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Bir Alacak Davası · Kudurtmuştu 
-----

liman İdaresi TürkÖostluk Ş!rketinden 
Yüz Otuz Bin Lira istiyor 

Harbı Umumide teıekkül eden 
11 

Türk Dostluk Şirketi ,, aleyhine. 
Defterdarhğan ikame ettiği (130) 
bin lirahk şayanı dikkat bir ala• 
cak davası görülüyor. 

Dava, Harbı Umumi ıenelerin· 
de Türk Dostluk Şirketi ile .As· 
keri Demiryollar ve Limanlar lda· 
resi arasındaki bir heıap ihtilA· 
fından doğmuştur. Mütarekeyi 
ınüteakıp Askeri Demiryollar ve 
limanlar İdaresi lağvedildiğinden 
idarenin hesaplar1 Maliyeye dev
redilmiştir. Defterdarlığın yaptığı 
hesaplara nazaran şirketin hazi
neye (130) bin lira borcu bulun
hlaktadır. 

Vaktile bu şirketi teşkil eden· 

1 

---
Karadenizde on beş günden• 

beri devam eden fırtına, büyük 
basar yapmış Ye vapurlarm scy· 
riseferini tamamUe bozmuıtur. 

Bu sebeple cuma giinü limanı
mıza gelmesi icap eden Cümhu-
riyet vapuru üç gün teahhurla 
ancak dlln limanımıza gelebilmiş· 
tir. Cumhuriyet vapurunun dalga
lar araıında geçirdiği heyecanh 
macerayı, bizzat vapurun ikinci 
süvarisi hıya kaptan şu şekilde 
anlatmaktadır: 

" - T eşrinisaninin 22 inci 
• pazar günü İstanhuldan hareket 

ettik. Boğazdan açıldığımız za· 
man yıldız rUzgAn vardı. Bu şe• 
ralt içinde Zonguldağa kadar 
geldik, yilk alıp verdik. 

Bu esnada yıldız rüzgArı 
çok şiddetlendi dalgalar geminin 

1 güvertesini yalamıya baılamıştı. 

ler Sabancalı Hakkı ve kardeşi 
Baki, esbak raeb'us Karasu, sa
bık Hanedan damatlarından mü
teveffa SalAhattin Ati ve Sallh 
Cimcoz Beylerdir. Defterdarlık bu 

( Devamı 3 üncü .ayfada ) 
S11lalı Cimcoz 861 

Kömür almak için içeriye gire• 

J 
ı medik. Yolumuza devam ettik. 
\ Kerempe istikametinde rilzgar 
' kar ile taba vvül etti. Deniz 

kudurmUf (bir halde idi. Dalgalar 
birer dağ gibi ylikseliyor, gemiye 

CimanŞirketind Tasarruf 
Maaşı Y ar~ya indi, Memurların 

Gösterilen Sebep Yerinde Değildir 
Son tasarruf kararlaranm bir icabı olmak özerc Liman Sirketi 

memur maaşlarında milhim tenzilAt yapmışbr. Yapılan tenzillt ile 
memur maaşları yarı yarıya lndirilmit oluyor. Karar bu aydan itiba· 
ren tatbik edilmiş kinunuevvel maaşı dün nısıf olarak tediye edil· 
miştir. Şirket, m;murlarrna bundan böyle. her ay ?1aaılannın msfım 
verecek diğer nısfı bir ay (25) gün hesabıle, yevmıyo olarak verile
cektir. Yevmiyelere cumalar ve memurların çalışm~dığı. w ~nler ithal 
ed·J · kt• A n·ı zamanda Şirket memurlarını ıstedıgı zaman ça· 

ı mıyece ır. Y k .. (2 ) k'' 
lışttrmıyacaktır. Şimdi şirkette onbiri müdür ol~a uzere . 00 usur 
ntemur, (390) mi\rettebat vardır. Müstahdem~n bu vazıyetten ço~ 
""'·· t · ı ı d ş· k t erkanından hır zat bu hususta bır ·••U eessır o muş ar ır. ır e 
ınuharririmize şunu söylemiştir: . d 

" V 'd Jd v ndan rnaarafla varıdat arasın a muvazene - arı atamız aza ıgı • 
için k ak yahut ta maaşlarda tenzilat yapmak llzımdı. 

ya memur çı arm • . . . · 'kk ·h · 
l<.ış g·· - karmayı miinasıp görmedık, ıkıncı ıı ı tercı etb. 

unu memur çı .. . k · ·d ta 1 a ışt r Son p ta· Bizim kanaatimize gore şır etın varı a aza m m ı · 
Beyann °8

1 : nr'atle verilememesinden dolayı bilakis mavna ficret-
1 ame erın s hr b b. d l'l'd. 
~abarmıştır. Son mavna bu anı unun ır e ı _ ı ır. 

Pazar Liki Dün Faaliyete Geçti 

{Vaxill 11 inci Sayfamııdadır) 

çarpıp dağılıyor ve bizi iyiden 
iyiye tehdit ediyordu. 

Cü.mlııırlget flapurunun ikinci 
kaptanı /lıga B. 

Bu vaziyet karşısında çok 
tehlikli anlar geçirdik. lnebolu 
limanına yanaıamadık. Bllyük miif
killit ve mncadeleden sonra 

( Dnamı 11 inci aayfada ) 

Kızlarımızın 

ı"<usurları 
Nelerdir? 

Bugünkü genç kızlarımızın 
şOphesiz birçok .meziyetleri va.r. 
Fakat yine şüpbesız ki, genç kızları· 
mızın kusurları da olabilir. Bu 
mevzu etrafmdakl anketimiz için 
Selim Sım Beye de müracaat ettik. 
Ostadan cevaplarını, sorduğumuz 
suallerle birlikte yazıyoruz: 

1 _ Bugünkü kızlarda no 

kueur buluyorsunuz? 
· _ BugUnkll kızların kusurları 
gibi meziyetleri de bulunduğu
na kaniim. fakat benden yalnız 
kusurlarını sorduğunuz için ben 
de meziyetlerini söylemekten 
sarfınazar ettim. 

Kendilerini lüzumu kadar 
şahsiyet sahibi bulmuyorum. 
Taklide çok heveskir görüyo
rum. Bilhassa sinema artistlerine 
benzemek istemelerini hiç doğ
ru bulmuyorum. 

( Devamı 11 inci uyfada ) 

Tahhna tın iş 

Abbas Hilmi Paıa, Ağa1ıa11la beraber zlga/et so/raında 

Kahire 5 (Hususi)- Fransızların Suriyede bir Kırallık lhduı ... 
rafındaki tasavvurlarına muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Franıanın Suriye Fevkallde Komiseri M. Ponıo Kahireden geçerken 
Kıral Fuat tarafından kabul edilmişti. Kıralla fevkallde komiser 
arasında cereyan eden ve bir saat devam eden müzakerata btıyiik bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. İyi malumat alan menabiin verdiği mala. 
mata nazaran bu mUzakeratta Suriye Kırallıği için iki namzo tteıblt 
edildiği ıayidir. Bu namzetlerden biri sabık Hıdiv Abbaa Hilmi Pq1, 
diğerinin ismi mektum tutulmaktadır. 

Ankara, 6 - Sabık Hıdiv Abbaa Hilmi Paıa bmay• relmi1t lımet Pt
tarafından kabul edilerek bir müddet ~8rütmütU1r. 

Balkan Milletleri Maçı 
1936 Futbol Turnuvası Ya İstanbul 

Veya Ankarada Yapılacak 
Atina 5 (Hususi) - Onl\miizdeki beş sene zarfında Balkan mer

kezlerinde Balkan takımları arasında yapılacak futbol müsabakaları• 
nın tarz ve mahalli icrasım tesbit etmek üzere burada toplanan 
konferans, Balkan murahhasları TUrk ve Bulgar murahhasları hazır 
olmadıkları halde. hazır bulunan Uç Balkan devleti murahhaslarının 
ittifakile bazı mukarrerat ittihaz ederek müzakeratını bitirmiştir. 

Evvelki telgrafımda da bildirdiğim gibi önümüzdeki Balkan ku· 
pası, çekilen kura neticesi olarak, şu sıra ile yapılacakbr: 

Belgrat, Bükreş, Atina, Sofya, t 932 maçı Belgratta (25) haziraa 
ile (3) temmuz arasında icra edilecektir, 

içtimada hazır bulunmayan Bulgar ve Türk futbol fedarasyonlan 
dahi Atinada ittihaz edilen mukarreratı kabul ettiklerini bildirdikle
rinden beşinci sıra Türkiyeye dn,mektedir. Bu sıraya göre 1936 se
nesi Balkan kupası maçı Türkiyede (İstanbulda veya Ankarada) 
yapılacaktır . . Milli takımların kadrosuna profesyonellerin dahil olup 
olmamaları serbest bırakılmıştır. 

/ 

Doktor (Hastaya) - Nerenizden muztaripıiniz, anlatın bakayım? 
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SON POSTA 

( flllıkın Sesi 
. 
ihtikar Mücadelesi 

Ve Prensip 
lthalitın tahdidi yerli Hna• 
ylin inldtafını kolaylatbra· 
cak ve ticari muvazene temin 
ediJe(ek. Bur .. ı mubıkkalc. 
Fakat muhakl<ak oJan bir 
nokta da ihtiklr yapJldıJıdır. 
Peki ihtikar mücadelesi nuıl 
olmahdır? işte balkın IİH• 
nından naklediyoruz: 

-·AH Rıu Bey ( A'nlk•t, 801\Ur 1eat 
h•n U) 

- Tahdit kararından sonra 
ihtikar oldu mu, olmadı mı diye 
hiç ıormıya lüzum yok. MDthit 
ihtikar başladı. Tahditten evvelki 
eşya fiatJerile bugünkil eıya 
fiatlerini mukayese etmek bunu 
iıpata kAfider. Şiddetli bir 
mUcadele liizım. 

Fakat bu nasıl yapılacakt ihti
kircslar nasıl yakalanacak? Bu 
gayet mtışklll. Bir ( Men'i ibtikir) 
kanunu hazırlanıyor. Fakat bunu 
hlkimlerimiı nasıl tatbik edecek, 
cezayı nasıl veTecekler? Çonkü 
ihtikarı ispatta çok mDıknlAt 
çekilecek. Her halde başka bir 
mücadele ıekli bulunmalıd1r. 

• Remxl Bey (EminönU hamYay cadd11I 78) 

- Piyasadaki ihtikir muhak
kak. Fakat bupne kadaT hiçbir 
muhtekirin cezalaodmldığmı gör
medik. Bence muhtekirleri yaka
lamak ve kanunla tecziye etmek 
çok zordur. Bence ibtikarJa bir 
1Uretle mücadele edilebilir ki o da 
ıudur: 

Alakadar daire ve müesseseler 
piyasadaki ihtikir maddelerini 
ıizlice tesbit ederler. Ve yine 
an1 bir kararla bu gibi maddele
rin birdenbire ve fazJacı1 ithaline 
müsaade edilir. O vakit muhte
kirler periıan olurlar • 

* Şakir Bey (AkHray Horhor mahal· 
.... ,1) 

- Tahditten sonra derhal 
ihtikar başladı. Şiddetle mücade
le edileceği f;kri ortaya abldı. 
Fakat hiçbir muhtekir cezalandı
rılmadı. Ve bu ihtikar müstekar 
bir piyata halini almıya başladı. 
Bu ihtikArlı fiatler yerleşir ve 
itiyat halini ahrsa mücadele im· 
kAnı kalmaz diye korkuyorum. 
Ne yapmak lazımsa biranevvel 
yapılmalıdır. 

Ali Bey (Fatih Macarkardatlar udde· 

•• 78) 

- Memurlar, işçiler ekmek 
paraJanndan fedakarlık yaptılar, 
vergi veriyorlar. Fakat hayat ta 
verdikleri vergi nispetinde paha· 
hlaşb. Bu feragat sahibi zilmreyi 
korumak için ihtikarla şiddetle 
mtkadele etmek zamanı geçiyor. 
Derhal beş on muhtekirin ada
makllh cam yakılmalı. 

DONMUŞ ET --------
Şehrimizde 
Et Fabrikası 
Açılacak 

Türkiyede şimdiye kadar, her 
nedense, dondurulmuı et sanayii 
teeHUs otmemiıtir. Limanımızdan 
geçen gemiler dondurulmuş et 
ihtiyaçlarmı Rusya ve Romanya
dan tedarik etmektedirler. 

Bir ecnebi grup burada tllrk 
ıermayedalarma ortak olarak 
büylik bir dondurulmuş et Eabri
kaıı açmak için tetkikatta bu· 
lunmaktadır. Fabrika etleri tah
tessıfır (20) dereceye kadar don
duracaktır. Avustralya ve Arjan· 
tinde dondurulmuş et sanayii mü
him bir servet membaı olmuştur. 

Un Fiati Yükseldi 
Son tahdit kararının tatbikı 

ile beraber çuval fiatleri (9) 
kurut birden fırlamıştır. Bu se
beple un fiatleri de bu nisbette 
artmıştır. 

Denizde Boş Bir 
Kayık Bulundu 

Dnn sabah Kmalıada sahille
rinde boş bir liz takası bulun .. 
mu~tur. Taka yarısına kadar 
ıu ile doludur. içinde bir kasket, 
balıkçılara mahsus bir muşamba 
bulunmuştur. Takanın ön tarafm
daki livhadan isminin Nur oldu· 
ğu anlaşdmışbr. Polis bunun ki· 
me ait olduğunu. buraya nasıl 
düştüğünü ve tayfasının vaziyetini 
tahkik etmektedir. 

Tarihi Bir Kazan 
Askeri Müze binaımın yukarı 

katındaki kütüphanenin kapısı 

eşiğinde gömülü tarihi bir kazan 
keşfedilmiştir. Müze idaresi, 
bu kazanın niçin kullanıldığım 
ve buraya neden gömüldüği.1nü 

mütehassılara tetkik ettirecektir. 

Mumdan Çıkan Yangın 
Diin Fenerde Ziraat Bankası· 

na ait şeker deposundan yangın 
çıkmış, etrafına sirayet etuıeden 
söndürülmüştür. Yangının masa· 
nm üzerinde yanık olarak unutu
lan bir mumdan çıktığı anla· 
şılmışhr. 

Oç Polis Mahkemede 
Polis Şakir, Edip ve Etem 

Efendiler Halil Süreyya isminde 
b'ri!iini sebepsjz yere dövmek 
cürmile maznun olarak mahke
meye verilmişlerdir. Davalarına 
Üçüncü cezada dün bailanmıştır. 

Ada Çamları Yü- ı 
zünden iki Yeni 

Dava Açıldı 
Ada çamlarının kime ait oldu· 

ğu hakkında zaman zaman bir
takım davalar ve ihtilaflar çıkar. 
Fakat Adalann kadastrosu ya
pılırken bu güzel toprak parça-
larınm milli emlakten olduğu 
tesbit edilmiş, maliye de bu ka
rara göre buralara sahip çık
mıştır. 

Bunun neticesi olarsk Defter· 
darlıl<. Belediyeye müracaat ede
rek çamlann kirası olarak her 
ıene Evkafa verdiği paramn şim-
di kendisine verilmesini istemiştir. 

Bu mesele hakkında Evkaf 
müdürü Niyazi Beyle görüıtük. 
Bize şunları söyledi : 

" - Ada çamlan Evkafındır. 
Birkaç sene evvelisine kadar 
Evkaf bunlardaki tırtıl torbalarım 
temizletir. hastalıklarına baldırır 
ve bu suretle muhafaza ederdi. 
Evkaf ada çamJarmı senede ( 150) 
lira gibi az bir para ile Beledi
yeye kiralamıştır. Kadastronun 
sonradan yaptığı bir kayıt çam .. 
larm mensup olduğu idareyi 
değiştiremez. Biz bu iddia karşı
sında bittabi Evkafın hukukunu 
arıyacaktık. Binaenaleyh mahke
meye müracaat ettik. 

