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YENİ VERGi LAYİHASI DEGİ İYOR 
Vagon-Li Şirketi 
Hakkında Bir ihbar 

Türk T opraklanndaki Sahş J:lsılabnın 
Vergisini Vermiyor imişi 

Yataklı Vagon Şirketi, Türk 
topraklarında yapbğı nakliyat 
••numda yemek ve müıkirat 
aabşlarmdan kazanç vergisine 
tlbidir. Bunun bir icabı olmak 
llzere de kazanç beyannamesi 
•ermiye mecburdur. Defterdarlığa 
yapdan bir ihbara göre şirket bu 
111llkellefiyete riayet etmemekte
dir. Biife ve lokanta hasılabnı 
buradaki veznesine değil, Bul
garistandan TUrk topraklarına 
seçilirken Sofyadaki veznesine 
t:uraktuınakta ve bu suretle vergi 
kaçırılmaktadır. ihbarın ihtiva 
ettiii iddia budur. Defterdarbk 

. tahkikat yapıyor. 

.... ._......._.... . .. ' •• ' ." 1 ..____.... ••••• ~ ... -

Kağıt Fabrikası 
Bazı Sermayedarlar Şim

diden Hazırlığa Başladılar 
Bir kısım Türk sermayedarları 

fstanbulda bir kAğrt fabrikası 
açmak için h uırhldara başla
mışlardır. Bugünlerde Avrupadan 
bir mtıhendis gelerek fabriJCanın 
esaslarile meşgul olacaktır. Öğ
rendiğimize göre müteşebbisler 
fabrikayı martta açmak ve ağus· 
tosta imalüta başlamak kararın
dadırlar. 

Şimdilik ( 5 ) sene müddetle 
kağıt hamurları Avrupadan ge
tirtilecektir. Fabrika gazete ve 
ambalaj kağıtları yapacaktır. 

1;:;;;;;;~~;;;.;..--------~ 

1 Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünlln gençle

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kuımrlar nelerdir Ye 
bundan dolayı kimler meı'uldür 

" Son Posta " memleketi
mizin manıf kimıeleri arasın
da bu mevzu etrafında mfthim 
bir anket :-r'll ışhr. 

Sordufrı· · .. sualler fUD

lardır: 
1 - Bugtinün kızlannda 

ne kusur buluyonunuz ? 
2 - Gençlerde ne kuıur 

buluyorsunuz ? 
3 - Ebeveyinde çocuklan

na karşı ne kuıur buluyorsunuz? 
4 - Kızların evlendikten. 

sonra işe devam etmelerine 
taraf tar mısınız ? 

5 - Kızlar için en muYafık 
meslek hangisidir ? 

Bu suallere topladığımız 
cevaplan bir iki güne kadar 
neşre başlıyoruz. içtimai haya
tımızın en mühim mevzularına 

temas eden bu anket hakkın
da mütefekkirlerimizin ne dü
şUııdüklerini öğrenmek her 
halde faydalı bir fey ola :aktır. 

• 
lhtikirla Mücadele Sözde 

Kalmamak Gerektir 
Dün, Ticaret Odasında Yapılan Toplan
tıdan Biz Daha Başka Neticeler Beklerdik 

/çtimaın hararetli bir safhası 
Tahdit kararından istifade Ticaret Odaaı, dün tehrimizdeki 

tijlerek fiatleri yükseltmek sure- toptancı esnafını davet etmiıtir. 
e llatikir yapılmaması için, C Denmı 8 inci ıayfada ) 

Akıarayda, tram••)' 4epoıunua hemen J'-ında daimi bir pazar vardır. Bu pazar r•nlt bir aahayı bovdaa 
~y~ kaplamı" k•ar .,. Ozerlerl tahta ve blaılarla muhafaza albna ahnarak bir DHi prfl haline ptiril
mııtır. Bundan •••el bir defa belediye bu barakalan ,..kbnnıf, fakat )'erlerine yenileri yapıhmtbı. EYYeUd sr•ceFatlla 
kaymakamhtt kam1onlarla bir miktar amele randenrek baradald barakalan tekrar ,..tdarlDlf, eı,a qakta 
kalmııtu. Şimdi dlflaillebllln 

Bu adamlara aatıf mlaaade1l nrilmlt" buaka yapmak ta haklan olmalıdır. Detilıe tahta perdeleri 
alıp çar11yı bırakmakta mana yoktur. Yok.la yanht mı diltGnGyoruL 

• 
lkbsadi Koruma Ver ·sinin 

Esasları Değişiyor 
Ankara,25-Hususi Muhabirimizden: 

Reımi ve buıusi müe11eselerde çalışım · memur, 
müstahdem ve işçilerin aylıkhırından kesilmek su
retile alınacak olan " iktisadı koruma 11 vergisine 
ait kanua liylbaıının Meclisten geçerken tadilata 
uğrayacağını öğrendim. 

Bu arada Ankara ve lzmirin hususf 
flazigt tleri nazarı itibara alınarak buralar
daki memurların aylıklarından vergi kesil
migeceği d• söglenmektedir 

Diğer taraftan bu Yerginin yalnız maaş sa
hiplerile ınüsdahtemleri istihdaf J ettiği ve ser· 
mayedarlarla müessese sahiplerine teşmili za-

ruri olduğu ileri ıilrülmektedir. 
Liyihanın Maliye Encüme"inde tetkiki bltmfttlr. 

Bu encümen Ankara memurlannın mesken bellel'ile 
bütün memurların barcerah ve ikamet yevmiyeleri
nin vergiden muaf tutulması esasını liyihaya der• 
cetmiştir. Llyiha timdi Adliye Encümeninde tetkik 
olunmaktad1r • 

Adliye encümeni, liyihadaki otuz. lira maaı 
alanların vergiden muaf tutulması kaydini az bul
mut ve bunu (50) liraya kadar aylıkların verriden 
lıtiınası esaıını kabul etmiştir. 

Bütçe encilmenl de (600) liradan fazla maq 
alanlardan yüzde yirmi bet keailmeainl munfık 
bulmuttur. 

Gazi Hz. l I 
2 

Buhran Var ,\t!ı ? 1 -----------
Bir Gazeteye ·Göre ilkba
harda lraka Gidecekler 

Bağdatta çıkan ( El - Alemlll
arabi ) gazetesi, Gazi Hazretle
rinin ilkbaharda lrakı ziyaret 
edeceklerini yazmaktadır. Ayni 
gazete bu ziyaretin, Kral Fay
salın Ankara ziyaretine iade ma
hiyetinde olacağ nı da ilave et-

mektedir. 

Adanada İhtika" 
Yeli Malların Bile Fiatleri 

Artbrıldı 
Adana, 25 (Hususi)- Mersin 

gtlmrüğiinün hissesine ait ithalat 
listesi Mersine tebliğ edildi. Bu
rada bir kısım esnaf yerli mal
lann fiatlerini bile arttırdılar. 
Esnafın mal giz!emesi yüzünden 
piyasada şeker kalmamış gibidir. 

Suldlıaltin 

Avrupa Halkı Buhran var, buhran, buhran 1 

Fransız Başvekili ( Amerika Reisine ) - Apğıdan bir takını 
sesler geliyor amma mlamıyoram. 
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Piyasada Fiatler 
Niçin Arttı? 

Ticaret Odası son tahdit mil
nnsebetile bir beyanname 
neşretti. Bunda halkı ve ta
cirleri ikaza matuf &atırlar 
rardır. Bu hususta halkın 

fikirleri de şudur: 
Naim B. Beşiktaş karakol karşısında 71 

- İthalabn tahdidi bu mem
leketin canına can katacak, te
diye muvazenesını düzeltecek 
hayati bir tedbirdir. Buna hepi-
miz sevinmeliyiz. Her yeniliğin 
bir aksülameli olur. Biz de eski 
vaziyetten yeniye geçerken bir 
sarsınb geçireceği:z:. Bazı ihtika-
nmsı şeyler olacak, fakat bunlar 
muvalckattir. 

-tr 
Ihsan B. mııntfaturacı Sultanbamaau n 
- Tahdidi, memleket ıçın 

çok nafi bulurum. Tahdit işi 
piyasada bir gayrilabiilik yarat
mayacak kadar müsaittir. Filha-
kika bazı telaşlar, endişeler 
uyandı. Fakat bence bunlara hiç 
lüzum yoktur. Akıllı bir tüccar 
bundan istifade etmiye kalkmaz. 
Ben mallara beş para zammet
medim, bayii de satış yapbm. 

* Hamdi B. bakkal ÇembcrUtaı 53 

- İf yapbğımız tacirler bak
kaliye emtiasının hemen hepsine 
zam yapblar. Kapmm öniinde 
gördüğün iki çuval şekerin pa
rasını tüccara iki gün evvel ver
diğim halde bugün gönderdi. 
ihtikar olmayacak diyorlar. Fakat 
ben ona inanmıyorum. ihtikar 
başladı. Bunun bir an evvel önü· 
ne geçmelidir. 

Cahil B. (Sirkeci, Yeni Po.tano ud· 
clesl !2) 

- Ticaret ve Sanayi Odası
nın ihtikar hakkındaki beyanna
mesini okudum. Bulanık suda 
avlanmak istiyen tacirler tahdit 
haberi çıkar çıkmaz ihtikara baş
ladılar. Böyle zamanlarda kat'i 
ve sarih olmalıdır. Acımaya gel
mez. Derhal birkaç muhte1tirin 
canı yakılırsa iş yo· una girer. 

« 
Osman B. (Şebıadcbaşt 102) 

- Benim bu hususta hiçbir 
fikrim yok. Bugtin vuiyette ibti-
kAra dQğru bir cereyan vardır. 
Leh ve aleyhte hüküm verebil-
melt için hiç olmazsa bir ay bek
lemek çok ihtiyatkarlık olur. 

Katil Bulundu 
Ahmet Çavuş İsminde 
Bir Tayfa Tevkif Edildi 

Ahırkapıda bir hafta evvel 
bulunan cesedin Şevket isminde 
bir gence ait olduğunu diin yaz
mıştık. Katilin izleri üzerinde 
yiirüyen polis, dün bu cinayetin 
faili olarak Rizeli Ahmet Çavuş 
isminde birini yakalamıştır. Bu 
adam (Kudret) isimli motörde 
tayfadır. 

SON POSTA 

ı Günün Tarihi 
__________________ amra::ı ____ .. Edirnenin Kurtuluş 

Bu Çacuk S p O R Bayramı DAVA 
Senbenuva · 
Papasları 
Mahkemede 

Kimdir? Gü.zd Edimemix, bugün e· ~re ... 
V. "'k ten kurtulduğu günü 1 yıı-.b .• ı. .. ü 

Galatadaki Senbenuva mckte· 
bi papaslarımn bir mliddet ev
vel bir takını karışık usullerle 
hüklimete intikali lazımgelen mn
him kıymette bazı emlaki kendi 
uhdelerine geçirdikleri yazılmışb. 
Bu emlaki geri almak için Def
terdarlığın açlığı davaya dün 
Üçüncü Hukuk mahkemesinde 
bnşlanılmışbr. Papaslann vekili 
binalar Beyoğlunda olduğu için 
davanın bu mahkemede görüle
miyeceğini iddia etmİ.f, fakat 
mahkeme bu iddiayı kanuni 
bulmamıştır. Davaya başka bir 
gün devam edilecektir. 

Feci Bir Ölüm 
Bir Kadın Daha Çocuk 

Düşürürken Öldü 
Müddeiumumilik yeni Lir 

Bugün de bir resim neşredi-
. yonız. Bu çocuğu elbette ki annesi, 
babası veya kendisi tanıyacaklar 
dır. Bu takdirde bu gazete ile 
Matbaamıza müracaat olunursa 
iş bankasının kumbara bedeli 
takdim edilecektir. 

"' 

ölilm faciasından haberdar edil
miştir. Hadise yine bir çocuk 
düşürme neticesi öliiındilr ve şu 
şekildedir: Arnavutköyündo Sek-
banlar sokağında oturan Raika 479 numaralı nUshamızdaki res-
H. yirmi gün kadar evvel çccuk min sahibi Balatta hacı Kannıı-
düşürmek ınnksadile mebzul günani mahallesinde Yaşar efen-
miktarda kinin almış, bunun fay- didir. Hediyesini almıştır. 
da vermediğini görünce çocuğu • 
naçsız duşarme usulünü tatbik 1 r an dan M ey va 
etmiştir. Fakat bu usulün neti· • 
cesi olarak fazla kan zayi eden ithal EdiJemİyecek 
Raika Hanım Haseki hastanesine · 
kal darılmış ve ölmüştür. Müdddei
umumilik ihbar üzerine cesedi 
kabirden çıkarttırmış, Morga 
göndermiştir. Dün Arnavutköy 
Belediye doktorunun da bu facia 
münasebetile ifadesi alınmıştır. 

Yol Faaliyeti Arttı 
Haber aldığımıza göre, yol 

faaliyetinin artması üzerine Na
fia V ekileti yeniden (50) silindir 
satın almıya karar vermiştir. 
Ankara şoselerinde kulları..ılmak 

için de buradan Ankllraya iki 
ıilindir gönderilmiştir. 

Cuma Müsabakaları 
Havanın yağmurlu olması yü

zünden geçen hafta Kadıköy sta
dında Fener - Kurtuluş maçı ya
pılamamıştı. Önümüzdeki cuma 
günü hava müsait olursa bu 
maç yapılacaktır. Ayrıca İzmirden 
avdet eden Pera takımı da Ar
navutköy takımile karşılaşacaktır. 

lranm cenubunclaki vilayetler
de koleranın salgın bir halde 
bulunduğu düşüncesile hükumet 
bu viıayetlerden Türkiyeye kuru 
ve yaş meyva ithalini yasak et
miştir. 

Süpürge Ticareti 

Son Senelerde İhracat 
Hayli Azaldı 

Edirne Ticaret odası ihracat 
ofisine bir rapor göndermiş, baş
lıca ihracat maddelerimizden 
olan süpürge ticaretinin mahvol
mak üzere bulunduğunu bildir
miştir. Raporda evvelce Mısır, 
Suriye ve Bulgaristan:ı mühim 
miktarda süpürge ihracatı yapıl

dığı, fakat şimdi i~leriıı çok 
durgun ~ .. i aiği kaydedilmekte ve 
yeni r .lş terıler bulunması iste· 
n im kt,.dir. 

.n..um apı tes"it ed iyor. 20 lt:şrini sani 920 d 
işgal edilen bu şehir, milli 2:aferdcn 

T .le 1 7e•.f.a aonra Mudanya mütarekesinin im:ıa-
1' ~ V ~ 1 t sile birlikte kurtu!mu~ ve bu vatan 

B 
köşesi t ekr .. r aziz vatanın kendis"ne 

1 ı·rleştz•ter iltihak etm iştir. 
Bu münasebetle bütün Ed ' rne 

Vefa ldübile Kumkapı klübU 
(Vefa - Kumkapı İdman Birliği) 
ismi altında birleşmişlerdir. Vefa 
klübü, bilhassa son senelerde 
futbolda oldukça iteri gitmiştir. 
Kumkapı ise öteden beri en iyi 
güreşçileri yetiştirmekle kendisi
ne hakiki bir şöhret temin et
miştir. Bugün iki klüp murah
hasları son defa topfonarak 
nizamnamelerinde yapılacak tadi
latı tesbit ve vilayete tasdik 
ettireceklerdir. Gelecek ayın be
şinde de ilci klüp azası Kumkapı 
Nahiye Merkezinde kongre ha-
linde içtima edecekler ve yeni 
idare heyetini seçeceklerdır. 

Başvekil 
Dün Gülhane Hastane
sinde Muayene Edildi 

Dün sabahki trenle şehrimize 
gelen Başvekil Paşa öğle üzeri, 
refakatinde bulunan Doktor 
Neşet Ömer Beyle birlikte 
Gülhane hastanesine gitmiş, mu
ayeneleri icra edilmiştir. Paşamn 
sıhhi vaziyeti gayet mükemmel 
bulunmuş. Muayeneye bugün de 
devam edilecektir. 

Başvekil Paşa öğle yemeğini 

Pera Palasta yemişler, bir müd
det istirahatten sonra bazı 
hususi ziyaretlerde bulunmuşlar· 
dır. Bu akşam avdet etmesi 
muhtemeldir. 

EvJenme Memurluğu 
Eminönü Evlenme Memurluğu 

Defterdarlık binasına nakledil-
miştir. 

SilAhlar Toplanıyor 
Evvelki gece Beyoğlundaki 

bazı kahveler polisler tarafından 
aranılmış, müşterilerin üzerinde 
birçok tab.anca, kama, bıçak ve 
saire bulunmuştur. 

Bir Batmda Oç Çocuk 
Muğla Orman Muhafaza memur

larmdan Cafer Efendinin zevcesi 
bir batında üç kız doğurmuş, bir 
tanesi ölmüştür. 

Dahili Haberler 
Burada bitmedi, lütfen dör

düncü sagı/amıza bakınız 

meb'uslarilc Mazhar Müf t (Denizli), 
N fi Atı f (Erzur um) ve Hamdi ( İs
tanbul) B } ler tc~'it meraaimtne iş
ti a k iç"n dün akşam Edırneye git• 
mişlerdi r. Edirnelileri candan tebrık 
eder"z. 

Ecnebi Ticaret odaları 
Şı.-hrimi :ıdc bulunan ecnebi f c:aret 

od 1 rı rci leri itha latın t hdıdi Jıak-
kınd <ı müta lealnrını .söylerken aJı l"n 
tedbirlerin muv?.fık olduğunu, fakat 
itha lat liste lerinin nl h ay veya bir 
sene ev\•el ilan cdilm sinin daha 
faydalı olacağını ileri aurmcktedirler. 

Yeni Telgraf Layihası 
Anlmra, 24 - Poda ve t lgraf 

kanununa bazı mnddeler ilavesi 
haklnnda tan:ıim olunan kanun l:ıyi
hası meclis encümenler'nde tetkik 
edilmektedir. Bu Jayiha:> •' göre, De\·· 
Jetin emniyetine, inııanlar n hayat ve 
selametine ait telgraf ve ~1efon 
muhabereleri ilk s raya konulmaHa, 
bundan &onrn yıldırım i~aretli telgraf 
ve telefon muhabereleri gelmektedir. 
Ücretlerde de bazı tadi'U yapılmak· 
tadır. 

Şeker lhtikarma Kar~ı 
Alpullu Şeker Şirketi idare Mec• 

lisi dün toplanmış, pi} as da ecnebi 
ıelıer fiatlerinin artması füıeıine 
ihtikira meydan vermemek ıarelerini 
ır~rütnıü,tür. 

Polisi Tahkire Yeltenmis 
' Y kup isminde bırisi gesenlcrde 

polMeri tahkire yeltenmİf YC tevkif 
edilerek ikinci cexa mahkemefiine 
veriimiıtir. 

Bulgar Başvekili 
Bulgar Ba'lvekili M. Muşanof 

önümüzdeki çarşamba günü tehrhni· 
ze gelmiş olacakbr. 

