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Hal İçin Et Meselesini 
BELEDiYENİN 

Neler Yapması Lazımdır 
Şimdiye kadar de\fam eden -ı 

et meselesi hakkındaki tetkika- -~ar'!'~ 
hmızdan bir netice çıkarmak ··~~ .. · 
ı:amana gelmiştir. 

Eti ucuzlatmak ve bir de
faya mahsus olarak köklbı
deo halletmek için biri belediye
ye, diğeri hükumete terettüp 
eden mllteaddit vazifeler vardır 

Hükümete ait olan kısım, 
hayvanların mezbchaya gelinciye 
Jradar birçok suretlerle alınan 
rüsumu, tahsil edilen paralan 
asgari bir hadde indirmek ve 
bunll bir nizama bağlamakttr. 

Ziraat ve İkbsat VekAletleri, 
hu işi tetkik Ye halletmek 
üzere hayvan yetiştiren Şark 
vilayetlerile, bayvanlarm geç· 
tiği sahil viliyetlerin hayvan 
yetiştireni erinin mümessillerin
den. mlirekkep bir heyet teşkil 
edilmeli ve bu heyete Ve
klletçe mlinasip görülecek salA· 
hiyettar kimseler de terfik 
etmelidir. 

Bu heyetin halledeceği işler
den biri ve en mühimmi Şark 
vilayetlerindeki hayvan yetiştiri

cileri ve celepleri birleştirerek 
hayvan satımını mazbut ve mun· 
tazam bir hale koymakbr. 811 
sayede hem hayvanların cinslerini 
ı ah etmek, hem de etin fiatioi 

ucuzlatmak mümkün olur. 
Şehir Meclisine ve Belediyeye 

tereddllp eden vazife ise, evveli 
pay mahallindeki masarifi asgari 
ve ma!<ul hadde indirmek, celep
leri kasapların istismar etmesine 
mani olmak, Mezbaha idaresini 
fenni bir şekle sokmak, ve alı• 
nan resimleri az almakbr. 

(Devamı 8 inci sayfada ) 
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Maruf ltalyan Mütefekkiri Ferrero, 
Tehlikenin Menşeini Anlatıyor 
.. Zamanımızm en mühim me· [ 

telesi, yakin bir atido harp olup 
olmıyacatuu bilmektir. B&ylo 
bir tehlikeye inanmak demek, 
ona •llcut •erecek amilleri orta• 
dan kaldırmıya ,aıqmak demek
tir. Bu tehlikenin 6nüne geçile
mediği takdirde dOnyamn bugün• 
kU teıkillb ta e.uından mahvo
lacaktır • ., 

Bu ıözler, maruf ltalyan mu
harriri ve beynelmilel mlldekkik 
Guglielmo F erreronundur. Bu 
zat, bütD.n dllnyayı alakadar, bü
tgn fikirleri meşgul eden bu me• 
ıeleyi gayet ciddi bir surette tetkik 

etmiştir.Fikirlerini şöyle kaydediyor: 

Boş Gayretler Mi? 
"Deneler oldu ki insanlar, 

silAh elde yqadılar. Fakat müte
madi aurette harbi düşilnmediler. 
1815 ten 1914 de kadar Avrupa 
bir asır bir sulh hayab yqadt. 
Bu mUddet zarhnda (22) senelik 
bir itisnal harp vaziyeti hAdis ol
du. Fakat 1919 danberi hastalık 
tekrar vahimleşti . Sulhll temin 
etmek için üç kıt'amn haritatını 
tadil etmek, en büyük bükllmdar 
ailelerini yıkmak, Avrupanın bir 

insanlar, bir dalıa bögl• süngilg• sarılacalclar mı ? 
kısmım silahtan tecrit ve 'diğer feranslar yapmak hep boşuna ol-
kısmıru bilikis teslih eylemek, du. Bütün bunlar yapılırken hiç--
Cemiyeti Akvamı tesis, ittifaklar bir zaman harp ve onun müstak-
akteylemek, ademi tecavüz mi- bel faciaları bu derece dtişünUJ.. 
sakları imzalamak, muahedeler memişU • 
vllcude getirmek, harbi kanun Zanoolunabilir ki alemimiz, 
harici kılmak ve düzünelerce kon- (Devamı 8 incJ 1ayfada) 

r~-------------------------------, l<ardeş 
ANKET• iZ Katili MahkUm 

f Seyrisefain Bandırma Be
lediyesini Dava Etti 

Yeni Nesle Ne Okutacağız? 
-------

Maruf terbiyeci, maarifçi ve nıöderriılerimlze sorduk ı 
.. e· rtaınekteplerden, d8rt sene sonra liselerde .. ır sene •onra o 

Hkl harfleri bilmiyeu yeni nesle ne okutacafıı? Ne yapalım? 
Nasıl hazırlanalım ? " 

Bu suallerin cw•pla;ı hepinizi 11• hepimiz' tıldkadar •d•r. 

y nndan itiı,;ren ne rtdiyoruz. 

Seyrisef aindeki Kömür 
Suiistimali Meselesi 

1' ru"'•ımede, idtll'• Bir Segrlse/al11 vapuru, u İ 
depolarından kömür a ıgor • . . 

• k&-

1 

ura itten el çektirildı. 
Seyriıefain idaresınde bir me~ ı ü aaebetile f zmlr 

mir suiistimali meydana çıkb. Aynı mese e m n 
Bu fubeniu Amiri ile beraber Uç ( Devanat 6 ıncı ıayfada ) 

Oldu 
Hemşiresi Ayşe Hammı ka• 

ma ile öldürmek, birkaç kişiyi 
de yaralamak
la maznun sa
bıkalı esrar
keş Yqarın 

muhakemesine 
dlln Ağır Ce
ı:a Mahkeme• 
sinde nihayet 
verilmiştir. 

Dinlenen ıa
hitlerin hemen 
hepsi katil 
maznununun 
aleyhinde şa

Öldüriile11 Agı• 
Hanım 

hadet etmişlerdir. Maznun, ıahit· 
lerin ifadelerinin hepsini reddet.. 
mekte, bAdiseyi şu ıekilde an• 
tatmakta idi : 

- Eniştem de dahil olmak 
U:ıere (5 - 6) kişi içiyorduk. Kar-

deşim Ayşe de hizmet ediyordu • 
Sofrada oturan Enver ismindeki 
şahıı kardeşime göz kırpb. Kar
de§İm tebessümle cevap verdi, 

namuı belisı, kardeıimi sofada 
tekdir etmek istedim, güğümle 

baııma vurdu. Ben de ne yapbğı
mı bilmiyorum. 

Heyeti hlkime müzakereden 

sonra Yaşarı ( 18) sene ( 3) ay 
( 15) gün ağır hapse mahkum et

miı, esbabi mubaffefe bulundu
ğundan ceza ( l 2) sene ( 23) gün 

ağır bapıe tenzil edilmittir. 

Bandırma ( Hususi ) - Seyrisefain idareıl Bandırma Belediyesi 
aleyhine (102) liralık maddi ve ( 2000) liralık manevi zarar ve ziyan 
davası açmışbr. 

Seyrisefain idaresi, Belediyenin Bandırma iskelesini vapurların ya
aqmaaına mUsait bir şekle koymadığını, bu yüzden ( 21 ) Kinunueyw 
velde iskeleye gelen İnebolu vapurunun (17) saat teahhurla iıkeleye 
1anaşabildiğini iddia etmektedir. 

Belediye de, İnebolu vapuruuun fazla hamule aldığı için kendi 
tedbiraizliğl yllzllnden teahbur ettiğini iddia etmektedir. 

Balı ti gar 

Hep Ayni Hastalık 1 

Doktor - Hanımefendi, sız de Avrupa " Amerik• gibisiniz: 
Hastahğmtz mahsul bolluğundan mUlevellit buhrandll'. 
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1 Halkın Sesi BİLi Günün Tarihi &BBBL 
Spor Sportmence 

Yapılır 
Cuma wfinkil spor faaliyeti, 
ea~fle kaydetmek liz.im:lır ki 
umumi efküı rencide edecek 
bir mahiyet ıösterdi. BUbaaa 
Vefa-Anadolu maçında, on 
birer kişiden mürekkep olan 
tarafeyn yedi,er kişiye inmiş, 
sekiz kifi hakem taraf .. dan 
dıprı ~ıkanlmıfh. Ba, fena 
bir zihniyetin alimeticilr. Bu 
mü ıasebetle dün muhtelif 
sporcularla ı5riiflik. B.ze 
ıuoları söJled.ler. 

Zelcl Bey ( Fenerbaiıçe kaptanı ) 

Vefa· Anadolu oyunQDu dtın 
aahada seyretmedim. Okuduğu
ma ve iıittiğime g&re oyun çok 
favullu ve kasti hareketlerle do
lu imiş. Bu ytızden çok değerli 
ve ıyı hakem1erimizden olan 
Refik Osman Bey tarafından ba-
za oyuncular oyundan çıkanl
mışJardır. 

Bu, çok doğru bir harekettir. 
Blltlln hakemlerimizin de bu 
tarzda hareket eden oyuncalan 
derhal tecziye etmeleri temenni
ye ıayandır. Bu gibi oyunculann 
yalmz hu kadar ceza ile affedil
meler ile doğru değildir. Hakemin 
verdiği rapor nazan itibare ah
narak bu gibi oyunculan, bare
ketJeri11in derece ve şiddetine 
ıöre aynca tecziye etmek te 
memleke, 11ponmun düzelmesi 
lçi11 en doğru bir hareket olur. 

* .Adll Glra,- 8. ( Hakeaı it Bankası 
.. uarlanndan ) 

Biı:de hazan sert oyunlar olu
yor. Oyunlarda ıertlik hakemin 
ihmali ve gevşekliği yDzünden 
doğar. Binm oyunculanmız sert 
oyunlar batalı oyunu tefrik ede
miyorlar. Sert oyun her yerde 
tayam kabul dur. Fakat hatalı 
oyuna hiçbir yerde müsaade 
edilmez. Hakemlerin bu 
hususa çok dikkat etmeleri 
lizımdır. Hakemler yalmz hatalı 
oyun oynıyanlan o günkü müsa· 
bakadan mahrum etmekle iktifa 
etıniyerek müstakbel müsabakalara 
da Jirmekten menedici Lir surette 
cezalandırılmaaam da istemeli
dirler. 

Rept B. Slruenlter 71 

Sert oyun makb.,ldür. Fakat 
•unun derecesi futbol nizamna• 
mesinde tasrih edilmiştir. Bu de
receyi qarak tekme, dirsek ve 
yumruğa kadar gitmek çok fena 
bir ıeydir. Bu hareket oyunlar
dan beklenen nezahf!ti IJozar. 
DOnktl Vefa • Anadolu ma~ında 
birçok hatalı oyunlar oynanCı ve 
hakem her iki tarafta Jedİfer 
kiti kalıncıya kadar oyuncuları 
tıkarmaya kuar verdi. Ban ha
keme hak Yeririm. 

GARiP ŞEY! 
KaylJolma 
Hadiseleri 
Çoğaldı 

---
Tağayylp hidiselcri son gln-

lerde çoğalmaktadır. Bir kaç giin 
evvelki nüshamızda da bir kaç 
tane bybola.a hadiseai yazmış
tık. Dün de iki hizmetçi kız kay
bolmuştur. Bunlar Siileymaniyede 
Arapzade 10kağında oturan Mu
zaffer beyin yanında bulunan 14 
yq!annda Fatma ve on )'8flllda 
Hlmit ismindeki kızlard~. Bu 
kızlar bir haftadanberi aranmak
tadırlar. Fakat henüz bulunama
llllflardır. 

Çekirge Kongresi 
Şamda toplanacak olan çekirge 

kongresinde Türkiyeyi Devlet 
Şurası Azuından Süreyya Bey 
temsil edecektir. 

İhtikara Karşı 
Ticaret Müdürlüğü Takibat 

Yaptırıyor 

İstanbul Ticaret miidüiryetf, 
Ozerlerinde ihtik!r yapıldığı ileri 
sürülen maddeler hakkında tet
kikata başlamı~tır. Tetkikat ne
ticesi lktrsat Vekaletine bildirile· 
~ektir. Gıda maddeleri llzerinde
ki ihtikar yakından takip oluna
cak muhtekirier hakkında dava 
tahrik edilecektir. 

Şüph3li Bir O:um 
Muayyen bir ikametgahı ol

mayan Apostol isminde birisi 
T opanede ölü olarak bulunmuş
tur. Ôlnm şüpheli görülmüş, ceset 
morga kaldmlmıştar. 

Kons~rvatuvar Binası 
Yeni KonservatuYar binasının 

Beyuıtta Darülfünun meydanında 
intaaı tekarrür etmiştir. 

iki Maznun Doktor 
Geçenlerde Sirk•cide dif tabibi 

Ahmet Rıza B : yin muayenehanesin-
de Melek H. isminde genç bir kı~n 
ölümüne ıebep olmakla maznun 
doktor Şirinyan ye Kostanti Ef. le
rin muhakemesine dün atır cezada 
başlanılmıştır. Gelec:ek celaede ta· 
bitler dinlenilecektir. 

Satış Kooparatifi 
Şehrimizdeki sanayi mOesse

melerindcn bazıları aralannda 
bir aatıı kooperatifi yapmak üze
redirler. Kooperatifin bir mağa
zua olacak, bu mağazada koo
peratife iştirak eden firmalann 
mallan ablacakbr. 

(Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

ıJ/lf /f lll 

JSabık Hidiv Aley-j 
hindeki Tazminat • 

BiR KARAR 
Davası f hracatın 

Do~dor Rıza Servet Bey tara
fından sabık Mı11r Hidivi Abbas 
Hilmi Pap aleyhine açılan heş 
bin mahk tedavi lcreti clavuma 
dün üçüncü hukuk mahkemeıin
de devam edilmiştir. 

Dnnkil celsede, mahkeme 
celpnamesinin sabık Hidive teb-
liğ edildiği, Hidivin ce!pnameyi 
imzaladığı " bunu müteakıp 
Fransa;a hareket ettiği anlaşıl
mıştır. Abbas Hilmi Paıa kendi 
imzasile mahkemeye verdiği bir 
istidada bir lllzum berine Pa
rise hareket ettiğini, Pariste 
(Octave F euillt) caddesinde otur
duğunu, Paria Koııaoloshanemiz 
vasıtasile kendisine yemin teklif 
edildiği takdirde yemin edeceğini 
beyan etmekte idi. 

Dokt'lr Rıza Servet Beyin 
vekili, Abbas Hilmi Paşanın Tnr-
kiye dahilinde bir ikametglll 
göstermiye mecbur olduğunu 

iddia etmiştir. Fakat mahkeme, 
Paris konsoloshanemiz vasıtasile 
sabık Hidiv• yemin teklif edil
mesine karar vermiştir. 

Hammallık 
jTalepleri 
1Artıgor 

----
Beldiye fktısat İşleri Müdür-

lüğü hammaUar işi!e ehemmiyetle 
meşgul olmaktadır. Şimdiye kadar 
istidalan saklanan müracaatçı!ar-
dan her gün otuz, kırkının evrakı 
tetkik edilerek kendilerine mün
hal iskelelerde iş verilmektedir. 
Petiirke ha•ıalisinc!en ,.e Anado· 
lunun birçok yerlerinden gelerek 
hammallık istiyenlerin adedi pek 
fazladır. Bunlardan türkçe bilen
ler sathi bir lisan imtihanana 
tabi tutulmakta, IJilmiyenlere 
lisan öğrenmeleri tebliğ edilmekte 
ve öğreninciye kadar istidaları 
saklanmaktadır. 

Münferit Hakimlik 
Adliye Vekilctinden dun ge

len tezkerede, ıehrimiz üçüncll 
ceza reisi Kudretullah ve birinci 
ceza azasındı..n Kemal beylere, 
kaçakçılık davalanın ruyet için 
mtinferit bAkimlik salihiyeti ve
rildiği bildirilm:ştir. 

