahada zabıtarun yardımına 
yetiıen güzel bir tesadnf olmuştur. 

Bir gfln La Raino sokağında 

bir mağaza sahibi dnkkAnın önlln· 

den geçen bir Polisi 
içerde bulunan bir 
göstermiş: 

- Bu adam bana 500 f ~ 
lak bir banknot sürmiye ç 

Demiş, polis adamı tutmuı tf 
rakola götiirmüş, Roje M• 
adını taşı dığım anlt-.mış, ~ 

- Sahte banknotu kiOJ 
aldın? 

Genç bir müddet sonra 

adını taşıyan bir adamın 

ve adreıini vermiş ve anlaşılaısd 
Gak güzel bir hakkik !e • .Jıl 

bir matbaacıdır. SahtekP" 

etmiye başlamış, sahte b~ 
yapmış, bu genç vasıtaıile 
miye çalışmıştır. I 

Adamın söylediğine gö~ . .ı:ı 
rUlen banknotlar çok değil"' 
fakat asıl sahtekir olan ·~.JI 
henüz kurtulamadığı için haJ"' 
miktarı anlaşılamamıştır. 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

DOKTOR 

Ihsan 
Komedi 3 perde 

Yaıan ı 
F odör Lin:lo 

Tercüme eden: 

ISTAnBUL IWJ 

~~ m ~~ 
1il1 1 

Hb~~m:~ N. il 111111 
T enzilAtlı halk gecesi 

Yakında: Unlar Ermlt Muradın~ 
Oyundan sonra huıust tralll"' 

Altı yaşından aıağı olan f 
coklar tiyatroya kabul edileme 

Fransızca sözlü ve şarkılı 

SEVDA MACERALARI 
filminde yaşayan ve tamamen ona htıkim olan taklidi 

gayri kabil olan müstesna letafettir. 

M A R Y G L O R Y 
ve A L B E R T P R E J E A N 

tarafından temsil edilen bu kıymetli 

ve şayanı hayret film önümüzdeki 

Ça11amba akşamından itibaren 

ARTİSTİK ve OPERA 
ainemalannda birden irae edilecedtir. • 

Noel ve Yılbaşı Münasebetile 

ELHAMRA • 
sıneması 

HAROLD LLOYD'un 
bu sene görülecek yegane sözlü filmi 

A 

EVE LA LL AH 
eserile bir nqe ve kahkaha haftası tertip ediyor. 

Bu film okadar tendir ki bat dönmeai veriyor 1 ! 1 
23 KANUNUEVVEL ÇARŞAMBA AKŞAMI 

23 Klnunuevvel Çarşamba 

MELEK SiNEMASI 
(Academie Française) e mensup EDMOND ROSTAMD'ın ese
rinden muktebes ve Viyana' da SHOENBRÜNN Sarayında çev

rilen muazzam, fevkallde lüks ve muhteşem mizansenli 

N AP O LE ON' un O G L U 
(L'AIGLON} 

filmini takdim edecektir. 
Mümessili: (Comedie Française) den JEAN WEBER Biletler 

• şimdiden sahlıyor. Yerlerinizi tedarik ediniz . 
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ŞARK YILD z 
--- ---

Holivuta Nasıl Kaçtım ... 
Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 

'----------~45----------------- YAZAN: Selma Z 

F ransanın Rönessans 
Nefretle Bahsederdi 

~\hdÜlhamit, 
Devrinden 

Fakat Maiyetinde Fransız Bulundurmakt~n Vaz Geçmez~~ 
hır tavır almıştı. Merasımı 

NAKıti Z JYA ŞAKİR mahsusa ile itimatnamesini 

Her hakkı mahfuzdur 

-176-

Bu uzun )!kırdılar Ahdülha
~idi yormuştu. Fakat, yorgunlu
ıuna rağmen bugün bol bol ko
nuşmak istiyordu. Biraz durdu. 
Dlişünür gibi oldu: 

- Bakınız Allah korkusu, 
dedim de akl:ma bir vak'a geldi. 
Atal6m ya, Fransızlann (Rejan) 
devirleri pek çirkin vukuat ile 
doludur. Halk, 0 derece sefahate 
düşmüştü ki, artık ne ayıp, ne de 
günah kalmıştı. Herşey mübah 
addolunuyordu. O devrin rüesa
Basından biri bu iğrenç hayat 
İçinde o derece aklını ve şuurunu 
kaybetmiş ki - neuzübillah - kendi 
kızını istifraş etmiye teşebbüs 
eylemiş. Kızma bunu teklif edin

ce, kızı geri çekilmiş; 
- Bak baba... Herşeyi yap

tın. Fakat bu büyük cinayeti 
yapmaktan haya et... Benim, se
nin kızın olduğumu düşün. Bu
nu teklif etmekten vicdanın 
muazzep olnıuyor mu? 

Demiş ... Bu söz tizerine ada-

Abdüllramidin Avrupadaki 
dostlarından M. Lon 

j 

takdim ederken iki büyük 
sayfalık bir de layiha verdi. 
Bu layihamn bir tarafı Fransızca, 
diğer tarafı İngilizce yazılı idi. 
Derhal tercüme ettirdim. Bir de 
ne göreyim ?.. Layiha, "Kıhrıs,,a 
ait birçok metalibat ile dolu ... 
Hem de öyle metalibat ki, neuzü
billah, kabul edilecek olsa, ne 
hukuku hühümdari, ne de istiklll 
kalıyor. Adeta İngilizlerin vesa
yetine giriyoruz. 

Hemen doktoru çağırdım. 

Burjuvanın Gençliği 

Şayet bir hastalık olsa da 
yarısı hareme çağırılsa, 
bu halde gelirdi.. Derse 

Onunla beraber bir odaya ka
pandım. Doktor, ana lisanı de
recesinde lngilizceyi de bilirdi. 
LR.yihanm İngilizcesini de kelime 

gece 
· bekelime ona tercüme yaptır-

yıne 
Paşa dım. Dotor bu terciimeyi yapar-

ken, Fransızca kısmında mevcut 
daima: 

- Şimdi Fransızların ahlakı 
bozuldu. Birçokları fena adam 
oldu. Lakin bu doktor Sfibi 
iyiler de bulunuyor. 

Derdi. Hakikaten doktor çok 
kıymetli bir adamdı. Benim hem 
doktorum, hem de adeta müşavi-

rimcli. hocamdı. Ekseri zamanlar, llç 

beş kişi beraber yemek yerdik. 

Sofrada daima karşıma oturur, 
yemeklerime dikkat ederdi. Eğer 
hazmi bati bir şeyden fazlaca ye.-. 
sem, hemen karşıdan: 

S . ' - amaJeste ... 
der Ye işaretle, ( arbk yeter ••. ) 

diyerek beni faila yemekten 
menederdi. işte bu ıat, beni 

bazı ınüşkül vaziyetlerden kurtar
mıştır. Hatta bir defa şöyle bir 
bidise olmuştu: Sait Paşanın sa· 
daretlerinden birinde ( Koşen ) 
isminde bir İngiliz sefiri gelmi 'ti. 
Fakat sefirin gelişi, pek dostane 
değildi. Sefir, (itimatname) sini 
takdim etmek için huzura 
çıktığı vakit gayet barit 

olmıyan bir tabir buldu: (Mes'u
liyeti maneviye ... ] Ben bu işin 
içinden nasıl çıkacağımızı düşü-
nürken doktor parmağını bu 
kelimeler Uzerine hasara~ yü

züme baktı. O zaman derhal 
intikal eltim. Hemen doktora 
bir cevap yazdırdım. Bu 
cevapta sadece : [ Mes'uliyeti 

maneviye, ancak Cenabıhakka 
karşı olur. Ben, bu tabirden bir 
ıey anlamadım. Bunun izah edil
mesi lbımdır. ) dedim; diğer 
maddelerin hiçbirine cevap ver-

medim. Sükut ile geçtim... Bu 
cevabı hemen bir zarfa koydum. 
Bizzat mühürledim ve fngiltere 

kırnhna gönderilmek Uzere sefire 
yolladım... Aradan bir hafta ge
çer geçmek, ademi muvaffakı· 
yetinden dolayı sefir azledildi. 

