


2 Sayla SON POSTA. 

İLi A ( Halkın Sesi] 

RamazanGecelerij-. ..................................... _.. .................... ... 

~~;. ~~~~!:n:: Bir Büyücülük Y apddı 
hakkında münakaıalar çakmıf, 
sonra çalınaca~ı neticesine 
Yarılmıı. Bu buıuata balkın 
mütaleası fU ıekildedir: 

S"llhaddla B. (Galata Bukaı. •d
... ı 123) 

- LAyik bir idarede yaşıyo
nız. Din ile dünyayı ayırd k. 
Dünya işlerine kanşmıyan mlls
tabsen dini Adetlerin ipkas1na 
taraftanm. Milli Adetlerimiz de 
böyledir. Meseli Zeybek 
oyunu ve bu oyun esnasmda 
Zeybek elbisesi ne kadar hcı ... 
Şehrimize başka bir bediilik Ye 

müstesnalık Yeren ramazan kan
dillerile, ıece daYU!lan da bör 
lcdir. Zarif minarelerimiz bu 
ıelıriıı çehresiııe pd6zleri .....ı 
bir asalet verirse, ramazan kan
dillerimiz de ıece!erimize aurdaa 
bir hiledir. 

•&clr-a HHım (Fattb ~arıamba 2!) 

- Ben ramazan gecelerini 
çok severim. Hele iftardan ıonra 
elime kahve fincanını alap ta şöyle 
pencere önilnden lstanbulun ufuk
lanoda b:rer yıldız gibi pınl 
pırıl yanan kandillere b~ kmıya 
bayılınm. Gece ahbap ziyare
tiudea danerkea Mkaldanmuda 
tempo tutan davullar ne kadar 
hoştur. Eent"e bu iki idetimw 
terketmemeliyiz. 

.fr 
Allmet S.7 (Abaray, Cenalıp .. a ead

.... il) 

- Gazetelerde ramazanda 
geceleri sabaha kadar kandiller 
yanmayacak, davul ça!mmıyacak 
diye bir haber okudum. Müte
essir olmuştum. Ne ise beş gün
lilk ramazan bu haberi tekzip 
etti. Hıristiyanların yortulannda 
kilise çaolan sabahlara kadar 
çalınır ve her türlü ayinleri ser
best yapılarken bu iki güzel 
Adetimizi terketmiyo hiçbir lüzum 
yoktur. 

• lrfH 8. (KlçUklbp 51) 

- Ben bazan oruç tutmam. 
Fakat rama.zam Ye ramazanın 
ıüıel Adetlerini çok severim. 
Garp memleketlerinde rınl rırıl 
bir gece hayatı vardır. Ramazan 
bizde böyle bir bayat yarattığı 
için çok faydalı bir aydır. Kao-
di.ler ve davullar da bu hayaLn 
QZip birer hususiyetidir. 

Sahla El Damg1lan 
Balıkpazarında bir kasap hi

lekarlık yapMken yakalanmııtır. 
Bu kasap mezbaha damıunu 
taklit ederek koyunlara ubte 
damgalar vurmuıtur. 

• 
Celil isminde Birisi Muska Yazmak 
Cürmile Polis Tarafından Yakalandı 

Aşk bOynstl yapmak Ye aşk 
muskası yazmak cürmile Celil 
Ef. isminde bir adam dün zabıta 
tarafmdu yakalanarak nezaret 
altına alınmıştır. Aldatıldığım ıöy
liyen ıiklyetçiniıı iddiaADa göre, 
hidiae ıu ıekilde cereyan ~tmiştir; 

Sultu Selimde Çckurbcs
tanda oturan lamail Ef. isminde 
bir zat, bundan birsene evvel 
ayni semtte oturan bir kadına 
kalbi bir allka duymqtur. Fa
kat lsmail Efendi b&liln 

Seyrisefainde 
Yeniden Üç Memura 

işten El Cektirildi 
Seyrisefain İdaresinde yeni bir 

niistimal hadisesinİll tahkikatına 
başlanmış ve üç memura işten el 
çektirilmi~tir. Hadise Seyrisefan 

havuzlarında amele yevmiyeJeriuin 
fazla göster:lmesi şeklindedir. işten 
el çektirilenler de havuzlar memuru 
İhsan, mutemet Sabri beylerle 
eli ~er bir me:nUTdur. Mlfettişler 
tahkik~tı ba,lamı,1ardır. 

Almanlar Bizden 
Ihlamur İstiyor 
Son zaman'.arda Almanyada 

ıhlamur içilmiye başlanmıştır. 
Bunun için bazı A?man firmaları 
Berlin Ticaret Mümessil!iğimize 
müracaat ederek Türkiyeden ıh
lamur çiçeği, salep kökü ve sarı 
zırnık almak istediklerini bildir
mişlerdir. Almanyaya ıhlamur 

ihracına başlamr başlanmaz ıhla· 
mur fiatleıinin bir miktar daha 
yükseleceği ıövlenmektedir. 

Beraat Kaz1nd1 
Adliye zabıt katiplerinden 

Fahrünnisa Hanımın, bir dosyenin 
kaybolmasa &zerine mahkemeye 
verildiğini yazmıı ve muhakeme
sine ait tafsilit vermiştik. Bu 
dava evvelki gftn nihayet bulmuş 
Ye F ahriinnisa H. beraet karuı 
almışhr. 

Buğday Geliyor 
Dnn Anadoludan lstanbafa 

18 •aıoıı buiday gelmiştir. Dün 
bonada buğday 6ati beı kUl'UI 
dokuz para idL 

takip ve ısrar!anna rağmen 
kadından mukabele garmemiştir. 
lsmail Ef. bir gfin kahvede Celil 
isminde bir tahısla tanıtmlJ, bu 
yeni.. dostuna da yanayakıla 
a!ikaS1ndan bahsetmiştir. Ce
lal Efendi, bir bGyü mnska11 
yazacak olursa, kadının ayağına 

geleceğini, bu suretle arzusunun 
tecelli edeceğini a6ylemiştir. 
Celil, garip diller d6kerek lsmail 
Efendiden 475 kul'Uf deva parası 
almıt ve ertesi günll bir muska ile 

jKagbolan 
i'ıfutemct 
Bulunamadı 

D~rt gfin evvel ortadan kay
bolan be'.ediye mutemedi po
lislıı ye ailesinin yaotığı b:itün 
laharriyata rağmen diiD de bulu
namamıştır. 

Nail Beyin ihtilas ettiği pa
ran n hakiki miktarı henüz tesbit 
ed.lememiştir. Yalnıı kaybolma
dan bir gün enci belediyeden 
bankaya verilmek iizere ( 2 ) bin 
lira ald ğ1 tahakkuk etmektedir • 

Nail Beyin belediye namına 
banl<alarda 40, 50 bin lira bile 
tahsil etmekte nı olduğu için 
böyle az bir r: a. ile ortadan 
kaybolmasına h"ayret ediimekte 
ve ihtilas olunan paran n daha 
faı.la olacağına ihtimal verilmek
te<lir. Nail Beyiıı belediyedeki 
kasası buEfiD bir heyet tarafın· 
dan aç larak hakiki ihtilas mik· 
tan tesbit olunacakbr. 

Nail Beyin refikası dlln bele
diyeye gelerek kocasmao aratta
rılmas m, aç kaldıklar.m söyle
miştir • 

Şarlo Gelmiyor 
Fakat Şayia Nasıl Ve 

Nereden Çıkb ? 
Dllıı Ye bugünkil refiklerimiz 

meşhur komik Şarlonun lzmir ve 
lstanbula ıeleceğini haber veri
yorlardı. fstanbnl matbuatına fzmir 
gazetelerinden intikal eden bu ha
ber tahkikabmıza göre,havadis ara· 
sına koaulmuı bir ilandan baıka 
bir ıey değildir. Şa halde Şar!o 
gelmiyecek, yalnız birde &!mi 
gösterilecektir. 

fİraya benziyen bir au gemiştir. 
Fak at bu ilican Ye muskanın 

6stnnden gUo!er, a,lar geçtiği 
halde lsmail Efendinin derdine 
aıerhem olmamıştır. 

Neden aonra aldandığmm far
kına varan lamail Ef. dün Fener
den geçerken Celil Ef. ye tesa
düf elmif ve hemen karakola 
giderek bllyG yaptığa iddia olu
naa bu adamı polise vermit
tir. Zabıta tahkik•ta de•am 
etmektecfır. 

Et Sarfiyab 
Geçen Sene Ne Kadar 

Koyun Sabldı? 
Yapılan istatistiğe göre geçen 

sene ıahrimiz hayvan borsasında 
(343) bin tane Karaman koyuna, 
( 1 ı5) biıı kadar kuzu, (61) bin 
kadar kıvırcık, (57) bin kadar da 
dağlıç satılmıştır. Halk en ziyade 
kuzu, öküz, ka'1llllan Ye daiLç 
eti yemektedir. 

• 

iki Sene Dönen 
Talebeler 

Lise ve orta mektep!erde iki 
ıene üstüste sımf dönen talebe
nin tekrar ayni 11·11fta tahsile 
devam etmelerinin Maarif V eki
leti tarafından kararlaftınld ğını 
yazmıştık. Haber aldığımıza göre 
bu hususta Maarif müdürlük!eıine 
emir Yerilmi,tir. -----liman Faaliyeti 

Yapılan bir istatistiğe naza
ran kanunuevvel ayı içinde l.tan-
bul limanına 26 Türk, bir tane 
Alman vapuru ve iki tane Yunan 
motör ve yelkenlisi girmiştir. 
lstanbul limanından ecnebi liman
larına (508) ton eşya gitmiştir. 

Kaç1k Çakmak taşları 
Dün Haydarpaşaya gelen To

ros ekspresi yo!cularından Mua
tafa Hikmet Efendinin bavulunda 
bıa tane kaçak çakmak ta" g6-
rülmüş ve Mustafa Hikmet Efendi 
yakalanmıştır. -----

Ticıret Odasında 
Ticaret OdH•••• ellinci ,.ıda ..... 

yarı tes'it edilecek, ba aG•a.-.de 
meruba J•palacakbr. 

Günün 

Dahiliye Ve Sıh 
Vekilleri 

Dla Gazi Ha. lerinin refalca 
de tehrimiıe .relen Dahiliye Vı 
Şükrl Kaya Bey kaçakçılık mG 
lul laakkında fU beyanatta 
muftun 

,. - Ahnaa tedbirlerden iyi 
eeler bekliyoruz. Memleket ıı 
lnnmlannda l<ökleşen kaçak 
afetiaia tedricen Önune sreçeceji 
eminim •• 

Yine Gazi Hz. lerinin refa 
rinde selen Sıhhl\t Vek:U 
Be7 de, Gazi Hz. ler"n"n mii 
.ıı. meıunen sreldığ nl, latan 
rellflaln tamamen hususi mabi 
oldapaa 86ylem"ş•ir. 

inhisar idarelerinde 
ı.w..r1ar Ye Gü nrü < VekiH 

Rana Bey Müsteşar Adil Bey 
birlikte yakında lstanbula ıı 
GiJmrilk Ye lnhiurJar ha kında 
teftitat 'ft tetkikat yapacakbr. 
Hrlar hak"ında al nmaaı düşün 
bul kararlar bu tef t.tlerdea ı 
••ileeektir. 

M. Rivas 
Şlllaln Pera sefirlithe tayla 

ı.. llabtelit Mübadele ko 
bitaraf azasından M. Riva• b 
Pqa7a nda etmek üzere dün 
kara7a l'İtmİjtir. Yarın buraya 
luek PHi• aidecekt r. · 

Tayyare Post 1f an 
TUrldye tehirleri aras nda 

po9talan ltletmek ü~ere An 
bir ecnebi srrupla yapılan ...... - KAA

ler hayli ilrrJemiş ir. Bu F 
UJUfQ)dutu takdirde Ankara • b 
bal ft Jarnlr araa1nda t.ıı)')'are 
aaJdlrata bqlanacan.br. 

Es~d Bo;çlar 
Da1-a Umumiye T jrk Da 

Vekili Zekii ~ey dün PariM 
Ur. Zekii Bey üçt: bir ııüsbe 
tedlyat meaeleaini halledecektir. 

GUlhans Miis1msreteri 
GGlbanedeki tıbbi mÜHmere 

d3rd0ncüsü pazar günü veril 
Manllya humması •e Gra•"ç toru 
hakkında çok faydah münalc 
Japtlmıttır. 

Recep B. Seyahah Çıkı 
Aılkara, t'l - Halk Fırkası U 

mi k.ıtlbi Recep Bey önürnh 
hafta Bursa. lımir ve bu · 
Fll'lra tetkilibnı teft"ş makaa 
bir teftit ••yahatine çıkacakt r. 

Milli Müdafaa \ Jkaletinde 
Ankaradan .relen haberlere 

An aakerl tOra Maili MüdafH 
müstetarlıklarma Sedat Ye Ce 
Cabit Pataların tay.nlerial te 

•tmlttlr· 
Tıbbiyeliler Mahfili 

Twp Talebe Cemiyeti tarafı 
• Tıbbiyeliler Mahfili " isminde 
k16p ._iaine te,ebbüs edilmiftİ'• 

Yeni Vakıf Paralar MUd 
Vakıf raralar müdürln" 

lstubul EYkaf Varidat Mid 
Falari B. tayİll edilmiş Ye c:liba 
ib"ltana JCIÜ vuifeaiıae ..... 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bügii.k Lokanta 

1~ Hasan B. - Allah Allah •.• Şu bOyftk 

meşhur lokantanın lattlne bGJGk bir bez 
llia uıyorlar, nedir acaba? 

2: Hasan B. - Dur gidip ıunu lo
kanta •hibİDe 80rayım da, anlayım, 

bakayım. 

-

( 3: Haaaa 8. - Pazar ola lokan· 

1 tao bap ••• O utıp. INIJiik ilAn aedir? 

4: Lokanta aahibi - Hasan Bey •• • 
Buhran var ••• Zenıinler bile yemekleri pr 
hah buluyorlar, m6şteri ~etmiyor. Ben d• 
.. lftarhk ili peynir ekmek bulupr,. eli,. 
illa ediyorum. 
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ı [Son Postanın Resimli Makal_e_s_i __ *_R_a_m_a_za_n_v;_e_cı_·z_eıer_i _ .. _. 

i'vliiderecatımızın Çoklu
gundan Dercedilememiş

tir. .._ ____________ ___ 

Hindistanda 
Kanlı ihtilal 
Hareketleri 

Ahmetabat, 13 ( A. A.) - Kaclln
lar ıilibıız itaatsizlik hareketinde 
daha faal bir l:al almıt g6rünmek
tcdirlcr. 

Polis kongre taraftarlarının dün· 
kü lçtimalarını ıopa ile dağ'ltmaf Ye 

kongrecileria bayraklarnn da ele 
weçirmittir. 

Polisin hücumu esnasında bir 
çok kadınlar yaralanmış ve 30 
kadarı da tevkif edilmişlerdir. 

Bombay, 13 (A.A) - Kongn 

taraftarlarından 15 i hafifçe yara• 1 L-----•&11•••••-------------~------~--~----• 
lanmışlardır, 20 kadın ve 20 

1 Muallim Fransada sı·yasAı Buhran erkek tevkif olunmuşlardır. 

Çin Harbi ~ekte~i Kendini Gösterdi 
Bir Japon Bölüğü Tamamen ıv.ıezun arı 

Mahvoldu Darülfünuna Gir-
Tokyo, 12 - Bir Japon pi- • 

yade bölüğü ile bir lstihkAm mek istiyorlar 
müfrezesi Pekum - Mukden de
miryolu üzerinde Tabu• Şu yaki
ninde Hsimmintun' da Çin hay
dutlarının taarru:zuna uğnyarak 
mahvolmuştur. Hemen vak'a ma
halline gönderilen Japon takviye 
kıtaab mutaarrızlan pOskürtmDt 
Hsimmintun'u işgal etmiştir. 

Haydutlar F atavo 'daki elekbik 
fabrikUIDI da tahrip etmişler, 
Kincen de dahil olmak ilzere Gç 
teftri karanlık içinde bırakmıt
lardJr. 

Çinliler Hucum Ediyor 
Tokyo, 12- Binlerce Çin ukerl 

Şansi mevkiine her taraftan hll
cum etmektedirler. Şehirde yer, 
yer yangınlar baş göstermlıtir. 
Çin ukerleri önünde kısmen 
mahvolan şehrin muhafazasına 
memur Japon kıt'ası şiddetli bir 
mukavemet göstermektedir. 