Bir Çocuk Cesedi 
Aksarayda, Sütçübostanı is

mindeki arsada beş aib aylak 
ölü bir çocuk cesedi bulunmuştur. 

Artması için 
Yeni Bir Tedbir 

Haber aldığımıza göre hüku
met, ihracabn artması lehinde 
yeni ve mühim bir karar ver
miştir. Bu karar, hükGmelin res-
mi daireler için aldığı ecnebi 
malı yerine, ayni kıymette yerli 
mal ihraonm temininden iba
rettir. Karar ıu tekilde tatbik 
edilmektedir: Hükhıet, ken
dilerinden reaml daireler 
hesabına aldığı ecbebi maline 
mukabil, o malı satan tacirleri 
yerli malı ihracına mecbur tutu
yor. Milnakasa prtnamelerine bu 
mecburiyet, ayn bir madde ola· 
rak illve edilmektedir. İthalatçı 
tacirler ihracatçı tacirlerden, laO-
kümete satbklan kadar mal ala
rak ihraç etmiye baflamışlarclır. 

Denizde Bir Ceset 
Bir Gümrük Memuru 

Kendini Öldürdü 
Dih akşam ilzeri Kabata, 

.ıtçıklannda bir ces~din yüzdiiğft 
görülmüş ve çıkarılmıştır. Tetki
kat neticesinde ölünün ithalat 
gümriiğü manifesto memurla
nndan Hüseyin Muhiddin B. ol
duğu ve dnn 6ğleden sonra ken
dini denize atmak auretile aldiiğü 
anlaşılmıştır. 

Muhiddin Bey intihanndao 
evvel Giresun meb·usu Hakkı 

Tarık Beyin kardeşi Hasan Ra
sim Beye feci kararını haber 
vermiş, Rasim Bey intihara mani 
olmak için polis vasıtasile d.erhal 
teşebbüse girişmiş, fakat vakit 
geciktiği için facianın önüne ge
çilememiştir. Muhiddin Bey tah
~ilini Almanyada ikmal etmişti. 

Karar Temyiz Edildi 
Refikası idil Hanımı öldOr

düğil için ( 12 ) seneye mahküm 
olan muallim Ali Şevket Beyin 
karannı Müddeiumumilik temyiz 
etmiştir. 

iki Hırsız Tutuldu 
Bqiktaşta Akaretlerde bua 

evlerin kapılannı kurcalamakta 
ofan Haaan ve lbrahim iamindeki 
iki sabıkalı pohs tarafından cür· 
mü mqhut halinde yakalanmıtbr. 
Üzerlerinde maymuncuk ve bir 
ço!< anahtar bulunmuştur. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. diba öjleye kadıu .. -

raycla meırul olmutlar, öğled .. 
aoua uat dcwtte Şitli Edirnelıapı 
Ye Fatih cihetlerlnde dolatmışlardar. 

Glmrüldw Ya inhisarlar vekill 
Raa B. dÖft Gaa Hs. tar•ftndaa 
kabal edilmipir. 

Tıp Fakültesinde 
Tıp Fakültesi Müderrisleri ya

nn Sıhhat Vekili Refik Beyin 
riyuetinde toplanarak Fakültenin 
inkipfı çarelerini tespit edecek· 
lerdir. 

Ali Rana 8'3yin Tet!<iklari 
lnbiaarlar Vekili Ali Rana Bey 

dün G8mrilkleri tefti~ etmiş, inhiaar
ların milıtakbel Taziyeti etrafında da 
tetkikata başlamıştır. AH Rana Bey 
OD wGn• kadar Ankaraya dönecektir. 

Dahiliye Ve'<ili Gitti 
D.ı.IHye Vekili Şükrü Kaya U.7 

db akfam trenlle Ankuaya dön.. 
miftlr. 

Darülfünun 
lsviçreli Mütehassıs Dün 

Şehrimize Geldi 
Darllfilnunun ıslahı iç'n lsviçre

dea ptnlan proteaör M 'f diln teh
rimz• pimi" Darülfünun Emini 
tarahndan istasyonda k&rfalanmıfbr
M. Malt Darülfünunun vaziyetini 
umumi olarak tetkik edecek, yapıl

mau )hım selen i'ler hakkında bir 
rapor bazırhyacakbr. 

Şark Demiryolları Mukavelesi 
Şark Demiryollara Şirketi ile 

Burhaneddin, Seyfeddin. Mustafa 
Beyler ve terikleri arasındaki (8) 
milyon Türk lirası strmayeli Şark 
Demiryolları Türk Anonim Ş:rketl 
eau mukueleai Vekiller Heyetince 
taedlk edilmittir. 

Ba,wekAJet MUsteşan 
Bqvekilet Mü~teşarı Kemal 

veMaliye VekAletiMuhasebeUmum 
Mildürii Faik Beyler bu sabah şeh
rimize gelmişlerdir. 

Mısır Tahvilinin 
Son Keşidesi 

Kahire, 16 ( A. A. ) - Yüzde 6ç 
faia we ikramiye.i Mısır Kredi Fono
siye tahvillerinin dünkü çekilişinde ı 

1886 ıenesi tahvillerinden 383,S2S 
numara 50,000; 1903 ıeneıi tahvili .. 
rin~en 481,088 numara Sl,000; 1911 
aeneal tahvillerinden 210,693 numara 
100,000 frank ikramje kazanwıe-
1.uclır. 

Yanlış Bir Hab1r 
Ramana minaaebetile Belediyede 

aktam mesai aaatleri on albya incll-
rilditi laaldu•cla baaa Defriyat ,.. 
pılm•fbr· 

Ramazan do!ayıaile mesai ıaat
lerlade tadil6t Japılmadıfınd• ker 
fiyetin ta•:ıib ve tekzibi rica olunur 
efendllQ. 

Va& ft Belediye Relai 
a&mına Maavin 

fJdmit 

Pazar Ola Hasan Bey ( Aern Klüp) te J 

1: Hasan Bey - Bi~im bir sivil tay-
1arecilik klübümii& •armlf, bmi ( Aero 
klip ) milf. 1 

2: Hasan Bey - Onlardan bir dave
tiye aldım. Bütün gazetecileri çaya davet 
ediyorlar. 

3: Klüp idaresi - Buyurun, Hasan 
Bey, buyurun ... Biz matbuatı çok aeveriL .. 
Buyt1run! 

4: Hasan Bey - Biz de sizi severiz. 
Yaphğımız itler de biribirine benzer. Siz 
tayyare uçurursunuz? Bizim gazetelerden 
baz.lan da arada bir baloa açururlar. 



17 Klnuunsani 

Hergün 
Harbi 
Hazırlıyan 

Amiller 

~w ... 

Bugün bir harp tehlikesi kar• 
tısında değiliz, fakat harbi ha· 
zırlayan ve Lıergfto biraz daha 
yakmlaştıran birçok amiller var
dır ki, bunlarm günden güne 
şiddetlendiğini görüyoruz. 

Hıırbl huıı lıyaa lmlllerl fU ıuretle 
laınlf edebiliriz: 

1 - Umumi harpten aonra kuY
Yctc istinat ederek cktedıJen mua
hcd 1er umumi blr hotnubuzluk 
doğurmuştur. Almany11 bu muahe
delerirı ltendisine yllklcdiği tığJr yil
k6n altmda ezilip kal:nlf, bütün 
Alnıanyada için için lıaynıyan bir 
isyan rulıu uvandırmıştır. Almanya 
ne siyaset, ne iktıaat, ne de arazi 
noktasından tatmin edilmem1şttr. Bu 
Yaielyct Almanyada muahedelerin 
yırtılmaaı lehinde bir cereyım , .. 
rAtmışhr. Hit'er v~ miUiyetçller bu 
cea~ynrn temsil ederler. Bu cereyan 
1-! ııden güne kuvvdlenmekte •e hor 
ıın il~tidar nı y ilnl ela aıeçirecek bir 
vauyet kazanmaktadır. 

Macaristan ve Avuatuqa, bugilnkü 
dar hudutları içinde iktıstıderı bo
ğulmut gibiJirler. Avu•turya aene• 
lcrde:ıberi ilıtısaden betini dotrul· 
tanıı> or. Macaristan, herırün etki 
lı udutlarını kaıanmak için btr harbe 
lı•zılanıyor. 

italya bil emuahedelerln dogurdutu 
ltaksızhklarl kabul etmemit va bu 
muahedelerio tadiJini tatep •tmiye 
bat\aıuaşllr. 

2 - Cihan harbinden ıonta bil· 
tihı milletler, iktıaadi kifayet siste· 
nıini tatbika koyuldular. Her mitlet 
kendi ihtiyaçlarinı dahilde yapmak ve 
ıyetlştlrmek cereyanına kapıldı. Mahalli 
mayiin lnkitaf1 için hudutlar kapandı. 
Harp için de doğan aanayi kendiaine 
n•hrcç bulamaz oldu. lktısadi buhran 
ırltıkça, millt=tler kendi kabukları içi
ne çekilmekte •arar ettiler. lktııadm 
beynelmilel bir mahiyet aldığı bir 
devirde, millt iktuıadın bu inkişafı 

•li} ük menfaat tezatları doğurdu. Bugiln 
biiHin sanayici memltıketler, (1914' 
d• Almanvanın vasiyetine girmit 
bulunuyorl~r. Herke• kendi aanayif. 
ne daha vasi bir pazar ve mahreç 
aramakla meşguldür. Fakat puarlar 
kapalı olduğu için n• yapacaklarını 
ıa~ırımşlardır. Bu menfaat tesadümO 
bir giin silib kavguına müncer 
olnbi!i r. 

3 - iktisadi menfaat tesa· 
dümleri ve siyasi hoşnutsuzluklar 
Avrupada yeniden gizi\ siyasi 
an1aşmalara yol açmıştır. Rusya 
~c ltalya gibi memleketler, Al· 
manya ve Macaristanın Fran-
saya karşı aldıkları muhalif 
ve muhacim vaziyetten isti
fade ederek , onlarla gizli 
anlaşmalar yapmıya teşebbüs et
mişlerdir. Bir taraftan da Frao• 
'"• Rusyaya karşı kullanıl!llak 
üzere, merkezi Avrupada sıyasl 
bir blok vücude getirmişlerdir. 
Bu siyasi grupmanlar, bize (1914) 
den evvelki giıli siyaseti ve 
si} asi grupmanları hatırlatmak· 
tadır. 

4 - Avrupada Faşiz:m cere
yanı günden güne kuvvet bulu· 
yor. Almanyada Hitlerciler, Yu· 
goslavya ve Çekoslovakyada Fa
şistler batarı sayılır kuvvetler 
haline gelmi~lerdir. Faşistler 
doğrudan doğruya harp zihniye
tinden kuvvet almakta ve bir 
harp için milleti hazırlamakta· 
dırlar. Bu cereyan, bUtün millet· 
lerde bir harbin zaruri olduğu 
kanaatini tevlit etmiştir. 

5 - BOtün bu .-e bunlar• benzer 
birçok amilJerin tesiri altında bütOn 
dün va eilihlan ınıya. eakitıinden daha 
büyük bir ,lddetle devam etmekte~ 

dir. Milletler arasındaki bu ıilihlan
nıa ynr.ı.şı, tıpkı 1914 ten evvelki vıı.

:ıiveti n bir tekerrüründen başka 

bi·r~ey cleğilclir. Milletler bu şekilde 
•ilahi ınmıya devam ettikçe, harp, 
içtinabı kab 1 olmıyan bir zaruret 
halini olıyot. 

Harbin yaklaımakta oldu~nu 
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TELGRAF HABERLERi 

Fransa da 
Hiddet Ve 
Endişe •. --Sefirlerle Müka-

leme Başladı 
Pariı, 17 (Huıuıl) - Alman 

Başvekili M. Brüntngin. AJman· 
yanın harp borçlarını lSdemty .. 
ceti hakkındaki beyanatı _bura· 
da teairini el'an muhafaza et
mektedir. Bu beyanat. ıiyaaf •• 
mali mahafilin en mühim mQ. 
oakaıa mavı:uudur. Kabine lçtl
malarınm ııklet merkezi hep 
bu mueledir. Başvekil M. Laval 
daima faaliyettedir. 

Mola.katlar 

• 
Fransızlar Afrikada ileri 
Hareketine Devam Ediyor 

Rahat, 17, - ( A. A. ) - Hami hükumete sadık olan kıtaattan 
mlirekkep gruplar, dün hiçbir mukavemete maruz kalmaksızın 
Gafilalet ismindeki mühim vahayı işgal etmişlerdir. Bir hareket 
neticesinde bir takım kabail mutavaat etmiştir. 

Rabat, 17 ( A.A. ) - Cenubi Faı luyamcılarmm hepsinin içtima
gilbı olan GafilAlet vahasının işgali 19'.lS de tanzim edilmiş olan 
program maddelerinin tatbikinden başka bir şey değildir. 15.000 den 
fazla aile, mutavaat etmiştir. Franıızlardan bir zabit telef olmuş, iki 
tayyareci de tayyareden dtışerek almüştnr. Gafilalette hemen teşkillt 
yapılmıya başlanıJacakhr. işgal hareketi sür'atle icra edilmiştir. 

Amerikada 
Feyezan 
Faciaları 

Bombardıman 
iki Japon Tayyaresi 

Bomba Ath 
Cenevre, 16 - Çin, Cemiye· 

ti Akvama verdiği bir notada 
iki Japon tayyaresinin Kinçeu 
üzerinde dolaşarak bombalar at
m11 olduğunu, bomba atılması 

Sözün 
Bum 
Bum 
Bum 

Sayfa J 

Kısası 

.____ ... s. 

' 

Harpten çok bahsediliyor. 
Sevinelim: Tehlike yok de-

mektır. 
.. Kaza. 

geliverir. ,, 
geliyorum demez, 

Harp için de böyle. 
İşte 1914. Büyük harp ansı· 

ı:m patladı. 
Harpten çok bahsedilmesi. 

herkeste büyük bir sulh iştiyakı 
olduğuna işarettir. Kavgayı se
ven adam, kollarmı kabartmaz. 
göğsünü şişirmez, yelelerini sal· 
lamaz, böbürlenmez, kabadayılık 
taslamaz, gözlerini 6nüne iğer, 
korkunç maksadım belli etmek· 
ten korkarak, bakışlarını yere 
diker, susar, düşünür, en müsait 
Anı kollar, hesabını yapar, kara· 
rını verir ve ilk yumruğu indirir. 
İşte 1914 Almanyası. 

· T tma1ın beni, ş-un n ' · 
dan geleyim. ,, tebdiu:uı heıı 
.şöyle tercUmo ederim : "Aramıza 
giriniz, kavga çıkma.aın, korku
yorum.,, 

Kavgacı AtilA, tehdit etmez· 
di; hatta aksini yapardı: gülüm
ser, dost görünür, elini uzatır, 
arkasından da o dost görUndüğll 
memlekette, taş üıtliııde tq 
bırakmazdı. 

Harpten bahsedelim, harpten 
bahsediniz, harpten bahsetsinler. 
iyidir. islim aalıvermiye benzer. 
Kazan patlamaz. F erahhk olur. 
Hayra allmettir. 

Harpten babıedelim. Hayali
miz tatmin edilir, irademiz gevşer. 

Harpten bahsedelim. Her 
bahsi lAkırdıdll'. LAkırdıdan kor· 
kulmaz. 

Harpten bahsedelim. Haydi, 
bum, bum, bum .•• 

Parfı, 17 ( A. A.) - Başvekil 
M. Laval biribirini müteakip 
Alman ıefirl Fon Hot , Ame
r lka sefiri M. E ç ve Maliye 
nazırı M. Flandeni kabul •t· 
mittir. 

