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Çünkü Hasan Glulen mamulatında nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa 
Gluten ınüstahzarahna faik olduğu etıbbai nıuktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şeb 
un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasan markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 

A~emi iktidar ve zlfı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

y·RR]LINE 
(Erkekler için l 

FERTILINE 
( Kadınlar için ) 

Almanyanın; ( Mosbacher, Scbmeidler, Luda, Diehl, Hirsclıfeld, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Fransanm: (Brown Scquard, De boin) 
Avusturyanın : ( Lippleit , Kammerer) İngiltcrenin : ( Stevenson, 
Hocker, Williams, Arbutnoht) Hollandanın: ( Knut, San) Ameri
kanın: (Cberoc) İtalyanın: (Gelmi) Polonyanm: (Bu:ı) giki Beyne!mi
L\ mnmtaz tıp ulemasının formül ve takdirkar şahad tlerini hai2dir. 

B~ynclmilel ·~a.zetelerin yekmf"nl n~şrİ) atınd~n lıir Jıııla ... a: 
Bu alelade hır ilaç değildir, bilakis gt-nç 'r dın lı t\ • o. ılarm 

taze ve zihayat lıormonlarile elektrolitlerdı·n i:dıar <' lılmi., bir şah
eserdir ki, hedefi \ücudü beşerin rnkitli, ':ıkit i1. zay.f dü c-n \C 

~n girnnb:ıha hazine i olan senalei ha}ntİVll) i lln a ve g nçlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum C'czanclerde at lır. He imli H' mu
fas al kitaplarım ( ıc:tanbul Posta kutu u 7 G rı lrc~indı>n tahriren 
nrnyınız. 

Abana Sul~ Hukuk Mahkc
mnsitıden: Smaraktan bıçakçı 
oğlu Mustafa vekili Salih Hilmi 
Efendinin Pazar yerinden Hacı 
Ali oğlu İsmail ale) hine açtığı 
alacak davasınm icra kılınan 
muhakemesinde müddcalcyha 
ilanen tebligat icra edildiği ha!de 
gelmemiş ve tnrafından bir vekil 
de göndermemiş olduğundan 

gıyabında muhakeme icrasına ve 
muh:ıkemede 16-2-932 Salı günü 
saat ı 4 de tali kına karar verilmiş 
olduğundan yevmi mezlcurda 
Abana Sulh Hu' uk fohkemesine 
gelmediği surette davayı vakıayı 
kabul clmi.,. addile senede müs
tenit olan c!avamn intaç ve hiık
rne raptedileceği ilan olununr. 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührc\İ hasl:alı:.lıar tcda~ ihanesl Emin-

önü Mina,ya:ı ecune•i lıarfHındakl 

•okıık No. 4 

Doktor ALI V AHiT 

YILD Z 
ÇOCUK UNU 

Çok bealcr. Çünkn madeni maddeleri, foaforu, vitamini, çoktur. Me~ 
deki çocuklar için yegAoe bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyun 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Etıbba Odası Riyasetinden 
Oda Heyeti Umumiyesi 22 k!nunusani 1932 cuma günii 

ğaloğlunda Halk Evinde (Sabık Türk Ocağı binası) içtima ede 
ğinden azayı kiramın yevmi mezkurdc saat 14te teşrifleri r 
clunur. (240) 

Bu akşam saat 9 da 

BİRAHANESiNDE 
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Balıkyağı içemiyenlere: HASAN KUVVET ŞURUB 
• Kisarna Maden SuJU4• ! 

Bu nefis maden suyunu iftac ve sabuc ofralarında bulunduranlar 
.,. mide ve banak rahatsızhklarındnn kurtulurlar. 

Dl E n s u c AT s n TR A L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK 
lSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

boyar Boyar Büker Kasarlar büker 

billur Parlatır (Merserize eder) 
boyar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve rün Bezleri 

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETİR 

VIensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
. ~·~ '" .· ,,~·. . . ,· . . . ·, ~ 

A G 1 Z Tadıyla 770 çeşit yemeği gösteren 
0 Aşçıbaşı Kitabı ,, 

Tftrk Ncıriyat Yurdunda 100 kuruştur. 

Bir elden bir ele .... 
Bütün erzakınızın en nefis cinslerini 

En ucuz fiatle tedarik edebilirsiniz. Arada vasıta yoktur. 
Toptan ve perakende ah~ verişlerinizde bir defa 

Galata: Ômer Ahit hanı zemin katında No. 7 
Gal11ta: Karamustafa çarşısı No. 37 uğrayınız. 

Bizzat müstahsillerden toplanmıştır se~:';f:na,. Cml 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıklırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeli 

No 35. Saat. 2-6 

Masör Danyal 
Jncinmelere, kırıklara ·u bil

baasa şişmanlı~a ve vDcut biçim
aidiklerlne kartı ıon derece mü
e11ir her nevi masajlar •• 
Herıün ıaat 10 dan 20 ye kadar. 

Beyoilun'da: Tokalhyaa oteli 
karııaında Su Terul •okııtıa· 
da No. 11. 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Me:ı:un ıermayesi: 

25,000,000 F L. 
Tediye cdilmiı aermayeıi: 

5,000,000 F L 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Galatada Karaköy pı'asta Tclebn: Bey· 

oifo 3711-S lstanbul tlll ıuboslı 
"Mcrkc:ı: Poatanul lltlntlnde Allalemcl 

han ,, Telefon : lst. S6J 

Bilumum banka muamelAtı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

• 
ıza7.smail 

ISTAN~UL 
Ankara cadd. o!i 

TELEFOtt, 2~9.H 

..-ıcc•MI 
llTll•DIZ 

ORTAKÔYDE 
Terzi Ve Biçki Mektebi 
Ortaköydc 18 Akuretlerde 35 

numnada mütahassııı Matmazel 
Efsimani Karaca tarafından açılan 
Ter.zl ve Mhkastar Mektebinde son 
Frnnaız uıulünde gayet kolay bir 
aurctte dersler verilmektedir. Pra
tik terziliği bilenlere üç ayda ferı
ni bir surette tayyör ve tuvat 
takımları Öğretiıebileecti gibi, hiç 
bilmiyenlerede dukuı aydA ö~retl• 
lir. Devre nihayetinde Maarif Ve
kiletlnce rnusaddak diplomalar 
verilir. Arzu edenlerin hergüo aut 
(7-12) H (1-5) cuma ve pazar 
gün!cri de yalnız (9-12) ye kadar 
müracaa ti arı. 

1932 yılının yeni terti 
BÜYÜK TAYYAR 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar yapılan tertiplere 

nazaran iştirak edenlere en 
müsait bir piyangodur. 

Çünki bir tertip zarfında kazanmıyan hiçbir 
bilet kalmıyacakhr. 

1. CI KEŞİDE 11 Şubat 
1932 DEDiR. 

Çocuk h~talıklan1 mGteba11111 ı s o N pos T 
Dr. SEMiRAMiS EKREM H. YHml, Slyaat, Handı. .,. Hallıi 

Beyotlu Mektep aokak 
Telefon B. O. 249' 

Cilt ve zUhrnt hutalıklar llQtehH111ı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

latanbul emrazı znhreviye 
diapanacri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 1 
kaşisında No. 71 

rııetul 

idare . latanbul ı Eaki Zaptiye 
• Çatalçeı.. aokatı 25 

T elefoD l.tanbul • 20203 
Poata kutuau: latanbal .. 741 
Telgraf: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso ,, 

1 S.De 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " -" 

Gelen evrak geri verilme .. 
illnlardan mes'uliyet alıamu. 

Cevap lçia mektuplara 6 kurqluk 
pul ilheai lbımdır. 

Adrea detlttirilmeal (20) kuru,t:ar. 