( S inci Nyf amuda tafııllt Tardır ) 

Leh Tehdidi 
Lehler Alman Erazisini 
işgal Edelim Diyorlar 

V Arfova, ı 2 - Almanyanin 
tamirat borçlarım vermemek bu
IUsundaki karanna karşı Leh 
htıku:netinin naşiri efkln olan 
Kurjer Poranni diyor ki : 

- Alman Başvekilinin mak
sadı Fransa ile lngilterenin ara
•mı açmakbr. Bu entrikalarm 
içinden çıkmak için Alman era
aiaini tekrar işgal mi etmeli, 
)'okaa Almanyada nimreami bir 
murakabe mi tesis eylemeli ?. 

Ankara, 12 (Hususi) - Mu
allim Mektepleri mezunları 105 
imzalı bir istida ile Maarif Ve
kiletine mftracaat ederek, Darül
filnuna kabul edilmelerini iste
miflerdir. Murahhaslar Maarif 
erkinile temas etmektedirler. 

Murahhaslar, geçen aene 338 
senesine kadar me'zun olan imalib 
harbiye mektebi mezunlarmın da
rnlfünuna kabul edildiğini,muallim 
mektebi programlannın imalib· 
harbiye programından daha mu
faual ve hemen hemen lise de
recesinde olduğunu ileri sDrmekte 
ve Darnlftlnuna girebilmeleri için 
makul ıebepler 2öatermekte
dirler. 

Bir muallim bu buauıta bana 
ıunlan söyledi: 

- Buglln okumak ibtiyacile 
yanan 15 bin muallim mektebi 
mezunu Darillfünuna girebilmek 
için çırpımp duruyor. Vekilet 
geçen sene lmalitı Harbiye mek· 
tehi mezuJ\larının Darülfünuna 
girmelerini kabul etti. Bu 
istisnai muamelenin bize de tet
milini istiyoruz. 

Eğer Vekilet, lıkmektep ho-
calarını elinden kaçıracağı endi
ıeıile bize bu mllsaadeyi vermi-
yorsa, biz Darülfünunu ikmal et
tikten sonra lıkmekteplerde mec
buri hizmet görmiye de Amade-
yiz. Maksadımız tahsilimizi iler- . 
Jetmektir.llkmektep hocalarının Alı 
tahsil g6rmeai hkmektep mual
limleri arasında bir buhran de 
vllcuda getirmiyecektir. Çilnki 
llkmektep bocalanmız buglbı ih
tiyaçtan fazladır. 

Kabine Dün İstifa Etti 
Parls, 13 (A.A) - Meb'uHn m~cliai M. Bouiuon'u tekrar riyasete intihap 
etmitlir. Ayan ve Meb'uıan mecliıinde en yaıh azalar mutat nutuklara 

Irat ederek 1932 ıeneıinin alelade içtima devrelerini açmıılardır. Mcb'usan 

mecliıi civarında iki bin beı yüz kadar işsiz ve komüniat n ıehrin diter 
taraflarında da (SOO) kadar aümayifçi tevkif edilmiftir. 

Pariı, 13 ( A.A ) - M. Lanl, kabinenin müşterek iıtifuıns reisicumhura 
vermittir. Sabık başvekilin bu aktam yeni kabinenin tetkiline memur 
edilmeıi ihtimal dahilinde ıörünmektedir. 

Pariı, 13 ( A. A. ) _ Saat yirmi ikiyi yirmi geçe nrllmlt olan lcabl

aenin iıtifası müıterck bir surette Reiıicümhura tevdi olunmuıtur. 

Pariı, 13 ( Huıuıi ) - M. Laval tekrar yeni kabineyi teıkile memur edi
lecektir. M. Laval Radikal Soıyaliıtlerle müşterek bir kabine teıkili için 

bu fırkanın liderlerile mGukereye başlamıftır. itilaf hbıl oldutu takdirde 

M. Brlaıa kabine haricinde kalacak ve Hariciye Nezaretine Radikal Soıyaliat 
fırkası lideri M. He.-yo l'elecektir. Soayaliıt farkan kabineye airmlyecektir. 

Posta 
Kolileri 

Vekiller Heyeti Bugün 
Karannı Verecek 

Ankara, l 2 - Vekiller heyeti 
posta kolileri bakkmdaki karar-
name projesini _yarın (bugün) 
müzakere edecektır. 

Bu kararnamenin neşrine ka
dar postahanelere gelmiş olan 
koliler sahiplerine iade edilecek, 
ondan sonra gelecek koliler tah
dit listesine tabi tutulacaktar. 

Süveyş Kanalı 
Varidat Miktan Seneden 

Seneye Azalıyor 

JBeledige 
Davaları 

Şehrimizde Üç Mahkeme 
Tesis Edilecek 

Ankara, 13 (Hususi) - Be
lediye cezalanna itiraz edenlerin 
muhakemelerile meıgul olmak 
Ozere hususi mahkemeler teşkili 
lstanbul belediyesinm Adliye 
Vekiletine yapbğı teklifi VekAlet 
esas itibarile kabul etmiftir. 

Vekilet lıtanbul Müddeiumu

miliğine lstanbulun hangi mmta
kalannda mahkemeye ihtiyaç 
olduğunu sormuştur. 

Gelen cevapta Beyoğlu, latan
bul ve Oıkildarda açılacak llç 
mahkemenin ihtiyaca tekablll 
edeceii bildirilmiştir. 

Emir Zeyt 

Kaçakçılık 
Var Mı? 

Gilmrükte ka~kçalılda 11tn
ıan eski bir maliye m&lettifi 
bulunduğu hakkında buı bab.,.. 
ler intişar etmektedir. Bu bumat. 
tahkikat yaptık. Öğrendiğimize fi
t e 1stanbul Gnmrüğftnde muamele 
yapanlar arasında eskiden Maliye 
müfettitliğinde bulunan kimse 
yoktur. Gümrllk Baımndnrn Seyfi 
Bey de şunlan söylemiıtir: 

Birçok yerlerde ldarei Huau
aiyeler mezunları tayin bile ede-

• miyor. Geçen sene Fransa da 
Muallim Mektebi mezunlarını Da· 
rlllftmuna kabul etmiştir. H&kG
metin bu hakkı bize verec~ni 
&mit ediyorua. 

Kahire ( Hususi ) - Snveyt 
Kanalı Şirketinin bu •eneki vari
dab geçen seneye nazaran bir 
bayii azalmıtbr. 930 senesinin 
bualata ( 1,°'17,690,000) frank 
iken bu miktar 93 l ıeneainde 
(930,806,000) franga dOtmllftGr. 
Şirket vaziyetin aalahı için aabık 
Fransa Reilic&mburu Maıy6 Do
mergi mecli.li idare azalığına 
intihap etmiştir. 

Kahire, (Hususi) - Bir mllcl
dettenberi lakenderiyede oturaa 
Emir Zeyt biraderi Kıral F eyaal
dan aldığı bir telgraf &zerine 
dllıı bir tayyare ile Bağdada 
hareket etmiıtir. 

" - latanbul gllmrOitlnde 
muamele yapan hiç bir maliye 
müfettişi yoktur. Yaluıı Celil 
Bey isminde eski bir gilmrllk 
müfettişi vardır. Onun hakkında 
tahkikat yapıldığına dair hiçbir 
malümatım yoktur. • 

İSTER • 
iNANMA! İSTER İNAN, 

Soa zamancla lran ile olan ticari münaaebatamı· l moda •11aaı, demirden mamul qya, ldmye.t me
ıın inldpfa mubar olacata ümitleri iıbar edil· nt •• ıafre.. 
mektedlr. Bu rnenddın hl~ birini blı ihraç edemedltfmiae 

ihracat ofiıi ba meHle bakkıncla bir de rapor glire, lranla, ihracat ticaretimizin. inkitaf edebilmHi, 
· tmittir. Bu rapora 1'6re lranan hariçten huauıt esulara istinat etmek ıcap ediyor. Aksi 

tanzım e b ld 1 1 h "cJ • 1 • • • le" f Ü ta• h 1 tf ti mallar ıunlardar: Pamuklu rnenıucat, a • ran a arı ticaret mızın ın ıfa a m ı ıt 
it a e 

1 

akine madeni yaA-lar pamuk lp1i~i, olduğuna inanmak mümkün detildir. Sen de •)' kari teker, çay, m • • ı 

J 

f 

Kadın 
Ve 
Silah 

Sayfa 3 

'----------P. S . 

' 

lmıirde genç bir kadın içmiş 
keyifJenmİf, havaya ıillh atmış, 
yakalanmıı ve Sulh Ceza Mah
kemesinde bq gün hapse mab· 
küm olmuş. Gazetelerde okudum. 

Okudum ve gözüm yıldı. Ka· 
dınların tuvalet eşyalarına bir de 
silah karışırsa, daha korkunç 
zabıta vak'aları beklememiz 
lizımgelir: Bir taraftan snrme, öte 
taraftan bıçak çeken, bir taraftan 
yanağına podra, öte taraftan sili
hma fişenk silren, bir taraftan 
saçlanm, öte 6ıaraftan erkekleıibl 
kesen, bir taraftan dudaklarım 
öte taraftan ortalığı kızıla boya
yan, bpkı blSyle içmiş keyiflen
miş bir kadın sürüsü göz önüne 
getiriniz; lzmirde erkeklerin teli
şa düşmelerini, birlik olmalanm 
mazur gör0rs6nüz. 

Esasen bugüne kadar birçok 
banımlanmıı, ellerindeki çantalan 
ve torbalan birer boks eldiveni 
gibi kullanıyorlar, sokakta erkek• 
lere bununla muşta vuruyorlardı; 
şimdi biraz daha ilerlemişler 
demek: Çantalannın içinde birer 
silah ta bulunuyor;1 yahut birer 
ıustah çala, birer hançer, birer 
minimini ıaldmaa, kllçücllk pala, 
ufacık baltL 

Heyhat! Ba kanflk dDnyada, 
fenalık ta iyilikle bir hizada adım 
atar. Onun için bir taraftan 
ıehir meclislerine giren kadımn 
öte taraftan da kammıza girme-
sine f8§mıyalım. Bize yaklaııyor
lar itte, erkekleıiyorlar. 

İş Alemi 
Şimdiye Kadar 2997 
Hizmetçi Kaydedildi 

Belediye Müstahdemin Şu• 
besinin tqekkülllndenberi tu
cil ettiği i.tÇi ve hizmetçile
rinin milliyetlerini, işlerinin 
nevinin ve erkek kadın .U.. 
petini g6steren bir cetvel hazır. 
lıyarak iatatistik mlldllrlilğilne 
vermiştir. Bu şube teşekkülü ta
rihi olan ( l) hazirandan ( 1) Kl
aaniye kadar altı ay içinde(2997) 
işçi tescil ve muayene ettirmiıtir. 
Bu ay içinde de ıubeye ye
niden (103) hizmetçi milracaat 
etmillfr. 

Hıfzıssıhha kanunu mucibince 
nezafet ft taharetle meşgul 
olan işçilerin her ii~ ayda bir 
muayeneleri yapalmuı icap etti
iinden müddetleri gelenlerin 
ikinci n !eri bql•mııbr. 

Bir Tütün 
Deposu 
Mahvoldu 

Bafra. (Hamal) - Çakar zade 
Suphi Beye ait tGtla depo1U çak• 
bir J&al'n neticeahade yanmlfbr. 
Depo belediyeye ait olup içinde 
30 bin kilo tltDa mevcut oldap 
beyan edllmiftir. Bu tlltllnler 
O.manb bankasına sigorta edil
mİf olup ( Di Amerikan ) kum
panyasına aablmıft fakat kam
panya tarafından teslim alınma
mlfb. Sigorta kumpanya11 bir 
memur g6ndererek yanımı• 
esbabını tahkı1' ettirmektedir. 

Maarif Vakili 
Ankara, 13 (Hususi)- Maarif 

Vekili Esat Bey dün tetkik seya· 
haline bqladı ve Eskişehire ha
reket etti. 
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Amerikanm Vaziyeti Oe MUşkUI 
Londra 12. - Taymis gazetesi 

V aşingtondan aldığı bir haberde 
diyor ki: Resmi mebafil, kongrenin 
ittihaz etmiş olduğu hareketin 
hükümetiıı harici siyaset sahasın· 
da faaliyette bulunmasına mini 
c:ılduğu mütaleasını kabul etmek· 
tedir. Avrupanuı da ayni çıkmazı 
kabul edip ctmiycceği, Ayrupa· 
nın vaziyeti vehamet peyda ettiği 
takdirde husulü mümkün olan 
ıarsmtıJara karşı Amerikanın 
kendisini koruyup koruyamıya· 
cağı merakla intizar edi!mek
tedir. 

SON POSTA 

-- ::::ıı 

Alakadarlar bu paranın temini 
için uğraşıyorlar. 

HAMiT 
• 
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EDEBi TEFRİKAMIZ: 3 

A ç L 
Milellifi: Knut Hamsan E Mütercimi: P. S. 

---------------.· ki·unın önünde, kolunda bir ıepet, 
l ilk iki Tefrikamızm HulAsası ı duruyordu ve öğle yemeğinde l Fakir bir muharrir açbr, atzına yiyeceği şeyi düşünüyordu; ya• 
ı kovacak bir lokma ekmeti yoktur. nından geçerken bana baktı. 
\ Her yerde iş arıyan Ye bulamayan Ağzında bir fok ön dişi vard1. 
i bu muharrir, bir sabah, içinde meç- Son giinlerimde çok alıngan ve 
j hul ümit'er duyarak aokata fırlıyor sinirli olrtuğnm için kadının suratı 
1 on rasgele yürüyor. bende ansızın bir tiksinti uyan• 

Bu kadar güzel bir günde 

insanın ağzına atacak bir lokma 
birşeysi olsa l Eu şen sabahın 
intibaı içimi dolduruyordu. Se· 
vincimi tutamıyordum ve sebepsiz 

tarkılar mırıldanmıya başladım. 
Kadıncağızın biri, bir kasap dük· 

dırdı. . 
Uzun sarı dişi, çenesinden dı· 

şarı fırlayan bir se~.çe J?a.rmağını 
andırıyordu, ve gozlerını bana 
çevirdiği vakit bakı.şları biraz ev· 
vel seyreltiği sucuklarla dolu 
görünüyordu. Hemen işt~b ımı 
kaybettim ve yüreğim bulandı. El 

SON POSTA 

il B LER 

. .... 

lngilterede kadm po; ••• )T', Yerilen 
haberlere göre yen1 vazifrlerinde 

çok rr. uvaffak oluyorlar 

Fransada 
Kabine 
Buhranı 

dile yürüyordu. Y orğunluktan soluk 
soluğa geldiğini duyuyordum vo 
paketini taşımak aklıma geldi; fa· 
kat yanma gitmeyi jstcmcdim. 
Graıen caddesinde Hans Pavli'yo 
rastladım, sel4m verdi ye pek ça• 
buk geçip gitti. Ne acelesi vardı ? 
Ondan bir kuron istemek niye
tinde bile değildim, bilakis ken· 
disindcn birkaç hafta evvel 
ödünç aldığım bir battaniyeyi 
ilk fırsatta iade etmek ar• 
zusunda idim. Kendimi biraz 
toplar toplamaz biç kimseye bir 
battaniye borçlu olmak istl'!mİ• 
yordum. Bugün bakalım .. İstik· 
halin cinayetleri ,, yahut H ihtiyar 
hürriyeti., bal<kmda, hulasa bana 
on koron getirebilecek enteresan 
şeylerden bahseden bir makaleye 
başl yacak mıyım?.. Ve bu ma
kaleyi düşününce. beynimin büUlıı 

ı 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

== TAKViM==. 
I ÇARŞAMBA 1 

ı GD.a 13 • Ki.sani • 932 Ka- 67 

Arabt 
5. Ramaı:aD • nso 

Vakti Eı:ant [ V. t1 

Gu':;7;1ı~ 
Öil• 7. 21 12. 22 
ikindi 9. 46 14. 48 

Rumi 

31-KI. • enet • U48 

Vakit '~ V. t1 

Aktam 12. - 17. 2 

y auı 1. 57 ıa. 

lmuk 1'2. 58 5 S 

içini boşaltmak için hemen işo 
başlamak ihtiyacım şiddetle duy· 
dum. Şato parkmda kendime 
mOnasip bir yer anyordum vo 
işimi bitirmeden evvel istirahat 
etmek istemiyordum. 