İşte mühim bir aiyasl bAdiıeye 
doktorun yardımı ile böylece 
galebe çaldım ..• 

(Arkası nr) 

T ezkahtar çocuk, onu bana 
daha yakından göstermek için 
eline almış, göılerimin hizasına 
kadar kaldırıyor, kıymettar bir 
san'at eseri olduğunu izah edi
yordu. Evet, bunu ben de tasdik 
ediyordum. Okadar kıymettar bir 
san'at eseri idi ki; yalnız, (Buda) 
nın asıl ruhunu, necip felsefesini 
değiJ, onlara iman etmiş olan 
Mister Çangın, iosanlann felaket
lerine karfı derin bir merhametle 
bakan sakin ve mutavazı çebresi
nide taşıyordu. Acaba Çang, bü
tün o insani hasletlerini kazana
bilmek için bu bakır parçasından 
yapılmış olan (büyük mabut) tan
ını ilham almıştı? ... 

Artık bu mabudu satın almak, 
ona malik ve sahip olmak benim 
için kat'i bir kalp ihtiyacı idi. 

De hal sordum: 
- Buna ne istiyorsunuz?. 
- Yetmiş beş dolar. 
Derhal arkamı döndüm. Çan

tamın içindeki paralan, oradaki 
camekanm üstüne döktüm. Birer 
birer saydım. Hay Allah müste
hakkmı versin ... 

- Maalesef yetmi~ dört do
larım var. Eğer b.ı fiata verebi
lirseniz ... 

Çocuk, zannederim ki bu söz
lerimdekj derin niyazın manasını 

anlar gibi oldu. Mabudu, parala
rın yanına, camın üstüne koydu. 
Mağazanın sahibine gitti. 

Çocuğun avdeti, pek kısa sür
mekle beraber bana epeyce uzun 
sürmüştü. Çocuk yamma geldiği 
zaman, sakin bir tebessiimle de
di ki: 

- Mağazamızda her şeyin fi
alı tespit edilmiştir. Böyle ol
makla beraber, patron, sizin ar
ıunuzu kırmak istemiyor. Yetmiş 
dört dolara alabileceksiniz. 

Ah babacığım; eğer şu anda 
bana kocaman bir ( Çin mabedi) 
bağışlamış o!salardı, ancak bu 
kadar sevinebilirdim.. Aylardan
beri, en çetm mesai ve meşek· 
katlerle kazandığım, dişimden tır
nağınıdan artırdığım o yetmiş dört 
doları, sevine sevine kasııya say
dım. 

Gideceğim yere gidip işimi 
gördükten sonra, tramvay param 

düm. Eğer öğle yemeiimden ar
tan biraz yiyeceğim olma.saydı, 
bu akşam aç yatacağım muhak
kakb. Fakat ne ehemmiyeti var? 
Artık ben, aradığımı bulm~m. 
Bu bulduğum şey. bu içi bot 
bakır parçası, bana bir iman vo 
teselli membaı olacaktı. Buna 
baktıkça, onu hatırbyacaktım. 
Çünkü onunla bunun arasında 
derin bir alaka ve rabıta vardı. 
Bnzan o, uzun çubuğundan derin 
nefesle r çektikten sonra, ince 
helezonlarla kıvrıla kıvrJla tüten 

dumL nJara karşı gözünü yumar, 
tıpkı bunun gibi rengi ıolar. O 
da, bu mabut gibi derin bir 
vecdi istiğraka dalardi. 

• 
Eve gelirgelmez, yorgunluğu-

ma bakmadım aynanın altındaki 
masanın ortasına mul<avva ku-
tudan bir sedir yaptım. Oatüno 
de küçük ipek atkımı yaydım. 

(Mabut) u, bunun üstüne yerleş
tirdim. Şimdi oradan, bütün va-

karile, bütUn izzet ve ihtişnmile 
beni siizüyor. 

Ona gittikçe artan bir dik
katle bakıyorum. Sakin ve yu
mulmuş nazarlarında, insanlann 
kalplerindeki ezeli ve ebedi ih
tiyaca karşı derin bir rikkat ve 
merhametin gölgelerini görüyo
rum. Bir zamanlar, günlerce kar
şı karşıya kaldığımı z bu nazar
Jardal<i manayı okumıya çalış
mış, buna muvaffak olamamı~

bm, meğer bu yumulmuş göz
lerin derin gölgelerinde ne bü
yük ue ilahi bir ifade varmış. 

Tıpkı, Çangın süzgün ve de
rin bakışları gibi... 

lf-

Arasıra arkadaşlallmın evine 
gittikçe goruyorum ; hepsinin 
birer (Bebeği) var. Hepsi de bu 
bebekleri can ve gönülden se•i
yorlar. Sanki kendi öz evlatları 
imit ıibi.. Bu bebeklere müte
addit elbiseler yapıyorlar. Hcr
gün bunları değiştirerek tuvalet
lerini tazeliyorlar. Sonra da oda
larının en mutena bir köşesine 
oturtuyorlar. Bu Bebeklere 
(Maskot) diyorlar. Guya maskot 
uğur getirirmiş. 

mın aklı başına gelmiş, fena hal
de mahcup olarak geri çekilmiş. 
Kızm bu sözleri, tuibe altın 
kalemle yaıılmalıdır... Maamafih, 
Fransızlarda hazan iyi adamlar 
da vardır. Benim yanımda (Derse) 
paşa isminde bir zat vardı. Bu, 
vaktile Napoleonun yaveri imiş. 
Ben Avrupaya gittiğim zaman 
kendisini tamdım, yanıma aldım. 
Malimatlı ıeki ve bana çok 
aadık bir

1 

askerdi. • Bilhssa beni 
çok severdi. Mabeyin dairesinden 
hiçbir yere ayrılmaz. Orada. y~
tar kalkardı. Bir aralık bır IJ 
için bunu fransaya gönderdim. 
Yolda vapurun doktoru (Blont) 
İsminde bir ıatle ahbap ol
muş. Avdetinde bana bu 
(doktor Blont) tan uzun uzun 
bahsetti. O aralık benim de 
öyle bir adama ihtiyacım vardı. 
Hemen Derse Paşa vasıtasile 
doktoru getirttim. Şöylece bir 
tetkik ettim. Benim de hoşuma 
gitti. Ufak tefek yapılı, kısa 
boylu, beyaz ve sivri sakallı, 
gayet teuıiz giyinmiş bir a~a~-· 
Daima Çine, Japonyay__a, Hındıs· 
tana seler eden büyuk vapur-

Karagümrük 
Ve Büyii -adada 

1 
Günün Takvimi 1 olmadığı için evime yayan dön- ( Arkaaı ..-ar) ~-----------------------' ~r ____________________________________ _...;..,...,. __ __;~-

Resminizİ Bize Gönderiniz, ~ 

larda doktorluk edermiş. Ayda 
da otuz lira maaı alırmış .•• 
Ben derhal kendisine daha 
fazla para teklif ettim. 
Hatta ( mektebi bbbiye ) den 
bir de hocalık verdim. Fakat 
doktor: 

- Artık ihtiyarladım. Sıhha-
tim hocalığa müsait değil. Yalnız 
~Hiz.meti Şahane ) de kala· 
Yım. Dedi. Ben de bunu kabul 
ettim. Bu doktor da, Derse Paşa 
gibi ( Mabeyin ) de yatar, kalkar
dı. Antika meraklısı bir adamdı. 
Odasında, raflar ve sandıklar 
dolusu, kitapları ve antikaları 
vardı. Ne zaman bahçeye çıkıp 
gezse veyahut ne vakit harem 
dairesine girmesi lazımgelse 
derhal b eyaz eld;vcnlerini g iyer, 
lerteıniz bir kıyafetle görünürdü. 