Çamların evkafa ait olması 
oradaki toprakların da evkafa 
ait olduğunu gösteren pek kuv
vetli delillerdir. Varissiz ölenle
rin vakıf topraklar üzerine kur
dukları binalar da mahlül olunca 
evkafa intrikal etmesi tabiidir. 
Bunun için de Defterdarhk aley• 
hine açtığımız ayrı bir davaya 
da devam edilmekt !di 

Gardiyanlar 
Mahkumdan 
Davacı 

Bir katil meselesinden dolayı 
on sene hapse mahkum olan Ka
mil Ef. isminde birisi geçenlerde 
hapishanede hastalanmış ve asabi 
bir buhran geçirmiştir. Bu esnada 
kendisini kurtarmıya gelen gar
diyanlarla Kamil Ef. arasında bir 
dil mfüıakaşası çıkmış ve gardi
yanlar muğbf"r bir vaziyette kal
mışlardır. Hadise esnasmda hazır 
bulunan gardiyanlar mahkum Ka
mil Ef. aleyhine dir da'!~l aç
mışlardır. Muhakeme Uçüncü 
cezade görülmektedir. 

iki Lisenin Müdürleri 
Pertevniyal lisesi müdürü 

Mahmut Bey Kabataş lisesi mü
dürü Edip Bey de Pertevniyal 
lisesi müdürlüğüne nakledilmiş
lerdir. 

Son Posta'nzn Resimli Hikayesi: 

- ,.... --

GOMRÜKLERDE 
• 

izdihamdan 
Şikayet 
Ediliyor 

Gümrliklerdeki beyanname 
tevzii işi ıUr' atle yapılamadığı 

için izdiham devam etmektedir. 
Tüccar izdihamın önüne geçil
mek için beyannamelerin tev
%Ünden evvel muayene heyetince 
tahkik muamelesinin yapılmasını 
istemektedirler. Başmiidtir Seyfi 
B. ise bir muharririmize; günde 
300 beyanname verdiklerini, iz .. 
dihama kendisinin de hayret et .. 
tiğini s&ylemiştir. 

Tüccar evvelki gün Heyeti 
T eftişiye Reisi Adil Beye mtlra
caatle bu işin halledilmesini iste
mişler, Adil B. de işi Ankarada 
halledeceğini vadetmiştir. Güm
rük Başmilfettişi Sıddık B. dün 
Maliye Vekaleti tarafından An
karaya davet edilmiştir. Bu da .. 
vetin gümrük işlerinin ıslahile 
alikadar olduğu anlaşılmaktadır. 

Gazi Köprüsü Ve 
Fabrikacılar 

Yerli madeni eşya fabrikalan 
Gazi köprüsünü burada yapacak
larım kat'i olarak temin etmek~ 
tedirler. Fabrikalar Teşviki Sanayi 
kanununa istinat ederek burada 
yapılması mümkün olan eş• 
yanın hariçten getirilemiye
ceğini ve bu itibarla Gazi köp-
rüsiinlln ecnebi bir grupa verile .. 
miyeceğini ileri sürmektedirler. 

Fabrikacılar Milli Tasarruf ve 
lktısat Cemiyetine de müracaat 
ederek noktai nazarlarının kabul 
edilmesi yolunda çalışmaktadırlar. 

Cemiyete Girmiyen Esnaf 
lktasat Vekileti esnafın mut

lak surette cemiyetlerine kayde
dilmelerinin teminini bütün Tica .. 
ret müdürlüklerine bildirmiştir. 
Esnafı murakabe heyeti aldığ emir 
üzerine evvelki gün esnaf cemi-
yeti mümessi!lerioi ticaret odası 
salonuna davet ederek cemiyete 
kayıtli olmıyan azanın tesbitini 
jstemiştir. Cemiyetlerine kayde-
dilmiyen esnaftan yüz liraya ka
dar para cezası alınacaktır . 

Rejisörün Yeni Vak'ası 
( Cümhuriyet) muharrirlerinden 

Ahmet Hiday~t Bey .. latanbul Sokak
ları ,, filmini tenkit ederken bazı 

cümleler lcullanmış, Bunun il.zerine 
filmin reji•füü Ertuğrul Muhsin Bey 
kendiı"nc bir mektup göndermitlir. 
Mektuptaki ifade tarıınm çok ağır 

olduğu ve birtakım fena kelimeler 
de yaııldıtı aöylenmektedır. 

Günün Tar 

Bulgar Misafir 
miz Bugü.n Gi 

Muhterem miaafirlerimiz 
Batvekill M. Muşanof cen 
refikuı ve maiyetindeki zcv 
Ankaradan döndükten aonr 
mlıtde baı;ı dyaretler yapmı 
Evvell Fenerdeki Bulgar ki 
gidilmlt1 ıonra Bulgar mekteb 
mit Ye bu arada Eyübe ka 
otomobil tenezzühü y3p1Jınışb 
müteakıp Fatih tarafları ziyar 
mit ve misafirler Perapallu 
müşlerdir. Burada Başvekil 
dan Vali Muhiddin Bey şert: 
~ğle ziyafeti verilmiştir. 

Bu ıtiyafetten aonra M. 
cenapları matbuat mümesa 
beyanatta bulunmu~ ve An 
mükemmel bir hükumet 
oldutunu ıöyliyerek orilda g~r 
fevkalade büsnükabulden müt 
olduklarını söylemiş ve demiş 

.. Gui Hazretleri, Buliar 
tine karşı olan muhabbet ve 
tiyetlerini bize çok samimi 
kilde beyan ettiler. Bunu 
11man unutmak mümkün d 
• Gaıl ,. nin kartısında 
kaldık. 

YenJ Tilrkiyenln Başvekili 
Pa,anın çok ciddi ve büy 
devlet adamı olduğunu İfit 
Bu defa kendisini yakınd~n 
faraabnı elde ettim. Yüksek 
deria ve kuvvetli fikirlerini, 
mütalealarmı dinledim. B 
Gzerimdeki tesirleri fevkalade 

Türkiye ile Bulgaristan ara 
doıtluk münaaebah üzerinde 
Batnkllinln ,ahaı, en bü 
kuvvetli teminattır. ,, 

M. Muşanof Ankara tema 
aiyaai neticelerini de fÖyle 
mıtlardır ı 

" - Bu aeyahatimin birin 
cesi, iki memleket araaında 

taJuın bir kat daha takviye 
olmaaıdır. Bundan maada, 
mlJnaaebetlerimizin daha ge 
ıahada inkişafa mazhar olma 
fında anlaşılmıştır. 

iki memleketin refah •e 
n ıulbün temini için yeni 
açılmışbr. Bu neticenin alın 
Türkiyenin Sofya elçisi Tev 
mll Beyefendinin yüksrk hizm 
de takdir He yadetmeyi vaz 
liril.,, 

Miaafirler dün akşama 

Beylerbeyi aaraylarını ıtiyaret 

lerdir. Bugün de müzeleri gez 
ve akıam trenile Sofyaya avd 
ceklerdir. 

Dişçi Talebesinin Kon 
Dişçi Mektebi Talebe C 

diln aeneJik kongresini yapmı 
heyeti raporları oknnmuş 
idare heyeti seçilmiştir. 

Yeni Muhtar intiha 
Yeni aene muhtar intiba 

ayın aon haftasında baş1ana 

Sivil Tayyarecimi 
E·nelki gün tayyaresile te 

gelen ıivil tayyrecimiıt Ve 
cumarteai sünü halk evin 
konferana "erecek, sivil ta 
liğin ehemmiyetini anlatacakt 

Artık Rakabet Kalma 
Vapnrcular araunda fiat 

ıuretiJe devam eden rakabeti 
•e biru rahat nefea almak 
elde edildiği kaydolunmaktad 

Pazar Ola Hasan B. Ve Diş 

' ı a 1 B~v - Of .• Aman... Başı
,·... Hali acısı dinmedi. 

2: Yolcu - Ne oldu Hasan Bey? l 3: - Yolcu - Dişini mi çektirdin J 
Hasan Bey - Dişçiden geliyorum. yoksa... ilaç koymadı mı? Niçin 

Avaz avaz bağırtı beni. bağırdın? 

4 H B D. . . ç·,·er' : asan ey - ışımı ~~ 

bağırmadım; o birşey değil... par 
çekerken bağırdım! 



Tesarruf M;, 
Yoksa 
istihlak "A· 7 ..... ıvıı 

Kambiyo Tetlcikatı 
l\1~~lir,e Vekaleti Nakit lşl.!rİ 
tad Uru Sırra B. bugün Anka· 
da :nh ~ehrimize gelmiştir. Bura· 
k a dıt kararile tahassül eden 
&tnbiyo . . . 1 ' k d tek v~:zıyetını tet n e e-

d, 't sonra iz nire gide rek orad:ı 
etkikat yapacaktır. 

t - Parasızlık, yalnızlık, taliıiı· 
Jik, aıra ile, ısrar il•, zamanla 

yenilebilir. 

G 

iŞ KANUNU 
• 
Jktısat Vekili 
Bugün Mecliste 
• 
izahat Verecek 

Ankara 7 (Husu3i) - Millet 
Meclisinin bu hafta sonunda ta· 

til edileceği hakkındaki haberler 
henüz mevsimsizdir. Tatil tarihi 
kat'i olarak tesbit edilmiş 

değildir. En ziyade 15 ve ya 25 
kanunuevvel tarihleri ileri sürül· 

mekle beraber bunlar da kat'i 
değildir. Tatilden evvel kaçakçı-

lık için yeni tedbir alınması da 
çok muhtemeldir. 

Bugün Meclis öğleden son· 
ra iki buçukta toplanacak, 
lkbsat Vekili Mustafa Şeref Bey, 

eski Adliye Vekilinin iş Kanunu 
hakkında sorduğu suale cevap 

verecektir. Müzakerenin hararetli 
olacağı anlaşılıyor. 

Bir Alman Tayyareci 
Kadın Geliyor 

Berlin 6- Maruf Alman Tayya
reci kadın Elli Benhorn Avu'itral· 

yaya kadar uçmak üzere hava· 
lanmışhr. İlk merhale İstanbuldur. 

Nutul< Söyliyecek Başv ekil 
Ankara, 7 (Hususi) - Baş· 

vekil Pş. tasarruf haftasının baş
laması münasebetile önümüzdeki 
cuma günü bir nutuk söyliye

cektir. 

Mübadele işleri Bitiyor Mu? 
Ankara, 6 - Mübadele Ko

misyonu Türk Heyeti Reisi . Şev· 
kı B. birkaç güne kadar lstan· 
bula dönecektir. Şevki B. ko
misyon işlerinin mayısa kadar 
bitirileceğini söylemiştir. 

SON p sor A 

2 - Hayatın önilmüze çıkardığı 
maniaları, müşkülleri yenip ıeçmek 
le mümkündür. 

A 
\ Yunan Gazeteleri t 

MüseJles İtilaftan 
Bahsediyor - -Atina, 6 ( Hususi ) - Gazeteler, 

Bulsrar Başvekili M. ( Mutanof ) un 
Ankaraya azimet ve avdetinde yapı
lan tezahürattan memnuniyet izhar 
etmekte ve iki devlet milnaaebatımn 
daha ziyade kuvvet bular.1 k ve bunun 
Balkan ittihadı için bir merhale 
olmasını temenni etmektedirler. 

Katimerini gazetesi İtalyan gazete
lerinin, Ankatada Bulgar - Yunan 
münase betinin de mevzı1bahs edildiği 
hakkındaki haberleri üzerinde dura· 
rak diyor ki : · 

"Türkiycnin Balkan itilafını umi· 
mi ıurette arzu ettiği anlatılmıthr. 
Va:dyelten, ya bir ( itilaf müselles) 
ve yahut üç taraflı bir misak akti 
müvaccheaindc bulunulduğu görülü
yor. ,, 

Bu gazete ( müseJlea itilaf) tabi
rile Türkiye Bulgnristan ve Yuna
niatanı kastetmektedir. 

Anadolu da 
Kar Ve Soğuk 

Ankara, 7 (Hususi) - Mete
oroloji müessesesinin raporlarına 
göre, Anadoluda şiddetli soğuk
lar devam etmektedir. Erzurum
da karın irtifaı 50 santimetredir. 
Kayseride tipi ve kar savrul· 
maktadır. Bursa ve diğer bazı 
yerlerde ise son yirmi dört saat 
zarfmda epey yağmur yağmıştır. 

Malutyada kar devam etmek· 

tedir. 
Merkezi Anadoluda pek dil· 

şük olan suhunet derecesi karın 
yağmasile biraz yükselmiştir. 

Sıvasta subunet nakıs 17; 
Konyada 14i Aksaray ve Yoz-

gatta 11 dir. . . 
Sıvasta karın ırtıf aı 32 santi-

metredir. Şarki Anadolu tamamen 
buzlu ve karlıdır. Sarıkamışta 
karm irtifaı 54; Erzurumda 50; 
BitHste 53 santimetredir. 

3 - Fakat bayatın yenemediği 
bir mania vardır: Çah4mak isteme-
mek. Bu istekıizlik bir adamı mab
vetmiye kafidir. 

. Milyonlarca insanın yaşadığı ce• 
mıyelte tepeye çıkabilecek olanlar, 
yalnız çatı,anlardır. 

iZMiRDE 
Moratorgom 
Teşebbüsleri 
Ciddileşti 

İzmir 6 (Hususi) - lzmfr Tile· 
carmın moratoryom illnı için hii
kiimete müracaat ettiğine dair 
çıkan şayiayı tahkik ettim. Bu 
beher yalan değil, yanlıştır ve aslı 
şudur: 

İzmir tüccarının mahdut bir 
kısmı Başvekilet, Maliye vekAleti 

ve Meclis riyasetine hitaben bir 
telgraf arizası hazırlamışlardır. 

Tüccarlar bu arizada, umumi 
buhramn eşya fiatJeri kıymeti 

Uzerinde yaptığı tesirler netice
sinde sermayelerinin kayboldu
ğunu, bu vaziyet devam ettikçe 
piyasadan birçok tüccarlarm çe· 

kilmiye mecbur kalacağmı, bu 
akıbete diğer bütün tUccarlarm 

da maruz bulunduğunu söyle
mekte ve bu vaziyete karşı 
alınacak en mühim tedbir ola· 

rak ilk iki senenin nihayetinde 
yüzde 30 üçüncü sene nihaye
tinde yüzde kırkı ödenmek şar· 
tile borçların tecilini istemekte~ 
dirler. M'iteşebbis tüccarlar bu 
arizayı bütün tüccarlara imzalat· 
maktadırlar. Bau tüccarlar mo· 
ratoryom ilanının memleketin 
harici ticaretinde itimatsızlık 
tevlit edeceğini ileri sürerek 
arizayı imzalamamaktadırlar. İm
lann toplanması biter bitmez 
Başvekalet ve Maliye vekaletine 
telgraflar çekilecektir. 

Adnan 
----""-

iktisat Ve!cilinin Bir Tekzibi 
Ankara, 6 - fktısat Vekili 

Mustafa Şeref • B. ticPretin devlet 
inhisarına alınacağı haberlerini 
kat'i suretle tekzip etmiştir. 

Endişe 
Veren 
Rakkamlar 

Sayfa 3 

Si 

P.S. -
Bilmem, dünkü " Son Posta 

da gözilnlize ilişti mi? Adanad; 
( 65 ) hahve, bar ve meyhane 
( 137 ) tane de rakı ve bunu~ 
gibi içkiler satan dOkkAn var
mış. Buna karşı da otuz kişilik 
bir tek okuma odası umumi is· 
tif adeye hizmet edemi yen bir 
tek ~~umi kütiiphane ve mace
ra hıkayeleri satan bir tek ki· 
tapçı .. · Tam bir senedenberi 
Adanada, faydalı bir tek konfe-
rans. v~rilmemiş, halkan içtimai 
terbıyesıne yarar bir müsamere, 
toplantı, şu bu, tertip edilmemiş. 

lstanbulda, son zamanlarda 
birkaç tane haftalık mecmua v~ 
gazete kapandı; ayrıca, devlet 
sermayesi!e işliyen koca Devlet 
Matbaası, on iki mürettibine yol 
verdi. Hatta, geri kalan müret· 
tipler, bu arkadaşlarına yard•m 
için, haftada bir yevmiyelerini 
feda etmek istediler; fakat, iç
lerinde en faıla yevmiyeli iki 
kişi, bu karara iştirak etmediği 
için, istedikleri olmadı. 