Fakat caddede o sakat adcn 
a!1'i sarsak hareketleri yaparak 
y~ril?1ekte devam ediyordu. 
Gıtgade. bu malulü daima önüm· 
de görme~ . ben~ kızdırmıya bat
Jama~tı. B1tıp tükenmez bir se
yahate çıkmış gibiydi. Belki 
yollarımız bersberdi ve bntUn 
yol esnasında göz.ümüo önünden 
ayrılmıyacaklı. Bu öfkem arHıa
da bana öyle geldi ki her sokak 
köşesinde .nereye gideceğimi 
sezmek için bekliyormuş gibi 
hafifçe duraklıyordu. E lindekJ 
paketi havada sa11ayıp duruyor 
ve hep ön geçmek için ycnidu 
hu; alıyordu. 

( Muı var) 



1 Sayfa SON POSTA 

Kari Afektupları Mektup arı • 
parıs 

Çirkin Reklamlar- o·· Ender G·· d .. ~ .. s· ı 
dan Kaçınmak unyanın or ugu ın erce 
lleyo~~~.~~~ sokak Murahhaslık Bir .Konferans Toplanıyor 

• 27 numarada oturan kariimiz bi
&e, dikkate çok şayan bulduğu
muz bir mektup göndermiştir. 

Diyor ki: 
Bir aile meclisinde otunıyor

duk. Çikolata yenilirken bir 
tanesinin içinden şu varaka 
'ıkb ve genç bil' kız varakayı 
yüksek sesle okudu. Varakada 
ıunlar yazılıyordu : 

Lion marka çikolata 
Benzinizi kanlandırır 
•Voronof aşı.sa" gibi 
ihtiyarı canlandırır. 

Ve soruyor : 
Nasıi telakki buyurursunuz ? 

Karanlık Bir Mahalle 
Tenvirat ve tanzifat vergisi 

Yermekliğimize rağmen mahalle
miz geceleri nnd n gihi karan
Lktır. Y ollanmız bozuktur ve 
çamur içind:dir. Sckakların ka
ranlık oluşu. da bu semlte emni
yetsizlik uyandıracağı tabiidir. 
Mahalleye bir liiks lambası 
konması elzemdir. Nazarı dikkati 
cclbederim. 
Bqiktaş Vişn zade mahallesi 

Sporcu Adil sok 49 N 
MUST.AFA NECDET 

icar BedaHeri Ve Vergiler 
BaJya Maden Şirketi, amele 

ye müstahdemininin ikametleri 
için dağ başında evler yaptırmıştı. 
Bu evlerde oturc:n ameleden be
deli icar nisbelinde vergi almıya 
başladılar. Biz.den alman verginin 
inhisarlara, şimendifer idaresine 
Ye hükumete ait binalarda otu
na bütün memur ve müdirana 
da teşmil edilmesi lazımdır. 

Balya maden amelesinden 
ALl, YUSUF, HASAN AıJ 

YUSUF ŞAKİR. 

Yerli Malf ara Dair 
Akşehir halkı yerli maDara 

btıyük bir rağbet göstermektedir. 
Akşehirdc yapılan tetkikat neti· 
cesinde Gürümlü Hacı Mehmet 
Ef. nio mağazasında en çok yerli 
111alı bulunduğu anlaşılmışaır. 

Akşehir; M. ZülıtiJ 

Cevaplarımız 
E.S. imzası sahibine: 

Selma Hanımın adresi bizce 
malum değilc!ir. Adresini pede
rinde buJabilirsiniz. Selma Hanı
IDID, pederi Yeşil köydo oturan 
Ziya Şakir Beydir. 

* A. Refik Beye: 

Mektubunuzda yazdığınız şey• 
lerin ga:ıet ~de mevzuubahs edil
mesi doğru değildir. Çünki bir 
tarafm iddiasını nazan dikkate 
alarak mahkemenin herhalde ka
nuni sebeplere istinat etmesi 
lizımge!en bir kararına karşı şu 
veya bu şekilde neşriyat yapıl
ma.sa tarafkirlik olur. Mesele 
yine mahkeme yotile halledilmek 
liı;ımdır. 

Teşekkür 
Beni ölüme sürüklemesi mu

hakkak olan hastalığımı tqhls 
Ye tedavi hususunda gösterdiği 
muvaffakıyet ve itinadan dolayı 
Beyoğlunda Hamalbaşında Dok
tor N. Apustolidi Beye teşekkürü 
bor~ bilirim. 

CEMAL GAZlYEF 

Amerika 
Meli on 

e~Jçika 

1-lutar 

Paris (Hususi) 1931 senesi 
büyük bir muadele hamulesi bı
rakarak göçüp gitti. Yerini bir
kaç gündenberi 1932 ıenesi al
mış b lunuyor. Fakat hu değiş-
me ile, geçen zamana ait halle
dilmemiş meselelerin yekiinu azal· 
mış değildir. Biribirinin üstüne 
bine, bine kabaran ve kabardıkça 
etrafında büyük bir gayrimem· 
nunlar kütlesi uyandıran vukuat, 
eğer bir an evvel halicdiimiyecek 

olursa insanlann akıbetinin ne 
olabileceğini tayin etmek müm
kün olm;yacaktır. 

Size resimlerini gönderdiğim 
şu bir seri ba~, şimdiye kadar 

bu muadelelerin halli için, her 
biri kendi noktai nazarına göre 
uğraşıp çalışan muhtelif milletle
rin maliye nazırlarıdır. 

Fakat vaziyetin bilançosunu 
yokandaki ıahrlarda görebilmek 
mümkün olduğuna göre, muvaf
fak olduklan şey sıfırdır. Maa
mafih bütün bu geçmiş mesaiyi 
bir "sıfırla,, ifade etmekte de 
haksızlık vardır. Demek lhımdır 
ki zevahiri kurtardılar, her an 

bir harbe doğru akıp giden te
mayüllerini zaptetmiye muvaffak 

oldular. Bugünkü şeraiti göz 
önüne getirecek olursak, bunu 
da bir muvaffakıyet saymak 
doğru olur. 

Şimdi yeni senenin halletmek 
mecburiyetinde bulunduğu başlı-

ca meselelerin başında bir tamj.. 
rat işi vardır. Bu, Lozanda gö
rüşülecektir. 

Bugüne kadar mnphem söz ve 
ifadelerle sürüklenip giden tami-
rat işini, Almanyan:n sarahat 
peyda eden son batb hareketi 
tasfiye hududuna yaklaştırmıştır. 
Ümit olunur ki bu iş, bu defa 
kat •ı şeklini alsın. 

Onu, iki şubatta, Cenevrede 
toplanacak olan Tahdidi Teslihat 

Konferan. takip edecektir. Bu 
konferansta, devletler ya kendi· 
)erini iflasa götüren silahlanma 
yarışma makul bir şekil bulacak
lar, yahut ta muhakkak bir mu
harebeye tutuşacaklardır. Bu 
konferansa verilen ehemmiyeti 
anlatmak için Cenevrede top
lanacak murahlıaslann (3-4) bini 
tıulacağını söylemek münasip olur. 
Böyle bir heyet için yer buluna
mıyacağı dü~ünüldüğünden, Cemi
yeti Akvam binası yanında diğer 
bir bina inşa edilmi~tir. Konfe
rnnsın devam "müddetini tahmin 
etmek te güçtür. 

Vaziyetin garabetini uyan
dıran şey, bu heyete. rjyaset ede-

ftafya 
14oskon~ 

fngi1f• 
Çemberlagn 

cek olan ı:atin hüviyeti me
selesidir. Konferans Reisi 
sabık lngiliz Hariciye nazın 
M. Hendersondur. Fakat bu 
zat , eski fırkası ile bera-
ber göçüp gitmiştir. Bu nokta
dan sa?alıiyeti zayıflamıştır. Bu 
da, konferansın akıbeti hakkında 
endişe uyandırmaktan hali kal

m1yor. 
0

Ba konferansta bilhassa 
karşılaşacak fikirler şunlardır: 

Almanya, İtalya - silahların 
müsavileşmesini ta]ep edecek-
lerdir. Fransa ve müttefikleri 
emniyet esnsım ileri süreceklerdir. 

' Yani bugünkü vaziyetimiz iyi 

Franm 
Flanden 

diyeceklerdir. 

Almu 
Ditrilı 

ln~terc ile Amerika ise ma
ayyen derecede ailahlann indi
rilmesini istiyeceklerdir. 

Biribirine zıt olan bu fikirleri 
bir anlaşma noktasında nasıl top
lamak kabil olacaktır? Burası 
meçhuldür. fakat muhakkak ola
rak bilelim ki devletlerin siJab
lannıa yarışı son baddjne gelmiş
tir ve eğer, aralarında bir tesviye 
faslı aıüştereki bulunamazsa 
rakabeti bir an evvel halletmek 
için biribirinin gırtlağına sarıla
caklardır. O zaman, bu zavallı 
insanlığın hali ne olacağım Allah 
bilir. 

Elleri 
Hassas 

Makine Gibi 
Var 

• 
insanlar 

Tiftik, sanayide çok rağbet 

gören bir maddedir ve cinsi 
muhteliftir. Tiftikten yapılmış ku
maşlarda kullanılan iplikler ne 
derece uzun olurlarsa kumaş 

o derece makbuldür. Tiftik 
ipliklerini makine ile ayırmak 

mümkün değildir • Bunlar, 
pöstekinin Uzerinden el ile ay
rılıp koparılır. Bu işlerde daha -

ziyade kadınlar çalıştırılır. Bun- yolarlar. Böyle bir tutuşta on beş 
ların eli 0 derece hassasiyet peyda muhtelif uzunlukta kıla ayıran iı-
etmiştir ki gözlerile bakmadan çiler, bilhassa tiftik işliyen sana-

ellerilo pöstekinin üzerindeki yi merkezlerinde hiç te az değil• 
yünü hem ayırdeder, hem de dirler. 

Dünya Bankerleri Hep Bir Arada 

Siyaset ııdamlan dünyanın maıi ve ikhaach vaziyetine bir dDzcn 
veremeyince bankerlerden imdat istediler. Halbuki bir Çok kim

seler, vaziyetin böyle bir çıkmaza girmiş olması · me.s'uliyeLlni asıl 
bankerlerden biliyorlar. 

Mamafih bu istimdat ava7:esi bo~a gitmemiş, bankerler, büyllk 
bir bitarafl iJe vaziyetin nasıl tasfiye ve ılah edilebileceğini söyle· 
mişlerdir. Bunların fikrine Köre, harp borçları tasfiye edilmeli ve 

dünyada krediler açılmalıdır. Bu iş yapılmazsa vaz.iyeli düzdlmelı 
milmkün değildir. 
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' 
Hars Bahsi 

1 
Dünyadaki Halk 

Hars 
Müesseseleri 

Bütün dünya milletlerinin 
halk t~kilatına, halk müessese-
lerine çok ehemmiyet verdiklerini 
görüyor ve öğreniyoruz. " Halk 
için ve halka doğru " sistemini 
takip eden milletler çok zengin 
teşekküllere vücut vermişlerdir. 

Bizde de eski Türk Ocakları• 
n1n ilğasından sonra " Halk Ev
leri ,. teşkiline teşebbils edilmek 
suretileı bu sahada ilk adım 

abldı. Şimdiki halde faaliyet ta• 
limatnamesi hazırlanan halk 
evleri henüz vazifelerine tam bir 
surette başlamış değildirler. Fa• 
kat talimatname üzerinde yaptı
ğımız bir tetkik neticesinde, iyi 
çalışıldığı ve devamlı bir gayret 
aarfedildiği takdirde bu yeni 
halk teşekkülünden büyük istifa• 

• deler temin olunacağını anla
maktayız. Diğer memleketlerdeki 
halk teşkilatmın cömertliğini de 
yine bu talimatnamenin baş la• 
rahndaki istatistil:Jerden öğren
mekteyiz. Bilhassa şu rakamlar 
çok şayanı dikkattir: 

.. Macaristanda millt külttlt 
cemiyetlerinin teşekkülll 1867 de11 
başlar. Bu teşkilat Macar milli 
kültür cemiyeti, Uranya cemiyeti, 
Amele jimnazları, Çiftçi demek• 
leri ve ilah.. gibi isimler albnda 
çahşmaktad.r. Bunların yüzlerce 
kültilr yurtları vardır. 

Çekoslovakyada 0 Mazarik halk 
terbiye müessesesi " nin dört 
yüze yakın kültür yurdu vardır. 

Faşistlerin bütü.·, balyaya 
pmll Dopolovoro isimli bir milli 
kültür teşkilatı ve bu teş ilatıu 
1586 kültür derneği ile milli 
mevzularda piyesler t.;:msil edea 
gençlerden mürekkep ( 1000) ka• 
dar amatör temsil gruplan vardır. 
Yalnız 1930 da açtı klan halk kil· 
tüpanelerinin sayısı ( 8000 ) dir. 
Faşist Dopolovoro teşkilata ge
çen yıl zarfında İtalyanın. muıı.. 
telif şehir, kasaba, nahiye ve 
köylerinden (27) bin kadar milli 
bayram tezahürleri t~rtip etmi'9 
tir. Aynı teşkilat bugün İtalyada 
( 1500 ) den fazla ameli bilgi 
kurslan idare etmektedir. 

Almanların, sayılması sayfalar 
dolduracak kadar çok halk küJ.. 
tür teşkilab vardır. Bu.,lardau 
Nürenberg'teki bir kültUr cemJ.. 
yetinin idare ettiği yüksek halle 
mektebinin yalnız muailirn saY,ın 
( 60 ) ı daimi, ( l 10 ) u muvakkat 
kurslara mahsus olarak ( 170) dir. 

Resmi mekt,,.;:!:.:-: ihtiyaçtan 
eksik olma<lığt şüphesiz buluJ"•Q 
lngiltercde halk terbiye cemiye
tiniıı r .. Jyo ile verdiği dersler 
içia din!~m~ kulüplerine ( 2 ) mil
yon ( 7~ ) bin daimi dioleyid 
devam etmc.~ttedir., 

Askerli~ 
• 
işleri 

Eminönn Askerlik şubesincıem 
Sinni mükelleti;·ete dal-. ·ı olan 

efradın ilk yoklamadan jhtiyata 
kadar oltın bütün nuarnelatı as
keriyelcri:ıi yc:ıi t:ıbedilen Ye 
nüfos c::emLJrl.ıklarmda mev~ut 
bulunu )·eni ni!fus cüzdanlann
daki ha:ıd nı•lu.ısal11.ı nd4ki k:ıyıe 
dı olL:ıptıı!..i b.:ın.ın İc•barından 
bulunduğll:ıJ.ın yokl•malarına 
başlan:ır:ık o!an 32~ d.:>iumlula
rıo heme.o yc.ni ciı1.J4n lcc:luakf 
ile d:ıvcl vu!wunJa ith'1 Y"nl 
cüıdanforla §J~eyo m~aca.al e,. 
J.melcri. 

• 



PaZar Ola Hasan Bey 
ÔYLE OLACAK r--------------------------------

1 Toklar Türküsü 

- Bir Amerikalı, milyarder ağuııdan -

Tokum, tokum, tokum, tok, 
Hiçbir şeyde gözüan yoki 
Para dersen, bankamda, 
Denizdeki sudan çok. 

* Gelsin bir otomobil, 
Sen de karşımda eğil, 
Göz dikeyim deme ha : 
Gözün çıkar, iyi bil 1 

Çınlar, cebimde, çınlar, 
Pınl pınl alfrıhır, 
Bankadaki mahzende 
Böyle milyon nltın var. 

)f 

Sen çalış ben yiyeyim, 
Tiirlü esvap giyeyim, 
Sen yapamaz':i bunu, 
Bahtına ne diyeyim ? 

P. Ha 

L-, ___ z_A_M_ANE GARABETLERİ 

Bir Çocuğun Maluma ı 
1 

------
Hasan B. bir çocuğa sordu : 
-Sen Edirne ne tarafta biliyor 

musun? 
- B:Imiyorum, Hasan Bey. 
- Peki.- Zonguldak hangi 

taraftadır 1 
- Onu da bilmiyorum, Ha· 

an Bey. 
_ Eh... Bana beş tane ka· 

dar cihangir ismi sayar mlsın 1 
- Ne demek cihangir? 
- Peki, onu da geçelim. 

