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lhtikir Bütün Şiddetile 
Aldı, Yürüdü 

Dün de gümrükte tacirlere 
muhtelif senelere ait olmak üzere 
kontenjan üzerinden 150 kadar 
beyanname daha tevzi edilmiş ve 
tnccar gümrükten bir miktar mal 
daha çekmiştir. 

DUğUmlU Bir Nokta 
Tacirlerden bir kısmı, konten

jan listesinin neşrinden evvel, 
transit olarak Zonguldak, Mudanya, 
lzmit, Bandırma ve ıair yerlere 
kahve, şeker, çay ve diğer bazı 
ınallar sevketmişlerdir. 

Bu mallar Anadolunun muhtelif 
şehirlerine gönderilecekti. Fakat 
tahdit listesine göre müsaade ve
rildiği için, bundan İstanbul gilın
rUklerinde malı bulunan tilccar 

- -

Beyanname 
Dün 1 icaret odasındD iiç 
saat sliren bir içtimadan 
sonra ihtikara lcarıı bir 
beyanname neşredilmiı· 
tir. Bu beg1Jnnamegi ikin· 
ci sagıfamızın son sütu-

nunda okagunuz 

iıtifade etmektedir. Muayyen ithal 
miktarı bittiği takdirde taşra 
gümrüklerinde malları olan tüccar 
gelecek aylan bekliyecek ve 
zarar göreceklerdir. 

( Devamı 8 inci •aylada , 

Yeni Mimari 
Mabetlere 

Tarzı 

Verilen 

Karşısında 

Şekiller 

j 

d· Kübik denilen asri mimari tarzının mabetlere de tatbikı maksa

ıle Yeni bir cereyan ba4ladıtı anlaıılmaktadır. 

1 
Resimde gördüğünüz nllmune, bu yeni mi~arl cereyanı~ın il~aml-

c Yapılmış bir cami pllnıdır. Nümunenın esası eskı ıekalden 
•lınınışbr. Fakat proje, binanın umumi heyeti beton ve renkli 

~nılardan yapılmak maksadile vücuda getirilmiştir. (Mimar) mecmua .. 

::da ç~kan bu eser, genç mimarlardan Burhan ~rif Beyindir. Şunu 
._ a6Jliyelim ki, plln, url olmakla beraber ıarıp priinmekten de 
l•k detiJdir. 
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EMRİMİZE GELDi 
Tahdit Kararının Sebebi 
Hariciye Vekili Diyor Ki: Paramızın 
Düşmesi Tehlikesi Önünde Hükiimet 
Bu Karan Vermeyi Lüzumlu Görmüştür 

Bugünkll dünya vaziyeti hak- let n6betçilerinin hududu pçme-
landa, Hariciye V~kili Tevfik l si değildir. Ecnebi eşyasının mu-
RUştU Bey, pyani dikkat beya- ayyen bir dereceden fazla piya• 
natta bulunmuştur. Milhim mese- aamw iıtill etmesinden de kor-
lere temaseden bu mülakatı, zirde kuyoruz. Çünkü bu mallar için 
karilerimize arıetmeyi faydalı bu- para vermek llzımd.r. Eğer 
luyoruz: bunlara mukabil istihsal ettiğimiı 

- .. Umumi barptenberi dünya ~ububatı, topra~mızdan çıkardı· 
siyasetinde büyük bir tahavvill gımız madenlerı almazlarsa tl-
olmuıtur. İktısadi dünya buhranı, caret muvazenesinde açık bisıl 
onun azim ve muhtelif tesirleri, olur· Para vermek için kendi 
toprak, hudut ve milstemleke paramızı arzetmek mecburiyetin-
meselelerini ikinci pllna bırak· deyiz. Halbuki mukabili olmıyaa 
brmııtır. Bir Hariciye Nazarının, arzlar kıymet dütmesini intaç 
eskiden gözleri, daimi surette eder. lktısatçıların .. g6r0nmeı 
Harbiye Nazınna bakar ye kuv- ihracat " dedikleri mubariyete 
vetini ondan alırdı. Türkiye nail olmUf değildir. 

Halbuki bugünkü Hariciye Sultanlar idaresi zamanında 
Nazırının ıiyasetine ilham veren Tnrkiye mlitemadi~n hariçten 
tubeler ticare!, ziraat, aanayi ve istikraz yapmıştır. Diier taraftan 
maliyedir, bu memleketin vatandqlarına 

Şimdiki Haricl1e Nazırlanm ne tuarruf yapmak ve nede 
korkutan, yalnız komıu bir dev· Tn1/llt. Rilştll &g ( DeYaau 6 anca Ayfada 1 

Dürrüşehvarın 

Düğünü 
----

On Dakika içinde 
Olup Bitmiı 

Daily Expru yazıyor: Ayın 
on dokuzuncu perşembe günll 
ıakıt Halife Mecldin kızı Dür· 

rilşebvar Hanımla Haydarabut 

nizamının oğlu Prenı Azim ev
lenmişlerdir. 

Düğün merasimi yalnız on da· 
kika devam etmiştir. Diz çöken 

ve ellerini birbirlerine bağhyan 
genç çiftler 6nünde bir hoca ta-

rafından iki kısa dua okunmuş
tur... Bundan sonra gelin ve 
güvey muhteşem elbiseler içinde 

oldukları halde otomobillerine 
binmişler, bal aylarmı geçirmek 
için seyahate çıkmışlardır. DU-
ğUn yerine dolan ve yollara 
dizilen fakirler büyük bir inkisarı 
hayale uğramışlar ve pek fazla 

müteessir olmuşlardır. Çünkll 
fakirlere yalnız yllz lira dağıtıl
mıı ve bu yüz Jira onlar için 
kifi görülmüştür. 

Kurtdereli Haya
tını Anlatıyor 

Meıbur cihan pebli•anı Kurt· 
dereli Mehmet pehli•an ıim
diye kadar yaptıklan giireş
lerin hesabını vermektedir. 
3 anca sayfada okuyunuz. 

1 Menemen Yangını Balkan 
f Noter Hikmet Beyin Kupa s l 

Tevkifini intaç Etti M hh 1 C • G .. ura as ar umartesı u-
lzmir, 23 (Hususi) - Geçen- nü Atinada Toplanacaklar 

lerde Menemen (Noter) dairesi 
anlaşılmıyan bir sebeple yan
mıştı. HAdiseyi müteakip şüphe 
üzerine tevkif edilen bekçiden 
sonra mnddeiumumiliğin gösterdiği 
lüzum üzerine Noter Hikmet B. 
de tevkif edilmiı, noterlik mua
melAtı teftiş olunmıya başlan
mıştır. Tevkifin bu yangın hl
disesile alikadar olduğu zanne
dilmektedir. 

Adnan 

Mart nihayetinde Belgratta, 
Balkan kupası için futbol müsa• 
bakaları yapılacaktır. Bu müsa· 
bakalara iştirak edecek Balkan 
milletlerinin ıporcu murahhulan 
önümfizdeki cumartesi günil Atina• 
da toplanarak müsabaka program 
ve nizamnamesini yapacaklardır, 

Federasyon Reisi Hamdi Emba 
veya umumi ki tip F etbi Beylerden 
birisi Türkiyeyi t emsil edecektir. 

1 Bir Yeni Şair 1 .._ _ __ _:.. _ __ _ 

- B ak, ~u yeni şaıri ~öruyor musun? Meihur '" Ayniıtayin "dea 
daha büyük adamdır. 

- Amma da yaptLD ha 1.. 
- Evet, ., Ayoiştayn " in ıazdıklarmı dOnyada oa dd kitld• 

fazla anlayan yok; halbuki bu ıalrio yaz&I.ranı ldmae anlaauyor. 
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( Halk1.n Sesi . 

Devlet Bütçesi 
Hazırlanırken.. 

Ankaradan gelen haberin, 
932 Devlet kütçe1inin (140-
150) milyoa lira arH da 
taniiml kan atlerlaln kunet• 
1enditi nl bildiriyor. Bo lau• 
•uda halkın mübılean tudurı 

Oaman B. (Gedlkpat• FtrıD ıo1sak 11) 

- Bütçeler halkın mali KYİ
yesino göre yapıhr. 8a dünya 
buhranının ne wkit biteceği de 
belli değil. Hükümetimwn asgari 
bir bütçe ile işe giriımesi çok 
mantıki ve makul olur. inşallah 
dünya düzelsin, kazanÇlar artsın 
d o vakit bütçeyi ıttırmak, Ye 
vergileri çoğaltmak çok kolay 
olur. .. 

m dl B. (Şehzadebap E..ı.a • 
Htlln mnhalle&İ 5) 

- lthalfibmızı tahdit ettik. 
~imdi bütçemizi baı.ırbyoru.ı. 
Dünyada umumi bir buhran var• 
dl1'. Esasen zengin olmadığımız 
için bu buhrandan en sıkıntı 
çeken bir milletiz. Yeni bntçe
mizde münabsil ve'kruetlerin büt
çe ine dokunmamak şartiJe diğer 
faila ve fuzuli masraflan kısar:ak 
140-150 milyonluk bir bütçe bize 
kafidir. 

• Ah 8. (A'kmaray KUçGkl•ni• 7 

- Bugün g zetelerdc yeni 
bütçemizin (140), (150) milyon 
lira üzerinden hazırlanacağı hak
kında bir haber vardı. Ben bunu 
ço muvafık buluyor ve §U oeti
ceyi çıkararak seviniyonım : De· 
mek ki bizde de yağımızı yor
ganımıza göre uzatmak kiyaseti 
yayaş yavaş yer a\mıya ba~ladı. .. 

Müluemlıı B. (Çeabariit.aı 23) 

- Bütün dünya, bütçelerini 
küçültüyor. Devletler gibi fertler 
bile evlerinin bütçcsiDi aaraltmak 
mecburiyetini duyuyorlar. Hükii
metimiz de b böyle yapmak 
mecburiyetindedir. Akıi takdirde 
muvazene temini müşküldür. Biz
de barıciye bütçesi çok geniştir. 
Dahiliye bütçesi de böyledir. Bu 
iki vekaletin bütçe!erinde azami 
tasarruf yapılmalı, ayni zamanda 
hayat oldukça. tıcuzlamışbT. Bizde 
azami mı:ıa (300) lira olmalıdır. 

ah kem eler 
Müddeiumumilik Bina,arı 

Tetkike Başladı 

Haber aldığımıza göre Müd
deiumumilik kanlardaki Mahke
me binalarile eşgul olmıya 
başlamı br. Bilhassa bu binalar· 
dan bir kısmının iş sahiplerini 
alamıyacak derecede küçük ol· 
duğu neticesine ·an1m1ştu. Bu 
arada Fatih Sulh Mahkenıcsin'in 
yerleşt'ği binanın salon ve 
odal r.nın da çok dar old ğu 
tesb.it edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu mah
kemeler daha geniş binalara yer
leştiril ecek tir. 

A 

YUMURTA 
Yirmi Senede Ne 
Kadar Y:umurta 
• 

ihraç Ettik 
Y apıJan bir istatistiğe göre 

memleketimizden 1910 ıenesin
den 1930 ıenesine kadar 
13,55,601 kilo yumurta ihraç 
edilmi -.e ibu Buret1e memlekete 
42,343,758 lira gelmiştir. Yumur· 
ta ihracatımız ıoa üç ıene zar· 
fmda (il) milyon kiloyu geçmez· 
ken ( 1930) senesinde 17 ,843,39 
kilo yumurta ibraç olunmuştur. 
Bu miktar ihraQtm kıymeti 
(7,924,518) lira tutmuştur. Yapı
lan bir muk yeseye göre yumur
ta ihraç eden memleketler ara-· 
tında Tü~kiye (12) inci derecede 
gelmektedir. 

Deniz Faciası 
lspanyol Gemisi Tayfala

rının ff ad el eri Ahndı 
Geçenlerde 1armar.a da.si 

önlerinde !Fran ız bahriyesine 
mensup bir gaz apmu tarafın
dan batınlan bpanyol gemisi 
bakkmda tahkikat henüz bitme
miştir. Gaz vapuru da enüz li-
m ızdan ynl • T ahik.atı 

idare ed üd:lei vin:e-
rinde Mtlhiddin Be1 dün e b
panyo1 vapuru 6üvari ve tayfasıDtll 
ifadelerini almalda meşgul olmuş
tur. Tahkikatın gecikmesinin ye
gane sebebi lsp.ınyol vapuru tay
fasının fransııca bilmemiş olma· 
landır. Fakat tahkikat bugün 
akşama kadar bitirilmiş ıo1acakbr. 
Evrak kyarm Ankaraya gönderi· 
lt:oek e Hariciye Vekaleti va.ıı
tasile Fransa Hükumetine verile
cektir. 

ünferit Hakimlik Teş1<11Atı 
Evvelki giin, bir gazete İs

tanbulda ve diğer şehirlerde 
münferit bakim1ik tesisi için Ad-
liye Vekale6nin İstanbul Müddei· 
umumiliğine mütatea sorduğunu 
yazıyordu. Öğrendiğimize göre. 
Adliye Vekili Yusuf Ke.maJ B. 
evvelce buraya geldiği zaman 
kafi tetkikat yapmış olduğu için 
böyle bit şeye lüzum yoktur ve 
mülalea da istenilme .ı iştir. 

{im Olduğu Belli 0°ğ·ı 
Dünkli nüshamızda Kadıköy 

vapurundan köprü i kelesine at
hyan biT gencin kna neticesi 
denize c!iişerek boğulduğunu yaz
mıştık. Bu gencin cesedi bulun
madığı gibi hüviyeti de aolaşı1a
ımaımştır. 

fBu Çocuğa 
Tanıyınız? 

IZiRAAT BANKASI 

Bu küçük mektepliyi annesi 
babası veya kendisi tanıdığı tak
dir"1e İş Bankası kumbara bedeli 
hediye edilecektir. Bu gazete ile 
idarehanemize müracaat edilmesi 
rica olunur. 

* ( 476) numaralı -nüshamızda 
resmin sahibi Sultanahmctte ishak 
Paşa cadde~inde 43 numarada 
oturan Nusrat hanımdır ve hedi
yesini a1mıştır. 

Cesedin 
Teshit 

Hüviyeti 
Edildi 

Ge~en haf ta içinde Ahırkapı· 
da bir mahzen iç:nde boğulmuş 
olarak bulunnn cese.:lin lıüviyeti 

tesbit edi!nıi~tir. Öğrendiğimize 
göre, bir cinayetin kurbanı olan 
bu genç, Şevket ismi:ıde işsiz ve 
güçsüz birisidir. Zabıta hadisenin 
esrareng iz bir cinayet mahiyetini 
hışıdığma dair yeni iıier bulmuş
tur. Bu noktadan yapılmakta 
olan taldp neticesinde k:lti!ler 
yolunda meydana çıkarılacaktır. 

Etibba Odasında 
Etibba Odası haysiyet divanı 

perşembe S, ünil topJanarak odaya 
aidatım vermiyen bir kıs m doktor 
ve eczacıların itirazlarmı te1<rar 
tetkik edecek ve k<lrar verecek
tir. Geçen haftaki toplanışında 
din\enen dol-tor ve eczncı~arın 
mazeretleri 'Varit görü:müş ve 
ve hepiside taahhütlerini peyd~rpi 
vereceklerini 5Öy •emişlerdir. 

Umumi Heyet 
Ay Sonunda 
Toplanacak 

Şehrimize gelen haberlere 
göre, Ziraat Bankasının umumi 
heyeti bu ayın Jirmi dokUZUDda 
Ankarad toplanarak 1930 ene
sine "t bil nçoyu tetkik edecek-
tir. Bankanın 1929 da sermayesi 
(25,638.455) lira idi. Köy Kanu
ınu mucibince bu sermayenin, 
bütün köylerin manevi şahsiyetleri 
üzerine hisse senedi olarak tev
zii laZJmgelmektedir. Fakat Köy 
Kanunu henüı şamil bir ekilde 
tatbik edilmediği için yeni bir 

nunl hisse senetlerinin kim1e
re ve ne suretle verileceğinin 

tesbiti icap cttıği ileri sürülmek
tedir. 

Öüm Davası 
Ağar Ceza Mahkemesi 
Yeni Bir Davaya Başladı 

Geçenlerde Samatyada bir 
ölüm hadisesi olmuş Nişan 
isminde birisi garip bir şekilde 
ölmüştü. İddiay g5rc, Süleyman 
isminde birisite Madam Roza bu 
hadisenin iki failidir. Yine iddia 
olunduğuna göre Süleyman arka· 
sından vurmak suretile Nişa Dl 

merdivenden yuvarlamış ve 
adamcağız bu .sukut neticesinde 
ölmüştür. Bunun üze.-ine varisle· 
rin açtığı dava neticesi olarak 
SüleymaUla Madam Roza Ağır 
Cezada dün muhakeme edilmiye 
başlanmışlardır. . 

Radyografi Tahsm için 
Belediye Avrupada radyografi 

tahsili için bir müsabaka imti• 
hanı açmışb. İmtihanda muvnffa\ 
otan Cerrahpa.şa hastanesi dok
torlanndan Şemsettin B. Viyaoa
da dört sene radyografi tah.!il 
ettikten onra bir mütehassıs 
olarak dönecektir. Maliye Veka
letinden istenilen kambiyo mU
sadesi geldiği için Şemsettin 8. 
aym (28)inde Viyanaya gidecektir. 

Gençten Habar Yok 
Cuma günü Salacakta Ömer 

Ağanın sandalı ile denize açılan 
Mehmet ismindeki genç henüz 
bulunamamışbr. 

Dahili Haberler 
Baroda bitmedi, lidfen ili»

diincü sagı/amıza bakınız 

Günün Tarihi 

Ticaret Odasının 
Beyannamesi 

8'ahn tahd'di Ü7erine pi r " 1 r~• 
b•trlSıteren lhtikAmı önüno gcçmı için 
fstan Ticaret ve Sn yi Oda 1.-:clisi 
dla fcwlıallde bir çtima akh t · ir. 
fçtJm.ıbı te fmizd ' bu' uu n lktısııt V~A· 
leH atetarfaruıduı Hü ü Bey . • .. b•zır 
bu~ut v~ ç aa .ıt glı:. i surette ..ıe, .. ır. 
edeD mOuke'reden ıonra Oda .tı-cllsl. 
rcrell t.chieri, wrebc tıaTln ikn• , ~m~ 
lçlD fV beyannameyi ne.,.re karar vcrı .ıştir : 

8eyann1me 
• - Tacaret ve ~a·ıayl Ochsı 

2!/11'931 tarihinde f vıı.a ilde olar 
1 • Bu lçıth:ıada m emleket ı 'ıs.. di· 

konnnak lç·o b k\lmetçe ~ b ul ,..e 
kararnamen· ~ tatblkuuı , ı olıııt 

alar örüş müştür. iç iınııdıı 
a bulana l ktı& t Vckfi~eti Tıcarel 

m qan Hü nü Beye c ıd i de h u r ııw· 

lan1DU1ıtar.. Hükumetçe ittlb:ıııı edi' , ted· 
bctlnc:k. gerek toptan erek 

Ucaret • ha1annda p hahhğı 
lca,p ..tth-ik hiçbir ıicari ıKbep ı: ~t 
olmaıdıfmda. " memıt"kette halen mevcut 
ol- - remden Ustclcr muclblnc !tbsl 
edDece1ı elan emvalin mcmlt'ketimhılıt 
ShtlJ a tekabül cdec:ıck had ve mik• 
tm&Tda Wa duğunda-ı, nevedilcn ve edi· 
lccelı elaa Uırtelerd ·ki miktarlann, meın· 

leketla Ye halkın inti;a;lannı tupk 
edecek amettcı olmadığı ıdan Ticaret ,.e 
Setıa,t Odası cclls Aı:. ı&ı tamamnc mut· 
teflk lltabtk bulanmutlardtr. M nmaflh 

dahili .fc bu vu.iyctl kendi 
hu d faatlerl namına la iamıu etmek 
•• bunda• latifede evle:ııelc latlyen baS1 

lhtıklralu otunıa 1' car t .. o Sanayi Oda•1 

bu gibner hakkında Oı'alar Kanunu U• 
Ticaret Kanunundıa mevcut ahklm dahi• 
linde bnwll aaUihlyetl .. rlnl utlmal erJI• 
7eceldlr. 