SoD Poata Matbaa•• 

Sahipleri: Ali Ekrem, S.ll• Ra11 
Nefl'l)'at Midilli: S.U. Rası 

Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü H El!~.~ 



Seııe 2 - No: 535 Y•• ftlerl telefonaı l.tanbuJ - 20203 SALI - 19 KAııunusani 1932 idare itleri tet.Jo11u: f•taabııl - 20203 Fiab 5 kura, 

c:=:;;j b I B S U limanda stan u u ene cuz Bir Tet1hit 1 Yeni nesillere ne okutacağız? 1 

Kuzu Eti Yiyemiyecek l Tasafl'Oura Köprülü Zade Mehmet 
Fuat Bey Diyor Ki: 

---
Belediyenin, R~esim Yüksekliğıne Çare 

Bulması Şayanı Arzudur 

r.,., oalgd lulrıuılUI• 'ıl por!akaleılıl• ıl6bıt •• ,.., 

Ba mevsimde bqhyarak ilk- ' tayin ediliyor, bu hayvanlar ifa. 
bahar sonuna kadar Trakya, 11r lakclc~i'?e çıkanhyor, baytar 

M E __ Lmerinden muayenesını mllteakıp .ahta arze-
armara ve ge PJJJU d·ı· d Bu kil b b h 

ı _ bul k dil Huır kuzu. ı ıyor u. ıe ıa ım q ca 
aatan a sev e en f • d . halk h. d ki fi t 
lanna arlık veda etmek lhım ~ı esı, a, fe ır e . ıa ke 

l. Canlı kuzular, nakil maa- nupetle daha ucuı et yedırme 
re ıyor. oluyordu. 
rafı noktasından pahalı olduğu Çnnki kesiJmi~ kuzuları tlst· 
için celep eıoafı, bu kuzulan . . ah 

ahallindc kestiriyor, içini temiz- nste ve nıspeten dar bır • ~~· 
• . . sıkııtırmak mllmkilıı olduğu ıçın 
letiyor ve üstüste kaf~l~re ko- nakil ticreti eksiliyor, ıonra mes-
yarak lıtanbula getirtiyordu• baha civarında beklemek mec-
Kesilmiş kuzular, ıubat nihaye- buriyeti de olmadığı için mu-
tine kadar mezbaha yoluyla ıebre raftan tasarruf ediliyordu. Diier 
taksim ediliyordu. Şubatla bera· taraftan bu ıekil nakliyat n 
ber aıcaklar başladığı için fazla sabştan ç.ifçilerin de bllyilk ia-
vakit geçmesine mahal kalmamak tifadesi vardı. 
Dzere Ha.sır iskelesi.De bir Baytar ( Devamı 11 inci Hyfada ) 

Çin de 
Bir Haftada 616 
Taarruz Olmuş 

Cenevre, 18 (A.A) - Japon
ranın Cemiyeti Akvama gönder
diği bir notada: " cenubi Man
çuri demiryolu mıntakuında 
geçen kinunuevvelin yirmi birin
den otuz birine Lkadar vukubulan 
mllselllh taarruz vak'alan 616 ya 
bulm~tur.,, deniyor. T ecaYllzler 
esnuında 30 kişi ölmnı Teya 
yaralanmıştır. 

Yine bu mllddet zarfında 
220 kişi rehine olarak kaldırılıp 
ıötllrülmüştDr. 

MUnasebat Kesiliyor 
. Şanghay, 18 (A.A) - Nan
kin bllkümeti azasından bir ço· 
ğunun Japonya ile siyasi müna• 
ıebab kesmeyi dilşünmekte ol· 
dukları söylenmektedir. ---

Avrupada 
9 Milyon 
• 
işsiz Var 

Cenevre, 18 (A.A) - Bey
nelmilel mesai blirosu dünyanın 
her tnrafında hnknm sür
mekte olan buhran hakkında 
neşret:.ı>~kte olduğu bir raporda 
iktısat.:i buhran ve inhitabn en son 
haddine geldij'ini, Avrupada (9) 
buçuk milyon amelenin itsiz kal
d.sranı bildirmektedir. 

lBir T ayyarecimizin 
Muvaffakıyeti 

Taggareci Sabalt 8q 

1926 da Eskiıehirdo Tayyare 
Mektebi pilotluğunu yapan genç 
tayyarecilerimizden .Sabah Bey, 
bir spor tayyaresı yapmakla 
meşguldür. Yakında inıaab bite
cek olan tayyarenin tccrllbeleri 
yapılacak ve beynelmilel kayıt 
ifa ekilecektir. Sabah Bey do 
Vecihi Bey gibi, tayyaresinin bütün 

aksamını memleketimizde yapmııbr. 
Yalnız motörü ve bazı madeni 
aksamı Avrupadan getirilmiıtir. 

Borçlar M Uzakeresi 
Ankara, 19 (Husust) - Sara

coğlu Şükrü B. bu akşam lstan-
bula gidecek, orad~. Dnyu~u
umumiye mnzakeresı ıçin Pana• 
hareket edecektir· 

Liman Şirketinin iki Vapur 
ldaresile Birleştirileceği 

Söyleniyor 
Geçenlerde Liman Şirketinin 

Tahlisiye, Ticaret Müdürlüğü gibi 
diğer Liman müeueselerile tevhit 
olunarak bir Umum Müdürlük 
tesis edileceği yazılmıştı. Bu ha· 
ber o zaman teyit olunmamakla 
beraber tevhit etrafında yeni bir 
ıekil daha ortaya abhmştır. 

Verilen malumata göre, Liman 
Şirketinin, Seyrisef ain ve Şirketi 
Hayriye idarelerile birleştirilerek 
bir umumi müdürlük tesisi taaav· 
wr edilmektedir. Bu tasavvur 
tahakkuk edip tatbikat aabasına 
çıktığı takdirde liman iılcri f114 
hiurlar V ckAletine geçecektir. 
Eaa1en Li:nan Şirketi hisse se
netlerinin yUzde Kkseni hUki\· 
at4ıtin elinde bulunmaktadır. 

Gazi Hz. 
RelılcUmhur H.ı. dün Nl'aydaki 

dairelerinde meu·ut olmu4larchr •• 
Doktor Besim Ömer Pt- ile Akli 

Muhtar 8. ıaraye l'elerek Gzl Haz
ntl•rine arzı tazimat etmitlerdlr. 

Gui Hz. nin yuerlerioden Şnk
rG Bey dan Yul'oılnya aefaretine 
l'lderek ıefirin nfatı dolayıılle 
Reiıicümbur Hı. namına beyuu ta• 
dyet etmlıtir. 

"İhtiyaç Her Şeyi Doğuracakhr. Bu ihtiyacı Hisseden 
Yeni Yeni Teşekküller Meydana Çıkmışbr . ., 
Bu güne kadar kendilerile 

temas ettiğim maarif adamlan· 
mızdan çoğu, bu meseleyi yalnız 
iktısadl mahiyette görllyorlar. 
Arap harflerini bilmiyen gençliğe 
kitap yetiştirmek için her şeyden 
evvel para lazımdır. Köprnlil 

zade Mehmet Fuat Bey de, bunu 
evveli bir maarif biltçesi mcte
lesi addediyor; fakat münevver-

lerin, tabilerin, kitapçılann ela 
ayrı ayn bir takım rolleri oldu
ğuna kanidir : 

Darülfünun Tilrk Edebi7ab 
Tarihi MUdeniai diyor ld : 

- Para olmadıktan sonra hiç 
bir şey yapmak kabil değildir. 
Eski harfleri öğrenmeden yeti
ıen genç nesillere kitap hazırla· 
mak için, tabiidir ki evveli para 
IAıımdır. Maarif Vekileti biltçeai· 
ni ona göre tanzim etmelidir, 
neşriyat bütçesine fazla tahsisat 
koymalıdır. Fakat paraya, şaha! 
teşebbiise taalIQk eden her şeyi de 

1'.öprillB Zati• Faal Bq 
hnldimetten beklemiyelim. BDyOk 
sermayeli kitapcılık firketleri de 
faaliyete geçmelidirler. Buglbı, 

( Dnamı 11 inci aayfadı 1 

tecil erin Tahri • 

YunanistandakiY obazlar M. Venizelosa 
Küstahça Bir Telgraf Çektiler 

lskcçede çıkan ( Yeni Adım ) 
gazetesi, Garbt Trakyada teced
dllt diişmanı bazı mürtecilerin 
husule ıetirdikleri garip ve iğ· 
renç bir bidiıeden bahıetmek· 
tedir. 