Bet tane kaşif ismi say öyle ise.. 
- Anlamadım. 
- Büyük babanın adı ne ? 
- Biloıiyorum, Hasa Bey. 

ÖLıüş o. 
_ Büyük Annen sağ mı ? 
_ Sağ Hasan Bey. 
- Onun adı ne 1 
- Dur bakayım ·i ... Unuttum 

Hasan Bey. 
- Baba annenin adını da 

mıuttun mu? 
- Unuttum. 

_.._.. .............. - •. -.. --··" ... ..-.-........ . 

- Peki... Bugün öğle yeme
ğinde ne yedin ? 

- Bugün öğle yemeğ~nde ne 
yedin? 

- Bugün... Öğle yemeğin-
de ••. BugürL •. N::s1l dedin Hasan 
amıca, öğle yemeğinde mi ? 

- Evet, evet. 
- Dur bal .. ay,ru... Pırasa. •• 

Hayır-
- Onu da beceremiyeeek· 

sin. Peki... Bana mektepteki mu
allimlerin isim?erini say bakayım r 

- Ferit Bey... Sadullah 
Efendi... 

- Başka? ... 
- Sadullah Efendi... Ferit 

Bey._ 
- Siziu mekt'!ple iki mual

lim mi var, çocuğwn ?. . Başka 
yok mu? .. 

- Yok •.• Şey ... Var ... Amma. .. 
Dur ... 

Durdum. 
- Şey •• 
- Vazgeçtim : Kitaplarının 

isimlerini say bakayım? 
- Kıraat .. coğrafya .. hesap •. 

Tam Yerinde : ~~;!~~. 
B 

• C - Onu söyledin. Haydi bunu 
lT evap da geçelim.1 Unutmuşsun. Fakat 

Hasan Bey küçiik bir çocuğa şimdi bana sinema artistlerinin 
pka olsun diye surmuştu; isimlcnnr '/Say. 

b 
· Böyle - Sav ayım, Hasan amca: - Seni ücllr ıcm... F 

niçin sen küçfıcllk kalıyorsun, Şarlo, /_igoto, Düztaban,, Basti· 
bacak, MaJek, Emil Y anings. 

büyUmilyorsuo'{ G b M l 

.... -........... - .. 
i 

- Hasan Bey, kocam çok 
hasis bir adam, fakat benim 
her istediğimi alıyor. 

- Çok bir şey istemiyorlUD 
demek. 

• 
iki Çocıığun 
/(avgası 

Hasan Bey bir abpa ... de so· 

kakta gidiyordu. Biri yedi yaşın

da erkek, biri de sekiz dokuz 

yaşmda kız, iki çocuğa rastladı· 
lar. Çocukfar saçsaça, haşhaşa 
kavga ediyorlardı. 

tlasan Bey ahp~bınm kolunu 
tatta: 

- Bırak, dedi, çocuklar oy· 
n:ısmlar, keyiflerini bozma. 

- Ne oyunu Hasan Bey ? 
Birbirlerini öldürüyorlar. 

- Yok canım, karıkocalık 
oynuyorlar f 

Himagei 
Hayvanat 

Hasan Bey, bir~ün, kU:han• 
beylerden birilc kavgaya tutuş· 
muştu. 

Külhanbey dedi ki: · 

- Hasan Bey, eğer sen Ha
san Bey olmasaydın ben senin 
kafam patlatırdım. 

- Be:ı de senin kafanı pat• 
latırdım ama ... 

- Ey? 
- .. Himayei hayv:mat " ce-

miyeti ,, azasındanun. Hayvanları 
himayeye mecburum. 

ı b fJuglas. Greta ar o, ar en 
Çocuk r,_lı~tiiyel e ~u c:eva ı 

Ditrı•, Klara Bov, Bitli... B "' 
verdi: "Y H 1- lT -- Kes, kes... crgilo metl· 

- BüyOyOp te ne JapaJlm. 
h , V h tebe nu gıdıyorsun, sinemaya md V k 

Hasan amca hayat pa au... a • J l enze · t Bunu hir Wı tü anlıvaruadun, gıtti. 
·ç=o·k-m;::::a=s=ra=f==a:.:g~i-r ... m_e .... "_m _lJ=. .. ·_o_• ___ ___. __ ......... .,__....;o.-==_ .......... -:..:·===:;.ı----=--=ii;:::= Daveti 

TASARRUF iSRAF 
--

t arruf ayıdır, değil mi ·ı 
- Hasan Bey Ramaıan as 

- Evet, iftara kadar tasarruf• sahura kadar israf J 

Bir gun tan1dıklarrndan biri 
yolda Hasan Beye rastladı: 

- Haydi, gel bizim cvo ye
miyP. gidelim, der{i. 

- Haydi. 

Tanıdığı Has3n Beyi misafir 
odasına aldı ve kendisi biraa 
dı~atl çık.ti. 

Hasan Bey, bitişik odada, 
ahpabmın k:ırısile kavga elliğini 
duyuyordu. 

Kadan diyordu ki: 
- Bu buhran ıemamnda 

eve misafir getirilir mi ·f 
Kocasıda diyordu ki: 
- Sus ayol... Duymasın ••• 

Geldi bir kere... Mjsafir buhran 
filan bilir ıni? 

Hasan Bey dayanamadı. ba
şım kapıdan içeri oıatb: 

- Ayol hu ı:ımanda bufıranı 
bilmiyeo kaldı mı? Diyerek ev• 
dea pkb. gitti. 

l 

Açlar 

Açım, açım, açım, Aç 
lanenize mühtaç , 
Vermezseniz, dünyada: 
Ne taht kalır, ne de tac. 

• 
Siz ipek yataklard~ 
Ben kara topraklarda, 
Siz altm tasta için, 
Beo kırık çanaklarda. 

- Blr Atman lşsfz!n ağzından -

Avrupa, Amerika 
Haydi elini yıka, 
Aç kasa kapağın~ 
Cebime para tıka 1 

• 
Milyonlarla işsiz var, 
Tırnakı1z var, dişsiz var, 
Fakat bunlar, bir gün bak: 
Hep kesilir canavar 1 

Pa. Ha. 

HASAN BEYİN MÜLAKATLARI 1 
Harp Hazretlerile ... 

- Efendim. müsaade buyu· 
rulursa •.. 

- Buyurun, Hasan Bey, bu
yurun.. Seninle 1918 denberi, 
yani on dört senedir görüşeme
dik. Gel seni şöyle bir kucakla· 
yım bakayım. 

- Aman, Harp Hz.. , kerem 
buyur, zaten bir sıkımlık cawm 
var, onu da bana bağışla. 

- Peki, otur ve söyle 
bakalım. 

- Sen söyle bakalım: Ne 
oluyoruz? Yine kan göğdeyi 
aötürecek mi ? Yeni bir muha-
o 
re be daha mı var 1 Tepemize 
geliyor musun? 

- Hasan Bey, bu sefer ben 
dünya yüzüne bir geliş gelirsem, 
içeriye boğazdan gireceğim. 

• 
- Ne boğazı., Çanakkale 

bıi ? Karadeni~ mi 1 Cebelül· 
tarrık Mı 1 

- insan boğazından, Hasan 
Bey, insan boğazından gireceğim. 
Eğer buhran böyle giderse, in· 
sanlar aç kalırsa. boğazlar açıla
cak, ben de içeri dalacağım 1 

- Aman Allabım, şimdiden 
boğazıma birşey oldu, adeta yut· 
kunamıyorum. 

- Hımm... fak at bu sefer 
muharebe olursa kimsenin cam 
yaı.ımıyacak, Hasan Bey. 

- AUab Allah... O da nasıl 

şey yalanClktan mı döğüşeceğb 1 
- Hayır. İnsanlar bana ma}; 

sus öyle güzel aletfer icat etti
ler ki bir saniyede milyonlarca 

adam gık demeden ö!ecek. Ht{
teprenıniyecekJer. Can acısı yok. 

- Amanındı t.. Peki- Ba.. 
Bu f elik et ne zaman 1 

- Hele şu .. silahları br.U. 
ma,. konferansı şubatta toptansı~ 

ondan sonra görüşürüz, Huac 
BeyL 

Neden 
Acaba? 

Bir gün Hasan Beye sordurar. 
- Hasibe Hamm dört sene-

denberi hep yirmi dokuz yaşında 
olduğunu söyler. Acaba neden 1 

Hasan Bey bir kelimo ilo 
cevap verdi : 

- İnadından t ----
Hasan Beyin 

Öfkesi 
Hasan Bey birgtln çok 6fke

liydi. Şimendiferli bir yere gide
cekti. Kişeye uğradı: 

- Bana bir bilet ver. dedi. 
- Nereye 1 
- Nereye gidersem giderim, 

IPnİn ne üstüne vazife 1 

BiR tLANI AŞK 

Genç kız - Hasan Bey, o ne o? Kitabın önilno dia rökmüt. 
ne yapıyorsun ? 

H:ısan Bey - Ben et Kitap Sevenler Cemiyeti " lta11ndanrm. 
Kitaba ilinı aşk ediyorum. Hem bak bu lıülap u.oa beoıCAÜ)'OI' ı 
Hediye filin iatediji Yar ma ? 
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BÜYÜK TARİHi TEFRİKAMIZ 

ŞEN 

OÖNİ)L 
:.....77_ 

Bir haydut çetesinin mevcn• 
diyetini haber veren bu ihtar 
~nünde yoldaşlann kaşları çatıl

dı, fakat hayvanları harektten 
.kalmadı. Yine yürüyorlardı. 

Yalnız Sipahi Ahmet, işitilen 
ıesten de heybetli bir bay• 
larışla cevap vermişti: 

-Bizi durdurmak istiyen önü· 
aıüze çıkar! 

Bu mütehakkim VO mntehek· 
kim mukabele üzerine o kayanın 
ardından üç. karşı taraftan da 
beş kişi yola çıktılar Ye bir 
ağızdan bağırdılar: 

- Ya durun, ya durdururu:d 
Usta Be hor, • acıklı bir ve• 

daa benıiyen - son bir temas 
yaparken Sipahi Ahmet biraz 
ilerledi, yol kesenlerin karşısına 
dikildi : 

- Ilabayiğit!er 1 • dedi • Biz 
Sipabileriı, Y eniçerileriz. Mangır 
bulursak yoldaş yoluna ıaçanz. 

Likin kimseye baç vermeyiz, ha
raç yermeyiz. Size de olsa olsa 
bir tann selamı yerebiliriz. Kabul 
ediyorsanız ne Ala, etmiyorsanız 
•cba1i sizin boynunuza 1 

Yeni çeri Ba 'd ve diğer er• 
kekler, Usta Bohor müstesna, 
ıavaşa hazırlanmışlasdı. ilk işa• 
rette atlarından sıçrayıp yol 
kesenlerin boğaz1arma saldırmak 
için vaziyet almışlardı. He;>sinde 
hücuma niyetlenen bir kaplan 
dikkati seziliyordu. Haydutlar, 
hiç te tüccar takımına benzemi• 
yen bu bir kafile erkeğin mil• 
heykel vücutlarına, kalın boyun• 
larına, büyülü pençelerine anla· 
yışh bir göz gezdirmekten ıonra 
içlerinden biri öne geçti. 

- Anladı!<, bal alınacak 
çiçek değilsiniz. Adınızı bağış• 

)ayın da yürüyün. Hiç olmazsa 
bahşişiniz o olsun. 

Gülsümün kocası glllümsedi: 
- Ne adımızdan, ne atımız· 

dan size hayır yok amma, istediği· 
niz için söyliyeyim: Dana Edirneli 
Sipahi Ahmet derler, şu Yeniçeri 
Baki, beriki Sipahi Mirim, beriki 
Sinan oğlu .•• 

Haydutlar, yine bir ağızdan, 
Ahmet beyin sözünU kestıler: 

- Tanıdık, tamdık; dediler; 
ılz undan kaçaklarısınız. Dün bu· 
radan Unünüz geçti, bugün ken• 
diniz geçiyorsunuz• lstanbula iik 
aef erinizse sıkılmayın. Orada da 
ıizi kimse yadırgamıyacak. Çünki 
ıizden evvel destamnız oraya ye• 
tişti.. 

- Öyleyse hona kahn. 
Muhavereyi, pek feci bir va

ılyettc, dinliyen usta Bohor, dağ 
kabadayılarının kafileyi selamla· 
dığmı ve hayvanlann ileri doğru 
yürl1miye başladığını görOnce bi
raz ferahladı. Fakat eyerin üze· 
rinde doğrulmadı, kendiliğinden 
harekete geçen hayvanıo üstünde 
yine öyle upuzun kaJdı. O, hay
dutlarla göıgöze gelmek istemi· 
yordu. Bir yol kesen elinin cep· 
leri insafsızca boşalttığı gibi yol 
kesenler gözünün de esrarlı bir 
ıniknatıs gibi en mahrem yerde
ki paraları, kıymetli eşyalan cez· 

' 

Carada golculardan pata alınmaz mı? 

bedip meydana çıkarmasından 
korkuyordu. 
Şu kadar ki Sipahi Ahmetle 

arkadaşlarının pek muhterem ve 
hatta mukaddes insanlar oldu
ğuna da artık kanaat getirmişti. 
Çünki ogüne kadar yalnız altın 
anahtarın her kapıyı açacağına 
inanıyordu. Şimdi yiğitliğin de 
bir nevi altın anahtar olduğunu 
görmüştü. 

Hindisfanda 
Toptan 
Tevkifler 

Bombay, 12 - Madam Gandi, 
İngiliz mallarına boykotaj yap· 
mıya teşvik ettiği için tevkif 
edilmiştir. 

Borsalar bir ay müddetle 

kapatılmışbr. 

Hudut eyaletinde (5) bin müs• 
lüman edilmiştir. Mali mehafilt Pa
muk tevkif Simsarlan Cemiyetinin 

l Gülsümün yüzü uçukluktan 
kurtulmuştu, pembeleşmişti. Bu 
renk, kadın neşesinin ve sevin· 
cinin ebedi boyasıdır. Sevinen 
kadın, mutlaka bu rengi alır. 
O da, Korukdere ormanlann .. 
da bile ismine hürmet olunan 
bir kocaya malik olduğu için 
pembeye boyanıyordu. 

( Arkası Yar) 

... , ttt 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngiliz liruı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre frangı 
Leva 
Florin 

Kapanış 

12 06 
7 19 00 

47 28 60 
9 36 81 
3 40 63 

36 18 50 
2 42 80 

61 23 00 
1 17 81 

alhn ihracatına ve Hindis· 1 

Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 

15 85 00 
4 17 60 
5 60 19 
2 04 

tana düşman memleketlerden 

gelen pamuklu ithalatına 
nihayet verilmesi hakkında aldığı 
karar umumi ticareti yüzde yet-

miş beş nispetinde felce uğra· 

tacağı ve kambiyo piyasasının 
faa\iyetini bilkuvve durduracağı 
mütaleasındadır. Borsalar, hesa• 
batın tasfiyesi için haftada bir 
gün açılacakbr. 

* Bombay 12 - Vereceği e6z 
fizerine Gandinin serbest bıra• 
kılarak bir müddet münzevi bir 
hayat yaşamasına müsaade ediJe .. 
ceği haber verilmektedir. 

,.. 
Bombay, 16 - Mahalli hAkim 

bir kararname neşrederek alaylar 

tertibini, mitingler akdini, beş 
kişiden fazla kimselerin bir arada 
toplanmasına menetmiştir. 

Amarikad1 Bir imar Birliği 
Vaşington 12 - 2 Milyar in· 

giliz liralık bir sermaye ile dilnya 
vaziyetini yeniden tesis ve ıslah 

1 işile meıgul olmak ilzere bir 
mali birak teşkili hakkındaki 
Hoverin projesi Ayan Meclisinde 
( 8 ) muhalif reye karşı 63 reyle 
kabul edilmiştir. 

Bir Yunan Muhribinde Kaza 
Alina, 12 - Salamin lima• 

nında demirli bulunan bir tor
ı:idoda vukua gelen bir kaza 
neticesinde iki kişi ölmüş. iki 
kişi yaralaoımşbr. 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvllat 

-1. Dahili 
D. Muvabhido 
A. Demiryolu 

4 17 50 
3 75 78 

79 33 
26 44 
10 97 

Kapamı 

62 
36 50 

Borsa Harici 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

9 55 
49 00 

2 34 

Clauden. 
COLBERT 
Cb•ıt,. R.,1,

liorlo• a.,.. .. 