Oda mecllal bu kat"I ft aarih kana• 
atini toptancı Ycı pcrak ·ndccl ticaret erb•• 
bımıu •• fabdkacılarımıu dahl ibl4f 
etmek bue .kendilerilc ayn ayrı lçtlmııl•' 
yapmap munfık bu•muşlur. Bu ıçtlmalııt 
yarın H mlltealup glinlcrde yapılacaktır• 

latanbul Ticaret ve Sanayi 0daJ1 

mBştert " m&wtehlik o'u halkımıun fiat· 
leria pahahlapc~ yahut fht' catıdllll 
teınlıı edecek maddeluden herhangi bl• 
rlnlD plyaHl.rda ncdıet keaepedcccğl .,e 
buluaaımJ•aıiı huınaunda kat•iyyen tcrcddtı1 

H cndlf•Je düpelerin mahal olmadıiJ111 

da muhterem ha11umıu lıeyam bir r.ııJ/• 
addeder •• 

A,nca tel:wlmlzde\1 bOtlla toptnncıl•1 

bqGa lçln Tle&ret Odasio• davet edil• 
nıitlerdJr 

Amerikadan Gelen 
Alhnlarımız 

Ziraat Bankasının AmerikadaD 
retirttiti altınlar henü& buradadır• 
Fakat ban1'amn şehrimiz şubesi Art
karaya müracaat ederek bu altmlatı 
neticede Ank raya gönderilccekf1 

fıçıların biç açılmamasını ve tahlili.O 
orada yapılmasmm münasip olac•• 
ğım bildirmiştir. Fakat darph~ 
burada bulunduğu için tahlilin d• 
burada yap&lması lüzumu llerl 11üril"' 
melrtedir. 

Ta1umları Ça'mış 
P.ugalbda m rangoz kalf lığ: 

yapan ikoti i minde b r iai, AhıJJe 1 
.Efendi i dükkanın nn takımlıırt~. 
~1 k cürmilc ikinci Cezaya verı 
miftir. 

Afyon Kaça! çılıgı 
Kahire, (Hususi) - Soıı ıs: 

mantarda burada a iyon koçak~! 
bğı çoğalmışbr. p, rtsait sa o11 

Uhafı:z teşkilatı t::ırafmdan~, 
-ç ay içinde (1133 ·o 
ve afiyon ya la'lm ~br. ~ 

(Son Posta'mn Resimli_li_i _a_y_e_s_i_: ___________ R_a_z_a_r_O_:l_a_H_a_sa_n_B_._~_e_m_i_ra __ s 
1 

~l -- - ------------

1 : Komşu - Hasan Bey.,.. Bizim l 
oğul şu fozla evlenıuek istiyor. Halbuki 
ben bun razı deği1im. 

o 

2 : l<i>mşu - Düşiindüm, t ıoclım, 

oğlumu bu kııdan va~eçfrmek için bir 
çare bu1dum 

1 
3 . Komşu Oğluma diyeceğim ki: 1 

,. Eğer bu kızla evlenirsen seni mira-
i sımdan mahru;n ederim. ,, 

ıtl 

4: Hasan Bey - Ha ... Gel .c~ ~ı> 
dinle... Bunu oğluna değil, kıza r,ay c 
daha iyi edersin. 



24 Teşrinisani 

er •il un 

Münderecatımızın çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

······························· ---······--··· ............ . 
Kurtdereli 
Hayatını 
Anlatıyor 

Ankara _ Ankarada son 
yapılan alaturka güreş müsaba
kalarınm hakemliğini yapan 
Kurtdereli, memleketi Balıkesire 
hareketinden evvel, Anadolu 
Ajansım ziyaret etmiştir. Kurt-
dere)i elyevm 65 yaşındadır. Fa
kat çok dinç görünmektedir. 

l - Ölüler bissizdirler. T e
cesJus ve maraktan mahrnmdur
lar. Yeni hiçbir şey öğrenmek 

1 istemezler. 

1---=- -=-- - - -

2 - Bazı insanlar vardır ki, 
bu ölülere benzerler. Ne yeni 
birşey öğrenmek ister, ne de 
yeni bir şey öğrenirler. 

* Ölmüş Adam 

3 - Yaşayan adam, tecessüa 
ve merakla doludur. O hergün etra
fında gördüklerini öğrenmiye çalışır. 
Teceaaüs ve merakı sönen adam, 
ölmüş adamdır. 

Kurtdereli pehlivanlık hak
kında kendisine sorulan suallere 
karşı güreşle Greko - Romen 
usulünü beğendiğini, alaturka 
güreşten yağı kaldırmak müm-

TELGR F HABERLER/ 
kün olduğunu söyledikten sonra 
Kurtdereli hürmetle Koca · Yu· 
suftan bahsetmiştir. Bu pehlivan· 
la gençken bir defa güreştiğini 
fakat 20 dakika uğraştıktan son· 
ra berabere kaldıklarını, bir da
ha buluşamadıklarını, sonra 
Amerikaya giden Yusufun yolda 
boğulduğunu teessürle anlatmış ve: 

- O büyük pehlivandı, on
dan daha büyük pehlivan gel-
tnedi, demiştir. . .. 

Kurtdereli Adalı Halı), Fılız 
Nurullah, Kara Ahmet, Koç 
Mehmet pehlivanlar hakkmda 
demiştir ki: 

- Yakacıkta Adalı ile karşı
laştam ve kendisini yirmi dakikada 
)'endim. Adalı bir defa Kara 
A.hmetle güreş tutmuştu, çok 
sıkı bir güreşten sonra berabere 
kaldılar. 

Kara Ahmetle tutuşmak kıs
hlet olmadı. A vrupada işrete 
d~danmışb, dönüşünde söndü, 
gıtti. 

Filiz ve Kara Osman hakkın
da da demiıtir ki: 

- Filiz bir insan azmam idi. 
~Ureşe geç başlamıştı. Muvaffa
kıyetlerinden çoğunu ( 150) kilo 
çeken ağırlı~ ıoa medyundur. Ka
ta Osman ise Kara Ahmede 
henzer bir pehlivandı. 

Son güreşler hakkında da 
Şunları söylemiştir: 

- Birinci gelen Kara Aliyi 
hepsinden üstün buldum. Çoban 
Mehmet biraz tabansız. Kazana
cak kaç vaziyet geldi, bir hare
ket yapmadı. Diğerlerinde de 
Yetişecekler var. 

Kurtdereli, dünya şampiyon
luğunu kazanan Zibko, Padubni 

YENi VERGi 
La1Jiha 
Encümenlerde 
Görüşülüyor 

Ankara, 24 (Hususi) - Maaş
lardan kesilmek sı.ıretile tahsil 
edilecek olan iktısadı koruma 
vergisi layihasının meclis encü
menlerinde tetkikine devam 
olunmaktadır. Maliye Encümeni 
tetkikatını bitirmiş, ufak bazı 
tadiller yapmıştır. 

Layiha şimdi bütçe encüme
nindedir. Cumartesi günü meclis 
umumt heyetinde müzakeresine 
ihtimal verilmektedir. Bu takdir
de Başvekil ve İktısat vekili iza
hat vereceklerdir. 

Liyihanın aynı günde kanu· 
niyet kesbetmesi ve Reisi cumhur 
Hazretlerinin tasdikinden sonra 
Pazatesi günU resmi gazetede in
tişar ederek mer'iyet mevkiine 
girmesi kuvvetle muhtemel gö· 
rülmektedir. 

. Suriyede Cümhu
riyet İlan Edildi 
Yeni İntihaba Kadar 
Muvakkat Bir Meclis 

Teşkil Olunacak 
Adana, 24 (Huıusi) - Bura

ya gelen haberlere göre, Frausa
nın Suriye Fevkalade Komiseri 
M. Ponso Şama gelmiş, gazete
lerle bir kararname neşretmiştir. 
Bu kararnameye göre Suriyenin 
yeni hükumet şekli, Cümhuriyet
tir. Ayni zamanda hükumet reisi 
istifa etmi~ addolunmaktadar. 
Yeııi intihap yapılıp meşru 
bir hükumet tesis olununcaya ka
dar Suriyeyi istişari mahiyette 
bir meşveret mecliıi idare ede
cektir. Meb'uı intihabı da kanunu
sanide yapıla cakbr. 

Saldhattin 

Başvekil 

ismet Paşa Tedavi İçin 
Şehri~ize Geldi 

Başvekil ismet Pş. dün akşam 
Ankaradan şehrimize hareket 
etmiştir. Başvekilin _b~ seya~ati 
rabatsızhğanın tedavısıle alaka
dardır. Kendisine doktor Neşet 
Ömer ve hususi kalem müdürü 
Vedit Beyler refakat etmektedir
ler. Başvekil Paşa bu~.n öğle 
üstü gelen trenle şehrımıze mu
vasalat etmiştir. 

YERLi MALI 
M. Meclisi Reisi 
Bir Beyanname 
Neşretti 

Ankara, 24 (Hususi) - Millet 
Meclisi Reisi ve Milli lktısat ve 
Tasarruf Cemiyeti Reisi Kazım 
Paşa son tedbirler münasebetile 
mille te hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Beyannamenin hulA
sası şudur: 

0 Vatandaş; Türk parasının 
kıymetini korumak borcumuzdur. 
Paralarının kıymeti sıfıra düşen 
milletlerin ne acı akıbetlere uğ
radıklarını biliyoruz. 

Bu fecaatli akıbetten Türk 
milletini korumak için daima ile· 
risini gören hükümetimiz sırası 
geldikçe her lüzumlu tedbiri al· 
makta gecikmiyor. işte " Memle
ket iktısad;yahnı koruma kararna
mesi,, bu lüzumlu tedbirlerin en 
ehemmiyetlisidir. 

Hükumet kendisine düşen 
vazifeyi yapmıştır. Şimdi sıra 
vatandaşlarm. 

" Her Türk Türkiye malı 
kullanmalı ,, şiarı artık her Tür
kün " Amentü ., sü olmaladır. 

Sanayici vatandaşlar: Türkiye 
malı, devletin himayesine ve hal
kın rağbetine hak kazanmalıdır. 

Tacir vatandaşlar: ihtikar hi· 
yanettir. 

Vatandaşlar: Gerek devlet, 
gerekse aile bütçesinde tasarruf
ta devrin en öz şiarlarından biridir. gibi Rus pehlivanlarının hep a- y r M 1 d 

nünden kaçtıklarına söylemiş ve er 1 a ı Adliye e 
üzerinde en büyük tesiri Hintli Atina, 23 - yerli imalatı T 1· . 8 h . 1 
( M h 1... H' c · · · a ısız a tıyar. 

Gulam ) ın yaptığını an!a. tarak.: ve a su ata ımaye emıyetımn Yenı· Kanun Proıielen· Mı"l-
d - il b k'" t mı0nde M V · 1 J Londra, 27 - Büyük lrlanda - O bir insan eg , ır Ufa res · emze os 

devdi, demiştir. yerli malı kullanmanın milli bir let Meclisine Veriliyer piyangosunun mühim bir ikrami-
0 beni yenmek için ( 12) vazife olduğunu söylemiştir. yesini kazanan bir talisiz, zengin 

dakika demişti, üç buçuk saat f d V 1 Ankara, 24 (Hususi ) - Bir olduğu müjdesini almadan yanm 
ıonra bir oyun yapmak isterken ransa a ergi şleri mUddet evvel istinaf mahkemeleri saat evvel ölmüştür. [ Bu piyngo-
kolu çıktı. Paris, 23 (A. A.) - Teşrini- teşkili hakkında Adliye Vekile- nun azameti hakkında dünkü 

D • k d 0 c kla n n evvel ayına ait vergi tahsila"tı b ı d iisha zd t f ilAt d ] emıf, en ı ço u rı ı tinin bir proJ· e azı.~ r. a ığını bil- n mı a a s n var ı. 
1. ld ki •ıA d geçen senenin ayni ayma ııisbetle Ö d -Çe ımsiz o u arım 1 ave en dirmiştim. gy re~ ıgım.e göre v.e-

283 milyon noksan olarak 5,203 - Liste Tashih Edildi 
sonra. milyon franlı.."1an ibaret bulun- kitetin huırladıgı proıe mart ıç- Ankara, 23 ( Husuıl )- ltha· 

- Zaten iyi pehlivan kuvvet• timaında Millet Meclisinde müza-
l. ku ı· muştur. 8 d litı tahdit listesinde tashih edil-i babadan değil, vvet ı ana- kere edilecektir. u ara a icra 
d hl k l • S f S f · · G f • mesi ilzam 11 madde olduğu .~~ gelir, pe ~v~ · arı ar~ ~e O ya 8 ırı 8 ıyor ve iflas, hukuk ve ceza mubake· görillerek bu ya•hşhklar lktısat 
ÇUrtik olur, sözunu kaydetmıştır. Sof ya Sefiri Tevfik Kamil B. me usulleri kanunlarına ait tadil Vekaletince düzeltilmiştir. Düzel-

K d• • Ô-ld •• d •• önümüzdeki cumartesi günü şeh- projeleri de Mecliıe verilmiş ola- ti len maddeler yaran gtımrUklere 
en ını ur u rimize gelecektir. cakbr. bildirilecektir. 

bir Rum Bilek Damalarını = = =============== === ========== 
Keserek intihar Etti 

k ~adıköyde, Kuşdilinde, Şe-
etcı bakkal sokağında ( 39 ) 

s:rt.ı~ralı evde oturan Haralambo 
li brt Ef. yetmiş beş yaşandadu. 
il ~.stadır ve buna son derece 
ıutmektedir. 

tl k Evvelki gece ev halka derln 
y .\lda iken hazırladığı bir ustu· 

ra ıle h'I k 
o- • ı e damarlannı, sonra 
•lt1:i'1Ö- k . d ı- öını esmış, sonra da o asını 
'"~ı < eı . . t 
YUl·se ~ ~~ı~ı açarak Altı ~e re 
llhtıı ' lklıgınen kendini aşagıya 
6h11n) lı:,. Yere düşer düşmezde 
llliiu;;·, ur. Bırakd ğı mektupda 61ü· 
dil ·:1 sebebi hastahğma atfe· 

llle i:ledir. 

İSTER 
• 
iNAN, İSTER • 

iNANMA/ 
ithaline müsaade edilen eşyama miktaranı 

gösterir listenin neşrine devam ediyoruz: 
Teşrlnhanl Klaunuen•l 

Pipo, inle, heykel 9 2 tane 
Toprak su süzgeci 2 2 ,, 
Mineli, resimli şişe 4 O ,, 
Fasetsiz aynalar t 62 ,, 
Çerçeveleri ktymetli eşya · O 1 ,, 
Makinesiz lamba O 3 ,, 
Röntgen ampuln O 1 ,, 

/STER iNAN, I 

Saat camı 4 1 ,, 
Gözlük camı 37 39 

" Kıymetli madenden bilezik o 1 
" GlimUılO bileıik o 5 

Saat zinciri glimüş 1 7 
Soba borusu 108 o 
Makineli ustura bileğisl o 1 

Karilerimize bir kolaylık olnıak Uzere liı-
tenin mabadinin neşrine devam edilecektir. 

TER INANM / 

- - ~-=-- = ===:---...,. 

Sözü 
Küçük 
Bir 

ısas 

Musiki Münakaşası 
P.S.-

Akşamda, 11 Va-Nu " imzasile 
yazı yazan bir meslekd~ımızla 
maruf muganni Münür Nurettin 
Bey arasında bir münakaşa daha 
çıkmış ve anlaşılan, muharrir ar
kadaşımız eski bir fikrinde ye
niden israr etmiş. Ben Miin\ir
Nurettin Heyin bir gazetede çıkan 
mektubundan münakaşa ınevzuunu 
öğrendim: Akşam muharriri bazı 
bestelerin gühelerine " ah v'e of 
gibi terennüm parçaları ilave ediİ~ 
~~sine .muarızdır; ayni zamanda, 
guftelerın Münür Nurettin f ey 
tarafmdan tahrif olunduğunu 
iddia ediyormuş. 

Bu iki noktadan birincisinde 
muharririn maJümatJ, ikincisind~ 
de hedefi yanlıştır. 

Birincisinde muharrirjn malü
matı yaniıştır: Klasik bestelerin 
güftelerine, başlarken, uzun bir 
" ah ,, ve arayerleriııe de "tenncıı
ni,, "terelel,, V. S. gibi terennüm 
kısımları ilave etmek, bu kabil 
bestelerin başlıca şartlarından 
biridir; klasik eserlerin " form " 
larını değiştinniye hiç kimsenin 
salahiyeti olmadığı için, muganni, 
bu usule riayet ederek, sadece 
vazifesini yapmışbr. Bimen Efen
diyi Dede Efendi ile muasır 
zanneden Akşam muharririniıı 
vaktile yaptığı bir musiki hatası 
aklımıza geliyor ve bu Va - Nu 
Beyin cehaletini ilanda hala ısrar 
ettiğini görüyoruz. 

ikinci noktada da · muharririn 
hedefi yanlıştır: Muhlis Saba
hattin Bey, bir Anadolu türkü· 
sünü bestelerken gliftesini boz
muş. Muhiis Beyin bir bestekar 
olarak maruf Anadolu türküle
rinin güftelerine bu şekilde ta
~arruf etmiye hakkı yoktur. Fakat 
bundan Münür Nurettin B. niçin 
mes'ul olsun? Bestekarların 
edebi hatalarından mugannileri 
mes'ul tutmak garip bir ada· 
Jet olur: MubJis Sabahattin Bey 
kanuni bir cürüm işJese, ye
rine Münür Nurettin Beyi mi 
cezalandırmak laZlmgelir? Yahut, 
bu soğuk havalarda Muhlis Bey 
sokağa paltosuz çıksa, onun ye
rine Milnür Nürettin Bey mi bron
şite yakalamr? 

Bir muganni, ancak taganniye 
ait hatalarmdan dolayı tenkit 
edilebilir. Güfte ve beste yapan
ların hataları kendilerine aittir ve 
muganni bu yaolışlıkları tashihe de 
mecbur değildir, bestesini be
ğendiği her eseri okur. Belki, 
fena bir intihapta bulunduğu için, 
dostları kendisine hafif bir sitem 
edebilirler; bu da bir tarize değil, 
ancak bir temenniye zemin olur. 

Bu neviden musiki dersleri al
mak için Akşam muharririnin tut
tuğu yol çok fenadır: ilk mek
teplerimiz için yazılmış faydalı 
musiki kitapları var; bunları 
okumak, belki de, koyu bir 
cehaletten yQkselen fena taaffünü 
kUllemeğe, bastırmıya hizmet eder. 
Yoksa, insanm kendi cehlini kendi 
elile her fırsatta eşelemesi, yalnız 
garip değil, gülünç te oluyor. 
Unutmıyalım ki her gazetenin ka
rileri arasında nauri ve ameli 
musikiden anlıyan birçok insan 
vardır ve onların karşısında ma
lumatfuruşluk etmeğe kalktfmak, 
bir muharririn her mevzudaki 
malumatından tUph• ettirecek bir 
ihtiyatsızhk olur. 