Paris 17 - ( A.A.) - M. 
Laval • önümüzdeki tahdidi 

Glandor , 17 ( Arnerikada ) 
(A.A.) - Misisipi nehrinin ml\t
hiş feyezanı gittikçe ilerlemek
tedir. Şimdiye kadar (325) bin 
ev su alhoda kalmıı, harap ol
muştur. 

F eyezanlar tedrici surette 
Y olobusha'ya yaklaşmaktadır. 
Swanlake•de tahlisiye takımları 

için en küçük bir tahrikte bile V.•ta (Ye e I 
bulunulmadığını bildirmektedir. nl p J~ v nıer 
Çin Japonyaya Mu- Çalışıgor teslihat konferansı hakkında 

Harbiye Nazırı M.Tardiyö ile 
görüşmüştür. bütiin setlerin hemen mahvolmuş 

olduğu fikrindedir. GlendoJa•deki 
iş mahalleri de su altında kalmış 
ve her tOrlü iş durmuştur. 

t E T eşekkülünU. haber Yerdiğimiz 
kavemet decek Kitap Sevenler Cemiyeti faaliyetin• 

İthalat 
Şubat Eşya Listesi 
Ankarada Hazırlandı 
• 
Ankara 16 - Gümrükler 

umum müdürlüğll şubat konten
jan listelerinin gümrüklere göre 
taksimi için tetkikat icrasına 
başlamıştır. Mahallerine göre 
hazarlanacak şubat listeleri bu 
hafta sonunda gümrüklere tebliğ 
olunacaktır. 

gören milletler, şimdiden bunun 
önüne geçmit olmak için ailahlann 
tahdidini istiyorlar. Hatta bu mak
ıatla (2) şubatta bir silahları tahdit 
konferanıı toplanacaktır. Hu konfe· 
ranaın mu,.·affakıyetsizlikle netlce
lennıesl, harbi biraz daha yakına 
getirecektir. Milletleriu •ilahları bh
dit husuıundalanlaşmaları imkin•ız 
gibidir. Şimdiye . ka~ar .bu yolda 
bQtün teşebbüılerı muttefıkan reci. 
detm;ş o!ma]arı dıt, lıonf eransın ne· 
ticesi hakkında ümit verici mahiyetbs 
değildir. Binaenal~ylı harp yakındır 
ve muhakkaktır. 

= 
• 

ispanyada 
Her Tarafta Haydutlar 

Hüküm Sürüyor 
Madrit, 17 ( A. A.) - Val

lacas istasyonu yakininde 40 şa· 
hıs ellerinde rovelverler olduğu 
halde bir marşandiz trenine hü
cum ve yağma etmişlerdir. 

Seville, 17 ( A.A ) - Son 
baskınlar esnasında polia, 1800 
kesici ve 48 ateşli silah müsadere 
etmiştir. Son tevkifat yüzü geç
mektedir, 

Yahudiler 
ı ispanyadan Kovacaklarmış 

Vitikan ( 6 - Geçen hafta 
V atikan mehafilindc Y ahudilerio 
ispanyadan kovulacakları hakkın-
da çıkan şayialar üzerine ispan
ya sefareti ademi malumat beyan 
etmiştir. 

İSTER iNAN, İSTER 

Nankin, 17 (A.A) - Nazırlar 
bükümet liderleri, takip edilecek 
siyasette mutabık kalmağı te
min için hemen hemen 48 saat 
mfitemadiyen içtima halinde bu
hınmaktadırlar. 

Bu müzakereler neticesinde 
bir buhran zuhur etmesinden 
korkulmaktadır. Başvekil Japon
yaya şiddetle mukavemet taraf
tarıdır. 

• 
llkmektep 
Muallimleri 

Darülfünuna Kabul 
Edilecekler Mi? 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Maarif Müsteşarı Salih Zeki Bey 
muallim mektepleri mezunu ilk 
mektep muallimlerinin DarUlfü· 
nuna kabulleri için iki yol olduğu 
kanaatindedir. Salih Zeki Bey 
demiştir ki : 

"Şahsi kanaatime göre mu
allim mektepleri mezunları baka· 
lorya imtiham vermek ve Orta 
Muallim Mektebine devam etmek 
surelile Darülfünuna girebilirler.,, 

• 
iNANMA! 

Goıı geçmez ki gazete aütunltmn<.la şöyle bir 
fıt.raya tesadüf edilınesio: 

"Dünkii cuma gü:ıü toplanıuurna ltdrar verilen ... 
cemiyetinin senelik kongresi f)"s~riyet temin edi· 
lemediğind~n dolayı tehir edilmiştir.,. 

Bu k:ıidc hemen hiç ~aşmaz, gert-k meılek, 
<'<erek tesıınüt cı:mıydier·n;n senetik konı:·relerinde 

1 umumiyetle bu lakayaiv• tesadlif edilir. HaJbuki 
bugünün lınyatı cenıİ)•ct haratı<lır. Cemiyetler ne 
derece inkişaf t-derse ferdin tek başına istihsal 

edil~rniyen haklcı. mü9terekcu dalıa kolay temin 
edilebilır. Bu itibar ile hiı, bıı aliikası:dığımızla 
cem'i ıuerıfaatım:zı liiyıi<:fe idnıl< edemediğimize 
inanıyoruz. Sen de ey kar:: 

o 

iSTER iNAN, /STER iNAN.~1 A / 

devam etmektedir. Ankarada bir 
komite teşkil edilmiştir. Cemiye
tin teşebbüsn ile Maarif Veki.letl 
yeni çıkan eıerlerin mekteplerde 
teşhirini. her mektepte bir Kitap 
Sevenler Cemiyeti teşkilini ve 
senede bir günüo Kitap gilnü 
olarak kabulünü muvafık gör• 
müştUr. Cemiyet resmen teşek
kül ettikten sonra matbua ücret
lerinin azalblmasına ve her sene 
ilim ve san'at eserlerine mükafat 
verilmesine çalışacaktır. 

Sabık Kayser Almanyaya 
Gitmiyecek 

Amsterdam 16 Röyter 
Ajansı sabık (Kayser) in Alman
yaya dönmek niyetinde olduğu 
hakkmda (Oaily Mail) gazetesinin 
verdiği haberi tekzip etmektedir. 

Bulgaristanda Suikastlar 
Sofya 16 - Makedonyahlara 

karşı yapılan suikastlar münase
betile, Sofyanan muhtelif mabaJ
lerinde ( 50 ) kiti tevkif edil
miştir. 

Türk Eserler:ı 
Viyanada -~rgi Açıldı 

Viyana. 16 - Türkiye ve 

Avusturya Reisicümhurlarmm 
himayesindeki yedinci uır Türk 
eserleri serüisi Viyanada Reisi
ciimbur M. Miklas tarafıııdan 
nçılnnştır. Merasimde Nazırlar, 
sefirler, iHm adamları hazır bu-
lunmuş. söylenen nutuklarda 
Türki}·e Avusturya arasındaki 
dostane münaseba mevzubalıı 
olmuştur. 



4 Sayfa 

Konya Sporcuları 
Konya ( Hususi ) - Şehri

mizdeki idman Yurdu Klllbü o
yuncuları bayramda Adanaya ıi
derek oradaki takımlarla futbol 
m&ÇI yapacaklardır. 

Çocuk Evi 
Balıkesirde doğum Ye halam 

evi isminde bayırlı bir müessese 
tesisine karar verilmiştir. Mües
ıese kız ortamcktebi bina11oda 
açılacaktır. 

Gemlikte Ayı 
Oynabyorlarmış 

Gemlik (Hususi) - Son gthı
lerde sokaklarda ayı oynatmak 
usulü burada moda hükmüne 
geçmiş gibidir. Bazı ihtiyarlar 
bu manzaraya çok kızıyorlar. 
E~velce lstanbul ıokaklannda da 
ayı oynabhyordu. latınbul Bele-

SON POSTA 

diyesi bu çirkin usulil menetmiı
tı. fakat burada yasak hususun-
da henüz bir hareket ıörülmiyor. 

Kin=•• .. 17 
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~set Alemi 1 BAR'içj BABERLER 
Fransa 
• • 
lngiltere ile 

• • 
in ilterelleFransanınAnla amamazlı ... 

Anlaşamıyor 
Paris 16 - Fransa ile lngil· 

terenin tam.irat ve borçlar mesele· 
ıine dair olan noktaf nazarları 
arasında mühim bir açıklık var· 
dır. 

Fransız bükGmcti, Amerikanın 
ayni miktardsn vaz geçmedikçe 
tamirat borçlarından feragat et
memekte ısrar ediyor. İngiltere 
lae, teminata bile lilzum olmadan 
tamirat meselesine umum1 bir 
ıünger geçirilmesini istiyor. 

Bazı Fransız gazeteleri lngil· 
tere ile bir anlaıma zemini bu• 
lunmak tızere, bu konferansın 
talikını bile ileri sUrmektcdirler. 

Almanlar Borç 
Rakamlarına 
• 
itiraz Ediyor/a,. 

Paris, 16 - Frankfurter Çay
tung, Al:nanyanın Fransaya ta• 
mirat bedeli olarak ( 8 ) milyar, 
(15) milyon mark verdiğine dair 
intişar eden Fransız istatistikle
rinin doğru olmadığım yazıyor. 
Bu istatistikler, Fransızlar tara
fmdan bir kısım Alman arazisinin 
işgal masrafı ve diğer borçlann 
tenzilinden sonra bu paranın (5) 
milyar (17) milyona ineceğini yine 
bu istatistikler yazmaktadır. 

M. Briyan Ve Alman Başvekili 
Paris 16 - M. BrUnning, M. 

Briyana bir telgraf çekmiş ve 
beynelmilel teşriki mesai hatıra· 
dannı kaydetmiştir. M. Briyan 
teşekkOrlo mukabele etmiş ve 
vazifesini bitirmesi için Alman 
Başvekiline sıhhat temennisinne 
bulwımUftur. 

Bir Vapur Battı 
Riyo dö Janeyro 16 - Santa 

Klara vapuru Riyo Sao nehrinde 
batmışhr. Dokuz yolcu ile kaP"' 
tanın kızı boğulınu~tur. 

Bir Sel 
F'aciası 

Svanlak ( Misisipi) - Tallatçi 
ırmağının ortalarında mevcut 
bDyük su bendi yıkılmışbr. Bir· 
,ok insanın boğulmuı olmasından 
korkuluyor. 

Bu bentten dökülen sular 
(1000) kadar evi istill etmiştir. 
Bu aırada, bu evlerin halkı uy
kuda idi. 30 bin kişinin mesken• 
tiz kaldığı zannediliyor. Daha 
tYvel çıkan bir futına müthiş bir 
tahribat yapmıı, aiaçları kökUn-
4on ıökmilftür. 

EDEBi TEFRlKAMIZ : 7 

ir Kalpzen 
Berlin 16 - Hukuk! eserleri· 

le umumi hilrmeti kazanmıı olan 
doktor Kornelin bir para kalpze· 
ni olması umumi bir hayret 
uyandırmıştır. Bu adam (50) 
bin mark sahte para çıkarmıştır. 
Karısı bu paraları piyasada ıll· 
rüyordu. 

Hindisi anda 
Hadiseler 

Surat 16 - Madam Gandi 
alta ay hapse, l<ongre mensup
larından diğer iki kadın da llçer 
buçuk ay hapse mahküm edil· 
mişlerdir. 

Bir Valiye Tecavuz Ettiler 
Keşmir 16 - Birkaç zaman· 

danheri devam eden kargaşalık-

lar Jammn valisinin şahsına bir 
suikast yapılmasile vahim bir ıe· 

kil almıştır. Vali beraberinde 
umumt polis müfettişi, asker ve 

polisler bulunduğu halde arazi 
vergisi tahsilinden dönerken aha· 

li tarafmdan taşa tutulmuıtur. 
Vaziyet vabimleşince polis ateş 
açmış, tiç kişi yaralanmıt. bir 
kişi ölmüştfir. 

A ç L 1 K 
Müellifi: Knut Hanısun Mütercimi: P. S. 

Birkaç dakika svnra, kadın 
• Pascba " kütilphanesinio önüne 
ıel ıli. Ben de ilk camekanın 
önOnde durmuştum ve o geçer· 
ilen ilerledim, t_ekrar ettim: 

- Matmazel kitabmizı kiiy
bediyoraunuz. 

Azaplı bir sesle: 
- Hangi kitap, canım? de-

di. Hangi kitaptan babıediyor, 
anlıyor musun ıen? 
Ve durdu. Azabını seyretmekten 
hain bir lezzet alıyordum, göz· 
lerinde okuduğum, faşkinlık beni 
teshir etti. Aklı bu manasız cUm· 

1 
h i anJamıya muktedir değildi. 
Üıttilııde kitap filiP yok, bir 
yaprağı bile yok, ~i bile yok. 
Böyle olduğu halde ceplerini 

araştırıyor; boyuna ellerini açı
yor ve avuçlarına bakıyor; başını 

çeviriyor ve arkasından yola bakı· 
yor; hangi kitaptan bahsettiğimi an· 

lamak için ufarak, narin beyni· 
ni en son gayretile zorluyordu. 
Yüzünün rengi değişiyor, kah 
şu, kah bu manayı alıyor ve 

nefesinin darlaştığını hissedi· 
yorum; esvabının, düğmeleri bile, 

Amerikada gıkılan •etin istila 
ettiii •aha 

Par iste 
Bir Musevilik 
Davası 

Paris, 16 ( A A. ) - Pariı 
ıikagunda mugannileri idareye 
memur olan haham Katz, kendi· 
sini cemaatten çıkarma, olan 
Büyük Musevi Meclisinden 
( 100,000) Frank dava etmiştir. 
Mumaileyhin, cemaatten tarde· 
dilmiş olmasının sebebi ıadece 
bir Hıristiyao kadınla evlenen 
kimselere musevi dininin emret· 
mekte olduğu ahkama tevfiki 
hareket etmek surctilo genç bir 
Hıristiyan kadınla evlenmq 
olmasıdır. 

Mumaileyhin avukattan, Kat• 
ıin yalnız din1 h°;'usatta iş göre
bilmek üzere yeb.şmiı bir adam 
olduğunu ve camaatten tardedil
mek suretile çabşabileceği yegA· 

dehşete düşmilf bir ııra göz 
gibi üzerime dikilmişti. 

Arkadaıı onu kolundan çe
kerek dedi ki: 

Bırak canını. Babana 
adam nkıHt sarhot, görmiyor mu
ıuu? 

O anda kendi kendime ne 
kadar yabancı ve g6rünmes te· 
ılrlere ne kadar tAbi olursam ola• 
yım, etrafımda olup biten şeyler 
yine gözümden kaçmıyordu. Luod 
civarında büyük bir esmer köpek, 
caddeyi koşarak geçti ve Tivoli
ye doğru indi ; beyaz madenden 
sıkı bir tasması vardı. Sokağın 
yukarısmda, birinci katta bir 
pencere açıldı ; oradan bir biz· 
metçi iğildi ve camları dışmdan 
temizlemiye başladt. Dikkatinden 
hiçbir şey kaçmıyordu, zihnimin 
açıklığı ve zekamm keskinliii 

tamamile yerinde idi, eşya dal
gası, etrafımda birdenbire bllyllk 
bir •tık peyda olmut gibi L.ıvıJ. 
cım saçan bir berraklıkla içime 
doluyordu. Karşımdaki kadınlar1a 
ikisinin de şakaklarında mavi bi
rer kut kanadı Ye boyunlar1nda 
ipekli birer lıkoçya kurdell11 
vardı. Kls ka.rdet olduklarım 
dllşOndüm. 