Mektep kitabı satan ve basan 
üç beş kütüphane ile matbaa 
istisna edilirse, lstanbulun vaziyeti 
~~ ~dananınkinden çok farklı de
gıldır. Her memlekette içki içilir, 
kumar oynanır, maça ve sinema
ya gidilir, fakat o nisbette kitap 
ve gazete de okunur. İktısadi 
buhr~n, bu saydığımız şeylerin 
hepsı Us~ünde ayni tesiri yapar. 
Fakat bızde, buhran nisbetinde 
içki ve eğlence iptiJAsı artıyor; 
okuma ve düşünme itiyadı aza
lıyor. Bunun hakiki sebeplerini 
bu sUtunda bildirmek, bilmek 
kadar kolay değil. Tahmininize 
bırakıyorum. 

Kasımpaşa 
Cinayetinin 
Katili Tutuldu 

--------
Evvelki gece Kasımpaşada 

çoban Kerim Efendiyi öldüren 
ve polis Emin, şekerci Raşit ve 
Şükrü efendileri de yaralayarak 
kaçan çoban Akif dlln geç vakit 
yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Mangala OUstU 
Sirkecide oturan seyyar satıcı 

Hayımın zevcesi Madam Roza, 
1 yaşındaki kızı Raşeli odada 
bırakarak dışarı çıkmıştır. Raşel 
odada oynamakta iken mangalın 
Uzerine düşerek tehlikeli surette 
yanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Tetkikatı Hakkında l\lliihim 

Bir Rapor Hazırladı 
Ankara Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya Bey Adanada tetkikatını 
bitirmiştir. 

Bugün Mersine ve oradan da 
Silifkeye gidecektir. Vekil Bey 
Başvekalete, cenup vilayetleri
nin vaziyeti ile diğer bazı mese

• 

İSTER İNAN, /STER 
• 
iNANMA! 

"-\ leler hakkında mühim bir rapor 
göndermiştir . 

• 
bl·r iki Dün tesadüfen görl1ştüğümüı 

tüccar, koten~an listesi hakkında bize şu 
malUmah verdıler : 

Bodrum, Mersin, Tarsus ve Antalyahlar, 
bir iki senedenberi yaptıklan tecrübelerden 
ald ı kları neticeler üzerine, bu sene ftalyada.n 
külliyetli miktarda portakal, limon, ı;tandarı· 
na fidanları getirtmeğe teşebbüs etmışler. Bu 
fidanlar 0 mıntakada portakal, limon, ~an
darina mahsulünün hem ıslahına, hem ço~al· 

a hizmet edecekmiş. Fakat konten1~n 

l~atsı~ de bu fidanların ithaline müsaade edıl· 
ıs esm 

iSTER iNAN, I 

mediği için, bu teşebbüs bu sene için akim 
kalmıştır 

Ambalaj için kullanılan çuvalların bir 
ay içinde ancak ( 20 ) bin kilo getiril-
!11esine müsaade edilmiş . HaJbuki tütün 
mcir, üzüm ve saire gibi harice gönderdiğimi~ 
malları sevk i~in ~u çu.vall~rla amb~la1\ yapı
lırmış. (20) hın kılo bır müessesenan ?btiya
~mı bile temine kafi değilıniş ve bu y~izden 
ıhracatımızı~ zar~r. görmesi muhtemelm;~. 

Bu şeraıt dahılmde kontenjan listesiniD iyi 
tetkik edilerek tanzim edildiğine artık. 

TER iNANMA 

Miraç Kandili 
Yarın Recebin yirmi yedisi 

olduğu için bu gece Miraç gece· 
sidir . Bu müna5ebetle minareler 
bu akşam kandillerJe tenvir 
edilecektir. 

Bir Eroin Kaçakçısı 
Aram Efendi isminde bir ec· 

zacı, düo Macar caddesindeki 
dükanında Recep isminde birine 
Eroin satarken yakalanmıştır. 

Et Narhı 
Belediye et narkını ayın onbeşin· 

den itibaren tatbik edecekdir. 



Kulagımıza <_, .. alınanlar 

Yazı Ve 
Ayak Parmakları 

Bir rejia6rilmtlz, kendisini 
Ctimhuriyet ıazeteaiDde tenkit 
eden meslekdqlanmı1clan biriae 
dehfetll bir mektup pndenaif: 
Son derece 6fkelenu, guaba 
se)aa bir klfeci tuanur ediDi& ; 
ağmu açıp sktınl Jlllllarak en 
fena klftlrlerl nasal bir 11raya 
tlbene, bu rejiaartlmlz de açauı 
apm, yummuı g~dnl, meslek· 
ctafımıza Yeriftirmiş. 

Mektup muharirrinin küftlrle
rlnl burada tekrarlamamıza terbi· 
yemiz bir taraftan, kanun da ~le 
taraftan minidiı. Fakat mektupla 
pyfe bir iddia YarDlll: "Senin 
kalemi eliale tutarak yuc:lıjın 
J8DJI; ben, kalemi ayağımın 
parmaldarile tutarak yazanm 1 " 
Maharrirlikten ziyade cambazlık 
lddiuuıa benziyen bu södl clu
JUDCa, bltiln arkadqlar, bir 
kahkaha bastılar. 

içimizden biri dedi ki : 
- Tevekkeli delil, iman 

maymundan ıelir derler ! 

Halil Beyin Teklifi 
Biz gazeteciler fazla py, 

kahve içeriz. Kadehlerin biri 
gelir, biri gider. Saatlerce, fa11• 
luaz ifliyen beyinlerimizin yağı, 
çayla kahvedir. Halil Beyin tek· 
lifi hotumuu titmedl. 

Neden mi? Buit: Çay ve 
kahve münebbihtir, uyandınr ; 
ılıJamur (miisekkim) dir, uyku ve 
geVJeklik verir. Bizim uyumıya 
değil, uyanmaya ihtiyacımız var. 

Otomatik Telefonlar 
iki kişi otomatik telefonlardan 

bahsediyorlardı. Biri dedi ki: 
- Azizim.. Bazan bu otoma· 

tiklerle İDIU istediii nwurayı 
kolayca bulamıyor ve kmyor. 
Eakidea kaqammla matmauller 
wardı ; onlara kızar, bağınr, ça· 
puo, bıncımıD alırdık. Şimdi 
kal'flmızda makine ftl', ona dert 
anlatmak kabil delil 

- Evet.. lapirtizm• masasın
da ruh çağınr gibi 1 

Ziraat Kooperatifleri 
MOrefte ile MOrefteye bir aut 

meaafede bulunan Hora (HOf• 
köy) il bajcaları araluuıda birer 

liral kredi kooperatifi tefkill 
için Ziraat Bankası Yamtuile 
lktıaat Vekiletine mftracaat 
ederek müsaade istemiş -
ler ve mtireftedeki kooperatifi 
teıkil etmişlerdi. Mnrefte kredi 
kooperatifinin heyeti idaresi lnti· 

bap edilmiftir • Hoıköyün teı· 
killtına ela bqlanacaktır. 

Kıbnslı Papaz 
lngilizler Başpapazı Kıbnsa 

Kabul Etmediler 
Berut ( Huusl) - Kıbn. Or

todokalan Bafpapaza M. (Bakus) 
buraya gdmif ve buradaki Rum 
ortodokı kiliaeıine misafir ol· 
•Uftur. M. Baku Kıbna iayamn· 
elan evvel Kıbna Rum cemaati
nin arzulanm lnPten bftk6me· 
tine bildirmek lzere Londraya 
g6nderilmiıti. Kenc:liai lngilterede 
iken Kıbnıta isyan çıkmq ve 
birçok papazlar nefyedilmiftir. 
isyan yabştınldıktan sonra adaya 
d&nmek ve cemaatin başına geç· 
mek üzere gelen Bqpapazt ln
gilizler Kıbnaa sokmamışlar, o da 
ayni vapurla doğruca buraya 
gelmiştir. Vaziyetin tavambuna 
kadar burada kalacaktır. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ Söz Aramızda 

------------------------------------------.. HerGözüSürnı • 
lzmirin Transit Ticareti 

Transit işleri Pireye Geçerse lzmir 
Limanı Bomboş Kalacakhr 

lzmir ( Husuıil bunlan naldede-
- Bundan alb, ~~lrmif. 
Jedi ıene ene- Bu haberin 11h-
line kadar lzmlr bati hakkında 
limanı tranıit ......ı makam•ta 
merkezi idi. Ec· benllz malumat 
nebi vapurlar 
blltlln ihtiyaçla· gelmemipe de 
rmı limanımızdan Y uaan gazeteleri 
tedarik ederler- bu haberden em-

di. 1 im••• her niyetle bahaet· 
pn ( 30 ), ( 40 ) mektedirler. Bu-
npunm pdiğl ll1ID nhakkuku 
s&riilllrd&. lzmir takdirinde lzmlr 
stlmrllğna&n fa- &man• btisb&trm 
al umanlannı durgun bir hale 
idrak edenler , reJecektir. Aa-
bir tarihte ailm· cak henllz tatbi-
rnk varidabnm kat uhasmda bir 
(12.000.000) al· ıey yoktur ve 
tına çıkbj'mı an• dün adalara ve 
labyorlar. O za• Pireye vlsi mlk· 
man üzümiin ok-
kası, bugOnkll i>•· :J tarda hayvan aev-
ranın kıymetine kiyab yapılmıştır. 
uyduruluraa 125 Yuktırdtı: lzmir limanınln ilıracal mrosimindekl manzarası lımire gelen 
laınıp, tütünün Aşafıtla : Limanın baıünkii sakin 11azigeti haberlere g6re, 
okkası 400-500 kuru.ta atılırm•t· temini çok gtiçtü. Adalara ait Ali lktısat Meclisi 1zmir limam-

Hatta bunu teyit eden bir efY& yelkenli kayıklarla birkaç mn bu vaziyetile allkadar olmı-
atalar IÖZÜ varmr ki, bllA •k, saatte kolaylıkla sevkedilebili- ya başlamııbr. Meclis riyasetin· 
sık aöylenmektedir : yordu. den, Ticaret Odasına gelen bir 

- " latanbul yanaraa, lzmir Adalara yapılan ihracatın ba- telgrafta İzmir limanının transit 
yapar, Fakat lmıir yanana lstaa• ıında, hayvan, et, meyva ve hu· merkezi olup olaauyacal}i, tramit 
bul da onun nanodan yanar,,. bubat gelmektedir. Yunanistan merke&i olması içüa ne gibi ısla· 

Fakat timdi lzmir limanı o hayvan ihtiyacının ytizde altmııı· bata ihtiyaç olduğu sorulmuştur. 
kadar boıtur ld birkaç yelkenli- nı lzmirden yapmaktadır. Fakat Ticaret Odası, verdiği cevapta 

lzmir limanımn en iyi bir merkez 
den baıka birıey giSremeuiniz. Anadolu Ajansının bundan birkaç olabileceğini bildinnif, lhtiyaçlan 
Bunun muhtelif ıebepleri aramı- atın enel wercliii bir uberde aymııbr. 
da Liman Şirketinin, kenclisin- on iki adaya yapılan ihracatın Eter lkt.aat Mecliai, 1zmirin 
elen beldeaen faaliyeti gletere- bunclaa ıoma Pire limunndan transit merkezi olmua hakloada 
memesi de zikredilmektedir. yapılacağı, bu suretle adalar bir karar verirse liman bugllnldl 