Hldiso şudur: 
"Gllmfllcioede bir kılım mD· 

ne•ver Tnrk gençleri bir müsa• 
mere vermişler, Reıat Nuri Beyin 
iki kDçük eserini temsil etmişler
dir. Gençler büyllk bir muvaffa· 
layet kazanmışlar, davetliler ara· 
aında bulunan Yunan muteber· 
leri gençlerin bu muvaffakıyetini 
cidden takdir etmişlerdir. 

Fakat bazı ıofta ruhlu mUr-

İnhisarlar da 
Vekil Ali Rana· Bey 

izahat Veriyor 
İnhisarlar Vekili Rana Bey 

dün de tetkikatına devam 
etmiıtir. Vekil Bey lnhiaar lda· 
relerinin Ankaraya nakli mesele-
sinden bahsederken, bunun tetki· 
kat neticesinde belli olacağım, 
inhisarlarda barem tatbiki mesele· 
sinin Millet Meclisinde tetkik 
edileceğini, haremden makul 
maaş ve memur adedinin tesbiti 
olduj'unu söylemi~tir. 

Darülfünun Mütehassısı 
Ankara, 19 (Hususi) - lsviç

reden davet edilen Dariilfiinuo 
Mntehasldı M. Malı dftn sahah 
buraya ıeldi. 

teciler, gençlerin bu hareke
tini çekememiş, ortaya bir irtica 
hareketi çıkarmı,lardır. Bunlar 
Yunan Başvekili M. Venizelosa 
uzun bir telgraf çekerek Tiirkiye 
Tilrklüğüce kartı miıtccaviz bir 
vaziyet almıya bile cilr' et etmiş· 

)erdir. Adedi birkaç kişiyi geç
miyen bu ( mnrteci ) ruhlu adam• 
lar, Trakyadakl binlerce Törk 
münevverini tezyif ve tahkir et· 

1 
mektcn do çekinmemişlerdir. 

( Yeni Adım ) gazetesinin 
verdiği mlUemmim maliimata 
göre bu hareketin elebaşısı Ttır
kiye firarilerinden ( Reşat ) i .. 
mindeki vatan hainidir. Yine mlir-
tecilerden ( Balkan ) ismindeki 
gazetenin sahibi Hasan Mu .. 
tafa bu hareket etrafında teşeb
büslerde bulunmak nıere Gümiil
cineden Atinaya gitmiıtir. 

-------------------JJ--ü-en_c_i--~-a-z-;-~~~-~~~~--, 

- Allah versin ... Bugtın bozukluk yok .•. Yann bir uğrayıver •.. 
- Ben bergtın ıelememi aize adreaimi wereyim de aadakama 

orayı bıralıaverbı. 



• 

[Halkın Sesi) 

1<imsesiz Şehit 
Cocukları ., 

llayramda birtakım m .. raf· 
larımız vardır ki. bunları ta• 
ıarruf etmek mümkündür. 
Bu tasarruf edilen para ile 
de kimaesiz bir tehit 7nru
ıunu giydirmek Ye ıevlndir· 

mek hayırlı bir hareket olur. 
Bu hususta halkımızın müta
Jeasını da teıbit ettik: 

Hikmet Bey (Çemberlltaf Medrese sokak 21) 

-Fakirlerimizi ve bilhassa kim
sesiz ve yetim çocuklanmızı dil
•ünmek ve kendimiz bayram ya· 
parken onların da göniilfarini 
e.lmak, ufak birer hediye ve 
yardım ile kendilerinif sevindirmek 
dini ve mil!i bir borçtur. Her 
vatandaş hayır ayı olan ramazanda 
mutlaka tasarruf yapmalı ve birw 
kaç kimsesiz çocuğu sevidirme
lidir. " Mahallemkeki iki yetime 
elbise ve ayakkabı alacağım. 
Bunun parasını ramazan cigara
ıından ve bayram ıekerinden 
arttıracağım. 

• 
Ş11hfn BeJ ( Clb .. rfr 121) 

- İktisadi buhran ve 111fite
madi harpler cemiyete birçok 
kimsesiz ve bakımsız çocuklar 
devetmiştir. Bunlarla yalnız içtimai 
muavenet tcşekküllerimizin alA
kadar olması klfi değildir. Bu 
çocuklar bepimizindir. Bayram 
gibi hayırla vesilelerle bunlann 
yardımma koşmak vatani bir fa
rizadır. Bayram için berkesin 
liiks birçok masraflan <ılabilir. 
Fantezi şekerler almıyor. Bence 
teker ve ıairo parasını her Türk 
tasarruf etmeli ve birkaç aç ve 
çıplak yavruyu giydirmeli •e 
doyurmalıdır. 

* Nuri Bey ( Sultaa Hamam ICabrc• •ilu ..... ) 

- Fakir Ye bakımsız çocuk
larımız pek çoktur. Bunların bir
çokları da şehit yavrulandır. 

Bizim huzurumuz Ye istiklalimiz 
için ölen vatandaşlarımızın bu 
miraslarına hi bakmak hepimize 
vazifedir. Zekat vo fitre sadaka-
larım ve aynca yapılacak tasar• 
ruf paralarını bu çocuklara 
aarfedersek insanlık vazife-
mizi yapmı~ oluruz. Bunu 
aklına koyan herkes emınım 
ki bayramda bir fakir çocuk 
riydirip kuşatabilir. Elverir ki 
buna azmetmiş olsun. Çllnki 
okadar fuzuli ve lllz:umsuz mas
raflarımız Tar ki hiçbirimiz far
kında değiliz. 

* .ROttG Bey ( Erer.köy lstaafyoa eaddHI 
11) 

- Fakir, zengin her aile 
bayram ıçın az çok bir hazır
lık yapar. Bu hazırlıkların fuzuli 
.-e lüks cihetleri de pek çok-

ADLiYEDE 
• 
ihtisas 
Mahkemeleri 
• 
işe Başlıyor 

Kaçakçılık muhakemelerile 
meşgul olmak tizere şehrimizde 
tesis edilecek olan ihtisas mah
keme~eri için adliye binasında 
baro dairesinin yanındaki ıalon 
tefrik olunmuştur. Salonun tan• 
zimine 1 dünden itibaren başlan
mışbr. Yeniden riyaset : kürsüsil 
ve samiio mahalleri yaptmlmak
tadır. 

Bu mahkemelerin umumi kad
rosu hakkında Adliye Vekaletin• 
den henüz bir tebliğ yapılmamış
tır. Fakat zannolunduğuna göre 
bu mahkemelerin zabıt katiplerile 
diğer memurlarının intihabı şeh
rimiz adliye encümeni tarafından 
tayin edilecektir. ihtikar ve ka
çakçılık mücadeleleri kanunları 
da henilz adliyeye tebliğ edilme
miştir. Kanunlar tebliğ edilince 
bu mahkemeler derhal işe başlı
yacaktır. 

Grip Hastalığı 
Birçok Kimseler Bu 
Yüzden Yatağa Düştüler 

Grip, ıehrimizde salgın bir 
ıekilde devam etmelctedir. Bu 
ynzden bazı dairelerin müdür ve 
memurlan Ta:z:ifelerine geleme
mekte, mekteplerin sınıf mevcut
ları azalmaktadır. Maarif Müdüril 
Haydar Bey ve Maarif Müdür 
Muavini de dün vazifelerine ge
lememişlerdir . 

Sıhhıye Müdürü Ali Riza Bey 
" Grip ,, ten korunmak için şu 
tavsiyelerde bulunır:aktadır : 

- Havaların birdenire değiş
tiği şu gnalerde halk kendini 
soğuktan ve sıcaktan sakınmalı, 
kalabalık yerlere &İtmemlidir. 
Vücudunda ateş veya üşüme 
hisseden1cr birkaç gün evlerinden 
çıkmamalıdırlar. Maamafih hava· 
lar böyle soğuk gidecek olursa 
herkes kendini koruyacak, bu 
ıuretle gripten eser kalmıya· 
caktır. 