Bu sabrlan yazarken, musiki
nin pek malüm esaslarmdan bahs
etmeğe mecbur oldğum için, 
musiki ile uzak ve yakın allkası 
bulunan karilerimden özilr dilerim. 

Kar Geliyor 
Dün hava oldukça soğumuş

tu. Bilhassa akşam Ozeri çıkan 
sert bir poyrazla birlikte hava 
adamakıllı bozmuştu. Bu arada 
kar ihtimalinden bile bahsedili
yordu. Y eşllköyde bulunan rasat 
merkezi bu ihtimali teyit elmif 
ve bugiia kar yağması ihtimali· 
nin çok kuvvetli olduiunu bil• 
dirmittir. 



4 Sayfa 

r Musiki Bahsi 

Szvasta Bayram 
Berlinde Cemiyet 

Geçenlerde S.vasta yapılan 
uz ıairleri bayramından bahset
mek istiyorum. Haddizatinde ~ 
ıel ve lüzumlu olan bu hareketia 
halk ıarkılarını toplama ve tesbit 
etme yolunda aon seneler içinde 
7apılan esteki teıebbiia ve tecra
beler gibi esaslı bir aonu olmı-
7acak. Fakat bu bayram mu1iay
yileyi kamçılıyor Ye inaam tatb 
bir hasret duygusu içinde bıra
kı yor. Ben oraya gitmedim. Kart
postallarda resmini bile görme• 
dim. Anadoluouo ti içinde eski 
bir Sıvas, gayet keskin renkleri
le halis Türk şehri, Kurunuvustai 
Pitoreskine muazzam Asya me
deniyetlerinden, İslimi barslardan 
sinen mistik koku karıımıf,İncelmiş, 
cierinleşmiş b•r şehir ve burada 
bir saz şairleri loplanbSJ, okadar 
güzel bir ıey ki, orada bütün 
dünyayı toplıyabilirdik: Musikişi .. 
nasları müsteşrikleri, hikmetşinas
lan, diplomatları, Holivut artist• 
lerini, futbolcuları, Cemiyeti Ak· 
vam murahhaslarını bile. Kıyameti 
koparabilirdik. Buna rağmen 
Sıvas bayramının aksi alelade ve 
ıudan birer havacü. tarzında 
birkaç yevmi gazete sütununda, 
bir günden f azJa yaşamadı. Hal· 
buki bizim hafızaJanmız hatta 
bizzat saz pirlerinin hafızaları 
çok fanidir. Daha kuvvetle it
ham edelim: Hafızalarımız haindir. 
Yalnız kendi devirlerinde doğan 
Ye şahsiyetleri olan halk melodi· 
leri as.rlardanberi hafızamızın 
böyle mütevali ibanetlerile bir 
daha ebediyen bulunmamak 
lizere kaybolup gitmektedir. 

Bu zıyaa mini olmak için 
bunlan not ile teshite çalışmak 
tedbiri ise, faydasını bir tarafa 
bırakalım, bilakis korkunç bir 
surette muzır olabilir. Bu mazar. 
rab siyah plaklar halinde mü
şahhas olarak her tarafta görü
yoruz. Dünyanın en güzel felkler 
eserleri olan halk şark larımızın 
notaları yazılıp sözde tesbit 
edildikten sonra güzide mugan
niyemiz filin hamm delaleti ve 
ince saz refakatile nasal okundu
ğunu her cins gramofon plakla
rında hergün işitiyoruz. 

Asri i min alelumum etnalojik 
tclkikatta en mükemmel ve ye
gane tesbit sistemi olarak kabul 
ettiği fonograf hakikate sadakati 
i e bütün sabtekarlıklan meyda
n çıkarıyor. 

Berlınde Darülfünuna merbut 
psikoloji enstitüsünde Profesör 
Fon (Harnbostel) in idaresinde bir 
fo:ıo raf Archive, vardır ki burada 
takriben ( 15000) kovan saklamr ve 
m ktarı her gün artar ve Almanya da 
dünyanın her yerinden, hatta Ame• 
rikadan iltihak eden birçok sayıla 
azalarla yeni kurulan ( şark mu
sikisini tetkik ve tetebbü cemi
yeti, cemiyetinin ilk celsesinde 
doktor Robert Lachmana fU 
düşündürücü cümleyi aöylüyor: 

.. _Efendiler, namiUenabi ik· 
bsac:li miifkiillt içinde cemiyeti
mizin faaliyet aahasım belki bi
raz meftimaiz balacak•oıL Fa
kat düfinelim ki toprakların al
bnda kalan bir ı6tua, bir 
eski lihit daha birkaç yilz ıene 
hiçbir teY olmadan orada kala· 
bilir Ye onu pnün birinde mut• 
laka sapsağlam buluruz. Fakat 
asırlardan bize intikal eden •e
lodiler ber geçen dakika ile 
beraber ebediyen kaybolmak
tadır. Ba i~e acele etmek ve artık 
ciddi çallflDak için D1Dan çoktaa 
geçmiftir." 

Bizim de Japacağımız fey 
•akit geçirmeden halk melodile
rini hususi ıurette yapelan fotoğ· 
raf aletlerile ebediyyeo tesbit 
etmf'..ktir. Evet gülünç not kağıt· 
lannı atarak yalnız fonografJa. 

Ancak bu işte riayet edilmesi, 
gayenin selameti için kat 'iyen 
elzem olan şu esaslı ıart]ar vardır: 

1 - Toplayıct ve gramofona 
abo heyet veya adamın buolaran 
balislerini ayırmak hususundaki 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Arteziyen Memleketi 
Yetmiş Türlü Meyva Yetişen Denizlinin 

Her Yerinde Arteziyen Vardır 
Denizli (Hu· miftir. 