Liman bu hale geldikten aon• transit merkeziaia de Pire olaca· bOfluktan kurtulacakbr. Şimdilik 
ra lzmir yalnız on iki adanın İl bildirilmektedir. Adaların her bu miihlm karan beklemekten 
transit merkezi halinde kallDlfti. ihtiyacı Pireden temin edilecek, bqka yapılacak biqey yoktur. 
Adalann ilıtiyaçlarınm Pireden bir Alman 1eyriaefain tirketi ADNAN 

~~~~~~~~~~~~-

Aydında jKomünistlik 
Maznun/arının 

Korkunç Hastalığın Muhakemesi 
Önü Alındı 

Ay dm, (Hususi) - Buradaki 
San'atler mektebinde çıkan aari 
ıehaya iltihabı denilen korkunç 
hastalığın 6nil alınmJ§br. Fakat 
baatalıia tutulan yedi talebeden 
ikisi vefat etmiftir. Mektebin 
yeni mOdlrll Daıı,.ı Bey eault 
tedbirler aldığı 1çln Ud Jlzden 
fazla talebe aramda Jeaİ bir 
vak'a g6r0lmemiftir. HutaLta 
tutulan çocuklar huuli bir 
k6şke kaldınlmak ıuretile tecrit 
edilmiflerdir. 

Diğer taraftan Sdıbat V ekl-
leti derhal esaslı tedbirler alın
masım ve hastahğuı liı'ayetioe 
imkln verilmemeaini bildirmif, 
ayrıca bir de Sari Hatalıklar 
Mntehauı• g&ndermiftir. Has
talık ıehir dahilinde yabm bir 
knçnk çocuta sirayet etmiftir. 

Bura Sıhhat MlldürlDjil bütün 
mekteplerdeki talebellİll banın 
deliklerine d&t rDn 111'& ile illç 
damlattırarak sirayet tehlikesinin 
6nllnü almıya çabımıştır. Halk 
ta eczanelere mDracaat ederek 
ill\lanmııbr. 

E. v 

Aydın (Huusi) - Burada 
komam.tlik propagandaaı yap
bklar1 cirmile bir mtiddet enel 
tevkif edilip latanbula gCSnderilen 
muallim Sabahattin Ali, muallim 
Bahattin Beylerle iki dişcl bir 
müddet latanbul tevkifhanesinde 
kalmıflar, ıonra buraya getiril· 
mişlerdi. Bunlann muhakemeleri 
burada g6rOlmUt ve bitirilmiftir. 
Neticede Sabahattin beraat et
mif, Bahattin bir ay, diğerleri 
de on beter gOn hapse mah
kiim olmuşlardır. Beraat karan 
alan Sabahattin Bey Konya orta 
mektebi Almanca mualJimliğine 
tayin olunmllflur. 

• 

lzmirde -Depolar Mi;him Miktarda 
Zahire ile Doludur 

lzmir, (Huausl) - Mmtakamaı 
dahilinde mevcut stok zahire 
ve diler ihracat efJUIDJD mik
tannı bildiriyorum: 

Arpa 139,415,625 kilo af-
yon ~.917, buğday 176,850,657, 
deri 368.34, incir J,911,939. 
pamuk 3,087 ,305 ve tfttlln 
18,896,518 kilodur. 

Konya da 
Kış Gelince İhtikar 

Başladı 
Konya (HuSUll) - Bu aeae 

burada havalar ittiradmı bir tirin 
muhafaza edemedi. Mevsim bq· 

langwanda tiddetli aopklar oldu 
ve bir m&ddet bayle devam etti. 
Sonra havalar açtı ve ortalajı 
adeta bir bahar mamaruı kap
ladı. Bu vaziyet karşımıda herkes 
&mide dOftü. Hatta bu sene loşın 
tiddetli olmıyacağım a&yliyenler 
bile bulundu. Fakat derhal ha-
ber vereyim ki artık Konyada da 
klf gelmiftir. 

lık kar perıembe ıeceıi, fid
detli bir yağmurdan IOllra ddldll
miye bqladı •• 6;1eye kadar 
devam etti. Yağan kar tehri 
bem beyaz yapmtya klfi gelme-

t..ı. m.., .... 
Şunu da yazayım ki klf ve karla 

birlikte odun ve klmllr derdi de 
kendisini gaaterdi. Oduncularla 
k&mllrcOler, sanki .az birliği et
mİf gibi derhal fiatlan artbrdılar. 
Şimdi ibtikirla bqbqa kaldık 
ve Belediyenin hareketini bek· 
liyorus 

Agıplanmaz 
Burası bir doktor mua 

hanelidir. Bekliyenlerin ekse ' 
de latanbullu dejiL Balık · 
Gebwlm, S.11111111, Onye 
bİrp>k yerlerdea maperiler 
Ş..cla, tizleri kan içinde 
..... birisi, öte de bir 
beride takma gmlii ..kin 
taze ve laiç lri-se kODUflP 
Nihayet içlerindea biri 
leacli: 

- Bu oda da 
IDlf 1aa r 

Bu cllmle, umumi konuşns 
nahtan oldu. Herkes birib 
tanımak istiyordu. 

- Siz nerelisiniz? 
- Neyiniz var? 
Hanım neyİDİ& oluyor ? 

...Us 811'alanmıya başltldı. 
araLk batiln oda lıallo pşarcb : 

- Yl, demek hanım ke · 
llİL Halbuki ben bemtireaiz 
eet ;ıtim. 

Vallahi pek gençsiniz ..... ~ 
- On dört Jatında evle 

• bet Y&flDda onu kucağı 
ald.. 

Bu sefer sual, 6bür köş 
ytlkseldi .. 

- Sizin neyiniz nr ? 
- Görümcemi getirdim. IG 

yadan geliyor. G<Szüniln bi 
iki, tlç sene evvel ameliyat 
brdı. Bir gözU takmadır. Şi 
ötekiJde ağırmıya baflamıı. A 
llyat istemiyor. 

- Sizin çocuğun nesi var? 
- Biz Tekirdağında oturu 

ruz, buraya misaf u gelmiftik, 
nıcLklardan biri bir alln bir 
ıetirmif. Biz evde yoktuk. Ç 
kafesi açmış. Kut gözünü ıag 
-. Hamdolaun birteY kal 
Bagln son. İnşallah cumartesi 
diJOftlZ. 

Fakat içlerinde en meırıı ..... __ 
le ll,.k olani pzleri traho 
seaç bir kadındı. Anadol 
cemıp k6ylerinden gelİJo ...... 111 

Eli.de bir pamuk parçua, b 
lnlae eğmi,, gözlerini mttte 
diJ911 tilerken babası da m&tt' 
euir bir halde baf1111 belet 
yordu. 

Biran ıözleri gözlerime ilifd' 
Adeta basta olduğuna inanmıY" 
cajım geldi. Sürmeli, phaoa 
insanm içini yakan bir çift ate• .. 

Sokakta g5rdftğün6z her sfl' 
meli Hanım, emin olun ki daiıll' 
tunlet meraklısı değildir. 8a%,.. 
bu ~zleri ahuya benziyen ka' 
dm gibi, bir daha iyi olmadl~ 
prtile zedelenmif bir hasta Jj 
olabilir. ,,. 
Londra - Bağdat 

T oros Eksp;esinde Y o~ 
culuk Müddeti Azalblac_. 

Londra ile Bağdat arasınddi 
maafeyi kısaltmak için Bağdat'. 
tan Nuıeybin istasyonuna kacı.t 
otobtm işletecek olan grupun fefJ 
heyetleri, buraya gelmişler f' 
tetkikata başlamışlardır. Birk~ 
aya kadar Bağdatla Nuseybill 
arumda otobGsler işlemiye bat" 
byacak ve Londra • Bağdat ytAd 
bu mretle kııaltılmış olacakta!• 
Bu otobüsler Toros ekspresiniJI 
yolcularını taşıyacaklardır. 

Mehmet KAmil Bey 
Etfal Haataneai Dahiliye pıÜ~ 

busun Mehmet Kamil Bey Sıl h• 
Veklletl emrine alınmıtbr. 
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j Siyaset 
.A • 

Alemı 

Gandi 
Par iste 

Paris, 6 - Gandi dün ubab 
Parise gelmiş, Hintliler tarafın
dan temsil edilen bir resmi ka· 
bul de hasıl olmuştur. 

Bir Fransız heykeltraşı, elinde 
isa ile yapılmış bir heykel~ni 
hediye etmiştir. lçtimaa Hınt 
şarkı ları okunarak nihayet veril· 
miştir. . . 

Sonra sinema operatörlerının 
Yanına götürü'müş, akşam da bir 
konferans vermiştir. Bu konfe· 
ransta Gandi, beşeriyeti sulb 
içinde ve daima serbest görmek 
istediğini söylemiştir, Gandi, Hin· 
distan vaziyeti hakkında da : 

"lstıraplarımız, herha!de fn· 
gilterenin kalbini müteeısır ede· 
cektir." Demiştir. 

Hitler Ve 
Dünya Vaziyeti 

Londra,6-M.Hitleri Londraya 
ıönderdiği mes'ul murahhası M. Ro
ıenberg M. Hitlerin sol! beyanatı~ın 
bir hükumet darbesinın yakıolıgı 
mahiyetinde telakki edilmeme~ini 
ıöylemi; ve ortaya çıkan şayıayı 
kafi surette tekzip etmiştir. 

Bu zat demiştir ki: 
"Biz, içinde bul~nduğumuz 

mahpustan kanuni bır surette 
çıkmak istiyoruz. . v. 

F ransaya karşı takıp edecegı· 
miz battı berekete gelince: . . 

Alman milliyetperverlerının 
bir harp fırkası olduklarını söy~e· 
mek yanlıştır. Bizim Fransa ıle 
mUcadelf;miz askeri bir mesele 
değildir. Biz muharebe et~e.k 
iıtesek bile buna kudretımız 
yoktur. Fakat F ransanın bizi 
tecrit etmek ve alçaltmak iste
meaine karşı elimizden geldiğ'İ 
kadar mukavemet edeceğiz. 

Almanya, Fransaya bağlı bir 
takım milletler grupu tarafından 
çemberlennıiştir. Biz yaşamak 
hakkını, yani kendisine hürmet 
etmesini bilen bir milletin malik 
olduğu iptidai hakları istiyoruz. 
Biz, sulh muahedelerioin ve 
tamirat meselesinin yalnız Fran· 
sanın hoşuna gitmiyen noktala· 
nnm değil, belki buıılarıo 
Almanyanın esaslı haklarını ihlAl 
eden noktalarımn yeniden tetkik 
edilmesi zamanının geldiği kana• 

•tin deyiz. 
Bu mücadelede, daima açık 

hareket etmekle iştihar etmiş 
olan İngilterenin teveccüh ve 
ınüzaheretine nail olacağımızı 

Uınit ediyoruz. -
"SONPOSTA "nın Milll Tefrikası: 42 

AB, MINEL AŞK! 
---- MUHARRiRi: SERVER BEDi 

Ne ıerveti, Narinciğim, 
hangi servet ? Beni milyoner mi 
tannediyorsun? 

- Bir otomobil alamaz mısın? 
- Hayır. 
- Yani muktedir değil misin? 

- Değilim. 
- Doğru söylemiyorsun. 
- Malen muktedirim, fakat 

•l•111am. 

- Sebep? 
- Fazla birşey. 
- Bu aparbmanda fazla teY 

Y~k mu? Bu kapıların üstündeki 
~&. bu çiçekler, tavanın süsleri, 
d " ... abajor, bu vazolar fazla 
eın mi? 

- Onları sen istedin. 
" - Otomobili de ben istiyo
ıorurn. 

- Çok oldu. 
_ Senin bu kıravatm fazla 

değil mi ? Medeniyet~e fazla 
ıeyler pek çok. Halbuki otomo· 
bilin faydaları da var. 

- Nedir? 
_ insanı çabuk göttırtlr. 

- Evet, iflisa. 
_ Diişün, Halim, bOy~k b!r 

davan var farzedelim. Mllhım bır 
işin çıkmış, geç kalmış11n, oto· 
mobil lazım. 

_ Taksiye binerim. 
_ y 

8 0 gün şoförler grev 

Yapmışlarsa? _ Bizde 6yle şey olmaz. 
_ Ya bayram falan var da 

boş otomobil bulamazsan? 
_ Bayram günü mahkemele~ 

tatildir. 

SON POSTA 

ABEBLEB 

_ Qff ... inat ediyorsun ... Fa
kat ben teni kandırmıya da lü
zum göl'IDUyorum, otomobili ben 
alacağım. lrtersen sen binme. 

_ Binmem. 

Biliyorduın ki Narinle aramızda 
çıkan herhangi bir münakaşada, 
nekadar haklı olursam olayım, 
daima kaybetmiye ben malikôm· 
dum. Nitekim, kendi parasile, o 
resmini gösterdiği otomobili aldı 
azizim, kullanmasını da öğrendi. 

Bu otomobil hikiyesioin be
nim maceramda esaslı bir rolil 
ardır. Onun için anlatıyorum. 

Şimdi burada keselim. Gidiyor• 
ıun değil mi? Pekili ... Devletle ..• 
Gelecek sefere anlatacağım şey 
mUhimdir. Parmağın ağzında ka· 
lacak. Böyle şey duymamışsındır. 
Narin Hanımın tnbiatini de daha 
iyi anlıyacaksııı. Fakat... Ah .•• 
dostum... Haydi, şimdi keselim, 
güle güle... Salıya mı dedin? 
AIA, alA... Devletle. 

-6-
Bir gece ... Bak asıl faciR bu

radwı başlıyor ... Bir gece •.• Bir 
geceyansı ... Ben uyandım. Uy
kum kaç.b. EvvelA yatağımın bq 
ucundaki elektriği yaktım. Biraz 
kitap okumak istedim. Olmada. 

Narini uyandırmaya karar 
verdim. Zile basbm. Seı yok. 
Cevap gelmedl 

Bir daha zile bastım, yine 11ea 

yok, yine cevap gelmedi. Ya 
duymadı, yahut istemiyor, dedim, 
tekrar bqamı yasbğa koydum. 
Fakat gözüm& uyku tutmuyor. 
Fazla olarak göztimla önünde 
tuhaf tuhaf hayaller Yar. Hep 
Narini görüyorum. Kulağıma bir
takım sesler geliyor. 

Dayanamadım, tekrar kalkbm, 
ışığı yaktım ~e saate baktım: 
ikiyi beş on geçiyor. 

Narinin oda kapısına gittim, 
kapıya birkaç kere vurdum, yine 
ses çıkmadı. lsrar ettim. Gittikçe 

Sayfa 5 

HANIMTEVZE 

artan bir tiddetle vurmakta de
vam ettim. 

Allah Allah. •. Bu kadar gUrlil· 
tüde uyanmamasına imkAn yok. 
Acaba yine yatağında değil mi? 
Balkona ma çıidı? Salonda mı 
oturuyor? Narinin yatbğı odanın 
öteki kapısına gittim. Habrlıyor
ıun ya, bu kapı, geçen sefer 
açıkb Ye ben odaya girebilmiş
tim. Fakat bu ıefer, bakhm, bu 
kapı da kilitli. Garip şey. Narin 
içerde de uyuyur mu ? Yoksa 
dışarı çıkb da kapıya anahtarla 
dışarıdan mı kilitledi? Dosdoğru 
balkona koştum. Kimseler yok 
ve hafif bir yaimur yağıyor. 

Arbk hizmetçileri uyandır-
maktan utanıyordum. F ahrettin 
Beye de telefon etmedim. Apar
tımamn her tarafını aradım, tek
rar Narinin odasım iki kapıla
nna vurdum. Okadar hızlı vur
muşum ki hizmetçilerden biri 
uyandı, geldi: 

( Arkuı var) 
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B·ÜYÜK TARiHi TEFRİKAMIZ j Otomobil Kazalarından 
. -1 : ı Nasıl Korunabiliriz ? 

N 

GÖ DL 
~42-

Maamafih bu müşküllerle all
kadar oJan ya1nız Sipahi Ahmet 
idi, öbürleri sadece onun emrini 
bekliyorlardı. Genç ve zeki sipahi 
" Sıçrayın! ,, dese, ııçrıyacaklardı. 
"Atlayın,, emrini verse, athyacak
lardı. Onlar, iş başında mahzur 
Ye tehlike görmiye alışmamışlardı. 
Harp meydanlarında başbuğlarl
nın emrile na&ıl tereddütsüz ve 
teemmülsüz düıman saflarına 
nldınyorlarsa eğlence alemlerin
de de elebaşılarının işaretile 
kuyulara inmekten, damlara· tır
manmaktan çekinme:tlerdi. Şimdi 
de hendeğin genişliğine, derin
liğine değil, Ahmedin ağzına ba
kıyorlardı. Fakat o, teenni gös
teriyordu, düşünüyordu. Nihayet 
kararım verdi ve bildirdi : 

- inmek gerek, başka yol 
bulamadım! 

lıkin kendisi, iri vUcudunu 
kalın bir ip gibi hendekten aşağı 
sarkıttı, elile toprağa yapışarak 
bir iki sa!landıktan sonra beş 
metre derinliğe doğru ciissesini 
bıraktı. Camların, dikenlerin ve 
çivilerin Ustüne dimdik düşüver• 
mişti. Çizmelerini Gülsüm Hanıma 
•ermiş ve mahut ölünün ökçesiz 
yemenilerini giymiş bulunuyordu. 
Yüz kiloluk sıkletin o yükseklik
ten dilşmesile hasıl ettiği tazyik 
yemenilerin mukavemet kabili
yetini sıfıra indirdiğinden genç 