Vecihi Bey Deniılide 
Tayyareci Vecihi Bey Muğlaya 

inmif, Halk tarafından tesahuratlat 
karşılannıı~tır. Bugün deni:ıli,ye uça
caktır. 

1ngiliz Tekrar DUşlD 
ln~lllz lirası diin borsada lekr:ır 

düierek ( 771 ) kuruşta kapanmışhr. 
Aradaki aukut farkı ( 18 ) •uru~ 
kadardır. 

Muamm,erin Terfi zamları 
Ankara 24 - Terfi eden Muallim· 

lerin maaş xamlan hakkında Maarif 
ve Maliye Vekaletleri arasmda ihtilaf 
çıkmış, halli için Millet Medrsint: 
münuat olunmuştur. 

Evlenme Yolsuzluklart 
Ankara, 25 (Hususi)- Yo:ıgat 

Meb'usu Hamdi Bey Meclise 
verdiği bir takrirde Kanunu 
Medeninin tesbit ettiği usuUerirı 
haricinde evlenenlerin n~ aydan 
üç seneye kadar hapisle teuiye
sini istemiştir. 

Gazi KöprUsllnU Biz Yapahm 
Ankarndnn bildirildiğine gör• 

lsmnbul rneb'uau Vasıf Bey Meclise 
bir takrir vererek Gazi köprOsüniin 
kendi vesaitimizle yapılmn:n imhan· 
lannın tetkikini isten iştir. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Gümrük Hamalları 

1 : Hasan Bey - Pazar ola hamal 

başı... Öyle ne eğilmiş duruyorsun 1 
~· Birdirbir ,, mi oynıyacaksın ? 

2 : Gümrük hamalı - Bak etrafına, 

Hasan Bey... Hamallar hep biribirlerini 

sırtlarmda taşıyorJar. 

3 : Hasan Bey - AlJahallah... Bu da 

nesi 1 Biribirinizi taşımaktan fayda ne ? 
Ben bundan birşey anlamadım. 

.f : Gümrük hamah - Bunda anlaıılrn~ 
yacak ne var, Hasan Bey? Gümrü1!1e 0 
güç yok. Kanımız uyuımasın diye Jd.-a 
yapıyoruz. 



----
lngilterenin 
Aldığı 
Tedbirler 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 

* Kugu Kuşu 

"Harpten Sonra,, 
Devrinin 
Sonu - P. S. 

İktısadi bubran karşısında 
memleketin ikbsadl hayatını 
korumak için, düny~nın . en 
liberal ve açık kapı sı_Yasetıne 
en ziyade taraftar olan lngiltere 
bile, ithalata karşı şiddetli tedbir 
almıya mecbur ~ldu. . 

lngilterenin tedbır ~l~a~ı, hı: 
zim de ithalatı tahdıt ıçın vakı 
olan t~ebbüsüm~zle ayni zamana 
tesadüf ettiği neden bu tedbirlerin 
bizce bilinmesi faydalı olabilir. 

lngiltere, ihracat ve ithalatile, 
beynemilel ticaret Aleminde mü
him rol oymyan bir devlet olduğu 
için, ithalatı, bizim yaptığımız 
gibi, tahdit edemezdi. Çünki 
mukabele bilmisil tehlikesine 
maruzdu. Fakat ithalini istemedi
ği ~yanın mümkün olduğu kadar 
az girmesini te~iı~ edec~k ted
birler almakla ıktıfa ettı. 

Bu tedbirleri üç kısma ayıra
biliriz: 

1 - Hariç memleketler tara-
fından İngiltereye yapıl~n dam
pinge karşı alınan tedbırler. 

Ticare Nezaretine merbut 
olmak üzere mütehassıslardan 
mürekkep bir heyet teşkil edil
miştir. Bu heyet so~ zamanl?rda 
İngiltereye fazla mıktarda ıthal 
edilen şu maddeleri tetkik ve ta
kip edecektir; ipek, kokular, yağ, 
buğday, mücevherat, sabun, pa
muklu mçnsucat, oyuncak elek
trik lambaları, peynir, elbise. 

Bu eşyaya karşı yüzde yüze 
kadar varan ağır gümrük resim-
leri konmuştuı·. 

2 - Yüz kadar mütenevvi 
diğer ithalat maddeleri, dereceli 
gümrük re imkrine tabi tutul
muştur. Bu kısımda, bilhassa 
fngiliz mamulatile rekabet eden 
mallar nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu mallara gümrük resmi koyar
ken şu noktai nazar dikkate 
alınmıştır: Gümrük rüsumu, ne bu 
malların İngiliz mallarile reka
bet etmelerine müsaade edecek 
kadar hafif, ne de ihtikara mey
dan verecek kadar ağır olma-
malıdır. 

a - Köylüyü ve çiftçiyi ko-
rumıya matuf olan tedbir. Bu 
tedbir şu maddeleri ihtiva et-
mektedir: 

Dahildeki dtğirmenler yerli 
buğdayı kullanmıya mecburlar. 

Zirrai mahsulatın fiatleri bir 
derecede tutulacaktır. 13uğday 
ithali tahdit edilecektir. 

Meyva ve sebze gibi ithalat 
mevaddı ağır gümrük resmine 
tabi tutulacnktır. 

Görülüyor ki, İngiltcrcııin al-
dığı tedbirler, bizim aldığımız 
tedbirlerd n farklıdır. Bütün di
ğer memleketler de, yalnız güm
riik resmini yiil seltmekle iktifa 
ederek, ithalatı tahdit etme-

nı işlerdir. 
Fakat her memleketin aldığı 

.tedbir, kendi ihtiyaçlarının doğur· 
duğu şekli almıştır. Bizde de 
tahdit şeklini alması tabii görül
mek lazımdır. 

Usulsüz İşler 
Bazı Gümrük Memurları 

Tecziye Edilecek 
Dalamaz Efendi isminde bir 

~oınisyoncu gümrükte usulsüz 
•thalat muamelesi yapıldığını 
M~liye teftiş heyetine ihbar et
~ış, tahkikat neticesinde Rus 

l
astik ş·rketine ait mühim mik
ard 1 d•v• ba a . eşyanın sırası ge m~ ~~ 
~ ide ıthaline mü ·aade verıldıgı 
b~ bir miktar kahvenin yine 
b~Jlc s rasız ithal olunduğu tes
Q.1 •• eA ilmiştir. Maliye Teftiş 
ol~ 81 il Beye bu işlere sebep 
olı~~k ın .• nı,arların ibreti müessire 
"•lcı . uzere tecziye edilecekle-

•eruu aöylemiştir. 

Harpten sonra, eskilere garip, ye-

- 1 Kugu kuşu, başını kan 
nın altına koyup kendi benliği içine 
gömülür ve kendini dinler. 

- 2 Bazı insanlar da, manevi 

b<şlarını şahsi menfaatlerinin altına 
koyup, dünyayı kendilerinden ibaret 
.aı1ırlar. 

- 3 Halbuki biz kendimizden 
ibaret değiliz. Haricimizdeki bayat 
o kadar kuvvetlidir ki, başlarım kendi 
benlikleri içinde saklayanları buara
na mahküm eder. 

nilere tabii görünen bir devir 
başladı. Fransızlar buna "L'ap
res - guerre ,, diyorlar. Bizde 
de bu tabiri " Harp sonu ,, , 
"Harph:n sonra,,, "Harp sonra
sı., gibi tercüme edenler var. 

Bu "Harpten sonra,. devrini açan 
yeni nesillerdir. Bizde, bir mu
harririn dehşetli gafı, bu nesil· 
lere daima iftihar vesilesi teşkil 
edecek bir unvan verdirdi: "Sa
man ekmeği nesli,.. Bu tabir 
hilA yaşıyor. 

iTHAL4T 
Yeni Listeler 
Yeni Esaslara 
Göre Yapılacak 

Ankara, 25 (Hususi) - itha
lat listesinde, Teşviki Sanayi 
Kanunundan istifade eden ma
kinelerin bulunmaması birçok 
müracaatler yapılmasına sebep 
olmaktadır. 

Ögrendiğime göre kararna
menin bu maddesi tadil edilecek
tir. Kanunusani listesinde bu 
kabil makinelerin ithali nıene
dilıniyecektir. 

Diğer taraftan yeni listelerde 
lüks eşya tahdidinin azami had
de çıkarılması ve diğer ecnebi 
eşyasın da zaruri ihtiyaçlara te
kabül edtcek miktara indirilmesi 
takarrür etmiştir. 

Kanunl'sani listesi (10) kanu
nuevvelde ilan olunacaktır. 

Fransada 
İngilizlerin Aldığ~ Kararlar 

Tetkik Ediliyor 
Paris, 25 (A.A. - Ticaret na

zırı, yeni İngiliz gümrük tarife
lerinin Fransa ticaret muvazene
si iizerinde husule getirdiği tesir
leri tetkike memur nazırlar ko
misyonunu içtimaa davet eylemiştir. 

Komiyon, ticari muvazene 
ftzerine tesisi lazım gelen tedbir
leri tetkike başlamıştır. 

Dahiliye Vekili 
Kaçakçılık Hakkında Mü
him Bir Rapor Hazırladı 

~?karadan bildirildiğine göre 
Dahılıye Vekili Şükrü Kaya Bey 
yakında Ankaraya avdet ede
cektir. Avdet ederken İzmire de 
uğrayacak, sahillerde tetkikat 
yapacaktır. Vekil B. Cenup hu-
dutlarımızda kaçakçılığa mani 
olmak ıçın alınacak tedbirler 
hakkında mühim bir rapor ha-
zırlamıştır. Rapor fırkada görü
şlllecektir. 

• 

Demiryollar 
işletme İşini~ Hususi Bir 
Şirkete Devredilmesi 

Tasavvurları Var 
Ankara, 25 ( Husud ) - Fırka 

grupunun son içtimalannda Dev
let Demiryollarının varidat temin 
edıp etmediği de görütülmüş, 
masrafın~ koruduğu neticesine va
rılmıştı. Oğrendiğime göre işletme 
işin "n hususi bir şirkete verilmesi 
hakkında yeni tas:ıvvur vardır. 
Bu yeni tasavvurun tatbik edil
mesi netices"nde mühim varidat 
temin olunacağı ileri sürülmek
tedir. 

Bir Harp Olursa 
Rusya lıe Mongolistan 

Beraber Olacaklar 
Moskova 24 - Moııgolistan 

Reis"cumhuru Sovyet hükumeti 
ile askeri bir itilAfname yaptık
tan sonra Moskovadan ayrJJmıt
tır. Yakında, Mongolistana Sov
yet zabitleri gönderilecektir. Bir 
harp vukuunda Mungolistanın 
Sovyet Rusya yanında mevki 
alacağı muhakkaktar. 

Rus matbuatı, Mançuri vazi-
yeti milnasebetile Rus menafiinin 
haleldar edilemiyeceğinden asa
biyetle bahsediyorlar. 

İngiliz İşsizleri 
Nümayiş Yapıyor 

Londra, 25, - ( A.A. ) -
500 kadar işsiz Londranın Saint 
Pancras mahallesindeki içtimai 
muavenet binasının önünde nü
mayi-ller yaı mışlar~ır. Bina ?a
hiline bir heyet gonderınelerıne 
müsaade edilmeyen işsizler bina
ya taşlar atmaya ba!lamışlardı~. 
D~rhal imdada çagırılan pohs 
kuvvetleri nümayişçi işsizleri da
ğıtmıştır . 

Bir Facia 
Roma 24 - Palermodan bil

dirildiğine göre bir köylü, uyku
da bulunan kızı ile damadını ta-
banca ile öldürmiiş, sonra kendi 
başını da keskin bir aletle par
çalamıştır. 

İSTER iNAN, İSTER 

EŞ Ki YALAR 
Adanaga 
450Maznun 
Daha Geliqor 

' 

Adana 25 (Hususi) - Burada 
muhakeme edilmek üzere Ağrı 
eşkıyasından ( 150) mevkuf ve 
(300) de gayrimevkuf daha şeh
rimize getirilecektir. Bunların 
Ercişden haraket ettiklerine dair 
buraya malumat gelmiştir. Mu
hakemenin gizli celse şeklinde 
cereyan etmesi muhtemeldir. 

Saliihattin -----
Mısır Gümrükleri Arttırdı 

Kahire 24 - Mısır hükumeti, 
gümrük rüsumlarmı tekrar arttır· 
mak için bir kanun neşretmiştir. 

Yunanistanda Borç Hapsi 
Atina, 25 (Hususi) - Kanu

nu Medeniyi hazırlıyan komOsyon 
borç için hapis usulünü kabul 
etmemiıtir. -----

Macaristan da 
İtalyan Dostluğu 

Alkışlanıyor 
Budapeşte, 24, - ( A.A. ) -

Macar milli meclisinin bu yakın
larda yaptığı içtimalardan birin
de Meb 'uslardan M. Lanyi söy
lediği mühim bir nutukta İtalyan 
hükumetinin Macaristan lehinde
ki hareket tarzından dolayı Ma
caristanın M. Musoliniye ve ltal
yan hükumetine karşı duyduğu 
derin ve samimi minnettarlığa 
tercilman olmuştur. 

Pek ziyade alkışlanan bu 
nutuk bütiln meb'usların İtalya 
lehine hararetli tezahuratta bu
lunmalarına vesile .teşkil et
miştir. 

Sivil Tayyarecilerimiz 
Sivil Tayyareciler klübilnlln 

ismi "Türk Aero klüp" e çevril
miştir. Klübün fahri reisliğine 
Kazım ve Fevzi Paşalar seçil
mişlerdir. Reisliğe de Latif Bey 
intihap olunmuştur. 

İNANMA! 
Mimar Yansene lstanbul planının yaptınl· 

ması takarrür etti. Bunun llzerine Almanyalı 
Mimara müracaat edildi. Ve mimarı'l bu iş için 
(200) bin lira istediği yazıldı. 

yaptırmak için ( 200 ) bin lira israfının günah 
olacağım söylediler. 

Halbuki gazeteler İstanbul şehrinin evvelce 
planı yaptırıldığına ve bunun için hayli para 
sarfedildiğini yazdılar ve bu defa yeni bir plan 

TR I 

Eğer gazetelerin bu iddiası doğru ise, (200) 
bin lira feda ederek yeniden ı:l~n yaptırmanın 
manası, sadece israftan ibarettir. Böyle bir 
devirde bu fedakarlığı göze alanlar:n, vaziyetin 
ciddiyetini anladıklarına, 

E I 

"Harpten sonra,. nesiJleri denince 
ilk hatıra gelen şey, elinde bal· 
talar ve kazmalarla, bir dakika 
evvelki maziyi bile yıkmak isti· 
yen korkunç bir delikanh ordu
sudur. Bu nesil her şeyi ankaz 
halinde görür: Dünün medeni· 
yeti, dünün kültiirii virandır, 

onu temelinden yıkı ıak lizımdır; 
bize en yakın maziden, çeyrek 
asır evvelınden kalan şeyler bile 
orta asır harnbeleri kadar uzak
tır ve eskimiştir, yeni bir dün
yanın temellerini atmalıyız. 

Bu kadar müfrit bir iddianın ver
diği ilk neticeler çok aykm şey• 
lerdi: körü körüne ve ne olursa 
olsun yenilik gayretleri, garabeti 
ilk plana koyan ibtidai,vahşi bir 
san 'at telek kisi; gayri tabiilik
lere aşk; ahlakın ve bediiyabn 
inkarı; okuyucularda hayretten 
başka biç bir duyğu uyandır
mayan acelacayip yazıların ede
biyat pazarlarını doldurması; 
hulasa, berşeyle beraber kendi 
kendini de yıkan bir yeni kafa. 
Bunun içtimai hayatta, edebi-
yatta, resimde ve mimarideki 
tecellileri, bizim yevmi gazetele
rimizde bile arada bir karikatilr 
mevzuu oluyor: Kübik resim, 
dadaist tiir ..• 

Bugün, Avrupada, artık bu .. harp
ten sonra" devrinin kapandığını 
söylüyorlar. Hiç değilse, bu 
devrin bütün aktörlere takla 
attıran ve sahne eşyasını altüst 
ettiren ilk perdesi kapanmışbr. 
Şimdi biraz daha tabii bir dev
reye giriyoruz. 

Bir Fransız muharriri, Marcel Ar
land, "keskin çizgili harpten 
aonra maskesinin düştüğünü., 
söylüyor. Bu maske ile beraber 
yeni cereyanların kaba ve ca
navarca temayülleri de çekilip 
gitmiştir. Bu maskenin altında 

çıkan yüzde ne okuyoruz ? 
Daha derin, daha samimi ve 
berşeyi sağlam esaslar ilstüne, 
itina ile kurmak istiyen, ciddi 
bir iştiyak. 

Evet, ben de o fikirdeyim ki, har
bin bir aksillameli olan o devir, 
tam bir rakkas hareketi yap-
tıktan sonra artık muvazenesini 
bulmak llzeredir. LBüyük harbin 
fiddetle çalkaladığı su, artık 
duruluyor: Yeni başlıyan bu 
devrin ıuzgeçi, züppe ve fani 
yenilikleri eledikten sonra, ya-
ıamıya liyık unsurları kalbur 
n.tü getirecektir. 

Fabrikacılar 
Bu Sabah Mühim Bir 
İçtima Aktettiler 

Milli Sanayi Birliğinde bu 
sabah şehrimizdeki bntnn fabri· 
kacılarm iştirakile bir toplanb 
yapılmıştır. Bu toplantıda fabri
kalara lAzm olan bazı iptidai 
maddelerle makinelerin tahdit 
edilmesinden doğan vaziyet gö
rüşiilmü~tür. Sanayi Birliği fabri· 
katörlcrin temennilerini ikbsat 
Vekile tine bildirecektir. 



4 Sayla 

Tenkit ve Neşriyat 
-r.------------------------P-
Asri 
Tavukçuluk 

Bizde ziraat ve iktınt ilim
lerinin muhtelif şubelerine ait 

olan eserler, hemen temamen Av
rupa lisanlaYından tercüme edili

yor. Başka mubit ve . iklimlerin 
ziraat usüllerini nakleden bu eser
lerin kıymeti, o memleketlerin 
birer ıiraal tarihinden başka bir 

feyi olmıyan nazari şeylerdir. 

Ameli kıymetleri biç yoktur. de

nilebilir. Nakledilen bir eserin 
fayda!J olab'lmesi için mubitimi

zc intıbak şaı:llarmı tetkik etmiş 
olması lazımdır. 

Bizde bir eserin seneler iler
le.dikçe, yeni keşif ve tecrübelere 

göre tadile uğrayarak tekrar 
basıldığı pek az görülmüştür. 

Müderris Salib Zeki 8Lyİn neş
rettiği eser ilk defa (25) stne 
evvel basılmış sonra yeni tecrü· 
beler ve neticeler ilave edilerek 
dört beş defa tekrarlanmışbr. 

Salih Zeki Bey bu eserinde bil-

hassa buğday ve arpanın çok 
bol ft ucm olduğu bu ıenef erde 
favukçuJuğa fevkalade ehemmiyet 
•ermemizi ve nafi ırlr olarak ta 

yerli tavuklara tavsiye etmekte· 
dir. Salih Zeki Bey hariçten ta

ruk getirtmenin timdilik büyük bir 
hata olduğuna kanidir. Ve istinat 

ettiği kuvvetli esasta şudur. 
Tavukçuluk bizde iptidal bir şe· 
kilde kaldığı halde yumurta, ih
racat emtealanmızıu başmda gel
mektedir. 