Spor Hareketi 
Karagümrük idman Yurdu, 

klOp binnsı jçin büyük bir bina 
kiralamı~ ve haftada üç gün 
mütehassıs doktorların sıhhat ve 
beden mevıuu ~trafm~a _koferans 
vermelerini temın etmıştir. 

Yurt, faal azası arasında rakı 
cigara içilmesini menetmiş ve 

~: karannı tatbika muvaffak 

ı ..hır Karagümrük idman 
o nıui'·- ' .. .. 

Y d Almanlarla cuma gunu 
uru . ı·t• 

J 
D marta galıp ge mış ır. 

yapı a .,. S ki . b" 
Bü ükada İttihat por u u 

de teJilatıDl tevsi etmiş ve c~
cesi fırka salonunda bır 

~:ıotg~ermiştir. Balo~aki ~az?a~t 
ından teşkıl edılmıştır. 

kl~Jb:zasriyasetini müddeiumumi 
K u . "ı n'nden İsmail Hakkı Bey 
rnuavın e • 
idare etınektedır. . 

Spor Kangresı 
ld n Klübilnden: 

Kasımpaşa ma · 25 Xll s rk umumi kongremız -
ene ı .. u·· saat 10 da Ka-

931 cuma gun d ı · 
h. binasın a u 

na ıye 
sıınpaşa k . de inikat edece-
kl" nıer ezm . ~ .up b .. ,_~·n azanın teşrifi rıca 
gınden uı..u 

olunur. 

BUGÜN-21 kAnunuevvel 931, 

Pazartesi, Rumi 8 klnunuevvel 

1347, 10 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,21 Batışı 

16,43 
NAMAZ VAKİTLERİ - Sa· 

bah 4,33, öğle 12,11 ikindi 14,31, 

akşam 16,43, yatsı 18,22. 

Kasım - 42 

ALKAZAR 

ALEMDAR 
ARTİSTiK 

ASRI 
EKLER 

- Morga• umbuhanHI 

- Slhlrbu 
- Matmaael Nitut 

- Adalet l&\WŞunlın 

-Attık 

ELHAMRA - Gel bo9aaalııa 
ETU VA L - Mar..,u 
FERAH - KOD••• ...-,ete 
fRANSIZ TiYATROSU - R.flt Rıaa 

GLORY A - Se•gfden ıoara 
HiLAL - Sevr· 1.ı1n llOll •Hl 

KEMAi. a. - Raaputln 
MAJIK - lhmm sinema 7aldııı 
MELEK - Dcnbı ve kadın 
MlU.I - Parlıli kah'4ecl 

OPERA - Matmaı:el Nituı 
SIK - COrmll mqhut 

OsKODAR HALE - Sumru 
DAR0LBEDA Vl - Doktor hıaanl 
Kadıköy S0REYYA - Varşo,.. kaleıl 

lf. lf • 
Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

"17 AHMET Şi iSEK BEY : Ha- ı 
yal ve macera 

Aftl!~c mevzularından / 
kahrama n 1 ı k 
ve cesaret b!
diseler in d en 
hazeder, sine
mayı sever, 

bilhassa Ame
rikan filimle· 
rinl tercih 

eder ve bazı ahvalde artistleri 
taklide mütemayildir. Hilrriyetini 
taklit etmek istemez. Bazan inat
çı olur. 

• ALİ REMZl BEY : Tahlil kl -
ponlnnndaki sual hanesi karile
rimizin istedikleri şeyl~re dair 
cevap almalarına hizmet eder. 
Bu sualleri tayinde müşkülat çe
k~yorsanız, .. "umumi tahlilu kay
dıle fotografmızı 1ıönderiniz 
efendim. 

48 MA TMAZEI KATiNA: Snkin 

ve mahcuptur. 

Ev ve el isle

rinden haz.e

der, menf at-

lerini 

nefsine 

yalnn 

has-

retmez. Çabuk 

münkesir ve 

müteessir oh ı >1e barışır. 

• K. M. HANIM: Fotoğraf tah-
li!lerinin istikbalden haber ver
mekle hiçbir alaka ı yoldur 
Çünki bu bir falcılık dcğilcir

0 

~nun için sizin. istikbalde n .,.j 
bır yuva t eşkil edebileceği izi 
tayin edemiyeceğiz efendim. 

Fotoğraf Tahlil f(upo=ı 
1 l inci Sayfamı7.da bulacaks1 'l z. 

-
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden r H. R. -38- Yaıan: Emil Ludvig 

- K mm Doktora S.mi Ekrem• -

Eşil, Edvard Grey Trajedisinden Daha 1 
• 

Berbat Bir Vaziyet Karşısında idi 
Ayni zamanda İngiliz hariciye 

nuırıGrey Petresburga üçtlncll 
bir mUracatta bulunuyor. 

"Benim mütaleama göre bu· 
rada efkArı umumiye Sırp lbtill· 
fmdan dolayı bizim harbe pme
miıe muvafakat etmiyecektir. 
Şayet harp çıkarsa, belki... Bizde 
sürükleniriz. Fakat ben bunu 
bertaraf etmiye çalışıyorum. 

Sulhu muhafaza etmenin ye· 
ııAne yolu, diğer dört büyüle 
devlet Rusyayı ve Avusturyayı 

hudutlarını tecavüz etmemiye 
davet etsin. Şayet Almanya 
bu noktai nazarı kabul ederse 
Fransamn dalbizim de bu yolda 
yörüyebileceğimizden emin bulu
nıycrum. 

f ngilterenio sefirlerine ve bu 
arada tabiatile Berline de yol· 
ladığı bu mütalaayı Almanyanın 

Londra sefiri de hükumetine tel· 
graflamıştır( Harp vukuu halinde 
İngilterenin bitaraf kalması az 
muhtemeldir ] demiştir. 

Jit' 

Feci teselsül burada başlar. 
Bu dakikadan itibaren Grey'in 
zihnini fU nokta işgal etmiye baş· 
lam ıştır: 

- Sefirlerime gönderdiğim 
haberi bütün dlinya, o arada Al· 
manyada da alenen ilan etsem 
nasıl olur? ÇUnki harp vukuunda 
İngiltere de seferberlik yapacak mı 
ıualinin cevabını herkes düşün

mektedir. Paris ile Petresburg 
Halaskar söziimüzü bekliyorlar. 
Hayır, bunu. yapmamalıyım. Bu 
hayat memat kararıdır ki bunu 
parlemento ittihaz edebilir. Bu· 
gUo memleketimi bir " evet ,, de· 
mekle bağlıyacağım. Ya yarın 
memleketim bunu hoş görmez 
ve benim yaptığımı tanımazsa?!. 
Çünki ne ben, ne Asquith, nede 
herhangi birimiz, yarın halkın, 

matbuatın, parlamentonun ne İs· 
tiyeceğini muhakkak surette 
nasıl keşfedebiliriz ? Şu halde 

herşey hadisata, taarruzun baş· 
hyacağı, yahut başlamıf görün
düğü tarza tabidir. 

Grey yine düşünüyordu : 
- Bu böyle olmakla beraber 

tehdit etmek mecburiyetinde
yim ? Berlinde, Viyanada asker 
ımıfı memleketlerini harbe sii· 
rUyorlar. Düşmanlarmdan daha iyi 
hazırlanmış olan müthiı Alman 
ordusu iki müttefiki yenmeyi ku· · 
rabilir, Fakat üç müttefiki y~n

meyi kuramaz! 