ıipahinlıı her iki ayağı yara içinde 
kalmışb. Çiviler ve camlar, to· 
puğunun, parmaklarının etlerinde 
kendilerine yer bularak kanlı bir 
sw mecmuası yarat:mıılardı. 

O; sesini çıkarmadı, ayakla
mu da oynatmadı. Çünkü hen
değin iç.inde nereye bassa ayni 
aetico ile karşılaşacağına g~rn
yordu. Bu ıepeple ıstıraba ta
laammnl etti ve arkadqlaruu 
bekledi. 

Yeniçeri Baki, Karanfil oğlu, 
Mirim Çelebi, Sinan zade Ye 
ZOpte Bey, biribirl ardından 
hendeğe inmişlerdi. Onlann 
ayaklannda su g~çmez ve kalıç 
kesmez çizmeler vardı ve hen
dekteki camlar, çiviler bu ÇÜ· 

melerin ağırlığı albnda lcırıhyor
lar, eğiliyorlardı. 

Ahmet, kan Ye 111.1 ipade 
kalan ayklannı kıpırdatmadan 
emir Yerdi; 

- Cambaz merdiveni yapın 1 
Şimdi Yeniçeri Baki, eğilmİf 

n Mirim Çelebiyi omuzlarına 
bindirdikten sonra ayağa kalk
llllfb, çelik bir heykel gibi 
hendeğin irtifaile boy ölçiiJii-
1ordu. Mirim Çelebi, bulun
duğu vaziyette biraz inhina 
s~stererek Karanfil oğluna el 
werdi. Ve o, çevik bir hareketle 
yükseldi, Mirim Çelebinin omuz
larına çıktı. Artık hendeğin irti
faı aşılmıştı ve Karanfil oğlunun 
6bür tarafa ac;"Dası için küçi'k 
bir sıçrama kafi gelmişti. 

Sinan zade de <ıyıai şekilde 
yükselip atlayınca ameliye de
ğişti. !ki arkadaş, ıal kuşakla
rını biribirine perçinliyer~k aşağı 

1 

Atılan adım geri alınmaz, ölmek oar, dönmek gole. 
indiler. İptida Mirim Çelebiyi, ar- olan Baki Ağa, hayvan &Tcı1iğını 
kasından Yeniçeri Baki ve en aevmezdL Hele blSyle oksuz, 
IOD Sipahi Ahmecli yukan çek- bıçaksız avcılığı büsbntnn ma-
tiler. nasız Te tatsız buluyorlardı, ho-

Hepıi hendeğin öbllr kenarın· murduyordı. LAkin arkadaşlan 
da, •ahfi hayvanlar mıntakaaında onun aöylenişlerini işitmemiş gibi 
birlettikten sonradır ki Sipahi davranarak Zllpte Beyi kllğuz 
Ahmedin ayaklanndan yaralı ol· in.tihap... etmişle~di • v~ o : U~t~ 
d ... ı ıld d h 1 • f d 

1 
b. Bır zagar, tecrübelı hır tazı gıbı 

ugu an q ı, er 8 1~ 1 a ır arkadaşlarma yol gösteriyor, 
pansıman yapıldı, agaçlardan istenilen hayvanlann nerede bu-
yapraklar alınarak yaralar örtül- lunacamm g5zile burnile ıezin-
dil h b • • b• d d• o· ' 

_ ı er _ırı ır yosma an ya ı- seyerek koru içinde yftrüyordo. 
gar olan ıpek pqtemallarla ıanl- ( Ark .. 1 nr ) 
dı, sarmalandı, 

Arhk ava başlamak ıamanı 
gelmişti. Ahmet, bu iş için de 
talimat verdi: 

EOMOND ROSTAND' m 
şaheseri 

Napoleon'un Oğlu 
(L'AIGLON) ---

ı 

Taşrada 

Eksik 
Otomobil ka

zalarının sebep
leri hakkında fi. 
kirlerini anlatmı
ya devam eden 
Otombil Mekte
bi Müdürü Fikri 
Tevfik Bey, bu
günkü bahsi tat
radaki ıoförlüğo 
tahsil etmiştir : 

Taşrada Şo· 
förlUk 

Şoförlerin 

Ve Hatalı 

İmtihanı Çok 
Yapılıyor 

Villyetlerima• 
den tof6r ehli
yetnamesi alacak 
namzetlerin ge

çirdikleri imti
han muntazam 

Elaligebiz 6lr ıoföriin gaptıfı feci 6lr kaıa 

bir usule Ye talimatnameye tlbi 
değildir. imtihan heyeti; valinin 
ıoförtl veyahut itfaiye toförlerin
den birisi ile orada çalışan diğer 
bir veyahut iki ıoförden mD.rek
keptir. Bu heyetin elinde denıhde 
ettikleri vazifenin ehemmiyeti ile = 

mütenasip bir program veyahut 

- Görilyorsunuıya, dedi, si
llhsızız, zaten silah kullanmak ta 
işimize gelmez. Avı diri yakala
mak lbım. Onun için gözlerinizi 
dört açın. Avlanalım derken av
lanmıyahml 

Yarın akşam 
saat 21,30 da 

bir talimatname yoktur. Bu vazi
yet dolayısile taşra şoförlerinden 
mühim bir kısmı tehlikelidir, ara 
sıra gazete sütunlannda tesadüf 

ISTAHBUL BELEDiYESi 1 ettiğimiz feci otomobil kazalarına 

toförler de, isterlerse oto bili 
kullanabileceklerdir. Bir tof öıiin 
mutlaka (25) yaşında olması bO
yük bir menfaat temin edemiye
cektir, zannederim. Şoförlerin evli 
olması da böyledir : bekar bir 
gencin çapkınlığına ve gayrimun
tazam yaşayışına karşı ne gibi 
hatalar yapabileceği hatıra ge

lirse, evli olan ve fakat ihtiyaç 
içersinde çırpınan, gayri mes'
ut bir aile reııı olacak bir 
şoförden de ayni hatalar sadır 
olabilir. Bundan başka tabii ce
reyanlara tabi olmıyarak cebri 
bir tarzda teşekknl eden bir aile 
ocağında hüsnü imtizan olur mu? 

Güzel avlamakta ihtisas sahibi 

MARCEL PAGNOL'un şaheseri 

Sinemanın en büynk muv:ıflaluyetl 

O E N 1 Z ve K A O 1 N 
(MARIUS) 

Raşit Rıza Ye arkadaşları 

ŞARLA 
TAN 

(Doktor Kont) 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
J. Romains 

Tercüme eden: 
1. GALİP 

ll 11 

il l ll ll\ 
Yakında: MAYA 

· başka bir sebep aramı ya lüzum 
yoktur. 

Geçenlerde Bursa Belediyesi
nin seyriscfere taalluk eden fa
aliyetini bilvesile yerinde tetkik 
ettim. ( 1930 ) senesi ( Belediye 
tenbib ve yasakları ) namında bir 

1 inci klnuo Sah günü akınını ~1 'iO da 

AKTÖR KiM 
Cumartesi ve pazar 

tezilitlı halk gecesi. 

risale neşredilmiştir. İstanbul sey
risefer talimatnamesinden tadilen 
alınmış olan bu maddeler Bursa 

glinleri için ihtiyaca klfidir. 

Pt1eı C Perde 1 ublo 
Terdim• edan ı Mahmut Yeaarl 

CUfaıaba akfamı - Kudret Helvaa 

Salı gününden itibaren; Şarlatan 
(Konk) oyundan sonra hususi 

tramvay 

Bursa viliyetiode, kazalan 
hariç olmak \bere, (209) otomobil 
mukayyettir, bunlardan (70) i oto-

BULGAR OPERETiNİN ALlCE COCEA -CLARA T AMBOUR büstür. Bursa ve mülhakatında 
tesçil edilmiı (557) şoför vardır. SON TEMSiLi 

Bu akşam saat 21 de 
.. PRENSES CARDASS " 

Kalmanhı ea mcthur opereti, Tenor ı Yvıı , 
Cacef • Prlma Donna: Mimi Balkan1ka 

Bu sene umum tarafından rağbet 
görecek olan Meilhak ve Milla-

ud'un eseri 

MAM'ZELLE 
NiTOUCHE 

mükemmel 
( Fransızca 

JANIE MARES 

operetinin 
kopyesi ) 

ve BAIMU 
( Almanca kopyesi ) 

ANNY ONDRA ve GEORG 
ALEXANDER 

Pek yakanda 

HENRY GARAT 
ile birlikte 

GEL BOŞANALIM 
filminde taganni edecektir. 

• BugUn M A J i K sinemasında 
CEHENNEM KARTALLARI Hnaalard~ yapılmıt munzam 

~ ... :. . ... ... 

bir filmdir. 

CEHENNEM 
CEHENNEM 

KARTALLARI M~'~.ur Tahtelbahir 44 f imini }.ı pın 
te1lıor frank Cepra'nen uerldlr. 

Sinemanın Jack Holt, Rılph Graveı ve 
KART ALLARI Llla Lee glbt Uç bliyük yıldızıyla temıll 

ed l lml,tır. 

fl!nıl 3.000 mUaıe11llln lştlraklle ve mllyonlar 

CEHEN 'EM KARTALLARI aarflle yapılmf Jevkallde bir filmdir. Göı· 
terildlğl her 1crde hakiki bir safer 
kazanmıştır. 

CEHENNEM KART ALLARI Mevaim!n e:ı b~!ük muvaffakıyet! olacaktır. 
Tanıamıle ı.ö:ı:lu ve şıırkılıdır. 

( 1 • 1 t-930) tarihinden (10-9-31) 
tarihine kadar yalnız (31) oto· 
mobil kazası kaydedilmiştir. 

Sahasına gc>re epeyce otomo
bil ve otobüs faaliyetine sahne 
olan Bursanm ıu vaziyetine göre 
eldo bir talimatname olduğu hal
de, ıeyrisefer işleri, şoför imti
hanları, bazı noktalardan tenkit 
ve tadile muhtaçtır. Maahaza Bor-
sanın gayyur Belediye Reisi Mu
hittin Beyin şimdiye kadar oto
mo bilcilikle alakadar olması aey
risefer umuruna daha iyi cere· 
yanlar verebileceğine şüphe bı
rakmaz. 

Şaförün ıslahı ıçın belediye
mizin ıon günlerde düşündüğü 
tedbirler : Yq meselesi ve şo

förleri evlendümek. 
Paris Belediyesi, araba süril

cülerile şoförlerin (18) yaşında, 
otobüs şoförlerinin de (21) yaşın
da olmasmı istiyor. 

Yaş meselesine g lince; Paris 
belediyesinin kabul ettiği hadleri 
(Otomobil kullanacaklar için 18, 
otobüs şoförleri için 21 ) aynen 
biz de kabul edersek askeri biz· 

metinden evvel şoför mesleğine 
girmiş ve yetişmiş gençlerden 
nakliye kıt'alan ist ifade edecek
lerdir. Askerlik vazifesini bitiren 

Şimdiye kadar husule gelen 
kazalarda, kazayı yapan şoför
lerin acaba kaçta kaçı evli idi ? 
Bu noktanın tesbiti, şoförün evli 
olduğu zaman daha az kaza ya
pacağı veyahut bu tedbirin hiçbir 
menfaat temin etmiyeceği bak· 
kında iyi bir fikir vermiş ola-
cakbr. · 

( Yann •on baht. ı Otomobiller 
•• Hyriaefer ) 

OtomobU .Mektebi M6dllrll 
Fikri T eo/ilc 

• 
lngiliz Lirasınin 
Vaziyeti 

Londra 6 - lngilia lirasınln 
geçen hafta zarfında uğradığı 

T emmevvüç eibam bonaaım fel
ce uğratmışbr. 

Borsacıların bütiin gayretleri
ne rağmen devlet eshamı milli 
döviziş ricatile mütenasip bir 
kıymet yüksekliği göstermemiştir. 

lngiltert-nin aldığı gümrUIL 
himaye tedbirlerinin bntnn dOn
yada uyandıracağı mukabelei 
bilmisil arzularından korkulmak
tadır. İngiltere için ihracat ticr 
retinin inkişafını temin etmek 
her zamandan ziyade hayaU bir 
zaruret halini almış olduğu bir 
s rada bir tarife muharebesi zr 
hür etmesi ihtimali lngilis 
ticaret blinçosunun ıslahı içi• 
her halde bir falihayır addr 
dilme'ktedir. 

Son Cina ret Mah '<emesi 
Paris 7 Kinunevvel (2. R.)-Klar• 

Voog namında bir reuamı vahşicO 
öldüre n Dede hakkında son cinayet 
mnhkemeıi hükmünü vermiştir. Maa-
mafih merkumun mücrimiyeti hakkı11 .. 

da bir şüphe vardır ki bunu da. pelı 
yakmdn M jik Sinemasında Dişi J{Ö
pek fil~inde görerek hakikat hakkUI .. 
da tenevvür edeceksiniz. 

'\ 
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7 Kammuewe 

• 
''Bizim Saat On ikiye Çeyrek Var, Bun-
dan Sonra Takma Dişi Ne Yapayım?,, 
''Ağzımda Tek Bir Diş Var. Onunla 

NAKiLİ ZIYA ŞAKIR 
1-/er lıakkı mahfuzdur 

-162-

Bu aırada Kadınefendinln 
dişlerinin tedavisini ikmal eden 
Diş Tabibi Rifat Bey yanımıza 
gelmişti. Abdiilhamit, Kadın~ 
fendinin dişleri hakkında izahat 
a1ırken söz, takma dişlere intikal 
etti. Rif at Bey sordu : 

- Efendimiz, dişlerinizi niçin 
Yaptırmıyorsunuz? ... 

Dedi... Rifat Beyin bu sualine 
karşı Abdülhamit hafifçe gülOm· 
siyerek: 
-Doktor Beyi.. Bana bunu di· 
ğer doktorlar da tavsiye ettiler. 

Amma. .. 
Durdu. Gevrek gevrek gülerek! 
- Artık bizim saat, on ikiye 

çeyrek var... Bundan ıonra dişi 
ne yapayım ?. Şimdi ağzımda bir 
tek diş kaldı. Onunla idare edi-
yorum. 

Cevabını verdi. 
11 Mayıs 330 

Bugün Abdülhamit öğle üstü 
bir saat kadar kanepeye uzanmış, 
yatmış. Biraz da uyumuş. Kalk
tıktan sonra sağ mem~sının 
hizasmda bir ağrı basıl olmuf. 

Sakın (Pnömoni) olmasın? 

Diye merak ediyor. EvvelA, 
derhal (aspirin) aldı. Sonra 
doktora haber gönderdi. Bereket 
versin, Atıf Bey selAmhkta idi. 
Derhal geldi. Muayene etti. Ağ· 
nnm adeli olduğunu söyledi. 

Muayeneden sonra, hep be
raber oturmuş, tekrar cigaraları 
yakarak konuşmaya başlamıştık. 
Doktor, Abdülhamide sigarayı 
azaltmasını tavsiye etti. Bu, Ab .. 
dülhamide yine bazı hatıratının 
nakline bir zemin husule getirdi. 

- Hakkınız var, Doktor Bey. 
Cıgarayı çok içiyorum. Bundan, 
hen de memnun değilim. Fakat 
heni ihata eden ahvali görüyor· 
&unuz. Malum ya cıgara, en 
ziyade sıkıntılı zamanlarda içilir. 
Maamafih ben, bir teye fazla 
&evindiğim zamanlarda da üst 
liste cıgara içerim... Tütiln bak· 
kında birçok doktorların fikirle
rini aldım. Bütün bunları topla· 
dıktan sonra şu neticeyi çıkar
dun ki, tlitiin, az miktarda 
İçilirse muzır değil .• Bilakis 
bazı rahatsızlıklara ve ağızdan 
sirayet eden hastalıklara faydası 
var. Hatta, veremlilerin yanında 
cigara içilirse, sirayet tehlikesi 
azalırmış ..• Avrupanan bazı yer· 
lerinde tütünü çiğnerlermiş. 

İşte o, herhalde zararlı bir 
feydir, zannederim... Fakat ah· 
ııanlara birşey olmıyor. Benim 
Yanımda Kari isminde bir Al· 
~~ usta uardı. Zeki bir ıeydi. 
F lınden her iş gelirdi. Güzel de 
k ransızca bilirdi. Hatta onu bir· 

aç defa iş için Fransaya gön
~erdim. Kendisine tevdi ettiğim 
ışleri, mükemmelen becerdi, gel· 
ili. N · 1 d v · ı B · e ıse, orası azım egı .• 
d u adamın yanağı daima şiş 

ururdu. Bazan da sakız çr ner 

ı 

Abdiilhamidin son Zaptiye 
Nazırı Şe/ik Paşa 

gibi çenesini oynatırdı. Bu hal 
nazarı dikkatimi celbetti. Bir 
gt\n sordum: 

- Ağımda ne var Kari? .. 
O, güldil. Biraz da mahcup 

olarak cevap verdi: 
- Tütün pastili, Samajeste!.. 
Dedi ... daha ziyade merak 

ettim: 
- Çıkar bakayım, o nasıl şey?. 
Dedim. Sıkıldı, utandı. Ve 

sonra ağzından siyah bir şey çı· 
kardı. Pis kokulu, müstekre bir 
ıey ... 

- Aman Kari.. Bunu nasıl 
çikniyorsun .. vaz geç bundan .. 
•onra ölürsün ... 

Dedim. Güldü, cevap verdi: 
- Bir şey olmam, alı,kınım .• 

sonra, bunun bana çok faydası 
var. Pire, yahut tahta korusu, beni 
ısırsa derhal ölür. 

Dedi ... Demek ki, nikotin vU· 
cudunun her yerini zehirlemiş ..• 

Abdülhamit, durdu. Biraz 
düşllnür gibi oldu. Elindeki ciga