Her ıene ( 7 \ milyon liralık 

yumurta ihraç ed9yoruz. Bu 
miktar. indr, a(yon. yün. tiftik 
gibi başlıca mübim mabsulıib· 

mızın ihracat luymetlerinden 
fazladır. Blitlio ihracat emteala

nmız arasında yumurta kıymet 
itibarile beşinci derecede gel-

mektedir. Bugün Tnrkiye yu
murta ihracat. noktasından bütün 

dünyada (12) iociliii almaktadır. 
iyi aoibalij yapılır ve yumurta-

larımız tasnif edilirse. birkaç ıene 
içinde biç olmana dünya beşin-

ciliğini alacağımıı bo eıerde 
pek ameli bir surette gösteril .. 

mektedir. Kıymetli istatistikleri 
de ihtiva eden bu faydalı eser 

her alakadar için behemehal gaz. 
den geçirilmek lizımdır. 

Poli Anna 
Baha Vedit Beyin lngilizceden 

naklettiği bu eser bir romandır. 

Sade bir lisanla yazalmışbr. An
glo .. Sakson örfünü bize yakından 
tanıtması itibartle ayr1 bir busu .. 
ıiyeti de vaıdır. 

Akıcı iislübunuo uyandırdığı 
ıevk bertaraf, mev-ıuunuo ı;mde· 

liğine inzimam eden sl!rOkleyid
liği muvaffak bir eser hükmUoll 
verdirmektedir. 

Mısırlılar Pamukla
rına Müşteri Buldu 

Kahire ( Hususi ) - Hüku· 
metin Almanya mensucat fahri· 
kalan mümessillerile yaptığı bir 
müzakere neticelenmiştir. Alman 
fabrikaları Mısırdan ( 50 ) bin 
balye pamuk alacaklardır. Bunun 
bedeli bir milyon İngiliz lirası 
tutmaktadır. Mısır hükümeti bu 
pamuğu Almanyaya ( 2 ) aenede 
teslim edecektir. 
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Müreftenin Kurtuluş Gunu Süt Emmesi 

Kurtuluş Yıldönümü Bütün Köylülerin 
• 

De lştirakile Tes'it Edildi 
MiireFte, (Hu· 

susi) - 17 teş
rinisani Müref
temizin kurtul
duğu günün yıi· 
dönümüdür. Bu 
tarihi gün, her 
sene olduğu gi
bi bu senede 
coşkun tezahu
rat arasuıda se-. . 
vmç ve neşe 

ile tes'it edildi. 
Civar köylerden 
gelen yüzlerce 
kadın ve erkek 
köylüler de kur--

bayrağımız takıl .. 
dı. Bunu müte
akip Nahiye mü
dürü Fuat Bey 
alkışlar arasında 
bir nutuk söy-
ledi, bize bu mes
'ut günü tebcil 
etti. 

Bu tezahurat 
bittikten sonra 
yine halkın işti-

rakile (Mürefte .. 
Hora - Ganoz ) 
şosesinin küşat 
resmi yapıldı. 13 
kilometre tu
lün de olan bu to
ıe yeni yapılmış, 

tuluş. bayramına civar halkı bu 
İftirak ettiler. Miirt1/ttnle lcıırluluş lezolıüratına iflirak eden lıallı aayede bo~uk 
Bu münasebetle kasabamız bat· h6.kümet konağınm önüne gel- yolda harap olmaktan kurtul-
tanbaşa bayraklarla dona- eliler. Burada mektepliler ara- muştur. Küşat münaaebetile kur-
tdmış, fakat hiikümet dairesinin •ından kGçllk bir hanım kız. ince banlar kesildi, gece de Horalılar 
kapısına siyah bir örtü asılmıştı. sesile bir vatan neşidesi okudu tarafından yüz kişilik bir ziyafet 
Çarşıda biriken kalabalık halk ve sonra •Kahrolsun esaret ve verildi ve ayrıca fener alayları 
kütlesi ve mektepliler güzel bir zulmet,, diye bağırarak siyah tertip edildi. 
alay halinde saban saat onda bayrağı çekip parçaladı, yerine 

Evkaf İdaresi Kandillide 
Bir Cami Yaptırdı 

Kandillide bundan on dört ıene evvel bir yangın çıktığı habrlarda · 
dir. Yine hahrlarıı. ki o yangm, Boğa1.ın bu güzel köyil için bir fela· 
ket olmuş, en gUzel yalılar ve evlerle birlikte köyün camiini de kill 
etmişti. Evkaf idaresi, aradan geçen bu kadar Jcne sonra ( 15,800 ) 
lira sarfederek yeni bir cami yaptırdı ve ieçen cuma günü köyün 
yeni camii merasimle küşat edildi. Camiin plan ~e projelerini Evkaf 
Fen Heyeti hazırlamıtbr. Reamimiı camiin yan cephesiuden alınmııtır. 

Memuru Tehdit Etmiş 
Onnik isminde birisi Müskirat 

İnhisarı memurlarından Hiristaki 
efendiyi tehdit cürmile Ağırceza
ya verilmiş ve üç gUn hapse 
mahküm olmuştur. 

Suriye Çiftçilerinin Borcu 
Suriyeden gelen haberlere gö

re Suriye Ziraat Bankası borçlu 
çiftçilerin borçlarını tecil etmiş
tir. 

Bir Orman Vangım 
Bartın chruındakl Ahlatlar orma• 

nında bir y•ngın çıkmıt ve bir bu
çuk hektarlık kısmı yanmııtar. 

Demirle Başım Varmış 
Dolapderede oturan Pembe 

isminde bir kıpti kadını kom
şusu Gülizann 6 yaşındaki oğlu 
Kenam bir demir parçasilo ba
tından yaralamışbr. 

Taltii Behçet 

Bir Ziraat 

1
Ansiklopedi 
Hazırlanıyor 

Geçen sen kanunusanide An· 
karada toplanan ziraat kongre
sine (300) aza iştirak etmiş ve 
( 150) mütehassıs rapor vermişti. 
Milli Tasarruf ve lkttsat cemiyeti 
bu raporlarla müzakere zabıtlan
ru memleketin bir Ansiklopedisi 
halinde dört cilt olarak bastır
mıya karar vermiştir. Bunlardan 
raporlan ihtiva eden ilk cilt ba
sılmıştır. Yakında tevzi edile
cektir. 

Temps Gazetesinin idaresi 
Fransızca 1'Temps,. gazetesine 

yeni bir müdür tayini ve mües• 
sesenin Anonim şirketi haline 
getirtilmesi için yaptlan şüreka 
içtimaı ekseriyet toplıyamamış 
ve kalmıştır. 

Yunan Vapuru Kurtarıldı 
Alta gün kadar evvel Çanakkale 

civarında. Akbaş mevkiinde ka· 
raya oturmuş olan Y~nao ban
dıralı Pandclis vapuru evvelki 
gece kurtaralmıştar. Ayna vapur 
bir hafta evvel limammızda Türk 
bandırala Bülent vapuru ile de 
müsademe etmişti. 

Bir Ameliyat 
İzinle lsianbtılda bulunan Bur· 

haniye Ağ1r ceza müddiumumisi 
Osman Haydar Bey ani bir ra .. 
hatsızlığa uğramış, kendisine bir 
ameliye yapılmıştır. Haydar Beye 
ameliyat icrasını icap ettiren has-
talığın bir Şiripeoçe olduğu an· 
!aşılmıştır. 

işten Uzaklaştıraldılar 
Kadıköy tebliğ memuru İhsan 

ve Haydarpaşa tebliğ memuru 
Halit Beylere işten el çektiril· 
miştir. 

Yerli Lil<örlar Piyasada 
Milskira inhisar ld11resi11fo 

keneli fabrikasındn yaptırdığı li
körler piyasaya çıl,mıj, a.ata:mıya 
başlanmıştır. 

S5t Emzirme j':ke!:~ 
fek bahanelerle süt emzirmekten 
kaçmmamalıdırlar. Çocuğunu 
sütnineye vererek rahat etmek 
istiyen anneler hazan yalnıı 
çocuklarına değil, kendi kendi· 
Jerine de fenalık etmiş olurlar. 
Süt emzirmek anne için faydalı 
şeydir. Bir çok sinirli, kansı.it 
mideleri ve başları ağrıyan ka• 
dmlar, süt emzirdikten sonra bu 
hastalıklardan kortuluyorlar. fr 
tahları açılıyor, hazımları kola)'" 
laşıyor ve yüzlerinin renkleri 
yerine geliyor. 

Çocuklarını sütnine eline bı• 
rakarak emzirme)'eD analar ise, 
gıdaları yolunu şa.şırarak yağ bağ
lıyorlar ve bu şişmanlık yüzör 
den hazan akim, yani çocuklar• 
hiç olmıyacak bir hale geliyorlat• 

Süt emzirmiye hazırlık: 
1 - Gebeliğin son günlerinde, 
yarıkların ve çatlakların anüne 
geçmek için memelerin uçlanlll 
rakı ile ıalatmalı.2-Doğurdaktaıt 
sanra birkaç saat süt gelmeıt• 
telaş etmemeli; lık günleriod• 
çocuğun süte ihtiyacı pek udır •• 
daha ziyade sütü memenin ucuu• 
çekmek için meme emer. Doğu,. 
ma ne kadar uzun ve zabmetJI 
olursa memelere süt te o kadat 
güç gelir. 3 - Göğüsiı kat .. 
şeylerle örterek tcTletmrrneli• 
4 - Her süt en r.irmeden cv\1el. 
yolu açmak için memelerin U('U,

sıcak su ite yıknnıah. Emzir(lik• 
ten sonra da < y!e yapmalı .,e 
son süt daı ı alarmı yıkayarak 
ince dir beıle silmeli. 5 - Ço~ 
sıkı efüiseler ldymemeli. Çalı 
bol olması da ıyı değilditt 
6 - Terlemeden ve yorulmad•• 
hergün biraz yürümek iyidit• 
7 - Rahat bir uyku e1.zeındit• 
Uykuda çocuğu uzaklafbn:;!i 
Bu, sütün muvakkat kesilm 
intaç eden heyecanlara ,,,Jıal 
olmak itibarile de faydalıdll'. 

Yiyecek Ve içecek _...., 
Süt emzirenin gıdası bol alnı~ 
fakat ifrat derecede bol deı
gıdanm çeşidi değişmeli ve içiod' 
kafi miktarda meyv:ı, taze ı": 
zevatlar bulunmala (ink1baz oh-' 
mak için lahana yememeli). 

Süt emziren için en iyi içil" 
cek şey süttür; yemekler ~ 
da en aşağı herg ün bir (lı drl' 
almalıdır. Bira da faydab il' 
Yarım litreyi geçmemek ş•rt 
şaraI? ta· içilebilir. ~ 

ilk Emzirmeler - ç,; 
doğduktan bir vcva dört 1/!' 
sonraya kadar e nzırilir. f: ,( 
aradan daha ta2la zaman ~ 
mesi mecbuny ti v. rsa o es te' 
çocuğa bir kaşık şekerii ıu 

rilir. . .,,, 
Eınzınne Vakit/erı Jı• 

İlk iiç veya dörl ay ıarf1'13'1' 
emzirme her gün intiz.anıla f' bİ'' 
düzleri her iki saatte ö) P 
gccderi de saat ( 1 l) ve (5). ( ilf 
yapılır. Sonralan her gil" l'otf 
saatte bir verilir. Çocugu0

. ~"* 
. b 1 f,1''/ ... 

hazmetme~• ıçm un.ara ~ tıY 

sile dikkat lazımdır. }\ğl• dıf 
yavrularının ağızma nıefPCJ ıettir 
yan kadınlar-ın çocukla.rırU 
lediklerini haber verelır11· aı ~ 

Çocuk inkıbaz olursa ksılc 
alıyor, amel olursa sı .. 
alayol' deınefdıı ı-o'I, . d . ,. . ' aı·eO Y .A 

Be~ınd a'j an ıd.:> ıcı•,,..-

( Bibtron ) va::c·.,·ıir. ~ct:1 
~ q, ve , 

avdan eoııra t;ocJü"r l f r , ıll· 
k.dfi,ık yunhula s.!nı:, o•·aJ ,,, 
çurhalıu·, yalı ut ( 1 •!)Y 



'Siyaset Alemi 

Grandi Ve 
Nümayişler 

Paris 24 _ ltalyanın Parlı ıe
firi M. Manzani Hariciye Nazan 
M. Briyanı ziyaret ederek elyev~ 
Amerikada bulunan M. Grandı
nin avdetinden sonra Amerikada· 
iri teşebbüsleri bakkı~da F~~~sa~a 
tam bir malümat venlecegım bıl· 
dirmiıtir. M. Grandinin Amerikadan 
danerken F ransaya oğramsımn da 
muhtemel olduğu bildirilmiştir. 

Nevyork 24 - iki Faşist. M. 
Grandi operada iken balkın 4ra· 
ıına san ve pembe kağıtlar üz~ 
rine yazılmış "kahrolsun Grandi" 
ibaresini havi yazılar atmışlardır· 
Halh .. yaşaS1n Grandi " diye nü· 
mayif yapmış. perde arasında da 
orkestra ltalyan milli martını çal· 
mıtbr. 

• 
Tspangada 
Vaziyet 

Madrit 24 - Dahiliye Nazın, 
ton tevkif atm Cümburiyet al ey• 
binde bir fesatçılık olduğunu, 
fakat teşkilAb vAsi olmadığından • 
akim kaldığını beyan etmiştir. 

Sevil 24 - Komünistlerle 
Sendikalistler arasındaki müce· 
dele her gün bir parça daha tid· 
detini arttırmaktad1r. ili taban
calı bir adam dün ıokaklan 
dolaşarak amele gruplan &zerine 
ate, etmittir. iki kiti yaralanmıft 
bu adam da kaçmıtbr. Bir sendi
kalist amele karnmdan bir kur
fllll yemittir. 

Çin Eşkiyasma Karşı 
Hoog·Kong 24 - Sterling 

ismindeki lngiliz krovaıöril Naoma 
adasındaki Çin korsanlarma karşı 
bir tedip kuvveti göndermiştir. Bu 
hareketin sebebi, geçende bir 
lngitiz gemisinin uğradığı teca
riizdür. Gemi adaya asker 
çıkarmış ye şüpheli görülen otuz 
löfi tevkif edilmittir. 

Çinde Bir Facia 
Vaşington 24 Birçok 

ınümtaz muharrirler. Çinin Va
Pııgton sefaretine birçok proteı
tonameler göndermitlerdir. Bu 
protestonameler de, fngiliz polisi 
ırafından imtiyazlı lngiliı mıntaka· 
oda yakalanarak Çin memurlarına 
teslim edilen muharrir ve gaze
~ Ey• Vey • Sen •in diri diri 
lmlllmDş olmasana beyanı teessür 
:dilmektedir. lngıliz polisi. teslim 
auamelesini. mahalli Çin mab
temesinin karan ile yapmıştır. 

• 

B A B 'I c: 1 B A B B B L B B Gönül İşleri 
1.---------------ı:---~--~~--~--~---Kadı? 
Hindistanda lngiliz Aleyhtarlığı Aşklşinde 

T h 1 • • J • l Hodgô.mdır 
Maııçurinin a iyesını stıyen er dır.~e~.i. :-;.~~~=d:: yıto~:!:. 

• 
lngiltere Ve 
Hindistan 

Londra. 24 - Avam Kama
raa1, bükümetin Hindistana karıı 
takip edeceği ıiyaaete ait bir 
beyanname neşredilmeden evvel 
kapanmayacaktır. 'l:l teşrinisa

nide Yuvarlak Masa konferansı 
umumi bir celse yapacakbr. Hin· 
distanda, bazı müfritlerin lngil
tere aleyhinde ve tJcaretinl tem• 
sil eden kuklalar yaparak bun
lan sokaklarda dolaşbrdıklan 
haber verilmektedir. 

lngilterede Bir MahkOmiyet 
Londra, 24 - Geçenlerde 

f nvergorden deniz merkezinde 
donanmanın isyanına baİ8 ola
bilecek hareketleri teşvik edici 
yazılar yazdığından dolayı Pa· 
terson ismindeki muharrir iki 
sene ağır hizmet cezasına mah· 
kum olmuştur. 

Çin Ve 
Manda 

Roma, 24 - Harid mesele
lerde ihtisası ile maruf olan M. 
Popolo d'italya Barzini, gaıete
ıinde Çinin manda altına konul· 
masana dair bir teklif ileri sür
mllştür. Tevere gazetesi, bu 
teklife tiddetle hncum etmiş, 
ve bu teklifin (40) sene geç 
kaldığını ve umumi harpte Çinin 
ltillf devletleri safında bulundu
junun unutulduğunu yazmış ve: 

- Zengin emperyalist dev
letlerin sofrasını genişletmekte 
ne menfaatimiz var? Bizim bun· 
da bir hissemiz var mı? 

Demiştir. 

Atinatla Kıbrıs /ıidiul11ri mı\ 
nasebetile nümaglşl11r gapılırken 
halkın dalıtılmuı naaıl oldıı 

1 IAlmanganın 
Vaziyeti 

Hindistanda bir Jngiliz ticaretini 
temsil eden bir kakla 

Çin 
Japon 
Meselesi 

Paris, 24 - Cemiyeti Akvam, 
Çin· Japon ihtiJifmda henüz kat'i 
karanna vermiş değildir. Fakat 
Mançuriye bir tahkik heyetinin 
gitmesine muh~kkak nazar~le 
bakalabair. Mevsım kıf oldugu 
için bu azanın gençlerden inli· 
habı dOşünülilyor • lngiliıler bir 
bukukşinas, Fransızlar bir cene· 
ral veya bir eski sefir gönder· 
mek istiyorlar. Ameri~a namma 
da bir rnüphıt bulunacaklar. Bu· 
nun için reisicilmburun muvafa· 
kati llzımdır, Çin, tahkik beye· 

Berlin, 24 - lstiprl lkbaat 
komitesi. aon celsesini Reisicllm· 
bur Hindenburgun huzurunda ak· 
tetmiı ve mesaisine nihayet ver
miştir. Son dakikaya kadar aza 
arasında ihtilif baki kalmakta 
devam etmiştir. Çiftçileri temıil 
eden tıç murahhasla, ameleyi 
temıil eden bir murahhas celaeye 
girmemişlerdir. 

Bu milnasebetle Başvekil, Al· 
man ikt11adiyatın1 ıslah etmek 
için bnkümetin kendi mes'uliyeti 
altında birtakım kararlar vere· 
ceğini ıöylemiştir. Hilkümet reisi 
belde halinde tedbirler alınması· 
na lllzum göstermiştir. 

Bu heyetin raporu, gerek 
maatlar ve gerek ücretlerde ten· 
kihat icrasını zaruri göstermek• 
tedir. lşe ait ihtilafın, bunlara 
ait mukavelelerin vaziyetle telifi 
ltizumuaa kanidir. 