° Cisler " musiki mağazasının 
önliııde durarak yanımdan çekil· 
diler ve konuşmaya başladılar. 
Ben de durdum. lHsi de geldikleri 
yola döndüler, tekrar yanımdan 
geçtiler, Darülfünun sokağının 
köşesine sapblar ve " Sentolaf ., 
meydanına kadar çıktılar. Cesaret 
edebildiğim kadar yaklaıarak 
onları adım adım takip ediyor
dum. Bir kere başlarmı çevirdi
ler ve baoa yarı mlltece11is, 

,.. 
• 

Gönül işleri 

Türk Kızı ~fı 
Rum Kızı Mı 
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yan da Urkek bir balat fırlatb• 
Jar. Hallerinde hiçbir kUçOldülı 
yoktu, gözlerini bile karpmıyor
lardı. Terbiyesizliğim kaqıııoda 
onlann bu ıabırlan beni utan
dırdı ve gözlerimi 6nQme eğdim. 
Artık onların zıddına gitmek g. 
temiyordum, yalnaz, saf bir min-
nettarlıkla, onları göıUmden ka· 
çırmamak, ve herhangi bir yere 
sririociye kadar, yahut kaybolun
caya kadar bakıılanmla takip 
etmek istiyordum. 

Üç katb büyük bir evin önlln
d~ ~ir kere daha başlarını çe
vırdder, ıonra içeri girdiler. Çete 
menin yamnda bir direğe da
yandım ve kulak kabarttım. llk
kahn merdivenlerinde ayaklannın 
gUrültüsll söndü. Direkten ayrıl· 
dım ve eve baktım, yino garip 
ıeyler oluyor. 

( Arkuı nr • 

~ 
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1 
Digorlar Ki ... 

Memleket 
Gazetelerinden 
Mülalealar 

HAkimiyeti Milliye " Bugnn ,, 
başlı1'.lt bir makalesinde halke•· 
lerinin tqekkültınden bahıedi· 
yor. bilhassa bu yeni teıekkülün 

nizamnamesinde spor işlerine ve
rilen ehemmiyeti anlabyor ve 
nihayet diyor ki: 

"Milleti temsil eden her ıpor 
tezahüril büzün. içinde kapanı• 

yordu. 

Halkevleri bu milli meseleyi ; 
fenne, ihtisasa, plana ve sisteme 

dayanarak en geniş mikyasta 
halletmiye bazırlanıyol'. 

Dünyanın adale, sıhhat .e 
kafa itibarile en yrıkııek bir mil· 
Jetine yaraşacak olan beden ter
biyesi teşkilihnı burada kuracak 
Ye yeaidea doğan bir milletin evı
IAdı olduğamum .az umanda 
dünyaya ispat edeceğiz. 

Halkevleri talimatının spora 
Yerdiği ehemmiyetten cesaret 
alarak b. eözleri aöylüyoruz." .. 

Adanad• çıkan ( Türk Sözll ) 
gazetesi (Kudüsteki kongre) den 
bahsederek bilhassa tu mütalea
lan yürfit&yor ı 

" Kudlla toplanq.a aiyasl 'f'e 

bizim rejimlerimizi ıuv edecek 
hareketler göstermedikçe, asla 
bw a.likadar edemezdi. 

Fakat bu defa Suriyeden ge
len gazetelerden 6ğreniyoru~ ki, 
Kudüs müftüsü inkılabımızın .e 
istiklal mücadelemizin düşmanlan 
olanlarla tqriki mesai ediyor. 

Bir defa Kudüs bir İngila 
mOstemlikesi ve Müftil Efendi de 
Lıgiliz tebauı saydır. En pyanı 
dikkat oJaa aokta lngilterenin 
ba kongreye karşı vadettiği lau
•siyeti göstermek hususunda 
lüzumu kadar dikkatli bulunma
masıdır. 

Esasea ilk toplandığı gtia 
Wr talam feci ıskan dallarla kar-

fllaşan bir takım şuursuz hatta 
aarboş azalardan mürekkep bir 

kongrenin İslamlar için faydalı, 
lslamlann hürriyet ve inkişafa 
için müsmir olabilecek bir ka· 
rara asla visıJ olamıyacaklarını 
ıöateriyordu. 

Müftü efendi biraz dünyanın 
hakiki gidişine bakarak hakikate 

7allaşsa hudutlarımızdan koğul
muş kimselerin arkada~hğına 
intizar etmese daha iyi olurdu.,. 

• 
lzmlrdeld ( Y enias1r ) gazetesi 

•Donan sermayeleri harekete ge
tirmek için •• ,, başlıkla bir maka
lesinde hükftmetin, köylOnün elin
deki · utılmamrı tfttihıleri satın 
almrya karar verdiği haberinden 
ltahaederek diyor ki: 

•Bizim piyasamızda fimdi r&-
• çarpmakta olan 11lcrnhlar lıay
lünün eline gelen paranın azal• 
masmdan ileri gelmiştir. M6sta(ı. 
'.lilin elinde, piyasada d<inecek pa
n yerine, lhareketsiz bir aerma
re halinde tlltün istokları kalırsa 
tabüdir ki bütün piyasa ondan 
müteeuir olur n olmUf lur. 

Bu noktat nazardan, ıatılma· 
mıı lstokların aatın alınması mil• 
uyekada olan k&yliilerimize ell' 

Harp Ve Para 
Harp Bir NeviTicarettir,Bu Zihniyetle 

· Hareket Etmiyen Kavbeder 
Tayyaresi En Tehlikeli 
İken Tayyareci Dikkatle 

Uçuşlarda 
Hedefine 

Kaybetmez Bakar, İtidalini 

Bir şehir üzerinde 
keşif yapan tayyare 

Geçen gftn, istikbalde patlak 
Yerecek olan harplerden bahse

derkea en mnhim IÖziln tayya• 
relere ait olduğu noktasında 

1 bilhusa urar etmiştim. Harpte, 
en mühim sözün tayyareye ait 
olduğunu s6ylemek, bu s6zün 
berşeyden evvel paraya ait ol• 

duğunu kabul etmek demektir. 
Havalamı yüksekliklerinde, g<S
rünmez bulutlann üstünden yüz
lerce kilometrelik mesafeyi 

aşarak hllcum yapacak olan 
tayyarelerin bu faaliyeti, elbette 
ki bedava yapılır bir iş değildir. 

Bu, meselenin bir safhasıdır. 
Tayyareııiıı vazifesi, böyle bir 

seyahat ibtiyanndan sonra çeki· 
Jip gitmek değildir. Ziyaretile 
ehemmiyet verildiği kendiliğinden 
anlaşılan bu şehrin tahrip edil· 

mesi tayyarenin başlıca vazifesi· 
dir. Bu vazifesini yapabilmesi 

için de bonıba kullanması lizım• 
dır. Paranın rolü, işte, burada 
daha ziy ı dc ehemmiyet kesbeder. 

hardıman ,, kelimesile 
kolayca ifade ettiğimiz v~ bir 

takım patlayıcı cisimlerin yukan
dan aşağıya bırakalması demek 

olan bAdisede, bir bomba. ne gibi 
bir kıymet ifade edebilir? 

Bu.. bir hesap işidir, yapilan 
beı bombardıman akanı için bir 

müsbet bir yar(tım olaca~ gibi 

umumi faaliyetlerin artmasına da 

aik olacak •e içinde bulunduğu· 

mm çoll ııkıntda vaziyeti hafıf. 

letecektir. 

Bu ıermayenin tekrar piya: 
ıaya akmuı o kadar kuvvet 

verici bir hareket olacaktır ki 
bu uprda bir fedaklrhk ihtiyar 
etmek bile llzımgelse hlıkiımet 
bunda tereddnt edemezdi. Bunun 

içindir ki tüflinlerin ıahn alm· 

masana karar verildiğini biz 

d9iJıa bir haber addediyor ve 
tahakkukunu .ı ubu-aızhkla bek
liyoruz. .. 

ttlccu zihniyetile fU noktaların 
tesbiti lizımdır: 

1 - Beher ton bombanın 
bedeli 

2 - Uçuş yapan tayyarenin 
amorti bedeli. 

3 - Benzin ve saire masrafı 
Bir ton bombanın ticari kıy

meti takriben (8) bin liradır. 
(150) kilometre uzakta bulu

nan bir hedefe ablacak bir ton 
bombanın bilhesap (10) bin liraya 
mal olduğu tayin edilmiştir. 

Hafif bir bombardıman tay
yaresiniıı kıymeti (40) bin liradır. 
Bunun amortisi de (200) uçuş 
saati üzerinden hesap edilmiştir. 
Benzin ve aaire masrafa da ua
zan dikkate alınmıştır. Ayni 
esas dahilinde olmak üzere (600) 
kilometre mesafe dahilinde bulu-
nan bir şehrin bombardıman 
edilmesi mevzubahs edilince bir 
ton bomba takriben (23) bin 
lira tutmalt.tadır. 

Garbi Avrupada, birçok mem· 

leketlerin hektar başına serveti 

Bizim 
Daktilo 

---
Haai herglin sabahleyin 

tramvayda. ,,.apurda, rast
geldiğiaia kiiçük, sevimli 
malıliik... Elinde ~anlasa 
Yeya yemek lası ile işine 
gider. Evinde hasta anne
sini, yaşatmak için bütün 
gt1n parmaldarile çalışır. 

Onun ıztıraplannı, elem• 
lerini, tehassüslerioi bilir 
misiniz? 

Pek yakında •• Son 

Posta ,, sDtunlannda onun 

hayabnı kendi ağzından 

dinliyecekainiz. 

r takriben ( 5- 10) bin liradır. Bu 
itibar ile yapılacak tahribat 
bombardıman masrafına muka-
bele edebilecek bir derecededir. 
Halbuki şarka doğru ilerlendikçe 
bu servet nisbeti azalır. Buralar
da. mühim ve büyük tehirlere 
yapılacak alanlardır ki, ihtiyar 
edilen masraf ma değer. 

Yapılan tetldklere göre, aa· 
nayii ilerilemiş Avrupa hükumet-
leri, bir harp zuhur edecek 
olursa, fabrikalanm derhal faa-
liyete geçirerek bugünkü hava 
kuvvetlerini beş misli daha art-
tır abileceklerdir. Ve bugün mü
temadi surette biriktirildiğini gör-
düğümüz, hüyiik bankaların çe
lik kasalarında hıfzedildiğini 
işittiğimiz sarı altınlar, bir gfin 
gelecek, bilyük ve sakil cisimler 
halinde. havalardan cehennem 
ateşi gibi insanlarm ilzerine 
yağdırılacakbr. 

Umumi harp, bu hesaplara 
fazla dikkat edilmemekle bera
ber, tesbit ve tayini i~ in bir tec-
rübe safhası olmuştur ve harpte 
bomba ve vesaiti harbiye iktısadı, 
ancak muharebenin sonlarına 
doğru gözelilmiye biLJkımıştır. 
Kütülemarede bile birçok defalar, 
lngiliz t~yyarelerinin bu esasa 
dikkat ettikleri ve IAalettayin 
bomba savurmadıklan görül
müştür. 

Bundan dolayıdır ki tayyare
nin bomba hücumu, daha ziyade 
garbi Avrupada teh:ikeli bir 
tekil alabilecek, ıarki Avrupada 
ise, fİşeler içinde sehirli ıazler 
kullanılacaktır. Bu siJib, daha 
hafif ve daha ucuzdur. 

Denilebilir ki Napolyonuo 
meşhur: 

..Para. yine parn, daima para., 
sözü her %aman hükmünü ve kıy· 
metini muhafaza ediyor. Harp 
bir nevi ticaret oldu. Kıyas b:ı
zin olm:ıkla beraber ticari zihni
yetle ha:-cket etmiyenlerin kay
bedeceğini peşinen kabul elmek 
)Azamdır. 

Tayyareci 
Milal Narı 

Segrise/aintle 
Kömür 
Suiistimali 

C Battarafı l lııcl 1ayfa da) 

vapurunun başçarhçısıda vazife. 
sinden aynlda. Y apbğımız tahJö. 
kata g3re bu kömür meselesi fQ 
1111retle meydana çıkmıştır: 

1zmir npuru lskencleriye 
seferine çıkarken, mutat kömiis 
rünü abnı~, gemi Rferini yapmış., 
dönüşte Pireye gelmiş ve kamüril 
bitmİf. 

idarenin Karadeniz seferlerini 
yapan buı vapurları da hiç 
ümit edilmedik zaman Ye 
mevkilerde kömürsüz kalmqlar-
dır. Her zamanki gibi yapacak· 
ları ıefere kifayet edecek miktar 
kömür alan vapurlann bu suretle 
kömllrsiiz kalııları nazarı dikkati 
celbetmiş, tahkikat yapılmış ve 
ilk safha, müteahhitten alman 
kömftrlerin fazla gösterildiği ne
ticeainl vermiştir. Bu noksan 
(300) ton kadardır. 

Bu kömürler kendisinden alı
nan tacir de Topal Ahmet zade 
Şamil Beydir. Bu zat, ldaro 
müfettifleri taralmdan davet edi
lerek malumatına müracaat edil• 
miştir. Bir muharririmiz, bu me
sel~ münasebetile Şamil Beyle 
görüpntiftür. Bu zat, şu pyam 
dikkat •özleri söylemiştir: 

- "Ben Seyrlsefain ldaremne 
ara ma kömür Yeririm. GeçeD 
sene do birçok kömür verdim. 
Hatta bir kısmının parallDI da 
henüz alamadım. (35) gün evvel 
idare bana müracaat etti. Ben 
eski paralanma alamadığım için 
bu teklifi reddettim. mar 
gösterdiler. idarenin hiç k&
mürü kalmadığını1 hatta ban 
vapurlanmn bile kömilrsüzlük 
yüzünden Haydarpaşada bile 
kaldığını s6yliycrek benim milD 
hissiyabmı tahrik edici sözler 
söylediler. 

Eski paramı vermek prtile 
ancak (600) ton yıkanmış kömür 
verebileceğimi söyledim. Mutabık 
kaldık. Bunun parasım da Oc 
ayda 6diyeceklerdi. ilk pafti. 
de Kuruçcşmedeki depomdo 
bu mikdar kömürü alb me
murlan vasıtasile tesellim 
ettiler. Sonra ( 200 ) ton daha 
istediler. Bunu da verdim. Muh
telif zamanlardaki talep ve ısrar
ları Uzerine bu miktar tam {1144) 
tona çıktı. Tonunu ( 137 5) kW"Uşa 
verdim. Şimdi bu kömürün (300) 
ton noksan ve ayni zamanda da 
ıartoameye mugayir olarak yı
kanmamış cinsinden #verildiii 
iddia ediliyor. 

Halbuki ben kömllrD tamam 
ve şartnameye muvafık olarak 
teslim eltim ve bu kömür de 
çoktan istihllk edildi. Ticaret 
rakiplerim tarafından idareye 
böyle bir mektup yazılmıştır. 
Haldkat yakında tecelli ede-
cektir . ., 

* Şamil Beyin İdareden alacağa 
ilk aylık taksitin günü dün geldijl 
halde idare bu taksiti vermemif
tir. Müfettişler Şamil Beyin idare
den alacağl olan ( l 6730 ) liraya 
avzıyet etmitlen:lir. Seyriaefain ld• 

resi esiri müteahhitlerin de bayle biı 
fCY yapp yapmadıkları hakkında 
tahkikat yapbnhğl tayi olmam 
6zerine dnn bir muharririmiz ea
ki müteahhitlerden ~ Hayri Beyle 
de görllşmüştür: Hayri Bey mu-
harririmize ~n söylemiştir: 

-"Biz geçen sene idareye ytb 
elli, iki yüz bin ı;rahk kamlh 
verdik. Fakat ic!:ıre bir kısım 
param1zı henüz vermedi. Geçen
lerde de yine k3mür istediler, 
bittabi .ermedik • İdare bizdea 
hiçbir 101 ıormamıştır." 