--~····--, ___ .. ____ .,,_····---·-·· .. ·· 
tur. Ben öyle derim ki her aile 
bu hazırlıklarının yarısını yap
masa da bayramlarını güzel ge-
çirebilirler. Bu arttırılan paralar
la da kimsesiz ve öksüz çocuk-
lara ayakkabı a!ınabilir. Bu 
takdirde insan çok neşeli bir 
bayram geçirdiğine kani olabiUr . 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

' Muallimler Ve 
Güzel Yazı 

VEREM 
Güzel Yazı için Muallimlere dispanserde 
Kurslarda Ders Verilecek 1050 Hasla 

Maarif Vek&leti mekteplere 
yazı lavhalan göndermiştir. Ta
lebelerin iyi yazı yazabilmeleri 
için muallimler bu livhalardan 
istifade edeceklerdir. Ayrıca mu
allimlerin de yeni harfleri iyi 
yazmaları için haftada bir gfin 
mecburi kurslar açılmıştır. Mu
allimler bu kurslara giderek yazı 
ekzersizi yapacaklardır. 

Mr. Grov 
Amerika Sefiri Tokyo El
çiliğine Tayin Olunacak 

Amerikanın Tokyo Sefiri Mis• 
ler F orbes istifası arzusunu izhar 
etmiştir. Şehrimize gelen malO.
mata göre Amerikanın Ankara 
sefiri Mister Grev, Mister F or
besin yerine Tokyo sefirliğine 
tayin edilecektir. 

Nitekim diln ı:-eç vakıt ge
len ıu telgraf bu tayin haberini 
teyit etmektedir: 

Vaşington 18 - Amerikanın 
Ankara sefiri Mister Grov Tokyo 
sefirliğine tayin ediJmiştir. 

I 

Kaybolan 
Mutemet 
Tevkif Edildi 

Birkaç giin evvel ortadan 
birdenbire kaybolan Belediye 
Mutemetlerinden Nail Beyin 
Mersinde yakalandığını yazmıştık. 
Nail Bey 1htılas cürmile maznun 
olduğu ıçın hakkında tevkif 
müzekkeri kesilmiş ve dUn Mer· 
sine gönderilmiştir. Nail Bey 
trenle şehrimize getirilecek ve 
Ad!iyeye teslim olunacaktır. 

Suzan Hanımın 
Heykeli Yapılıyor 

Sureyya Opereti Prima Don
n~sı Silzan Hanımın ani vefat!t 
bilhassa Kadıköylüler arasında 
büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Suzan Hanımın san'atlni takdir 
eden bazı Kadıköylüler. genç 
artist namına küçük bir büst 
yapbrmak üzere bir heyet teşkil 
tetmişlerdir. Bu heyet ~imdiden 
faaliyete geçmiş ve teşebbüslere 
başlamıştır. Heyet Süreyya sine
masında bir müsamere verecek, 
hasılahnı bu işe tahsis edecektir. 

1 Te!~:ic~~~~~Y?~.lik 
kongresi bu ay içinde toplana
caktır. Cemiyet İdare Heyeti 
kongreye bir rapor hazırlamak 
llzere bugün saat dörtte toplana
cak, Cemiyetin dispanserlerdeki 
faaliyeti, Erenköy sanatoryomunun 
açılması ve diğer bazı meseleler 
hakkındaki teşebbOılerini tesbit 
edecektir. 

Öğrendiğimize g3re Cemiye
tin dispanserinde (1050) veremli 
tedavi ve muayene edilmektedir. 
Bu miktann (250) ıi dispansere 
bu sene kayit olmuşlardır. 

- ·---
Sırp Safirinin Cenazesi 
Evvelki akşam füc' eten vefat 

eden Yugoslavya Elşisi M. Llyo• 
bimirin cenaze merasimi bugiln 
öğle Uzeri yapılacaktır. Cenaze 
yarınki trenle Belgrada götüril
lerek orada defnedilecektir. 

Vapur Rekabeti 
Dünkü içtimada Yine Bir 

Karar Verilemedi 
Hususi vapur kumpanyalarile 

Seyrisef ain İdaresi arasında yük 
ve eşya nakliyatındaki rekabet 
devam etmektedir. 

Hususi Vapurcular ve Seyri
sefain mümessilleri dün Mi!li Va

purcular Birliğinde toplanarak 
rekabet meselesini mevzubahis 
elmişi erdir. 

Seyrisefain mümessili Bnrha
nettin Bey, eşya yükletme Ye 
boşaltma masraflarının mal sa
hiplerinden alınmasını, vapurlara 
gidecek yolcuların acenta ka
yıklarile .değil. vapurların kendi 

kayıklarile götürülüp getirilme
sini, Gümrilk İdaresine üç yerine 
bir manifesto vererek tasarruf 
teminini teklif etmiştir. Bu teklif 

üzerinde bir müddet görüşül· 
dükten sonra hiçbir karar ah~ 
maksızm içtima başka ınn.e 
bırakılmışbr. 

Hususi Yapur kumpanyalan 
müdürleri şunlan söylüyorlar: 

"Seyrisefain bizimle tali me
seleleri halletmek istiyor, mese
lenin esası olan yolcu ve navlun 
fiatları üzeriade anlaşmadıkça 
rekabet devam edecektir.,, 

Günün 

İslanbu) 
Hava 

Tarih:Q 

- Berlin 
Pastası 

S.rJin 18 (A.A) - D~utaehe Luft 
ffan•a Şirketinin azami 350 kilo
metre Ye va.ati 300 kilomctr• 
•Br'atlnde gayet aeri tayyareler inta 
etmek Ye bunları kullanmak ta.sav• 
vurunda bulunduğu haber veriliyor. 

Emniyet tedb'. ri olmak üzere k:ı• 
raya lnit ıür'ati hiçbir zaınan 100 
kilometreyi geçmiyeceJ. tir. 

Poata tayyareJeri, 300 kilo alacak 
6 U.t 8 yolcu nakledecektir. 

Bu tayyareler, B •r!in • Kopengab 
Berlin • Viyana, B.:rlin - Amst'!rdam. 
Berlln • Zur h veyahut B !rlin - Pra• 
pe yollarını 3 saatte ve Berlin • t •• 
tanbul, Berlin • Atina, Berfin - Kadis 
Ye Bertin - Moskova yollarını 1 
günde katedecektir. 

Bir istifa Kabul Ed:lmedi 
Defterdar Mensucat F abrikass 

MOdüril Şevket Bey geÇenlerd~ 
iatif a etmişti. Bu istifa kabul 
olunmadığı için Şevket Bey v8' 
zifeaine devama başlamıştır. 

Derviş Paşa 
Dün Büyük Merasimle 

Maçkaya Defnedildi 
Aıkeri T emyiz O vanı azaHndan 

H sabık Milli Müdafaa Müsteşarı 

Den•it Paşanın vefabm dün teessür• 
. le haber vermiştik. Paşanın cenaze-

1 •I dün öğle üzeri Gümüşsuyu hasta• 
nealnden kaldırılmış, büyük mera• 
•İmle Tefvikiye camiine gelİ:'ilmlf, 
orada naına:ıı kılındıktan sonra 
Maçka kabristamna defnedilmiştir. 

Cenaze merasiminde bütün ukert 
erkin, meb'uslar, Vali ve hükumet 
erkinı, Fethi ve Cevdet Kerim 
Beyler hazır bulunmuşlar, bir tabur 
uker, polis ve jandarma müfrezele• 
ri, Kıdeli ve liarbiye talebeleri ve 
büyilk bir kalabalık merasime işti· 
rall. etmiştir. Fethi Bey makberd• 
bir autuk söylemiştir. 

KöprUda Bir Tecavuz 
Yattığı kalktığı yer belli ol

mıyan, işsiz güçsüz takımından 

Sadık isminde bir şahıs. köprO · 
üzerinde tesadüf ettiği Suzan 
ismindeki kadınla kadının yanın
daki Seyrisefain ateşç-ilerinden 

Celll Efendiyi kıskanc'ık yüzün
den bıçakla yaralıyarak kaçmış· 
tır. Mecruhların yaraları ağır ol· 
duğu için hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Bir Rüşvet Maznunu 
Haygaz isminde bir şoför 

llzerinde kama ta~ıd ığından ve 
polise bir lira rüşvet teklif etti
ğinden hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Ekmel< Ucuz1adı 
Belediye Narh Komisyonu 

dün ekmeğe on para noksanile 
alb kuruş otuz ı: ara ve franca
laya (20) para noksanile (11) 
k~ narh koymuştur. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve 
·--------------------------------------·-----------------~---------------------------·---------

Elli Liralık J 

1: Yolcu Hasan Be: Nekadar 2: Hasan B. ~ Gel şurada büyük bir 

esnaf Varsa hep aordum, fU e})j liralığı maaaza YU ı QQa da Soralım. 
ltoıu yok. 