50 Bin kişi Tahşit Edan Ceneral 
Şin-Su-Siyangıa kuvvetlerinin 

seri çekilmesi ve bir miiaademe• 
ye meydan verilmemesi için tek· 
lif yapdması düşünültiyor. 

Ceneral Ma·Çaıı-Çanın Japon· 
lara karş bir taarruz hazırlamak· 
ta oldğu haberi, vaziyetin vaha· 
metini artbnyor. 

'fu;in işe Ta;i;;;;, · · iT;-b;;ab7r'°' 
Mançurinin tahliyesini istemek• 
te musirdir. Lehistanla beraber 
diğer üç devletin murahhasları 
da bu fikri terviç etmektedirler. 
Reis M. Briyan, Çin murahbasile 
görilterek hakkın yerini bulmuı 
için Çinin Cemiyeti Akvama iti· 
mat etmesini söylemiıtir. 

(Telırat haberlerinin aonu 1t inct 
••yfama&dadır .) 

adam öldürmesini, başkalarını se• 
falete ıürüklemeyi göze almak· 
tan çekinmez. Hattı ıevdiği kim· 
•eyi bile fellkete sürüklemek ll· 
zım gelse bundan çekinmez: Ta· 
ribte taht yıkan, memleket yakan 
ne kadar kadınlar Yardır. Bir 
aevda kaprisi yüzllnden evini, 
çoluğunu çocuğunu terkeden, 
sevdiği adamın evini yıkaa kadın 
az değildir. 

Kadmın aewla itinde bU ka
dar bodgim olmua, aeYdadaki 
bır11nın tiddetinden gelir. Kadın 
için hayatin başka manua yok· 
tur. O, yalnız sevmesini ve ae· 
Yilmeaini bilir ve yalnız bunun 
için yaıar. SeYdiği zaman blitliD 
hırsile sever. Artık onun g6zfh1-
de sevdasından başka bir ıey 
yoktur. Sevdasının içinde erimiş 
kaybolmuştur. Amma sevdiği 
erkek, bu yUzden evini, işini, 
se"etini, mevkiini kaybedecek· 
mit. O, bunu dütilnmez ve dl· 
tilnemez. 

Onun için kadanla sevda ta
kası yapılamaz. Bütün bu tehlike-
leri göze alarak kadından sevgi 
istenebilir. 

Kadıköyden Numan ltımile 
sevğilisinin mecnunane hareketi~ 
rini izah etmemi isteyen genci, 
yukarıdaki izahat tenvir edebilir 
AnlfHD. 

Fakat bazan da kadının 
mecnunane hareketlerini, akabin· 
de aramak mümkündür. Bu mec
nunane hareketler daha ziyade 
genç kızlarda görüllir. Bunu se
bebi biraz biyolojik, biraz da 
psikolojiktir. Bu sebepler zail 
olmadıkça, l'eDÇ kızların uabi
yetl Bnüae aeçmek te mGmkiin 
değilidir. 

.... 
Ankarada Cebecide Nihat H.: 
Sizi en fena zamanda te:r

keden kocanız bugtln tekrar Iİze 
avdet etmek İatf'rse, bunda bir 
mali sebepler aramak lizım gelir. 
Bence ona artık mtihtaç değilse-
niz, kabul etmemeniz daha dot
ru olur. 

• Kadıköyllnde Cevdet Beye: 
Nişanhnaıda bulduğunuz ku

sur, kusur ıayılmaL Daha 
hUkllm verecek kadar zaman 
geçmemiş olmasına nazaran, karar 
vermekte istical göstermeyiniz. 
Biraz daha sabrediniz t'e tetkikt
nizi derinlettirinia. 

lıanımttlgu 

'SON POSTA. nın Milli Tefrikası : 30 _ Olraytl Bir otomobile at• 

layalım. 

intizamı çok ıevdiğ'im halde 
bu serseri gecenin biltiln zevkıDI 
duyuyordum. Hattı, bu intizamp~ 
restliğim yilzllnden, o ıeceye 
kadar biç yqamamıı bir adam 
oldutumu hissettim • Cimri· 
lik bir yakama, intizamper
verlik öbür yakama yapıf
mıt. beni og&ne kadar dllmdlb, 
karanbk dirt duvar aruma 
oturtmllf, bapsetmlf. Evden Ad
liyeye, Adliyeden eve, bir -t 
rakkua ıibi ayni yanm dem 
yapar•k sallanagelmifim 1 Yanım
daki Narinin dık rayih.. içinde 
.Ozlllerek phirden açaldığımt1 
vakit içime bir rahatlık. bir keJf, 
bir uadet geldi ki aorma. Dnşoa 
ki Narinin eli de elimin içinde iclL 

evin içinde akrabaya tahammlll 
edemem. 

AB, MINBL AŞK! 
MUHARRIRl : SERVER BEDi 

Amma da bllyilk a6ylemişim 
aa... Sonralan daha beter oldum, 
-ızizim. Saçımı bqımı yolmak 
leiil, kendimi vurmak bile ak· 

·ımdan geçiyordu. 
Narin: 
- Ôlçll ile ıe•en kıskanmaz, 

ledi. 
- Seven kııkanır, dedim, 

~akat &lçü ile seven, &lçll ile 
'lalcanır. 

Velhasıl, uzun uzadıya konuş· 
·ak ; ve karan verdik, azizim, 
'lllıyor musun? Karan verdik. 
tak. o gece, orada not defterle· 
İaıize Narinle beraber yazdığı· 
illa satırları ıana göstereyim: 

.. 17 nisan 1928 • Beyoğlu, 
tu. Pastahanesi, gece, aaat dördil 

on yedi dakika geçe, Narin Fab· 
rettin Hanımla Halim lsmail 
Beyler kanuni ıekilde ve arala· 
randa takarrür eden tartlara 
g6re, hayatlanm birl'eştirmiye 
karar vermişlerdir. Bu Ama bir 
bltarası olarak, burada, bu 1abr· 
ları imzalıyorlar. 

Narin Falırettin, Halim /•mali 

Bu g8rdOğUn yaza Narinindir. 
Onu defterinde de benim yazım 
var ve her ikisinde de imzalan• 
mız. işte, ilk defa, o gece, orada 
Narin bana yanağını uzatb ve 
üstüne hafifçe dudaklarımı kon· 
durdum. 

Narin ayağa kalktı, çantasını 
aldı, mendil gibi havada aallıya• 
rak bağırdı: 

DükkAndan çıkttk, bir otomo• 
bile bindik, şoför uyuyordu, Na· 
rin onu omuzlarından sanbı 

_ Kalk azizim, dedi, otomo
biline kimler biniyor, bak, balAyı 
gezmesine çıkan bir çift... Sen 
bili uyuyorsun. 

Şoför uyananca Narin emir 

Yerdi: 
_ Büyilkderel 

- Büyükdere mi ? di.ye baiar· 

dam. Ô d id _ yleya, ostum, ı ip ora• 
da bahan ve güneşi aeWayahm. 
Geceyi bundan ili bitirmek 
olur mu? 

_ GOzel, pirane. 
- Herkesin hayat.oda bir in 

gelir ki f8İrliği tutar. OlraytlBak 
caddeler bnmbo,, kupkuru. ter· 
temiz. Olraytl Bu kelime7i nasıl 
terclime etmeli ? 

- Yallah 1 
- Tamam. Yallah 1 •• 

Yolda ne tatlı projeler yap
maya başladık. 

- Ayrı bir ev, yahut apar
bmanda otururuz, değil mi? diye 
sordum. 

- ŞUpbesiz, dedi, hen kan 
kocadan ve bizaaetçilcrdea başka 

Benden de al o kadar. Zateı 
kimsem yoktıır. Peder Yefal 
etti, valde eylendi ve koculle, 
timdi lzmirde. Karde,im falan da 
yok. 

- Bunları biliyorum. 
- Nereclea biliyonm ? 
- Senia hakkında maltma· 

bm yok mu AlllJOl'lall? 81,ı. 
bir neticeyi ~ leDİll isin 
6yle bir tahkikat yapbm kL 

Narinin nktile benim ph•ma 
allka ghtermif olm-, beni çok 
memnun etti. Elini kuVYetle 
11kbm. 

- Narini 
Dedim. 81,te ..,... .... 

aiSylemeleria lpkane mllaa•m 
sen anlanan. Ne tatlı tlllGm
ınyordu. I Ala birader, aen biç 
snbaba kıaJfl otomobille oralara 
gittin mi? Tabii gitmipindir, 
berkea benim gibi değil.. Hele 
sen.. Amıın Allalaam.. Ne yollar •• 

Ct\ı'katı var' 
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Musahabe I= 
Dünyada Spor 

Kaçakçılığa 
Acaba Kim 
Sebep Olugor? 

S it M t H k• b E A futbolda u an ura , e ım aşısı mır i .
1 

,,.., k 

Ç 1 b• . N ) C }}Ad G•• d d•? ngı tere ıa ımı 
Geçen gün gazetelerde ıöyle 

ltir havadis vardı: 
.. Bafrada tütün kaçakçılığı 

faz1alaştığından kaçakçılığın men'i 
için lazım gelen tedbirler ahna
JOr ve saire.,. 

Evet, çok doğru, kaçakçılık 
•ar. Yalnız ıunu nazarı dikkate 
almalıdır: Kaçakçılığı tevlit eden 
İnhisar idaresinin bazı muamele· 
leridir. Tütün inhisarı tütünün 
okkasını iki buçuk liraya satın 

aldığı zamanlarda köylü için (7) 
kuruşluk bir sigara çıkarmıştı 
we köyltl bunu içiyordu. 

Şimdi ise (3) kuruıa buğda• 
11nı; (2) kuruıa mıımn; (30 - 40) 
kuruşa da tlitilnllnü satan köylü· 
nün (7) kuruşluk Oç dirhem Ul• 
tnntı içemiyeceğini inhisar niçin 
düşünmüyor. idare bunu düşün· 
meli •e icap edeni yapmalıdır. 

Soranm aize: Kaçakçılığın 

kapabati k6ylilye mi ait, yoksa 
kaçaklığa meydan Yermemek 
için tedbir almayana mı? 

SamJrın: Ali oğlu Yakup 

Kiralar Fazla dır 
Muhterem Büyük Millet Mec

Baine; 
Yeni bir icar kanununa ihtiyaç 

nrdır. icar inerse hayat ucuz
hyacakbr. Benim gibi dükkan
cılar da buhrandan kurtulacaktır. 

H. Fehmi 

* Cevaplarımız 
Kadıköy karileri n izden M. A. 

Beye: 
Mel<tep idareleri, kanun ve 

nizamnamelerle kendilerine veri· 
len salahiyetleri istimalde ser
besttirler. O mektebin idaresin· 
den mesul olan zat herhalde bir 
düşünceye binaen böyle bir ka
rar vermiştir. Müdahale doğru 
olamaz, bizi mazur görmenizi 
rica ederiz efendim. 

il 
Kadıköy Ce,izlik Sefa sokağı 

numara 12 M.Tuğrul Beye: 
Mektubunuzu aldık ye oku

duk. Şimdilik bizi mazur glSrme
nizi rica ederiz. Çnnkü bu vazi· 
feyi bizzat hikiye muharririmiz 
7apmaktadır. 

.. Van,, da telsiz telgraf me
muru Muhiddin Beye : 

- Himayei Etfale veya komşu 
Viliyetlerdelci Şehiryatı mektep
lerine müracaat ediniz. Bu suretle 
bir evlatlık temini daha kolay ve 
daha hayırla olur. 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Başına 

Davet Ediyor 
l•t.nbul Verem l\ ucadele Ce

miyetinden : 
l - 932 aenemi yaklaşmakta ve 

kongre :&amam gelmel tedir. 
Senelik faaliyet raporu ve b~ap 

hulasasının ih:ıarma başlanacaktır. 

Binaenaleyh, 931 aidatını ödemiyen 
azayi muhteremenin, taahhütlerini 
Cağaloğlu Hiliilıahmer binasında 
Cemiyet merk ıine lutfen getir
meleri. 

2 ·- Herhangi bir sebeple ken
kisine cemiyetin aylık mecmuası 
olan '"Yaşamak Yolu" ritmiyen 
mukayyet azanın mufaual aderes
lerlni merkeze bildirmeleri kemali 
ehemmiyetle rica olunur. 

e e ıyı cısı e a a on er ı. Galip Geldi 
Dördnncn Muradın sevdiği 1 

adamlardan biri de Hekimbatı 
Emir Çelebi idi. Büyüklerin te- ' 
veccilhü, daima haıet uyandırır. · 
Çünkü o teveccOh, ikbal denilen 
refah, inşirah ve töhret ileminin 
anaht.1rıdır. Büyüklerin teveccti• 
hile zengin olmak mUmkliodür. 
Y ine o sayede meşhur olmak 
m"i ' ü- dür. Dillerde destan olan 
tnri ı sayfa!arını bol bol işgal 
eden saray intrikalan, hep bu 
teveccühU benimsemek hırsından 
doğmuştur! Kaba bir tabir ile 
ıöyliyelim : ikbal denilen ıey 
güzel bir kadın gibidir. Düşkün-
lerini biribirine dilşfirUr, boğuş
turur, boğazlatbrır. 

Emir Çelebiye de DördüncO 
Muradın kudretli Silahtarı Mustafa 
Paıa düıman kesilmişti. Bazı illi· 
maslannı kabul etmemesinden 
dolayı muğberdi. Hünklra soku
luşundan kuşkulanıyordu. Bu 
sebeple yolunu bulup onu uzak· 
laıtırmak, yerine kendi adamla
nndan Zeynellbidin Efendiyi 
ıeçirmek istiyordu. 

Fakat Emir Çelebi, zarif bir 
adamdı. Güzel nüktelerle, tatlı 
hikAyelerle, oynak ve kıvrak ıiir
lerle Padişahı eğlendiriyordu. 
San'atinde de mahirdi. Hastalık
ları teşhis ve tedavi etmekte 
rnuvaff akıyet gösteriyordu. Bütün 
bu meziyetlerine bir de şatranç 

ustalığı inzımnm ediyordu. Padi
şah onunla şatranç oynamaktan 
zevkalıyordu. 

Bu kıratta bir rakibi atlat-
mak kolay değildi. Lakin Çelebi
nin fena bir itiyadı vardı: Afyon 
kullanırdı. H..,lbuki Padişah bütün 
mükeyyifob şiddetle menctmişti. 
Kendisi sayılı ayyaşlardan olmakla 
beraber şarap içilmesini yasak 
etmişti, meyhaneleri kapatmıştı. 
Kahve ile tlltünün de ıon derece 
aleyhinde bulunuyordu. O derece
de ki, bir inle tiltiin kullananı, 
bir fincan kahve içeni aman 
vermeden öldürüyordu. 

Silahtar Paşa, dü,manını ez
mek için işte bu noktayı tutamak 
yapb. Hekimbaşının afyon kullan
dığını Padişaha söyledi. Sevgili 
ıilibtannın her sözüne inanan 
dördüncü Murat. ilk defa emni
yetsizlik gösterdi, hekimbaşıya 
sordu: 

-Efendi, ıen afyon yer misin? 
- Hayır! l 

Yut, Efendi 

Yut. 

Padişahlara yalan miylememek 
an'ane iktızasından idi. Dördüncü 
Murat, hckimbaşınm bu cevabı 
lizerine tahkikat icramna lüzum 
görmedi, zihnindeki akideyi ıil di. 
Fakat silahtar, İfİo ardını bırak
mıyordu. 

Hünkar, tatranç oynatmak için 
bekimbaşıyı davet ettikçe he
men jumahm tazeliyordu: 

- Padişahım! -diyordu - ol tir· 
yaki afyonunu yemeden gelmez. 

Hünkar, kuvvetli bir kanaatle 
daima reddediyordu: 

- Hayır, yanlışsın. Bizim çe
lebi afyon yemez. 

1048 tarihinde Bağdadın is-
tirdadı için hareket eden büyük 
orduya, bizzat hünkAr kumanda 
ediyordu. Bu sebeple Bağdnda 
gidiş pek muhteşemdi. Bütün 
saray, orduya il tihnl: etmişti. O 
meyanda hekimbaşı da, silahtar 
da ycldaş olmuşlardı . 

( Nezip) menziline geldikleri 
gün Padişah, yine şatranç oyna
mak ve oynatmak istedi. Emir 
Çelebiyi kendi çadınna çağırtb. 
Halbuki silahtar, para kuvvetile 
hekimbaşının adamlanndan biri
ni elde etmiıti ve onun ahından 
mamul bir kutuyu entarisinin ko· 
yun cebinde sakladığını 8ğren
mişti. HiinkArın emrini iştir 
işitmez kötO kötil güldo ve hain 
bir hamle hazırladı. 

Biraz sonra Emir Çelebi hu-
zurda idi, bir iki oyun oynamayı 
müteakıp apdest tazeliyeceğini 
işrap ederek ayağa kalktı, edi· 
bane adımlarla dışan çıkb. Silib
tar, fırsab fevtetmedi, efendisine 
sokuldu, fısıldadı: 

- Hekimbaıı afyon yemlye 
gitti 1 

Hilnklr, aevgili nedimini tath 
bir sesle azarladı: 

- Zavallıya iftira etme, mah
cup olursun. 

- Ben müfteri değilim Padi-
ıahım. Fakat o sizi aldabyor. 
Entarisinin ceplerini arayınız. 
Afyon çıkmazsa beni cezalandırımz. 

Dördüncü Murat, bu kuvvetli 
it.ham üzerine yerinden fırladı, 
dolaşmıya baıladı. Hekimbaşı 
çadıra gelince onu ayakta buldu 
ve bir köşeye çekildi. Padişah, 
geziniyormuş gibi yürüdO, Emir 
Çelebinin yanına gelir gelmez eli
ni koynuna daldırdı ve sordu: 

- Efendi, baka!ım, cebinde ne
ler var? 

Hakikaten iç cebinde bir alba 
kutu vardı ve afyonla doluydu. 
Sultan Murat, bu cürüm vesika
sını sakin sakin açb: 

- Bunlar nedir, dedi, ilaç mı? 
Zavallı hekimbaşı, soğuk so

ğuk ter dökerek cevap verdi: 
- Padişahım; ıslah olunmuş, 

zararı giderilmiş afyon hulasasıdırl 
- Öyle ise yiyiver de göre

lim. 
Şimdi kendi elile afyondan 

hap yapıp hekimbqıya ıuoo
yordu ve hain hain homurdana· 
yordu: 

- Yut, Ef. yutl 
Afyon bittikten sonra emir 

verdi: 
- Otur, şatraoç oynıyalıml •• 
Bu sahnenin sonunda Emir 

Çelebi mezara ııötürülüyordu vo 
Zeynelabidin Ef., yeni hekimbqı 
ııfatile, Padiıahm ayağını 6p
mek lh~ere çadıra getiriliyordu. 

.. )#. .. 