Ba Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuatmda 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünyanın 

Dört Köşesinde 
OlanGaripVak'alar 
Hayatın içinde Ôyle 

\ 1''alar Vardır Ki Hayali 
Eile GöJgede Bırakır 

Bahriyeli 

Bir Darülf iinun kızı 

Amerikada Darülfilnun tale
besi, bir taraftan tahsil yaparken 
bir taraftan hayatını kazanır. 
Nerede İf bulursa orada çalıfll'. 
Kazaadıj1 para ile tahsilini biti
rir. 

DarGJf&nun lmlarmdan biri 
araya araya kendisine bir ge
minin vardiya çanaklığında otur
mak işini bulmut- Yazın l\ç ay 
semilerde bitin ... çanakhkta 
oturarak bütiln ıen yeıaecek kadar 
para kazanır ,yaz bitince mektebine 
d6oermif. Bu kız bu sayede darill
fnnun tahsilini ppmaya munf
fak olmgflur. 

* Tekerlekler Üstünü 

Dütün Alagı 
Berüad• birıb eobktaa 

geçenler l'arİP bir manzaraya 
plıit olmutlar. At canbazhaoele
rinde numara olarak binilen tek 
tekerlekli uzun Ünisiklet dedik· 
leri tekerlekler &zerinde kiliaeye 
plen bir dOğila ala,. pçiyor
maş. Bütlhl aile tekerlekler tlze
rbıde ünif. Gelinle damat aade 
,me tekerlekler üzerinde gic.1iyor-
mıq. 

Sonra 8jftamitler iri, e•nen-
ler iki canbadume artistidir. Dö
jiin alaJI da canbazhanede o~
yan artistlerden müıekkeptir. 
Geliıalerini. canbuhanede OJDa• 
dıklan tekerleklerle kiliıeye 16-
tnrmektedirler • 

• Birincilik Kazanan 

ikizler 
Amerikah Alice •• Mary 

ismindeki ikiz m kardeıler biri
birleri.. bem simaca, hem vll
catça, hem ır:ebca okadar ben
serler ki, bunlan biribirindea 
ayarmak milmkün dejildir. 

Bu ikiz kardeşler ayni mek
tepte okuyorlar. Sınıflarım daima 
birinci olarak geçiyorlar. Her 
4'erste ikisi de ayni derecede 
kabiliyet g61teriyorlar. Nihayet 
meidept• çakma amam geliyor. 
S- alllfta da ikiz kardetler ayni 
kabiliyeti ,a.terip ayai aam•r&JI 
.a.,or " biriaci olaJorlar. 

Fakat her ikisiae de biriac:I 
plMdetaameai nrmek m&mk11a 
•achtı için, mektep idaresi Ud 
brdef aruanda bir fark bulmtya 
PlflJor. lkisiai ayn ayrı birçok 
atihaalardu ıeçiriyor. Fakat 
mracla hiçbir fark ıwemeyince, 
imine de biriDCilikle çıkbkJarma 
dair phadebıame •ermiye mecbur 
oluyor. 

Kaçak et almayıntz. 
Parça et almayınız 

Çünki hastalıkhdır. 

• 
Sıhhabmızı Kazanınak için 
Bulunan 
Çareler 

Veremlilere gGnqi bol anatoryom llzımdır. Fakat hinaJI nereye'" ne tekilde yapanams Japuuz,ber 
tarafmm pq almauna imkAn yoktur. Amerikada bu resimde &6rd0jilnllz tekilde mliteharrik bir aanator-

yom yapbnlmıfbr. Ba ey m&temadiyea alaet tarafaaa çevrilmektedir. ~~~;;;il·~~·------~ 

SıUat B"'.,., - Amelbda yapılan bu maazaaa tanklar, birer 
llhhat niclir. Bir defada içille 36 hata yatinlır. Kamızlık, eama. 
liair, webr, tibi laanlaklar. burada obijenle teda'ri edilir. 

A1man,.d8 llaallıı te1ıırl .a.e.rnde "'9• 
•ır malda• yardU'. Bu makine •izi tartıyor. 
MJ11Dam llçGyor. Sonra ISnde slSrdUjilnls 
••• 1a .... ca,. .. kadar kalorv• lbtlyac:uua 
eldulua• bUcllrlJOr. 

Mahkeme Salonu Bir Amerika da 
Kahvehaneden Farklı Değildir 

~·-it ....._ ........ ._ blrtllıcle ltlr katOha ... ak••... ••aauacta mahll .... 
................. ula•& ........... tarafta •llal t•katıaa ... ,~~!" = .. çecaklanm 
....,._ .._. kait ... a=d• _...,.. slbl oturu7or. laidakl •- a..catı ..... 
etur..ı. JUıf .. yetidir. IWdm, kartıchı bat•• eUae ia7a7aa satbr. 

lılahke.. alona. adaleUn teni 1 sel J•rcllr. Bara7a •Jircllu plak 
edUdltl 1er olmak ltibulle, teref we çoculdarlle MrlLde aelirler. Mahke-
wekara her yerden siyade itina ola• me uauında clsua. kahn, Bmona-
aaa mahaldir. ta l~blJlr, dondum., pasta ,tyebl-

Mabkeme uloaucla, ıahkemealn lirler, Masa• lateditl .. kilde oe. .. 
yekaranı ihlll eden hareketler yap- bilir. Ne ...,.-.. riayet edilir, ae 
mak mOmkiin df'jildir. . . de mabkemenla Yekarı•a bGrmet 

e·z baH bayle bal~riL Fakat olunur. Amerlkacla mahkemeulonlan 
Amerikan mahkemelermde, bir daim• m•aldı aeyb-cllerle doludur. 
tiyatro ıalonuada bile riayet ecütea Ea baılt wak'alarda bUe Nloncla J•• 
kakleler• hGrmet ıe>ıtermezler. bulun .... Mahkeme Wr neYI beclaH 
AtHrikaa mahkemal, cam akılan- tiyatromu. Halk IMa tl1atrodaa Wl
l•ra hot vakit ke~irmek ipn ea ,o- fade ........ itle uwmu. 

He. hıllda, hem huaas - Şlkapcle 

tuıdara •arp •"'an alcaclelede blnat 

'-•a rolD yaparak oalar ar...... ~ .. ~
Wıld-. 

Ba Sag/ada 
Dünya Matbuabnd:ı Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın 

Dört Köşesinde 
Olan Garip Şeyler 

insan Zekası, Akıllara 
Hayret Veren Keşiflerine 

Devam Ediyor 

Nasıl 

Hatır Sorarlar 7 
Sokakta bir tanıchğmm ,_.. 

mza gelip te "Nasdsana?,, diye
cek yerde "Bugtln pirinç yedinis 
mi ? • dene pşanmlZ deiiJ mi 1 
IWb.ıki Japonlar w Çialiler 
biribir!e:in .. bnm warkea ı.. 
clmleyi lmllanırlar. 

Her miDetin kendine ....... 
Ubr IOrma tarzı nn:br. 

Eski Romalılar habr IOnlak
Jan zamn "bugün kunelin mal? ,J 
derlerdi. 

Fılipiac!e habr 80l'lllak için Wrl
birleriain bacaJdanaa unhrlar .. 
Eaki Ym•nhlar • Ne it JllPIJOP9 
- ? • m me laabı- c....-... ... 
Deniz Dibinden 

Petrol Çıkarıyorlar 
Eğer blltlhı dllnya petrol 

membalan kurusa deniz dibine 
den petrol çıkarmıya bqhya
caldardır. Kaliforniya aahilleriade 
deni& dibinden çıkanlaa JOR11 
" kamlar aOzgeçtea ıeçlrilmif 
" ~· petrol buluamQftar. 

S. bulupaa aoara yer altm
dan çakan petrolleri de IU _., 
le izah etmiflerdin 

Petrol membalan, ealdclea 
Eeniz bulunan yerlerdedir. Bara
larda .lem dibindeki yOIUlllar 
birikip petrole inkılAp etmif. " 
cleaia karuduktan sonra Jel 
albnda bir göl halinde kalmlfbr. 

Denizin dibindea çıkan her 
ıeyden petrol çıkarmak mllmkla 
olduiu fennen sabit olmllfbu. 

• Otomatik 

Mezat Memuru 
lllzayedelerde balUlllDaflD" 

nadar. Bir maat memura 91br, 
aablacak ef)'&JI mOzayecle19 ko
yar, •lfteriler faati artbnrak o 
mala .. ....,. plip'lar. 1111 -
çok fW ....-. lmeriade kahr. 

flsterl •mlcineleetlrmelde 
mta oı.. A•·n•mr, mba,edeJI 
de .,.kinelettirmitler • aa.
Jede aemunma otomatik lalı 
melrine laaliae setlrmiflerdlr. 
MGsapcle odamda duvarda h&-
Jlk bir .at kadnuu sibi bir ter 
9 arc:br. Mllzayedeye iftirak edma 
lere birer dGime verilir. Bu dlll
mealn bir uca bdrana bafla. 
F•ti .tbranlar düğmeye b•DQ 
kadramn kollan verilen fiatl .... 
teıir. Bu IUretle mllqede ..,. 
aizce CSCJU eder. 

* Ağaçlara mauDat 200 W. 
aeYi bafere balanclup t.bit eclilt 
miftir. 

* Ta,,.nleria ıtb'lltl ya,_. 
w mani olan yeni bir mekiae 
yapd abr. Ba sayede ta,,.. 
..... ...... ifli19111dir. 
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At1ar da, mD11demtnin 
ebemmıyetini anlamıılar gibi 
blltOa kuvvetleri)e koıuyorlar, 
çarblar yapıyorlardı. Hamleler
deki incelik itibarile Mirim Çe
lebi daima nstnndll. Fak t yanm 

aatlik bir uğraşma arasında 
demir kır atlıyı yenememişti. 

Ancak bu uz.un mnddclin geç
mesinden ao:ıra bir ça lamını bul· 
du, rakibine yetişerek ciridini 
omuzuna değdirdi \"e bu muvaf· 
fakyıetle hırsını yen mediği için 
aerl dönmedi, herifi belin-
den yakaladı, tın Dstündcn 
kaldırdı, galip ve mağlüp sliva· 
rilcrin alkışları, kendi knfile· 
ıinden yükselen " yaşa " ni· 
daları arasında çadırlar doğru 

öturdO, paşalarao 6nline bır ktı: 

- l,tc devletliler, dedi, Edir· 
e Sipabilera cırıdi böyle oynar 1 

Paıalardan bıri, on t g~n-
dereni. sevincmden yağ kalk· 
ıımştı, Mirim Çelebiyi koc klamak 
istiyordu. ÔbürU, surata asmı ta •. 
Çünki muhakkak bir galibiyete 
tıamzct olan demir kan atlı onun 
delilbaşw idi ve Mirim Çelebi 
•raya girmekle kendi dairesine 
cveccüh eden bir erefi, 6bllr 

Tezirin dairesino nakletmiş olu• 
Jordu. 

Rumeli valisi, bizzat bır harp 
kaıanmı' gibi, gurur içinde bay· 
karıyordu: 

- ln bire delikanlı, yanıma 
el. Seni koçmak, mllbareklemck 

latcrim. 
Çelebi bu emre ittiba ederek 

attan aıçradı. iptida Rumeli ·vali· 

p Bizim 

P- Daktilo 
Hant bergOn sabahleyin 

tramvayda, vapurda raatgel· 
diğiniı kOçük, ıevimli 
mah!ük... Elinde çantuı 
veya yemek tası ile iıine 
ıldcr. Erinde basta anne
aini. yaşatmak için bUtnn 
ıtın parmaklarile çalaıır. 

Onun ıdaraplannı, elem• 
lerioi, tahuıllslerini bilir 
mı.iniz 1 

Pek yakmda " Son 
Poata " ıütunlarında onun 
bayaboı kendi atımdan 

dinleyeceksiniz. 

nln, IOIU'& 6biir YHİrln elini 
lptQ: 

- Artık bana izin, dedi, 
rotdaşlanm var, yanlarına gideyim. 

Rumeli valisi, iki elini hirden 
havaya kaldırdı: 

- UI · dedi - olmaı. Artık 
sen benimsini 

- Senin mi?.. Bir cirit thk, 
bir yiğit atlattık, diye kendimi 
köle mi yaptıracağım? Ben Sipa
biyim paşa. Kul olamam. 

Vezir, biraz şaşalamakla be-

lıt• Etlir11• slpalıilerl 6agle clrll ognarlar 
raber yumşak Jl&ründO, kızgın 
olmıyan bir aesle cevap verdi : 

- Haşa oğul, haşa! Seni kul 
etmek istiyenin kolu kopsun. 
Benim düşüncem başkadır: Seni 
bir baltaya sapetmek isterim. 

- Ömrün uzun olsun devletli. 
Fak at bana izin verirsen daha 
hoş olur. Malüm a, yolcu yolunda 
gerek. 

Mirim Çelebinin pa alarla 
çene çalap durması, çayır kena• 
randaki kafileyi ve GülsilmO 
inirlendiriyordu. Helo Baki, 

küfre başlamamak için dudak· 
larım ısırıyordu. 

Deli gibi cirit meydanma atı· 
lan o düşüncesiz yoldaş, oimdi 
de devletlilerl dil yarışına çık· 
mışa benziyordu. Bu, apaçık 
yolsuzluktu, aygı ızlıkb 1 Yalnız 
Sipahi Ahmet, oğukkanlılığıru 

bozmuyordu ve biraz da dalgın 
görünüyordu. O, paşalann kalkıp 
oturmalarından, Mirim Çelebiyi 

karşılarına alıp hararetle konuı· 
mal&rından vaz.iyeti sezinsomişti. 
Zaten yiğitliğin bir ağır elmas gibi 
göı kamaştırdığını, birçok insan• 
ların içinde hasret ve iştiyak 
yaşattığını biliyordu. Bu sebeple 
Paşalann Mirim Çelebiye gCSz 
koymuı olacnklarmı tahmin edi· 
yordu. Liikin arkadaşını kaptır
mak ve elinden çıkarmak ta işi· 
ne gelmiyordu. Onlar bir gül gibi 
tabii bir kül teşkil eden kardeş• 
ler manzumesi idi. Aralanndan 
düşecek her hangi bir yapra~ 
güldeki topluluğu, manzumedeki 
ahengi sakathyacakh. 

Sipahi Ahmet. işte bu dDşUn
co ile telaşa kapıldı. 

- Gidelim. dedi. tunların 
boratasını ( mubaveresini demek· 
tir ) yakından dinliyelim 1 

Biraz sonra kafile • usta Bo
bor da beraber olduğu halde -
paşalann karşısında idi. Ahmet, 
devrin mutat olan merasimine 
kayıttsız görünmek ist~miyerek 
attan inmiş ve ve7.iri selamlamış• 
tı. Arkadaşları da kendine uy• 
muşlardı, yayalaşmışlardı. 

( Arkaaı nr) 

arp Tehlikesi! 
( ea,tarafı 1 inci eayf ada ) 

müthiş ve oklan almıyacağı bir 
infilak ile mahvolacağını için, 
için hi sediyor. Hatta ıulhpener
lik bile, harbi dilşünmek baıtalı· 
ğmın limitsiz bir şeklinden başka 
bir şeye benzemiyor.,. 

Tarihe Bir Bakış 
M. Ferrero milletlerin bugUnkO 

bu baleti ruhiyesine kısaca işaret 
ettikten onramlltemadi ıurette 

harbi düşünmek hastalığının nere· 
den ileri geldiğini tahlil ediyor ve 
tahliline (18) inci asırdan başlıyor 
diyor ki: 

''( t 8) ıinci a ır harp fikrini or• 
tadan kaldıramamıştı. Belki de 
böyle bir maksat beslemiyordu. 
Fakat o zamanın kumandanları, 
bütün bir alayı mahv ve nabut 
edecek neticelere varmamak için 
mahirane manevralar yapıyorlardı. 