Sir Edv:ırd Gre_v 
ve Rusya Almanyaya karsı bir 
harbe atılabilir!cr. Fakat kendi
lerinden bu muavenet esirgene
cek olursa, bizi muatep ederler. 
O zamam böyle meşum bir harbe 
sürüklenmiş ve İf işden geçmiş 
bulunur ... ., .. 

Pekeski devirlere aitbir trajedi
de olduğu gibi iktidar mevkiiııdeki 
bir adam nevmit bir vaziyettedir. 
kalhinin, fil:ri:1in bütün kuvvct!e
rile, fena neticelerini gördüğü bir 
yan!rş harekeli nıennetınek ister. 
Faknt heme yapsa vaziyet ber
battır, bizzarur böyledir, vebu za· 
ruret, senelerdenberi kendisini 
yarım teöbirlere sevkctmiş elan 
zaaf İll~ mütenasiptir, hatası kü
çük, emeli saf, ıı ahcubiyeti bii· 
yük, gayreti ciddi, fakat akibet 
fecidir: 

Eşil trajedisinde olduğu gibi. 

vm 
Sab!rs;zlar 

Bir adam üç gün üç gecedir 

bir sür'at katarında seyahat et
mektedir. Adı İzvolskidir. Bu 
adanı yalnızdır, Hummalar içinde 
düşünmektedir; beyoini, Avrupa
nın en mustarip beynidir, k:ılbi 

bu dal<ikada iimit, garez, hırs, 

iptila gibi binbir ateşe makes 
olan en dertli bir kalptir. Tren 
şimdi Alman topraklarından geç
mekte, Petrcsburgtan Parise git
mektedir. Adeta bir dehşet pos· 
tası halindedir. 

* fzvo11'ki muharebeyi uzun ı:a· 

Suriyede 
Umumi Af İçin Yeni 

Bir Teklif Yapıldı 

Berut 20 ( Husuıi ) - Bu
günden itibaren bütün Suriyede 

Kendi tarafından da bilAhare 
yazılmış olduğu vechile bu deru
ni müsar~anm en yl\ksek nokta
ımdn Greyin ruhi vaziyetinin 
hulasası şu idi; 

. intihap başlamıştır. Vabmilerin 
bu intihaba girmiyecekleri anla-

"- Ôntimde öyle berbat bir 
tehli '<e dolaşıyordu ki, tehtit ma· 

kamında söylüyebileceğim her 
sl>zi1 epeyce hesap ve kitap 
etmeli idim ve ancak onu ber
taraf edebilecek birşey · söy· 
lemcli idim. Bizim mavenetimize 
ıman ve itikatları olan Fransa 

şılıyordu. Dün Vatanilerin reisi 
Etasi Bey halka bir beyanname 
neşrederek intihaba iştirake da
vet etmiştir. Franaanın Suriye 
fevkalada komiserinden bir söz 
almadan bu beyannameyi neşret
tiği için vatanilerin kazanması 

çok şüpheJi görülmektedir. Vata
niler hükumete hariçte bulunan 
Suriyelilerin affedilmesi hakkmda 
tahriri bir teklif yapmışlardır. Bu 
teklife henüz hükumet bir cevap 
vermemiştir. 

manlardanberi arzulıyor, fakat 
şimdi bu derece yaklaştığım gö
rünce içinde bir tevahhuş hisse· 
diyor, çok erken geldiğini düşü· 
nüyordu. Bu harbi büti.in mevcu
diyetile istemiş, fakat hariciye 
nazırına da her türlü isticalden 
tevakki hususunda tavsiyelerde 
bulunmuştu. 

"" İzvolski muharebeyi istiyordu. 
Fakat 19•7 den evvel değil, vo 
ancak hadisatın son derece mü
sait olduğu bir sırada istiyordu. 
O menfur Avusturyanın hakkın
dan ancak o zaman gelecekti. 
O saatte İzvcls!<i neler yapaca· 
ğmı bilirdi.. Fakat bugiin ? Aca· 
ba Pariste lazımgclen cesaret ve 
hamaset gösterilecek mi, yoksa 
kafi derecede gösterilemiyecek 
midi? Bilmiyordu. 

Şayet telgraf o gün Belgrat· 
tan Petresbnrga iki S3at evvel 
gelseydi ayni harp sefinesine 
kendisi de biner , bu haklı 
karar günlerini F rans:z Reisicüm
hurunun yanında geçirirdi. İac!esi 
kabil olmıyan bir surette geçik
miş o!an o saatlerde f ransamn 
en büyük iki devlet adamı ile 
adeta bir şntranç tahtasınm kar
şısında imiş gibi her taşın her 
hareketini, bu hareketin suret 
ve sebebini görür, okur, tahlil 
eder, hakiki vaziyetin ruhunu 
ke>fed .. rdi. Biraz evvel Petres
hurgtan ayrılırken garın rıhtımın· 
da Fransının Petresburg sefiri 
Paleologue kendisine yemin 
et, iş, vakt in geldığini söylemiş: 

"-Bu sefer artık harp! Demişti. 
F airnt kendisi şahsen ayni hisle, 
hareket etmiyordu; onu tahrik 
eden ya:nız "intikam,, hissiydi. 
Rus devlet adamının ruhunda, 
beş yıldanheri fasılcısız gürülde
yen sadece bu idi. 

Bu zat miifrit zarafetile tah· 
silini Avrupndz yaprmş Rus 
g <lzidclermi temsi1 eden bir 
tiptir. Servet ve samana mus
ta~rak Rus vila• et rnde,...anından-

o J • 
d:r. Bunlar kendilcr:nı Rusyamn 
en yiiksck bbalrnsı addederler. 

( Ar::.ısı \ ' .1r ) 

Fırtına 
Suriyede Müthiş Eir Fırtına 

Hüküm Sürüyor . 

Berut ( İ-I,~~si) - iki gün
dür fa:ulasız surelte bir sağnak 
halinde yağan şiddetli yağmur· 
lardan sonru miithiş bir fırtına 
başlamış, onu da kar takip et-

miştir. Bütün civar dağlar karla 
örtüldüği\ gibi şimdiye kadar 

kar tuttuğu kaydedilmiyen sokak
lar bile kar altında kalmıştır. 

Soğuk çok fazladır. Berutla 
civar vilayetler arasında müna
kalat durmuştur. Şam yolunu 

açmak için buradan birçok ame
le gönderilmiştir. Denizde birçok 

ınotörler ve kayıklar batmıştır. 

Klnuuuevvel 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: S. N 

YILBAŞI 
Jale ile Şevket 

nında oturmuılar 
den bahsediyolar. 

Sobanın ya· 1 
öteden beri-

Jale - Ne düşünüyorsun ko· 
cacığım? 

Şevket - Düşünmüyorum. 
Düşünmemek hazan iyi olurf 

Jale - Peki, amma, iki haf· 
ta sonra yılbaşı olduğunu dü.şiln
müyor musun? 

Şevket Hiç düşllnroek 
işime gelmiyor, çünki kanunda 
ev kirası, elektrik, gaz, telefon, 
müteaddit yerlere para vermek 
icap ediyor. Aman beni düşün· 
dürme. 

Jale - Onu biliyorum. Fakat 
ayni zamanda bir kanunusanide 
bizim mübarek yıldönümü var! 
Unuttun mu? 

Şevket - Ne yıldönü mü? 
Jale - Nekadar .. unutkan· 

mışsın!.. Hatırla bakayım ..• 
Şevket - ..• 

Jale - Canım Şevket unut· 
tun mu? Bir kanunsanide evlendi· 
ğimizin üçünçil yıl dönümüdür. 