radan uzun bir nefes daha çe

kerek devam etti : 
- Bir de Amerika sefiri var· 

dır. Adına ( Ceneral Vallas) der
lerdi. O da tütün çiğnerdi. La· 
kin onunki iyi cinstendi. O da 
bana bunu pek meteddi. Hatta 
bir gün bana da getirdi. Muayene 
ettim. Karl'ın çiğnediği gibi si
yah değildi. Tadına bakmak için 
çok heveslendim. Fskat, cesaret 
edemedim. 

Abdülhamit, hu tütün bahsini 
burada bırakarak, habralannın 
başka bir kısmına geçti : 

- Bu, 1 ( Cenral Vallaa ), iyi 
bir adamdı. lstanbulda dört, beş 
sene kadar kaldı. Her cuma 
gelir, beni ziyaret ederdi. Ken· 
disinde, diplomattan ziyade bir 
tüccar kafası vardı. Bana, güzel A· 
merika revolvrleri getirtti. Kendisi 
de birçok şeyler alır satar, ticaret 
ederdi.. Ticaret, çok iyi ıeydir. 
Efendilik zamanımda ben de 
ticaretle meşgul olurdum. Ve 
bunu yapmıya da mecburdum. 
ÇUnkü dairem, kalabalıktı. Onları 
müreffehen yaşatmak lazım geli· 
yordu. vakıa, yüz bin k"llruş ınaa• 
şım vardır. Lakin o zamanlar, 
tıç dört ayda bir maaş çıkardı. 

O da ( metelik ) ve ( kayime ) 
paralardan ibaretti. Bunlarla ma
aştan elime geçen para, adeta 
on bin kuruşa inerdi. Bu para 

İdare Ediyorum,, 
ile koca bir daireyi çevirmek 
mümkün değildi. Diğer efendiler 
çok sıkıntı çekerdi... Halbuki 
ben, ticaret yapardım. Koyun 
alır satardım. ( Maslak ) taki 
çiftliğe evet ektirir, koyunlarıma 
yedirirdim. Koyundan çok para 
kazandım. Her sene, beş altı yUz 
koyun getirtirdim. 

Bunların kuzularını, sütlerini 
yapağılarım, kısır olanlarmı ka
saplara, tüccarlara satar 
yeni sene için başka bir süril 
ısmarladım .•. Benim bir de (üstü· 
beç) madeniın vardı. Ozaınana 
kadar lıtanhula ilstübeç, ( Venc
dik) ten gelirdi. Bunu, boyacılar 
kullanırdı. Ben bunu haber alır 
almaz, hemen madenimde ocak· 
lar açtırdım. lşletmiye başladım. 
Boyacılm·a nümuneler yolladım. 
Venedik üslübecinden daha ucu
za sattım. Ucuz malı göriince 
boycılar benim müşterim oldu. 
Bundan da çok istifade ettim .. 
Tahta cülus ettiğim zaman (ban
ker Zarifi) ele (altmış bin altın) ım 
vardı. Cülus bahşişini hazine 
değil, kendi paramdan verdim ... 

Yine durdu. Hafif bir tebes· 
ıümJe başım sallıyarak: 

- Benim bu işlerle uğraş
mam, hazan dedikodulara sebep 
olurdu. Bir şehzadnenin ticaret iş
lerile uğraşmasına maari bulunan
larda olurdu. Fakat ben bunlari 
işittikçe, bıyık altından güler ve 
onlarla alay ederdim... Etrafıma 
bakıyor ve gOrUyordum.. Diğer 
şehzadeler, borç, sefalet içinde, 
birtakım sarafların adeta esiri 
olmuşlardı. Çünki çalışmazlar, 
tembellikten vazgeçmezler. Hele 
ticaret nedir, hiç bilmezlerdi. 
Çok tükür, ben onlar gibi sıkınh 

çekmedim. 
Maamafih, bu da kolay değildir. 

Evveli çalı.şıp kazanmanın yolu
nu bilmelidir. Kazanmak, iı yap
mak, bir hünerdir. 

Dedi. 
(Arka11 nr) 

1 • Günün Takvimi =ı 
BUGÜN - 7 kAnunuevvel 931 

' Pazartesi, Rumi 24 teşrinisani 
1347, 26 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,12 Batışı 
16,41 

NAMAZ V AKİTLERi - 58 .. 

bah 4,59, öğle 12,5 ikindi 14,28, 
akşam t 6,41, yatsı 18, 19. 

Kasım - 29 

AL KAZAR 
ALJ.".MDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 
EKLER 

ELffAMRA 

- Yıldırım 

- Milyon Peıtnde 
- Dul niıaıılı 
- Kaçakçılar ı•mlı 

- Attlk 

- J.tubul HkakJanacla 

ETU VA L - Don Kualdan 

FERAH - KonHI', Yaıyete 

FRANSIZ TIY ATROSU - Balru opsatl 

GLORYA 

HiLAL 
KEMAL B. 

MAJİK 
MELEK 
rdlLLI 

- CanıD> Puta 

- Hacı Murat 
- Raaputln 
- Cehennem karlaJlan 

- lıtanbu! ıokaklannda 

- Küçük daktilo 
OPERA - Enarengh tahtelbahir 

ŞIK - Kınk Kalp 

&DAR0LBEDA Yl - Mum ı~fodU 
KadLköy Sllreyya - Ya911ıa hakikat 

Sayfa 9 
w 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl 

Yıldızlar 

Kaçtım ... 
Arasına Nasıl Karıştım? 

---·---31------- YAZAN: Selma Z. 
- Mis Silva.. Sizsiniz öyle 8 n .. t" d ki l a m us un e te efonu alarak 

mi?... konuşmıya başladı: 
- Evet efendim. Al - o, alo... 124 numarayı 

- Veel.. Şimdi doğruca ( aaot• v~ri~iz .. Alooo .. Ben, Veyi.. Şim-
at şubesi ) ne gidiniz. Mister dı sıze Mis Silva isminde bir 
Veyl'i görünüz. Ben kendisine kız gönderiyorum. Mister Mayer 
telefonla söyliyeceğim. tarafından tavsiye ediliyor.. F~ 

- Teşekkür ederim Mister güran olarak istihdam ediniz. 
Mayer.. .. Ve.. bu emri verir vermez 

Bu kısa mükalemeden sonra z~le bastı. Kapının önftnde g<J: 
ben dışan çıkarken, onun tele- runen hademeye beni göstere-

f 
rek: 

onla görüşmiye hazırlandığını 
hissetmiştim. - Misi alanız .. (canlı insanlar 

lf- fUbesi) ne götürünüz.. Misler 

(San'at şubesi) ni arayıp bul- Heyke teslim ediniz. 
mak pek kolay olmadı. Stüdyo Dedikten sonra benim teşek-
dahilinde, mütemadiyen birçok kürlerimi dinlemiye lüzum bile 
cadde ve sokaklardan geçiyor• görmeden sert bir ıslıkla bir 
dum. Burası bir müessese, bir (~avay~ tangosu çalmıya, tekrar 

ehndekı kAğıtlara bakmıya baş-
fabrika değil, başhbaşma koca ladı. 
bir memleketti. Birçok binalar 
ve paviyonlar sıralanmıştı. Hepsi 
de arı kovanı gibi kaynıyordu. 
Her kısmın, her paviyonun üs
tünde isimleri yaıılı idi. Bu 
binaların teşkil ettiği cadde ve 
sokaklarm hepsjne de birer nu
mara konmuştu. Arka taraflarda
ki şubelerin istikametleri, sokak 
başlarında ki levhalarda ok işaret
lerile gösterilmişti. Eğer bu ter· 
tibat olmasa, değil yabancıların, 
hatla ab~ık olanların bile aradık
lannı bulmak ihtimali pek azdı. 

Epeyce mi\şkiilatla ( San'at 
şubesi ) ni buldum. Küçük ve 
zarif bir merdivenle çıkılan kapı
ya geldim. Bum da da karşıma 
bir hademe çıktı. Mister Mayer 
tarafından geldiğimi söyledim. 
O da bana Mister Veylin odasını 
gösterdi. 

Mister Veyl, yüksek arkalı ve 
yaylı bir koltuğa uzanış, ayakla
rını büyük yazihanenin üstüne 
uzatmış, adeta sırt üstü yatıyor 

ve öylece elinde1i kağıt tomarını 
tetkik ediyordu. 

Ben içeri girer girmez, bana 
ıöz söyletmiye meydan bırak· 
madan. 
-Mis Silva sizsiniz zannederim .. 

fena değil ... oldukça güzelsiniz .. 
vücudunuz da düzgüne benziyor .• 
İyi.. çok iyi... 

Ve yine yerinden hiç kıpır
damadan yanıııdaki küçük ma· 

* Bir taraftan, pek çok sevine· 
rek içim içime sığmıyorken 

diğer taraftan da heni bir 
düfünce almışh... Çünki, studyo 
ka~ısından girdiğim dakikadan· 
berı gördüğüm şeyler, beni 
adeta şaşırtm~tı. Bu ne kalaba
lık, ne gürültü, ne kıyametti 
Yarabbi!... Ve sonra bütün bu 
baş döndürücü mesaiyi idare 
edenler ne tuhaf, ne lakayt, ne 
şaşıla~ak adamlardı... ( San'at 
Ş~besı Müdiirü ) deyince, be-
nım gözümiin onune aelen 

t:> ' 

hayalimde canlanan adamla 
şimdi odasından çıktığım ada~ 
arasında ne biiyük bir fark 
vardı... Genç bir kıza. alelhusus 
tavsiye ile gelen bir genç kıza 
bile hiçbir kıymet ve ehemmi
yet vermiyen, hatta yazıhanesi
nin iizerine uzattığı bacaklarını 
kımıldatmıya, kendisine artedi
len kşekkürleri dinlemiye bile 
lüzum görmiyen bu adama aca· 
ha ne demeliydi?.. Lakayt mı, 
kaba mı, yahut sinirsiz mi? ... 

Aman canım, neme lazım 

benim.. Ne olurlarsa olsunlar 
ben artık gayeme visıl oldum: 
ya... Fakat, bu Mister Çang ne 
kud~etli bir adammış ki, onun 
scssız sadaaız teşebbüsü, belki 
de birtek sözü, bütün dünyaya 
karşı sımsıkı kapalı olan bu 
kapıları bana karşı açmış ve 
beni içine almıştı? .. 

(Arkan var) 

~---------------------------------------....-.. Resminizi Bize Gönderiniz, 
)f }f- • 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

1 " " HÜSAMETTİN BEY 
Minnet, ve ta
bassustan müı
tağfindir. Kn· 
çük bir şey
den alınır, ve 
izzeti nefis 
meselesi ya
pabilir. Boğa
zını, rahabnı 
sever, mert· 
lik davasinda-

dır. Kendini üzdürmez kendini 
medih ve takdir edenlerden haz
zeder menfaatlerini yalnız nefsine 
hasretmez. 

147 • fotoirafnuo d~rclnl latemiyor 

N. SAADET HANIM: 
Uysal ve zevahire kapılır bir 

ev kadınıdır. İntizamı sever. Fa
kat tatbikatında müşkUldt çeker, 
bir şey'i fazla tetkik tamik et
mez. Faal ve hareketlerini sofu
lukla telif eder. 

CEVDET BEY 
Narin ve has
sastır. Şıklığı 
sever, tarzı te· 
lebbüse riayet 
eder, kadın 
hissi ve heye
can mevzula
nm fazla se· 
ver. Yorucu 
ve üzücü ma· 
ddi meşgale-

lere rağbet etmez. bir şeyin 
ıavahir kısmına uysallık göste
rir. Faal ve hareketlerinde acele
yi ihtiyar eder. • İmzası okunamamıştır 

133 KAMiLE veya CALİBE HA
NIM: (Fotoğrafının dercini istemi· 
yor) Şen v.e şakraktır. Sebepli se
bepsız güler , h azan da ağlar. 
Eşyasınm ve parasınm kıymetini 
israf eder. Bir şeyden çabuk bı
kar, hayal ve macera mevzula· 
rından fazla h azeder. 

k, 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : fi. R. -25- Yazan: Emil Lıul11iı 
- Kızım Doktor: Semi Ekreme -

Sazanof Düşünüyor: Fransızlar Alkış
ların Para ile Yapıldığını Anladılar Mı? 

Ruhan mustarıp olanlar 
Açık otomobil sahilden ay

rıldı, bir münhani çizerek limandan 
uzaklaşta ve fU yaz gecesinin her- \ 
rakhğı içinde paytahta doğru 
uçmıya başlaadı. İçinde meraaim 
esvabı geymiı bir zat vardı. Bu 
zat, mUfekkereainde limanı, bu 
limanda batan iki ıefineyi ve bu 
aefinede taati edilen har vedaları 
canlandırıyordu. 

Devlet ıefinesinden havalara 
nevvarre projektiller uzanıyor, 

karşıdan bir muhteşem ecnebi 
kruvazörll mukabele ediyor, bqını 
srarbe doğru tevcıh ederek Finllnd 
körfezine doğru koşuyordu. 

Filhakika şimdi Petresburg 
kapılarındayız. Bahsettiğimiz .zat 
Çarın Hariciye Nazırı dır ki dört 
gOn süren göz kamaşbncı ,enlik
lerden, ciddi mnkalemelerden son
ra Fransa Devlet Reisinin elini 
ıon defa olarak aıkmıştar. 

Şimdi bu hatıralar caddenin 
Ozerinde uçan otomobilinin için
den birbirini müteakip gördüğli 
manzaralar gibi, fakat tevkif 
edilemekaizin gözlerinin önOnden 
ıimşek gibi geçmektedir. 

Sazanof dnınnllyor: 
- Halk hayret edilecek de

recede soğuk davrandı. Acaba 
Fransızlar yapılan alkıtların para 
ile yaptırıldığını farketmiper 
midir? 

Resmi merasim 
amelenin sokaklarda 
kıları çağırdığını 
mendil salladıklarını 
midir? 

yapılırken 

ihtilil ıar
ve kırmızı 

glSrmUtler 

İddia ederim ki, heriflerin 
cepleri tq dolu idi. Fakat ne 
yapılabilirdi? F ransu;ları tebcilen 
bir katliAm takdim edemezdik. 
Haımetmeap çok güzel davrandı. 
Misafirin yüksekten atqımn 
sinirlerini ne derece sarsbğını 
kimseler farkedemedi. 

Fransız misafirin hal ve tavrı 
Cümhur Reisine değil, mutlak 
bir Hükümdara yakışabilecek 
dereceden de balapervaz idi. 
Bundan başka ıüferamn kabu
liinde de, hiçbir incelik göster
medi. Poincare burada ancak 
bir misafir olduğunu düşiinmeli 

ve bir sefire karşı: "Sırbistamn 

Rus kavmi arasında çok hara
retli dostları var. Rusyamn da 
Fransa gibi bir müttefiki var. 
Birçok teşevviiıatın vukuundan 
korkulur.,, gibi bir cümleyi aar
fetmemeliydi. 

Yakıl bu düşünce doğrudur. 
Fakat açıkça s6ylenmez bir 
ıeydi. Bahusus bir Macann 
yüzüne karfı. 

Bu Macann töyle düştındü
jünü isbata hacet yoktur: 
"Efendi, ıen bu dakikada yalnız 
bir Fırka Reisisin. Ben ise 
ecdadımdan yirmi dlSrt tanesinin 
imini sayabilecek bir asılzade
yım.,, 

Her ne iae misafire teşyi için 
refakatine verdiğimiz sefinelerin 
erıuvant renkleri muhakkak 11-
zımgelen tesiri yapmııbr. Fakat 
acaba kendisi de, Sosyan.t na-

zarı Viviani de 
parlak kazakları· 
mız arasında Pi
erre - et - Paul 
istibkamına girer
ken havada esen 
iıtihzayı anladılar 
mı? Gördükleri· 
nin arasında tu
tulan iki ibti lil-

cinin kazaklanmıı 
tarafından devlet 
hapishanesine so
kulması manıa
raaı da vardı. 
O dakikalarda 
müttefik bulun· 
duğumuz hakkı-
nda söylenen ma
sal hayli gUlOnç
tü.,, 

Hariciye nazı
rının kafası bu 
düşünceler ile 
meşgul iken oto- Ça,. 
mobil büyük caddeye girdi. Şim
di Sazanovun gözleri ayın nura 
ıcark ettiği bir manzaraya dikil· 
mişti. Nur muazzam şehrin mü
hip kütlesine de revnak ve· 
riyordu; birkaç saniye ~çin böyle 
müstesna bir yaz gecesinin te
miz havasını teneffna etti. Fakat 
dimağı güpe gDndilz işliyordu, 

son senenin bütün mesaisini, bü
tün projelerini görüyordu. Bir 
buhrana doğru sridiy ordu, tıpkı 
iki sene evvel, Balkan ittihadı 

zamanında olduğu gibi. Fakat 
hidisat o zaman Rusya Çarını 

blltün Alemin üzerinde hftküm 
ve hAkim yapmıştı ·ye Raccgonıgı 

muahedesi semerelerini verı
yordu. 

Saıanov dUşilndü: 