ausi}- Viliyeti- Kasabanın elek-
miz, Garbi Ana- trik kurıeti fİm• 
doluda suyunun dilci halde ihti-
bolluğu ile meş- yaca gayriki-
burdur. Ayni za· fidir. Fakat be-
manda Denizli, lediye bununla da 
~~~~~& u~ar~~~ 
Bu bavalide ye- lazam cereyanlı 
tişen meyva ve tesisatın biran 
saire cinsleri (70) evvel yaptınlma-
t en fada dır. sana gayret edi-
Memleketin ova· yor. 
lannı ihya ede- Yalnız çiftçi ve 
cek bir kabili- kCSylünnn emeli 
yette olan Men• (Mendires) neh· 
direı nehri, ciddi rİDİD ilk fırsatta 
bir emek netice- ıslah edilmesi ve 
ıinde milyonlar Denizli kasabasının güul bir köşesi bu nehir n11-
kazandırabilir. Fakat cömert ve retle kasaba halkı su derdinden tasile husule gelen zararlann 
kabiliyetine rağmen Mendircs, kolayca kurtulmaktad r. Burada önüne geçilmesidir. 

Seyfettin 

Çorumda Su Yolu inşaatı 
uman zaman taşarak, geçtiği arazi çok müsait olduğundan ar· 
ovayı istifi eder ve fayda yerine teziycn kuyusu açmak işi kolay-
ziyan verir. Eğer Mendires ıslah lakla başarılmaktadır. Diyebilirim 
edilir ve ihtiyaca göre kanallarla ki vilayetimizde bir ( arteziyen 
bezenirse emin olunuz ki bu ha· siyaseti ) her şeye hakimdir • 
vali ikinci bir Mısır derecesine Bu faydah İfİa bütün köylere 
yükselir. Esasen Denizli ovası kadar teşmili de, bu suretle hal• 
tabiatio bir hazinesidir. Burada km açık sulardan kurtulmasana 
herşey yetişebilir. çalışılmaktadır. Vilayet ve bele-

Fakat (Mendires) feyezanından diyenin el birliğile çalışması su· 
kurtulduktan sonra bu memleket retile bir imar programı tatbik 
köşesi daha mahsuldar, daha cö- edilmektedir. 
mert ve daha mümbit bir cennet Bu arada, içinde sandalla 
olacakbr. gezilebilecek kadar büyük bir 

Vilayet tarafından birçok yer- havuzu da ihtiva etmek ilzere 
lerde arteziyen kuyuları açtml· bir park inşası da tasavvur olu-
makta ve halk bunları büyük bir nuyor. Bunun plim yapılmış ve 
rağbetle karşılamaktadır. Bu su· istimlak sabalan da tesbit edil-

Çorum, 22 (A.A) - f(asaba 
sularının sıhhi ve fenni bir şe
kilde demir borularla akıtılması 

için yapılmakta olan inşaat de
vam etmektedir. Hususi idarece 

yapbnlmakta olan bu inşaat 15 
gün :ıarfında nihayet bulacaktır. 

Muglada Tütün Satışı 
Muğla, 22 (A.A) - Şimdiye 

kadar vilayet dahilinde bir mil
yon 200 bin okka tütün sablmı~ 
tır. Dadya, Mermeris, Fethiye 
ve Bodrumda henüz piyasa açıl· 
mıştır. 

Yol Parasını 
Ödem iyen/er 
Ceza Verecek 

İçki Aleyhinde Ekspres 

istanbulda yol parası vermi
yenler teşrinievvel ve teşrinisani 
ayları içinde Nafıa Başmühendis· 
liğinin göstereceği -.ilayet yolla
rında bilfiil çahşmalan lazımdı. 
Bunlann adedi altı bini geçiyordu. 
Fakat müddet bittiği halde 
bunlardan fimdiye kadar ancak 
yüzde onu müracaat etmiştir. 
Mnracaat etmiyenlerio bir kısmı 
çallfllla tebliği yapıldıktaa ıonra 
yol parasuua ilk taksiti olan 6ç 
lirayi vermişlerdir. Maddeli için
de taklitini vermiyenler ve çalış .. 
mıya gelmiyenlerdea yol parası 
yüzde elli zammı ile beraber 
tahsil olunacak, venniyenJer hak
kında da Tahüi EmYal Kanuna 
tatbik edilecektir. 

meleke ve bilgisi. 
2 - Bu melodilerin yalnız 

mm ve san'at gayesile toplan· 
masa ve hiçbir ıaman "herhangi 
bir gramofon kumpanyasının İn• 
tifaı veya bir rnmi müusesenin 
veya bir ıahsı salisin varidat ve 
kazanç membaı olarak kullanıl· 
maması. 

Bizim, halk şarkılarım ihtiva ettiği 
iddia edile• birçok pliklu da ise: 
s .. ı. dağı delerken, Mr lıafeat•• ıeçmu 

timdi 

Diyen ıümrah 9esli saz şairi, 
hançeresinde çifte telli nağmesile, 
berbat bir solfej taliminden arta 
kalmış notalar hAla biribirine 
takılan cırtlak bir kadın ağzında 
eski Kuledibi çengilerine benziyor. 

Mesut wmil 

Teşkilat Yapılıyor 
Yeşil Hilal Cemiyeti 
Cuma Günü Senelik 
Kongresini Aktedecek 
Yeşil Hilal Cemiyetinin senelik 

kongresi önümüzdeki cuma günü 
toµlanacaktır. Rumame madde
leri tunlardır : 

Doktor F ahrettin Kerim Bey 
ıenelik mesai hakkında izahat 
verecek, vezne raporu okunacak, 
kadınlık iJemi ve içki düşman
bğı hakkında Safiye Hüseyin 
Hanım, diğer memleketlerde irki 
düşmanlığı bakkmda doktor ib
rahim Zati B. gençlik ve içki 
diifmanlıjı hakkında da Fikret 
Esat B. konferans Yerecektir. 
Sonra da yeni idare heyeti inti
habı yapılacaktır. 

Yqil Hilll Cemiyetinin bu 
kongrede hesap vermek mecbu
riyetinde olduğu aenelik faaliye
tine ait en müh.im kıAHD, yeni 
viicuda getirilen .. Gençlik teı· 
kilitı,,dır. 

Cemiyet • ( Tnrkiye içki 
Aleyhidarlan Gençler Cemi-
yeti ~ namile yeni bir teşekkül 
vücuda ıetirmiıtir. Müsaadesi 
yeni alınan bu cemiyetin ıaycsi, 
yaşlara ( 14 ) ile ( 18) arasında 
olan gençleri Yeşil Hillle hazır
lamaktır. Yeni cemiyetin teşki
latına başlanmıştır. Şimdiden liıe
lerimizin bir çoğunda propagan
dalara başlanmış ve cemiyetin 
azalan çoğalmıştır. 

Bu teşkilat, mekteplerde be
den terbiy~sr teıkilitile birlikte 
hareket ederek mektep idarele-

Yocularının 
Şikayeti Var 

Semplon ekspresi gündüz saat 
ikide lstanbula gelmekte, buna 
mukabil T oros ekspresi 15,30 da 
Haydarpaşaclan hareket etmek-
tedir. Aradaki 3,5 saatlik fasıla 
lstanbulda beklemek İstemiyen 
bir kısım yolculann Haydarpqa
da veya Sirkecide beklemesine 
ve netice itibarile de tikiyetleri
ne sebep olmaktadır. Bu me.sele 
hakkında "Vagonli" nin Tllrkiye 
mümessili Htısnü Sadık Bey ıu 
malumab vermektedir : 

- Bu fark beynelmilel fimea
difer kongresince yalnız Türkiye 
için kabul edilmiştir. Sebebi: 
Semplon ekspresinin loş mevsi
minde hazan iki saat kadar gecik
mesi mOmknndür. Saniyen b&ZJ 
yolcular transit vizesi yaptırma· 
dan buraya geliyorlar, bunJar 
için vize aJmak lizımgeliyor ki, 
bu fark bundu dolayı llzımdır. 

Londra • Bağdat ekspresi 15 
ıubat 1 D30 da tesis edildi. Şu
battan kinunuevvel nihayetine 
kadar bu bat ile Haydarpaşaya 
gelen ve giden yolcu (1833) tllr. 
Bunlardan (545) kişi de Iraktan 
bu tarafa gelmiştir. 

rinin müsaadesile talebe arasında 
teşvik heyetleri vücuda getirmi19 
tir. Teşkilabn bilhassa Darül
fünun talebesi arasında daha 
kuvvetli bir tekilde tesisine ça
lışılmaktadır. 

Tarihi Fıkra 

Okunİnıgor, 
Okutuluyor I 

Edebiyat ·•: alikasmdan zi
yade muaşeıet adabına dindara· 
ne riayetinden dolayı edip tr 
mlDllf olan bir arkadq, iki 111 
evvel bir kitap kaleme aldı. 
Devlet matbaasında basılm• 
için lılaarif Vekaletine arzuhal 
aonmadı, teeddüp etti. Bal>ıili 
caddesindeki tibilere yüı..s°"' 
d6kmeyi nefsine yediremed~ bit 
diikkhını rehine koydu, para 
bWdu, eserini basbrdı. Bir nftr 
basım da lutfeu bana ibda et
mişti. Seve seYe okunulacak bir 
eserdi. Fakat felsefi düşünce
lerle, ·çok ilmi tahlillerle doll 
olduğu için rağbet görmesi biraJ 
miifkiil idi. Dün kendisine tesr 
dnf ettim ve sordum: 

- Kitap satılıyor mu bari 1 
- Bir tane bile kalmadı. iki 

bin basbrmadığıma müteessifını. 
Tebrik ettim amma bayrettell 

de geri kalamadım. lki ayda bİJI 
ntısha satılan kıtap ? .. Bu, TütilJI 
İnhisar İdaresinin Mısırda piy...
yı ele geçirmesinden, Türk likör 
!erinin Avrapada revaç bulma.cııll"' 
daa daha mühim bir hadise idL 
Biraz aonra hayretimi, talili kitW 
bin bayiliğini yapan zata da ihsal 
ettim. O, tatlı tatlı gülümsiyerd 
muharririn muvaffakıyetindeld 
sım izah etti: 

- Dostunuzun o kadar ço~ 
doatu var ki kıtabını bin değil. 
ilci bin de bast r::.aydı yine ~ 
fedecekti 1 

Dostlarına ve dostlarının do~ 
larına birer nüsha hediye etm~ 
suretıle eserini meccanen rev~; 
landaran muharririn bu orijin.
hareketi bana şu fıkrayı ha~ 
latb : Fatih Sultan Mehmediıl 
muallimi meşhur Mollagiır~ 
ilmine mağrur bir zat imiş. Bil 
gün tacidar şakirdile konuşurk ... 
sö:ıft, ilme hürmet mevzuuna ill"' 
tikal ettirmiş. 

- Şevketmeap l · demiş -
TimUI' devri u.emasından fil" 
uba o büyük cihangire karşı bit 
hürmetsizliği goruldü. Fakat 'l?: 
mur tehevvür göstermek şÖY"' 
dursun küçük hır yüz ekşiliği biJf 
göstermedi. Bu kayitsizliğin, bi
lahare, sebebini sordular: "E~ 
leri benim devletimin budu""''" 
haricinde harıl harıl okunan bi' 
zata ben ne yapabılirim ? ,, 
vabmı verdi. Dainizin de ki~ 
lanm Mısırda, Bubarada okunu ;• 

Fatih Sulan Mehmet, kib~ 
Ye çalımlı hocasını dikkatle OJll"' 

ledi: 
- Fakat üstat, dedi, bir !!~ 

tayı ihmal buyuruyorsunuz. ~: 
seUiiiniz zatın eserlerini yal\1 # 
yalvara alırlardı, aşk ve şe\fk _s 
başka memleket ere götürür!~ 
Siz bizzat zahmet ihtiyar ed!~ 
aunuz, kitaplarınızı elinizle •1_.., 
aab edip şuraya buraya göoocır 

yonunuz." d1' 
Demek ki bizim edip ark~-

Mollagiirani mesleğini iJtı ""
edenlerdenmiş. Şu kitap oku t 
mak modaıı daha birkaç "fi 
d"am ederse her muharrirİll ti. 
laer müellifin de ayni yolu ~ 
.... - 1annederim • zaruri o~ i 

*~ 
-=--------=======:====~-== 

lrt h1I 1-' 
Krrcaali Fırka Kunı~~ 

Merhum Şerif Paşa Kerime~ 
Bana Lisesi Edebiyat MO-'df 
Mllmtu Beyin refikası ~~ 
Hamm, aeoelerce elinde ırıl~ 
mnz•iç ve hain bir hastalık t• 
c:ninde, çok genç bir yat 
pek hazin bir surette B0 

mat etmiftir. 
Cenazesi b"'yük bir 'e 

kütlesinin elleri üı;tünde 
sultandaki ebedi meskeııİ11 

d · bet' 
nedilmiştir. Ken isi::ıı faZilet 
sevdirmiş olan bu 
Tiirk kadını A lah n bol rıı 
~ne nail olsun ... 



BAR BABIRLIB j Siyaset Alemi l 
Yunanistanda ....................................................... Sevgililer 
Komünistlik Japonlar Etrafı Oyalayıp Duruyorlar. Niçin 

Atin• 23 - Polis, greY yap
mak istemiyen bir kundura fab· 
rikası amelesine bomba ile 
bllcum eden beş komünisti tev· 
kif etmittir. Bu bomba, bir 
kadının elini alıp götürmüştür. 

Fransız 
Donanmasında 

Paris 23 - (7750) tonluk bir 
kruvazörle (2700) tonluk iki tor· 
pito muhribi tezgaha konacaktır. 

Romen Kabinesinde Tadilat 
Bükreş 23 - Kabinede tadi· 

llt icra edileceği, Ziraat ve Ha
riciye Nazırlarının değişecekleri 
s~yleniyor. 

Aslanların 
f(avgası 

Paris. 23 - Dlin &ğleden 
aonra Vincenns ormanındaki hay• 
yanat bahçesinde büyük bir 
ulan kavgası olmuş ve 6 erkek 
ulan biribirine girmiş ve geçen 
mayıs ayında bir aslan yavrusunu 
telef etmiş olan ( Hans ) ismin· 
deki aslan, dişleri!e kafes arka· 
dqlanndan birisinin kuyruğunu 
koparmqbr. 

Binlerce halk, heyecan içinde 
olanların mücadelesine ve 
mllrebbilerin, bunlan zaptetmek 
için sarfeylemekte oldukları me
saiye şahit olmuştur. Mürebbiler 

• evvelA aslanların üzerine su sık· 
tıktan sonra kafeslere girerek 
ellerinde boş rovelverler olduğu 
halde hayvanları yerlerine girmiye 
icbar etmişlerdir. 

Yaralı aslana bugün ameliyat 
yapılmıştır. 

Bir mısır 
Prensine 
Ameliyat 

Kahire, 23 - iştihar etmif 
bir kişif ve avcı olan Prens 
Kemalettinin yattığı hastanede 
ayağının kesilmesine lOzum bAsıl 
olmuttur. Bu zat, Mııır Hıdıri 
olan babuının vefatından sonra 
taç ve tahtaudan feragat etmişti. 

nısır meb'usan 
neclisi 

Kahire, 23 - Mısır Meb'u
san Medisinin C'D iki klnunusa· 
oide açılacağı haber verilmek· 

tedir. 

Müslüman Hintliler Gandiye Aleyhtar Kcı:_!'!.an~1.e~!e~.~. 
laponfar Onun içindir ki, aevdalılar biri-

J t birlerinin kusurlannı görmez, ve 

Mançuride biribirlerine karşı azami mn .... 
maba ile haraket ederler. Kusur 

l··ı ı · 1 görecek devre başladığı gtın, 
ıer ıyorıar sevdadan eser kalmamış demek-

Nankin 23 - Bir teşrinfev- tir. 
Sevdahların kavga etmiye 

batlamalan, biribirlerinin kusur
larını görmelerinden doğar 

velde istifa eden M. Vangin 
yerine sabık başvekil doktor 
Velkuni· Vellington hariciye neza
retine tayin edilmiştir. 

Mukden 23 - Tsitsikanın 
zapta hakkında umumi Japon 
kararglhı şu tafsilitı vermektedir: 

Japon kuvvetleri (3500) nefer 
ve (25) toptan ve hava kuvvet• 
lerinden roürekkepti. Karşıdaki 
Çin kuvvetleri de (30) bin kişi 
tahmin ediliyord1L Muharebe 
buzlu bir havada cereyan etmiş 
ve Japon askerleri soğuktan pek 
ziyade müteessir olmuılardır. 

<;ünki Çinliler çekilmeden evvel 
kışlalan yağma etmişlerdir. 

Tokyo 23 - Verilen bir ha· 
bere göre Çang·Kay-Çek 19 teş
rinsani tarihindeÇang-Su-Liyanga 
gizli bir telgraf çekerek Mançu• 
rideki reisleri teşvik ederek Ja· 
ponlara karşı ilerilemiye teşvik 
etmesini bildirmiştir. 

Pekin 23 - Mareşal Çang-Su-
Siyangın bir Çin bankasında bulu· 
nan büt"n paralannı çekerek bir 
Amerikan bankasına (20) milyon 
(yen) yatardığı haber verilmek
te ir. 

Çin de 
Haydutluk 

Tokyo 23 - Mançurl ve Çina 
den gelen haberler haydutluk 
vak'atarının devam ettiğini bildir
mektedir. 100 kişilik bir haydut 
kafilesi Hatkeo. Pekin ekspresine 
ateş açmış, iki yolcu telef olmuş, 
birçokları yaralanm~tir. 

Paris, 23 - Cemiyeti Akvam 
Meclisi Çin - Japon ihtalafa hak
kında mütemadi surette meşgul 
oluyor. Bilhassa hususi milzake-
reler yapılmaktadır. Vaziyet he
nüz bir hal şekli bulunamayacağını 
göstermektedir. 

Tokyo, 23 - Son Mançuri 
vakayiindenberi kendisinden bir 
haber alınamıyan sabık Tengçen 
askeri Çin polisi kumandanı, bir 
haydut çeteJinin başında, bir 
tehri yağma etmistir. Müşterek 
Çin • Japon kuvvetleri bu çeteyi 
tardetmiştir. 200 kadar haydut 
ta Çin • Min • Tan kasabasına 
tecavilz etmif, Çin poliaile tid· 
detli bir müsademe olmuıtur. 

lzr111stiga mıızllm lcırwetlerl ltlan etmekle ltlıam .ttill 6a,tar 
Moıkonda çıkan lzve1tiya rasete•t Uzakıark TI&kuatının ,On reçtikçe 

tehlikeli bir ıekil aldıtını Ye mudim bazı kuYvetleria J•ponlarla Rualan 
blribirine aaldırmak l•tedi~lnin biHolunduj'unu yazıyor. Diyor kil 

Japonya Mançuride hezimete utrarH ganimete konmayı beldiyenler 
Japonyaya yardım için ne teminat ılSatermlılerdiı? Hiç. 

Japon 
Kabinesi 
Değişecek mi ? 

Tokyo, 23 - Jakon Dahiliye 
Nazın M. Adaçi, memleketinin 
içinde bulunduğu mali ve siyasi 
müşkülleri gaye edinecek bir ka
bineye lüzum olduğu mUtaleas nı 
ileri sOrmOştOr. Şimdiki Başvekil 
Kont Vakatsuki de bu fikirdedir. 
Bu mllnasebetle Kore valisi Ce
neral Ugahinin riyasetinde millJ 
bir temerküz kabinesinin iktidar 
mevkiine gelmesi muhtemeldir. 
Maamafih ıimdilik bir buhran 
mevzuubahs değildir. 

Japonlar ilerliyor 
Londra, 23 - Harbinden bll· 

dirildiğine göre Japonlar Tsitsi
kardan Koşama giden hat nze· 
rinde mütemadiyen Derlemek· 
tedirler. 

Cemiyetı Akvam Karan 
Paris 23 - Cemiyeti Akvam 

namma Maçuriye gidecek olan 
tahkik heyetinin azası Oç kişi 
olacaktır. Bu lcomsiyon)a Mançu• 
rinin Japonlar tarafından tabliyesi 
aruında hiçbir münasebet olmıya• 
cakbr. Meclis, tetkik ettiği yeni 
proje hakkında kat'i bir karar 
Yermek üzere yann saat on birde 

Hint 
Müslümanları 
Gandiqe muarız 

Yeni Delhi, 23 - Müslilman 
Birliği Meclisi bir beyanname 
neşrederek Hindistan idaresine 
verilecek yeni şekilde müslüman· 
ların talebi kabul edilmiyececek 
olursa asayişin bozulacağı bildiril· 
mittir. Bu suretle Gandiye lngil· 
tere tarafından istediklerinin ve-
rilmesi, uyuşulmaz bir ekseriye
tin eline büyük bir ekalliyeti te .. 
lim etmek demek olacağı ilıau 
olunmaktadır. 

Am 3rikan Amelesi 
Nevyork, 23 - işsizliğin azal

blmasına kullanılacağından emin 
olmadıkları için Amerikan amelesi, 
6cretlerinden yüzde OD kesilmesine 
razı olmamışlardır. 

----------· -
hususi surette toplanacaktır. 

Japonların Mançuriyi tahliye 
haıırlaklarına dair yeni hiçbir 
hareket yoktur. Tsitsikardan çe-
kilen ceneral Haylung Ma • Çan. 
Çan havalisinde yeni bir hilkumet 
kurulmuttur. 

Çinliler bu heyetin bir tahkik 
heyeti olmasını, Japonlar ise bO-
tnn ibtilif esaslarını tetkik etme
sini istiyorlar. itte maele timdi 
bu noktadadır. 

Fakat bazan da iki taraf biri
birini pek çok sevdiği halde, 
~alannda kavga ettikleri görO
lur. Bunun sebebini de ekseriya 
fU ruhi bidisede aramak lizımlelir. 

Sevdalılardan ikisi de kuvvetli 
ıahıiyetler oldukları zaman. ne-
kadar sevişirlerse sevişsinler, an