3: Mağaza veznedan - Buhran var, 
J:lasan Bey, şimdi bizde elli lira bozacak 

para nerede? 

""U iV t• 11 '"-•ı .--
f-:.,;I 

4: Hasan Bey - Ha... Aklına geldi •.. 

Ayol parayı ıu dilenciye bozduraak a... 
Onlarda muhakkak vardır. 



19 KanuuMani SON POSTA , 
* Ramazan Vecize/~ Sözün Kısası Her gün l [Son Postanın Resimli Makalesi 

---
Diinya Buhranı 
lle 
Biz 
'---~---- M. Vebbl 

r carct Odaaa Umura1 Katibi Vehbi 
Scyln, l lcınet Odaaı Mec:muaaı•d• 
d ü ya buhranı hakkı.da ço1& dlklL•t• 
o yao bir tetkiki ınttıaı etmlttlr. 
V bbl Hey düu,a 011nraoııu llıa1 bir 
tekilde izah •tı.a•ktudtr. .Şlmdl7• ka• 
dar Avrupa m11ef11J Y• mubarrlrlc:rl d• 
dahli C1ld 1 halde, ntçolı '1 rd• bo
i nkll buhranı b<> kadar ttın11ıl1D •• 
• :ı.ıh b r t aKllde ııı:.ab eden bit yası 
çlkmamış u, dulO.. 111Uballğ'a ıayal• 
mamalıdır. Bı. ••bepl• bu 7a11D1D 
neırtno dllnı.a aoaııaı.aı~ ba•l•dık. 

Bı.. ıllıllo t.ıııo.a~ pn do-.ara ed•t•ktln 

-ı-

Evva1a· lstıhsalde Hali 
H;ızır r eknikl 

1 - BugüııkD iktısat niza• 
111ında ıstıhsal umumiy~tle mOl· 
kiyet prensıbınc ve ~ahıl teşeb• 
btise istinat etmektedir. Ziraatte 
tarla, eanayide tabrika; ya müa· 
tahsilin doğrudan doğruya kendi 
mülkiyetine dahildir veya müto
ıebbiş onu herhangi bir muka• 
vele tarzile istihsal teşebbllıilnde 
i tim l eylemektedir. 

ı - Müstahsil ve müteşeb
bis ıstibsai işıni ve teıebbUıünll 
kendi ıabsl takdir ve tanzimi 
ile tesis, sevk •• idare etmekte· 
dir. En küçüğünden en bOyfiğll· 
ne, en muazzamın• kadar zirai, 
ımaı bütüo istihsal hareket ve 
fa hyetleri - bu faaliyetler ge
rek k6ylll ve çifçinin vey~ut 
ktlçhk anayi erbabının faalıyet
leri gibi küçuk olsun •• gerek 
büyük ıermayeli şirketler tarafın: 
dan idare edilen zirai ve smaı 
teşebbüsler halinde olsun - ~8:1· 
nn: o müstahsil ve müteşebbısan 
idare ve mes'uliyeti altında .cere
yan etmektedir. Ve umumıyetle 
bütün bu zıraf ve •ınai istihsal 
teşebbüslerinde memleket ve mil
letlerin lıakiki ihtiyaçlarına te
vafok eden ve tetkike mils· 
tenit olan bir (pilanlı istihsal) 
mevcut değildir. 

3- Bununla beraber çifçi Ye 

fabıikacı müstahsil teşebbüs ve 
faaliyetinde yalnız ve serbest de
ğildir. Onun meşgul old":~u isti.b
ıal işi ile meşgul olan dıger bır
çokları daha vardır. Ve sonra 
mü tahsilin semerei mesaisi iti· 
barile servetin tedavUlünü idare 
eden iktısat unsurlarile tacirle, 
nakliyeci ile, sigortacı ile, borsacı 
ve bankacı ile ve heyeti umu· 
miyesile bütün tedavili anasırı 
ile zaruri bir irtibatı da vardır. 
Ve nihayet müstahsil mabsulilnO 
Hrf ve istihlak edecek olan bü
tün müstehlik unsurlarla alaka
dardır ve onlara merbuttur. 

4 - Hali hazır istihsal tek
niğinde çıfçi ve fabrikacı mils· 
tahsıl ile tcdavülcn tacir ve ban· 
kacının ve nihayet müstehlik 
ana.sırın aralarındaki irtibat iyi 
tanzım edilmiş değildir. istihsal, 
ted vül, istihlilk arasında iyi ten-
11ik edilmiş bir rabıta mevcut 
değildir. Servetin müstahsilden 
tacire ve mtbtehlike kadar 
cereyanı mecrası ve sahilleri iyi 
tanzim edilmiı bir nehrin aulann· 
daki cereyan gibi gayrimunta
zamdır. Bu intikal •• cereyan 
bazan batileşir, baz.an şiddetle· 
Dir. Bu bctaat ve şiddet iatibsal
den tedavüle ve lstibllke doğru 
olduğu gibi aksi istikamette 
iıtihlakten tedavüle \'e istihsale 
doğru da kendisini gösterir. lk-

• 
TELGRAF HABERLERi 

• 
Avrupa ikiye Ayrıldı 

lngiltere, italya Ve Amerika Harp 
Borçlarında Fransayı Yalnız Bırakblar 

~-----
Son on gün ıarfında Anupanın ıiyui mannraaı, daha 
e.·velkl ırünler• nazaran büyOlc •• mGblm bir tebeddül 
arııetmektedir. Malümdur ki bufiln Anupa aiyaaetlnin 
belkemiğini Almanyanın bitip tnkenmek bllmiyen harp 
borçları etrafındaki lbtil&flar tetldl etmektedir. 
Amerika Alman borçlannın tecilini l•tlyor. lnailtere 
bu fikre hararetle taraftar ıözükGyor. ltalya ise daha 
ileri giderek bu munzıam borçlann iptalini ileri ıllrüyor. 
Almanya [sc borçları ödiyemiyecetinl bildirmit bulunuyor. 
Fakat Franmaya relince; Almanyadan en fazla alacaklı 
olan Fransa, bir santim bile fedaklrlık yapmıya razı 
olmadığı için bu meaelede yapyalnız kalmaktadır. Şu 
halde bugün bir tarafta Almanya, fngiltere. Am~rika ve 
ltalya, diğer tarafta da FranH kartı kartıya bulunuyorlar. 

' 
Roma, 18 ( Hu1Ual ) - M. Muıollnlnin natlrl elkirı 

olan (Popolo Ditalya) gazetesi geçenlerde Alman borç
larının lptall lazım oldu~u şeklinde bir makale neı· 
retmiıti. ( Korgera Della Sera ) gazetesi bu makaleden 
bahıederkea borçların iptali meseleainde bütün Avrupa• 
nın ( franaa müsteana ) hemfikir olduğunu, bu buıu•ta 
bir anlaıma lbımgeldiği kanaatinin herkea tarafından 
kabul edildiğini yazmaktadır. 

Londra, 18 (A.A) - lyi ve doğru malumat alan me
hafilde beyan edildiğine göre nazırların birço§'u Hoover 
moratoryomunun alb ay müddetle temdidine Ye tamirat 
konferanaı Lozanda toplandığı vakit bu konferan•ın 
aonbahara bıralutm .. mı İltemiyc mütemaril bulunmak· 
tadır. 

Bu siyaset tebeddülüne ait dGn gece ve bu aabah 
gelen telgraflarda çok ince n mühim itaretler vardır. 
Burada sıra ile okuyacak•ınız. 

Parla, 19 (A.A.)- M. Laval, dün Hariciye Nezaretinde 
Almanya Sefirini nezdine kabul eylemiştir. B.-,vekil, 
Sefir M. Fon Höt ile uzun müddet ırörüşmÜ§tilr. 