PRN!>7 

UlllTSCIJ 
l'ROUUCl'ION 

KA.,unosani 13 

Şehzade başı 

FERAH 
Telefon : 21359 

Ramazanı Şerif münasebetile bu geceden 
itibaren her gece &uat 9,30 da 

= 4 1/ 2 saattlik bila fasıla = 
Beynelmilel Büyük Varyete ve Cambaz 

Kumpanyaları 

55 38 
Artist Numara 

NANDY'S REVÜ 
f 6 dansözden murekk3p buyuk Bale va Revu Kurıpanyası 

5 PIRINKOF 51 Azeri· Türk 1 Z U AN EL L I 
Muvazene ve havai Musiki Heyeti ltalyan Cambaz 

ölüm trapez · Kumkanyası 
hünerleri Konser akrobat numaralan 

VAYMAN TRUP CALAi -ADA Emsalsiz salon akrobat 
1 

ve jon~Yör numaralitr 
1 

Şayanı hayret hünerler 

Kaplan ve Aslanlardan mürekkep 
hayvanatı vahşiye sirki 

Kaptan Laf orest idaresinde 

A • Modern ve klasik dansler. Solola~ duet ft ynca • triyolar, Kafkas raksları ve komik sahneler. 

imi> Lütfen Localarınızı gündüzdtm ted .... rik ediniz. "4&5 

Bu akşam 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
iKi MUAZZAM F1LM BİRDEN GÖRECEKSiNiZ. 
Talebi umumi D:aerln• H bealb rSrmeyenlerla 1r6n11eluinl tendaea 

MARLENE DIETRICH'in 
şaheseri Te günlln muvaEfakiyeti 

27 No. lu CASUS 
ve R AN G O O 

insan aya~ 

Bu akşamdan itibaren 

OPERA 
ıinemasında 

ıüzlU, şarkıh· l'tV aıl!!i1ciH 

fil :ninin esrarını ve esrarengiz harekabnı göreceksiniz. 
Bu film, heyeti umumi~esile adi dekorlar arasında vücuda getirilen 

filmlerle tiyatro piyeslerinden iktibas edilen eserlerden büsbiltDn 
başka bir şekil ve mahiyettedir. 

lngilterede Nakliyat Grevi Bitti 

Londra, 12 - Nakliyat ame

lesi birliği reisi M. Be\1inin 

tavsiyesi üzerine bit· baftadanberi 

grev halinde bulunan yüzlerce 

dok amelesi tekrar işe başla· 

mışbr. 

Almanyada Arbede!er 
Bertin, 12 - Dün gece Ren· 

desburg da yetmiş. Hitler taraf· 

tarı ile İmparatorluk bayrağı 

teşkilatına mensup 200 kişi ve 

komünistler arasında kanlı arbe

deler olmuştur. Bir kişi ölmüı 

19 kifi yaralanmıştır. 

Bugün Akşam Saat 21,30 da 

MUM 
SÖND-0 

Yazan: MUsa
bipzade Celil 

Yalanda: 

YALOVA 

TÜRKt'.JSO 

lstUBUL BnEDIYESI 

~~ ~ ~~ 
l ı ıı ı 
il 111111 1 

ilk musikili komedi. 

Perşembe güoü A YNAROZ 
KADISI. 

ASRI TiYATRODA 
TEPEBAŞI 

Methur danııör DUGJ.AS llo yeni Jor.effa 
Baker Mlss COOKS ve 

MUAZZAM ZENCi REVÜ 
heyetinin bütib artistlertle oynamakta ohı• 

2..ENC! MEMLEKEl'I NEŞELi büyiik opor.t 
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Abdülhamit: Of ... Of .... Artık Herkes 
Benim 

•• 
Olümümü Bekliyor 

Fakat Ne Yapayım, Bir Türlü Ölemiyorum, Diyor 

NAKiLi ZİYA ŞAKIR 

Her lıokkı malıfuz..Jur 

-200-

14 KAnunsant 9U 

Abdnlbamidin Anadoluya nak
li meselesi unutulur gibi olmuş
tu. Bir iki gündenberi bu hava
CÜ yine tazelendi. Kendisi, 
dündenberi yine muztarip. Baı 
agrısından •• öksürükten şikayet 
ediyor. Bugün iki defa ( asprin ) 
almasına rağmen yine başağrısı 
geçmedi. Havanın ıoğuk olma• 
•ana rağmen yine odadan odaya, 
aalondan salona dolaşıyor. Pembe 
aalonda karşılaştığımız zaman : 

-Görüyor musunuz? .• Bu y:.· 
pılan şeyler, bana karşı tahkir 
değil de nedir? Beni şu halimde 
Oradan oraya sürüklüyorlar. Ben, 
ihtiyar ve hasta bir adamım. 
Bu hallere tahammül edemem. 
Artık ne olacaksa o!sun.. Her 
ıey misal ile izah olunur. Mese
la bir adama: 

- Seni asacağız. Mezanm 
prada kazdık. Ayağınla oraya 
kadar gideceksin. 

Demiye benzer. fşte bana ya
ptlan muamele de, bpkı böyle.
Ben de herkes gibi kendi nefsi
mi düşünmiye mecbıırum. Bana 
kimse bir şey yapamaz. 

Ve sonra; omuzlannı ıilkip 
laayretle dudaklarını bükerek: 

- Sanki düşman gelirse, be
ni aJıp ta ne yapacak?.. Sanki 
mumyamı yapıp ta mii%eye mi 
koyacak._ Hem bu teli.şa ne lii
ıum var ? Düşman nerede? •• 
Çanakkaleden girmeyi okadar 
kolay mı zannediyorlar? •• 

Diye uzun uzun şikayetlerde 
bulundu. 

Abdülhamit, bu son günler
de okadar kendi derdine düştü 
ki, kemalilezzetle milnakaşa et• 
tiği ahvali umumiyeyi bile 
unuttu. 

14 ıubat 915 

Son zamanlarda Abdülhamit 
mOtıı?madiyen rahatsızlığından 
tikiyet ediyordu. Buglin ise bü
tün bütün hayabndan ümitsiz 

ıibi görünüyor. 

Bugün muztarip ve milnfail 
bir aesle, yine ıikAyette bulandu: 

- Dizlerimin ağnSJ devam 
ediyor. VUcudümde de, gittikçe 
artan bir halsizlik yar. 

Diye aöze başladıktan sonra 
derin phiklar~ aöziine devam 
etti: 

- Of.. Of... Artık herka 
benim ölilmümü bekliyor. Fakat 
ne yapayım; elimde değil ki .. 
işte, bir türiii aiemiyorum-· Bun
lar, hiç halden anlamıyorlar. EY. 
yeli tuttular, beni Seliniğe gön
derdiler. Sonra da buraya getir-

Kaçak et almayınu. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 

diler. Daha sonra, Behice 
kadını buraya hapsederek başı
ma bela ettiler. Bunların hep
si ayrı ayn birer hakar~t değil 
de nedir? ..• İngilizlerin lstanbula 
girmesinden korkuyorlar. Hiç bu, 
olacak İ'i mi? .. Muharebeyi lngiliz
ler ve Fransızlar kazansalar bile, 
Rusya lsta:ıbulu onlara vermez. 
Rusların buraya girmesi de lngi
lizlerin işine gelmez. Allah esir
ğesin, şayet böyle bir şey olsa 
bile, İstanbul ancak bir ( port 
libre) olabilir. 

B:ık·nız, ( Mısır ) ı işgal ettik
leri halde bir şey yapabildiler 
mi?... Oradada yapsalar, yapsa
lar, idareyi yine (Mehmet Ali 
ailesi ) nden birine verebilirler. 
Bun!ar, hep hir~birine bağlı 
meseJderdir. Hayrette kalıyorum, 
bu adamlar bunlan düşünemi
yorlar mı ki bu kadar tela~ 
ediyor'3r ..• • 

Dedi. 
19 ıuhat 915 

Abdülhamit, oğlu ( Ahmet 
Efendi ) nin rahatsızlığını haber 
aldı. Çok müteessir oldu. Doktor 
Atıf beyi bekliyor. Gönderip mu

ayene ettirecek. 

20 Şubat 'ıs 

Doktor Atıf Bey. iyi bir 
haberle geldi ; AbdüJbamidi se
vindi,di. Doktor gitmiş, babasının 
aelAmmı Ahmet Ef. ye tebliğ 
etmiş. fstifsarı hatırda bulunmuş. 
Meğer Efendi, on iki giin evvel 
kızamuğa tutulmuş. Fakat şim
di tamamen tehlike:;-i atlatmış. 

Hatta Doktor Atıf Bey Efen
diyi muayene etmiş, bir ıey 

bulamamış. Efendinin doktoru 
Sanyer Belediye tabibi Mehmet 
Bey isminde bir zat imiş.. Ahmd 
Efendi, babasının selam •e istif
aarı batınndan pek mülehassıı 

olmuş: 

- Hastalığımı pederime du
yurma11nlar, diye tenbib ettim. 
Acaba kim haber verdi? 

Mutlaka Kadınefendi olmalı •• 
Keşki tamamen ıyı olduktan 
sonra söyleselerdi de kendileri 
üzülmeselerdi •• 

Demiş. 
Abdülhamit, doktorun verdiği 

bu havadise çok memnun oldu. 
Doktora teşekkür ettıkten sonra: 

- Asıl basta, benim... Yine 
kendimi üşütmüşüm.. Boğazım 
fena halde yanıyor. Öksürüğüm 
de aıklaşb. BugOn fasıla ile üç 
(asprin) aldım. Fazlasına cesaret 
edemedim. Bir muayene buyur
sanız. 

Dedi. Doktor muayene etti. 
IIAç verdi. Fakat şüphetıiz, o 
yine ( asprin ) almakla iktifa 
edecek. 

23 ıubat 915 

Abdülhamidin öksllrüğil de
vam ediyor. Doktorun yazdığı 
ilaçların hiçbirini kullanmadı. 
lstanbuldan ( Sabri öksürük şe
keri) a1dırdı. Fakat ondan da 
hoşlanmadı: 

- Uyku veriyor. Galiba 
içinde af yon var. 

Diyor. 
Artık Bursa ve Konya mese

leleri kapandığı :için Abdülhamit 
yine ahva!i harbiye •• aiyaaiye 
ile meşgul. 

- Bakalım harbin .onu ne 
olacak?.. Öyle yakin umanda 
aulh olacağa benzemiyor. Allah 
vere, arada biz eı.ilmeseydik. 

Dedikten sonra, birdenbire 
yine gazetelere hücum elti. 
• - ~anım. nedir bu gazetele

nn hah.. Bu kadar gürültüye, bu 
kadar kötü sözler yazmaya ne 
lüzum var? •• Matbuat, daima iti
dal •• ıükWıetini muhafaza 
etmeli. 

( ArkH& yar) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. 
"'" "'" Size Tabiatinizi Söglı"gelim ••• 

g lSMAlL HAKl(J BEY; Diirüst 
· ve intizamper

verdir. İşini 
bilir, başkala
nmn iradele
rine uysallık 

göstermez, ko
•urlan görilr 
ve s6yler. Ka-

l dın ve his 
'JDeVZU l a rl na 

llkayt kalmaz, 

usul ve merasime riayetklrdır. 

10 HASAN BEY; Müsamahaklr 
ve uysaldır. Usul ve kayudata 
riayetten sıkıl ı r. Eğlenceyi ve hür· 
riyetini fazla sever. Parayı israfa 

miltemayildir. 

FotoUraf Tahlil Kuponuna 

ı 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

15 KADRİ EFENDi : Temiz yü

• 

rekli ve fakat 
dağınık •e 
aavu ruktur. 
Rahabna faz
la diişkOnlOk 
ıastermez, bo
ğazım ıever, 

intizam usul 

Ye kuyudab
DI ihmAJ e
der. 

20 DAVUT EFENDi: ( F otofra-
fınm dercini istemiyor ) Kanaat• 
kir ve mütevazıdır. Herşeye mO
dabale etmez, kendi ilemindedir. 
Menfaatlerini 1'açırmaz, para bi
riktirmesini •e kazanmasını bilir, 
berşeyi izzetinefis meselesi y•p
maz, İfİ daha ziyade olpnluia 
vurur. 

Sayfa 9 

r-----------------------------------
K ILD 

Holivuta Nasıl 

Yıldızlar 

z 
Kaçtım ... 
Arasına Nasıl Kanşbm? 

1------------66---------------- YAZAN: Selma Z. 
- Çabuk söyle Mister Çang, 

ben de meraktan öleceğim •. 
- Bakınız.. Y ann sabah bu· 

raya bir kadın terzi gele
cek. Onunla beraber Holivuda 
gideceksiniz." 

- Eyyy ••• 
- Bu kıyafetinizi bntnn usu-

lile, bütün inceliklerile göstermek 
için ne lazımsa alacaksınız. Siz 
tarif edeceksiniz, terzi de bunları 
dikecek, hazırlayacak ve ••• 

- Azizim, aiz bunu evvelden 
dilıünmüşsünüz.. Galiba bir hazır
lığınız var ••• 

- Evet, bir aiirpriz.. Arka
dqlanma bir sürpriz. •• 

Düş6ndüm. Holivut gibi her 
ıeyin çok pahala olduğu bir 
memlekette, bir ıfirpriz için bu 
kadar masrafın ihtiyarına hiç 
lüzum olmad.ğını söyledim, onu 
iknaa çalışbm. Fakat m6mkün 
değil ; Çang okadar ısrar etti ki 
kabule mecbur oldum. 

Ben yaşmak ve ferace devrini 
görmiyen bir kızdım. Fakat, bu 
işte de yine sen imdadıma yetiş
tin babacığım... Senin tarih me
rakın, az çok bana da sirayet et· 
mişti. Eski saray hayatı hakkında 
bana birçok şeyler anlatırken, 
saray kıyafetleri hakkında da bir 
çok fikirler vermiştin. Zaten 
koleksiyonlann da, elimden düş· 
mezdi. O gece, yattığı an yerde 
güzel bir saraylı kıyafeti düşün· 

düm. 
Ertesi sabah, Çangın tele

fon etmesi üzerine dokuzda ge· 
len terzi kadınla Holivuta sıittik. 
Gül kurusu ( gron) dan güzel bir 
feracelik aldım. Fakat bu eski ve 
demoda kumaşı bulunaya kadar 
da bir hayli yoruldum. Artistler 
için yalancı elmaslar satan mağa· 
zalara uğradım. Eski bir taç 
taklidi ile gerdanlık, boroş, 

uzun sallam küpeler.. ıırma 
işlemeli terlikler •• huJAsa, lizlm 
olan her ıeyi aldım. 

Bu mesele, benim de hoşuma 
gitmiyor değildi. Holivut ıokak· 
lannda bu kıyafetle görünmek 
u.iimkün olsa, kim bilir nekadar 
hayreti mucip olur? Diye düşü
nüyordum. 

* Feracem dikilinciye kadar, 
ben de yaşmağımı ve botozumu 
hazırlamıştım. Tam bir ıarayh 
olmak için, tepeden tırnağa 
kadar berfeyim tamamlanmıştı. 

ilk ıü~prizi, Ç.anga yapmıya 
karar verdun. O gun, çok mühim 
bir işi olduğunu söyliyerek Los• 
ancelosa giden Çangı, bu kıya· 
fetle karşılayacaktım. Makyaj için 
aynanın karşısına oturur oturmaz 
kapı vuruldu, Kapıya gittiğim 
zaman fU telgrafla k&r1ılqbm; 

Mis Silvaya 
işlerim devam ettiği için ba 

gece avdet edemiyeceğim. Yarın 
sabah doktor ( Li ) •İze gelecek 
bu hususta izahat •erecektir. Ay
ni zamanda batka tcyler de söy• 
liyecektir. Doktorun aöyliyeceği 
ıeyleri aynen Ye harfiyen yapma
nızı pek çok rica ederim. Se-
limlar ... 

H. Çanı 
Ba telgraf, beni hayretten 

hayrete dütürdü. işleri olabilirdi. 
Gece de avdet edemezdi. Tabii 
ondan hesap istiyecek değildim 
ki, Doktor (Li) yi bana gönderi
yordu. Sonra.. doktorun bana 
aöyliyeceii. başka ıeyler ne ola-

l bilirdi? Daha aonra saraylı kıya
feti meselesi... Bütün bunlar, 
bana, karmakanşık bir takım 
ıeyJer geliyordu. 