Şevket - Evd doğru! Nasıl 
k. . ' va ıt geçıyor .... 

Jale - Ne gfö:el gündU? 
Şevket - E . . . vet f. .. 

Jale - Üç seneden beri se· 
nin saadetini temin için çalıştım .• 

Şevket - Tabii!... Tabii!.. 
inkar mı ediyorum? Fakat ev· 
lenmek meselesi.. .. 

Jale - Ta111ştığımız gün bir 
az sarhoştun ! Hatırlıyor musun? 
Fikret Beylerde idik... Bana 
boyuna içirtmek istiyordun ... 

Şevket - Her halde o gün 
fazladan fazla sarhoş olmalıydın 
ki, bir mektep çocuğu gibi izdi
vaca o akşam karar vermış 
olayım. 

Jale - Pişman nu oldun ? 
Şevket - Yok amma!.. Ev

lenmem dolayısile ailemle darıl· 
dım. O gün bugün yüzümü gör· 
mek istemiyorlar. Hayatımı kaza· 
nabilmek için otomobil garajla
rına İngiliz anahtar. satıyorum. 
Bereket, anahtarlar sağlam değil 
de çabuk kırılıyor. Geçiniyoruz, 
fena değil.. Daha iyi de olur. 

Jale - Ehemmiyeti yok ... 
Biribirimizi seviyoruz, ondan iyisi 
yok! 

Şevket - İyi f.. Güzel!.. Her· 
şey bununla bitmez? 

Jale - Daha ne olacak? Sa· 
kin bir hayat yaşıyoruz! 

Şevket - Memnunsan diye
ceğim yok!.. 

Jale - Ah 1 Sen ne temiz 
kalpli adamsın! Bana o gün için 
ne hediye vereceksin? 

Şevket - Çocuk musun Jale! 
Hediye modası çoktan iteçti. 
Şimdi ancak yirmi beşinci ıenei 

devriyede merasim yapılır, hedi
ye verilir. Sonra ancak üç sene 
oldu, l iribirimizi daha iyi tam· 
yamad1kl 

Jale - Ne? .•. Beni? ..• 
Şevket - Canım ... 

Jale - Cammı, mammı yok. 
· Yılbaşmda bana ne vereceksin? 

Şevket - Yılbaşı hediyele-

- ------ -·. 

rinden korkarım! Kadınların lfl" 
hı o gUn pek fazla olur . 

Jale - Fazla mı olur? Bell O" 

fak bir yadigAr isterim. Beni uout
madağına bir işaret olsun da pe 

olursa olsun! 
1 Şevket - Ha !.. Soluk aldılll 

Söyle ne istiyorsun hakabm 1 

Jale - Bir otomobil l 

Şevket - Ne? 

Jale - Bir otomobil 1 

Şevket - Delimisin be kafi 1 

Jale - Deli değilim. OtoıoO" 
bil alırsan, ben kullanmasını ff' 
reneceğim, seni de tabi pıir'" 
smdan kurtarmıt olurum ! 

Şevket - Sen bu ıevdadall 
vazgeç! Taksiye otur daha ucu' 
olur. 

Jale - Seninle de hiç ciddt 
konuşmak olmuyor !... 

istediğimi alacak mısın? Yok· 
sa yok? .. 

Şevket - Şu tahdit zaın•· 

moda, daha tasarruf haftası bit
meden, bu yolda israf benidl 

işime gelmez? Ne? işim ka~madı 
da sana bir Rols - Roys alacağılll 
değil mi? 

Jale - Senden kim Rols .. 

Roys istedi? Bana elden düş01• 

ufak iki kişilik bir otomobil iıtİ" 
yorum. 

Şevket - Sen galiba ortalık

tan haberin yok. Sonra senill 

gibi, şık, güzel bir kadına biç 
elden düşme otomobil ahr mıyım 1 
Tanıdıklarımız ne derler? Olmaı 

olmaz 1.. Ben sana bir Rol5 .. 
Roys alacağım ..• 

Jale - ( Şevketin boynuna 

sarılarak) ahi Şekerim, nekadar 

nazik, ne kibar kocasın! 

Şevket - . .. Aalacağım anı· 

ma, daha bu sene değili Şu tah· 

dit devri geçsin de düşünürüz! 
Sonra bu yılbaş' denilen gün 

berseııe ayni günde tekrar geliri 
Değil mi karıcım? 
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Benim Bütün Hayalımı Baştan Başa 
VeBir Dakika İçindeDeğiştirmekliğime 

Sadece Bir Kitap Sebep Olmuştu 
---~--~~~~--~~------~~~~~~~~~~~ 

.:_52 

~e ben k d. . .. d. F k en ısınc gucenemez ım. 
b a at hiçbir defa şikayet etmedi, 
r:nun~a beraber öyle his!tediyo
J dnı .. kı Mistr W est vaziyeti an· 
l ım b • .. k 6 ' laman muhakgak ena 

end' • ısıne söylenen herşeye ina-
nan h' kk' et . . •r adam,, olarak tela ı 

rnıştır. 

... 
~ Mistr W est in raporunu oku-
ett~an sonra ( Natal) a hareke~ 

1111• O gün Mistr Polak bem 
IÖbiye gelmişti, hareketimin 
ec ebiıji son1yordu. Tamamen 
•nlattım. istasyona kadar bana 
l'clakat etti ve ayrılırken : 
I» - Seweceğinize emin olduğum 
il' eser, diyerek bana bir kitap 
~tb. Bu kitap ( Ruskin ) in 

Sonuna Kadar .. admı taşıyan 
t&eri 'd' • ı. 

Bu kitabı bir başladıktan 
lonra bırakmak mümkün değil
di.. insanı teshir ediyordu. Jo
hansborg ile Natal arasında 
Yirmi d~rt saat süren seyahıt 
eanasıoda baştaobaşa okudum, 

okuduktan sonrada o gece uyu
yamadım ve bu kitabın tesiri 
aftmda hayatımı deği,tirrniyc 

karar verdim. 

Mektep aıralarmda geçen 
aeneler zarfında klasik eserler
den başka birşey okumamış ve 
lllektubu müteakıp faal bayata 
•tıldığım için bundan sonra da 
olaımıya vakit bulamamıştım. 
Binaenaleyh edebiyat bahsinde 
büyük bir wkufa mr.lik o}duğu
llıu söyliyemem. Bununla beraber 
hu mecburi mahrumiyetten dolayı 
hUyük bir .şey kaybettiğimi de 
lannetmiy<ırum. Bilakis okuduğum 
kita.plann mahdut oluşu okudu
iuın şeyleri hazmetmckliğimi 
teınin etti. .. 

Hayatımda ani ve filiki bir 
d~ği~iklik yapmış olan yegane 
ltitap ( Ruskin ) in bn eseridir. 

En derin kaoaatlerimden ba
~ı ( Ruskin ) in düşüncele· 
~llde bulduğuma kaniim. Bu se-

epiedir ki bu kitap beni esir 
etnıiş ve hayatımı değiştimıiye 
lalecbur bırakmıştır. 

Bir ıair, insan kalbinde saklı 
...._ en iyi şeyleri çıkartabilecek 
•1- ~damdır. Şairler berkesin 
~e müsavi bir tesir bırak· 
~ar. Çiinki herkes mfigan bir a:::te inkişaf etmiş değildir. 

.. . biz ben ( Ru.skiıı ) io •et· 
eliği dersleri nasıl anladım: 
ltı l - FudiD k•ymeti herkelİrl 

)'llıclinde mündemiçtir. 

L_ . 2 - Herkes hayabru siy ile 
~ıımak hakkına maJik olduğu 
~n bir kanun adammm siyi, bir 
t rberin sayi iJe ayni kıymet· 
edir. 