Müsellah Millet 
Bir Fransız Gazetesi Al
manyayı Böyle Görüyor 

Pari 18 - Le Journal gaze
tesi F elemenkte yaphğı bir anke
te şu mütnlenlarla nihayet ver· 
mektcdir· Bize istenilen şeyleri 
söyliyebilirler. Almanyanm harbi 
düşündüğll 8Öylenebilir. Bu başka 
meseledir. Almanyanın silahlaran· 
dan tecrit edilmiş olduğu mese
lesine gelince bu iddia dopıı 

değildir. ·---

atışı 

Üç Hükumet Arasında 
Tevzi Esası Düşünülüyor 

Ankara, 18 - Şubatta Anka· 
rada toplanacak olan tütüncliler 
kongresinde Amerikalıların her 
sene Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristandan aldıkları 80 • 90 
milyon kilo tütünün bu Uç hüki'ı· 
met arasmda istihsalleri nisbetinde 
tevzi edilmesi de görilşülecektir. 

ıermayenin irade ve arzusu hAkim
dir. Bu itibarla yine denilebiliyor 
ki hem tarla, hem fabrika doğ
rudan doğruya banka ve borsa 
müesseseleri tarafından sevk ve 
idare olunan gayri müstakil istih· 
sal Hhalard ır. 

= 

Bulgar Kıralı 
Ve Sovyet 
Rusya 

Sofyadan bildirildiğine göre 

Bulgar Kralı Boris Madol ismin
deki Alman gazetesinin bir mu· 
harririni kabul etmiş ve fU be
yanatta bulunmuştur. 

"- Bugllnkü Rusya, etrafına 
zararlı aşılar yapan bir ocak 
halindedir. Rusyanın başında 
bulunanlar kendilerini btiyük iş
ler yapmaya kadir büyilk insan
lor görmektedirler. 

Fakat şurası muhakkakbr ki 
Avrupanın Rusyaya öğreteceği 
daha bir çok şeyler vardır ... 

Bulgar Kralı Bulgaristan hak
kında da ~unları ıöylemi~tir: 

" - Bu memlekette bütün 
g&rdüklerini:ı Bulgar milletinin 
eseridir,. 

Recep Beyin Tetkikleri 
Ankare, 19 (Hususi) - Halk 

Fırkası Umumi k&tibi Fırka işle
rini tetkik etmek üzere yarın 
Adannya gidecek, ıeyabatini Orta 
ve Garbi Anadoluya kadar tem· 
dit edecektir. 

Kaçakç lık 
lzmirde Şiddetli Bir Mü

cadele Başladı 
lzmir, 18 ( A. A) - Bütün 

mülhakatta kaçakçılığa karıı 
şiddetle mücadele açılmışbr. Ka· 
zalardnn sigara kağıdı ve tutün 
kaçakçılığı yapanlar yakalanarak 
Adliyeye verilmekte böylelikle 
kaçakçılık mücadelesine her ta• 
rafta ehemmiyetle devam olun· 
maktadır. 

Fransada 
Yeni Kabine Mecliste 
İmtihana Çekiliyor 

Paris 19 - ( A. A.) - Ye
ni Laval kabinesi bugün öğleden 
ıonrn meb'usan meclisi huzumna 

çıkacaktır. Hükumet beyannamesinin 
kıraatinden sonra, meclisin mutat 
olduğu üzere hemen siyaseti 
umumiyeye ait istihzalara başla
mak arzusunu izhar eylemesi 
mllmkün görülmektedir. 

Trenlerde Bayram Tarifesi 
Ankara 18 - 15 gün sonra 

Devlet Demiryolları idaresi 10 
gUn devam etmek üzere tenzi
lAtlı bir seyrilsefer tarifesi tat
bikma başlıyacaktır. 

bsat kitaplarında ( Peryodik buh· 
raniar ) diye tavsif ~e izah olu- r------~--------
nan hAdiseler bu mütekabil ve • 
muakis intikal ve cereyandaki İS TER J NA N, 

• • 
ıiddet ve betaatlerdir. 

5 - Hali hazır istihsal tek· 
niğınde istihsal faaliyeti teşeb
büsten daha ziyade naktl serma· 
yenin tabii ve mahkumudur. 
Nakli sermayeye taalluk eden 
bütün kemiyet ve keyfiyet ve 
vasıf tebeddülleri istihsal faaliyeti 
üzerinde tesir ika etmektedir. 
Denilebiliyor ki z.irat ve ıın~i 
iıtihsalin devamı veya metrukı· 
vetinde doQ-rudan doO-ruvn nalctl 

/STER iNANMA ! 
[atanbulda çıkH biricik bir çocuk mecmua11 

yardır. Bu mecmua yardım görmekte ve mektep
! de taammümO için taniye edilmekte imif. 
er Uzaktan u:.:ğa takdir ile takip ettiğimiz bu 
tC4ebbüı hakkında dün aldıtımu: mevauk bir haber, 

bizi fevkalide rencide cttı. Meğer bu mecmuayı da 
Bıble • Houae ve Mister Birdg çıkarmıyor ma imiş 1 
Masum çocuklarımızın eline emniyet ederek ver
dltimiz bu küçük mecmua da, mef er bir Misyoner 
propaganda vHıtaaı değil mi imiı 1 

ıSTER iNAN, /STER !NAN.MAi 

1932 
Güzellik 
Müsabakası ._._ __ , ____________ ...... r. ~ 

DnnkU sabah gazete! i ı 
güzellik müsabakasına gire h · 
nımJardan birini elinden tut r' e 
çekilmiş bir resmim vardı. Belki 
de, hakem heyetinin en genç 
uzvu olduğum için en yaşhmıza 
verilmesi daha münasip olduğu 

halde, nedense daima bana teklif 
edilen bu vazife, oldukça tuhaf, 
oldukça tallı ve oldukça da gayri
ciddi... Fakat memleketimizi 
temsile cidden lAyık bir güzel 
bulunabilseydi, bana bu vazifeyi 
verenlerden pek te şikayetim 
olmıyacaktı. 

Güzellik tarlası bu sene mah· 
sul vermedi. Bu kıtlığın sebebi 
ne ? Acaba memleket güzellerin• 
de cesaret mi azaldı, güzellik 
mi ? Belki de bu iki ıey arasın• 
da sıkı bir münasebet olduğu 
için, ikiıi birden. 

Ne oldu gtızellerimize? Buh· 
ran ytb.lerinl mi sararbyor, harp 
tehlikesi, bulutlu bir yarına ba
kan endişeli gözlerini mi soldu-
ruyor ? Yoksa, şarkıra, bir sır 
gibi saklanan ve yalmz aynalara 
tevdi edilen mahrem güzelliğini 
manevi bir peçe altında gizlemek 
mi istiyorlar ? 

Evvelce yapılan "Gnzel ses " 
müsabakasında bUlblll buluna
mamıştı ; bu aeferki güzellik 
müsabakasında da gOl buluna· 
dı. Genç kız da, her çiçek gibi 
güneşe, havaya, ışığa muhtaçtır. 

Kabuhat kimde? Buhran yüzü~ 
den lfıtuflarını bizden esirgiyen 
tabiatte mi ? Yoksa çiçek 
yetiştirmesini bilmiyen bahçı· 
vnnda mı? 

4'Tabiatim okadar cömerttir 
ki, ben bir gOl istesem bana bir 
gülüstan verir. ,, Diyen şairle 

Yunus Nadi Bey arasında ne 
tali farkı ! 

" Cumhuriyet ,, in bahçesinde 
yeni çiçekler yetiştirmek için bir 
limonluk yaptırmak nasıl olur? 
Ne dersin? Her sene Türk güzel-
lerinden bir demet yaptığı halde 
bu sefer eli boş kalan do tum, 
Abidin Daver? ----
Hariciye 
Vekili 
Tahranda 

Tahran 18 - lramn her ta
rafı kar ablukası albndadır. Her 
taraftan soğukların tabribabna 
ait haberler gelmektedir. 

Refakatinde mütehassıs bir 
he} etle Türkiye - lraıı hududu 
hnkl\ıoda müzakeratta bulunmak 
üzere şehrimize gelmekte olan 
Tevfik RüştO Bey dün akıam 
Pehleviye visal olmuıtur. fran 
Hariciye milsteıan ve Türkiyenin 
Tahran sefiri tarafından karşılan
nuştır. 