laııp geçinmekte güçlük çekerler. 

iki taraf ta diğerine hAkim ol
mak sevdasına düşer. Fakat hiç-
biri diğerinden apğı kalmak ı.. 
temez. o vakit arada aeçimsizlik 
baıg6sterir. 

Bana sevgllialle kavga etme
sinin sebebini soran Harblyedeıa 
Cemal Beyi. belki yukarda)d 
izahat tenvire kilidir. Bu gence 
taniyem ıudur : Kavgalannızıu 
sebeplerini ve mahiyetlerini tahlil 
ediniL Ne vakitler, ne \;bı 
sebeplerle kavga ediyorsunuz. 
Sizi biribirinizi kızdırmıya sevke
den amiller nelerdir? Bu tahlil 
size ya sevmediğinizi, yahut se
vilmediğinizi gösterecek, yahut 
ikinizden birinin diğerine bakim 
olmak iddiasında bulunduğuna 
meydana çıkaracakbr. 

« 
F. S. rllmuzlu gen"' 
Elbette bir glln aradığınıza 

bulacak ve sevip sevileceksiniz. 
Buoun günU ve zamanı belli ol
maL Aşk perisi, siz farkına 
varmadan kalbinize lfler. Bir 
g(ln birdenbire Işık olduiunum 
anlarsınıL .. 

A. Cevat Beye: 
Kızın sizi hill Sfflllekte olap 

olmadığım anlamaya mecbursunuz. 
Çünkü çok kaçak yqta aevifti
ğiniz anlqalıyor. Çocukluk qk
lan, eksenya. çabuk gelir, pbuk 
geçer. Kızı imtihan ediniz. Sizin 
için muztarip olmıya, fedaklrlık 
yapmaya razı mıdır? Dejilae ona 
allkaclar edecek. qlwu tazelen
direcek vuatalara mDracaat et
meniz llzamdar. 

"SON POSTA" aın Milli Tefrikası : 29 - Canımı sıkan şey nedir, bi· 
Jiyor musun? dedi; bir daha böyle 
yerlere gelememek değil, çOnkn 
içimde artık böyle arzu yok ; fa
kat ... sizin ... senin bana itimat et• 
meyişin. 

- Vali ahi... gözlerinden anlı• 
yorum .•• Dnıondn;nn bqka birtey 
var. 

madıiı için değil... HDL.. çok. .. 
sevditim için. Artık açak .&yll
yorum: Narin ben una çok 
batlıyım. Ben hi,blr kadana " 
kaza içten ıelerek: • Seni 1evi
yorum " demedim. Ben b6yle 
ıeylere gnlen bir adamım. HAii 
da gtılerim. Seni de makul bir 
surette seviyorum. 

AB, MINBL AŞK! 
MUHARRİRi : SERVER BEDi 

- Evet. 
- Bak Narin, ben senin bu 

akşamki çılgınlığım çok beğen
dim. Kendine pek güzel bAkim
sin. Fakat, bazı hareketleriniz 
yardır ki muhitin şiddetli tenki· 
dine uğrar. Bu itibarla senin ha
reketin, bence, kusur sayılır. Ve 
herkesçe. Onun için bu nokta· 
dan bana tabi ol. bilir misin ? 

Narin uzun uzun dilşündü. 
Vereceği cevap, sanki, bayabmda 
mllbim bir yeni devir açacakmıf 
ıibi balecan duyuyordum. Evet. 
Ne pklıyayım ? Bu kızı ance, 

orada, o an, daha çok sevmiştim. 
Ondan aynlamıyacağımı bana 
hissettiren heyecanlar duyuyor• 
dum. Ve onu kıskanıyordum, 
anladın mı dcstum, feci surette 
kıskanıyordum. Bir daha ayağını 
böyle yerlere basmaması, onu 
değil, 1'endimi dilşündOğüm içindi. 
Zaten, Narinde beni korkutan 
şey, bu gibı çılgınlıklanydı. On
dan vazgeçebilse, tereddlUsüz, 
kendisile evlenebilirdim. Halbuki, 
ret cevabı verecek olursa? •• 

Gözlerinin içine bakıyordum. 
Gülümsedi: 

- itimat mı? 
- Evet. 
- Aman, aziz Nuln, bunun 

itimatla alAkası yok. 
- Oyleyse? 
- Dedim ya, muhit meaelesL 

Hem de senin sinirlerin, sıhhatin 
b&yle 9eyleri kaldırmıyabillr. 

O da benim 16zlerimha içine 
baktır 

- Hayır, der'i, yemia ederim 
ki ıen buolan düşünmllyonua. 

Şaşırchm : 
- Ben mi ? diye sordum. 
Daha cesaretle mar etti: 

- Kat'iyyen. 
- Eminim. 
- Kat'iyyen bqka bfrtey 

dnınnmllyorum. 
Bununla beraber, 1esim, bir 

yalanı taııyamıyacak kadar la• 

yıflamıt. titriyordu. 
Narin, muhabbetle emretti: 
- Haydi, bana doğrusunu 

a&yle. 
Kendimden geçerek elini tut

tum ve dudaklarıma a6tlird0m. 
Ağzımdan, rayriihtiyarl, fU .az
ler dökillii~ ordu: 

- Narin, doğrusunu ister mi
sin? Seni... seni... kıskanıyorum.. 
anladın mı? Mtıthit surette kıa
lwuyorum ... aana emaiyetim ol-

Narin gnldO: 
- Makul bir aarette qld 

dedL 
- Benim 1eYgime blle beup 

karııır. itiraf ederim. Bak, sana 
karp duyduklarımı mGballğa 
ederek .aylilyor muyum? Aldat
mıyorum. Hakikat bu. ÔlçGsüs 
iş yapmam. Ben lyle kadınlan 
delicesine, kendini kaybederce
sine, uçım bqım yolarak aeven
lerdea deiW& 

~ "" 
~~ 
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Kari Mektupları 

Şehir Meclisi 
4zalarına 
Açık Mektup 

Şehrimize gelen ecnebiler 
üzerinde deıin bir tesir yapan 
noktalan yazmayı bir vatan bo .... 
cu biliyorum: 

1 - Ayaoofya ile Sultanah
met camileri arasındaki meyda
nın vaziyeti. Belediye bu meyda
nın cenuptaki ucuna moloz dök· 
tlirerek evvelce muntazam bir 
park olan bu meydanı çir'kinleş-

6rmişfu. 
2 - 'Sultanahmet camiile 

Tevkifhane civanndaki Asarıati· 
kadan bodrum ve eılkaz•nm çöp 
deposu ve dahu bilmem ne ola
rak istimal edilmesi. 

3 - Edirnekapı haricindeki 
ıurlara giden bozuk yoilar, ça-
lDUl' ve saıro. 

Ali Hüsegi11 

Talebe Çamurlara Batıyor 
Kadık6y Yeldeğirmenindeld 

( Cazi Paşa l mektebinin iki ka· 
pısı vardır. Cadde üzerindeki 
kapı yalnız muallimlerin girip 
çıkmasına tahsis edildiği ıçın 
~ar Talimhane tarafındaki 
kapıdan gelip gidiyorlar. Halbuki 
bu kap:nın önll yağmurlu va· 
larda göl halini alıyor, _çocuklar 
dizlerine kadar çamura babyor· 
lar. Ya bu bpıdan caddeye ka
dar küçük uir yaya kaldırımı 
yapbrılmah veynltut çocuklar 
aıJ kapıdan .mektebe alınmalı
dırlar. Yavrucuklar akşam eyle
rine üstleri başları çamur içinde 
dönllyorlar. Ayaklar1 ıalanwğı 

için de hruıta oluyorlar. Bizim 

bfldiğimize göre mektep talebe 
içindir ve kap1ları da talebeye 
açılmalıdır. Muhterem muallimler 
ikinci derecede gelirleı-. Talebe
nin olan bu mektebin kapısı da 
talebeye açılmahdır. 

Çocuk nlilerinden mOcevheratçı 
NurJ 

Cevaplarumz 
f zmirde Fehmi Beye : 
Muhtelit Mübadele Komisyo

nu bu işle meşgu1 olmaktadır. 
Gerçi işler biraz ağır gidiyor ve 
bu hususta hakkınız vardır. Fakat 
unutmamalı ki arada baZl yeni 
ihtilaflar çtkmııtır. Şimdi iki taraf 
murahhasları bu ihtiliflan hallet• 
melde meşguldürler. 

ir 
Karilerimizdcn Salabattin Beye: 

Hakkınızı teslim ~tmemek 
mümkün değildir. Fevkalade va• 
zfyeller karşısmda, fevka1Ade ted· 
birleri tabii görmek lazımdır. 
Bununla beraber mesele benüs 
Millet Meclisindedir. 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Başına 

Davet Ediyor 
Jatanbul l/ erem MücadeJe C.

miyetin dcn : 
1 - 932 ıeneai yaklaımakta Ye 

kongre zamanı gelmektedir. 
Senelik faaliyet raporu ve hesap 

hu1asuının ihzarına başlanacaktır. 
Bmaena!eyb, 931 aidabnı ödemiyen 
azayi muhtercmenin, taahhütlerin! 
Çağaloğlu Hililiahmer b.in.uında 

Cemiyet mukexine IU.Uen ,.eth• 
me..leri. 

2 - Htı!rbanıl bir Hbeple ken
kiairıe cemiyetin aylık mecmuası 

olan "Yaıamak Yolu,. gitmiyen 
mukayyet azanın mufa.aal aderea• 
)erini merkeze bildirJMlerl kemali 

SON POSTA 

Karılarını 
Satan 

Ve Kızlarını Para 
Babalar Ve Kocalar 

ile 

Güzel Kadınları Nasıl Kandınyor, Nasıl Kaçırıyor, 
Nasıl Pazarlarda Sabyorlar 

lngilizce "Deyli Ekspres., ga- ~~ 
ıetesi yazıyor: Lehistanda da ~J~Ji't: 
ye! i bir eri ticaret 'b ... şla.I&Jt§hr: 
Beyaz k dm ticareti. Lclıistanın 
klz ve k ın!an bütün Avrupa

üzeJ idi;>!~ üp.dir. Le
tlar sefalet yfiztindeD 

kil h~ ~ şehirler e g di!erine 
ir ~ b ınak mecburiye · dedir

ler. bu :ak, ma :ıdi!e e !erini 
te.kcdcn bu k r ızı yanakJ , gü
ı-:d saçlı knk.r, i ticareti ya-
pan lrim_e:.er tar: dan derhal 
tnmnır. 

"Alp'h -ce.,, V arşovad.a bu ti
caret İle aeşau\ G n şirketlerin 
cente'EiTİ::Ü yapan bir adamdır ... 

Bn a~ın işi gücü başka şehir
ler.den gelen yc:bancı iş kızlarını 
araştırmak ve onl.:ırı elde el· 
mckten ibnrettir. 

Lehistan hükfı.."Deti, bu reza
leti yapan bu çetelere karşı bir· 
çek ted. ~rler dığı gibi, hususi 
~ebb~ıer de vardır. Bu hususi 
teşebbüsıeriı, başmda ".Mme 
Pcrlelog" vardır. 

Bu kadın otuz be!1 kadından 
mürekkep polis teşkilatı meydana 
getirmiştir. " Mme. Paleolog " Le
histan uğurunda, t921 de lcadm
Jar ordusu 1ıun başında olarak 
bolşeviklerle harp etm~tir. Şimdi 
de beyaz kad111 ticareti yapanlarla 
mücadele eden bu kadm ayni 
zamandıı memleketindeki fakir 
kadın ve kızf.arrna yal'dım ile 
meşguldür. Bu kadın diğer otuz 
beş kadın arkadaşı ite daima bü· 

rosunda ça'.Jışmaktadır ... Mme. Pa· 
leolog" Deyli Ekspres mubabirino 
beyaz :kadın ticareti hakkında 

ıunları • anJatıyor: 

"Rozaneski,. isminde bir tnc
car, denilebilir ki. Lehistanın en 
güzel kızı ile evlenmişti. Bal ay
larını geçirmek tizere "Brezil,, e 

fitmiılerdi. Bu kadının güzelliği 
beyaz kadın ticareti yapanlann 
nazarı dikatini celbetmiı. 

Kocasına ( 600 ) lira vererek 
glh:el kadlm elinden almışlar ve 
daha faila fiatle bu ticaretle 
meşgul başka birine satmışlar. 

Birkaç sene sonra " Rozanesld ,, 
Şimali Amerikanın sokaklarından 

birinde karısına teaadüf edince 
derhal kadını beraberine abp 

kaçırmış Yt ikinci defa ol~ak 
satmıı. 

Beyu kadın ticareti yapanla

nn Lehiıtanda hususi kahvehane
leri vardır. Bu kahvehanelere 

topladıklan kızları yayq yavaı 
kendilerine çekmek için saf kız-
cağızlara bin tilrlU yalan ıöyler· 

ler. Meseli falan ıelıre gider· 1 
lerse orada en meşhur dansöz 
olacaklanm, milyonlar kazana· 

caklıırım, kiminin çok iyt sinema 

artisti olabileceğim ha uğurda 

zengin olup muhteşem bir hayat 
geçirebileceğini söylerler. 

Kimine de izdivaç teklif eder· 
ler... Böylelikle yüzlerce, binlerce 

kızı elde ederek ticaretlerini ıo
nişlctirler. 

Beyaz kadın ticareti yapan 
bir adam, ayni sene içinde tam 
on kızla .evlenmiş her biri ile 
bir ay yaşadıktan sonra onlan 
sıra ile başka şehirlere satnuıbr. 
Yine bu ticaretle meşgul başka 
bir adam ayni ay içinde Lehia
tandan on iki yahudi kızı ile ev
lenmiştir... Bu kızlar seyahate 
çıkacakları zaman, pasaport mu
ayenesinde, bunlann ayni adamla 
evlenmiş olduktan teshit edilmif 
kocaları polis tarafından yaka
lanmak istenmiş, fakat buluna
manuştır. 

Lehistanda güzel kanlanm 
beı defa... hatta on defa 1atan 
erkeklere az değildi". 

Son P.osta: Gl>rülüyor ki, bir 
zamanlar bize çatmak için vesile 
arıyan Cemiyeti Akvam, bu :beyaz 
kadın ticaretini bulmuştu. :Bu re
zil ve sefil ticaretin nerelerde 
yapıldığını, birçok Avrupa mer· 
kezlerinin bu yüzden bir re.zalet
bane vaziyetine geldiğini bizzat 
Avrupa gazeteleri tesbit ediyor
lar, 

Kiralık hane 
Cağaloğ)unda, Türkocağı kar

şısında 50 numaralı .hane kira
lıktır. Muayenehane ve idarehane 
olmıya eJve~i :·dir. Üst tarafındaki 
berbere müracaat. 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 

Tahdit 
Kararının 

Sebebi 
(Bat tarafı 1 inci ırayfada ) 

kendi hndutlan haric:iude senna
ye yabrmak mllsaadm ven1me
miştir. Bu suretle \ir taraftan 
barice borç verirken buna muka
bil lıiç birşey almıyoroz. Görülll
yor iki, muhasebemizin muva-zenesl 
aleyhimizdedir. Eğer bu vaziyet 
devam edecek olursa iki sene
den.beri ıİstikrar.ı ı muhafaza eden 
paramızın kıymeti tehlikeye dü
ıe'bilir. 

İşte bu tehlikeye karşı koy
mak içindir ki, Hükümet itha!Ab 
tahdide matuf tedbirleri almışbr. 
Bu tahdidc1t1 zaruri bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. ve hiçbir devlete mü
teveccih değildir. ÇUnkl biz her
ke91e en dostane milnasel>et 
halindeyiz. Herhangi bir bofkot 
ve iktısadi infirat fikri bi:ıden 
uzakbr. Beynelmilel mllbadelenin 
inkişafından başka bir Mzumm 
yoktur. Yeter ki bize mamul et
ya ~erenle, bilmukabil az, çok 
ayni kıymette mahsul alsınlar. 

Kat4 bir taviz esasına miia
tenit olan bu usuliln müşkiillt 
doğurabileceğini ve tatbikinde 
memnuniyetsizlikıler hisıl ecl .. 
ceğini biliyorum. Bu, bir pa
mettir ve son zamanda endite 
verici bir vüı'at elan iktisadi 
buhrandan ileri gelmektedir, 

Zenginlikleri ve ikbaadi kud
retleri maliim diğer devletler 
dahi ayni TaSıtaya müracaat 
etmişlerdir. 

Vücoda getirdiğimiz konten
jan plinı alb hafta için llltl

teberdir. Yapılacak tecriibe ve 
ticaret halinde bulonduğnmm 
devletler.in bir:e verebilecekleri 
ilham ile bunu tadil etmek 
mümkllndür. Bu gibi ilhamlan 
hararetle 1:elikkiye haunz. ,, 

Geçirilen Kaza Ve Bir TeşakkUr 
Cinnet getiren bir muallimi 

tedavi sırasında taarruza uğra.ya
rak bqımdan yaralanmıştım. Bu 
münasebetle ~ _çok meslekdaı 
ve dostlarımdan aldığım afaka 
mektaplanııa ayrı ayn cevap ver
meye madt im.kin yok ... Son Posta,, 
mn lütufklr tavassutile bu a
brlar ıükranımı ifade ediyorsa 
kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Ayd1Dda akliye •e aubl.r• mütebaMla 
Doktor Etem Vassaf 

PARA KAZANDIRJYO-
RUZ - 1stanbuldan başka vila
yetlerde kazalarda erkek memur 
veya işçi istiyoruz. İşiılize vazife
nize halel gelmiyecektir. içine 6 
kuruşluk pul koyup mektupla 
sorunuz. 

lııtanbal Poetaneıinde 400 

SON POSTA 
---------------------· Ye•~Siyu!, Havadiı .. Halksuete1 

idare ı Alemdar maball .. ı 
Çatalçeşme ao ... 

Telefon lataabul - 202llJ 

Posta kulaaıı ı l..tanbııl • 741 
Telıraf: 1.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE - ECNEBt 

1400 Kt. 
7SO n 
400 .. 
JSO ., 

l :Sena 
6 Ay 
s ,, 
1 " 

2700 Kr. 
HOO ,, 
IOO ,. 
500 .. 

Gelen nrak geri werllmeır. 

ll5 lardan 1111e.'uliyet aı..maı. 

Cenp için mektuplara ' lnını~lull 
pul tlıhul llzımdsr. 

Adres de.ııl lirilın .. ti ( 201 kurın ' ı•. Her nevi kürkler rekabet kabul 
etme2 f~tle sahlır. Yeni mantolar, 
garnitür'ier ehven fiaUe aıpariş ah• 
nır. Ta.~ı:ir.at ncaıı: ve temb 1apahr. Son Posta Matbaaaı 

lltııbıı!M~~~--~-------J_-~B~es~o!.ır~Iu~Panawa ~1cmaz No. 22 R ıs •J ,. Sahiplerlı AH Ekrem, Selim •l'P 
U--.---·--~_..,,NA-llA-11--~--~....:...---.-...-..;ıa..---'S....U.- R•• 





8 Sayfa SON POSTA 

BÜYÜK T ARIHI TEFRİKAMIZ 

EN 
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Maamafih içlerinde, yllrekleri
nin en derin köşesinde yeni bir 
tohum filiıleniyor gibiydi: ÖJam
le mllcadele!.. Bu, Umit değildi; 
nefse itimattan doğan bir hamle 
arzusuda değildi, ruhi infiallerin 
aksülimeliydi. Hepsi, mh.kin bir 
teslimiyetle namert bir ölüme 
boyun eğmekten yavaş yavaş iı· 
tikrah duyuyorlardı. Ecele iman
lan vardı, mukadder bir ölümün 
sreri kaf mıyacağına inanıyorlardı. 
Ayni zamanda ölümden tehaşi 
etmiyorlardı. Er ve geç, tahaddüs 
edecek bir akıb\!tteu çekinmeği 
budalahk sayıyorlardı. Likin ifti· 
raya kurban olmaktan sinirlenmi
ye başlamışlardı. Hele bu ölll .. 
milo mezbele turpu Mahmutla 
avcu Burhana karşı tam bir 
mağlubiyet teşkil etmesi yilrek
lerine bulantı getiriyordu. Ölmek
ten değil, mağlup olmaktan ıstı• 
rap hissediyorlardı. 

Bu tecessüs önünde deminki 
manzaralar gözlerinden silinmişti. 
Artık boyunlarında seyyal bir 
soğukluk, önlerinde ve içlerinde 
derin bir gece yoktu. Yalnız 
ınağlup olmak acıs:nı yaşıyor-

. lardı ve acıdan kurtulmak ıçın 
hamleler yapmak ibtiyacile kıv
ranıyorlardı. 

Şu kadar ki biribirlerine duy
*1Jlarını ve düşüncelerini açını· 

yorlardı. Hissen tam bir ahenk 
ve tam bir tecanüs taşıdıkları 
halde fikir ve emel teatisinden 
çekiniyorlardı.. Çünkll vaziyet 
pek açıktı. Ölümün muhakkak 
görünmesine mukabil necat yol
lan kapalı idi. Bu şerait dahilin
de kurtuluş çareleri aramak ve 
bu maksatla müoakaşaye giriş
mek hepsine gülünç görünüyordu, 
Fakat o çareyi bulmak hırsı 
hepsinin içinde alevleniyordu. 

Yeniçeri Baki, bu içten alıp 
yerm,ye, mezar karanlığı ve me
zar sessizliği içinde mülahazalar 
geçirmiye uzun müddet taham· 
mül edemedi: 

- Yahu, dedi, şu merdiveni 
brmansak, demir kapağa takır

datsak? 
Beş ağiıdan ayni ıual fırladı: 
- Niçin? 
- Bir binlik şarap istemek 

için 1 
isteksiz isteksiz güJUmsediler 

Te Yeniçeriye takıldıar: 
- Ahrete sarhoş mu gitmek 

istiyorsun? O halde birkaç kUp 
ıarap istemelisin. 

Fakat o, israr ediyordu. Öln
me mahkum olanların her dileğini 
yerine getirmek usulden olduğu 
için muhaf ızlarm kendilerine şa
rap getirmeğe de mecbur olduk
larını ileri s~rüyordu: 

- Biliyorsunuzya, diyordu, ta
lisizlik bir adamırı yakasına • -:
pışb mı, kolay kola-, 3"rılmaz. Hi~ 
zim de bir kere b 1 '.ı!!ıız döndu, 
mahşerde d üzümüıün gülece-
ğini Zaten lsrafilin 
..ıı~~ ,ezarcfan h- -"·--· 

- iki el bir baş içindir, gavram ! 
- Ben de ellerimi başımı kollamıık için kııllanırsam çok mu? 

ne yaparız? Kana kana içersin. 
Karanfil oğlu takıldı. - Kafasız nasıl içerim ? 
- Orada buz gibi kevser var. ( Arka11 Var J 

İhtikar Bütün Şiddetile 
Aldı, Yürüdü 

Bat taralı 1 inci sayfada 

Şikayetl3r Devam Ediyor 
Listelerdeki yanlışlıklardan 

mütevellit şikayetler el'an devam 
etmektedir. Mesela memlekette 
imali kabil olan eşyanın ithali 
menedilmiştir. Fakat bunun mad· 
dei iptidaiyesi de asgari şekilde 
tahdit edildiği için, bu mnddeleri 
imal eden dahili sanayi de atıl 
bir haldedir. Tıbbi ecza imalat
haneleri ve ıtriyat fabrikaları bu 
meyandadır. Bunlardan bir kısmı 
işçilerine yol vermişlerdir. 

Sahte Komsiyoncu'.ar 
Faaliyette 

Başmüdür Seyfi Beyin neza
retindeki heyetin verdiği beyan
name numaralarından bilistifade 
bazı sahte ve tüccar olmayan 
komsiyoncuların islifadeye kalk
tıklan anlaşılmıştar. Buna mini 
olmak için bundan böyle komsi
yonculardan kame sorulacakbr. 

Bir lhtikAr Hareketi 
Piyasadaki ihtikar gittikçe 

alevlenmektedir. Ümit edelim ki 
alman tedbirler bunun önüne 
geçsin. Bir misal· olarak ıunu 
kaydedebiliriz: 

Şehrimizdeki fapka imalatçı· 
lan kumaş bulamadıltları için ça
lışamamaktadırlar. Kumaş almak 
için müracaat ettikleri tU.ccarlar-
dan "vaziyet anJaşıhncıya kadar 
mal veremiyeceğiz" cenbmı al
maktadırlar. 

Anadoluda Paha!tlıgm Sebebi 
İzmit, Bandırma, Zonguldak, 

Mudanya gibi yerlerdeki pahalı
lığın sebebi bu yerlere henüz 
mal gönderilememesinden ileri 
gelmektedir. 

Tahdit Onunda Ecnebi Devletler 
Piyasada, tahdit kararnamesin

den sonra ecnebi devletlerle olan 
ticari münasebetimiz.in ne olacağı 
merak edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre tahdit 
• önünde ecnebi devletlerin vazi

yeti dört şekilde mütalea edile· 
bilir. 

1 - ftalya, Amerika Yuna
n:qtan gibi bizd ... n çok mal ahp 
ta lıize az mal gönderen devlet
ler bu vaziyetten istifade edecek 
ve Türkiye onların istihsal mad
,.1.1 ... i i,-; ivi bir istihlak pazarı 

' 
2 - Almanya, lngiltere, 

Fransa. Çekoslovakya gibi bizden 
az mal alıp bize çok mal gönde
ren devletler Türkiyedeki emin 
piyasalarını kaybetmemek ıçın 

bizden, verdikleri emtea kadar 
mal almak mecburiyetini duya
cal.:lardır. 

3 - Finlandiya, lsviçre, Sır· 
bistan ve saire gibi müsavi de
recede mal gönderjp müsavi de
recede mal alan Devietler ki bun
lar için hiçbir vaziyet yoktur. 

4 - Bizden hiç mal almayıp 
ta azami mi!cyasta mal gönderen 
devletler, gönderdikleri mal kadar 
mal almak zaruretini duyacaklar-
dır. 

lhtilf ar Ayaklandı 
Toptan Kahve fiyatlarında 

okkada (17) kuruş bir zam vardır. 
Kahve (93) kuruştan ( 11 O) kuruşa 
fırlamıştır. Bu, sarih bir ihtikardır. 

Öğrendiğimize göre kahve 
tahdit edilirken stok nazarı dik
kate alınarak tahdit yapılmışbr. 

Vagonda (500) Lira Kar 
Hindiye pirinçlerinin vago

nunda 500 liralık bir zam yap 1-
mıştır, okkası 30 kuruştan 35 
kuruşa fırlamıştır. 

Küp Şeker Çıktı Ve Duştu 
Küp şeker fiatına bir hafta 

zarfında vagonda 150 lira zam
medilmiştir. 

Bir Türk taciri gümrükteki 
mal!nı çektiği için şekerdeki 150 
lira zam düşmüştür. Çıkacak şeker 
olduğu için bu hafta zarfında 
şeker fiatleri vagonda 50 lira 
daha düşecektir. 

Toz şekerlerinde yükseliş yok
tur. 

ihtikar Yapllannyacal< 
Tahdit kararnamesinin neşrin

den sonra lstanbulda hAdis olan 
vaziyeti sıkı bir şekilde takip 
eden Borsa Komiseri Adil Bey 
bu mesele hakkında bir muhar
ririmize şunları söylemiştir : 

- "Evet İhtil<ardan ~ikayet 
ediliyor; buna mani olmak için 
alınacak tedbirler gecikmez. " 

Mühim Bir Nokta 
ithal edilen eşya umumiyetle 

tahdide tabi iken Paket Gümrü
ğünde eskisi g;bi muamele cere
yan ettiği haber verilmektedir. 
Bu noktaya ehemmiyetle naıarı 
..• ···--•t r--lbetmek isteriz. 
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98 M. İSMAİL BEY: (İzmirde) Zeki 9J ŞEVKET BEY; Saygılı ve 
hassastır. Çe
tin ve müca-

ve sevimlidir. 
Tavır ve ha
rekeUerile ken
dini sevdirir, 
dik başh de
ği'dir. Söz an· 
lar, ebeveyni
ne itaat gös
terir. şımara' 

lık yapma,, 

mü c adeleden 
hoşlanmaz, gürültücü ve kavgacı 
değildir. Çabuk müteessir olur. 
Temizliği sever. 

• H. E. HANtM: (Rumelihisarı) 
( F otoğrafınm dercini istemiyor) 
Şen ve uysaldır. Daima kahkaha 
ile güler. Çabuk alınır, hiddeti 
gelip geçer, iğbirarı devamsızdır. 
Menfaatlerine lakayt kalmaz, is
raftan müçteniptir. Para biriktir
mesini bilir. Medih ve takdirden 
hoşlanır. 

Beyoğlu ÜçGncü Sulh Hukuk 
Hlkimliğinden: Abdülaziz Bey MelA· 
bat, Fatma, Nadire ve Mahlşe Ha• 
namlarla Ali Himmet Bey ve saire. 
nin şayian tahb tasarruflarında bu
lunan Fınclıkbda Molla ÇelebJ ma· 
hallesinde atik Ayaııpaf& cedit Molla 
Bayırı sokağında atik 19 ve cedit 
'1.1 ili 30 No:lı bir tarafı saray ar· 
kuı sokağı bir tarafı Namık paşa 
veresesi elyevm Muammer Bey hane 
ve bahçesi ve bir tarafı Molla baym 
sokağı ve bir taran Bahçıvan çık· 
mazı ve Fedayi çıkmazı iken eJyevm 
küşat edHen yeni tarikle mahdut 
olup aabıknn 4093 metre murabbaı 
78 santimetre murabbaı iken Bele· 
diyece usulen yola giden kısımdan 
mütebaki ve safi 3703 metre murab
baı 58 santimetre murabbaı arsa 
i:ıalei şuyuu zımnında satılığa çıka· 

nlmıştır. Ve metrosuna 10 lira üze• 
rinden biuedar talip olmuşsa da 

kıymeti muhammeneaini tecavüz etme· 
mesi haaebile ikinci arttırma ile 
aatılmaaına karar verilmiştir. işbu 
ananın Saray arkası sokağı tarafın· 
daki 160 metre murabbaı 72 aantj.. 
metre murabbaı mahalli yukarıda 

zikredilen yola gitmiş kmm meya• 
nmda dahil ise de henüz yola git .. 
me muamelesi hakkındaki mera
sim Belediyece icra edilememittir. 
Yani 160 küsur metre ıuurabbaının 
3703 metre murabbaı 58 santimetre 
murabbamdan hariçtir. lıbu arsanın 
aleni ikinci artbrması neticesinde 
hisaıedarlardan Abdülaziz Beye 
24,100 Ura mukabilinde 3-11-931 tari
hinde ihalesi icra kıhnmış iae de S 
gün zarfında bedeli müzayedenin 
tesviye edilmemesine mebni icra 
lflu kanununun 124 üncü maddesi 
mucibince ihale kararı bozularak 
tekrar artbrmıya çıkarılmışlar. 

1 - Arsanın kıymeti muhamme
nesl 62960 Ura 86 kuruştur şu be
ea pla beher metro murabbama 17 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Şartname herkesin görebl~ 

leceğl vaziyette aatıt memuru nez
d;ndeki 931-172 No: lu doayadır. 

3 - Tapuca müseccel ve gayri 
m6aeccel hak sahipleri tarihi 
Uindan itibaren müzayedesi gününe 
kadar mahkemeye müraccatle hak· 
larını teıbit ettirmeleri lbımdlt. 

Aksi takdirde gayri. müseccel hak 
sahipleri bedeJI müıayedenin pay• 
laşmaamdan hariç tutulacaktır. 

4 - Müzayedeye iştirak edebil· 
mek için yüzde 7,112 pey akçeli 
vermek lazımd>r. 

S - Gay.. menb.11lü mc ;lklır 20 
~ün ıarfınd · )<Hıi 6-12-931 pa:ıar günü 
aaat 15 te Beyoglu Suih Mahkemesi 
Başkitabet oda11nda arthrmau icra 
olunacak ve en fazla bedel veren 
zatın üzerrinde bıralolacakhr. 

6 - Üstünde blraktlan zat bedeli 
mihayedei 5 gün zarfında vermiye 
mecburdur, aksi takdirde muamele 
fesih ve farkı fiat ile zarar ve ziyan 
andan tazmin e\tiri1ecektir, talip 
olanların müracaatler il•n olunur. 

deleyi davet 
eden ameli iş-
lerden ziyade 
kafasıle çahş
makta muvaf
fak olur. Soh
betten hoşla
nır. Gürültücll 
ve kavgacı 
değildir. 

r , MUSTAFA BEY: Süse, inli-
zama ve tarzı 
telebbüse ria
yet eder. Ka
dın ve his 
m e v z u l a rile 
alakadar olur. 
Menfaatlerini 
israf et m e z. 
Parayı mukte

lidane istimal 
eder. 

fotoğraf Tahlili Kaponrı 

Tablatlniıl 6§Teamek r.t11onaıus 

fotoğrafınuı 5 adet .kupon ile blr

llkto göndorlnb. Fotoğrafuıu: aıra;ra 

tabidir ve iade edilme-. 

laım, meslek 
veya aao'at 'I 

Hangi auallerln 
cevabı? 

Fotoğraf fntl~at 

edecek mi? ı 
,_-~--

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 24 teşrinisani 931, 

Salı, Rumi 11 teşrinisani 1347, 
13 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,56 Batışa 
16,46 

NAMAZ VAKİTLERi - Sa
bah 4,59, öğle 12, ikindi 14,31, 
akşam 16,46, yatsı 18,22. 
ALKAZAR - Hlnt Menn 
ALEMDAR - lııhların •eyg-01.st 
ARTiSTiK - Hayatını Kazan 

A S R l - Aşk Utrunda Ölllm 
l.KL El - Aık hının 

ELHAMRA - K11~llk daktilo 
ETU V AL - (,llzolllk Krallçoal 
FERAH - Konser, nryeto 
f'RANSlZ TiYATROSU - Bulgar opereti 
GLORYA - Meçhul prluca 
KEMAL 8. - Şafak 
MAJIK - Suse 
MELEK - Yaşaıın hakikat 
MlLLl - Gece sevdalan 
OPERA - fahlt• 
ŞlK - Operada Yangıa 
U•kildat HALE - Y AfHUI Hayat 
DARÜLBEL>A y( - M"kaddos alev 

Bu akşam 

saat 21, 30 da 
ISTAHBUl BtLEDIYESI 

MUKADDES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Yazan: S. Maug-• 

bam Tercüme 

~~ ~ ~~ ' 

1111 
eden: 

A. Gazenfer llllllU 
HALK GEC~I 

Oyundan sonra hususi tramvay. -BULGAR OPERET HEYETi 
( Frananı Tiyatrosunda ) 

Bugün akşam saat 2 l de 
" iST ANBUL GÜLÜ " 

Yarın akşam 

" MONMARTR ÇlÇE(il " 
Kalmanın en son eseri. 

Prlma Donna ı NlMl BALKANSKA 
Or keetr c 21 kiti 



Behice Kadmefendi Ağzına Geleni 
Ediyordu Söylüyor, Feyrat 

Ben "Beni Boşasın, 
NAKiLi• ZIYA ŞAKIR i 

Her lıokla rna/ı/ar.tlw l 

Hüniyet lstiyonun,, ' Diyordu 

-149-
KadınefendL hakikaten tuza

p düşllrülmtıştü. Sabahleyin er· 
keaden Polis Müdürü Bedri B. 
Kadıoefendinin evine gitmiş .. 
Kendiıini (Sarayı lıümayundan) 
ye (Tarafı şahane) den gönderilen 
Ahmet 8. diye takdim ederek 
Behice Kadınefeudiyi görmüş. 
1 (Hakam mahfl hazretten") aiıı 
aon dercede •asra ofmafanna 
...._ ke.odi • ıl ,&rmelr illtedi· 

fiııi} llJlemif. 
Kadmefendi, evveli bo tekil· 

ff reddeclerelı ,rtmetr istememiş. 
Fakat Hlll'a masahip Nazif Ala 
da ıelerelc b&ttbt suh1t we tela· 
1&delerm Beylerbeyi ıarayma git· 
tilıleriDİ ve son defa ol•alı kea· 
tlisinin de gidip zevcim görmesi 
llzımgeldiğini tarah p.baecl.en 
.,.._.,. herine Behice Kadıne• 
fendi bemfİrMİ T..ne. ltantmla 
kalfasını 1anına alanıll •araya 

•••• Bellice Kadmefad. saray nlı-
tlmına ayalr basar has.mu,. ağla· 
malar feryatlar, birçok telaşlar 
görftp işiteceğini zannederken 
birdenbire derin ve barit bir ali• 
kônetle karşılaşınca kendisiJain 
bir cluiseye maru kalUğım der
hal anlamışb. 

Bilhassa. hemşiresi Tasvire 
llanımın derbal sarayı terketmesi 
tebliğ edildiği zaman, arbk buna 
hiç şiiplaeıi kalmamışb. 

T aavire hanım, bu emre. mu· 
kaYemet etti : 

- Hemşiremin yanından. bir 
yere ayrılmam. 

Diye asrar gösterdi. Halbuki 
(lradei seniye), sarayda yalnız. 
Behice Kadıaefendinin lcalma• 
•ından ibaretti. 

Şimdi, çok mlişkOI bir vaziyet 
tabaddüs et&nişti. Behice kadıae• 
fendi. çok asabi ve cilrp etkir 
davranıyor. birçok tehditlerle 
etrafına yıldınmlar saçıyordu. 

T uvire Hanım. pek kiiçlllkle 
Behice Kadmefendinin odasındaıı 
çıkarıldı. Diğer bir odada neza
ret altına alındı. Ayni zamanda 
vaziyet, Sultan Reşada arzedile
rek ( lradei seniye ) J• intizar 

olundu: 
Akşama doğru Merkez ku-

mandanlığı vasıtasile Harbiye 
nezaretinden emir geleli. 

Tasvire Hanımın yalnız bu 
gecelik sarayda ye hemşiresinin 
ıaetada kalmuına mtısaacle c;:di). 
miıti. · 

H ... m dairesinde ıoğuk ve 
aıni bir hava eaiyorda. Naciye 
Kadınefendi. bilyük sinir baran· 
lan geçiriyor, soğak aihetier 
albnda tiril tiril titriyor, ayakla
rım tancltra ft ııcak suya koy• 
malarma rağmen, buz gibi vl
cudunu ısıtmak kabil olmuyorda. 

Mtitfika Kadınefendi de oda· 
ıına çekilmit- Mütemadiyen kor· 
d).yal alıyor. bir taraftan da Ab• 
İ»GrilımicU teselliye çalışıyor. Ab· 

• 

. 
Bttlıice KadwJentli.ı .,s,_ ,.,,...., 

dllhwnit. rqi sapsan. derin bir 1 Pmek -,_ ....... w .plan 
yeiı ve heyecan içinde, Mlltfika daW ko+.,orı 
Kadın~fendinin odaı.ında ~~zini· - Çıkın dışarı.. Defolun ora• 
yor .. cıgara llstilne cıgara ıçıyor. dan... Hiç kimeenin yllzlbıl g&r-

Hazinedar ustalar ve kalfalar mek istemiyorum. 
bile birer köşeye sokulmuş.. üçer, Diye mi\temadiyea haykırıyor. 
dörder kişilik gruplar bqbafa Ark __ ._.• b f t • . • ola 811 5~lyeD D erya ft 
vermış.. netıcenın ne cajuu figani wturmak için gece Abc:lltl-
biribirlerine soruyorlar. b •t b --• · dL F'-'--t 

A b
• k .... amı pem e ... ona rar ... 

rasıra ar apı a'° .. ıyor. • • bdmefe din· bid-
Muhteriz ve endiıeH bir bq çalı· ~::::ıı;::~ bll..,:t&n martta. 

1or. Pembe salondan tarafa uza· Abdlllıamit. bllyiik it· b 
nıyor. Dinliyor. Oradan taşan .1 bD Dk b" t kknl ır aakiır f . . . ı e y ır eve ve ae -
~~at . ve figan arasında ışıtebıl· netle ona mukabele ettL Tam 
dıgı !Jırkaç kelimeyi derhal ar· 
kaclaşlanna yetiftiriyor. 

Behice Kadınefendi, gittilcçe 
artan bir hiddetle mtitemadiyen 
bağtrıyor, haykınyor, ağzına ge· 
leni söylüyor ve bütün bunlann 
araa.ııda fU kelimeler tebarüz 
ediıoı: 

- Boşasın.. Boşasın beni .• 
Kabil değil. bu adamın ismini 
taşımam... Ben bilrriyet istiyo· 
rum.. Ben, hür yaşamak istiyo· 
rum ... Geçti.. Artık o eski esaret 
hayali geçti... Ne haklan var .. 
Beni desise lle buraya getirmiye 
ne haklar. var?. Alçak.. Hepıi 
alçak •.. 

Ve, hizmeı etmek. odadan 

bir saat onu teskin etmek için 
uğraştı. Fakat, hiçbir feye mu· 
vaffak olamadı. Abdnlhamit, oda 
dan çıkarken mclôl ve perişan 
bir halel• idi. Gözlerinin feri 
ı&nmilf.· Başı omuzlarının arası· 
na ıömlllmlittn. Otuz llç ıene, 

emsalısiı bir azemet ve hqmetle 
..ıwıat ~ hu mağrur padi
pls. pdi plgm bir telıenOrle 

k ..... clilrilen ba uahl lmdmm 
ka111t111da zelil bir aciz ile eğili
yqr .. BDtiin mOcldeti bayatmda 
g&mediii ve alıımadıtı hakaret· 
lere naml mukabele etmek ll• 
znnpldipd bile kestiremiyordu. 

(Arkan ..... 

ADEMi iKTiDAR. KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TIN 

DiKKAT: 

ErkeklerfD bettln kudreti pbabe
tiai iade eden yeglne de..dw. 
Ahnanyanı• en mqbur profulrleri
IÜ• uzun seaeierdtıaberf dakik iatila
urab kimyeYiy• ile terb"batıaı elde 
ettikleri lfbu deft akamete atramat 
laadreti ıeriaD iade •e marn 
aabt,etten mOtevellit ldffei emruı 
teskia " ıahbl ahengi tıbbiyeaiae 
rica eyler. Bir tecr&be iddiamız 
iapat eder. Her kubı derununda 
Türkçe ıureti iıtimaU vardır. 

Deposu: lıtanbul Balıçekapı No. 
iT, 11ZAMAN., ecza depoıudur. 
B lıca eczanelerde satılır. 

Sayfa ~ 

ŞARK YILDIZI 
- - ·--

HoliYuta Nasıl Kaçtım_ 

Y ıldul&r Arasana Nasıl Kanşbm? 

·----------··-------------- YAZANr Selma Z. 
il E1llll 1951 

BabacığımL Hiç bir ıeyin bir 
kararda kalmıyacağına söyliyen· 
ler, meğer ne doğr11 ı ... tannıı. 
itte ilen bmıu. yeni bir te~e 
ile bir daha tasdik ediyorum. 
$uraakta, minimia ijnemia 
111J9 w'e yapbğım lllllte'WU& m.
detimin içinde, daha iyi gtiDlerin 
selmetiwi beklerken. meier tali 
ba ...,... laile baaa çok görtl-
J01&4 

Alal " •ayalimden geçmiyen 
bir wk'a. bllŞlma 6yle itler 
açb ki. iPacfen çıkabilirsem aşkol
ama ham. •. 

Bak halııacığım; başıma neler 
geldi.. z.-...dersem on glln dadar 
oldu. Sabahleyin erkenden kalk
mq. lalbra defterimi yazıyordum. 
Kap hafifçe vuruldu. Başımı 
pvinaedea seslendim . içeri 
( llorli ) PdL 

- Ba lllbah aesini hiç duy· 
1 ~---• • ılRm uyuyor umaettim. 

u,wı.....,. pldim. 
Dedi. 
Bea,. Jfne b8ftmı çevirmeden 

tefekkür ettim. O, 1avaı yavq 
yanma gelclL Elini omuzuma da
yaJllÜ yazdığım yazıya bakb • 
O süne kadar benim Tllrkçe 
JUllDI hiç sGrmemişti. Birdenbire 
bir laayret llidası koyuverdikten 

~t\lll'a ·-n tlsttlne eğildi. Bil-

bana dikdik baktıiını da laiMe
diyordwa. Buna da hiçbir mina 
veremiyordum. Etrafımda, garip 
" mu-it bir .tiikia vanh. 
T ıplu, Mt,llk ftrtanalanlaa ..,.eı 
cereyan. eden boiuk. aalocı bir -- ,.._ 

Ni!ıayet din, &tfe "metine 