44 üncü Mektep Talebesi Son Postada 

İstanbul 44 üncü llkmektebin beşinci ımıf talebeleri dün muallimlerile birlikte matbaamızı 
ziyaret etmişlerdir. Talebeler, tahrir, tertip ve makine dairelerimizi gezmişler, kendilerine bir gaı.· 
tenin hazırlanma ve intişar safhalarına ait ameli izahat verilmiştir. Resimde kendilerini (SON POSTA) 
nm önünde görllyoraunuı. 

Londra, 19 ( A.A ) - İngillı 
takımı ile Gal ekipi arasında 
Liverpolda ( 25000 ) seyırcmm 

karşışında yapılan futbol maçmd& 
lngiltere İskoçya ile birlikte sa-

hip bulunduğu beynelmilel futbol 
şampiyonluğu müsabakasına ait 
ikinci muzafferiyeti de Gal takı
mını 3 - 1 mağlüp ederek temiD 
eylemiştir. 

İngiliz ekipinden gol atanlar 
Portsmutlu takımını Smitb, Der
bili Kruks ve Hinedir. 

Gal takımının yaptığı bir tek 
golü Kardifli Robins atmıştır. 

Birind hafta yamda iki taraf la 
birer sayı yapDllf bulunuyorlardı. 

Müsaade Verilmedi 
Fransada baz1 şehirlerde r.

bi müsabakalan e!'nasıoda mit ... 
addit koşular yapmak Ozett mi
aaade istiyen dünya rekordmeni 
Ladumeke federasyon bu mh
adeyl vermemİJtir. 

Tildenin intikam Maçı 
Parilte Spor Sarayında ya,,.. 

lan muazzam tenis profesyonel 
müsabakalannda Tilden hasmı 

Alman Nussleni 6-2, 6-3, 6-3 
mağ1Qp emiştir. Yine profesyonel 
Plota Çek Kozeluka 6-3, 6-4, 6-
mağlüp olmuştur. 

Buz OstUnde Hokey 
Pariste Spor sarayında ln

giliz Milli takımı Fransız Muhte
litini 2 - O mağlup etmiştir. B• 
müsabakada on beş bin kip 
bulunmuştur. 

Bir Şampiyonun Galebesi 
Dilnya tüy liklet 94mpiy0Dil 

Battlinz Battalino Şikagoda dWL
ya pmpiyonluğu ıçın yapbğı 
müsabakada hasmı (Earl Maıtro) 
yu on ravuntta sayı hesabile 
mağlüp etmiştir. 

Müsabakada on beş bin lalli 
bulunmuştur. 

Spor Tasarrufu 
Paris 21 - 1932 olimpyaO

Gldecek Fransız ıporcularına .J 
Tahsisat, Meb'usan Meclisioof 
yedi milyondan üç milyona lır 
indirilmiştir. 

Yunan Takımı Galip 
Selinik, 23 - Sellnik .,-

teJiti, Sofya muhtelitini b~ 
karşı t1ç sayı ile mağlup etrDİfÖ'' 

iki Takım Berabere Kaldl 
Atina, 23 - Olympiak<>'; 

Apollon takımlan arasında fu 
maçı Uç Gçe berabere netic.,_. 
miştir. 

Ankara Lik Maçları 

Ankara Futbol Heyetincl~ 
Z1 kanunuevvel 931 ;J 

günü icra edalecek lik ye 

maçlan: . .,.. 
Cebeci sahasında: lkiocı tOll" 

kamlar lik maçı Altınordu -b~ 
latıbarbiye ( hakem : Mu 
Emin B.) 1 t~ 

1stik1Al sahasmda: BirJncbirllJI 
kımlar Çankaya - Gcnçl;/ 1ııcot• 
(şilt) saat 14,30 da ( a 
Kimli Bey) 



PAZAR OLA HASAN BEY 
Kış 

Hasan Bey Misafirlerini Nasıl Karşılıyor? Mulıtarı 

Sevilir Mi? 
Kahyede mevaimler herine 

'-ufU)uyordu. 
Kimi: - Ben yazı .everim, 

tl,ordu. 
Kimi: - lıkbahahan .everim, 

4lyordu. 
Kimi: - Sonbaban "verim, 

tlıorclu. 
Biri çıktı: 
- Ben kıtı severim, dedL 
Herkes itiraz ediyor: 
- Ayol, k11 da sevilir mi? .,e bağlnyordu. 
O vakite kadar ıuıan Hasan 

B. dedi ki: 
- K&nllrcDJerden başka in-

-.Jann da katı Mvdilderiai yeni 
tL,..,onm. 

Tesellisi 
Genç bir karı koca Huu Beyi 

lab..ıacla yemeğe davet ettiJer. 
Ldmıo 11t1nde yeni uyaplan 
~- Ganon. çcnalan ptirir
._, ayalı hafifçe .endeledi, 
torbayı kadmm llltüne biraz 

clllda. 

-
-

• 
' 

- 1 -

/(im Ôldürdü? 
Hasan B. bir ke>ye gitmitlL 

it için k6ytln muhtarını anyorda. 
Köylüler dediler ki: 

- Ah, IOl'llla Huu ee,, 
muhtar &idil; Jerine yenim de 
relmedi. Zavallının hangi ~ 
Lktan 6ldüğüııü bilmiyoruz. 

Hasan B. aordu: 
- Doktor çağırmaduua m? 
- Bu köyde bekim yoldm, 

Hasaa Bey. 
Huan B. pfb: 
- AIJ•hallah... dedi, heWw 

yokaa muhtan kim alc:llrcll1? 

Ne Eksikmiş? 
Biri kız, biri de erkek ~ 

ptin - gilvey oyuna opa_,a 
'-tlacldar. 

Hasan B. de hunim .. ,,, .. 
,ordu. 

Çocuklar mendller, ..... 
yaptılar, ev kurdular, ka..
ettiler, nihayet bopa•J• bnr 
wrdiler. 

HuanB.araı....a "'6 
· - Hepli ip •IUlai cletl, .... 

pnma tarafa ebik. 
Lam balavak yerinden uç-

1-fb: 
Haua Bey - Bizim evdeki yerli mallar bana yetişir. l>ıfarıdan itballh kestim. Yeni liste 

çakınaya kadar bekleyin r 
- Nesi eklik, Haan Ama? 
- Ona aia aalam•wm1 Bir 

- Eyvah, yepyeni eJbiH leke 
alacak. 

Hasan Bey kan kocaya teskin 
ip.. dedi kiı 

- Merak etmeyin, içinde bir 
clamla yai yoktur, leke yapmaz. 

• 1çkinin Zararları 
içkiden bahsediliyordu. Her· 

kes içkinin zararlarını sayıp d ö· 
küyordu. Biri ~ediki : 

- V allabi, herkes böyle söy
ler: içkinin zaran varmış, Fakat 
benim babam on alta yqından-
1.eri içer. Buglin altmıf. dokuz 
,.._dadır ye aapa uğlamd&r. 

Hasan 8. dedi ki: 
- Belki baban içki içme-

-,di bagln .ekMD JaflDA plirdi. 
BiF••ea ki. 

TÜRKÜ 

-·-Ey benim güz.el turnam, 
Elimde kaldı zarmım, 
Merd etme sakın iNi, 
&111 göziinden ""'""',,,_ 

* Eg hnim ıaazlı serçem, 
Baıın4a ipelc perp1m, 
UflU'anda lctılmadı: 
E'flilnıl•, laalı111, ~m. 

Ha. B. 

ihracat Meselesi 

Çocuk - Hasan Bey, ihracatın çoğalmaıı iyı midir? 
~~ Bey - Elbette 1 . . 
'\"VCuk - Tevekkeli değil, beni de bugtin mektepten ıhraç ettılerl 

Şarkı SölJ/igen 
Dilenci 

Şarkılar sCSyliyerek dilenen 
bir dilenci vardı . 

Bir gün Hasan Beyin kapısı 
önünde durdu, birçok türküler, 
şarkılar söyledi, sonra · 

- Hasan Bey, dedi, fakirim, 
halime acı, bana bir sadaka ver. 

Hasan Bey batını peocere
clea uzattı : 

- Şukılar .&yllyonun, key• 
finden daram91onun, ben .enin 
nene aayayam? 

Çaresi Var 
Bir çocuk, Hasan Beye koşa 

kota ıt:ldi: 
- Hasan Amca, dedi, kar-

deşimin balonunu kaç.rdtm, uçtu 
fitti, ne yapayım? 

Hasan B. dGf&ndü: 
- Ne yapacak11n? dedi, bü

ylnila, tayyareci olunun, havaya 
çıkanan, kardqinin balonunu 
arı.r, bulur, kendisine Terirıin. 

Hasan B. Ve Sütçü 
Hasan BeJ kapıdan süt alı· 

yordu. Şöyle bir siltl muayene 
edince dedi ld: 

- SlltçObat•··· Bu dt baliı 
degil... Yarıdan faılaıı au. 

- Amma da Japbn ha ... Bu
nun içinde bir damla su )'Ok. 

- Haydi, ba7di. .. Bana anlat
ma... Vaktile ben de ıntçülük 
ettim, bilirim. 

SOtçi Huaa 8eJi tamyordu. 
gülerek dedi ki ; 

- Hasan Bey, ıen "Vaktile 
ıiltçOIOk etmit olsaydın benden 
halis ıUt utemeJi akhndan bile 
geçirmez din. 

BirHedige 
Batında il~ beş illi bulunan, 

ıe}lıek aaçh hir adam Haaan 
Beyle konuıuyordu: 

- Ha.an Bey dedi, karıma 
~ok nadir, az bulunan bir hediye 
-wermek iatiyorum. Ne •ertem 
iyidir acaba? 

Hasan Bey dftt6nd0: 
- Senin aaçJanndan bir hi

tam kea verf dedi. 

TÜRKÜ 
-2-

Eg hnim pisipisim, 
Yeni açmıı nerlci•lnı. 
Etra/uuı lıe/an•tı: 
De/ıptll milwnisi-. 

* Eg beniın cici kızı111, 
Geçmedi hala hızım, 
Gel beni golclagıoer: 
Evde ıapagalnızım. 

Hl. 8. 

tabanca eksik, tabanc:a. 

Pantalon 
Hasan Bey çocukta. Baba

bir elbisesini bozarak ona .,_.. 
talon yapmıılardı. 

Bir gün komşular, Haspn 8e.JI 
okşuyorlar ve diyorlardı ki: 

- Ağzı tıpkı annesinin ağn, 
ı&zleri babasmm gözleri. .. 

Hasan Bey abldı: 
- Pantaloa da balM•ı• ,_.. 

taJonuf dedi. 

Aptallık Meselesi 
Biri sordu: 
- Hasan B. insana aptallllı 

babadan geçer ma7 
Hasan Be7: 
- Haydi, haydi, detl, ... 

banın glnaluna girme! 

Bir Tali Tecrübesi 

- Ben çok talili adamımd11, Hum Bey. 
- Ôyle ise bana oa lira borç ver, talün ftl'&a 8clerim ! 



8 Sayfa SON POSTA 

BÜYÜK TAR ·Hl TEFRİKAMIZ İhtikirla Mücadele Sözde 
Kalmamak Gerektir 

ŞEN 

GÖNİtL 
-30-

Sipahi Ahmet, bahsin liffe
ye mütehammil olmadığını hatır
latmaya lüzum gördii: 

- Ahret yolcularına ağırlık 
rakışır. Bu kötü sözleri bırakın. 

Baki Ağa, bu ihtara da aldır
madı: 

- Öleceğiz diye ağla7abm 
mı?.. Bırak ta gülü,elim. Hem 
ben sana birşey aöyli1eyim mi: 
içime bir türln ölüm sızısı ç&k
mDyor. Kendimi diri buluyorum. 

Sinan oğlu: 
- Acayip, dedi. yOreğin bu 

kadar rahat ba. Yoksa kurtulut 
mu umuyorsun ? 

- iki el bir baf içindir yav• 
rum. Ben de ellerimi bafımı ko
rumak için kullanırsam çok mu ? 

Hepsinin yüreğinde miskin bir 
itaatle öJüvermemek için kuvvet· 
li bir isyan arzusu vardı ve bu 
abeple Yeniçeri Bakinin ortaya 
attığı fikir, hepsinin kafasında 
makeı bulmuştu. Artık yaşamak 
için cidale ablmağı düşDnüyorlar 
Ye bu esas üzerine milnakaşa 
)'iiriltOyorlardL 

Fakat bu muhayyel, cidal 
için makul bir tekil bulamıyor• 
lardı. Bir kere kendilerinin ne· 
yolda 6ldürüleceklerini bilmiyor• 

lardı. Eğer mesleki kaidelere ri· 
ayet olunacaksa Sipahi hanında 
Yeya yeniçeri kışlasında boğul· 
malan lazımdı! O vakit. kelleyi 
kurtarmak imkim yoktu. Çünkü 
cellit, yine kendi zümrelerine 
mensup olacaktı ve onlara el 
kaldırmak zllmrevl iman dolayı· 
aile caiz değildi. Kendilerine is· 
nat ol&1nan cürümlerin adi nevi· 
den olması, siyasetle ve asker· 
likle ali1<adar bulunmaması ha· 
sebile diğer mücrimler gibi öl
dllrüleceklerse vaziyet değişe
cekti. Ozamao, dilediklerini yap

mak için hür bırakalmıı gibi bir 
mevkie düşüyorlardı. Onların 
mahkeme tarafından para ile 
bıtulmuş cellatlara koyun gibi 
batlannt uzatmak mecburiyetleri 
Joktu. Bu takdirde hükmün hak 
muvace ıesinde infaz edilmesi 
icap ediyordu. Demek ki Çöp
ilk Turpu ve A•cı Burhan 
oynadıklan oyunun sonunu seyir 
için 1ahneye geleceklerdi ve 
kendileri birer birer kesilirken 
ODiar bıyık bükeceklerdi. 

• Bilhassa bu tahayylU, kaba· 
dayıları çileden çakaro:ıya klfi 
ıelmifli, ve hepsi ölüm yerinde 
ftl' kuvvetlerile mllcadeleye yemin 
etmiflerdi. Evet. meclisten alel· 
ide mücrimlerin idam yeri olan 
Balıkpazarına g6türüldükleri bal· 
ele iptida ıea çıkarmıyacaklar, 
teslimiyet gösterecekler ve tam 
yerinde cellatlann, mubafızlann 
listüne ahlacr.ıklardı. Bu hamlenin 
sonunu düşünmüyorlardı. Çih' ü 
mağlôbiyetlerile ta ~as ıuJ edec"k 
netice, şimdi muka. ,·er olan ak • 
betten başka birşey olmıyacakb. 
Fakat kazanırlarsa?.. Oh, bu ne 

Avcı Burlıanı sık sık luıcaklıgaralc lıa.qkırıgordaı 
- B.cerdin, ha işi d• becerdin. 

ve ç&plilk Turpu Mahmut, bu za· 
fer önünde na11l sersemleşecekti? 

Ve billihtiyar içini çekti : 
- Belki sonuncu rOyayı gö • 

receğiz. Onun için rahat uzanalım. 

Biraz sonra uyumuılardı. Ko
yu karanlığın içinde vOcutleri gö-

rülmüyor. horultuları işitiliyordu. 

Bu intizamsız gürültn, höcerenin 
ıssızlığını adeta ısmyordu ve Me· 
riç; kendi ıarif ahenginin, o sırn 

Ölüm mahkümlan, bir nevi 

zihin mağşuşiyetioe delalet eden 

bu hulya üzerine dakikalarca çe· 
ne çaldılar ve nihayet yoruldu- , 

lar. Hayli zamandır uyumamış

lardı, renk renk vak'alar, hadi
selere siniiterini teşviş etmişti. 

Bu uzun münakaşa, o teşevvüşll 
çoğalttığmdan esnemiye başla· 
amışlardı. Sipahi Ahnıet: 

• mınltısınm hırpalanmasından kız· 

mı~ gibi demir kapanın eşiğine 
köpükten silleler gönderiyordu. 

- Eh, dedi, 'uykumuz geldi. ( Arkaainr ) 

Ecelle karşılaşmadan şöyle bir 
kıvrılahm, tatlı bir rüya görelim. Bu akşam 

saat 21, 30 da ISTAHBUl mmımı 

MUVAFFAKIYET 
MAJIK 
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tertip etmişlerdir 