Bunun neticesi olarak fenni 
harbin en eorı kabul ettiği for· 
mDl şu olmuştu: 

Za/11ri Harpsiz Kazt11ımak 

Harp Fikrinde Tebeddül 
Fransız ihtili1i kebirile harp 

hakkındaki fikirler de değiş
ti. Hükiimdar kavgalarma inhisar 
eden harp kütleler di.iellosuna 
inkılap etti. 

Mıllctleri harbe daha iyi •il· 
rliklemek için, hırslarım tahrik 
edici bir ideal gösterdiler. Mare· 
,aı Foşun bahsettiği "fırtınavari 
muharebe buradan doğmuştur. 
Bu sarada Napolyon geldi, onu 
Bismark takip etti ve harbi bir 
"akide., haline koydular. Avrupa 
iste bavle bir oyunla hastalandı 

ve Almanya bu ııazariyeyo kur
ban ~itti. 

Mareşal Moltke: 
.. Harp mukaddestir. Allahın 

tesiskerdesidir." Kaidesini ilin 
etti ve bu ilAh için insan kitle
leri kurban edildi. Fakat bugün 
ortaya çıkacak bir Moltkeyi in
sanların takip etıniyeceği muhak· 
kaktır. Onun içindir ki harp fik
rini beşerin kafasından çıkarıp 
atmak için bakla veya haksız her 
hanği bir iddia uğrunda hiç ol· 
mazsa elli senelik bir harp fası· 
lası vermek lazımdır . 

Fikir Vuruyor 
M. F errero mütaliasıru ıı3yle 

bitiriyor: 
"Asırlar devam eden harplerin 

garip bir neticesi olmak Qzere 
Briyan • Kellog misakile muhare
benin kanun harici ilan edilmesi 
yeni ve derin bir ihtiyaca muka· 
bele etmiş oluyor. Bu ihtiyaç, 
harp etmesini bileu, fakat sulh 
yapmasını bilmiyen bir devrin 
muhafaui mevcudiyet endişesin
den doğmuttur ve harp fikrini 
ortadan kaldırmaınışhr. , 

• M. F errero yaıısm , en ehem• 
miyctli noktasında nihayet ver· 
miştir. BUylik bir vukuf ile teı
bis ettiği bastahğao ilacmı, teda· 
vi çaresını öylememiştir. Bütün 
noksan işte buradadır. 

ihmal Etmeyiniz 
Beyoğluoda Baker matuaların-ı 

dakl mevaim ıonu büylik tatışının 

hakiki fınatlaru:dan istıfade etmeyl 
ihmal etmeyiniz:. 

Eo maruf Franın ,,. AlmH U'tlıt •• rejt.örlerlafA ltUraklle ricada aetlrll• 

No. 6 OCAK ARKADAŞLARi 
filmini takdim edecektir. 

BütllD dllnyanın timdiye kadar 18rmediği bu 1()1)() heJecanh film, 
yer yllzDndon 800 metre derin:ikte çevrilmiıtir. 

Mllkllemeler 2 memleket liıanındadır. Bu 'i"n ely6Ym Almanya'da 

göıteriJqıelde ve ıimdiye kadar 5.000.000 kiti tarafından ıBrillmnıtnr • 
Suvareye mahsus biletler nl>aa ıaat aJ dan itibaren ıatılıyor. 

Buglln berke! 

MELEK f ELHAMRA 
ıinemasına gidere le 

MARIE BELL'i 
berkesin beğendiği vekayii 

baıırayı musavver 

TALİ 

inemasmda 2 büyilk film birden: 
1) MARLENE DIETRICH'l 

27 No. lu CASUS 
muauam fllmlDd• 

2) in ... ayafı bHmadıit orm•alarda kap
laalula •aıı.ı har,anl•r ., .. ıoda çeml•11 

R A N G O O 
( ORANC - OUTANG) 

ftlmfade iılİP•celr Y• a)kıflayaU~. f&Y8DI bayut filmini slSrec ktfr. 

Suvaredc: Ramazan milnasebetile her akşam ELHAMRA'da 
ayrıca bir film gösteriliyor. 

T ALEBI UMUMi ÜZERiNE 
DOUC,LAS ... HF.YF.11 temılllerlndH dolaya r•rt hırakılan LEuN lOLSTOl•nıa 
lAyemut .. CANl.ı Ct.SEf,. ••erinden mukteb ı ve JOriN CILBERT·K~Nc AOORE. 

COHRAI> NA<it.L ,,. t'.LEONOIC BOAROMA"J tarafından teaı.atl edilg 

CANLI CESET 
muau:an:ı fllml 11 klnunueant y•nakl p :r.artealadeD iti~ 

ASRi SiNEMADA 
tekrar lraealae bııtlayaeaktır. 

Ye filmin lraeal unuaDda H~ l:SALALAKA'ıı beyetl " dehak!r 
mugannlyclct lf tlrak edcccıdcrdlr. 

20 Kanunusani Çarşamba akşamından itibaren 1 
O P E R A ve A R T i S T i K 

sinemalannd birden 

Çanakkale 1914-1916 

Günün Meselelerirıden 
Et Meselesini Hal için 

BEL EDIYENIN 
Neler Yapması Lazımdır 

( Baş tarafı 1 inci uyf a da) 

MeselA ha~anlardan alınacak 
rüsum, bir elden ve bir kanal· 
dan almabilir. 

Soğuk hava mahzenlerinden 
fenni ıurette istifade imkAnlan 
temin edilebilir. 

Mezbaha idaresi, bugünkü 
idari oeklinden çıkarılarak fenni 
şekle aokulabilir.l 

Et fiatleri llzerinde teairi olan 
barsak ve deri i~leri de ayrıca 
izaha muhtaçtır. Bu husustaki 
tetkikabmızı da bilAhara nefrede
ceğiı. 

Bu neşriyatımu. münasebetile 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Beyden aşağıdaki mektubu aldık. 

Muhiddin Beyin Mektubu 
Gazetenizin mezbaha hakkın· 

daki neşriyatını dikkat •e aJlka 
ile takip ediyorum. Yalnıı 1 J 
kanunusani tarib ve 529 numara· 
h nUshanm 11 mcı ıayfasınıo 
UçUncU ~ütununun sonlarındaki 
(Varidatau bu noksanı et fiatle
rine ilAve ediliyor ve açığı biz 
kapatıyoruz) cllmlelerile ne kas· 
tedildiğini anlayamadım. Bu hu
susun da sarahaten yazılmasına 

rica ederim. 
Vali ve Belediye Relıl 

Muhiddin 

Şunu Söylemek istemiştik 
Vali Muhiddin Beyefendinin 

ve sözlü film. 

DARÜLBEDA YI Temsilleri 

Buglln akşam saat 21,30 da 
A YNAROZ KADISI 

RAŞIT RIZA 11YATROSU 
ŞEHY ADEBAŞtNDA 

17 ikinci klaua puar aktaıını Hat 21.SO da 

GAiP ARANIYOR 
Komedi 4 Perde 

Ş•bsadebqı 

F erab sinemada 
Bu cec• tam '.S0 da 

59 artist 41 numara 
fHkalJde nryate •uaaralan 

lr.Om perendebas kumpan1ue l.al1aclaa rel .. 

BurUıa mahn• aaat t 7 de •• •••ar• .... ıı.te 

ASRI TiYATRODA 
(TEPEBAŞI) 

SİY AH KUŞLAR HEYETiNiN 
aon iki tomıll elarak 

ZENCi MEMLEKETi F ANTEZILER 
1 perdelllır •• ti tabloluk muauaıa nYI 

işaret ettikleri cllmledeo mak

sadımız bizce açıklar. 
Mezbaha ldcarcsi, hayvanlar

dan faz.la rüsum ahyor. Bu fazla 
rUıum etin fiatini arttırıyor. Hal· 
buki mezbaha fenni ıeki•de ld ... 
re edilir de, varidatmda nolc ... 
görülmezse, timdi açık kalan 
kısım nispetinde batta daha 
fazla mikyasta rüsumu indir
mek mümkündür. Bugünkü açık 
devam ettiği müddetçe bu rll
aumu indirmenin imkAnı yoktur. 
Rüsum inmedikçe halk eli pahalı 
yiyor. Ve binnetice açığı kapa· 
tan ta yine halk oluyor. 
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ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

Ben Bugün Ahvali Alemi Eskisinden 
• 

------------69---------------- YAZAN: Selma Z. 
Banyolanm1ıı yapıp biraz da 

istirahat ettikten sonra Mister 
Çangı salonda buldum. O pen
cerenin önünde duruyor, mebta· 
bın altm barelerile ıüziilen engin 
denizlere bakıyordu. 

- Bu aynhğa neden hllk
mediyorsunuz Mister Çang •• 
Yoksa bir yere mi gitmek fikrin .. 
deıiniz ? .. Daha iyi Görüyorum 

Fakat Aşkolsun İstihkamlarımıza, iyi Mukavemet Ettiler - E.. Gelini-ı bakalım, Mister 
Çang, şöyle karşı karşıya otuı._.. 

hm. Ve biraz haşhaşa konuşalım. NAKiLi ZİYA ŞAKIR 

Her lıakkı mahfuzdur 

-204-

1 Mart lll 

14 Mart 191S 

Abdlllhamit, bugün çok mem• 
nun. Sabah gazetelerinde Lort 
(Askit) in, ( İstanbul hakkında 
bilahare karar verilir ) diye bir 
beyanatını görmüş, pek memnun 
olmuş. 

- işte bakım% ; Lort Askit 
gibi lngilterenin en büyük bir 
ıiyaset adamını ağzından çıkan 
bu sözler, bu hususta ( ihtilafı 
efkAr) olduğunu gösterir. 

Ben. her zaman ıöylf'miyor 
muyum.. Kabil değil, İstanbul 
için uyuşamazlar. Burayı, bizden 
başka hiçbir devletin idaresinde 
bırakmıya razı olamazlar ..• 

Dedikten sonra bariz bir neşe 
ile sözüne devam etti: 

- Ben, bugün ahvali daha 
iyi görüyorum. Çanakkaleyi de 
bombardıman etmemişler. Fakat 
aşkolsun iılihkamlarımıza. Allah 
için, iyi mukavemet ettiler. 

Ben evvelce Çanakkalenin tah· 
kimatına Asaf Paşayı memur 
etmiştim. Pek okadar büyük bir 
kıymeti ilmiye ve askeriyesi yok· 
tu. Fakat çok müstekim bir zatti. 
Onun için tabkimatta suiistimal 
olmadı. Ah, Amerikadan iki hü· 
yük top ta getirtilip biri Rumeli 
biri de Anadolu sahiline konul
aaydı, o zaman hiç korku kal
mazdı. Maamafih, ben şahsen, 
Çanakkaledcn korkmuyorum. ln
ıallab dilçman hiçbir ıey yapa· 
mıyacak ve çekilip gidecektir. 

AbdUlhamit, bu sözlerden 
ıonra, harbin netayicine ait te 
bazı mütalealarda bulundu ve 
nihayet: 

- Bana ayle geliyor ki, bu 
harbin sonunda, Rusya Alman
ya ile birleşecek ve Avusturya 
da onlara iltihak edecektir. Za• 
t~n Avrupa müvazenesini temin 
etmek için eski ( ittifakı selase ) 
yi ihya etmekten başka çare 

yalttur. Dedi. 
« 

Abdülhamit iki gündenberi 
bacaklarında bir üşümeden Ye 
idrarının da az geldiğinden ıika· 
yet ediyor. 

11 Mart 551 

24 • 915 

ÇanakkaJede düşmana karşı 
kazanılan yeni muvaffakıyet, Ab
dülbamidi sürur içinde bıraktı. 
Mütemadiyen elile razetelere 
.YW'uyor, ve: 

- Gördünüz mil biıim koca 
aslanları. Düşmamn tam beş tane 
zırhlısım batırmışlar. Gazetelerin 
rivayetine bakılırsa, tekrar gele· 
ceklermiş. Pekala.. Gelecekleri 
varsa görecekleri de var. Bu 
sefer de inşallah birkaç zırhlı 
daha batırırlar, onların da akla 
başına gelir... Yalnız, canı
mı sıkan bir şey var. Guya Rus
lar Bulgaristandan Rumeliye as
ker geçireceklermiş. işte bu, dü-

şünülecck bir meseledir. Hele 
bakalım.. ne olacaksa şu, beş 
on gün zarfında belli olur. 

19 Mart 531 

1 Niaan 915 

Havaların rütubctJi gitmesi, 
Abdülhamidin romatizmalarına 
dokundu. Dündenberi muztarip. 

1ki günden~cri gazeteler Çann 
Odesaya geleceğinden ve orada 
teşkil edilen yeni bir orduyu 
teftiş ettikten sonra bu ordunun 
cenuba doğru yürüyerek Bulga· 
ristanı geçeceğinden ve doğruca 
İstanbul üzerine yürüyeceğinden 
bahsolunuyor. 

Abdülhamit, bu meseleye çok 
ehQmmiyet veriyor. 

- Bu mesele, bir Bulgaristan 
meselesidir. Bulgarlar isterlerse 
bu ordunun geçmesine mani ola
bilirler. Fakat bunu ancak, Al· 
mantarın galip geleceğine emin 
clurl Ja yaparlar. Bakalım, ne 
yapacaklar. 

Dedikten sonra sözü ( Çar 
Nikola ) ya intikal ettirdi. 

- Eğ er Ruslar mağlup olur
larsa, ( Çar) m hali yamandır. 
Hürriyetperverler, kat'iyyen Çarın 
başına bir çorap örerler. Zaten 
ötedenberi efkan umumiye Çann 
aleyhindedir. Hükumetin idare-

f 
si ıden ehali memnun değildir. 
Milyonlarca halk, adeta zadegA
nm esiridir. Halk bu idareyi 
çoktanberi yıltmak ister. Fakat 
(Gıandük) lerle Çarın vükelası 
ve bir de vilayetlerde Çarın hu
ausi bendeganı, halkın bu arzu
sunu kırmaktadır. Hükumetin 
daima tiddetli bulunması, halkı 
eziyor ve kıskıvrak bağhyor. 
Eğer halkm şikayeti pek fazlala· 
şırsa, bir taraftan bet on kişi 

Sibiryaya stirülüyor Ye halka dehşet 
veriliyor, diğer taraftan da bal
kın ınusu kısmen tatmin olunu· 
yor .•• Benim hastalığım zamanında 
Rusya Sefiri, M. (Nelidof) ismin
de bir zatti. Zayıf, narin, kibar 
bir adamdı. Uzun müddet İran 
ve Türkistanda bulunduğu için 
güzel Türkçe ve Farisi bilirdi. 
Gerek bu (Nelidof) ve gerek İn· 
giltere Sefiri (Okonor) la Mada· 
ması, beni pek severlerdi. Hatta 
hastahğım zamanımda, gözlerin
den yaş gelecek derecede müte
essir o1mnşlardı. Sık sık ( Ma· 
beyn) e gelirler, istifsarı hatırda 
bulunurlardı. Hediye olarak tür
IU ilaçlar ve bisküiler getirirler : 

- Şevketmeapr. Bunlar kuv
vet verir. Mutlaka ycyini:z. •• 

( Arkuı var ) 

Dediğim zaman, Çangm rengi 
Mraz uçar gibi oldu. Havanın 
çok güzel olmasına rağmen o, 
sanki üşüyormuş gibi ropdö· 
şambısma ııkı sıkı sarılıyordu. 

Ve bana karşı muhteriz ve 
ıılolğan tavırlar alıyordu. 

- Mis Selma.. ben size .• 
derhal gidip yatmanızı tavsiye 
edeceğim. Her halde pek çok 
yorgunsunus zannederim. 

- Hakkınız var azizim. Fil· 
hakika ben de öyle yapacağım. 