- Herşey tahakkuk etmek 
Uzere gibi değil miydi? İtalya 
Trablusgarbı almıştı. Ondan son
ra da Türk cesedini soymak nö-
beti bize ğelmişti: ÖnümUzde 
altın bir tepsi üzerinde halifenin 
başı vardı. Boğazlar elimizin 
altında gibi idi. Asırlardan sonra 
Ayasofya kubbesinden Hıristiyan 
ilahının aksi endaz olacağı da-
kikanın yaklaştığı Çariçeye söy
lendiği zaman Çar Karadeniz 
için yeni yeni gemiler inşasını 

emrediyordu. Y alnıı menhus 
Caillaux Paris bankalarını sıkış· 
tarıyor ve lzvolskinin gayretle
rinin hiçe indiriyordu. Her ne 
ise o zamanlar ieçti. Şimdi Pa
siç de uyumamalıdır. Peters
borgu ıon defa ziyarete geldiği 
vakit, biraz ileri gitmiı: 

"Sırbistan Veliahtinin yanın
da kerimei haşmetmeaplan Ce
nup lsllvlan imparatorluğıınun 
Çariçesi olabilirler.,, demişti. 

Bakımı ıu Balkan ağzına! Biçare 
köylft memleketine bir lmperator 
kızı götilrmeyi dert edinmişti, 
kurduğu hep bu idil 

Saıanof yine düşünüyor: 

- Fakat herhalde Sırbm zi
yareti faydalı oldu, Büyük Erki· 
m Harbiyemiz Avusturyaya Sır-
bistan tarafından açılacak hOcu-

~ 
'A 

Nikola, Ka,.ısı v• oila 
mun ehemmiyetini anlatmaya 
fırsat buldu: 

"0 halde Sırbistana karşı 
Avusturya dört hatta beş kolordu 
çıkarmıya mecbur olacak. Boğaz
lara gelince; bunlar bütün Ruslar 
için öyle bir mana ifade eder
ler ki, bir tebeddnl halinde bun
ları bizim almamız elzemdir. fs
tanbulun fethine ancak bir Av
rupa harbi münasebetile gire
biliriz.,, 

Bu sırada Sazanovun otomo
bili kenar mahallelere gelmiıti. 
Bir ıillh sesi itidildi. Nazır az
çok bir endişe ile: 

Hila mı? dedi. Seksen 
üç bin grevci Viborg mahalle· 
sinde, sperler de yapmışlar. 
Böyle bir zamanda hassa or· 
dumz Krasnoie-Seloda Fransız· 
lara ihtilal havası terennüm 
ediyor. 

- Maklakov, ıu herifler Uze· 
rine neden hemen ateş açtırmıyor? 
Bunun scnu gelmiyecek mi? Böy
le sanayi yere batsın! Memlekette 
her şey yolunda, budaha asır
larca böyle sürebilir. Maa111afih 
dün kurşuna dizilenlerin ade
dini Jaures duysaydı, Fransa 
Meb'usan Meclisinin hiç olmazsa 
yar.sın a aleyhimize çevirebilirdi. 

Otomobil büyük rıhtıma sap
tı. Gece yarısı olmuş gibidir, lo
kantaların bahçelerinde orkestra
lar aleddevam çalıyor; bu derece 
sıcak bir giinün gecesinde herkes 
biraz hava almak ihtiyacında. 

(Arkuı var) 

Irak ta Yerli Kumaş 
Bağdat ( Hususi ) - Burada 

( Azamiye ) caddesinde çok mu
azzam yeni bir mensucat fahri· 
kası yapılmıştır. Bu fabrika Ira· 
kın ikinci mensucat fabrikasıdır. 
Halk yerli kumaşlara karşı fazla 
rağbet göstermektedir. 

Yeni Neş,.igat 

içtihat 
Doktor Abdullah Cevdet Bey 

tarafından çıkarılan içtihat mec• 
muasının 334 üncü sayısı intiıar 
etmiştir. 

Kanunuevvel 7 , 
BiKAYI 

Bu Sütunda 

El' an bugüne kadar Şefkati 
Bey, yirmi b~ş kurup saadetini 
medyun olduğuna ıaşmaktadır. 

Altı aydanberi evli, hayatın· 
dan memnun, akşam evine ge· 
lince gOn~ı.. yorgunluğunu unut
turmıya çalışan inci gibi bir karı, 
velhasıl her husushl memnun bir 
mirasyedi hayata sürüyordu. 

Tuhaf. Yirmi beş kuruşa nasıl 
bir adam bu kadar mesut 
olabilir? 

Anlatayım. 

Bir glln öğle yemeiinden son
ra sokakta ne yapacağını şaşır
mış, nuıl vakit geçireceğini bil
miyordu. 

Takaim meydanında tramvaya 
bindi. Gözüne resim ıergısım 
geziniz, yazılı levha ilişti. 

Şefkati Bey vaktini geçire· 
cek bir yer bulmuştu. Hem bir 
saat eğlenirim hem de memle
ketin sanayi hayatına aşina olu
rum fikrile sersri kapısının önft
ne geldi, yirmi beş kuruı duhu
liye ücretini verdi, yukarı çıktı. 

Resimlere, ayrıca bir dikkatle 
bakıyordu. Şöyle bir göz gezdi
riyordu. Zaten sergide o kadar 
kalabalık çoktu ki, teşhir edi-
len tablolara bakmak kabil de
ğildi. Büfede bir limonata içtik-
ten sonra sergiden çıkmaya ka
rar vermitti. 

Nasılaa tekrar içeriye girdi 
bir daha tablolara göz gezdirdi. 
Bir köşede, kırmızı bir resim 
gördil. Nazarı dikkatini celbetti. 

Tablo, genç bir kadını sröste
riyordu. Elbisesi al kırmızı, yeıil 
bir kanapede oturmuş. Bu kadın 
Şefkati Beyin kalbinde ta
rif edilmez bir his uyandırmıftı. 
Uzun zaman tablonun önünde 
durdu. Kataloğa bakb, tablo
nun numaraaı, ressamın ismi. 
Başka izahat yoktu. 

Acaba bu kadın kim diye 
sergiden çıktı. Ertesi gün arka
daşlarına tabloyu o kadar metet
mişti ki, birkaç ahpap getirmişti. 
Hatta bazıları Şefkati Beye: 

- Sen galiba ressamın san' a
tine değil, kadına tutkunsun, 
diye şakalaşmışlardı. Hergün 
geliyordu. Bir gün kapıları ka-
panmış bulunca fena halde canı 
sıkılmıştı. 

Akşam evinde hayli zaman 
odasında dolaştıktan sonra res
sama şöyle bir mektup yazdı: 

"Üstadım, 
"Sergide sizin tabloyu gör

dUm. Eıerinizi beğendim, sabn 
almak isterim. Yarın bana tele
fon ediniz de, eğer münasip bir 
fiat isterseniz, bir şey yapanz.,, 

Şefkati 

Ressam telefon ettiği zaman, 
Şefkati Bey, evde yoktu. Avde
tinde hizmetçisi: 
-Bey, size bir zat telefon etti. 

Bir resim için mektup yazmışsı
nız. Beşyüz lira istiyor. 

Bet yüz lirayı işitince Şefka
ti Bey, fiatı tuzlu buldu. Ressa· 
mın atelyesine gitmeyi tercih 
etti. Belki, ona buhran yahut 
tahdit devrinden bahsederse fia
tinden kırar da tabloyu alır. 

Ressam evinde değildi. Biraz 
ıonra ıelecekmif. Bekledi. 

Nakıli : S. N. 

Bir çeyrek saat intizardan 
sonra içeriye genç bir kız gir-
di. Derhal sergideki tablo gö
zil önünde tecessüm ~tti. Genç 
kız, karşısında bulunan bir kol· 
tuğa oturdu. 

Kızcağızı süzüyordu. Hiç 
şllphe yok, tablodaki kadın, bu 
kız idi. Dayanamadı. Kıza: 

- Ben sızı tanıyorum, 

fakat her halde siz beni tanı
mazsınız! 

- Nasıl, beni tanıyabilirsi
niz? Ben lzmirliyim. Burada 
oturmam. 

- ihtimal, fakat sizi sergide, 
tabloda gördüm. 

Genç kı.z güldll, fakat Şefkati 
Bey de beğenilmez bir zat 
değildi. 

Yarım saat ressamın atelye
ıinde konuştular. Şefkati Bey 
orada oturmadan usanmamıştı. 

Arbk, tablonun aslını tanı
mıfb. Resaama beş ytlz lira Yer
mekte mana yoktu. Sonra fiatln· .... 
den ne indirirse, hiçir zaman 
serginin tablosu, aslına tercih 
edilmezdi. Bir mOddet ıonra 

Şefkati Bey, bu genç kızla ey
lenmişti. 

işte, bundan dolayı saadetini 
yirmi beş kuruşa medyun oldu
ğundan Şefkati Bey, bili hayret 
ediyor. 

Habeşistan 
Veliahti 
Avrupada 

Kahire (Hususi) - Habefiıtan 
Veliaht "Eskav Musan,, bu hafta 
Mısıra gelecek ve hftkikmetin 
resmi misafiri olarak ağırlana· 

cakbr. Mısır hUkiimeti kendlal 
için (Zemalik) te bir köşk hazır. 

lamişbr. Veliaht Mısırda on bet 
gün kaldıktan ıonra A vrupaya 
gidecek ve Habeşiıtan impara
torunun taç giyme merasimine 
murahhaslar göndererek iştirak 
eden devletlere imparatorun se-
lam ve şükranlarım götürecektir. 
Mısırı da bu maksatla .ziyaret 
etmektedir. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyaıi, Havadiı ve Halk 

gazetesi 

idare . Alemdar mahallesi 
• Çatalçetme ıokaj'ı 

Telefon l.tanbul - 20203 
Poıta kutusu: lıtanbul - 741 
l"elgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

FlATl 
ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO ,, 

1 Sene 
6 Ay 

2700 Kr. 

1400 " 
800 " 
300 " 

400 " 1so ,, 
3 " 
1 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet ahnmaı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iliveai lazımdır. 

Adrea değittirilmeai (20) kuruttur. 

Son Poıta MatbaHı 

Sablpleri , All Ekrem, Selim Rar•P 
Nefri1at lllldlıril ı Sellm R.,... 
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SON POSTA 

r 
1 Yeni Peygamberi Şarkın • 

-42-
O dakikada, evime sağ olarak 

~arnıak ümidini hemen hemen 
aybetmiştim. Fakat pek iyi 

hatırlıyorum ki o daldkada 
kalbim mutaarr:zlarımı ınahküm 
etıniyordu. 

* p .Ben yoluma devam ederken 

• • 

---rine çıkmış, hu suretlt: halkın 
kapıyı kırarak içeriye girmeleri
ne mani olmuş, ve bunu yaf ar
lcen dt işin içinclen çıkmak için 
kolay bir çare aramış, aradı .. 
ğını bulmuş. Ve adamlarından 
birini şüphe uyandırmamak için 
Hintli sabcı kıyaf etiııe soka· 
rak, yine muhafaza altında bu
lunan arka kapıdan bir mektup 
ile bana göndermiş. 

Mektubu aldım, okudum, 
bunda deniliyor ki: 

- " Eğer sizi misafir eden 
zatin evini ve ailesini, ayni za
manda da kendinizi kurtarmak 
istiyorsanız derhal yerli bir polis 

memuru kıyafetine giriniz, bu 
mektubu ıize getiren memur ile 
birlikte evin mahzen kapısından 
dışarı çıkınız, balkın arasına ka
rışımı, ıonra polis karakoluna 
gidiniz. 

Eğer tavsiyemi dinlemiyecek 
olursasız halk evi yakacakbr. Bu 
takdirde kaç kişinin hadiseye 
kurban gideceğini tahmin edC'9 
bilirsiniz.,, 

Mektubu okuduktan sonra 
tavsiyeyi dinlemiye karar verdim, 
polis kıyafetine girdim, sokağa 
çıktım, bili arıza polis karakolu .. 
na gittim. 

(Mabadl yarın) 

0hs Müdürünün zevcesi ( Misis 
Aleksandr) in mukabil bir istika
:tnetten gelmekte olduğunu gör
düm. Kendisini tanırdım. Cesur 
hir kadındı. Derhal yanıma geldi 
Ve .. güneşin gurup etmiş olmasına 
ragınen beni muhafaza için şem· 
aiyesini açarak yanımda yüriimiye 
başladı. 

Avrupalılar bir kadını, fazla 
olarak sevilmiş, ihtiyar bir polis 
llıüdürünün zevcesini tahkir ede 
lllezlerdi, bana vururlarken, onu 
konımak mecburiyetinde idiler. 
~inaenaleyh bu hanım yanımda 
ıken aldığım yaralar ağır olmadı. 

Son Fırtına Kara denizi 
Kudurtmuştu 

Jt 
Fakat bu hadisat cereyan 

ederken Polis Müdürü üzerime 
tevcih edilen suiikastten haber
dar olmuş ve beni muhafaza için 
bir müfreze inzibat memuru gön
dermişti. 

Polisler etrafımı aldılar. Ko
miserlik yol üzerinde idi, oraya 
girdik. Polis Müdürünün beni 
beklemekte olduğunu gördüm. 
Beni karakolda misafir etmek 
istedi. T eşekkürJe reddettim. 

« Baş tarafı l inci sayfada ) 

Sinop Jimanıoa iltica edebildik. 
Bir Yunan şilebi ile Sadık zade
lerin Sakarya vapuru da ayni 
limana iltica etmişlerdi. Dört 
günde Sinoba vasıl olduktan 

sonra perşembe akşamı buradan 
kalkbk. Fakat hava yine düzel-
memişti. Batı rüzgarı vapurumuzu 
mütemadiyen hırpalıyordu. 

Giresunda tutunamadık, bin 
miişkülat içinde Pulathanede de
mirledik. Batı, karayel, poyraz 
rüzgarlarının tesiri altında Rize, 
Pazarlıya yanaşamadık. Hopaya 
kendimizi zor atabildik. Denizin, 
fırtınanın sükfın bulması için o 
gece sabaha kadar Hopede bek
ledik. Sabahleyin deniz nispeten 
sakinleşmişti. Bundan istifade 
ederek güç halle yolcuları çıkar• 

- Gideceğim yere gitmeli .. 
yim, dedim. Durban halkının 
dürtistisine ve kendi hakkımın 
sağlamlığına itimadım vardır. 
Size beni muhafaza için polis 
kuvveti gönderdiğiniz için min
llettanm. Fakat kurtulmaklığımda 
levcenizin büyük yardımı dokun-
muştur. Kızlarımızın 

Bundan başka bir sıkıntıya du- J 
Çar olmadan (Rüstem) in evine var- Kusur arı 
dun. Hemen hemen gece olmuş-- N } d• ? 
tu. Orada hazır bulunan (Kur- e er lf • 
land ) vapurunun dcktoru yara.. - -
lar F l d w 'ld• ( Baştarafı 1 inci ıayfada ) 

ırnı muayene etti. az a egı ı, fak d b · 2 - Bugünkü gençlerde ne 
. at hunların içlerin e ir tanesı 
•çtendi, ve çok ıstırap veriyordu. kusur buluyorsunuz? 
.. Maamafih sükuna kavuşaca- - Burada ayni şeyi söyliye· 
llrn zaman henilz gelmemiş ola- ceğim. Yani meziyeti erini saymı-
Cak ki, çok geçmeden binlerce yacağım. Kusurlarına gelince: 
Avrupalı (Rüstem ) in evinin 1 • Erkek gençler okumuyorlar, 
Önünde toplandı. Az sonra (Rüs- eskiden fazla nazari yetişiyordu, 
tenı ) b b d d'l şimdi de fazla ameJi yetişiyor. 

e a er gön er ı er: 
1
. 2 - Yorulmadan, terlemeden bir 

- Eğer (Gandi) yi bize tes ım ttın · d · · baltaya sap olmak istiyorlar. 

dık. Yine fırtına azmıya, deniz 
kudurmaya başlamıştı. 

Giresuna yana,amadık. Vona 
burnunda on sekiz saat havanın 

sükün bulmasına inizar ettik ve 
bir yere uiramadan Samsun is

tikametini tuttuk. Samsunda, 
Amerikan, Yunan, Sadık zade 
ve diğer Türk vapurları muattal 
bir halde bir saman çöpü gibi 
denizin üstünde çalkanıp duru
yorlardı. O günü Samsunda ge-

çirdik. Ertesi günil İstanbul yo
hmu tuttuk. Limana gelinceye 

kadar karayel fırbnası bizi takip 
etti. ,, 

Fırtına dindiği için Cümhuri
yet vapuru dün yolcu alarak 

tekrar Karadeniz seferine hareket 

etmiştir. 

Gandiye 
Yiyecek 
Bulunamadı ---Paris, 6 - Gandi, kendi 
tercümei halini yazan Fransız 
muharriri Romen Rollan tara