B~ tün koltukler numaralı olduğundan biletler bugünden iti· 
haren saltırnağa başlanmıştır. 

~~~~~~~ ~~------..rz ................................. .. 

ea, tarafı 1 inci 1ayfada 

Bu davet üzerine gelen esnafla 
yapılan içtimaa, şehrimizde bulu
nan lktısat Vekaleti Ticaret 
Müsteşarı Hüsnü Bey riyaset 
etmiştir. HUsnü Bey evveli et

nafa tunları söylemiştir: 
- " Hükumetin son aldığı 

kararın, pahnlıhk doğurması 
mantıki değildir. Alman karar 
memleketin ihtiyacına göre tes· 
bit edilmiştir. İcap ederse. daha 
ziyade tevsi edilecek veya azal· 
blacaktır. Maksaclımız, peraken· 
decilerin eline geçecek malların 
ihtikara sebebiyet vermemesi 
için toptancı esnafının fikirlerini 
almakhr. ,, 

Bunun üzerine hazır bulunan
lardan birçoğu söz almışlardır. 
Bunlardan bir kısmı doğrudan 
doğruya tahdit dolayısile ken
dilerinin di1ştükleri müşkillitı 

ileri sürmüşler, bir kısmı da ih· 
tikir meselesi üzerinde fikir 
beyan etmişlerdir. Dikkate şayan 
olan muhavereleri kaydediyoruz: 

Evveli saz alan cam tüccarı 

lsak Levi Efendi demiştir ki: 
"-Bu tahdit kararının neti· 

cesi olmak üzere fiatlerin yük
selmemesine imkan yoktur. Sizde 
bunu takdir ediyorsunuz ki tedbir 
almak istiyorsunuz. Malumdur ki 
mal azalınca fiat yükselir." 

Tiiccardan Kemal Bey de ıun· 
lan söyledi : 

- "Hükumetin bu karan ıa· 
yanı teşekkürdür. Çünkü para
mızın dışarıya çıkmasına mini 
olacaktır. Yalnız son şeklin tat· 
bikabndaki miişklilAt bizi şaşırttı. 
Avrupa ile el'an muamelitımaz 

karma karışık bir bal aldı. Açı· 
lan münakasalara iştirak edemi
yoruz. Çünkü siparit veremiyo
ruz. Eğer tatbikat kolaylaşırsa 
şikayetler kalmaz. lbtikir olacak 
diye telaşa hacet yoktur. " 

Salti Franko Efendi de: 
- "Gümrükte ve yolda bulu

nan mallar sahiplerine veriline 
pahalalık olmaz, dedi. Kendisinin 
mühim miktarda çıkaramadığı 
mala olduğu anlaşılıyordu. Boyacı 
tüccarından biri de: 

-"Fırça ile yapılan boyacılık 
ölmek ü1eredir. Bu esnaf aç kal· 
mıt_tır: Çünkil firça ithali mene
dilmiştir. Fırça olmayınca el ile 
boyanmıyor!., Dedi. 

Halil Ali Bey isminde bir 
toptancı da şu iddiada bulundu: 

- iddia edildiği kadar paha· 
lık yoktur. Memleketteki mal az 
değildir. Buna mukabil ihtiyaç 
azdır. ihtikara mahal yoktur . ., 

Bundan sonra bir şirketin 
avukatı olarak içtimaa gelen Se
lim Bey namındaki zat ayağa 

kalktı ve dedi ki: 
- Ben afaki bir tekilde 

miitalea yürüteceğim ve Odaya 
tariz edeceğim ... 

Riyaset makamında bulunan 
Müteşar Hüsnü Bey bu zatin söz 
söylemesine müsaade etmedi. 
Odaya tariz 1adedimis haricin· 
dedir, dedi. 

Tariz etmek istiyen rat, çok 
uğrafb fakrıt söz .ılmıyn muvaf· 
fak olamacl . NihayJt fikirl,.r fU 
esasta toplankı: 

Pahalılığın önüne geçmek için 
rekabete yol açmak lazımdır. 
Halbuki malların azlığından buna 
imkin yoktur. Bütün bu iddialar 
dinlendikten sonra Müsteşar 
Hüsnil Bey bunların hepsine bir
~ .. -~va~ verdi. Dedi ki: 

Anlaşdıyor ki pabalılıi' 
tevlit edecek hiçbir sebep yoktur• 
Alınacak tedbirlerle fili inhisarCI"' 
lığa meydan vermiyeceğiz. Tat
bikat sahasındaki uıUşkiUib vak'a 
olarak tesbit ettik. Odaya bildir
dik. Oda Vekalete bildirir. Te~ 
bir alınır. Pahalılık artık mevzud 
bahsolamaz. Buna meydan da vr 
rilmemelidir. Tüccardan bunu ir 
tiyoruz." 

Gümrüklerin Vaziyeti 
Dün de gOmrilklerde beyar 

namelerin tetkikine devam edil
mit ve kontenjanlar mucibince 
çıkanlmasına müsaade edileli 
mallar için sahiplerine ikl ytld 
yakın beyanname verilmiftİ'• 
Kontenjan listelerine übl olllll" 
yan eski senelere ait mallar dll 
kimilen çıkar1lmttbr• Tahdide 
tibi olan mallardan 931 aend
nin üçünı:ll ayına ait olanlafllJ 
beyannameleri diin tetkik edil
miştir. Geriye daha sekiz ay~ 
malların beyannameleri kalmqbt• 
Bunların da bu ayın aonuo' 
kadar ikmaline çalaşalmaktadar. 

Karışıkhk Yine Devam Ediyor 
Dün bir beyanname ile koO" 

tenjan dahilinde mühim ( 600) 
çuvallık kahve ithaline mQaaadt 
edilmiştir. Fakat bu huau1ta det' 
hal bir ihbar yapalmıı ve 1"' 
kahvelerin bir gün evvel deaİ' 
yolile gelmiş yeni mallar oldui• 
halbuki bundan evvel beyannalllt" 
si verilmiş kahveler bulundui' 
anlaşılmıştır. Bunun llzerine bf 
beyanname derhal Ahibindell 
alınmış, vizesi iptal edilerek ...al' 
lann çıkmasına müsaade e~ 
mittir. 

Dun Mal Gelmedi 
Dün, tahdit kararnamealadd' 

evvel şehrimizdeki tacirlerin .,,
dikleri siparİflere ait mal gelJO" 
miştir. 

~iparişler kısmen bittiği. idi' 
men de tacirler tarafından d~ 
rulduğu anlaşılmaktadır. 

Mısır HUkômeti de Karar Al~ 
ihracat piyasamızda, TllrkiY ~ 

ki ıon vaziyet ilzerine Mılll' -,;_ 
kümelinin de bazı itbal&t et 1 
hakkında tahdit karan aldafl r 
yiası dolaımıthr. ~ 

ihracat Ofisinin yapbl'ı ~ 
teşebbilı neticesinde bu ....,..... ; 
doğru olmadığı anlaşalmaıbt• 

Mavna Kalmadı it? tf 
Mavnalar dolu oldul" .... ..111' 

mal gelecek oluna LimaD ~_.:. 
tinin bunlan karplayaaa&,.
tahmin ediliyor. _A 

1-otolra/ Ta/alili KllP""!-
...,,, 

Tablatinfsl ll'rea•ek llltli"';
fotografınaa 5 adet _,.. ... 

Ukte ıhderial&. ,.,.... ... _. ,,,,.,. 

l•lm, mealek 
HJa ~P't\t 'I 

Fotofraf latlıar 

edecek mi 'I 
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BehiceKadınefendi OyleHeyecandaldi 

• 
Ki Bir Cariyeden Başkasını istemiyordu 

O Kadının Sözleri De Hiçbir Tesir İcra Etmiyordu 
yaşlı bir kadın olmakla beraber, 

NAKrtl ZIYA ŞAKlR 
Her lıakkı mahfuzdur 

-150-

Behice K:ıdıncfendiyi teskin 
edebilmek için başka bir çareye 
tevessül edildi. Rasim Bey, yam· 
na muhafız zabitlerden Mahmut 
ve lbrabim Beylerle Cavit ve 
Şöhrettin Ağalan aldı. Ve pembe 
aalona girdi. 

Kadmef endi, bu heyet kar
fısında bira:ı aükünet keapeder 
gibi oldu. Fakat. yine aözUnde 
1arar ediyor ; Abdülbamitten 
kat 'iyyea ayralmak iatedi;ini söy

lüyordu. 
Onun hiç olmazsa analık 

tefkatine müracaat ederek vazi
yeti çirkin ıeklinden kurtarmak 
için, bir (şebıade) si olduğunu 
aöylediler. O zaman, Kadıoefendi: 

- Onu da benden gaspedi
yorlar. 

Diye, yeis ve ıstırapla hay-

Abdülhamidin Zabtigtı 
Nazırlarından Hafız P,. 

yanına göndermekti. Nurettin 
Efendi de birederJerinden birinin 
yanına verilebilirdi. Ben vaktile 
biradere böyle mi yaptım? Unut
mamak lazım gelir ki, vaktile 
onun bir hareminin de bazı mü
nasebetsiz ahvali zuhur etmişti. 
Hanedanm namusunu vikayeten 

kırdı. 
11 

ben o kadını hem ailesinin nez-

Gece, sarayda hiç kimse uyu- dine gönderdim. Biraderi o be-
madı. Ve kadmefendi mütema- ladan kurtardım. Bunu, hiç kimse 
di bir tarassut ve nezaret altında duymadı.. Halbuki bizim mesele, 
bulunduruldu. Çünkü, ya hayatı- dallandı, budaklandı. 1şidenler 
na kastetmesinden veyahut, Ah- ~!mdi kimbilir neler diyecek? •• 
dülhamide birşey yapmasından ~~ı:r. birşey ki, ŞU} uu vukuundan 

korkuluyordu. Durdu. Derin derin içini çek-
Sabahleyin, ( lradei seniye ) ti, Artı~ sesi titriyordu, gittikçe 

hükmünün infazına sıra gelmişti. artan bir heyecan ile: 
lki hemşirenin aynlması, çok fe- - Bu, benim namusuma do-
ci oldu. Tasvire bamm, göz yaş- konuyor. Hayır.. Hayır.. Bu ka-
lan arasında saraydan aynldı. din burada olmaz. Zaten içercle, 
Rasim ve Mahmut beylerle inzi- kadınlar da kıyamet kopanyorlar •• 
bat memurlarandan Rıza efendi- Onu burada istemiyorlar. Rica 
nin nezareti altında merkez ku- ederim, buna bir çare diişiinelim. 
mandanlığma götürüldü. Diyor ve gözleri bir noktaya 

dalıp gidiyordu. 
Sabahleyin erkenden doktor 19 Mart !130 

Atıf B. saraya celbedildi. Harem ı Nı .. n 914 

dairesi, Adeta bir hastahane ha- Abdülhamit, Behice Kadın-

onu memnun etmek için pervane 
gibi etrafında dönüyor.. Teskin 

edecek söiler söylüyor. Fakat 
bütün bunlar Kadmefendinin 

' 
üzerinde hiçbir salah ve sükunet 
tesiri husule getirıniyor. .. 

Öğleden sonra saat iki bu
çuğa geliyordu. Behice Kadın
efeodiye birenbire fenalık geldi. 

Nuri Ağa hemen muhafıı.lık 
dairesine kcştu. Bereket versin 
doktor Atıf Bey orada imif. Abf 

Bey derhal hareme geldi. Kada
nefendimn odasına ıirdi. O es-
nada Kadmefendi kanepenin &ze
rinde yabyordu. Dilriiba Kalfa 

tarafından başına bir 6rtG ko
nulmuş, dizlerile arkuı da bir 
battaniye ile aanlmlfb· 

Kadınefendi evveli doktora 
dikdik baktı. Belki de ağır bir 
muamelede buluoacakb. Fakat 

doktorun ağır, vakur tavırlan, 
gözlüklerinin arkasından tefkat 
okunan gözleri herhalde buna 

mani oldu. Doktor, yavaş yavaş 
onun yanına takarrup ederek 
durdu: 

- Neniz var Hanımefendi ? ..• 
O zaman, Kadmefendi bir 

zenberekle mOtaharrik gibi bir
denbire yerinden hrladı. Dideriu
delri battaniyeyi bir tarafa ata
rak ayağa kalktı. Asabi ve mDte
tebeyyiç bir lisanla haykanmya 

bafladı : 
- Ne olacak ?. Halimi gCSr

müyor muaonuz?. Beni deli ede
cekler ••• Beni aldattılar.. Buraya 

getirerek bir cani gibi beni bu
raya kapadılar. Gfıya ıiyasetcn 
getirmişler. Bu ne demek 1 

(Arkuı nr) 

efendinin bir An evvel saraydan 
line gelmiıti. Herkes, sinir bub- başka bir yere naklluonması bak- ı T '-- 1 

d 
· · Gu"'nün ı aKVimi 

ranm an muztarıpb. kında Rasim Beyle Enver Paşaya __ .....;;:~;....--------' 
Abdülhamit, doktoru görür haber gönderdi. Fakat, bu arzu-

g6rmcz şikayete baş!adı: sunun kabul edileceğini hiç zan-
- Halimizi görüyorsunuz ya, netmiyorum. 

doktor Bey... Bilmem ki bizden Behice Kadınefendi daha 
ne istiyorlar? Hergün bir sebeple hal~. ~uhran. ve heyecan içinde 

( Hunkar carıyelerinden Dilrüba 
bizi rencide ediyorlar. Akşam kalfa ) dan başka odasına hiçbir 
hiçbirimiz uyumadık. Hiç bu ka- kadm sokmuyor. o·ırüba kalfa, 

dın buraya gönderilir mi?.. Bu- • 

rada mevkuf kalacakmış.. Ne 
münasebet?.. Burada, buradaki 
kadınların arasında bu, nasıl 
olur? ... Hem artık ben bu kadım 
İstemıyorum. O da, beni istemi
yor. Gece, muhafıi zabitlerin 
huzurunda fikrini açıkça söyle
llliş.. Benden ayrılmak istemiş .. 
Bunlar, ne çirkin şeyler. AdetA 
IDahalle kavaalanna benziyen 
bir takım mü;asebetsizlikler ... 

Başını iki tarafa sallıyarak 
•cı acı sözfine devam etti: 

h - Bilmem ki birader de 
ö llnarnış mı?.. Nedir? Her halde 
h~le olacak. Eğer öyle olmasaydı, 
ı~f? mesele bu hale getirilir mi 

la Bu hususta yapılacak en aki
~e tedbir, bu kadına bir mik-

ınaaı tahisia ederek ailesinin 
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Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 
19------- YAZAN: Selma Z. 

Nihayet akşam oldu. Paydos 
çam çaldı. Şapkamı giyerken 
Mis Valeyin hizmetçisi gelerek 
Misin beni görmek istediğini 
söyledi... Derhal işi anladım. 
Fakat, Misin karşısına helecansız 
ve hakkımdan emin olarak çık
mak için bütün kuvvetimi sar
federek itidalime hakim bir va
ziyet aldım. 

Mis, odasında yaııhanenio 
yanında ayakta duruyordu. Ben 
de karşısında durdum. Sakin 
bir sesle: 

- Beni istemişsiniz. Mis Va
ley. 

Dedim. O, evvela bafıfçe ök
sürdü. Bir iki defa yutkundu. 
Mühim bir nutuk irat etmiye 
hazırlamr gibi bir poz aldık
tan sonra: 

- Veeeel ... 
Diye 16ze bqladı ve devam 

etti. 
- Mia Siln.. lliWJet me.e-

Gözlerimin önüne ıiyab bir 
perde iniyor.. her tar f fırıl fınl 
dönüyordu. Kapılardan nasıl 
geçtim.. merdivenden nasıl in-
d!m·: sokağa, ~nasıl çıktım; hiç 
bılmıyorum... Adeta bütan mu--
vazenemi kaybetmiş gibiydim. 
Adım başında birine çarpıyor
d_um ve beni sarhoş zannedenle
rın tüpheli nazarJanm pekAll 
hissetmekle beraber bir türlB 
kendimi toplıyamıyordum. Ba 
sersemlikle ( Avencselma) daki 
parka kadar geldim. 

Yalnız kaJmıya ve düşilnmiye 
çok ihtiyacım vardı. T enba bir 
köşeye sokuldum. Boş bir kane
penin listüne oturdum. Ateşler 
içinde yanan başımı, avuçlanmın 
içine aldım. Dirseklerimi dizleri
me dayadım. Diişünmiye baş

ladım. Zavallı kafacığımı:ıa inen bu 
ağır darbe, ne idi ? .. Ve, nere
den gelmişti? •• Ortada hiç aebep 
yokken, beni ve milletimi Diçia 
tahkir ediyorlarda ?.. Ben, h• 

Holiwtta arlütlerin oalcit ıeçirdilcleri içici ger/erinden 6lri 

leaile meıgul olanluı " başka Ermem lmlanna ne yapllllflım? 
milletlere hilrmet etmeyi bilmi- Bu kadar zamandır, ayru atelye-
yenleri m6euesmde görmek iste- de çaiıfbğımız halde, kendilerioe 
mediğimi maalesef Bize aöyle- bir tek söz bile söylememittim. 
mek mecburiyetindeyim. Farzedelim ki, milliyetlerinin 

- Fakat Mis..·· gayz ve kini, onları harekete 
- Lutfen beni dinleyiniz.Alel- getirmiş olsun. Fakat, milliyetle· 

husus, milliyetiniz hakkında da bi- rinio bu sekmez gayz ve kininin 
zim için bir ıliphe hasıl olmuş- acısını çıkarmak için bula bula 
tur. Şüpheli insanları İf]erimde benim gibi zavallı ve kimsesiz 
kullanmak Adetim değildir. Bu bir kızı mı bulmuşlardı ? Hem, 
hususta Mis Kılarkın da maalesef ben Türk olduğumu okadar 
aldandığıodan pek müteessirim. büyük bir inat ile sakladığım 
Bunun için size izin vermek mec- halde, bunlar benim bu sırrımı 
buriyeti basıl oluyor ... Lutfen ıunu nasıl keşfetmişlerdi? ... 
alınız... Biltiin bu auaJlere cevap 

Bu büyük darbe karşısında vermiye uğraşırken, birdenbire 
sendelememek için bütün metaneti- aklıma, on gün k dar cv-

mi topladım. Misin uzattığı zarfı, vel cereyan eden yazı rue· 
elimle itereki gururla kalkan ba- selesi geldi. O zaman berşey, 
şımı salladım ve cevap verdim: gözlerimin önünde yavas ya\ aş 

- Attık, sizin elinizden hiç- vuzuh kesbetti. B .. nimle okarbr 
birşey kabul edemem Mis Valey... samimi olan ( Morli ) nin, benim 

- Fakat bu, sizin hakkınızdır. sırrımı öğrenmesine ve bunu <la 
GnldOm ve müstehzi bir önüne gelene söylemesine h ın 

lisanla buna da mukabele ettim: hayret ve hem de tce üf ettim. 
- En büylik hakların ayak Bundan ziyade acındığım bir 

albnda çiğnendiği bir yerde ol- nokta daha vardı. O da bana 

d 
.. b" d' Ç k hakarette bulunan 0 intikamcı 

ugumu ısse ıyorum... o rica piçlerin elimden pek ucuz kur-
ederim Mis, bu parayı bana de- tulması idi. Ben mec:ele bilylime· 
ğil .. dalkavukıarmıza veriniz. sin diye sabretmiş v d şimi sık-

Dedim. Bu sözlerimden Mis- mıştım. Eğer böyle at yeden kovu· 
Valey, çok bozuldu. lacag~ ımı aklım ge e"· i onJn a 

- Vel.. ' güzel bir ders ver· r... bir T u k 
Diye yeni bir nutka başlıyor

du. Fakat ben, büyük ve yOksek 
milletimin bana verdiği ezeli 
gururla başımı biraz daha yuka· 
rı kaldırarak geri döndilm ve 
kapıdan çıkbm. 

kızının, dünyanın n re nde olu sa 
olsu milli} etini talı ı ttirmİ) . 
ceğini o şımarık kö e <'re öğı -
tirdim. Ah babacığ m · te bu u 