Sabahı iple çektim. Tam, do-
kuz buçukta doktor ( Li) geldi. 
Çok sakin, çok terbiyeli olan 
bu adam, Amirinden aldığı emri 
tebliğ eden bir emir zabiti gibi 
kısa ve kat'i ifadelerle vaziyeti 
İzah etti. Çang, çok mühim bir 
iş takip ediyormuş. Onun için 
gece gelememiş. Bugün de gel&
miyecekmiş. Fakat ben, büyilk 
bir itina iJe hazırlanacakmışım. 
(Sultan Hamm) elbisesini giye
cekmişim. Doktor, tam saat iki· 
de bana gelecek ve beni alıp 
her bir yere götürecekmiş ... 

Bunları dinledikçe, hayretten 
hayrete düşüyordum. Gerek Çan
gm, gerek Doktor (Li)nin ciddi
yet ve haysiyetlerinden en kO
çilk bir şüpbem olmamakla be
raber, Allah biliye rya, kalbime, 
az çok bir vesvese de girmişti. 
İnsanlara tam manasile, emniyet 
ve itimat göstermekte çok ihtiyat 
edilecek bir muhitte yaşıyordum. 

Saat, ikiye kadar vaktim var
dı. Düşünecek, eğer bu vesvese
lerim galebe ederse gitmekteD 
imti:ıa edecektim. Buna binaen 
doktorun söylediklerini tamamen 
kabul ediyor göründüm. 

Doktor gittikten sonra iyice 
düşündüm. Aklıma gelen biitüo 
fena ihtimallerin boş olduğuna 
hükmettim. Aylardanberi yanında 
yaşadığım Çang, bana ne istese 
yapamazdı? •• Halbuki büyük ve 
milltesna ruhlu adam, bana olan 
hislerini, ancak, kalbinin ateşleri 
içinde kaymyan bir damla kızgın 
gözyaşı ile ihsas etmiş.. Zavalh 
kalbinin acılarını ifade edebilecek 
bir tek söz bi'.e söylememişti •• 
Şo halde, benim vehmim, çok 
boş birşey olmakla beraber, bi
raz hissizlik Ye daha çok ta nan
körlnktü. Ve sonra.. Çang, biı 
ıürperizden bahsetmiyor muydu?. 
Herhalde, kostüme bir suvare 
verilecek ve o da beni oraya 
aldırarak dostlarına bu kıyafette 
takdim edecek... Şürhesiz, bun
dan başka hiçbir ihtimal ola• 
mazdı. 

işte ben, bu karan verdikten 
•onra, hemen yemeğimi yedim 
ve aynanın karşısına geçerek 
bazırlanmıya başladım. Çangın 
bütün arzulan yerini bulsun diye 
bütün kadın lak zar af et hislerimi 
bir araya topladım. Bir buçulı 
saat •ilren bu meşguliyetim
den sonra büyük aynada kendimi 
tetkik ettiğim zaman, hakikaten 
pbane bir, ( S.altan Hanam ) oJ
muştum. 

( Al'ka11 var ) ----··---.. ·-· ................. -..... _____ 
1 Sinema Ve Tiyatrolar J 
Al.KAZAR - Esir Me ike 
ALEMDAR - 1 tanb111 ıolukları 
ARTiST&.< - A1k ve cı1117et 
A S Rl - l<ara kuşlar 
lKLEl -Şt:\r-r l"JI 

lLHAMRA - 'D numarah caauı 
ETU VA L - Hayd-rt ~arkıaa 
FERAH - P rlak j>lr revo 
l'RANSIZ 11YATRO~.J - Yu"u turu?W 
CLORYA - S yahh kad.nuı kokllh 
Hlı.AL - Taç dc:v"reıı canavar 
K.ElııtAL 8. - Ru ıu n a ıneıa 
llAJIK - ll ü ıJk v:a ryetı 
Mcl.t:.K - Tali 
.. 1LU - Se vda nıaccr:ılan 
Ot'E&tA - lla e m •'S ·arı 

$1K - S r ı nı. • ' e 
l>AR0LBEDAYI - h!u n ., ' n lü'Yal:ı:\daı 

Y .ıluva li!-küılQ 
0SK0DAR HALE - S:.ı .,~u 
Kadıköy SÔREYY A - A ,lr la:auaUerl 
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1 HiKAYE 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? ·--8-0-50-·ıu_nda M~.:!~~~ah 

GÜZEL SESLi Nakleden : H. R. -60...: 'İ Yazan: Emil Lıulviı 

- Kn:ım Doktor: Semi Ekl'eme _; • 

Giyom Viyanaya Tesir Y apmaklsterken 
Ruslar Seferberlik Yapıyorlardı 

Rus namusu üzerine bu sözü 
\'ermiye kendinde hak görüyordu. 
Çünkli Çann iradesini henüz cebine 
koymamıştı. 

Bitişik odadan muhavereyi 
dinliyen bir erkanı harp zabiti 
muhaverenin aynen böyle cereyan 
ettiğini tevsik ve şu bediayı il!vo 
etmiştir: 

"Filvaki o dakikada Çarın 
ir:ıdesi henüz masanın üstünde 
idi.,. Bu kağıtta Çarın, Harbiye, 
Bahriye ve Dahiliye nazır1arımn 

imzası vardt. İngilterenin o za· 
manki Berlin sefiri şu hakikatin 
teyidine ~izmet etmiştir: 

Çarın sözüne tevfikan Alman
ya imparatoru Viyana üzerine 
tesir yapmak isterken Rusya 
ıeferberliğini yapıyordu. 

Şu suret hakikati daha iyi 
ifade eder: 

- Çar ve Kayser her ilcisi 
ıeferberlik ilanını bertaraf etmek 
isterlerken Rusya ErkAnı Harbiye 
Reisi Y ansuchkevitcb ile Alman· 
ya Erkanı Harbiye Reisi Moltke 

ıeferberliği icra ediyorlardı. Yal
nız bir cihet hakikat olarak 
sabittir ki, Rusya vasi imparator-

luğunun her tarafında seferberli· 
ğe en evvel başlamişbr ; fakat 
Rus askeri sınıfı daha büsbütün 
galip mevkiinde değildiler. İkinci 
Giyom bunların işini sektelemişti. 

Filhakika o gUn akşama doğru 
Çar İmparatordan bir telgrafname 
daha almışhr. Bu telgrafta Kay-
aer, Çara, seferberliği durdurması 
ıartile sulhun muhafazası için nü-
fuz istimal edeceğini namusu ü
zerine temin ediyordu. 

Çar, arkasında harp muhalif
lerinden Rasputin bulunan hasta 
karısının tesirine ram oldu ve 
bu vaziyette cenerallanna karşı 

bir koz, bir kuvvet görerek ha
fiflik lıissetti. Akşamın on birin
de harbiye nazırile konuşmak 

istedi. Suhomlinof seferberlik 
kuyusunun içinde işba halinde 
idi. Telefonda hükümdarının se
aini duydu. İmparator kendisine 
o telgrafı okudu, fakat seferber· 
liği durdurmanın mOmkün olma
dığı cevabını aldı ve doğrudan 
doğruya emir vermek hususunda 
karar ittihaz edemediğinden mü
tehellikane sordu : 

- Seferberliği durdurmak 
hakikaten imkansız mıdır? 

- imkansızdır! Seferberlik, 
firenleri ııkışhrılanca duran, bı· 
rakılmca yine işleyen bir oto· 
mobil değildir. Haşmetmeap Efen• 
dimiz bir kerre de Erkim Harbiyei 
Umumiye reisinin fikrini sora
bilirler. 

Bir Harbiye Nazırının beyni
nin bozukluğuna bu cevaptan 
d:ıha kalı bir misal olamaz. Se
fcrb :!r1iğiı1 durdurulmasından ve
ya nisbclioin yavaşlatılmasm· 

d ~rn hbıl olabilecek müşkilatt 

bir Avrupa harbinin veya 

- 1 1 

BüyOk muvaffakıyetlerl şöhret almış 
Alman tahtelbahir kumandanlarından 

Salçvedel 

bir harbin memlekete ve 
insanlara bais olacağı hüsranla 
ölçmiye kalkıyordu. Almanyadaki 
hem payesi de ayni kan, ayni ruh
tadır. Hummalarla dolu bir an 
yaşanmaktadır. Telefon kapanır, 

birkaç dakika sonra yine açılır. 
Bu Erkam Harbiyei Umumiye 
Reisi Yansoucbkevitch' dir ve şunu 
söylemiştir; 

- Berbat ! Çar telefonla , 
emir veriyor. Umumt seferber
liği, kısmi seferberliğe tenzil 
edeceğiz. F ennen imkAnsızdır, 
dedim. Israr ediyor. Alman im· 
peratoru, kendisine namus üzeri
ne söz vermiş, miş, miş, neya
payım? 

- Birşey yapmayınız! 

- Allah razı olsun l 

lşte temmuzun 29 uncu gunu· 
nü 30 uncu gününe bağlı yan o 
tarihi gecede bütün Rus İmpara· 
torluğunun umumt seferberliği 
kuvvetle meydan alıp yürü
müştü. 

Bu gece korkular, yalanlar, 
tesadüfler saçan bir gecedir ve 
payıtalıtlarda habis nazırların 
karanlık kafaları etrafında dola
şan tayıflarla doludur. 

Ertesi sabah erkenden Alman 
sefiri Sazanof çıka gelir. Rusya 
ne şartlarla seferberliği geri 

Yezidiler 
Arasında 

ihtilaf 
Musulda çıkan ( ElbelAğ ) 

gazetesi yazıyor: Yezidi kabile
ler arasında Emirlik meselesinden 
dolayı mühim bir ihtilAf çıkmış
tır. Bütün Yezidiler iki kısma 
ayrılmışlardır. Bir kısmı Emir 
Sait beyi tanıyorlar. Bir kısmı da 
bunun amcazadesi Hüseyin beyi 
reisliğe daha layik görerek ken
disine tabi olmuşlardır. Bu ihti
lafın silahli bir gerginlik halini 
alacağını anlıyan hükümet işe 
vazıyet etmiş vo minevi riyase
tin bir remzi olan ( Sancak ) la
nm ellerinden almıf ve emaret 

alıyor? Sualini sorar münakaşa· 
lar başlar nihayet nazır ültima· 
tomu hafifleten bir vesika yazar; 
bu Berline gönderilir ve adi 
merasimden ibaret kalır; Çünkü 
orada artık keyfiyet ile değil, 
kemiyet ile iştigal olunmaktadır. 

Peterhof ta, Çarın kabinesin
deyiz. F enland körfezine bakan 
bllyük pencereler açıktır. Ortada 
üzeri kağıtlarla dolu iki masa, 
birkaç muharebe tablosu, deri 
koltuklar görülmektedir. Büyük bir 
sadelik vardır. 

Çarm amcası kaba Nikola 
Nikolayeviçin sağ eli mesabesin· 
de olan Erkanı harbiyei umumiye 
reisi bir ruhu habis halinde her 
giln buradadır. Sazanof alelade, 
haftada bir gün gelir. 

Ayın otuzudur. Valcit öğleden 
sonradır. Nazır şimdi burada, 
ayakta durmaktadır. Çara Alman 
imparatorundan yeni gelen bir 
telgrafı okuyor. Şayet Rusya 
Avusturyaya karşı seferberlik icra 
etmelde ise Alman İmparatoru 
Avusturya nezdinde müdahale 
edemiyeceğini söylüyor. Sazanof 
telgrafı masanın üzerine bırakır: 

- Artık harbi bertaraf et
memize imkan yoktur. Aşikar ki 
Almanya müdahale etmek iste
miyor ; istediği, vakit kazanmak
tır. Bu şerait dahilinde haşmet
meabımız umumi seferberliğe 
müsaadede daha ziyade tereddüt 
buyurmazlar ümit ederim. 

Çar sapsarı olduğu halde 
titrek bir sesle şu cevabı verdi: 

- Tavsiyenizin, heni içine 
sokmakta olduğu mesuliyetin 
vehametini düşününüz. Milyon· 
[arca adamı öiüme sevkedeceği
mizi gözünüzün önüne getiriniz r 

- Harbin infilakından Zati 
haşmetmeabilerinin vicdanı da 
bizimkiler gibi, bir eza duymı
yacaktır. Dünyayı bu menfur ba
direden kurtarmak için Zati Haş4 
metcrneleri de, h ükümetiniz de, 
insanlar için yapılabilmesi müm
kün olan herşeyi yapmıştır. 

( Arkaaı nr ) 

Suriyede 
lntihabatta Dökülen Kan

dan Kim Mes'uldür? 

Berut (Hususi) - Sabık Su
riye Hükumet Reisi Şeyh Tacet
tin kanlı intihap mücadelelerin· 
den sonra Şamda oturamiyarak 
bir hafta evvel buraya gelmiştir. 
Kendisile görüşen gazetecilere 
şunları söylemiştir: 0 Suriye 
intihabında bana atfedilen itham
lardan kat'iyyen azadeyim. Dökü
len kanlarda.ı benim elinde bir iz 
yoktur . ., Gazeteciler Şeyhin çok 
müteessir olduğunu kaydediyor· 
lar. -
meselesini halledinciye kadar mu
baf aza etmiye karar vermiştir. 

' • i<ADIN 
Sedat Bey, eski mevleviler

dendi. Fakat inkılaptan sonra 
da asri hayatın bütün icabatına 
uymuştu. Başındaki yeşil ve 
mahruti sikkesini atmış, sakalını, 
bıyığım kazıtmıştı. Tabii, cüppe 
yerine caket pantalonu, potin 
kaloş yerine de iskarpini ikame 
etmişti. Kıyafetindeki bu deği

şikliği, yaşayış tarzına da tama· 
mile tesir etmişti. 

Sedat Bey eskiden mevlevi 
idi, şeyh idi amma, fıtraten me
deni ve münevver bir adamdı. 
İnkılabın baş döndürücü bir sür'
atle ileriliyen ahengine hemen 
ayak uydurmuştu. Simokin veya 
frakım giyip balolara gidiyor, 
cezbeye tutulmuş bir mürit gibi 
dönüp duruyordu. Akşamları 
yemekte birkaç tane çakıştırıyor, 
yemeği poker, briç partileri 
takip ediyordu. Yılbaşı ve Noel 
gecelerini, eski tekkedeki ayin 
gecelerine tercih ediyordu. Artık 
boş vakitlerinde Mesnevi ve saire 
okumaktan zevkalmıyor, sinema
lara ve eğlence yerlerine devam 
ediyordu. 

Hulasa, tek bir kelime ile 
"asri,, olmuştu. 

Tam manasile ''asri .. olmuştu 

amma, eski şeyhlik ve alaturka
lık zamanından kalma yalmz bir 
itiyadmdan, bir zevkinden kur
tulamamıştı. Alaturka musiki !... 
En çılgın bir fokstrotla danse
derken, baygın bir alaturka nağ
mesi işitse hemen dansı, damı 
bırakıp: 

- Ahhh, çekerek ses gelen 
tarafa kulak kabartiyordu. Evin· 
de yüzlerce alahırka plak var
dır. Bir gün yine Beyoğlundaki 
maruf gramofon mağazalarından 

birine girdi. Mağazanın gedikli 
müşterilerindendi. Mutat üzere 
büyük bir itibar ve ikram gördü. 

Dötr beş tane plak çaldırıp 
dinledi. Plak satıcısı matmazeli 

- Size Hatice Hanımın son 
çıkan üç plağını çalayım! 

Dedi. 

Plaklar cidden güzeldi. Sedat 
Bey vecit ve istiğrak içinde din
ledi. Satıcısı: . 

- Hatice H. cidden güzel 
okuyor. Değil mi efendim ... 

Sedat B. büyük bir meclu
biyet ve hürmet ifade eden bir 
sesle şu cevabı verdi: 

- Ah , Hatice Hamm ... 
Cidden şaheser. Pek ı11eve
rim. Ben Hatice Hanımı pek 
aeverim. Bütün hayatımı ona, 
onun sesine vakfederim. Şu 

sesteki yumşaklığa, cazibeye, 
tatlılğa bakınız.. Bu ses ne çok 
sihhatli, ne de çok mariz bir 
gogsun mahsulüdür. Yarabbim, 
ne güzel söylüyor. Türkçe onun 
ağzında daha güzelleşiyor. Ah 
Hatice Hanım, pek severim, pek 
aeverim.. aman arkasını çalınız. 