Fakat.. bütün bu maddi ve ma
nevi yorgunluğum.. yine ıiı.iole 
birkaç söz konuşmama mini 
olamıyacak. Liitfen şuraya, otu
rur musunuz? 

Çang, sessizce bu arzuma 
riayet etti. Rohunun önünü sıkı 
sıkı kavuşturduktan sonra yanım· 
daki koltuğa oturdu. 

- Söyleyiniz bakalım Mister 
Çang, insanların şimdiye kadar 

icat ettikleri kelimelerm hiçbirile 
ifade ediJemiyecek kadar büyük 

olan minnet ve şükranlarımı size 
ne suretle ödeye bileceğim. 

- Oo.. Ri :a ederim. Siz, her 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Söyligelim ... 

şeyi gözünüzde büyütüyorsunuz 
Mis Selma... Ben ortada büyük 
bir şey görmüyorum. Bulann 
hepsi, tali Ye tesadüf meselesi •• lf. • 

Size Tabiatinizi - Tali ve tesadüf... Evet 
bunu kısmen kabul ederim. 

tuktur. 

• 

28 VEM AN 
EF. ; Uslu ve 
temizdir. işle
rinde dikkat 
ve intizam 
vardır. Çok 

söylemez, her 
şeye karışmaz. 

Hususiyeti o i 
ilan etmez, çe-

kingen ve tu-

32 ŞABAN f'FENDI; Sakindir. 

• 

Mihnet ve r.ıe

şekkate ta· 

hammül gös

terir. Rahatı

na pek düş

kün değildir. 
Daima neşeli 
değildir. israf· 
tan içtinap e

der 

40 SABiHA H. ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Şen ve şak
raktır. Elinden İş gelir, fakat 
UzUntüye gelemez, daima gülmek 
ve eğlenmek ister, alaya gelen 
şeyleri de ihmal etmez, cömert
tir. Kibarlıktan, büyüklükten haz
zeder, kendisini metedenleri 
fazla sever. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

34 iRFAN BEY; 
Holivut aokaklannda günlerce 

Dikkatli ve aç kalıp ıUründükten sonra, 

34 ZİYA BEY 

düşüncelidir• tam can vereceğim zaman 
şarlatanlık yap· inle sizinle karşılaşmam, bir 

maz, daha zi- tali ve tesadüf meselesidir. 
yade sükuti Fakat.. Ondan sonra.. artık siz 
ve menzevidir. 

benim taliime hakim oldunuz. 
Çabuk müte- Beni, okadar kadir ellerinizle 
essir ve mün-
kesir olur ve tuttunuz, ve san'at dünya-

al 1 sının semasına kadar kal-mır. sraf-
tan içtinap e- dırdmız. Eğer bugiln bir ( Şark 
d Yıldızı) mevcutsa ve o yıldız ya-er. 

Sakindir. Men
faatlerine VU· 

ku bulacak 
müdahalelere 
çabuk muha
lefet eder, 
müşteki vazi
yet al r ve 
menfaatleri ni 
yalnız oef sine 

hasreder. Atıl· 

rın san'at dünyasma bir nur sa· 
çacaks.a, bunun şerefi doğrudan 
doğruya size ait olacaktır. 

- Niçin? 

- Çünkü:(Sark Yıldızı). sizin 
eserinizdir. 

- Çok teşekklir ederim 
Mis Selma.. Bana aradığım bir 
teselli çaresi buldunuz.. Arbk 
ödeştik. 

- Nasıl teselli çareısi.. Buna 
ihtiyacınız mı var ? 

· gao ve ceb-
bar değildir. . • 36 BiR KARllMiZ ; Sessiz, sakin 

.. 

l 
ve kendi ale
mindedir, şık· 
lığı ıever, 
kendisine e
hemmiyet ve
rilmesini ister, 
ıakin ve ya
vaş konuşur, 

muamelesinde 
nezaket var-
dıt. 

- Belki ve şilphesiz .. 

-Anlıyamadım .• Affedersiniz. 
- Gayet tabiidir ki Mi& 

Selma ; bugün veyahut yarın 
biribirimizden aynlacağız. O za
man, ben kimbilir nerelerde 
bulunacağım. işte o bulunduğum 
yerlere eğer sizin eaerleriniı. ge
lirse •• 

Bir anda bütün vllc:.ıdum buz 
kesildi. Gittikçe artan heyecanı
mın sesime verdiği ihtizaza sak
hyamıyarak laordum : 

Bu aual. onu sanki ezdi. Ba
fi biraz daha eğilmişti. inler sıf· 
bi bir sesle cevap verdi: 

- Evet Mis Selma.. Birkaç 
gOne kadar Çine gitmek ·-
buriyetindeyim. 

- Niçin? 

- Rahatsız olan hemşiremi 
glSrmek için .•• 

Acı acı gilldüm: 

- Zannetmiyonım Mister 
Çang.. ben, bu seyahat. fikrini~· 

Bizim 

Daktilo 

Hani hergün sabahleyin 
tramvayda, vapurda rastgel-
diğiniı küçük, sevimli 
mahluk... Elinde çantası 
veya yemek tası ile işine 
gider. Evinde hasta anne
sini, yaşatmak için bütnn 
gün parmaklarile çalışır. 

Onun ıztıraplarmı, elem· 
lerini, tahassüslerini biliı 
ınisiniz ? 

Pek yakmda 0 Son 
Posta ,, sütunlarında onun 
hayatını kendi ağzından 

dinleyeceksiniz. 

den daha başka bir mana sezi
yorum .. Sakın bana bir mukabele 
olmasın. 

- Hayır.. bayır ••• 

- Rica ederim, beni dinle-

yiniz.. Siz, çok dürüst bir ada~ 

aınız. Yalan deni!en şey, haya· 

bnızda sizden çok uzak kalmak

la beraber, buna nasılsa bir defa 

temas etmiştiniz. Haniya, benim 

sizi bırakıp gittiğimin ertesi gü

nU. Evinize geldiğim zaman· yaz

dığınız mektup ... Bu, bir yalandı. 

Bugün de ona ikinci defa olarak 

temas etmek fedakarlığım göste
riyorsunuz... Söyleyiniz.. böyle 
değil mi?. 

( Arkası var ) 

---·-··,····__... ................................ _ 
( Sinema Ve Tiqalrolar J 
ALKAZAR 

ALEMDAR 

ARTISTlK 

AIRI 

- Hacı mura.t 

- f •tanbGI •oluldarı 

- Çfngeao &fln 

- Siyah kuılu 

1.K L B R - Şuulıa 

ELHAMRA - 27 numıırat. CHu• 

ınuv Al - Haydut t•rkm 

fBRAH - Parlak.. bir rewo 

tllANSIZ TIY A TROSU - Yuraarı turup11 

CLORYA - San odanın esrarı 

HİÜL - Taç deviren cannar 

KEMAL B. - Çapkın prcnı 

lılAJIK - ' N:ımarah ocak 

lılU.EK 

MlLLI 

OPE.ölA 

iJJC 

- Talı 

- Sc7da r:ı::ıcer:ıları 

- San ı::ı nsı:e 

- Ki.içtik d · l.tllo 

Y~bva tllrl.:J.t :J) 

OsKODAR HALE - S1111ıru 
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Borsa Fiatleri 

Kambiyo i Kapamı 

Fransız Frangı r 12 00 06 
İngiliz lir:ısı 7 07 50 
Dolar 41 45 00 
Liret 9 44 00 
Belga J 40 3.ı 

Vrahmi 35 37 41 
fs,;çre frangı 2 42 50 
Leva 61 22 44 . 
Florin 1 18 02 
Kuron Ç. 15 98163 
Şilini A. 4 08 16 
Pezata 5 61 63 
Mark l 99 30 
Zlcti 4 21 76 
Pengo 3 67 M 
Ley 79 25 00 
Dinar 26 53 00 
Çervonets 

Tahvilat Kapanış 

1. Dahili 92,251 D. Muvahhide 40 50 
A. Demiryolu 24 95 1 

Borsa Harici 

Altın 9 551 Mecidiye 48 00 
Banknot 2 34 

Hit:er Ve Bu!g1r Faşistleri 
Berlin 16 - Gazet dö Frank

furta göre Ronda Sasiça namın
daki Bulgar Faşist teşkilatı 
Hitleri Bulgaristana davet et
miıtir. 

Fakat Hitler, Almanyada, son 
ıiyasi vukuat ile çok meşgul ol
duğu için yerine mutemetlerinden 
M. Fravenfeldi göndermiştir. Bul· 
gar faşistleri bu zatı Sofyada 
parlak bir surette karşılamışlar
dır. Bu zata, ask.eri klüple bir 
ziyafet verilmiştir. Bu zat Bulgar 
Metrepolidini de ziyaret etmiştir. 
Metrepolit Faşizme taraftardır. 
Fakat Bulgar rahipi sımfı bu 
temayti!ün aleyhindedir. 

Behçet Merhum için Mevlit 
Zevcim Behçetin hatırasını 

y5de vesile olmak üzer~ 19/11932 
salı gilnü akşamı teravı nemazmı 
müteakıp Çenberlitaş, Atik Ali 
paşa camiinde mev!idi nebevi 
okunacaktır. 

Muhterem gazeteci arkadaıla
nnıo teşriflerini rica ederim. 

Zevcesi: 
Sıdıka 

Teşa~<kUr 
Ebediyen kaybettiği mfz kıymetll 

Suıanamızın ölümüne büyük bir ala· 
ka göatercn muhterem matbuatımıza, 
cenaze meraaiminde bulunan, 
Darülbedayi, Raıit Rıza, Süreyya 
•;>ere 1 h y ı"e i in kıymetli aan'at
kirlarına "c di"'er aile dostlarımıza 

' 5 -k en derin minnet ve fU ranımıza 
takdime muhterem gazetenizin lutfu 
delaletini rica eder :z dendim. 

Zeftl Blradert Hemılreel 

Utfullab Sururl lbrablm llevducle 

F atib Sulh icra Memurluğun
dan: Rasim ve Nurettin Efendi
ler1e Mümine ye Hayriye Hanım 
" knçük Necati Efendinin pyı• 
an mutasamf olduklan Şehremi· 
Dinde Cafer Ağa mahallesinde 
yeni çeşme ıokağında 37 numa
ra i!e murakkam maa bahçe beş 
odııyı havi bir bap hane iı.alei 
fUJU %1mnında 13 Şubat 932 
cumartesi gilnil saat 16 da Fatih 
icra Dairesinde bilmüzayede sa-
blacakbr. 

Tapuca müseccel ve gayrı 

mOseccel hak sahiplerinin 20 gün 
zarfında milracaatla haklarını 
tesbit ettirmeleri aksi takdirde 
gayn müseccel hak sahipleri 
paylaşmadan hariç tutulacaktır. 

Arttırmıya iştirak edenler bedeli 
müzayedeyi beş giin zarfında 
vereceklerdir. Aksi takdirde far
kı fiat ve zararı ziyan kendile
rinden bili büküm a]macaktır. 
Talip olanların yevmi meıkür 
da daireye müracaatları ilin 
olunm 

1 • 

SON POSTA 

1 ' EMLAK :~. EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Emlak Ve Eytam Bankası İstanbul 
Şubesinden: 

1 Harbiye tramvay cadde-
1 • T '9kt. 'd sın e ~, eşvı ıye e sa-

tı ık kıymetli arsalar 
Bankaı · " t ıh ı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Be

yoğlunda Tcş\ •İ. maha'lesinCie Harbiye caddesinde krokisi ııı

ğıda mevcut arsalardan 44 - 45 - 46 - 47 numaralı arıalar açık 

artırma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile satılmak 

üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30 - l - 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mukarrer bulun

muştur. Talip olanların ve fazla tafsilat ve ıartname almak iıti

yenlerin ahz ve istihsal eylemek üzere bizzat veya tahriren ıube
mizc müracaatlc:ı beraber teklif mektuplanna teklif olunacak mik

tarın % 5 i n'spetiııde teminat mektuplarının leffi ve yevmi meı 
kiira ka ın şubemizo müracaatlan. 

Pa ıgaltıda kain ve Emlik ve Eytam Bankasına ait 

arscııardan satılacak parçaları gösterir krokidir 

Evvele• 
Sür•yY• P11~• 
k1M1ğ1 V• 

Bqjcesl 

Mülahaza : SaWacak parçalar 

taramasız göıteriJmiştir 

Eyüp icrasından: Balatta K~ra· J 
baş mahallesinin Kereste~ıler 
sokağında 6 No. arsa?ın . do:t~e 
birine sahip Foti veledı Nıkolınm 
Artin Efendiye borcundan dr layi 
nıezkur arsa lıisse:.inin 22 K. 
ıani 932 tarihinde satılmasına 
karar verilmi~ ve b.ı yolda 
ilin edilmişscde yevmi mezkur 
cumaya tesadüf eylediği cihetle 
ı K. sani 032 tarihinde ilan edi
ıen ıartname ~addeleri~e tevfi
kan müzJycdenın on gun dah~ 
temdidi ile 1 şub3t 932 paz.artesı 
gllnO ıaat 14 ten 16 ya kadar 
icra ktlmacağı ilan olunur. 

Eyüp Icrasından: Balatta Ka
rabaş mahallesinde Keresteciler 
sokağında 8 No. lı arsanın sahibi 
Simon Efendinin Artin Efendiye 
borcundan dolayı mezkür arsanın 
22 K. sani 932 tarihinde satılma
sına karar verilmiş ve bu yolda 
illan edilmişse de yevmi mezkur 
cu:naya tesadüf eyldiği cihetle 
31 K. evvel 931 tarihinde ilan 
edilen ~artname maddelerine 
tevfikan müzayedenin on gün 
daha terndidile 1 ıubat 932 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar icra kılınacağı ilanen 
tf'blii olbnur. 

1 
Sayfa t 1 

R 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
17 KAnunusani 932 Pazar 
latanbul - (1100 metre, S kilont) 

18 ıramofon ile opera parçaları, 
19 birfnei luaım alaturka uz, 10 
rraınofon netrlyatı, Anadolu AJanaı 
haberleri, 21 ikinci kıaım alaturka 
•u, 22 orkestra. 

Heilsberg - (276 metre. 75 kilo-
20, 15 opera gecesi, Kön igaberg 
operaaının orkestrası, 20,30 danı 
havaları. 

Brüna - ( 341 metre, 36 kiloYat ) 
19 dan Jtibaren Pratdan nakil. 

Müblaker - ( 360 metre, 7S kUo
nt) 20 konaer, 21 komedi, 27,SO 
Frankfurttao naklen dana havaları. 

Bükreı - ( 394 metre 16 kilovat) 
19,40 ıramofon, operet 20 operet 
gecesi. 

Belgrat - (429 metre, 2,5 kilovat) 
20 mlJli Sırp havaları, 20,30 radyo 
muaahabeai, 21,SO Mozar recesi. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
U,55 komedi. 22 bıtr muaikiai 

Pette - ( SSO metre, 23 kilovd) 
19,15 radyo orkestrası, 21,tS klavye 
konseri. 

Vartova-(1411 metre, 158 ldlont) 
20,15 halk konaeii, 71,55 keman 
konserf. 

Berlin- ( 1635 metre, 7S kilont) 
20,0S lAyıpçıgten naklen Lehar 
receal 22 Amertkadan nakit. 

18 KAnunusani 932 Pazartesi 
latanbuJ- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 a-ranıofon ile opera parçainn, 
19 birinci kıaım alaturka aaz, 20 
rramofon netriyatı, Anadolu Ajanıı 
haberleri, 21 ikinci kıaım alaturka 
n:ı, 22 orkeatra. 

Hellaberı - (276 met .. ~. 75 kil~ 
nt ) 20 lconferana, 20,30 klavye 
konseri. 