yapamamak bana kovu'makı..ın 
daha acı reldi. 
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HİKAYE 

Nakleden : H. R. 
- Kızım Doktor: Semi Ekreme -

G 

arp Nasıl Pa ladı? 
-13- Yazan Emil: Ludvig 

~ 

iman imparatorunu er, 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: S. N. 

SÜR'AT MERAKLISI 
- Senin mi bu otomobil 1 

Tebriik ederim birader. işler 
z 

Cesa sizlikle 
• 
itham Ediyorlardı galiba iyi gidiyor. 

- Giimrükteo yeni çıkardım. 

Köprüye giden otomobiller. çeş· 
menin yamndaki sokaktan sapa
rak Tarla başı caddesi tarikile 
giderler. 

Halbuki İmparator evvelce 
kendisinin yürüttüğü muhakemeyi 
takipten başka birşey yapmamış 
olan Viyana elçisini, yolu şaşıran 
bir arabacıyı haşlar gibi taıir 

ediyordu. Bununla: 
- " Sırplardan :kurtulmak ve 

yakın bir zamanda kurtulmak 
lazımdır " demek istiyorlardı, 
fakat neden lazımgeliyordu? 

Bugün kendisini hiddete sevk 
eden ikinci bir sebep te vahi bir 
gururdur: 

" Bak bu seferde sürçer mi?,, 
Diyordu. 

Daha arka safta ceneral
ların fikri ateşli nedimle· 
rin mustar dilsizliği, veliahtın 
yalan gülüşü, amiralJarın sakit 
11azarlan, Cerman ittihadı taraf· 
tarı matbuatın müstehzi cümlele· 
ri de mevki aimışb. Bu matbu
attır ki, ortaya bir harp ihtimali 
dikildiği zaman Kayser sulhu 

;iltizam edince, hep bir ağızdan 
Kayserin ta kulağı dibinde ve: 

Etrafında en muhteşem, dünyanın 

1 
en mükemmel ordusu olduğunu, 
fakat kendisinde cesaretten eser 
bulunmadığını tekrar tekrar yaz
mışlardı. ,.. 

İmparatorun dahilen de kibir 
ve gururu artmıştı. Bismark 
müteaddit defalar iddia ettiği 
veçhile kıratına sadakati kendi 
imanında buluyordu. Bilakis 
Giyomun imanı kırat bulunması 
hissinden vücut buluyordu. 
"Liıtfubari ile,, tabiri imparatorun 

ağzmda tespih hükmünde idi. Ve 
Kayserin bakik1 haleti ruhiyesini 
bu göster~r. Bu suretle Kayserin 
asıl bağları h<\lka, mütesanit halk 
muhabbetine, halk hürmetine 
değildir. O yapayalnızdır. Bir 
meziyet adamı olarak şu nazari
yeyi bütün ammizadelerine tatbik 
eder. 

Bundan başka bütün prensler 
içinde "F ransuva • F erdinand ., 
dostu idi, yahut öyle görünürdü. 
fakat işte o kadar eski bir hane
dana mensup olan bu prensi 
Alman İmparatorunun dostu ol
masına rağmen katle cesaret 
etmişlerdi. 

Allahın lfıtfu ve imparatorun 
hüsnü nazarı derkar bulunduğu 
halde yine vurmuşlardı. Bu ha· 
dise karşısında Alman impa
ratoru kendini vurmuşlar gibi 
olmuş ve intikam hissine cere
yan vermiştir. 

Ortada Giyomun kJlıcı olma
dan kımıldamaları imkana bulun
ımyan harp Kontları bunu böy
lece evvelden kestirmişlerdi. 

Ô * ğleden sonra Başvekil ile 
Müsteşar Zimmerman Potesdam 
sarayı parkına çağırıldılar, her 
ikisi de layık olduğu veçhile im
paratorlarının fikrindedirler. Za
ten Zir .merman "daha başveki
lin reyını almadan,. Viyanaya 
yollanacak cevap hakkında talimat 
vermiştir. Düşüncesi şudur: 

Vaziyet ciddidir, Avuslur-
ya karar ittihazmda serbesttir. 
Romanyanın kesri hatırına vesile 
vermemeli, Bulgaristanı olqamah, 

mücadaleyi yeriw 
de boğmalı. Müş- [ 
kül ıamanlarda 
bir müttefike 
karşı vazif eJere 
sadakat borcu• 
dur. 

* Başvekil Bet-
man Holveg o 
akşam Viyana-

daki elçisine impa
ratorun emirle
rini iblağ ve şu 
cümleyi de ilave 
ediyor: 

" E .•• - n ıyısı 

Sırbistan üzerine 
derhal yürümek 
olacaktı . ., Tali· 
mat alındığı za
man Kont Hoyos 
oradadır, şiddetle 
tasvip ediyor. 
Filvaki Hoyos el· 
çiden daha genç 
ve daha ateşli
dir ve o gün bü
tün aklamda: · 

-" Sırbistanı 
mahvedeceğiz 1 0 

Fena değil. Beğendin mi ? 
- Beğendim de söz mil ? 

Harika 1.. 
Latif B. son .ıamanda epeyce 

para kazanmıştı. Gösterişi fazlaca 
sevdiği için Paristen bir otomobil 
getirtti. 

Açık sarı, tekerlekleri siyah. 
fenerleri pırıl pırtl parlıyan oto
mobil Litif Beyin Harbiyede 
oturduğu aparbmamn kapısının 
önünde kaldınma yanaşmış du
ruyordu. Geçenler bu mükellef 
arabaya dönüp imrenerek bakı
yorlardı. 

• Eşref Bey de oradan geçer
ken bu muhteşem otomobil na
zarı dikkatini celbetti. Arkada
şım içinde görünce büsbütün 
şaştı. 

Lltif Bey sormuştu: 

- Nereye gidiyorsun Eşre-

fim? 
- istanbulda işim var. Şura· 

radan tramvaya atlıyacağım. 
- Ben seni götüreyim. 

sözünü tekrarlat
mıştır. imparator Fransut1a Jozejin gençlili 

Eşref Bey, arkadaşının yanına 
oturdu. kapıyı kapamadan, oto
mobil yol aldı. Deli şoförler gibi 
aleme caka satmak için, Latif 
Bey, seksen kilometre süratle ara· 
basını sürüyordu. 

Bir iki dakika sonra, Taksim 
abidesi öniine gelmişlerdi. Eşref 
Bey arkadaşına: 

.. 
Ertesi sabahtan itibaren 

Alman Başvekili de, Müsteşarı da 
telaştadır. Zimmerman Viyanada
ki elçilerine hususi bir mektup 
yazıp Avusturyamn mübalağalı 

metaJipte bulunmamasını teminde 
menfaat olduğunu anlatıyor. Fakat 
bu doğru fikir mektupta, mektup 
zarfta, zarf Zimmermanm yazı 
masasının bir köşesinde saklı 

kalmış ve bunu orada sahibi 
tam üç sene sonra makamına 

vedaı sırasında evrakını tanzim 
ederken bulmuştur. 

* Başvekil Bethman de gerile-
yor. Hariciye nazm Zinımerman 

ise Viyana elçilerine bir gün 
evvelki mülakatı anlatırken İmpa
rator hakkında kullandığı " her 
münasebetle Avusturyaya sadık .. 
tabirini Betman siliyor ve " her 
münasebetle 11 kaydini çizerek 
Hükümdarını sadece sadık vasfile 
bırakıyor. 

Bu ilerleme, gerileme hare· 
ketlerini, Bethmannrn bu ezeli 
tereddütlerini bir ay ve daha 
sonra üç sene müddetle görcceğiı. 
Çocukken sınıfınm birincisi idi, 
şimdi de dinlenme!( iizere kadim 
Yunan klasikJerini kendi metin· 
)erinden okuyordu; gençliğinde 

hukuk imtihanlarını parlak bir i 
, surette vermişti. Ondan sonra güzel i 

. 1 

bir ev ve sofra sahibi ve latif bir : 
sınıf arkadaşı olmak üzere methü 

1 

sena edildi. Bethmann Bismarkın: 
- Pürusya aliylilali müşavirler 

ve "aliler yetiştirir, fakat devlet 
adamı asla!.. Sözüne masaddak 
idi. 

lfo 
Ertesi gUn-6 temmuz 1914 tür: 

Kayser seyahate çıkıyor. Hükiim
dar Şimal denizinde dolaşmakta, 
Naz r bal ayım çıkarmak üzere 
Lüsern de, Her Von Stumm 
deniz sahillerinde, güneş banyosu 

almakta, ordu ve donanma ku
mandalan Karlsbad ve Taraspda 
safiyede, Erkanı Harbiye Reisi 
Hanovre de teyzesini tetfin me
rasiminde, başvekil de birkaç gü-

ne kadar kendi arazısine çe
kilecek ve hükumet merkzile 

- Aman Latif çok hızlı gidi
yoı·sun. Polis görlirse ceza yazar. 

- Merak etme. dostum. Alı
şığım. 

telefonla 
edecektir. 

münasebetini idame 

Eşref, zaten korkak, pişman 
olmuştu. Tramvayı tercih edi
yordu. 

(Arkuı var) Taksim meydanından itibaren 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet 

1 ikramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,, 

" 
" 
" 
" 
n 

100 Mükafat 
100 " 
100 " 
100 " 

5 ikramiye 

5 " 
6 " 

15 " 
60 ., 

200 " 
5,000 Amorti 

( 1,000 ) 
( 1,000 
( ı.ooo ) 
( 1,000 ) 
( 10,000) 
( 8,000 ) 
( 5,000 ) 
( 3,000 ) 
( 2,000 ) 
( 1,000 ) 
( 100 ) 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

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

120,000 
200,000 
500,000 

O sokağa girerken, nasıl ol
duğuna Latif Bey de farkına 
varmadan, otomobilin sol kanadı, 
karşıdan bisikletle gelen bir ço
cuğa çarptı, düşürdü. 

- Gördün mü başımıza beli 
açtın. Sana bu kadar hızlı gidil
mez, dedim. 

Eşref arabadan fırladı, çocuğu 
yerden kaldırdı. Bereket hiçbir 
şey olmamıştı. 

Halk toplandı, oradaki polis 
cebinden defterini çıkardı not 
ediyordu. 

Çocuk LAtif Beye: 
- Bana birşey olmadı amma, 

bisikletimin baş tekerleği çarpıl· 
dı. Ben şimdi bu çiçekleri nasıl 
götüreceğim. Dükkandan: "Çabuk 
götür, sonra gel 111 dediler. 

Latif Bey gülerek: 
- Merak etme çocuğum, dedi. 

bisikletin parasını ben veririm. 
Sen bisikleti yavaş yavaş dükki· 
na götür. Ben de çiçekleri nereye 
götüreceksen otomobille çabuk 
götürürüm. Sana darılmazlar. 

Çocuk bu işe memnun oldu, 
hem kendi adresini, hem de çiçek
lerin gideceği adresi verdi. gitti. 

Latif Bey, arkadaşının halini 
görünce: 

-Canım üzülmef Böyle şeyler 

daima olur. Şu çiçekleri götüre
lim de sonra lstanbulda gidece· 
ğin yere seni b:rakmm. 

Beş dakika sonra, Şişlide bir 
apartımanan önünde Latif Bey 
otomobili durdurttu. 

Sen biraz arabanın içinde 
bekle. Çiçekleri bırakayım ge
leyim. 

Jıl 

Eşref Bey saate baktı : 
- Yarım saat oldu, hail LAtif 

gelecek. Ne oldu? Arabayı bırak· 
mak istemiyordum. Fakat ne çare? 

Bir saat olmuştu, orada şoför 
gibi oturuyordu. Nihayet sabrı 
tükendi, otomobili terketti, bir 
tramvaya atladı, işine gitti. 

• 
Tam bir sene Eşref arkada-

şmı görmemişti. Bir gün Eşref 
Bey; arkadaştm Köprüde gördü. 
Yanma gitmek istiyordu, fakat 
belki dargın diye cesaret etınİ'" 
yordu. Latif Bey onu görünce: 

- Merhaba, birader,nasıJsın?· 
- İyiyim ! Sen nasılsın 1 

Bana o gün darıldın mı? 
- Yoo!. 

Latif Bey eski, şık, daiıfl' 
neşeli Latif değildi. Üstü bı~ 
kötült:şmiş, tıraş olmamış, z:ayı 
lamış bir adam. 

- Eşrefçiğim, dur da aoJ~t~; 
ylm. O gün ben on dakika ıç~? 
çıkmıştım, hatırlarsın değil ~ıe 

. tııı 
ÇıçekJer bir Macar artıs 

gidecekmiş. Götürdüm . oıı 
Artisti çok beğendıın· 011 

dakika oturacak yerde, tao>ittİ· 
ay oturdum. Paralarıın f Jdıl 
Otomobili sattım, karı de ;adB 
memleketine gitti, ben or 

kaldım. aerıi"' 
-Gördün mü dostuPl· bilİ 

sözümü dinlemiş olup ta ot?:e~ te 
bızh sürmeseydin, bu fela 
senin başına gelmezdi. 



Şarkın Yeni Peggamb~ri 

KİMDİR? GANDI 
"Cenubi Afrikada Misyoner Cemiye
tinin ilk işi Beni ~ıristiyan Yapmak 
için Kiliseye Davet Etmek Oldu,, 

liğini anlıyamazsınız. Çünkü ken
di dininize nazaran daima yap
bğum hatalan düşünür ve bu 

hataları tamir için çare ararsımz. 
içinde dönüp dolaştığınız bu da

irenin shıe sulh ve sükôn ver
meai milmkün müdür? 

-30-
Gece idi, evime dandüm ve 

odamda yalmz başıma yemek 

Jedikten sonra d&şllnceye daldım. 
Burada benim için derhal yapı-
lacak bir iş yoktu. Ohaldo Mis
ter ( Baker ) in bana alsterdiil 
derin alAkamn sebebi ne olabi· 
lirdi? Bu zabn dindaşlan ile 
temastan ne kazanabilirdim? 

Hıristiyanlık üzerinde tetkikab 
De dereceye kadar ileri götir
meli idim? Sonra da kendi djpdjmi 
bilmeden haristiyanhğan laakild 
manasıuı nasıl anhyabllirdim? 

Bu sualleri kendi kendime 
Irat ettikten sonra d&fiine düşüne 
ha.it bir hal tana buldum: Bana 
Yerilecek olan menulan peşinen 
laiçbir fikre kapılmadan tetkik 
edecek, Mistr Bakerin arkadq-
1.rile de Allah nasıl mukadder 
ettiyae o pkilde meıgul olacak
bm. 

Erteli r&n uat birde Mister 
(Baker) in duuma gittim ve ora
da Mis Harri8, Mil Gabb ile 
(llistr Kotes) e ve daha diğer 

kimselere takdim edildim. Bu 
tanışma muamelesinin hitamım 

llliiteakıp herk~ diz çöktü, ben 
de onları taklit ettim. Burada 
lireııdim ki, her gthı mutat &zere 
J•pılan duada giinftn sakin geç
IDeai ve Allahın kalplere bidayet 
•ermesi niyaz edilirmiş. Bugün 

de öyle yapıldı, fakat mutat du
aya benim için de bir kısam ili
Te ettiler: 

- AUahım bizim aramıza 
yeni gelen bu yeni kardeşe yol 

g5eteriniz, bize verdiğiniz sulh ve 
ıükünu ona da veriniz, bizi kur-
taran Hazreti 1.. onu da kur
tarsın. Biz de Hazreti lsa namma 
niyaz ediyoruz" dediler. Bu içti
mada ne musiki, nede ilihi, hiç 
bir feylmİz yokdu. Duayi müte
akip herkes yemeğe gıtti. Bu me-
rasim beş dakikadan fazla sür

memişti. 

Misis Harris ile Miss Gabb her 
iki~i de yaşlı hanımlardı. Mistr 

Kotes ise gençti. Bu kadınlar 
Pazar günü beni çaya davet et

tiler. İlk haftadan itibaren gitme
ye başladam. İlk içtimada mistr 

(~otes) de vardı, bana din itiba· 
tile haftamı nasıl geçirdiğimi 
~tdu. Anlatbm. Dinledi ve mü· 
~akip hafta içinde hangi eserleri 
~ ~tnakl·ğım lazım geldiğini söy--

dı. 

t k Artık bu zat ile dost olmuş· 
~t · Kendisi sağlam karakterli bir 
lıari ~örünüyor ve beni boyuna 
dıı s:~an dostlari!e tanıştırıyor
d"'. ır zaman geldi ki odamda .. ran 
•ldı.. masanın iizeri bu zattan 
ı._ aıın dini kitaplarla doldu.Bun· 
-cll'1. .. nı· . birini . ıınıfetle okudum ve her 
"iin ~ üzerinde mistr Kotes ile 
~ aşada bulundum. '-tt.r; ( .Kotes ) in beni ta· 

ailelelerin arumda bir 

GtlllllÜIÜI ~ tipik 6ir n•ml 

tanesi Pleymut mezhebine Alik· 
ti. Bu mezhebi Pleymut birader
ler tesis etmitferdir. Hıristiyan-

hjm alelide bir şubesidir. Mü
meyyiz va.& ibadetin harici şe
killerini, papulığı ve herhangi 
dini merasimi ortadan kaldırmış 
olmasından ibarettir. Ben bir glin 

hu aile efradından birile konu· 
şurken bt:kle:nediğim bir vaziyet 

karıısında kaldım. Bu zat bana 
dedi ki: 

- Siz bizim dinimizin rtızel-

Pariste 
Buhran 
Ve Ucuzluk 

Paris 24 - Buhran dolyısi1e 
bilhassa lokantalarda ıayam dikkat 

bir ucuzluk hlsıl olmuştur. Birçok 
lokantalar, fiatlarım yan yarıya 
indirmif'erdir. Bir lokanta, on iki 

yemek yiyen bir müıteriye meccani 
bir yemek ikram edeceğini ilin et· 
miştir. Birçok lokantalar, yemek
lerine kahve ve şarabı bedava 
olarak ilave etmişlerdir. 

Almanyada iki mah~Omiyet 
Be,.li ı, 24 - V alter Kray7.er 

~arl fon Asistes'.ti ismindeki iki 
lıberal gazeteci casusluk t:h 
l
., k" u me• 
il~ 0!1 ~e ız ay hapse mahküın 
edı mıştır. 

Japon A'tın!arı Gidiyor 
Tokyo, 24 - Japonya, Ame

rikaya yeniden 22,5 milyonluk 
yenlik alt n g ·ndermittir. Japon 
Dev et hankas n altın ihtiyab 
1930 teşrinisanisindenberi ( 819 ) 
milyondan (580) mi yona düş· 
müştw. 

Ce u·yet Akvam Ne Diyor? 
Len 1ra 24 -Cem:yeti Akvam 

meclisi, Çinliler.in Japonlara karşı 
bir taarruz yapmalarına mi ıi ol
mıya çalışmaktadır. Medis azası, 
;aponyamıı Mançuriyi derhal tah
liye etmek istf"memesinin hikme
tini anlamışlardır. Fakat Çin mu· 
rahhası, bir Çin heyetinin gönde
rilmesine muvafakat edebilmek 
için Mançnrinin tahliyeiine ba;
lamak liıımıeldiğinde israr et-

mektedir. 

Buna mukabil bir defa da 
bizim dinimizin ne derece müte
kimil olduğunu diişiinüniil: 

Bir imama kendi kendini ıs
lah etmesi mümkihı olamaz. 

Diğer taraftan omuzlanmızan 
nzerine yıfıılan günahın sikletini 

taşımak ta kudretimizin haricin· 
dedir. Ohalde yapılacak 
şey bütin bu günahların 
tasfiyesini laaya bırakmaktır. 
İsa, AUahm leke g6rmemit ve 
yeglne oğludur. Bizzat kendisi, 
ona inananların ebedi bir bayata 
mazhar olacaklanm 1&ylememif 
midir? 

Bize~ bu dünyada günahsız 
yaşamak miimkün değildir. Bunun 
içindir ki, laa bütün insanlarm 
kefaretini vermek maksadile ısb
rap çekmiştir.. Yalnız ona inanan
lardır ki basübadelmevte mazhar 