çalır - .... pa,cb ollllllflu. 
Hep bcraller atelyedea Çllu,... 
duk. Koridor kalabalıkta. ... 
dcabire arkamdu bir .. 
geldi· B.a kaz. fasih bir TUrl.
ile: ...,... 

- TOrkfer ahmaktır. 
.. Dedi. Buna ayni suretle yi.e 

Turkc;e bir ses ilave etti: 
- Y almz ahmak değil.. Hem 

de aptaldır. · 
B"ırden bire geri d&ndlm. Ya

ftf yayq kararmıya başfıyan 
gözlerimle bu sözleri söyliyenlere 
baktım. intikam kıvılcımları ile 
parlıym birkaç ıiyab g6zle bJ'.. 
plqtun. 

Karşımda, en ldistah vaziyet
lerle bana bakan ve bakarken de 
meydan okuyan Dç im Yal'dı. 
Artık hiç birşez dtişiinecek halde 
değildim. Evveli, bunların lizerine 
atılmak •e uçlannı, başlarım öı
dik didik ederek parçalamak ia
tedim. Fakat bu hareketimin ha
na pek pahalıya mal olacağma 

Ye beOd de kaqamdaki kalabalıp 

Holiwtta 6lr tırtid ban 
y&k Lir taacdlple 
brlan göstererek: 

,azdıjim aa • amkavemet edemiyerek mağMip 
olmakla çok •iifkiil bir vaziyette 
kalacajımı düşünd6m. Dema1 
lildilaet k•bettim. Kartımdaki 
il km baksetle yukandan ata· 
iwya kadar .OZdOktea ıoara ağır 
Wr aesfe ı• cevabı verdim : 

- A.. Bu ne Silva ?.. Ne ka· 
dar çok tuhaf yazı. Bu.. Herhal
de bir Avrupalı yazası değil. 

Diye 10rclu, Morli, Mis V aley
den biru fazla cotrafya bildiji 
için benim memleketim oldutunu 
iddia ettifim (Romanya )nın Aw
rapacla Oldujwıu ye Romanyalı-
lann ela ( Utin ) laarOerile JUi 
pzdıt•aa biliyordo. 

Bea. lliraı boaulmalda beraber 
hiç tueddlt eaeri ınıtermedcn 
ye l»qımı da yazıdan kılduınadan 
ceap verdim: 

- S.•fili Morlll. Bizim 
memleketimizde b6yle 1uı pz-
ma11111 bilenler de YUd11. Dedim. 
Morlt, ._ -eleyi tamik etmedi. 

Ve bu lalcliae, lıiç bir b bırak· 
dan blylece weçtl. 

Son gDnlerde, Morliyi dalma 
dalgın, batta bana kartı bira& 

çekingen gibi görd6m. Fakat, 
buna fena bir mlna verdim. Bel
ki kendisine ait ~ bir buhran 
ıeçirdiğine bn ••. Aynı 
~·m•d• •tel~ kulfl'IP 

- T&rklerin abmajl ve b.ul• 
olclujmu Iİ& 16ylnyorıuaua. Fakat 
llİliD ele Tirklere karp bU.: 
...,_ ve nukk elduğuauzu IJU 
.aderinis ispat ediyor •• 

lngilizce olarak verdiğim ba 
cnap, etrafımızda toplau ve 
•ulatellf milletler• meoaup oı. 
lualaı izeriade bir inde dişündl
rtlcU bir tair yaptı. Ben. onlarm 
.. ıkınbğınclaa ve etrahmııdakileria 
dllşümaesindea ıs lif ade ederek 
derhal geri dlmdUm ve JOridil& 

Yemekten avdet eltijim a
man. biç bir ıey olmaJDq ıibi 
hareket eltim. Tamuıen HrİD 
kaablaiımı muhafaza enerek tll
kiflerimle meşgul oldum. Yalnıı, 
bUI luzluın ara.ı;ıra biribirinla 
kulağına eğilerek fiskoı ettikleri
ni göz ucu ile ~öruyor ve benim 
hakkımda bir şeyler dandiliOnl 
hi11ediyoıdum. -

C.ı\ı l..aıı 9ar) 
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Saray-Bosna Faciası 

Nakleden : H. R. - 12 - Yazan Emil: Ludvig 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• -

Giyom Eğer 1914 Te De 1912 Deki 
Gibi Düşünseydi Harp Patlamazdı 

K •· .. altıdan sonra mektup 
tekrar okunur. Şimdi imparato
run mizaç ve meşrebi büsbütün 
başkadır. BtJ sırada imparator 
aynen şu sözü sarfeder: 

- " Her suretle Rusyanm 
hal ve ·vaz'ı hasmane olacaktır. 
Hele Avusturya-Macaristan ile 
Ru ya arasında harp patlayınca 

Viyana emin olmalıdır ki, Alman· 
ya sadık bir müttefik sıfatile, 

kendisile beraberdir, yanıbaşın· 
dadır. 

" Esasen Rusya harbe hazır 
olmaktan uzaktır. Sulhçuluğu ma
lum olan imparator Fransuva· 
Jozef için Sırbistanın üzerine 
yürümek ne derece zahmetli ola
cağmı pek iyi anlarım; fakat 
Viyana Sırbistana karıı bir harp 
nümayişi yapmak lüzumuna ka· 
naat getirdi ise son hadiseden 
istifade etmemesi mucibi teessüf 
olur. Romanyaya gelince: Kıral 
Karolun dürüst hareket etmesi 
hususuna nezareti ben deruhde 
ediyorum. Kıra) F erdinanda öm
rümde itimat etmemişimdir. Bul
garistanm da muahedelere tev· 
fikan rapt ve ilhakının kabulüne 
hiçbir itiraz dermeyan etmem." 

İmparatorun her sözü Macar 
elçisini hafifletiyor, saadete gark
ediyordu. Sefarethaneye döner 
dönmez şifreye sarıldı ve lmpa· 
ratorun bu kıymettar ıözlerinl 

Viyanaya telgrafladı. 
Halbuki daha imparator Gi

yomun ruhunun bir cephesini 
görmüştu.. Bu, mahirane bir vaz'ı 
sahne olmuştu. Bu da şöyle bir 
mertlik, müteakıben uluvvü cenap 
ve semahat ibrazından ibaretti. 

""' Alman imparatoru daha bu 
mektubu almadan Viyanadaki 
elçisinin bu hususta gönderdiği 

raporu okumuştu. Elçi harp 
istiyenlere o kadar istical 
etmemelerini tavsiye ediyordu. 
İmparatoi" raporun bu nok
tac:; ını okurken ucunda bir taç 
bulunan U7.un kurşunkalemini 
almış, bu makul sözlerin karşısına 
kendi elile şu ibareleri yazmıştır: 

"Ona bu salahiyeti kim verdi? 
Aptal! Ona bakma! fş bozuk 
giderse Almanya istemedi der· 
fer. Çirişki lfıtfen miinase· 
etsizlik etmesin.... Sırplardan 
kurtulmalı ve yakın bir zamanda 
kurtulmalıdır. Şimdi veya asla!..,, 

• Sulh imparatorunu böyle 
hiddete a-etiren nedir? Daha iki 
sene evvel Sırplar nihayet denize 
kavuşmak için Arnavutluğa gir
diklerı ııman Viyana harp iste
mişti. Fakat İmparator fikirlerini 
fU cümlelerde hulasa ederek geri 
durmuştu: 

"Avusturya Sırp metalibine 
lrnrşı tedbirsizce sert ve dikta
törce bir tavırl a karş• durdu; bu 
bir tahrik yerine geçer ve ihti
latları mucip olabilirdi. Sırbistan 

Adriyatik den:zi 1e uzanmak, 
orada Jimanlat· edinmek istiyor; 
bu arzunun ta ha '.-i kuku Avus!ur
yanın i ine ge!mh·or. Rusy« Sır
bistanın bu ama:ia.e müsait gö-

ründüğünden L 
yüzden Avııs • 
turya ile bir har
be girerler ve iş 
Almanyanın başı· 
na patlar, çiin1!ü 
Viyana P etres -
burgun hücumuna 
uğramış olur, m u

ahede vardır. 
Hemen seferber· 
lik başlar. Ve Al
manya iki cepheli 
bir harbe girmiş 

olur. Halbuki Pa
risin Londra ta
raf mdan tutulaca
ğına da şüphe 
yoktur. Şuhal -
de Almanya üç 
büyük devlete kar
şı birden ha -
yatanı müdafaa 
mecburi ye tin de 
kalır ve belki da
ha fena ihtimal
ler de tahakkuk 
eder. ,, 

"Bütiin bunla-
ra sebep te Avus- Arşidük Fransuva Ferditıandm kanlı caket ı 

turyanın Sırbistanı Arnavutlukta nedir, Ruslar herçibadabat sulbü 
veya Draç sahilinde görmek iste- ihlal etmek istiyorlar, denir ve 
memesinden ibarettir. Bedihidir ki P,rbabı ukulün hiddeti onların 
bu bahiste Almanya için tahrip· üzerine teveccüh eder. ,, 
kAr bir harbe girmekte akıl ve 
hikmet ve Alman milletini 
bu kabil sebeplere müstenit 
bir harpte yakmakta bir man
tık ve illet yoktur ve kimsenin 

vicdanı Almanyanın hayabnı bu
kadar istihfaf ile tehlikeye ata
bilmek için huzuru baride mes'
uliyet durubte edemez. 

"Alman ordusunu ve Alman 
kavmini diğer bir devletin harici 
siy11setine ve hevesine rametmek 
ve onlar üzerinde adeta keyfema-

yeşa tasarrufda bulunmaya mec· 
bur tutmak herhangi bir muahe· 
denin çerçevesi içine girmekten 
pek uzaktır! 

ittifakı müselles muahe· 
denamesi Uç devletten her biri
nin mütekabil vaziyetlerini temi
nat altına alır; fakat diğer dev
letlerin vaziyetlerine müteallik 
ihtilaflarda hiçbirini gözü kapalı 
iştirak ve müdahaleye mecbur 
etmez. 

Avusturyanın Rusya tarafın
dan hücuma uğraması bizi hemen 
harekete getirir; o tartla ki bu 
hücumu Avusturya kendisi davet 

etmiş olmasın! Halbuki Sırbistan 
scbebile tekevvün edebilecek va· 
ziyet budur ve Viyana buna 
kat'iyyen meydan vermemelidir . 
Bir itilafa müncer olacak teklifatı 
dinlemesi yahut böyle teklifatta 
bulunması vücubu aşikArdır. 

.. Diğer devletlerin tensibi 
ile Avusturya tarafından Rusyaya 

yapılacak teklifatı Rusya reddederse 
Viyanaya karşı haksız bir mev
kie düşer, devletlerin takbihini 
celbeder ve her ne bahasına 
olursa olsun Avusturya ile harp 
etmek arzusunda bulunduğu 
şiiphesini uyan 'ırır. 

Arnavutluk ancak bir baha-

• ikinci Giyomun bir devlet 
adamına yakışan şu makul mu
hakemeleriledir ki hemen her 
noktadan Tem muz l 914 badire
sine müşabih bir siyasi ihtilafı 
bertaraf etmişti. 

lngilterenin yürüyeceği fikri, 
Bismarkın "ittifak sanayi şirketi 
teşkili demek değildir.,, mütalea
sı, muharrik hakkında Avrupaca 
taknin edilmiş olan hüküm ve 
nihayet Sırpların limanlara ihti-.. 
yacı hakikati ... bunların hepsi doğ
rudur. imparator bunları J 1 Teş
rinisanı 1912 da olduğu gibi 6 
Temmuz 1914 te de tekrarlasay
dı, kafi idi. Alman Kanunu Esasisi 

imparatora yalnız başına harp veya 
sulh kararını vermek salahiyetini 
bahşediyordu. Eğer 6 Temmuzda 
o eski fikirlerinde sebat etseydi 
Viyana kabinesi hareket imkan· 
sızlığmda bulunacak ve umumi 
harp te meydana gelmiyecekti. .. 

Mubakemedeki bu tebeddül 
imparatorun psikopat, yani ruban 
mariz olmasından baıka bilhassa 
Avusturya prensının katliden 
müteessir olmuş olması ile iıah 

olunabilir. Suikasti müteakıp 
Viyanada harp taraftarlarının 
gösterdikleri sevinç 1912 de 
harbin önünü alan Kayserin şimdi 

rızası istihsal olunacağına kanaat 
edilmesinden neş' et ediyordu. 
Halbuki arada geçen yirmi ay 
zarfında meseJenin şeklinde 

bir tegayyür hahası! olmamıştır. 
miştir. Muhalifler grupu daha 

kesif idi. Bir halde ki ihtilaf 
halinde talibe serbest bir yol 
vermeden basireti tnz'if etmek 
lazımdı. 

4Aric:ası var) 

HiKAYE 
, 

Bu Sütunda Hergün _ı 
Nakili: S. N. 

MUZ i P L 1 K ... 
Ata Bey Belediye T anıifat 

kaleminde memurdu. Bir müddet-

ten beri devam ettiği vazifede 
hiç kusur etmemişti. 

Kalemde işler iyi gidiyordu. 

Arkadaşları boşboğazlık yap
bkları zaman Ata B. konuşmaz, 

ciddi bir hal talunır, işine devam 
ederdi. 

Bir sabah Ata Bey daha gel
memişti. Kalem Efendileri ona 

bir oyun yapmak istediler. Her
kes bir şey söylüyordu. 

O esnada Ata Bey içeriye 

girdi. Arkadaşlan hep bir ağız· 
dan: 

- Merhaba Ata Bey ! Geç 
kaldın birader 1 Neredesin ? .. 

Ata Bey şapkasını, paltosunu 

çıkardıktan sonra yerine oturdu. 
Etrafına bakındı : 

- Ne yapayım? Kabahat ben

de değil. Kadıköy vapuru lodoa 

dolayııile iskeleye yanaşamadı, 
biraz geç kaldım. 

Katiplerden biri Ata Beyin 
yanına geldi, yüzüne dikkatle 
baktı: 

- Canım bugün sende bir 

hal var. Benzin uçuk.Hasta mısın? 

- Y oo!... Belki tramvaya 
atlamak için, biraz koştum, on• 
dan olsa gerek. 

Arkadaşları Ata'mn tereddn

d.ünü görünce birer birer iş ba
hanesile yanına gidiyorlardı. 

Biri: - Uykusuz mu kaldın? 
Rengin soluk 1 •• 

Öteki: - Miden mi bozuk? 
Yüzilnde İspanyol gripi mi 

var? diye sorup durdular. 

Kimi: - Ata Bey, rahatsızsın. 

Sen kendine iyi bak. Bunun ıo· 
nu iyi olmaz. 

Ata bey kendisini kaybet
mişti. Son derecede müvesvis 

olduğu için vehimlere düştü. ih

tiyaten öğle tatilinde yemek 
zamanım sıcak bir çayla geçiş
tirmişti. 

O gece hiç uyku uyumamışb. 

Sabah gözleri kızarmış, yüzll 
uzamış kaleme geldi. 

Odacı onu görünce: 
- G~çmiş olsun Ata Bey. 

Rahatsız mısınız? diye sordu. 

Arkadaşlan : 

- Bu ne hal birader? Bu
gün gelmemeli idin. Sen cidden 
hastasın, dediler. 

Ata Bey artık hasta olduğuna 
kani idi. Ne yapatcaiım pşırmış, 
iki cami arasında kalmq beyna· 
maı gibi paltosunu çıkarmadan 
yerine oturdu. 

Kalem efendileri tertip ettik
leri oyuna devam etmesini isti· 
yorlardı. 

Biri masasından Ata Beye 
hitap ederek dedi ki: 

- Ben, hasta olsam, hiç 
durmam, derhal mümeyyizden 
birkaç gün istirahat etmek için 
izin isterdim. 

Bütün efendiler bir ağızdan: 

- Ata Bey izin iste.. Yahu 
birkaç gün istirahat etsene.. Has
ta hasta burada durmaktan ne 
çıkar.. Yarın yatağa düşersin ..• 
gibi sözler söylüyorlardı. 

Ata Bey arkadaşlarının söileri· 
ne kanarak, kalemden çıktı, doğ
ru mümeyyizin odasına gitti. 

Bütün efendiler, mümeyyiıc 
Beyin aksi tabiatli, daima her 
mllracaati reddeden bir adam 

olduğunu bildikleri için, Ata Be
yi de tektir ederek vazifesi ba
şına göndereceğine emindiler. 

Hep, ytlzil asık Ata Beyin 
avdetini bekliyorlardı. Kapı açıl-

dıkça onu zannederek kapıya 
bakıyorlardı. 

Çeyrek saat... Yirmi dakika 
geçmişti, hilA Ata yok! • 

Bazı lan: 

- Fena yaptık... Böyle ıaka 
olmaz... Belki de çocuğa fena 
bir not verir, işinden olur. 

Kapı açıldı, Ata Bey gillerck 
lcalemden içeri girdi. 

Arkadaşlar merak içinde ıor· 
dular: 

- Hayrola Ata Bey ne 
haber? 

Ata Bey gülerek: 

- Çok teşekkür ederim. Ba
na büyük bir iyilik yaptınız. Siz 
söylemeseniz izin istemek habnm· 
dan bile geçmiyecekti. Sonra ... 

- Ne oldu Ata Bey. Anlat 
bakalım. 

- Hiç, ne olacak. Mümeyyize 
gittim. izin vermek benim sali
hiyetim haricindedir. Müdür Beye 
gidiniz, dedi. Gittim. 

Mndnr Bey bir dosya almıı, 
okuyordu. "Siz tanzifat kalemin· 
desiniz değil mi ? ., 

Dedi. Ben: "Evet Müdür Bey, 
dedim. '1Peki o halde bilmeniz 
lbımgelir. Bizim kaç çöp araba· 
mız var?., diye sordu. Söyledim. 

"Kaç süpürgemiz var?" dedi. Gene 
cevap verdim." Aferin oğlum, afe
rin, dedi. Ne istiyorsunuz baka· 
lım ? " Anlatbm. Biraz düşün
dü : " Güzel size on beş gün 
ızın veriyorum. Avdetinizde 
bana gelin, maaşınıza zam yapa· 
cağım ,, dedi. Allaha ıımarladık 
arkadaşlar. 

• Sabırsızlıkla beklediğimiz ~ 

T a.kvimi Ragıp - 1932 
Hem takvim, hem her aradığınızı bulacağınız her 
müşkülünüzü halleden bayat rehberi, hem ajanda. 
Devletlerin renkli bayrakları ile renkli Türkiye 

haritasını muhtevidir. 

Fiati zarif ciltli olduju halde 35 
Na~iri: lstanl.ml • Kanaat Kütüphanesi 
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( Pretorya ) da 

Ertesi sabah mliessesemizin 
't'ekili olan Mister ( Baker ) i 
görmiye gittim. Abdullah bana 
bu zab uzun uzadıya anlattığı 
için gösterdiği hiisn11 kabulden 
mütehayyir o1madım, dedi ki: 

-"Size burada avukat sıfati
te iı yoktur. Çünkü iyi bir avu
katımız vardır. Fakat meşgul 
olduiumuz mesele çok çapraşık
tır. Binaenaleyh sizden bu saha
da fazla malumata ihtiyacımız 
oldukça istifade edeceğiz. Benim 
müşterim ile münasebetimi tes!ıil 
edebilirainfa. Çünkü badema 
muhtaç olduğum bütün malômab 
eizin 't'UıtamrJa istiycceğim. Ge
lelim burada geçireceğiniz hayata: 
Bu memlekette renkli insanlar 
aleyhinde husumetle dolu bir his 
vardır. Binaenaleyh size bir 
aparbman bulmak mümkün 
değildir. Fakat zevci ticaretle 
uğraşan fakir bir kadın 
tanıyorum ki sizi ibate edebilir. ,, 

Beni bu kadının evine götür· 
dü ve kendisi ile benim hakkım
da bususl bir muhavereye gi
rişti. En nihayet kadın da hafta
da 35 şilin ücret ile beni pansi
yoner olarak almıya muvafakat 
etti. 

M. Baker dindar bir hıristi-
yandı. El'an berhayabr, rahat bir 
hayat yaşamakta, bot zamanla· 
nnda da misyonerlere yardım et· 
mekle meşgul olmaktadır. Ken
disile muntazaman muhabere 
ederim. Mektuplarında daima 
ayni noktai nazan müdafaa eder, 
Hıristiyanlığın faziletlerinden dem 
vuruyor ve lsayı Allabın yegAne 
oğlu ol2rak kabul etmedikçe 
insaniyetin huzur ve slikuo bu
lamıyacağı iddiasında bulunuyor. .. 

Kendisi ile ilk konuştuğumuı 
zaman Mister Baker benim dini 
kanaatlerimi öğrenmek istedi: 

- Doğuf itibarile Hintliyim, 
dedim. Bununla beraber Hint 
dini liakkıoda büyük bir malüma· 
tun yoktur. Diğer dinlere gelince 
onlar hakkında biç malümatım 
Joktur. Binaenaleyh dini kanat· 
lcrimin ne olduğunu ve ne olması 
laıımgeldiğini ben de bilmiyorum. 
Fakat ilk fırsatta gerek kendi 
dinimi ve gerek diğer dinleri 
tetkik edip öğrenmek arzusun
dayım. 

Bu cevap Mister ( Baker ) i 
llıenınun etti. Dedi ki : 

- Ben Cenubi Amerika Mis-
)oner C . . . 1 . d b' . . enııyeti reıs erın en ırı-

ri~· Burada kendi paramla bir 
el. se Yaptırdım, dua zamanların· 
b 

1 
nıuntazaman vaız ve nasihate 

\l unuyorum. Bazı dostlarım var-

SON POSTA 

Yeni Peygamberi 

Gandinin iştirak ettiği r11smi bfr Gardenparti 
dır. Onlar da sulh ve sükôn bul- j aldım. Kendisi ile uzun uzadıy~ 
mak için her sabah birkaç daki- ı konuştuk. Beni evine davet etti, 