Sedat B. plagın arkasını da 
ayni huşu ve mesti içinde din· 

ledi. Plak satıcısı matmazel Se
dat Beyin Hatice Hanımın plak
larına olan meftuniyetini hisset· 
mişti. Çaldı. Bir daha çaldı. Sedat 
B. devam ediyordu: 

- Sevdiğim, onun ıçın ba
yıldığım kadar var. Yaratıyor. 
Vallahi yarabyor .. Sevgili Hatice. 

Plak satan matmazel, Sedat 
Beyin muganniye Hatice Ham• 
ma karşı gösterdiği bu iltifata 
İçin için gülüyordu. Matmazel 
Sedat Beye dönerek: 

- Hatice Hammt madem ki 
bu kadar çok seviyorsunuz. Size 
takdim edeyim. 

Dedi. Ve elile mağazanın 
koltuklarından birisine gömülmüt 
olan bir kadını göstererek tak
dim etti : 

- Hatice Hanım... Sedat 
Bey ... 

Sonra kadına doğru döne
rek devam etti : 

- Beyefendi sizin meftunla
nnızdandır. Sizi çok severler. 
Demindenberi hakkınızda ne 
dediklerini her halde iıittinizf 

Sedat Bey gıyaben meftun 
olduğu Hatice Hanımla karşı 
karşıya gelmişti. Dikkatle 
bakıyordu. Kara kuru bir surat, 
manasız bir ağız, kazma gibi diş ... 
ler sıska bir vücut... Heyeti umu• 
miyesile çirkin, çopur bir kadin ••. 

Hatice Hanım Sedat Beye 
bakarak tebessüm ediyordu. Se
dat Bey şaşırmıştı. işi kalender
liğe vurarak. kendisine tebes• 
süm eden güzel sesli kadına şu 
cevabı verdi. 

- Evet efendim, çok severim 
efendim, evet bayılırım efendim 
sesinize!.. 

Yeni Neşrigat 

GUrbUz Çocuk 
Himayei EtfaJ Cemiyetinin 

neşretmekle olduğu "Gürbüz 
Türk Çocuğu,, mecmuasınıo son 
çıkan (63) fincü sayısı 1932 se
nesi iptidasına tesadüf etmiştir. 

Bu vesile ile yeni senenin 
en mühim fıarı olacak olan ta
sarruf üzerine mecmuada çok 
canlı bir tetkik vardır. 

Bir seri halinde çıkan bu tet
kikte tasarrufun yalnız para sak· 
lamak demek olmadığı gösteri
lerek şu tasarruflu izah edil
miş tir. 

Paranızı tasarruf ediniz! 
Sayinizi tasarruf ediniz! 
Çocuğunuzu . tasarruf ediniz! 
Heyecanınızı tasarruf ediniz! 

Zevk ve eğlencenizi tasnrruf 
edinizl 

r-
Ekmeği nizi tartırınız. 

Narh tartı Üzerinedir. 

Aldanmayınız! .• 



r 
Şarkın Yeni Peygamberi 

• " 

\ 
1Afrika Hükiiriıeti, Hintlilerin, Arzu
larile Hapse Girme.:erini Anlamıyordı:ı 

_ 72 _ dan ~e?a m.name!e gö~~emekli- l ~ardı, başında bulunanlann te~kı? 

- Güzel, fakat beni nereye 
ı;ölüreceğinizi öğrenebilirmiyim. 

- İlk tren i!e (V olksrust) al 
- Peka!a, sizi ta!<ip ediyo· 

rom. Fakat evvel emirde iş ar
kadaşlarımdan birine talimat 
vermek islerim. 

Jf 
Hapis Ve Zafer 

Yanıbaşımda uyumakta olan 
Naickoyu uyandırarak vaziyeti 
anlattım, fak at hadiseyi sabahtan 
evvel kafile halkına söylememrsini 
de tenbih ettim. Kafile evvelce 
takarrür ettiği vc:çhilc şafak vakti 
yola koyulacak, fakat öğle üzeri 
yemek için mola verdiği zaman 
Naidoo vasıtasile benim tevki
{imden haberdar edilecekti. 
t Naidooya bundan~ başka ken
disinin de tevkifi halinde ne 
yapması laıımgeleceğini anlattım. 

Ve bu muhavereyi müteakip za
bite dönerek : 

- Hazırım, dedim. 
Birlikte yola ç.karak istasyona 

rittik ve oradc1n ( Volksrust ) a 
tilmek üzere trene bindik. Dc!r
hal mahkeme huzuruna çıkarıl
dım. Fakat Müddeiumumi evrakı 
henüz tetkik etmemişti. Muhake
menin talikini istedi. Mahkeme 
de 50 lira nakli kefa!et muka
bilinde scrbes bırakılmama kırar 
Yerdi. 

M str Kallenbah tevkif edildi-
ğimi işitmiş ve koşarak gelmişti, . 
beni bekliyordu. Bir arabaya bi
nerek tekrar Hintli kafilesinin 
arasma dönmiye karar ,·~rdik. 

Natal da çıkan " Transval 
Leadcr " gazetesinin muhabiri ~e 
oradaydı, birlikte gelmek is~edı. • 
Müfarckat ettik. Eu gazetecı hı· 
!ahara benim tevkifime, seyaha· 
time ve Hintli kafilesine kavuş· 
tuğum zam:ın n3s.l karşılandığıma 
dair canlı bir müşahede yazdı. 

* Yürüyüşe devam ediyor~u~ · 
Fakat lıühfımetin tekrar Hınt.ı .. 
lerin aras·na döndüğü'llÜ işittiği 
zaman beni serbest bırakması 
limit edilemezdi. Filhakika az 
ıonra tekrar tevkif edildim ve 
bu defa mahkeme salonuna. gi • 
rerken başta Naidoo da dahıl ol
mak üzere beş arkadaşımın da 
tevkif edilmiş olduklarını gör .. 
düm. 

1 lükumet Hintli' erin kendi ar-
zıılan ile hapishaneye girmek iste
melerini havsalasına sızdıram,yor, 
ille benim hapisanede bulundu
ğum sırada hariç ile münasebete 
~rişebiliş!mi bir türlü hazmcd~ 
miyordu. Binaenaleyh beni arka· 
daşlanmdan ayırarak Bloemfon
tein hapisanesine gönderdiler. 
Burada hiçbir Hintlinin benimle 
temasa girişemiyeceiini zannedi· 
yordu. Filhakika hapisanede 
Hiot!i olarak benden başka mah
pus yoktu, Diğerleri Avrupalı 
veya zenci idi. . . 

Kendi hesabıma bu tecndı 
nıemnuniyelle karşıladım. Artık 
gözümü, kulağımı açmak mecbu
riyetinde değildim, sükunetle 
tetkikatta ve mütaleatta buluna· 

bilecektim. 
Hapisaneniu doktoru ile do.st 

oldum. Bu zat ıardiyan tnrafıll'" 

ğim ıçın ehnden ge!dıgı .kadar ıle hareketin durdurulması ihti· 
çalıştı ve sık sık ziyaretime mali yoktu. Hükumet bunu 
ge:di. Odamın kapısın~n da açık görünce vergiyi perotesto için 
bdundurulm~sını temın7, çalıştı. toplanmış olan biltün Hintlileri 
Fakat ~rdıyamn katı ~ur~t~e toplan tevkife karar verdi ve 
mnhalefetıne maruz kaldıJI ı< ~n karanm derhal tatbik etti. Bizim 
muvaffak olamadı, Maamafıh istediğimiz esasen bu idi. Bina• 
yine huzurumu temin etti. enafeyb memouniyetimize payan 

Hapishanede münhas:ran muz, yoktu: 
portakal ve zeytin gibi meyve 
ve biraz da sebze ile besleniyor, 
bunları da doktorun yardımı ile 
temin ediyordum. 

* Arkadaşlanma gelince, onJan 
da yekdiğerindcn ayırmı;lardı. 
Mesela ( Mistr Kallenbah ) biraz 
uzağa, ( Pere Kcıya) ya, Polak 
ise ( Germiston ) a gönderilmiş· 
lerdi. 

* Ilence hük(ımet nafile yere 
ıalımete giriyor ve tek küre~ ile 
Bahrımuhilin cereyana karşı 
koymak isliyen bir kadına ben· 
ziyordu. 

Filhakika ( N:!tal ) da yaşıyan 
Hintliler artık tamamen uyanmış· 

(Mabadl yarın) 

Cuma Maçları 
Bu cuma KadıköydP. Fener 

Stadında ıu maç'"- · ~ktar: 
Saat ı o da r · • lej • 

Göztepe (Amerfü ' ' ' ;! F c-
nerbahçe - Topk · ~ · 13,30 da 
Kurtuluş- Pera. 15 te Fener· Ar
navutköy. 

Taksim Stadında yapılacak 
maçlar: 

9 da Topkapı • Kasımoaşa, 
10,45 te Anadolu • Vefa .. Kum
kapı ( 11 ), 11,55 te Beşiktaş - Sü
leyman iye ( il ), 13 te Anadolu • 
Vefa Kumkapı, 14,45 te Beşiktaş 
- Süleymaniye. 

l 
J 

Günün Meseleleriııden 

l'v1 E Z B A H A 

Yalnız Hayvan!arın Değil 
. 

YENDi İNI<IŞAFININ DA 

Zephcdlldiği Yerdir 

( Baş-tarafı 1 lnci sayfada ) 
dır. Bu da yapılırsa, İstanbul 
mezbahası, noksans.z bir mües
sese olacaktır. 

Zcbi!ı paviyonlan Operatör Ce· 
ınil Paşa tarafından yaı:tırılmış, 
fakat uzun seneler metruk ve 
kapalı kalmıştı. 

B paviyonlar Haydar Bey za
man nda açılmış ve pay mahalii .. 
nin inşas•na da yine o zaman 
başlanmıştır. Frigorifik, buz fab .. 
rikası barsak fabrikası, paçaha
ne k:sımları da Operatör Emin 
Bey zamanında yaptırılmıştır. K~
ıa ., lar Şirketi tarafınd:.ın da bır 
iki ıene evvel bir deri fabrikası 
inşa edilmiştir· 

Mezbah1 Nasl! Hare Edilir? 
Et meselesinin hallile, me%ba

banın idare tarzı arasında büyük 
bir münnsebet vardır. 

M baha evvelden ( 120 ) lira 
ez d "d 

a lıklı bir müdür tarafın an ı a-
y d'I. d"ır Müdürün yanında, re e ı ır • . 

bir başbaytıırla, mütcad~lt bay: 
tarlardan müteşekkil bır ı~hhı 
heyet vardı, ve btitün zc~hıyat 
h t tarafından kontrol edılmek-

eye b k. 
te idi. Bt1gi:n de bu heyet a ı· 
dir ve ayni vazifeyi ifa etmekte-

dir. 
Fakat üç, dört senedcnberi 
baha idaresine büsbütün bc\ş

meı .
1 

. . y . 
ka bir şekil vcrı mıştir: a~ı 

b ha eıı.ki ınüdür yenne hır mcz a . 
idare heyeti tarafından ıdare 
olunmaktadır. Bu heyet azasının 
herbirine, eski müdürün . maa
ıından yükaek tahsisat verilmek· 

tedir. Elde edilen netice de es• , 
kisine nispetle iyi değilJir. Çün· 
ki bu heyet içinde meı:haha işin
den anlıyan fen adamı yoktur. 

Baytar! ır bile bu heyetin 
de ğru veya yanlış vereceği ka
rara tabidir. Bu yüı:den bu bü
yük müesseseden hakkile istifa
de edilememektedir. Nitekim 
hem idarede kanşıklıklar olmuş, 
hem de varidatta noksanlık gö
rülm:iştür. 

Yani ljare Tarzı 
Beş alb ay evve] idare tar

zında ufak bir değişiklik yapıf .. 
dı. Eski idare heyeti (5) kişiden 
mürekkepti, bir de umumJ ka· 
tipleri vardı. Bunun yerine idare 
heyeti (3) kişiye indirildi. KAtip le 

müdür oldu. idare heyeti reisine 
( 350 ), azalara ( 300 ) er lira 
maaş verıliyor. Neticeye ra· 
kamlarla bakalım. 

Eski idare heyeti zamanında 
varidatta senevi ( 50 - 60 ) bin 
lira noksan zuhôr ediyordu. Son 
idare heyeti zamanında altı ayda 
varidatta ( 100) bin liraya yakin 
bir açık görüldü. 

Demek ki mezbehanrn idaresi, 
şehre bir külfet yüklemektedir. 
Varidatın bu noksanı et fiatleri
ne ilave ediliyor ve açığı biz 
kapatıyoruz. 

Binaenaleyh et fiatlerinl in
dirmek meselesinde ikinci nokta
ya parmak basmış oluyoruz: 

Şu halde mezbahanın idare
sini daha fenni ve daha faydalı 
bir tekle ıokmak lizımdır. 

Bu Akşam Radyoda Ne) er 

Dinliyeceksiniz 
• 

13 Kanunusani 932 Çarşamba , 20.ıs banı muıiki, 22 aırt lna-ilb 
be1tekl.rları. 

lıtanbul- (1200 metre, 5 kilont) 
18 f il 1 Belıruat - (429 me+,.e '2S kllovat) 

gramo on e opera parça arı, 20 b lk kıl 
2 

k . 
a fU' arı, 1 omeda. 

19,lS alaturka biı··nci kmm uz, 20 
rramofon plakları, Anadolu Ajansı 

Defrİyab, 21 alaturka ikinci kuım 
ıaz, 22 orkestra. 

Heilıbersr - (276 metre, 75 kifo
nt ) 19,5 danı saati, 21,10 Der 
Toreadar operalL 

Brnno - (341 metre, 36 kilont) 

19,20 Pra2'daa nakil. 

MOhlaker - (360 metre, 75 ki'ovat) 
20,15 Dinarok 3 perdelik opera. 

Bükref - (394 metre, 16 kilovat) 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
21 operadan nakil. 

Viyana - (517 metr .. , 2) kilovat} 

205 konser, 22 danı havaları. 

Pefte - ( SSO metre, 23 kilovat) 
2,015 radyo munbabesi, 22 konaer. 

Varşova- ( 1411 me'r~, 158 kilo• 

nt) 20,lS hafJ musiki, 21,45 1alon 

orkestrası. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 askeri bando, 22,15 baf .f musiki. 

O:kkat: Dercetmekte oldu'ttJmus programla:-ın Avr·r:ny' ait 
olan kısmı THatf Anupa Hatiııe ı-5n bıni n e:l l rniıtir. 
l.tanbul saatine tatblkı için Avrupada aa:ıt ( ııı o!do.al'u 

ıaman l•tanbufda (1) • geldi}'I farzedilme 1i.:Jir. 

İstanbulda Bir Senede 
Beş Yüz Yangın Oldu 
Faciaların Önüne GeçrneJ< İçin 
Otomatik İhbar Şebekeleri Yapılacak 

( Baştarah 1 tnci sayfada ) 

nesindeki yangınlar beş yüze 
yakindir. 

Bu yangınlarda acıkh 5lüm 
vak'aları da olmuştur. Mesela: 
Bu sene, muhtelif yang nlarda 
(10· 12) kişi yanarak ölmüştür. 

Yangınların sebeplerini bir 
tarafa bırakara~, yangın esnasın· 
da feci ölilm vak'a:arına m&ni 
olmak ve alevler arasında kala· 
rak cançekişen kimseleri kur· 
tarabilmek için ne yapılmak il· 
zımgeldiği hakkında alakadarlar 
arasında tahkikat yaptık, aldı
ğımız netice ve bize söylenenler 
ıudur: 

Yangın çıkar çıkmaı. hemen 
balkın yüzde yirmi beşi ateşi 

kendileri söndürmiye çalışıyorlar; . 
ıöndüremeyince itfaiyeye haber 
Teriyor!ar. Halbuki haber -verilin· 
ciye kadar evler ahşapsa, 
merdivenler tutuşuyor Ye feci 
ölüm vak'a!arı oluyor. Hal-
buki yangımn ıuhürunda 
derhal itfaiyeye haber verilse 
yanarak ölme vak' alarımn önüne 
geçilmiş olur. itfaiyenin binanın 
ve yangının vaziyetine göre 
muhte-lif kurtarma vasıtaları var
dır. Belediye bu ölüm vak'alarile 
yangınların önüne geçmek için 
Avrnpada olduğu gibi itfaiye 
merkezlerine merbut otomatik 
ihbar tebekeleri vücuda geti .. 
recektir. 