3 - Gerek bir çifçinin ve 
~ek bir aan'at adamınm çalış-· 
llaa hayat. yaşanılmıya değen 
Yeg8ne hayattır. 

Ben bu üç hakikatten birin
tı'sin; zaten biliy~rdum. ikincisini 

derhal anlamıştım. Fakat 

üçünçüsü bana hiçbir zaman gö-

rünmemişti. 
Son jki hakikatin birinci ha-

kikatte saklı olduklannı bana 
anlatan Ruskin oldu. Bu prensip• 
leri fiHyata dökmek için daha 
plak sökerken hazırdım. 

( Ruskin ) iıı eseri ile kafam
da yaptığı inkılabı ( Mistr 
Nest ) e anlattım ve ( Hintli dü
şüncesi ) ne yeni bir şekil ver
meyi teklif ettim. Bu teklife 

göre: 
Mecmua bir çiflli~e nak-

ledilecektir. Bu çiftlikte 
çdsşan h<'rkc.s yaşamak için 
ayne'l yekdiğeriniııkine müsavi 
maaş alacak ve boş zamanların
da da ( Hintli Düşüncesi ) nin 
tab'ı ile meşgul olacaktı. 

Mıstr We.ı,l teklifi lcabul etti. 
Çifflikk çalışacak olanlara nıilJi
yel farkı nazarı dil<kate alm
mal<sn~ın ayda üçer lira maaş 
vermeyi kararlaştırdık 

Fakat şimdi mevzuu bahso
lan şeyi, matbaada çalışmakta 
olan orı işçinin bir çiftliğe yer
leşmiye ve mukannen bir maaş 
almıya razı olup olmıyacakları
nı bilmekte idi. Maamafih biz 
ra11 olmayacak olanlara yevmiye 
vermekte devam etmeyi kar~ 

laşbrdsk. 
Matbaada çahşanfor arasmdal 

yeğenlerimden biri olan Chagan
dal Gandhi de vardı. Kararlaşbr
dığım şefdi Mistr ~/este olduğu 
gibi onada söylemiştim. Yeğeni
min bir kansı ve çocukları vardı. 
Fakat küçüklüğündenberi bir 
rehber olarak seçmiş ve idarem 

altında çalışmıya alışmışb. Bana 
mutlak surette itimadı vardı. 
Binaenaleyh teklifimi münakaşa
slz bir surette kabul etti o 
zamandanberi de yanımdan ayrıl· 
madı. 

Bundanbaşka miirettip Go
vinsnvaoi de teklifi kabul etti. 
Fakat diğerleri programda itiraz• 
da bulundular. Bununla beraber 
matbaayı götüreceğim yere git
miye raıı oldular. 

• İşçilerle yeni şekli kararlaştır-
maklığım için iki g0.1den fazla 
zaman aarfettiğimi hahrlamıyorum. 
Bu defa bu noktayı kararlaştırdıktan 
sonra gazetelere bir iJan vererek 
(Durban) civannda ve imkan nis
petinde bir demiryolu istasiyonu 
yakininde satılık bir toprak ara
dnn. Mistr Phönix tarafaudan bir 
teklif geldi. Mıstr Nest ile gidip 
gördük ve bir hafta sonra yirmi 
döniim toprak satın aldım. 

(Mabadi yarın) 

Belediyede 
Vazifeye Geç Gelenlere 

ihtar Cezası Verildi 
Belediye Reisi Muhiddin Bey 

ev\lelsi gün saat sekizde beledi
yeye gelmi§ ve tam aaat dokuzda 
bütün şubeleri gezerek memurla
rın muayyen zamanda vazifelerine 
gelip gelmediklerini teftiş et· 
mişlir. 

Muhiddin Bey dün de saat 9 
da teftişi tekrar etmiş ve bütün 
memul'lara vnife başında bul
muştur. Vaktinde işine gelmiyen 
birkaç memur da ihtar cezası 
almıştır. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 

Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi' felaket gelebilir. 

O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez 1 

• 
Türkiye iş Bankası 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

21 Kanunuevvel 931 Pazartesi 
fstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

U.t gramofon neşri) atı, 19,S nlattur
ka •az, 20,S gr•mofonla opera par
çaları, 21 alaturlca sab, 22 orkestra. 

Heilsber~ - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 komedi Der Spiebeugladen, 
21,20 aalon orkestrası. 

Brüno - (341 metre, 75 kilovat) 
21,~ klavye konıeri. 

Mühf aker - ( 360 metre, 7.S kif o· 
nt) 20, Franlrfurttan naklen Win
teraonnen mörhen, 20,50 Frankfurt
tan naklen aalon orkestrua. 

Bükre~ - (394 metre, 16 kilovat) 
20,40 ırramofon, 21 salon orkeıtraaı. 

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

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

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,45 cazbant, 20,45 Beelhovenin eaer
leri, 22,15 ak.fam konaeri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat> 
20 opera orkeatraaı tarafından kon-

ıer, 21,45 SovnJrnnın Çıgı111 orkes
trası. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
va~) 19,30 araruofon 20 musiki hak
kında bir konferans, 20,15 Zu:ıa 

opereti. 
Berlin - (1635 ınetre, 75 kilont) 

20 hafif mu8İki, 23 danı havalara. 

22 Ka.nunuevvel 931 Sah 
lstanbul - (1?00 metre, 5 kilovat) 

18 ıramofon, 19,S ince saz., 20,S 
parnofon, 21 ince ıa:ı, 22 orke!itra. 

Hedaberr - (276 metre, 75 kilo
Tat) 20 Viyanadan naklen opera 
parç&lara. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat ) 
19•20 den itibaren Çek istasyonla
rından nakli. 

Mühlnker - (360 metre, 75 kilo
vat> ~0,55 Frankfurttan naklen fen 
hiklyelcr, 21,10 orkestra. 

Bükreı- (394 metre, 16 kilovat) 

21 korkeıtra, 21,30 konferans, 21,45 .., .. 
Belgrat - (429 ınetre, 2,S kilovat) 

20 milli tarkalar, 20,30 Zağrcpten 
nakil . 

Roma - ( 441 metre, 7S kilovat) 
21 lronıcr. 

Viyana - (S11 metre, 20 kilont) 
20 Viyana operetleri. 

Peıte - ( 550 metre, 23 kilovat t 
20 Viyanadan naklen Viyana ope• 
retleri. 

Varşova - (4411 metre, 156 kilo

vat ) 19,30 gramofon pliikları, 20,15 
halk konseri. 

Berlin- ( 1635 metre, 15 kilovat) 

20 Viyanadan naklen Viyana operet
leri, 22,50 musiki. 

r------------------------
- Dikkat: Dercetmekte olduğumuz proi'raınlann Avrupaya ait 

olan kııma vaaaU Avrupa ıaatinc röre tanzim edilmi7tir. 

lıtanbul aaatine tatblkı için Avrupada aaat ( 12) oldu}u 

ıaman fatanbulda ( l) • pldifi farsedilmelidir. 

Bu Dava 
Eski Davadır! 

( Baş tarafı 1 inci ıayfada) 

[ Bugüı.kU para ile otuz bin 
lira!.. J 

lbrahim Ketbiida, sade bir 
nüıniinedir. O nümuneye uygun 
nice Kethüdalar daha vardı ve 
böyle yaşıyorlardı. Demek ki Uç.ün
cü Selim devrinde ki tasarruf 
teşebbüsleri müspet bir nelice 
vermemişti. Falrnt tasanuf zaru
reti gittikçe tazyik.mı arttırıyor

du. lkmci Mahmut devrinde bu 
tazyik bunaltıcı bir kuvvet ol
muştu. Binaenaley yine meclisler 
topJandı, yine miiıakereler yapıl
dı, yine kararlar verildi. Bu se
fer de ayni terane duyuluyordu • 
Giyinmekte, süslenmekte ve ye
mekte tasarruf edilmesine çalışıl

mak isteniliyordu. Bu meyanda 

biiyük riitbeli zevatın sofraların· 

da ancak yedi kap yemek bulun
ması da kararlaştırılmıştı . 