ka müddetle kilisede toplanırlar, fakat hayalımı başka şekilde 
dua ederler. Ben renkli insanla- tanzim t:tliğimi söyliyerek teşek-
rın aleyhinde değilim, eğer siz de kür ettim ve özür diledim. Ayn-
aramıza katılırsanız memnun olu- . hrken bana her ihtiyaç hisset-
rum ve sizi dostlanma takdim tiğim zaman mutlaka gelip ken-

edcrim. Onların refakatlerinden disini görmekliğimi söyledi. 
(Mabadi yarm) 

mütelezziz olacağınızdan eminim. • ............................................................ .. 
Size birkaç tane dini eser vere
yim, okuyunuz. Maamafih peşi
nen söyliyeyim: Bu dünyada eser
lerin eseri ancak İncildir. 

Mister (Baker) e teşekkür et
tim ve dualarında hazır bulunma
yı vadettim. O: 

- Yarın saöah sizi bekterim, 
dedi. 

DüşUnmiye vaktim yoktu, 
doğruca otele giderek borcumu 
ödedikten sonra yeni ikametga
hıma yerleştim ve öğle yemeğini 
orada yedim. Ev sahibi iyi bir 
kadındı, bana sebze esasına müs
tenit yemekler hazırlamışb. Aile
sine çabuk alışbm. Her ne ise 
bu eve yerleştikten sonra ( Ab
duJlah ) a beni tavsiye ettiği 
dostu g6rmiye gittim ve bu zat
ten Hintlilere burada tatbik edi-

len fena muamele bakkmda tafsilat 

ON ALTINCI 

PA'tkQN KUPONU 

No. 10 
Gor. lem\d~ 0 1 bq gÜR fe \lr 

•ermekte olduğum ıı Patroıııa 
Le:!Rv l almak iııtiyorsa uı, bıa 
kupon ı kealp aaklayı:ııı H U 
kupo ı top!ayın11• Palroııları;nu• 

c.an pek memn~• o:acallaaıuc. 
Patro:ıhr neıre JJIJ& dJrl '.l'iJ 1• 

elen itibaren l11~a:ıb.ıl karil~c I ah 
bir hafta, lata katUırı nh oıı 

ııün lçinJe k.Jpon.arını 13.::ı:let"" 
me.lılirier. Bu miicUat p;U . .d-

11onra kuponla' ka->ııJ eJU aoa. 
Pulsuz olanlara Patron 

~önderilmez. 
Tqra ve Jstanbul kariJeri• 

mizin Patronlarını matbaa• 
mızdan aldırmaları lfi.zımdır. 

Poıta ile g<SnderUme•inl 
istiyenler mektuplarına on 
kuruşluk pul leffetmeHdirler. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz l<alabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

O zaınan: 

Ah benim. de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez l 

( Türkiye İş Bankası J 

Sayfa ... 11 
_.::;;;::s 

RADTO 'S \ ' ~ 
~-.c:b 
•• 'ô'a -

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

24 Tesrinisani 931 Sah 25 Teşrinisani r 931 Çarşamba 
lstanbul - (l2(X} metre5 kilo· 1 b ı stan u - 11200 nıetrı·. r; ki-

vat) 18 ile 19 arasında gramofon Jovatl 1 B de 19 ar:ı-..ında grnıııofon 
konserleri, 19,30ile 20,30 arasında plakları 19,JO iJ,: 20.JO aı 

1 
... 

1110
a 

Nermin ve Vedia Rıza Hanımların 
iştirakile alaturka saz,. Anadolu aJaturka mo~iki vı~ Anadolu Aian· 

A sınm tel~raf lı:ilwı lc-ri, 20,:~o ile jansı haberleri, 20130 ile 21 
arasında Müderris Salih Murat 21 arahında gı aınrıfon i1e c)pcra 
Bey tarafından fenni konforans, parc;aları • 21 iJ~ 2:l arasında Bel· 
21 ile 22 arasında Muganni Tahsin kıs Hanımın i~ıirakı iJc al.ıtıırka 
Beyin i~tirakile Stuıyo saz heyeti ve saz, 22 ili! 22.:~o ara~mıla 'tmh·o 
stutyo hanendeJeri tarafından ince caıharıdı. 
saz, 22 ile 22,30 arasında viyolo· Heilaberg - 1276 nıctrl.', 75 
nist Yakup Bey idaresinde Stutyo kilovat 1 19 Tı<'arl'l adcı •• aıw la\· 

orkestrpsi. sıyeln, 19,30 Carlıi Alı rnnya 
Heilsberg- [276 metre 75 ki- musikı cemiyt!tının konseri, 20,15 

lovat ] 19,15 Dançiğten naklen Frankfuruan ııa"-lc·n şeıı gece 
klavya konseri, 20,05 Dançiğ ope- 23,30 Berliııd~n rı'1klen daıı:, hn-
rasından naklen ( bir günlük vaları. 

kıra1lık) operası. Brüno - ( ~ 11 metre 36 kilo-
Brüno - (341 metre 36 kilo· vat) 19 Pra~dan rı.ıl..il. 20,10 H. J. 

vat) 19 Prağdan nakıl 22,15 mek· orkc~tırası, 20,:> > Pra~dan nakil, 
tup kutusu, 22,20 Prağdan nakıl. 22, 15 mektup k ıı ı u-.u. 

Mühlaker - 1 360 metre 75 MiihJaker _ l J<-0, m<'l 1 , 75 
kilovat l 20 Frankforttan naklen 
( B .. ··k k d") 1 h l k d. kilovaq 19 Mark pl\.ısası hukkında uyu e ı ser ev a ı oıne ı, .ı 

22,ılO Manhaymd:ın nakil Flüt bir konfcruns, l 1).2!) Espnanto 
konseri, 23>30 Manlıaymdan nakil. dcr!ılcrı, 19,43 z, !"İ~ın öJüıııiinün 
elan::; haval~ı. yıldoniıınü, 20,1.) Frankluıttaıı 

Lemberg - [381 metre 16 ki· naklen ~en ger.e. 
lovat J i::;tasyonumuz bu gece Var- Bükreş - ( "N1 metre 16 ki-
şovadan nakledecektir. lovat) 19,.10 ~r:ınıof•m, 20 kla\)8 

Bükreş - (394 metre, 16 ki konseri, 20.30 kunferans, 20A5 
lovat] 20,45 şarkı konseri, 21,15 Ru~ Kor şarkıları, 21, l.3 bir k<.'rnaıı 
Şupcnin eserleri. konseri. 

Belgrad - (429 metre 2,5 ki- Belgrad - 1429 metre 2,3 ki-
lovatJ 20 MiUi şarkılar, 20,30 Zag· lovalj 20,30 lslav mu::;ikisi, 21.10 
raptan nakil, 22,50 Sahibinin sesi k onscr . 
mücssı.!sesinin konseri. 

Roma - 1411 metre, 7S ki-
Roma - r 44l metre 75 ki- lovat) 20,10 ıtun haberleri, "'PUf 

voJatJ 20,45 Hindısıan fakirleri hak· 
kında bir konferans, 21 muhtelif habcderı, gramofnn. 21 B.ı--tit•n 

operası, muhtelif haberler. 
havalardan mürekkep bir konser, 
2 ) 55 J be ı Prağ - (483 nu~tre, 120 ki· :..,, . son ıa r er. 

Prağ _ (488 metre 120 kilo- Jovat ) 19,20 Atclve tiyatro ... ıınılan 
vat l 19 Prağ milli tiyatrosundan naklen (Manto) adını taşıyan pi)t'~, 
nakil, 22 son haberler. 20,10 konser, 22 !'>on haberler. 

Viyana _ ( 517 metre 20 ki- Viyana - ( 517 metre 20 ki· 

lovat) 19,30 (Saraydan kız kaçır- )ovatl 19,30 senfoni, 20,45 Vi)aııa 
ma ) serlevhasını taşıyan opera, dansları. •• 
22,05 dans havaları. Peşte - 1555 ını·trc, 23 kilo· 

Peşte - 1550 metre 23 kilo. vat ] 19,30 opera lıinasınduıı nakil 

vat) 19,~0 operadan nakil, temsil- (fakat piyeısin nevi henüz l,t.ı) fiıı 
den rnma Burd ııı n orkeı;trnsi. etıncmıştır.) 

Varşova - ( 1411 metre 158 Varşova - P 11 l metrL, 158 
kilovat) 20.15 Şikago prensi un· k1lovatJ 19.30 ~r:ımofon, 20 stııd)O· 
vanlı operet, 22,30 dans havaları. nun lelrikası, 20, l > Şikago prensi 

Berlin - ( 1635 metre 75 ki· adını taşıyan operet . 22,50 dnn"' 

lovat ) 19,30 Layipçiğden naklen ha\•alaı ı. 
kon!:>er, 20,15 Liberalizm ~akkrn- Berlin - 1163) metre, '; ki· 
da bir konterans. 21.45 Breslava· lovat 1 20.15 Siyaı-i ve içtim.ıi ,.,,_ 
dan naklen kon::;er, 2?,15 siyaset rcyaıı hakkında k ıJ tıferans, 21, 10 
havalı. 23 dans havaJan. Lay}pçiğdan naklc•ıı konseı. 

~ -----------------------------r 
Dikkat: Dercetmekte olduğumu:ı proa-ramların Avrupaya ait 

olan kıamı vaaati Avrupa uatine röre tanzim edilmiştir. 

fstanbul aaatine latbikı için Avrupada H31 ( 12) olduffu 

uman lıtanbulda ( J) e ıeldiği fanedılmelıdir. 

M'O.JDE ·--~fift"'~-.... 
Ahçısından ve yemeğinden şikayeti o anlara 

NARiN ZADE LOKANTASI 
Vaf1a• ,.. h~r ıürlG iptidai mıddeel-.1 dojrudan doıtruya Anıulolı.ıdaa getirir. 

1,tanbulu• hef eemtlnde Ye her lcueye elverltll ıureUt-1 lııenllen şei~ evlere ıı'lone 
yapılır. Sultanahmettekl lolaıntamııa mUrac:aat. ,. ____ .. 

Doktor ALI VAHİT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

tur. Meınc-
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EM .YET S.\NDIGI 
MÜDÜRLÜGÜ 

lluhamm•• llırH 
klymetl No. 

llerhun•h• cins ~., nev'i ile 
mnl&I H müttemililı 

8582 4770 Sanyerde Yenimahalle caddesinde attk 
3, 3 mOkerrer Ye yeni J 46, 148, 150, 151-1 
numaralı maa mU9temilat iki hanenin 

Borçlunun 
laml 

tamama. Hüınil Bey 

ll880 8059 Beyoğlunda Cihangir mahallesinde Cihan• 
p yokupnda atik 17, I 9,21,23 ve yeni 
17.19,21 numarala bir hanenin tamamı. 

Haklu Seyfettin Beyler Ye Ahmet 
Rakım Bey vekili Ahmet Tarak Bey 

700 8171 Beğaziçinde BayOkderede Büyilkdere cad-
desinde atik 416 cedit 379 numaralı bir 
dükklma tamamı. Dimitraki Veci Ef. 

Sf 60 8434 Anadoluhisannda G&k111 mahallesinde Ni-
ıant8fl sokağında atik 7 mükerrer cedit 
21,21 numarah maa bahçe bir· hanenin 
tamamı. Nuriye H. 

4155 8460 Beyoğlunda Şebıuvarbey mahallesinde 
Şimtir aokatında atik 14 yeni 26 numa-
ralı bir hanenin tamamı. Bayııar H. 

7880 t1589 Boiaziçinde lmnyede lstinye caddesinde 
atik 13 cedit 11 numaralı bir nbbm ma• 
hallini miiftemil bir ıahilhanenin tamamL 

Ömer Aliettin B. 
il~ ~ Mahmutpqa mahallesinde Mahmutpaıa 

caddeıinde atik 26 cedit 24 numaralı 
Mahmutpap hamamının tamamı. 

Nail ve Salibattin Beylerle Hayriye H. 

1640 4187 Oskndarda bısaniye mahıtllesinde Sultaniye 
sokağında atik 20 cedit 24 numaralı bir 
lwıeoin tamamı. İsmail Hakkı Bey 

MM 4522 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde atik 
iki kuyulu cedit Peşkirci sokağında atik 
22 mükerrer cedit 21 numaralı bir hane-
nin tamamı. Şahsenem Hanım 

~ 1582 OskOdarda Tabaklar mahallesinde Selim 
patalafl Ye Meydancık sokağında atik 15,4 
ve yeni 13 4 • 1 numaralı bir bap hanenin 
tamamı İsmail Hakkı Bey 

17® fl60 Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde Caddei 
kebirde 59'l, 59'l milkerrer ve yeni 562 
ili 566 numarah tahtında dükkinı müşte
mil mu bodrum bir hanenin tamamı. 

lbrahim Liıtfi, Ali Rauf, Hnseyin 
Turhan ve Yunuı Nezih Beyler 

717~ . 8091 Osktldarda Slnanpaşa mahallesinde lhsa-
niy ' sokağında atik il ve cedit 31 No. 
bir hanenin tamamı. Cevat Nüzhet Bey 

3900 ~ Kadık&y Oımanağa elyevm Rasimpaşa ~a
hallesinde Söğütlüçeşme sokağında atik 
173 mllkerrer 173 mükerrer cedit 207,209 
numaralı tabbnda kirgir dükkanı müştemil 

18963 8478 

'811. 

lf2800 

8717 

bir hanenin tamamı. Rllştn B. 

Befiktaşta T qvikiye mahallesinde Ha
mamcı Eminefendi sokağında atik 8 mü
kerrer cedit 16, 18, 20 numaralı bir 
numarala bir konağın tamamı. Rebia, Makbule . ' 

Seniye ve Nazmiye Hanımlar. 

Beyoğlunda F eriköy birinci kısım mahal
lesinde atik Eşrefefendi cedit Poyraz 
•okağmda atik 33 cedit 31 numaralı bir 
hanenin tamamL Emine H. 
Beyoğlunda Asmalımesçit mahallesinde 
Caddeikebir ve Venedik aokağında atik 
1 ili 11, 11 mOkerrer 400, 402 ve yeni 
326, 328 numarala sekiz dükkanı müş
temil iki apartımamn sekiz hissede yedi 
hissesinin ve tekrar kırk sehim itibarile 
on alb ıehimi ve derununa cari maile-
zizin ilç hisse itibarile bir hissesi Mustafa Kasım 8. 

Üsküdarda Selimiye mahallesinde Divar
dibi aokağında eski 15 yeni 41 ,43 numa-
ralı bir hanenin tamamı Hatice iffet ve Emine 

ismet Hanımlar 

2818 8743 Oskildarda Hayrettinçavuş mahallesinde 
Çeşme aokaiında eski 6 yeni 4 numarala 
maaoda bir dükkinm tamamı. Hasan Hulki Bey 

3160 8794 Oaklidarda Mirabur mahallesinde Tuğancı-
lar aokağında atik 140 cedit 154 numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. Hatice Zafer ve Emine 

Hanımlar lie Mehmet Hayrettia B. 

atl043 18016 Tlllıtakalede İımurtaf mahallesinde kantar 
aı. c..W-- ft Talatakale ha=•mı ... 

SON POSTA 24 

Palyaço daima genç kalmak sırrını 
size şöyle anlabyor: 

Benim gençlik esrarım 

"DlORD EITIA,, 
Tıraş Bıçağrndand1r. 

Bu bıçak kadar yüzü tahriş etmeksizin 
derin tıraş eden başka bir bıçak daha 

buJamadım. 
Toptan sat•ş mahalli : Hacı H · scyin zade Ali Asgar, Ketenciler caddesi lstanbuL T'·rk· A 

11ıo.. t ı - K"' ' ··b H N G • u ı e umumı ~ acen a ıgı: ur1<çu aşı an o. 4 alata Telefon: Beyoğlu 973 '4 

Öksürenlere: K A T R A N HAK K 1 EKREM 
Diş• Tabibi Paris Tıp Fakültesinden mezun M R ı F A T Cağa!oğlu Halk Fırkası karşısında 

• ..t\.\. Zekı Bey apartıman No. 7 

• fabrlk ıısı birçok s~rgiierden mad lya kazanmıştır • 

MiS 
Kolonyalııra ı Mevcut kolonyaların mDkemmelldlr. 
Pudrı:ıl•n Yil:ıe tarayet •erir, ıreaçllk temla 
Kremleri ı Yüz ve ellerdeki çatlaklara. geçirir. 
Sabunlan ı En mükemmel ıtri sabunl.rdır. 

eder. 

Eunsl•n r Çiçek bahçelerini temsil eder. 
lll:!mEll!!l!!m Depnıu ı Nuruosmanlye'de Ş:racı All Sinan karşısında No. 48 ___ .. 

Eyüp Sulh Hukuk Mahkeme

sinden : Yusuf Efendinin Rauf 
kaptan, Emine ve Fatma Hanım
larla Mustafa Efendi aleyhlerine 
ikame ettiği izalei şüyu davası

nm muh-ıkemesinde bunlardan 

Emine Hanımın ikametgahının 

meçhuliyetinden mumaileyha hak
kmda Hukuk Usül Muhakemeleri 

kanununun 141 inci ve 402-405-
406 mcı maddelerine istinaden 

muameleli gıyap kararı yevmi 
gazetelerle ilan edilmesine karar 
verildiğinden yevmi muhakeme 
olarak tayin olunan 24 - 12 - 931 
tarihine milsadif perşembe günü 
saat 10 da hazır buluumasına ve

yahut tarafından musaddak bir 

vekil gündermesi aksi takdirde 
muhakemenin gıyaben icra kılına
cağı ve hüküm verileceği malftm 

olmak üzt.re ve tebligat malca
mına kaim olmak üzere ilana 

keyfiyet Ôlunur. 22-11-31 

---------
Zayi Bono 

Gayri mübadil Komisyonun
dan aldığım 1326, 1327, 1328 
ve 729 numaralı ve seki:ı yüz 
lirahk dört kıt'a bonoyu zayi 
ettim. Her kimin yedinde ise 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kadıköy, Kuşdili Gaıi Oarrıanpaşa 
sokak 57 Ayşe 

lstanbul Dördüncü icra Me
murluğundan : Saraçhanede Hay
darhane mahallesinin Külhan so
kağında cedit 4 numarala hanede 
hissesi bulunan ve elyem ikamet
gahı meçhul Refik Beye : 

Hissedar olduğunuz bAlida 
adresi yazıla hanenin sekizde ye
di hissesi Fatma Nazik ter Hana· 
mm borcundan dolayı mahallen 
haciz va vazıyet yapılarak tama· 
mana 1834 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Ve arbrmıya konula-
caktır. Bir diyeceğiniz olduğu 
halde tarihi ilAndan itibaren on 

giln zafında 931-258 dosya nu
marasile İstanbul Dördilncll icra 
dairesine müracaat etmeniz lilzu

mu ve keyfiyeti haciz ve takdiri 
kıymeti miibeyyin zabıt varakası 

tebliğ makamına kaim olma üze

re ilan olunur. 

o;~Ek~e:·e:ı:~;; 1 
Beyoğlu, Mektep sokak 1 

Telefon ı 2496 

PARA - Dükkana esnaf 
taksitle kefaletle 50 liraya kadar 
para yahut eşya alabilirler. Faz
la almak için 15 liradan fazla 
varidatı olan emlak terhin edi-
lirse faiz komsiyon yllzde on 
ikidir. 9 - 12 arasında müracaat. 

latanbul Bahçekapı dördüncü 
Vakıf han asmakat 

No. 29 

gında atik 5-7-7 mükerrer 4-12· 14-9 cedit 
5-7-7-1-6-8-12-14-3·9 numaralar ile murak
kam kantarcılar caddesinde atik 12 nu

maralı maahava odunluk, ve külhan ka
pısile müştemelatmdan 14 ve Tahtakale 
h!ımamı caddesinde 5 numarala arsalarm 

ve 1 numa"ah zükür ve kantarcılar cadde
sinde 4 numaralı nisa hamamının ve Tah
takale hamamı caddesinde 9 numaralı arsa 
elycvm bir kıt'a iratsız iki kıt'a iratlı arsa 

ve ahşap depoyu ve makine dairesini buz 
imal havuzlaranın soğuk hava tertibabna 
müştemil kagir buz fabrikası ve soğuk 

hava mahzenlerinin tamamı. 
Milli Bira ve Meşrubat TUrk 

Anonim Şirkt:li 

Yukarda ikr~z numaralan yazıla eınlak vadesi hitamında borcun 

lc:lenmesi basebile altmış bir gün müddetle satılığa çıkaı ı!~:ğlndan ta
lip olanlana ve fazla tafailit iateyenleriıı Sandık Sata.t Amirliğine 
mllracaat eylemeleri lüzuma ilia olunur. 

K olnmbiga Aı tistlerindt1n 

LEMAN EKREM HANIM 

Bu eene Kolumblya pllklanna okuduğu 

yertl Ye nadide tarkı!nını muhterem 

halkımı11 Pazar ve Salı aktamlan 

MULEN RU}d• 
.. ___ dinletecektir. ___ .. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
~~~:rn~25 Çarşamba 
gllnll akşamı Sirkeciden ha· 
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu. Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci. 
Yelkenci hanındaki acentab• 
ğına müracaatTel. 21515. ....................... ~ 
ALEMDAR ZADE MEHMEf 

VAPURLARI 
Lülu ve 1eri Karadeniz poatall 

BÜLENT~~~~~~ 

Ç 
günll ak"' 

arşamba ~:m Si~~~ 
rıhtımından hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Oııyc. 
Ordu, Giresun, Vakfıkebir• 

• • Trabzon, Rize ve Mapavt11 
azimet ve avdet edecektir• ·de 

Yük ve yolcu için Sirkeel eı 
Vezir iskelesi sokak No. otf 
acentesine müracaat. Tel. 21 

Patoog, Bakter,iyolol 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERiRİY A 11 
MUALL. MLERIND6~ 
Dahili, ve intani ~ast~ 
Patolojik ve Bakterıyolor
muaycn .. ~ ~ ... icra olurıur·d-

Adres: Babıali cad 
vi!ayet k~rş sı 1:; ~o. 

" 

M· 11re11eh, ıı fel~F>ı i•tubı 
l amet •ll• " 