Brilno - (341 metre, 36 kilovatt 
19 Prağdan nakil. 

Mnhlaker - (360 metre, 7S kilovat) 
20 konferans, 20,30 Goetheden bir
kaç hik&ye, 21,10 konser. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilont) 
20 Beethofen konseri.: 

Belrarat - (429 metre 2S kiloHt) 
20 Peraa-tan nakil. 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
20 gramofon, 21 konser. 

Viyana - (Sl7 metre, 21> kilovat) 
20,lS Çeplinin kutup •eyahati, 21,30 
operet havalan. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat 1 
20 Mour konseri. 

Varşova- ( 1411 metre, lSS kflo, 
nt) 20 Şopen konaeri, 20,tS Die: 
Lanaatrciher opereti. 

&erlin - (163S metre, 7S kilovat) 
20,30 Layipçigten naklen konser. 

Dikkat: Dcrcetmekte oldutumuz proJ'l"amların Anup-.yı alt 

olan fuamı vaaati Anupa eaatine g<ira tanzim e:l lmiıtir. 
fstanbul aaatfne tatbilu için Avrupada aaat ( 121 oldıı:u 
ıaman l.tanbulda (1) • pldlJ'i farsedilmelid'r, 

1 it 1 İstanbul Belediyesi İlıinlan f lf 1 
İnönü şehir yati mektel i talebesi için mübayaa edilecek 380 

metro harici elbiselik kumq pazarlıkla almacakbr. Pazarlık 18-1-
932 pazartesi günüdür. Pazarlığa girmek için 135 lira 50 k~ 
teminat lazımdır. Tem inat akçesi naklen kabul edilmez. Ya Bele
diyeden irsaliye alınarak bankaya yabnhp alınacak makbuz Yeya
hut hükumetçe muteber tanmmış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz Yeya mektubile ihale 
günü saat onbeşe kadar daimi encümene müracaat etmelidir. 

Kadıköy icra Dairesinden: Ve
cihe H. vekili lstanbulda Köprü
başında Hüseyin Ef. hanında 4-6 
numarada avukat İsmail Münir 
Beyle Kadıköyünde Şifada mer
hum Zühtü Paşa kerimesi Lütfiye 
ve Moda caddesinde 91 numaralı 
hanede Zeki B. zevcesi Zehra 
ve Kızıltoprakta istasyon arka
sında Agah B. Refikası Afife ve 
Ihlamur caddesinde 79 numarada 
Muvaffak B. zevcesi Saliha H. lar 
ile Kadıköyilndc Caferağa ma
hallesinde Ceviz sokağında 6 
numarada Zahit ve Büyükadada 
Nizam karakolu civannda Sefer 
oğlu han<:sinde Rifat Beylerin 
ıayian mutasarrıf olduklan Ka
dıköyllnde Zühtü Paşa mahalle
sinin atik ıhlamur cedit Tahta
k6pri1 ıokaiuıda taraflan Tahta
köprü caddesi ve Fransaz tebaa
sından Lorando familyası Bos
tanı ve Kördere ve Haca Aziz 
ve Şakir Beyler ve lıyaı Ye Ha
şim Ağalar Yeresi Ye Yusuf B. 
zevcesi Saibe H. hane Ye bah
çeleri ile muhat müsteaa Ziihtü 
Paşa vakfınden maa milftemillt 
20 dönlim atik 2 numarala bo.
tanın satılmak ıuretile fuyuunun 
izalesine karar verilerek yapılan 
birinci aleni müzayedede 4035 
liradan fazlasına .talip zuhur et
memiş olduğundan betekrar 20 
gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuş olduğundan me%kür 
bostan yeri üzerinde ipotek ve 
borç ve irat ıenetlerile irtifak 
haklan ve tellıiliye ve ihale 
pul resimleri müşterisine ait 
olmak llzere talip olanlann 

kıymeti muhamminesi olan 7636 
liranın % 10 u nispetind~ 
pey akçelerile beraber 2 - 2 - 932 
tarihine tesadüf eden sah günü 
saat 13 ten 15 kadar Kadıköy 
icra dairesinin 931-1735 numa· 
rasına müracaat eylemeleri ve 
niezkür gayri menkul üzerinde 
haklarım Te hususile masraf ve 
faize dair olan iddialaını illn 
tarihinden itibaren hemen bildir
meleri aksi halde satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları 
ilAn ·olunur. 

Tayyare Cemiyetinde içtima 
ZekAt ye fıtrenin ne suretle 

toplanacağı hakkında görüşülmek 
ibre bugtin ( pazar ) aaat 15 te 
Catafoğlunda Tayyare Cemiyeti 
lstanbal Villyet ıubesiode kaza 
Ye nahiye pbeleri reis'erinin iş
tirakile bir içtima aktediJecektir. 

fotoll'tlf Talı/ili Kurnnu 

TaWathdd lfru~ak lıt'prı ,.
111 

f .. otrafınnı 5 act.t lupo:ı ·• bir· 

ilkte rlnderlnla. Foto jrafı ,ıı 11r.ıy .a 

tablcllr Ye iade edil nea. 

lılın, meslek 
Yeya aaa•at ! 

Haaıt ıu.allerln 

cevabı ! 

Foto.lral SnU,.ar 
edecek -'l ~ 
~~ .......... 
Fotoğrafın klitHI 30 kuru9lulc pul 

mukablllnd11 zlnılerllebllir. 
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• veA. Beyoğlu, lstiklAI caddesi No. 306 - 308 .. 479 lstanbul'un en eski ve asri mağazasıdır. 
16 Kanunusani Cumartesi gününden itibaren 15 Şubat 1932 tarihine kadar 

Mevsim sonu ünasebetile büyük satış 
Bütün kışlık mallar işitilmemiş hakiki tenzilatla elden çıkarılacaktır. 

Biliimum eşyada fevkalid_e tenzilat 
Bütün dairelerimizde müstesna fırsatlar - Görülmemiş son derece ucuz fiatlar 

Yeni tesis edilen iPEKLi KUMAŞLAR DAiREMiZ için 
görmeden hiç bir mubayaatta 

sureti hususiyede imil ettirilen ipeklileri 
bulunmayınız. 

Dr. A. KUTIEL 
Ctlt •• dbreYI hutalıklar mOte• 
bHım. K.araköy büyük maballebic: 

7anında 34 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Balhk nı rkalı ve dört lamba kuvvetindedir. BüUln Avrupa telıi:ı mer· 
kederini hoparlörl~ dinletir. Akümillatör ile işler. Akümülatör, llmba 

Kerimin Arapça.sile Türk~eıi birlikte 
basılmıı, bu kıymetli eserin ntıshalan az, 
bir daha basılması imkAn11zdır. 

ve sair tcferruabnı :s tın alan r:at tedarik edecektir. lıtanbul 
Milıeyyen cilttisinin hediyesi Türk Neşriyat Yurdunda 200 kuruştur. 

Yeni Po tahancnin üst katında Tel iz 
-~--------,--~-- ----r.Ea:!_._ Telefon Şirketine müracaat .a--~-ilmllllldl 

NO at v e inden: 
Büyükada'da maa mobilya satılık 

hakka iye dükkanı 
alır satar. 

B lıkpu.ıır Makıudlye Han No. 35 

M. Derviş 

ZA YI - Seyrisefain idare in
d n aldığım tekaüt maaşımın 
t tbik mührllnU zayi eyledim. 
Yeni ini yazdaracağımdan eskisi .. 

200 kilo Sülfat dö istiriknin şartnamesi mucibince pazarlıkla 
mubayaa olunacaktır. ( Bu istiriknin, kontenjan listesinden hariç 
ve memlekete duhulü serbe tir. ) Taliplerin şartnameyi almak 

Taliplerin Büyükadada Balıkpazan 
caddesinde Letafet bakkaliyesinde 

Vangel Efendiye müracaatleri. 

üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekaleti Mubayaat Komisyonuna, 

lstanbulda Birinci Ziraat Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için de 

yevmi ihale olan 23 • 1 - 932 Cumartesi günü saat on beşte 

be-deli muhammeni olan (I0,000) liranın ~o 7,5 üzerinden teminat

lnrile birlikte mezkur komisyona müracaat etmeleri. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
nin hükmü yoktur. Mlltekalt 

Mehmet 

YE 
" 

AT'i KA AR 
• 

1 AN 
M rhunatın cinli ve nev'i!• ınevkl 

n müıtemtlAtı 

1.000 5077 Galatada Berekzada mahallesinde Yük-
ekkaldmm sokağmda eski ve yeni 64 
numaralı yüz yirmi ar~ın arsa Uzer:inde ka
gir dahili ahşap dört katta Ustünde on 
i.ki odn, ( odalarm biri sofadan müfrez 
ve ilçü ufaktır ) Üç çatı odası iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu, bir sarmç, ve on üç 

arşın aydınlığı, ve alsında bir dükkam ve 
dükkamn alhnda bir bodrumu havi oda .. 
tarın tamamı. ( Bir ufak dükkAn daha ya-

Borçlunun 

i•ml 

pılnıı ttr.) Gıda Viçyan Kirkor Ef. ve Madam 
Maryem Gıda Viçyan 

I~ 5654 B yoğlunda Kamerhatun mahallesinde Al 
okağında eski 9, ıl; ve yeni 11, 13 nu .. 
mnralı yüa yetmiş arşın arsa üzerinde kagir 
dahili ahıap üçer katta beşer oda, ikişer 
ufak sofa, birer taıhk, birer kömürlük, ve 

odunluk, birer mıttfak birer çıkma, birer sabanhk, 
birer 1arnıç, kapanmış bir kuyu, ve yliz 
on artın bahçeyi havi iki hanenin tamamı Halil Bey 

90 7065 Erenköyünde Mediven kariye inde Çe me 
sokağında eıhi 37, ve yeni 45 numaralı 
100 ar ın ar.sa üzerinde ahşap iki katta 5 
oda, 1 sofa, ( odaların biri sofadan ca
mekanla bölllnmü tür ) taş ev altı, t mut
fak, l ahır, ( mutfaklar bir çatı altında
dır ) ve 1 dönüm bin dört yi\z arşın balı· 
çeyi ve yliı aroan üıcrinde bır mutf .. k bir 
ahırı havi hanenin tamnmı Musa Kbım Ağa 

150 T 169 Avratpazarın'da Kürkcliba ı ~hmet Şem-
ettin mahallesinde Küçük Langa cadrle-
inde eski 151, ve yeni 151 l 5, 1 numa· 

rah yüz otuz arşm arsa i.izerinJe c:ıhsap 

iki katta beş oda, bir mutfak, bir çıl·ma 

bir kuyu, üç yüz kırk beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı (iki sofa vardır) 

Ahmet f ehim Bey 
120 7497 Üski\darda Valdeiatik mdhallesinde Ça11uş-

deresi sokağında eski 60, 62 ve yeni 7 4, 
76 numaralı altmış Uç arşın arsa ü:ıerinclo 
ahşap iki katta üç oda, bir sofa, bir mut• 

ı 

İıtanbulda Çakmakçılar, sandalyacılarda Kuttilyü fabrlka1ı yih:lle ıilte 

12, yüdle yorgan 15, yatlıboya yutak S liraya, kuttüyQnQa kiloıu 100 ku .. 

rıı,tan başlar. Kuttilyü kumatların her rengi vardır. Ucua ıatılır. Tel. 2.S027 

Türkiyenin ve bütün 
: dünyanın en leziz 

~.gp·~ ve en nefis yağıdır. 

fak, bir taşhk, ve seksen arşın arsa üze
rinde bir ahır ve oda ve yUz otuz yedi 
ar~m bahçeyi havi tamire muhtaç bir ha .. 
nenin tamamı 

2000 546 t ErenköyUnde Sahrayı cedit M. lstasiyon 
caddesi yeni 30,30,30 - 1,30 • 2,30 - 3 
numaralı yüz doksan arşın ar a üzerinde 
ehşnp Uç katta on alta oda iki sofa bir 
t~lık bir kömürlük bir mutfak iki antre 
bir kuyu bir duş mehalli ve hariçten on 

ayak basamakla çıkılır bir antre bir tarafı 
çökmUştür. Ve altı balkon harici ve dahili 
yağlı boyalıdır. Ve iki yüz yirmi iki ar m 
arsa Uı:erinde kargir Uç dükkana ve liç 
dönüm bin dört yüz altmıJ dokuz arşın 

Naciye H. 

bahçeyi havi bir köşkün tamamı. 1 met Hamm 

362 3000 Sultanselimde Tabakyunus mahallesinde 
Çifteçeşme sokağında eski IO ve yeni 14 

numarala yetmiş üç arşın arsa üzerinde 
kargir iki katta llç oda, bir sofa, bir 
mutfalc, bir taşhl- ve elli bir arşın bahçevi 

havi bir hanenin tamamı. ( Harici sıva-
sızdır. ) Lcıyll Hanım 

882 7164 ArnavutköyUnde Adalıdimitri sokağında 
eski 37 mükerrer ve yeni 8 numaralı 
yetmi sekiz arşın arsa üzerinde bir kah 

kirgir iki katı alışap olmak üzere ilç 
katta beı oda, iki sofa, bir mutfak, bir 

köıııilrlllk, bir merdiven altı, bir çimento 
taşlık, iki çıkma, bir balkon, ve altmıı 
dört arfın bahçeyi havi bir hanenin 
t mamı. Hasan Sabri Bey 

l l 10 5656 Bcyoğlunda Kamerbatun mahallesinde 
Odalar sokağında eski 17, 19 ve yeni 17, rn 
numaralı ltı yfü: arşın arsa i\zerindu 

bir buçuk katı ldirgir dahili ve bir k tı 
ahşap olmak üzere iki buçuk kata otuz 

sekiz oda, bir taş avlu, bir kuyu, ve 
altında bir oda, bir dükkan, ve yüz on iiç 

nr~m bahçeyi havi mukaddema maadilk-
kiin elyevm bir hanenm tamamı. Halil lbrahim B. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve mUştemalatı ycwh emvali 
gayrimenkuleııin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 

gösterilen bedellerle müşterileri iizerlerinde takarrür etmiş ise de 
mezkur bedeller haddi liiyıkında göriilmediğinden tekrar otuz bir gün 

müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 20 - Şubat - 932 tari
hine müsadif Cumartesi günU kat'i kararlarının çekilmesi takarrür 

eyfemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on beş buçuğa 
kadar Sandık İdnre5ine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Hastalıklarda içilir. Yemeklerde 

ve ıaJatalard lezzetine 

payan yoktur. 

ALEMDAR VAPURLARI 
Karadeniz Postası 

M LLET Vapuru 11 K. ııanı 
PAZAR akşamıa aat 17 de 

Sirkeci rıhbmından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize v 
Hope) ye azimet Ye avni isk~ 
lelerle ( Görele Ye Ôny ) ye 
uğnyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: istanbul 
Meymenet hanı Alemdar zade
ler T elefoo: 2. 1154 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
vapuru her Pazar

te i akşamı 17 de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

fzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yem işte T avilıade Mustafa 
biraderler. Telefon: 2.2210 

SON POSTA 
Y cvmi, Slyaat, Havadla n Halle 

ga:ıeteıi 

idare . lstanbul: Eaki Zaptiye 
• Çatalçeım• ıokatı 2S 

Telefon İıtanbul • 20203 
Posta kutuıuı lıtanbul • 741 
'fclgraf: latanbul SONPOSl'A 

ABONE F1ATl 
·rüRKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 ,, 
400 .. 
150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 .. 
300 .. 

Gelen evrak g rl verilmez. 
hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

C v p için uıektuplara 6 kuruşluk 
pul ilAvcsi llıımdır. 

Adroı dejti tirilmesi (20) kuruttur. 

SoD Posta Matbauı 

ahiplorl: All Ekre m, Selim tlazı 
Nq dy&t ili .at . ll• Rqıp 