olacaklardır. Sizin yaşadığınız 
endişe ile dolu hayab dtişftnilnOz, 
bir de bbe veril• .U. ve .a
ktna halums.. 

1Peştede 
Bir 
Muziplik 

Peıte 24 - Yugoslav sefiri 
geçen gftn aıeçhul bir adamnı 
sefarethaneye bir cehennem ma
kinesi bıraktığından hükiimeti 
haberdar etmiftir· Bu makine 
dikkatle kaldırılllllf ve bunun 
adi bir ~alar saat olduğu gariil
müşt :ir. 

Yeni Nt1pigt1I 

Asri Tavukçulok 
lstanbul Ziraat Odası Reiıi ve 

Ticaret mektebi muallimi Salih 
Zeki Bey Asri Tavukçuluk ismin
de iki ciltlik bir eser neşretmiş
tir . Eser yalnız tavukçuluktan 
bahsetmektedir. Eserde Avrupa 
ve Amerikadaki son tavukçuluk 
tetkikleri gözden geç~miş ve en 
nafi Tavuk ırkının yerlı tavuklar 
olduğu neticesıne varılmıştır, 

* Hclivutun "12 inci" numarası 
büyük kıt'ada resiınleri ve en son 
sinema haberlerini havi yeni şe· 
kilde intişar etmiştir· 

Mimar ( Mecmuası ) 
Her ay nefis bir şekilde inti

§ar eden ( Mimar ) mecmuasmm 
(10) uncu sayısı da mesleğe ait 
kıymetli yazı ve resimlerle çık
mışt r. içinde yeni plin ve pro
jeler vardır. Tavsiye ederiz. 

Resimli Şark 
11 numaralı Teşrinisani nua

bası tl~ renkli giizel bir kapak 
içinde ve muhtelif mevzulara ait 
yuıt•n 19ahtevl olarak intişar 
etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Sayfa 11 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

25 Teşrinisani 1931 Çar,amba 
fstanbul - (1200 metre, 5 ki· 

lovat] 18 ile 19 arasında gramofon 
plakları 19,30 ile 20,30 arasında 

alaturka musiki ve Anadolu Ajan· 
sının telgraf haberleri, 20,30 ile 

21 arasında gramofon ile opera 
parçalara , 2,1. ile 22 arasında Bel· 
kıs Hanımın iştiraki ile alaturka 
saz, 22 ile 22,30 ara.;;mda Studyo 
caz handı. 

Heilsberg - 1276 metre, 75 
kilovat J 19 Ticaret adamına tav
siyeler, 19,30 Garbi Almanya 

musiki cemi) etinin koıı'Seri, 20,15 
Frankfnrttan naklen şen gece 

23,30 Berlind"n naklen dans ha
vaları. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilo
vat) 19 Prağdan nakil, 20,10 R. J. 
orke tırası, 20,55 Prağdan nakil, 
22,15 mektup kutusu. 

Mtiblaker - ( 360, metre, 75 
kilovat] 19 Mark piyasası hakkında 
bir konferans, 19,25 Esperanto 
dersleri, 19,45 ~vcigın öliimünün 
yı1dönümü , 20,15 Frankfurllan 
naklen :.?en gece . 

Bükreş - ( 394 metre 16 ki· 
lovat) 19,40 gramofon, 20 klavya 
konseri , 20,30 konferans, 20,45 

Rus Kor şarkılarr, 21, 15 bir keman 
konseri. 

Belgrad - [429 metre 2,5 ki
lovat} 20,30 lsliv musikisi, 21,10 
konser. 

Roma - [441 metre, 75 ki· 
lovat) 20,10 gün haberleri, spor 

haberleri, gramofon, 21 Bastien 
operası, •uhtelif haberler. 

Prai - (488 metre, ıro ki
lovat ) 19,20 Atelye tiyatrosundan 
naklen (Manto) adını taşıyan piyes, 
20,10 konser, 22 son haberler. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki· 

lovat} 19,30 senfoni, 20,45 Viyana 
dansları. 

Peşte - [555 metre, 23 kilo
vat l 19,30 opera binasından nakil 

(fakat piyesin nevi henüz taayün 
etmemiştir.) 

Varşova - [ 1411 metre, 158 
kilovat} 19,30 gramofon, 20 studyo
nun tefrikası, 20, 15 Şikago prensi 
adım taşıyan operet, 22,50 dans 
havaları. 

Berlin - (1635 metre, 75 ki· 
lovat 1 20,15 Siyasi ve içtimai ce· 
reyan lıakkmda konferans, 21,10 
Uyipçiğdan naklen konı;cr. 

.......... 1 •• 1 ... ll8ıa • ' ıaflll8 ..... ~ .......... . 

OSKÜDAR 
HAie Sinemasmda 

YAŞASIN HAYAT 

Müme sili 

Nikola Kolin 

26 Tesrinisani 931 Pe11embe 
İstanbul - (1200 metr~ kilo. 

vat) 18 ile 19 arasında gramofon 
konserleri, 19,5 ile 20,5 araqnda 
Makbule Hanımın i~tirakile ı;az, 
~nadolu A jansımn lıaherle:ri, 20,5 
ıle 21 araı-sında Selim Sun Rey 
tarafından konferans, 21 il• ~ 
arasanda Cennet Hanımın İ§til'akile 
alaturka ın usiki. 22 ile ~ ara· 
sında i\ecip Yakup Be)jn idare in
de al. franga o:rkestrn. 

Heilsberg- [276 ı 1etre 75 kj. 
lo\ at 1 20 Schafor ta afından kü
~ ük hıkayc•lc·r, 20,5 Prağdanııaklen 
Be) ıwlınilel \.\rupa komıeri. 

Brüno - (311 metre 36 kile 
vat) 20,05 kla\) a konseri .20 30 
P 

. , ' 
raf?;d.m naklen Avrupa konseri. 

Mühlaker - [ 360 metre 75 
kil°' atJ 20,30 Franktorttan naklen 
cin i meseleler hakkında Jconfıe. 

ran , 21 Frankforttan naklen kon• 
s~r. 

BUkreş - [394 metre, 16 ki 
lovat ) 20 şarkı konseri, 20,20 
senfoni, 21 konferans, 21,IS rad• 
yo orkestrası. 

Belgrad - (429 metre 2,5 ki· 
lovatJ 20 Doktorun tl\vaiyeleri, 20.5 
Prağdan nakle~f'ynelmilel bnser, 

Roma - l 441 metre 25 ki
volatJ 21 Keman koMeri. 22,M 
son haberler. 

Prağ - [488 mebe Uf) kilo 
vat 1 20,30 Beynelmilel Avrupa 
konseri, proğram Dvorakdan sen
foni Sukdan fantezi Mutbıudan 

hagar, 
Viyana - ( 517 metre; ~ ki· 

lovat) 20,30 Pzağdan ıaakJt• AY· 
rupa konseri. 

Pepe - (550 melm 2t 'lilo. 
vat) 19,30 Macar prlulan, 2),30 
Prağdan naklen A vropa kHllYİ. 

V11J10va - ( 1411 meı. l~ 
kilovat ) 20, 15 salon ubdıa ı • 
21,2..5 komedi, 22,05 dans lunaları. --=---·····---,-------·-

ON. ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 11 
Gazetealsde en bet shie Wt 

vermekte .ıduğumın ~ 
lıedna almü ı.u,.namn, .ı... 
kupea:a kesip .....,... .. '.IS 
bpo:\ topJa7w1o ?atroııtarumr 
~... pe'.& memaım elacaU.... 

Patro:ıl:ır ...,.:llUh e 1 .... 
den itlbaraa lstaab:al ka a.,ı.ı. 
lılr hafta, tafra karii ala .. 
rOn içinde kupon an•• 1Zlıa .... 
me lJirler. .. mlhlJ.t r•,;llıd .. 
ıonra ku1oıılat ka •' eJ nu. 

Pulau• olanlara Patran 
1rönderilmez. 

Tapa ve latanbul karllerl· 
mizin Patronlarını matba
mızdan aldırmaları lazımdır. 

Poıta ile l'Önderilmeıini 
iıtiyenler mektuplanna • 
kurutluk ptı,\ leffetmelidirler. 

r--------..:-------------~~ 
Dikkat: Dercetmekte oldutumuı pro~ramların Avrupaya -ait 

olan kıımı vuati Avrupa aaatine göre tandm edılmiştir. 

istanbul uatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) olduJu 
uman lstanbulda ( 1) e geldiği farzedilmel dir. 

lJogum ve 
mlltehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hatalarım T"ürbe karşwnda 
eski HilAliahmer binuandald 
muayenehanesinde hergün iğ
leden llOIU'a kabul •tmektedir. 

T elefoa t.ı. 22ô2l 

Emrası Clld ye ve 
ZUhrevlye m&teha•All 

Dr. İzzet Kamil 
Saat ikiden altı baçai• kadu Bahçe 
kapı Hacı Bekfw cfllkktıu karflsmdak 

aparlı ada. 

• 
Dr. A. KUl'IEI. 

Cilt Ye zühreYI JauteWclar tedavi
lıaneal Kuak3y bllylk maWleblei 
J&DIBda 3' 



12 Sayfa 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hulisası Kullanınız sütünüzü arthnr 
Çocukları rı kemiklerini 

kuvvetlendirir. 

1 

BORSA 
f stanbul 24 Teşrinisani t 931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
lıterlln 
Dolar A.,,erikaıı 

20 Frank Fr:ın<ıt'I 

20 Liret halyaı• 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank lıviçre 
20 Leva Bulgar 
1 Floriıı Felemenk 

20 Koron Çekoslovak 
t Şilin Avıısturya 
1 Rayhşmark Almanya 
1 Zelotl Lehistan 

10 Ley Romanya 
10 Dinar Yugoslavya 
l Çervoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Loadra 1 lsterllıı kurut 
Ntıy. 1 Türk llr:ltl dolar 
Parla t Türk lirası Frank 
Mllho 1 n ,, Llret 
Brllkul 1 ,, ,, Belga 
Clnene 1 ,. " Frank 
Sofya 1 ., " Leva 
Amesterdam 1 T. ,, Floriıl 
MadrJt l TUr llr;m Pezt;a 
8erlla 1 ,. ,, Mark 
Var90•ra 1 ,. ,, Zelotl 
Blikrq 20 Ley kurut 
Rusya l Çervoncyfç kurq 

7110,00 
212,00 
169,00 
217,00 
118, 
52,--

122, 
so,oe 
85,50 

121,00-
29,00 
49,-,-
23,00 
25,00, 
75,00 

.-

771 
0,47,20,-

1'2,06,00 
9,14,00 
3,39,00 

2,4?.,-,-
68,29,.-

1,17 
s,ss,-

1,99,-
,-

81,30 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acentası: Galatada Köprübatı B. 2362 

1 
Şube A. Sil1'ecl .Mühürdan:adehan 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(KARADENİZ) 26 Teşrinisani 
Perşembe 17 de. 

-
MERSiN POST ASI 

( ANAF ARTA ) 27 Teşri· 
ninni Cuma l O ela Galata Rıh
tımından kalkarlar. 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Lüks ve seri Karadeniz postası 

Bu.. ENT VAPURU 
25 T. sani 

Çarşam 
günü aka şam saat 18 

·,de Sirkeci 

rıhtımından hareketle ( Zongul-
dak, İnebolu, Samsun, Ünye, 
Ordu, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize ve Mapavriye 
azimet \'e avdet edecektir. 

Ynk ve yolcu için Sirkecide 
Vezir iskelesi sokak No. 61 ı 

•mai1ce•n•t•e..:;si.ın13e•m•ü•ra•c•a•a•t.•T•cl111• •211
1•0•3

11
7
18

1 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

AYVALll< Postası 

SELAMET 
vapuru her Perşembe 

akşamı 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanak ale ve Körfez 

tarikile Ayvalığa az1met ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti 'fi! urda da verilir. 
Adres: Y cmişte Ta~ilzade birader
ler. Te fon: lst. 2210 

VAPUR MÜCE. HİZi NAİ 1 BEY 
ıst"nbul - lzmir lznıir - f..tanbul 

arasınd muntazam ıı ri haftalı c posta 
ADNAN 

Lüks vapuru 26 teşrinisnni per
ıembe günü saat 17 de Galata rıhh
mından harnketle 1 inci 2 inci sınıf 
ve yataklı 3 üncü sınıf yolcuları ka
bul ederek do ıru İzmire hareket 
edecektir. 

Seyahat mtiddeti 20 saattir. Büyük 
o:ellerdeki her türlü esbabı istirahat 

mevcuttur. 
Tafıillt için Galata. Site Franıez No. U 

te klin Şarl Sum• acentHına mllracaat. 
Tel. B. O.. 1041 

İstanbul Tramvay Şirketi ----
Evkat Tarifesi 

931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

g .. 
t(J) 
n 
CI"' 
n 
n • -· 

No. Hutut 

10 Şişli-Tünel r 
1 1 Kurtuluş ı 

Tünel 

12 Harbiye 
Fatih 1 

14 Maçka ı 
Tünel 

15 Taksim ı 
Sirkeci 

16 Maç k a-ı 
Bayazıt 

18 T aksim-ı 
Fatih 

19 Kurtuluş- ı 
Bayazıt 

12 Bebek • Eminönü 

2! Orl•k•y-Akmay 1 

5' 8'flkt .. • F aUh 1 

32 Topkapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sfrkeci 

37 Edirnekapı-

1 

Birinci Son 
Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

Şişlic!en - Tünele 3,6,9 6,30 
Tüne!den - Şişliye " 6,55 

Kurtuluşta!l - Tünele 30 21,00 
Tünelden - Kurtuluşa 

" 
21,30 

Harbiyeden - F atilıe 5, 11 6,09 
Fatihten - Harbiyeye 

" 
6,21 

Maçkadan - Tünele 30 20,30 
Tünelden - Maçkaya ,, 21,00 

Taksimden-Sirkeciye 4,5 7,10 
Sirkeciden-Taksime 7 7,35 

Maçkadan-Bayazıta 6,8 6,40 
Bayazlttan-Maçkaya 14 6,33 

Taksimden-Fatihe 15,30 7,30 
Fatihten-Taksime it 8,16 

Kurtuluştan - Bayazıta 6, 11 6,40 
Bayazıttan ·Kurtuluşa 15 7,30 

Beşiktaştan - Bebeğe 6,0J 
Beşiktaştan - Eminönüne 6,26 
Bebekten - Eminönüne 8, 16 6,30 
Eminönünden - Bebeğe 45 6,45 
Bebekten - Karaköye 22,25 
Karaköyden - Bebeğe '23, 10 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 10,16 6,06 

Aksarcıydan - Ortaköye 20 6,45 

Beşiktaştan - Fatihe 7,J 1 7,00 
Fatihten - B~şiktaşa 15 7;46 

Aksaraydan - Topkapıya 6, 12 
T opkapıdan - Sirkeciye 6,10 6,33 
Sirkeciden - Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdan - Bayazıta 60 24,00 
Bayaı1ttan - T opkapıya 24,30 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 6,08 
Yedikuleden-Sirkeciye 6, 11 6,33 
Sirkeciden-Y edikuleye 20 7,13 
Y edikuleden - Bay<J.zıta 60 24,00 
Beyazıttan - Yedilmleye 24,30 
Yedikulcden-Aksaraya 

Aksaraydan Edirnekapıya 6,04 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7· 14 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayazıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapmdan - Aksaraya 

24,10 
24,33 

23,30 
24,00 

1,02 
1,00 

23,30 
24,00 

20,05 
20,30 

22,20 
21,30 

18,30 
19, 16 

21, 10 
22,00 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 

21,30 

20,30 
21, 16 

22,10 
22,46 

1,00 
1,45 
2,05 

22, 14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

22,20 
22,55 

1,00 
1,45 
2,05 

muhafaza 

Asipiiı - ·Kenan 
K.omprimeleri 

diş ağrılarının, soğuk algmlığının 
en birinci ilacıdır .. 

--- -----------

KOLA YLIKLA~~rn~ 

Al A Cw RE USULÜ 
M rif Vek let"nin 8 - 4 • 931 

M t bi, ve '"Hin I. s r e 

D rs Senı.-si R srnl K l p L 

H. SANDER 
Alnınnca, ,, Fransızca ve Edebiy.1t 

Mu:ılliıui 

1 inci Kısmı 40 l\.r. 
2 ıncı kusını 50 " 3 üncü Kısmı 70 " 3 kısru bir yerde 150 

" 

785 Na .ı. ı Kıra ~ G zi M all''l\ 

~ ue ı. ıeri: 

lzmlr 

,. bul O unm ı ır. 19 /3!. 

s yf 'lda i! ... 11 o uu n ı ır. 

TAHSİN ABDİ 
Lisesi ve Orht Mektebi Al n rn~a 

Mu:ı..i: ni 

A}ni Metodun: 
Küçük Cerı Lug ıti 30 Kr. 
l\.hıalliın Hekberi 160 ., 

olmakla beraber Mual\tm B. lere 
ücretsiz verilir. 

İkinci Tabı adedi : 21,000 Hüsnütabiat Matbaası ISTANBUL. Basıldığı ve satıldığı yer -

KIŞLIK 
Muşamba Lastik Ve Potinleriniz 

YENi POSTANE KARŞISINDA 

Lastikçi Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 
~a~ethanelerinde hazırlanmıştır. Fiatlar ehven ve maktu olup 
- Toptan ve perakende satılmaktadır 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı! •. 

Demek fayda vermez ! 

( Türkiye İş Bankası J 
Beyoğlu İkinci Hukuk Hakimli

ğin den : Elyevm ikametgahları meç

hul Fatma ve Hüsnügül :-Ianımbra: 

Mühilrdar zade Nuri Beyin aleyhini• 

ze ikame ettiği dava Beşiktaşta, 

Serencebey yokuşund:t müştereken 

hissedan bulunduğunuz mahallin 
izalel şüyuu talep edilmiş ve ika

metgahınızın meçhul olması hasebile 
olbaptaki tebligatın ilanen ifasma 

rağmen muayyen olan günde yine 
gelmediğinizden bu baptaki gıyap 

kararının Hukuk Usulü Muhakemeleri 
kanununun 405 inci maddesi muci-

bince ilanen tebliğine ve meşal 

mezkiirun da krşfine ve keyfiyetin 29 
teşrinisani 931 pazar günü saat onda 
icrasına ve muhakemesinin de 28 
kanunuevvel 931 bazartesi günü 
saat 9,30 da talikine karar 
verilmiş olduğundan maddei mez!.:ü
re hükmüne tevfikı haraket o!unması 
zımnındn keyfiyet ilan olunur. 

Patoog, Bakteriyo.og 

Dr. • Lutfi 
GÜLHANE SERıR.YATI 

MUALL MLERIN DEN 

Da ve int 1i ha ... talar 
Pato ··k ve B 1 te i o1oji~ 

m ay ne r, icra olUııur. 
Ad e .. : Babai cı.d esi 

vilayet kar-ı sı l 5 N o. 
'1 el i ı ı ht ı ı' ı 

" ,, 

Eczacı Kalfası aramyor 
Saraçhanebaşında İbrahim fla" 

lil eczanesine müracaat. 

İŞ ARIYORUM 
1929 ıenesinde İş Bankasııı• 

intisap ettim. Bir sene merkezde 
bir sene de Isparta merkezinde 
çahştım. İki sene Fransada tab" 
silim vardır. 

' 11 Son Posta " R, F. rumuzuna nıUrııc: 

'li/BELACİ 
• 

FEliMI 

H 
RE S SA ~ ve TA 

Sa ' ke ane yazıla ' res .; 
ve lczy" at.. Kristal, c rn, ~ı::t ·J 
bez üz rir.e her renk ve ~al apıl 
levhal. r, re\lamlar, afişler ~1 5 

• , .. o· 
istanbul Ankara caddt15 ' 

Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
lıtanbıı1 emrn:u ıtl!'ır~viye diı?a ,,~~i Sertabibi 

Ankara ca.' · · ,i ikdam Yurdu karıısnda No. 11 