fından isviçreye davet edilmiş 
ve hareket etmiştir. Fakat Gan
di perhizdir ve keçi sütii içmek
tedir. Bu mevsimde ise fsviçrede 
keçiler sağılmaz. Misafirini aç 
bırakmamak için Romen Rolan, 
güçlükle bir köylüyü keçilerini 
sağmıya büyük bir para vererek 

ikna etmiıtir. 
d 

ezsen seni de, evinı e, ıçm-
e bul k h.e.k 3 - Ba: istemiyorlar, fazla sera• 

il 
unanları da ya arız, a "!" 

.. e .Yeksan ederiz, dediler. Fakat zat olmak istiyorlar. Bunun ne Pran Nikolamn NikAhı 
Rüstem,, büyu"k tehlı'keler kar· dereceye kadar doğru olduğunu 1 Bükref, 6 - 5\İnaf makeme-

tasında da korkmıyacak kadar bilmiyorum. d si. kendi ayarın a oJmıyan bir 
Cesur bir Hintli idi. Tehdide 3 - Annelerin, babaların 1 N'k I -1 kadınla ev enen prenı ı o anın 
dını etmedi. Fakat vaziyet habahati nedir? nikihını feshetmiştir. 

dakikadan dakikaya fenalaşı- - Gerek kız ve gerek erkek _c=-...,... __ .,,.. ____ ...._.,.... __ 
)Ordu. gençlerin terbiyesinden birinci ne uygun gelen meslektir. 

ten sonra .•. 
- Evlilik çalışmaya mini de-

h Bilahare öğrendim ki, tam mes'ul ebeveyndir. En büyük 5 - Bir genç kız evlendik-

tl sıralarda Polis Müdürü Mister kabahatleri evlatları ile lüzumu 
~leksandr vaziyetten haberdar kadar meşgul olmamaktır. 
0 nıuş, yanına bir miktar siviJ 4 _ Genç kıılar için en iyi 

t0 lis alarak vak'a mahalline meslek? 
b a~ar gelmiş, nutuk söylemek _ Kızlar veya erkekler için 
~ anesile bir masa getirtmiş, en iyi nıeslek kend~ istidat, k~-
•cı!:)n öoüne :~~kr~:!: biliyet ve cin1iyetlerile, ~evklerı· 

ğildir, evlat sahibi olanlar bir 
dereceye kadar, bir müddet için 
mazur sayılabilir. Mes'ut izdivaca 
gelince; o da mütekabil feda· 
karlıkla olur. 

Sayfa i 1 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Din)iyeceksiniz 

7 KAnunuevvel 931 Pazar 
fstanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 Makbule Hanımın 
refakatı ile aaz, 20,5 Darülbedayi ar• 
tistleri tarafından temsil. 21 Zeki 
Beyin lıtirakile arkadaştan tarafın
dan saz, 22 Ot'kestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 19,5 Dançigten naklen 9en 1rece, 
20,5 gramofon, 21,5 flüt konseri. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20 istasyon orkeatra11, 22 konser. 

Miihlaker - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,5 konser, 21, 50Hollanın yeni 
bir hikayesi, 22,45 gramofon. 

Bükret - (394 metre, 16 kilovat) 
20 Beethovon konferansı, 20,51 Beet· 
hovenln eaerleri, 21,15 Mihaloviçin 
konıeri. 

Belgrat - (429 metre 205 kilovat) 
20 Milli Sırp ıarkıJarı, 20,30 komedi, 
21,15 Beothovenin eserleri. 

Roma - L441 metre, 75 kilovat ) 
20,lS •por ve rün haberleri, 21 halk 
konaeri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,45 Viyana halk konseri,- 22,20 ıün 
haberleri, 22,35 dana havalara. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
1? klavye. konseri, 19,40 Peşte muai
lu heyetinin konıeri 21,SO Çigan 
orkeatrası, 

Varşova - (1411 metre, 158 kilo· 
vat ) 20 tefrika, 22,30 dans havaları. 

Berlin - (1635 metre 75 kilovat) 
20 musiki, 22,10 ıiyasi gazete, 
ıonra dans havaları. 

8 Kanunuevvel 9 31 Salt 
lstanbul- C1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 alatul'ka saz, 20 
gramofon, 21 alaturka uz, 22 
orkestra. 

Hellııberg - C276 metre, i5 kilo· 
vat ) 20,0S Viyana musikisi, meşhur 
cperetlerden parçalar. 24,~0 Studyo 
orkeatraıı. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat ) 
19 da •t·b n 1 1 ar.en Çek istaıiyonlarm· 
d•n nakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 75 kilo• 
vat) 20,05 Studgrat muıiki salonun~ 
dan maiden keman konaeri. 11,5 
Frankfuttan lranımiayon. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
20 Radyo orkestrası. 20,45 Bükreşte 
moda olan ıon ,a.rkılar. 21,05 radyo 
orkestrası. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20,10 rün haberleri. Musahabe. 21 
Marchetinlnin orke1trası. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,40 Viyana muıikiıi, meşhur op•• 
retlerden parçalar. 

Peşte - ( 550 metre, 23 \tj(ovat ' 
20,15 konferans, 22,5 (Bernar) ın 
•aloo orkestraır. 

Varvova- ( 1411 metre, 158 kilo· 
vat) 19,45 komedi. 20,15 halk kon• 
ıeri. 

Berlln - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Lap~igten naklen halk muıi
kisi, 20,15 aaJon orkestrası. 

Dikkat:~ Dercetmekte ol~uğumu• prog'Omların A•.upaya olt 
n olan kısmı vaıati Avrupa Haline göre tanıim edilmiştir. 

İstanbul aaatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) oldufu 

ıaman lıtanbulda ( 1) • 1relditi farzedllmelidir. 

SPOR 
• 

ltalganlar 
Peragı 
Yendiler 

-----
( Olimpiyat ) mecmuası tara· 

fmdan tertip edilen pazar lild 
maçlarına dün Taksim Stadyo .. 
munda başlandı. Müsabaka Pera 
ile ltalyan takımları arasında idi. 

Seyirciler oldukça kalabalık
b ve takımlar saat üçte alkışlar 
arasında sahaya çıktılar. iki ta .. 
rafın ilk akınları çok güzel oldu. 
Fakat bir türlü gol yapılamı• 
yordu. 

Bu arada Pera sol içi Bam• 
bino tehlikeli hücumlar yaph. 
Devrenin sonlarına doğru iki 
taraf ta birer gol kaydettiler 
ve birinci devre bu suretle 
bitti. 

ikinci devrede ltalyan takı
mının oyunu inkişaf etti. Çok 
güzel hücumlar yaptılar. Devrenin 
ortalanndan itibaren oyunun he
yecana fedalaşta ve ltalyanlar bu 
heyecan arasında iki gol daha 
atarak oyunu (1-3) galibiyetle bi
tirdiler. 

Yeni Damga Pulları 
Damga Matbaası bir taraftan )'eni 

poata puHarmı tabederken diğer 

taraftan yeni harflcrl(I yeni dam• 
ıa pullan baamıya başJamıştır. 
Bu pullardan bir kıammın yeni ıe
neden itibaren tedavüle çıkuılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Yumurta ihracatımız 
Dün şehrimizden Pireye (l205) 

Napoliye de (103) sandık yumur· 
ta sevkedilmiştir. 

ihracat Ofiai yumurta ihraca
bmızın çoğalması için tedbirler 
almakla metpldllr. 

Doğru Sözlü Bir Fail 
Londra 6 - Mançister cina· 

yet mahkemesi, misli görülmemiş 
bir davayı neticelendirmiştir. Bu 
davada bir katil muhakeme edi
liyor, ikide bir avukatının ıöıil
nü keserek: 

- Ayol ne yalan söylnyorsun, 
cinayeti işliyen benim J Diye 
adamcağızın sözünü kesiyordu. 

Hakim: 
- Keşke her katil böyle ol

ıa da adalet yerini bulsa ! Diye
rek maznunu idama mahkum 
etmiştir. 

f'otolraf Tahlili Kupona 

Tablatiniıl öğre-ı.ınek btlyornruı 

fototrahmzl 5 adet kupon il• ltir· 

lilıte s3nderlnh:. Foto,:rrah ım: aıraya 

tabidir ve iade edilmez. 

meslek 

Hengt ınallerln 

c•"•bı 1 

Fotoğraf intişar 

edecek mi? 



12 Sayfa 

• 1932 
MUHTIRA 

4 

DEFTERİ 
16 çeşit üzerine intiıar etmiştir. 

BUümum kırtasiye matazalartnda bulunur. 
Oepo•u: Ankara Caddesi No. 109 Afitap Mağaıuı 

Mehmet Sadık ~ 

İstanbul Tramvay Şirketi 

E vkat Tarif esi 
931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir 

it • -

No. Hutut 

10 Şişli-Tünel 1 
11 Kurtul°' 1 

Tünel 

12 Harbiye 1 
F~ 

14 Maçka ı 
Tiinel 

15 Taksim 
Sirkeci 1 

16 Maç k a-ı 
Bayazıt: 

18 Taksim-ı 
Fatih 

19 Kurtu luş- ı 
Bayazat 

ft 8dtek • laWnü 

2S omu,..r.ı-., 1 

Birinci Son 

Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

3,6,9 6,3 24,10 
6,55 24,33 

" 
Kurtuluştan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluşa 

30 21,00 23,30 
21,30 24,00 

" 
Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

5, 11 6,09 1,02 

Maçkadan - Tllnele 
Tünelden - Maçkaya 

" 
30 

" 

6,21 l,00 

20,30 23,30 
21,00 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Taksime 

4,5 
7 

7,IO 20,05 
7,35 20,30 

Maçkadan-Bayazıta 
Bayaz1tlan-Maçkaya 

6,8 
14 

6,40 22,20 
6,33 21,30 

Taksimden-Fatihe 
Fatihten-Taksime 

15,30 7,30 18,30 
8,16 19,16 

Kurtuluştan - Bayazıta 
Bayazıttan ·Kurtuluşa 

Betiktqtan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminöııüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 

Aksaraydan - Ortaköye 

• 
6,1 ı 6,40 
15 7,30 

6,01 
6,26 

8, 16 6,30 
45 6,45 

22,25 
23.10 

10, 16 6,06 
20 6,45 

21, 10 
22,00 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 

21,30 

• 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 

14 
Betlkt., • Fatih Fatihten - Beşiktaşa 

7' ti 7 ,00 20,30 
15 7,46 21, 16 

32 Toplrapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Ediraekapı-

Aksaraydan - Topkapıya 6, 12 
Topkapıdan - Sirkeciye 6, 10 6,33 
Sirkeciden - Topkapıya 20 7,09 
T opkapıdan - Bayazıta 60 24,00 
Bayazıttan - Topkapıya 24,30 
T opkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden - Bayazıta 
Beyazıttan - Y edikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

6, t t 
20 
60 

6,08 
6,33 
7,1~ 

24,00 
24,30 

Aksaraydan Edirnekapıya 6,04 
Edimekapıdan Sirkeciye 7-14 6,30 
Sirkeciden -Edimekapıya 24-60 2,03 
Edimekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayazıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edimekapından - Aksaraya 

22,10 
22,46 

1,00 
1,45 
2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

22,20 
22,55 

1,00 
1,45 
2,05 

BAHRİSEFİT FELEIRERK BIRKISI 
ISTANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mez:.10 sermayeai: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayeıi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
C'iatatada Karaköy palaıta Telefon: Beyoilu 3711-S lstanbul tlll tubeab 

"Metkm Postanesi ittisalinde Allalemci han,, Telefon: lıt. 50 

Bilfünum banka muamellta 

E •ı t Y E T K A S A L A R 1 1 C A R 1 

SON POSTA 

1 VAPURLAR 

BARTIN .~~~t POSTASI 

Bartın Vapuru 
Her Pazartesi 1 nnn ... t ıs 

de Sirkeci rahhmıodan banketle, 
Eretli, Zonguldak. Barbn, AmHra, 
Kurucaılle, Cide l•kelelerlne azimet 
ve ayni tarikle l•tanbul'a a•det 
edecektir. 

Sirkeci Yeni Han No. 1S 
Telefon : 23609 ve 23388 

-~ Muayenehane Nakli ~-

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve idrar Yolu 
Hastalıkl ırı Mütehas11sı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 

Satılık Oluklu Saç 
F atibte karaman caddesinde 

demirci Armenak ustaya sorula. 

Ti/BfLACİ 
• 

FEJJMJ 

F EH Mi 
R E S S A M va T A BE L A C 1 

San'atkirane yazılar, realmler 
ve tezyinat.. Kristal, cam, aaç ve 

bez üzerine her renk ve yaldız ile 
levhalar, rekllmlar, afifler yapılar. 

lstanbal Ankara cadd11sl No.53 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIYATI 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hatalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adrea : Babıali caddeai 
vilAyet karşııı 15 No. 

Muayenehane: Tolef•• latanl»ıal H:H 
lkamet.,tluı • • 223' 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve &tihrevt haatabklar tedavi· 
baneaL Karaköy büyük mahallebic · 
yaıımda 34 

Doğum ve kadın hutalıklan 
mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hillliahmer binuındaki 
muayenehanesinde bergtın iğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

Istanbul 7 inci icra Memurlutun
daıı : Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer iki adet duvar aynası 

8112/931 tarihinde •aat on buçuktan 
itibaren Salıpazannda paraya çevri
leceğinden talip olanlaran hazır bu
lunacak memurine müracaatlan ilan 
olunur. 

Kulak, Boğaz, Burun M6tehaHısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep •okak 1 

Telefoca : 249' 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı! .. 

Demek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası J 

SELIRil BIRKISI 
Teala tarihi 1181 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmlt 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUl 

TOR K J YE' deki Şubeleri: 
GALATA IST ANSUL, IZMIR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANIST AN'daki Şubeleri~ 
SELANIK, ATINA , KAVALA, PiRE 

banka muamelib. Kredi mektupları. Her cin• n•kit üzerine 
hesap kütadı. Huıuıi kasalar icarı. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet 
--

1 ikramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 100 Mükifat 

100 " 
100 " 
100 " 

5 ikramiye 

5 " 
6 " 

15 " 
60 ,, 

200 " 
5,000 Amorti 

5,700 Adet 

( t,000 ) 
( 1,000 

1,000 ) 
1,000 ) 
10,000) 
8,000 ) 
5,000 ) 

( 3,000 ) 
( 2,000 ) 
( 1,000 ) 
( 100 ) 

Lira 

1.,000,000 
• 

400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,000L 