Tevfik Rüştü Bey yolların ka
palı olması dolayısile Kazvinde 
bir müddet tevakkuf etmiş, bu 
sabah şehrimiıe vasıl olmuştur. 

Hariciye Vekili Tahrana mu
vasaleti .akşamı Şah Pehlevi Hz. 
tarafından iftara davet edilmiş, 
refakatinde İş Bankası Umum 
Müdllrii Celal ve Tahran sefiri
miz Hüsrev Beyler olduğiı halde 
Şah Hz. ile birlikte iftar et
mişlerdir. 

Buyuk Gazinin Hediyesi 
Haber verildiğine göre Gazi 

Hz. İran Şahı Hz. ine bir mektep 
tayyaresi hediye etmektedirler. 
Tayyare Kayaeride imal edil
mektedir. 
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( Sö; Aramızda J j 
Kadınlarla 
Mücadele 

-----------~[ Tarihi Fıkra 

Borçlar 
Meselesi! 

... 

lımirde bir Erkekler birliği 
teşekknl etmiş. Ba birliğin aza· 
ımdan birinin s&ylediğine nau· 
ran gayeleri arasında kadınlarla 
mücadele de varmıf. Hani bpkı 
lhtikArla, kaçakçılıkla mQcadele 
gibi.. Fakat bu tikAyet neden 
ve niçin? 

Kadanın yeri evdedir diyen, 
onu kafes, kaf~ arkas•nda, per
de, perde arkasında kapatan, 
biltün hürriyetini elinden alan 
yine onlar değil miydi? Gözll açı
lır diye yazı bile öğretmiyen, 
dört beş ıınıfb bir mektebin 
yalnız okuma proiramını bitir
dikten sonra kızını eve kapatan 
yine babalar veya erkek kar
d eşlerdi. Peçe peçe l\stüne örttü
ren. vücudilnün şekli belli 
olmasın diye bol, bnımeli çarşaf· 
lar giydirten,kendi yakan akraba
lanndan kaçıran, parmağının ucu• 
nun glSrünmesine, ıesioin duyul
masına bile tahammül edemiyen 
yine onlardı. Ona hayat hakkı 

Terilmemişti ki kazanmak hakkı 
Terilsin. Bu kadın bugün ekme
ğini kocasından ve babasından 
beklerse kabahat kimiu? .• Onlar 
henüz erkeklerin önlerine koyduk
ları taassup perdesini yıkamıyan, 
muhafazakarlık zincirini karamı· 
ranlardır. 

Anadolu kadını eskidcnberi 
erkeğine muhtaç değildi. Tarla· 
ııru o ürer, buğdayını o toplar, 
fizümünü o serer, o kurutur. Zey
tinini o silker, o çiğ'ııer, pekme• 
zini o kaynatır, bulgurunu o haş· 
lar, ekmeğini o yoğurur, kocası• 
n.ın çorabını o ~rer. Çocuğuna 
o bakar, o bOyütür. 

Tufeyli olan, şehir kadını idi. 
Fakat artık bugtin o da evinden 
dıtan çıkmıya başlamışbr. Ban· 
kalarda. makine baıında, ticaret
hanelerde tezgah Ye kasa haşan· 
da, tütOn denkleri iSnllnde •• 
Çorap, fanila makineleri yanında 
çahıanlar yine kadındır •• 

BuınnkO erkeklerin feryadı. 
tıpkı taç Te tahbm kaybeden 
padişablann tcllş Te şaşırması 
kabilinden bir şey .• Bügünkil ka
dının da onal öyliyeceği yegAne 
aöz: 

"GlSlge etme başka ihsan 
lıtem m,, den ibarettir. 

8. Halim 
• 
lngiliz Lirası 
Yükseliyor 

Londra 18 - lngiliz lirasının 
yfikselmesi umumi bir memnuni· 
yet uyandırmakla beraber bir 
kııım lngiliz gazeteleri endişe ras
termektedirler. Bilhassa Deyli
meyil, paramızın sukutu lizerine 
ıanayimiz.in kazandığını, İngiliz 
lirasına menkul bir aurette yilk
ıeltmek auretile tekrar kaybet
mekten korkuyuruz, diyor. 

Sulh Nümayişleri 
Bertin 18 - Alman hukuku 

beşer birliği ile beynelmile f emi· 
nizm ve sulbpcrverliğiuin Berlin 
ıubcsi bugiln berlinde toplanmış· 
lordır. Birçok &ulbperverler ve 
komllnistler harp aleyhinde nu-
tuklar öylıyeceklerdir. 

lngilterede Bir Tevkif 
Londra 18 - Nevyorktao gel· 

mekte olan Lafayet Yapun Peli· 
muta geldiği sırada Emniyeti umu• 
miye memurları, Yapurun birinci 
11mf yolulanndan bir Amerika· 
hyı tevkif etmişlerdir. 

• 
Garip Itikatlarla Mücadele 

--• 
lzmirde Bazı t(imseler Eski Mezarlara 

Mum Dikip · Adak Adıyorlarmış 
lunir(Hususi)

lkiçeşmelik ma
hallesinin Tuzcu 
ıokağından geçi· 
yordum. 18, 20 
yaşlarında tah· 
min edilen, iyi 
giyinmiş bir ku· 
zın harap b:r di· 
varın önün do 
durduğunu, etra• 
fına bakındıktan 
sonra içeriye u· 
fak bir paket 
attığını gördüm. 
Tabii bir teces
süsle duvara yak· 
lqtım. içeride 
harap bir uıe;.arlık ve birkaç 1 
adet ispermeçet mumu vardı. 
Mezarlığın ötesine berisine bez 
parçaları bırakılmıştı. Biraz son
ra bir ihtiyar adam geldi, dua 
etmiye başladı. Bu adama, niçin 
dua ettiğini sordum. Dedi ki: 

•• - Bu, Hasan babanın türbe
sidir." 

Ve ricam üzerine anlatb: 
" - İzmirin muhtelif yerle· 

rinde böyle adamlara ait türbeler 

vardır. Bunlann içerisinde en 
meşhur olanlari Mızraklı dede, 
Salih dede, Ayet dede, Soğan 
dede ve Horoz dededir. Fakat 
bunların içinde Hasan dede ka· 
dar dilek yerine getireni yoktur!" 

lhtiyara sordum: 
-Bu dededen fayda görenler 

Tar mı? 
.. - Çok, hem pek çok ..• 

Geçen sene ben sıtma hastalığına 
tutulmuştum. Tam altı ay yatak-

Gemlikte Ağrı Dağı 
. Şakaveti 

Bır Esrar Kaçakçısı 111 l 
Y k 1 d ıv,ıaznun arı a a an ı 

Gemlik (Huıust) - Orhan 
ruili Salih efe isminde birisinin 
esrar kaçakçılığı yaptığı haber 
alınmıı, tahkikata girişilmiştir. 
Salih efe evveli kaçakçılıktan 
filan haberi olmadığı ,eklinde 
cevap vermiş, fakat deliller fÜp· 
heleri takviye ettiği için tevkif 
olunmuştur. 

Bundan başka Cihatlı klSyUnde 
Mümin isminde birisi birkaç ar
kadaşile birlilte koyun hırsızlığı 
yaparlarken yakalanmışlar, tev
kif edilerek adliyeye verilmiş
lerdir. 