Bu kararan nasıl tatbik olu~ 

duğuou da Şarıl ıarleden dinliye• 
lim. Müverrih: 

.. Bir defa Halet Efendinin 
sofrasanda teudiif en bulundum. 
Vakıa ycınek yedi türlü idi. 
Lakin havuz gibi ınertebaoiler de 

Çelik 
Miğf erlilerin 
Teessüf Ü 

1 
Berlin, 20 - Çelik Miğferli

Jer teşekkülü, Reisicümhurun da 
kararına iktiran eden son kışlık 
ihtiyaç. emirnamesinin muvakkat 
olduğu, ne dahilde sükunu ve 
ne de Alman ıktısadiyalmı kur
taramıyacağına dair bir karar 
kabul etmiştir. Kararda denili
yor ki: 

Fahrı azamız: olan Mareşal 
Hindenburgun da son emirname 
nin mes'uliyetini üzerine almak 
lilzumunu duyması, Çelik Miğfer-~ 
liler tarafından derin bir teessür 
ve teessüfle karşılanmıştır. 

Alınması icap edecek vahim 
kararlara karşı çelik m ·ğf erliler 
bütün siyasi müc<ıdeleler için ve 
bilhassa Prusya intihabatının ha 
zırJıklarına büyük bir faaliyetle 
müdahale edeceklerdir. Çelik 

miğferliler ayni yolda hulüs ile, 
sadakatle c;ahşmak istiyenlerle 
teşriki mesaiye hazır bulunuyor
lar. Çelik miğferlilerle çiftçiler 
Almaoyauın techiı ve müdafaa
sında mütesanit surette hareket 
etmiye karar vermişlerdir. 

gctiriliyorda. Gayet nadir ve ----·-···--···-· .. ••· .. ····-······-· 
oefaa pylerdi. Kemiyet ve key• 
fiyetine~ es"arm da bahasına kı

yasen bu sofrada üç yüı kuruı
hık ( bugiinkü hf"..sapla üç yilı 
lira ) masraf tahmin eyledim. 
Binaenaleyh tasarruf maddesi 
temel tutmadı, kimse bildiğinden 
geri kalmilclı., Diyor ! 

Görülüyor ki dava, bayJi eski
dir ve başladığı tarihtenberi 
rengini •e şeklini değiştirme
miştir. Temenni edelim ki bizim 
ahitlerimiı, peymanlarınıız mü
essir Ye müsmir olsun 1 

,.otolra/ Tahlili Kııpr1na 

Tablatlnitl larea,.•k latlyeruıııı 

fotojnfııu.&ı 5 adet kupem Ue bir· 

ilk\• ~oderi"1s. F'otoJrafııııs aır&JA 

tabidir ve iade ıadnmo:a. 

--~------~----------' ---------ır--------~ 
••ya ıan'at? 

Hımlfl auallerhı 

eev.ı~? 

Foto}raf fnU ar 
edecek mi f 

---
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EMLA VE EYTAM BANKASI 

<< Darülf ünunlular Yurdu >> A~lmıştır· 
Mükemmel mefruş yatak odaları : Büyük mütalea vcı kon.fer:; 

salonları; Radyolu ve bilirdolu temiz gazinosu; Banyo ve dut ter~ıb!r;Jt 
havi alafranga ve ayrıca kurnalı alaturka hamamı ve hulasa bılcu 111' 

İS "'ANBUL ŞUBESİNDEN: 
Taksitle ve Pazarlıkla Satılık Emlak 

Esas 

283 
240 

316 

320 

321 
328 

329 

330 
331 

332 

333 
334 

337 

338 
339 
340 
341 
342 
346 
347 
348 
349 

55 

185 

232 

237 

151 

Mevkii ve Nev'i 

Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Bostan. 
Ahırkapı Seyyit Hasan mahallesi Ahırkapı 
312 N. 734 m. arsa. 
Beyoğlu Firuzağa mahalleti Beyoğlu cad· 
desi 33 No. bina. 
Büyükadada Çinar ıokak 33 - 35 No. 
66 m. arsa. 
Büyükaada Çalabel 9 No. 128 m. arsa. 

,, Selvili ıokak 5 No. hanenin 
3 • 56 hissesi. 
Büyükada Pervane ıokak 3;5, 7 No. 
34 m. arsa. 
BüyUkada Pervano sokak 67 m. arsa. 

" Maden Türkyılmaz caddesi 
83 m. arsa. 
BüyUkada Maden Tilrkyılmaı 
2150 m. araa. 
Sa def adası l 2 - 126 hiıse. 
Biiyllkada Y eniyol Firuz ıokak 

60 m. arsa. 

caddesi 

14 No. 

Bilyllkada Yalı mahallesi Küçük karakol 
sokak 6 No. 10 m. arsa. 
Kınalıada Yalı sokak 57 No. 4796 arsa. 

,. Limao çıkmazı 3 No. 3524 m. arsa, 

" 
" 
" 

" 

" ., 1 No. 1763 m. arsı. 
T aşiskele volisi. 
Jarden volisi, 
iskele volisi. 
Manasbr voliıi. 

,, Yanık Yolisi. 
BüyUkada Maden Dalyan 45 • 360 hisse. 
Ketencilerde Tahtakale caddesinde 2 No. 
iratlı arsa. 
Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi 66 No. 
ma bahçe kayıkhane. 
Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahaUes; 
Küçük Langa caddesi 37 - 39 No. arsa. 
L&leli Balabanağa mahallesi Bozmacı han 
sokak 1 mllkerrer N. arsa. 
Bilyükada Nizam 34 - 36 No. ma oda 
dUkkAn. 

Teminat 

50 

110 

125 

17 
10 

13 

5 
10 

10 

50 
75 

6 

5 
50 
35 
18 
35 
35 
75 
65 
65 
50 

250 

225 

18 

6 

100 

240 • 279 Heybeliada Değirmen ıokak 2 mükerrer 
No. arsalar. Muhtelif 

303 - 306 Heybeliada Tur yolunda tarlalar ve bayar 
sokağında 2 No. arsa. • 

BalAda yazılı emlAkten 283 - 240 - 316 esaı No. emlak sekiz 
taksitle ve diğerleri pazarlıkla satılacağından taliplerin ihale 
gününe müsadif 9 - 1 • 932 Cumartesi günü saat on albda 
Şubemize müracaatları. E. 

UCAI s P. HIRA L Ltd ŞiRKETi 
Tel. 21128 YEDlKULE iSTANBUL Tel. 21128 

Y 0 N PAMUK FLOŞ iplikleri 

Boyar 

Büker 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır ( Mer.,eı ize eder ) 

Grizet Yapar. 

Boyar 

Büker 

PAk!UK İPEK ve YÜN BEZLER/ 
BOY AR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

SAN TR AL TA M A M L A R. 

SANTRAL dan 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zühreviyc hastanelerile 
Kimyahane için lüzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pazarhkla 
ahnacağmdan pazarlığa iştirak için 3502 liralık teminat lazımdır. Bu 
teminat nakten kabul edilmeız. Ya Belediyeden irsaliye alınarak 
bankaya yatınhp almacak makpuz veyahut hükümetçe muteber ta
nınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminat makbuz veya mektubu ile 24-13·931 perşembe günü saat 
on beşe kadar Daimi EncOmene müracaat edilmelidir. Ecza liste
lerini ve ıartnameyi görmek için hcrgün Levazım Müdilrlilifuıe mü
racaat edilebilir. (4481) 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
23vı<:~;:.ı Çarşamba 
gUnU akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanmdaki acentalı
ğına müracaatTel. 21515. ....................... 