Kadıköyde 
Kindergart~n 

Bir K. ıanidenberi açılmış· 
tır. Çocuklarını yazdırmak 
istiyen!er saat dokuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

Yangınlar en ziyade Beyoğlli 

ve lıtanbul semtinde olınaktadır. 
Halk ihtiyatlı olsa,yatarken man
gallar iyice kapatılsa, soba ku
rumlan ayda iki defa temizlense 
yangınların önüne geçilmit olur. 
Belediye yangınların önüne geç
mek için itfaiye teş\ilatmı ve VO< 

ıaitini gcnişletmiye karar ver
miştir. 

Bir Baloda Bir 
Adam Öldürüldü 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
nakledilerek tedavi al t ma alınmıf 
ise de bir gün sonra vefat et
miştir. 

Rifat ve Yekta Beyler tevkif 
edilmişlerdir. Y t!kta Bey, sevdiği 
bir arkadaşının bu yolda ölmüş 
olmasından müteessiren tevkifha· 
nede ağlamakta imiş. Neşe içinde 
ve eğlence maksadi!e toplanan 
bu acemi arkadaşJ arın yersiz bir 
şakaları böyle hüzünlü bir · akı· 
bet doğurmuştur. Ne kadar tees
si1f edilse yeridir. 

HAM1T 

Koyun Başı l:ırsrzlıgı 
Fatihte oturan sabıkalı Ahmet 

Beyazıtta Kazım Ef endiain dük
klnından bir koyun b-.şı çalarken 
yakalanmıştır. 

ı Jootojra/ Tqj,/i/i Ka,,onu 

Tıbfatlnb:I lS_; ren.,.ı 'c iıt · r>ru ua 

fotoirafınıaı 5 adet lu;>o:ı .la b!A'• 

llkte 16ııderbaia. foto !:ıfıt" muıa 

labidlr n ladıı eJil nu. 
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Balıkyağı içemiyenlere : 

AGIZ T adayla 770 çeşit yemeli ıa.teren 
" Aşçıbata Kitabı ,, 

Tlirk Neşriyat Yurdunda l 00 kul'Uftur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİNDEN: 
Peşin ve Taksitle Satılık Emlak 

Eı. Mevk~ ve Nev'i Teminat -
28J Beylerbeyi Boıtancıbaşı mahallesinde 

Gazhane ıokağmda 3 numaralı 9 dönnm 
bostan. liO 

316 Beyoğlu Firuzağa mahallesi Beyoğlu 
caddesi 33 No. hane. 200 

55 Ketencilerde T alıtakale caddeainde 2. No. 
iratb ana. 250 

110 Büyiikadada Rıhbm caddesinde üstünde 
iki odayı ltaYi 26 N. dükkln (ev halinde 
de kullanılabilir. ) 125 

Ballda 
-15-.-•• 1932 

yazılı emlak pazarbkla atılacağından taliplerin 
Pazartesi rtınn saat on albya kadar tubemize 

aGracaatları. ,,. 
Satılık Emlak 

-183 

3(11 

Mevkii ve Nev'i 

Os1<6dar Selmiye Kavakçeşme sokak 28, No. 
18 dönlim Bostan. 
Beşiktaı Cibannuma mahallesi Hamam ıokak 
Cedit 13 numaralı hane. 
Beşiktaş Sinanpap mahallesi Beşiktq Tram
vay caddesi atik 51, cedit 70 numarah dtikkin. 
Mercan Dayabatwı mahallesi Yaldızhan üst 
katında 14 numaralı odL 

Tenrinat 

135 

30 
BalAda yazılı emllk bedelleri pefinen taviye edilmek ıartile 

bilmihayede sablacağandan taliplerin ihaleye mtiıadif 21·l·1932 

Pe11embe günü saat on albda şubemize müracaatları. E. 

Yüksek Mektepler Mu
bayaat Komisyonundan: 

Yllksek Muallim Mektebi ile preventoryom mUessesatınıa mayıı 

93Z gayesine kadar ekmek ihtiyacı mtinakaıaya vazedilmit talip 
olanlarao pey akçelerile birlikte 19-1-932 sala ıUnB aabahleyia saat 
oada komısyona mDracaatlerL 

a.tanbal Birinci Ticaret Mabk• 
Neainden ı Mahkemece lfliıına kuar 
urilmlt olan Arhimldl Ye Panayl 
Veleçyo• Efendilere alt olup S.7of
luada Kulotlu Sokataada klia •• 22 
bta llra muhammen kıymetli irfan 
8Py apartamanuaaa D11&f hiHeail• 
lataabulda Balıkpaauanda Tabml• 
•Matında kiin H 13 bin lira mu
ı.am .. a kıymetli 63 •••aralı ma
l• .... • n ... f hi .... lal açık artbrma 
auretile ıatalmaıına karar nrllmtf 
oldutundan 3-1-932 tarihinde icra 
kıbaan açık erttarmada apartımanın 

nı•ıf bıHealne S'JOO lira mafaaaoıo oaaıf 
hl••••lne 2100 lira bedeli• talip au· 
hur etmlıae de kifi miktarda olma
dıltnd~n aatıı ıerl barakalmıı olma
aaaa banaea icra Ye iflb kaaaaanun 
106 ıncı maddeıi maciblace m•akQr 

apartamaa •e matua 2 lnet arttar· 
mara pkarılmııtar. 

T.allp olanlaran 1artname1I s6r· 
mail \bere mahkeme kalemin ml
raoaat etmeleri, we arttırmaya lttl
rak edilmek (bere de 18 Şubat 932 
tarihine mG1adif Pertembe slnG 
aaat 14 • 16 ya kadar yOade on pey 
akte•ile latanbul Adli7e bl11aaında 
blrla et mahkulne s•lmelari 
ilin olunlll'. 

ZA vl - Yedimde bulanan moto
ıildetin S numarab pilikuıaa zayi 
eyledim. Yeniıinl 'ıkaraeaf1mdan 
3 numaranan hükmi olmadıfı ilin 
olunur. Adre1: Köprülerde moatlJr 
YQban Foaduraa 

Dr. A. KUTIEL 
CUt n slhreYI baatahklu mGte

luıam. Karakay büJGk mahallebt.a 

raauada S4 

KadıklJ ikinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden : Giztepede Çu· 
kurçqmede 256 numaralı hanede 
mukime ve gayr.ırept güzide 
S...a Hanıma mallarına idare ve 
ıahaana takayyOt 9e medeni ta• 
urruflarda ona temıil etmek 
üzere halasa Hacı Süleyman Bey 
kerimesi Zehra Hanım vui tayin 
edilmif olduğundan tarihi ittila
dan itibaren on gtln içinde key· 
fiyeti tayine her alikadarın itiraz 
edebileceği K. M. 372 inci mad
desine tevfikan ilin olunur. 

Osküdarda fstanbul 6 ıncı icra 
Memurluğundan : Bir deyinden 
dolayı mahcuz olup paraya çev
rilmesi mukarrer olan bir adet 
konaol ve ayna ve iki karpuzlu 
IAmba bir mlistamel İran bal111 ve 
dart kanape ve bir yerli keçe 
ve büfenin 17 -1-932 tarihine mil
sadif pazar günü saaat 10 da 
Üsküdar Bitpazarında sahlacağın· 
dan talip olanların mahalli mez· 
kirda memura müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

so ,., 
1 rl .. 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
KURAN Kerimin Arapçuile Tnrkçeıi birlikte 

., .......... ha kıymetli ueria nlllhalan az, 1 v A p u R L A R 1 
bir d.ha buılmam imklıwıdır. •------------... 

Mtlıeyyen eiltHıinin hediyesi Tllrk Neşriyat Yurdunda 200 kuruştur. 

Sanayii Milliyeyi Hi ye 
ETMEK 

KENDi KENDiNiZi HiMAYE DEML... . •• 
Sun'i Portland A S L AN çimentosu 

TORK işçi! .. AE 
T0RK MEVA~DllPTIDAIYESILE 

1913 Londra 

flerpinde 
albn TORK KôMORO iLE 

TORKIYEDE iMAL EDiLiR. 
madal7a 

MiMARLAR 
Danca, Zeytinburnu va Esldbisar fabrikalanmn 

ASLAN Çimentosunu 
K U L LAN 1N1 Z. 

Daima ayni En ynbek mukaYemet 
kabiliyeti 

Ziraat Vekaletinden • • 
200 kilo Snlfat dö istiriknin prbıamai mucibince pazarlıkla 

mubayaa olunacaktır. ( Bu İltirilmin, kontenjan listesinden hariç 
ve memlekete duhultı ıerbestir. ) Taliplerin prbıameyi almak 
üzere şimdiden Ankarada Ziraat Veklleti Mubayaat Komisyonuna, 
lstanbulda Birinci Ziraat Mtidlirlliğ5ne ve pazarlığa iştirak için de 

yevmi ihale olan 23 • 1 • 932 Cumartesi gilnü saat on beıte 
b~deli muhammeni olan (10,000) liranan % 7,5 Dzerinden teminat• 
larile birlikte mezkür komisyona müracaat etmeleri. 

O·KSİM.ANTOL 
._.·ÖKSÜRÜK ·va ·-1 OCAZ 

llST&LIKLARIMl KA"f 1 

lstanbul İkinci Noterliğine 
Noter Beyefendi: 
lıtanbul Şehzadebatında Muhtealp 

Karagöz mahallesinde Şeyh Ali ıo
katıada 7 numaralı haDede mukim 
"ol milteabbidl Vannh zade Muıtafa 
LCitfQ beye huauaatı atiyeyl ihtar ey• 
lerla f6yle ki ı 

24 Haziran '31 tarihinde GçilmGı 
tarahndan mumaileyhin emrine mu· 
harrw olarak doku• ay Yadell H 

21 Mut 932 de vadeıi ~lerek (16500) 
liralık bir senet ita elundu i•e de 
haddi zahnda meskOr aenedln bedeli 
aıııa tarahndan ita oluamadıtı ıtbl 
ledelbace Ye ltiyen izah Ye aerd olu• 
nacak ababt adidel kaalllliJe19 meb
at M•edl meakGrua tarafımıadan eda 
•• tanlyeai icap eylemedıtlnden it
bu ibtaraameaia mamailerh• yeya 
vekili umumiai ayal hanede makim 
biraderi Varınlı sade Hacı Mehmet 
beye teblltindea itibar.,aa ( SEKiZ 
GÜN) sarfında tarafımıza iade.ini 
tenbih Ye ihtar eyler ve ltbu ihtara 
ratmea marGzzlkir aenedi iade et• 
mektea imtina ve aair suretle ubde
alnden nea'ine 1ai bulundutu ıurett• 
merellne mOracaatla IAzun relenler 
ale7hinde ikamei dava •e batkaca 
bu ıeoedia iptali merciinde talep 
olunacata ,.. bu 70ıden tevellüt ede· 
cek her türUI hukuku kanuniye H 

ıarar ve ziyan ye bilciimle me1arifl 
talep H dua edecetimial muhtır 

alta ııüıhadan ibaret itbu ihtarname· 
lerden birinin uıulen muhbruaaleyhe 
tebliti diterinia kalemde hafıile 
üçüncil aOıhaııaın badettaıdik tara
fımıı.a iadeai ve bir nüaha11nın Milli· 
yet diter nilıbaııaıa Son l'oata ıa· 
aeteleri naataaile ilini ve albncı 
nOıhuının Sirkecide KöprülD banın· 
da mukim Nalbant zade Süleyman 
we tiirekAıı •irketJae teblitl müıter• 
hamdar efendim . 

Sirkecide Horaaancıyan haaıhda Atop 
Abalyan H Ma!amutpAfada Abut efendi ha· 
nanda 20 N. da Klraa Zade llehmet ve Va• 
rınb sade Sabit we Sirkecide itimat anha· 
randa Çadırcı zacle Mehmet LC!ıtfl 

Dre Sarkisyan 
alıilt lıa&talılclar ınüteAa•sısı 
Harbiye • Hamam caddesi • 

" Hay liyf " 11ruında 

latanbul D6rdDncn icra Me
murluğmıdan : Tamamına (6670) 
lira kıymet takdir edilea Bey
oğlunda F eriköyllnde Franaız 

meıarlağı sokağında atik 6 mil· 
kerrer, cedit 139 No. h ma ana 
hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olup 25 K. ani 1932 
tarihinde prbıamai divanhaneye 
talik edilerek 13 tubat 1932 ta
rihine mllaadif cumartesi gllul 
saat 14 ten 16 ya kadar fıtanbul 
D6rdtincll icra Dairainde açık 
arttırma suretile sablacakbr. 
Artbrma ikincidir. 8iriaci artbr
mada • aiyade iki bin liraya 
talip çıkmıfbr. Ve bu kere en 
ziyade artbranın üzerinde bıra
kılacakbr. Artbrmaya iıtirak için 
% 7 teminat akçesi alınar. Mil· 
terakim vergi, Bolediye Vakıf 
icaresi müıteriye aittir. Hakları 
tapu ıicillerile sabit olmayan ipo· 
tekli alacakhlar ile diğer alika· 
dara nan ve irtifak hakka sahiple
rinin bu haklarım ve hususile 
faiz Ye masarife dair olan iddi
a laranı ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müıbite
lerile bildirmeleri IAzımdır. Aksi 
halde haklan tapu sicillerile sa
bit olmayanlar satıı bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alikadarlann İcra ve lflls Ka
nununun 119- ınca maddesi bük· 
müne giire tevfiki hareket et· 
meleri ve daha fazla maliimat 
almak istiyenlerin 931 • 561 dosya 
Numarasile memuriyetimize mD· 
racaatleri ilin olunur. 

TAViL ZADE VAPURLARI 
AYV lLIK Postası 

... !~~!~! 
alcpmı 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve K&fea 
tarikile Ayvahğa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade MU1tafa 
biraderler. Telefon ı 2.2210 

VAPUR MÜCEHHlzl NAiM BEY 

ADANA 
.,...,.. JC Khaa...ı P-.embe 

rünQ akf&m Sirkecida hareketle 
( Çanakkale, lzmiT, KGIJllk, Bodrum, 
Fethiye, Antalya, AlliJe Ye Mersine) 
yolcu ve etyaJI tüecari7e alarak 
azimet ve avdet edeeektlr. 

Tafalllt lçla Galata. Slt. Fra .... No. ıs 
te klln Şarl Sama acataaıaa aGracaat. 
Tel. B. O. 1041 

İNŞAAT iLANI 
TOrkiye Sanayi Ye Mudia 

Bankuından: 
Beykoz Debağat Ye Kundura fab
rikasında yaptutlacak olaa fabrika 
milıtemilibndan kurutma Ye dolap 
imallt büyük daU.leıf lqaab 28 
ikinci klnan 932 tarihine kadu 
mevkii münükaaaya konulmuttur• 
Talip olanlann S.,koa Fabrikan 
MildGrlütüne mlracaatla tarbıame 
ve pilinlara 30 Ura mukablliade al
malan U.. .oluaar. 

UGUR GİŞESİ 
Tayyare Piyangomnda dai

ma büyük ikramiyeler kazanan 
Uğur Gifeli yeni tertibe ait 
biletleri emirleriaize amade 
bulundurmaktadır. 

lstaobul Cağaloğluncla 
Uğur Gişesi : Ômer Rafla 

1 Hiçbir yerde tubeai yoktur. 

... 1 .. 1111111111~11111~~11111· 
KUiak, Botaa, Burua Mltela ...... 

Dr. Ekrem Behçe 
Beyotlu, Mektep •obk 1 

Tel.,_ ı MM 

SON POSTA 
evml. Slrul, Handla " Halk 

, ••• t ... 

lda . latanbul: E..ld Zaptiye re . Çatalçeıme aokatı 25 

T elefoa latan bul • 20203 
Poıta kutuaaı l.taabul • 741 
Telsrafı l.taabul -SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO • 
400 " 
ıso .. 

1 Sen• 
6 AJ 
3 • 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " 
300 • 

Gelen evrak geri .erilmea. 
bAnlardan mea'ullyet aluamu. 

Ce•ap için mektuplara 6 kurufluk 
pul ili•esl llumdar. 

Adru detittirilmal (20) kurqtur. 

Soa Poıta Matbuaa 

Sabiplerl: All .... s.u. a.,. 
N..,ı1at llldllrl : Selim Rqıp 

ASİPİN - K ENAN Koaıpri- ... Soğuk 
meleri • alğınlığınm, grip, nezle, baş ve diş ağnlannm ;c!:.,~ 