Haliç iskelelerinde mazbut 
bet çeki meşe odunu 15 çeki 
ıhlamur ağacı 200 kilo salep 
25 çeki kestane ve ıhlamur 
ağacı 280 kızılcık çubuğu · 10 
çift kayan hamut 150 kilo çam 
katran 120 kilo kömllr 700 
kilo ak kunduz kökü 300 kes
tane çubuğu 6-1-931 çarşamba 
günü ihale edilmek üzere 
müzayedeye çıkanlmışbr. İza· 
hat almak istiyen taliplerin 
Orman Müdüriyetine ve yevmi 
ihalede saat üçte Defterdarlık 
binasındaki ihale komsiyonuna 
milracaat eylemeleri. 

REVEYONLARINIZ için 

G. H. MUMM 
CORDON VERT 

ŞAMPANYASI 
Müstesna fiat: Şişesi 9.25 T. 
lirası lstok bitmeden tedarikte 
istical ediniz. Toptan sataı için 
hususi şerait • Eski Lloyd 
han No. 1 Tel. B. O. 1837 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt n zilhrevt hutabklar tedavi
hanesi. Karaköy büyük mahallcıbici 

yanında 34 • 

Belgrat muhafaza ormanlan
nm tensil ve imarı dolayısilo 
mevcut Kayan, Gürgen, Kesta· 
ne ve Meşe ağaçlarından çıka· 
rılmasına lüzumu fenni hAsıl 
olan devrilmiş ve dikili olanlar· 
dan da kuru ve hastalıklı bu· 
lunan ağaçlardan husule gele· 
cek takriben (212,500) yeni 
kantar mahlut odun vee 1300 
gayrimamul metre mikiip Me
şe kerestesinin iki sene müd
detle beher ktıntarı (10) kuruş 
ve beher metre mikabı ( 875 ) 
kuruş bedelle olbaptnki şart· 
name ve mukavelenamesinde 
muharrer şerait dairesinde 1 O
t-1932 tarihine müsadif pazar 
günü saat on beşte ihale edil· 
mek Uzere ve kapalı zarf usu
lile müzayedeye konu.lmuştur. 
Talip olanların bedeli ihalenin 
ylizde yedi buçuğu nisbetinde 
depozito veya teminat mektubu 
ve Ticaret odasında mukayyet 
bulunduğuna dair vesikayi ih
tiva eden teklifnamelerile bir
likte yevmi mezkfırda lstanbul 
Defterdarlığı binasında müte
şekkil müzayede ve ihale ko
misyonuna ve şartname ve mu-
kavele şeraitini anlamak istiyen
lerin de eyyamı miizayede de 
Ankara, lstanbul, ve lzmir Or
man Müdüriyetlerine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Doğum ve kadın haıtahklan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 

asri konforile " Darülfünunlular Yurdu ,, memleketimizin yeıol., 
Talebe Yurdudur. Çok müaait şeraitle rahat yaşamak arzu ede 
hemen Yurdu ziyaret etmelidirler. Pek az boş yer ka.lmıştır. 

Yurt; Fatih Kıztaşındadır. 

Ziver Bey idaresinde 

LONDRA BİR,t\HANESİNDE 

SAFiYE HANIM 
Her akıam 14 kitlden mUrckkep muhtcfem •u heyeU 

Bu akşam HAZIM BEY tarafından KARAGÖZ 

lkhsat Vekaleti MaadiJI 
işleri Umum Müdürlüğii 

Maadin nizamnamesinin bazı mevaddmt muaddil 12 • 4 • Jll 
tarihli ve 608 numaralı kanunun tlçllncn madde.sicin ( H ) fı~ 
mucibince merkezi hükumette ve lstanbulda ve madenin bulundul 
vilayette icra ettirilen ilanat neticesinde Balıkesrin Y enicei Ke~ 
karyesinde kiin olup imtiyazı J 9 - 6 • 321 tarihli fermanla Ş,,. 
Layın uhdesinde bulunan antimon madenine mes'ul müdllr tayl' 
ve ikametgahı resmi irae edilmediği cihetle imtiyazın feshi Baıff' 
kileti Celileye arzedilmiı olduğundan keyfiyeti feshe itirazı old 
lann işbu ilin tarihinden itibaren üç ay zarfında Şdrayı Devlet' 
müracaatte serbest bulundukları mezkur maddenin son fıkrası J110' 
cibince ilin olunur. 

TAYYARE YILBAŞI PİYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMİYE 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr. 

EN iYi YILBAŞI HEDİYESi 

Bir Tayyare YILBAŞI PİYANGO 
Biletidir 

Biletler Azalmaktadır. 
Dr. HORHORUNI 

Zühreviye ve bevliye tedavihaneıi: 
Sabahtan akıama kadar. Beyoğlu Tar
labaşı. Tak&im Zambak ıokak No. 41 

CEViZ KOTOGO 
Ceviz kütuğü ihracatı ile meş

gul olan bir tuccar Anadolu'nun 
muhtelif taraflarından mal cel
betmek için komisyoncu arıyor • 
lstanbul'da Tahtakale prevoyans 
han (Eski Boton Han) No 48·49 
Fresco adresine müracaat. 

lıtanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: Mahcuz ve paraya çevrilecek 
Avrupa mamulltı ve muhtelif numa
ralı yüz düıüne kolalı yaka 28-12-
931 tarihinde Hat 14,lS te Beyotlu 
istiklal caddesi 182 numaralı mağa
ı:ada açık arttırma ile aatılacağından 
taHplerin vaktinde dairemizin 931-
3274 numaralı dosyaıile mahalliııde 
hu:ır bulunacak memuruna müraca
atlerl ilan olunur. 

Çocul< hnstalıkları mütehassısı 

İstanbul asliye mahkemJ 
5 inci hukuk dairesinden: Paraf 
küva efendinin Kumkapıda Tavaf 
ağa mahallesinde Kantarcı sokt 
ğmda 8 numaralı hanede otura' 
Kosti efendi aleyhine ikame ef 
lediği davanın J 2-12-931 taribJI 
celsei muhakemesjnde ispab ~ 
cut etmediğinden naşi hakkand• 
gıyap kararı verilmit ve dava1' 
vakıa son dereceye gelmiş f/I 
emri muhakemenin 23-1-932 ti" 
rihine müsadif cumartesi güo• 
saat 14 de tayin kılınmış oldaJ" 
ğundan işbu gıyap kararııun tı'" 
rihi ilandan itibaren bir ay zat" 
fında itiraz etmek hakkına malilı 
bulunduğundan milddeti mezlrorf 
zarfında ve tarifatı kanuniye da'" 
iresinde itiru etmesi lüzumu teb
liğ makamına kaim olmak tlzerf 
ilin olunur. 
~~~~~~~~~~·~---.....,,,;' 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 

muayenehanesinde herglln öğ· Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
leden sonra kabul etmektedir. 

Kartı en müeasir deva SERVOI~ 
haplarıdır. Depoıu, lltanbulda Sirk•• 
cide Ali Rıza MerkH :eczanealdlt• 
Tatraya 150 kurut poata ile ~önd .. 
rllir. iz mirde lrg~ tpaurındald, Trab• 
zonda Yeni Ferah ecıane1ln~ 

Beyoğlu Mektep ıokak 

.. T•e•l•ef•o•n-lı•t•. -22•6•2•2 _____ , Telefon e. o. 2496 ı 
bulunur. 
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