Bir Rüşvet Maznunu 
Salihli (Hususi) - Nufuı kd

tibi Ali Ef. bir hanımdan (35) 
lira r'lşvet aldığı iddiasile tev· 
kif edilmiştir. Gördeı Tapu kA
tibi de mevkuf en muhakeme 
edilmektedir. ---

İzmirde 
Kaza Neticesi Bir 

Facia Oldu 
lzmir, (Hususi)- Karşıyakada 

Zafer ıokağında oturan ltalyan 
tebeasmdan Ogust Misisç, bem
tireai Lola ve arkadaşı Petro ile 
avlanmak Oıere Çiğliğe gitmiş· 
ler. 9 Yolda Oguıtün tüfeği ka· 
zaen yere düşerek patlamış •e 
Lola ayaklarından yaralanmışbr. -----

Bir Cinayet Muhakemesi 
İzmir (Hususi) - Cuma Ova• 

sının Şeytan damlen mahallinde 
Ali •e Murat iıminde iki) kişiyi 
6ldürmekle maznun Mollal Os· 
mania arkadaşlarının muhakemo
ıioe bqlanm11br • 

Adana (Hususi) - Ağn dağa 

şakaveü maznunlannın isticvabına 

devam edilmektedir. Şubatın 

llçüncü gtinB muhakemelerine 

başlaoacakbr. Van Te Ercişte 

bulunan (300) kadar mamuna da 

davetiyeler gönderilmiştir. Ev· 
velce Vandan getirilen (192) 
kişinin isticvabı bitirilmiştir. 

Salihlide Spor 
Salihli (Hususi) - Kasaba· 

mızdaki Gilrbilzler ıpor kulUbQ 

futbolcuları birkaç 

Manisaya giderek 

yapacaklardır. 

gilne kadar 

müsabakalar 

----
Hapishanede Yangın 

Cuma gecesi Bahkesir hapis

hanesinin çamaşırhane kısmında 

yangın çıkmrf, Taktinde görül· 

mesi &zerine ve etrafa sirayetine 

meydan •erilmeden ıöndllrlll· 
mll:Jtllr. 

Bir Bahtiyar 
Adanada ı.tasiyon muhabere 

memuru Abdullah Beye tayyare 

piyangosunun ıon keşidesindo 

büyUk ikramiyeai çıkmı~, (20) bin 
lira almıştır. 

Yangın Davası 

lzmir (Husuat) - Kasten yan
rın çıkarmakla maznun Menemen 
Noteri Hikmet Beyle odacı HU

.eyin ağır Ceza mahkemeainde 

muhakeme edilmektedirler. 

tan kalkamadım. 
Bir gün Hasan 
dedenin türbesi· 
ne bir parça pa· 
muk ipliği düğüm· 
ledim. On güne 
varmadan bende 
sıtmadan tıer 
kalmadı. " 

ihtiyarın ıöy• 
lediklerini kay· 

dettikten sonra tah 
kikat yaptım • 
Bilhassa Mızraklı 
dede hakkında 
bana birçok ma
rak.lı uydurma• 
lar anlattılar. 

1 

Bundan alb ay kadar evvel 
bazı kadm ve erkekler Mızraklı 
dede mezarının etrafında döner
ler, adaklarını adarlarmış. Fakat 
PoHs Müdürlüğü bu hareketin 

J 

önüne geçmiştir. Şimdi bazı kim· 
seler mum getirip dua etmekle 
iktifa ediyorlarmış. 

Polis Müdürlüğn, bu garip 
hareketleri kökünden yok etmek 
için daha ciddi tedbirler almalıdır. 

Ad,,an 

Adana da 
Frengiye Karşı 
Tedbir Alınmalı 

Adana (tlususl) - Geçen 
senelere nisbetle ıon iki ıene 
zarfında şehrimiz vo havalisinde 
frengi vukuahnm bir miktar 
arttığı anlaşılmaktadır. Merkez· 
lerde tedavi altındaki frengi 
musaplannın adedi (400) kadar-
dır. Fakat bazı kimselerin has· 
talıklarını gizledikleri de söylen-
mektedir. Bu gibilerin tahkik 
edilerek meydana çıkarılması 
çok faydalı olacaktır. 

Diğer taraftan Feke Te Saim
beyli kazalannda da bin kadar 
frengi musabı bülunduğu öğre
nilmiştir. Alakadarlar, frengi 
mücade!esinin daha mllsmir ol· 
maıı için evvelce kapatılan umu-
mi evlerin tekrar açılmasının 
lilzumlu olduğunu ıCSylemektcdirler. 
Esasen buraya gelen haberler, 
Sıhhat Vekiletinin de bu fikirde 
olduğu merkezindedir. 

Muğla da 
Geçen Sene Yedi Bin 

Sığır ihraç Edildi 
Muğla 17 (A.A) - Bir sene 

ıarfında Tillyetimizden ecnebi 
memleketlere 7,757 arğır, 6412 
koyun, 4816 keçi, 187 manda, 
8846 kOmcs Te kafes hayvanları 
ile 1417 kuzu ihraç edilmiştir. 
İhracatın milhim bir kıımı İtal
yan adalarına yapılmışlardır. Yu· 
nan adalarına da cü.z'i miktarda 
ihraç edilmiştir. 

Adanada Pamuk Satışı 
Adana ( Hususi ) - Borsada 

pamuk satışları hararetli oluyor. 
Bir batman pamuk 132 kuruştan 
136 kuruşa çıkmıştır. 

Borç meselesi bütün dünyayı 
işral ediyor. Bu mesele, arap.,
çıodan da karışık ve çok çapra· 
tıktır. Çünki borç denilen şeyin 
doğuş tarzı muhtelif. Şu devlet, 
nakten verdiği parayı istiycrsa 
beriki devlet, tazminat ve tami
rat namı verilen bir takım ala· 
caklar tasavvur etmekte! Fakat 
borçluların artık takati tüken
miştir ve hepsi ağızlarım açarak 
haykırmaktadır: Bir &·oyundan se
kiz deri çıkmaz! 

Biz de, maalesef, borçlu vazi
yetindeyiz. Gerçi Lozan zaferile 
tazminat ve tamirat gibi beliyye· 
ferden mahfuz kalmış isek te 
m~ş'um bir miras olarak sırlı• 
mızda yine bir hayli borç vardır 
Ye cümhuriyet devrile hiçbir ala
kası oJmıyan bu borcu - parasızlı· 
ğımıza rağmen - ceste ceste 
ödüyoruz.Bence, bir insan yüreğini 
en ziyade sıkan talisizlik, kendine 
ait olmıyan borcu ödemektir. 
Bizden evvelki nesiller, bize bu 
talisizliği de miras bırakmışlar
dır. Fakat onları nasıl fahtaa 
edelim ki en zengin günlerde 
horcetmek, sabık hükümetleria 
çirkin an'anclerindcn biri idi. 
Nitekim Yavuz Sultan Selim bile 
Mısır seferine giderken bir 
tacirden birkaç bin lira 
ödünç para almıştı. Halbuki 
onun, eşiğinden tavanın kadar do· 
lu bir hazine bıral<tığı muhak· 
kak1 .• Acaba arasıra borç alması, 
iç hazinenin doluluğımu gözden, 
saklamak için miydi? 

Şurası sabittir ki zaman zaman 
sağdan, soldan para almak Os
manlı lmperatorluğunda adet ol· 
muştu. Bunun gülünç bir misaline 
Birinci Abdülhamit devrinde te• 
sadüf ediyoruz. O vakıtler, lstan
bula Fastao molla Tahir ismin
de bir elçi gelmişti. Sadra• 
zam Halil ve Derya kaptant 
Hasan Paşalar, dil birliği etliler, 
Fas elçisinden para istemeyi kur-
dular. istikraz kaziyesi, devletler 
ve insanlar arasında, ayni şekilde 
idare olunur. Yani dostluğa ait 
küçük bir mukaddime, beyne!· 
beşer yardımm vücubuna dair 
f elsefl sözler ve nihayet rical •• 
Pqalar da ayni yoldan yürüdü-
ler. Oımanh ve Fas hükumetleri 
ar~ındaki dini alakadan dem 
vurdular, bu iki dindaş hükume
tin yardım etmesindeki mecbu· 
riyeti anlattılar ve sonra sordulan 

- Fas Meliki Hazretleri bizo 
ne miktar akçe verebilirler? 

Elçi, böyle bir müzakereye 
memur edilmemiş olmakla bera
ber devletinin haysiyetini yük• 
ıeltmek için teklifi hoş gördü va 
uzun dir millahazadan ıonra ce
vap verdi: 

- Beş bin kese: ( iki milyo.ı 
albn) 

Sadrazamın kaşlan çatıldı, 
yOrll ekıidi, ağı1Ddao ıu aözlcr 
dökOldll: 

- Sayei ıahanede be~ bia 
keae akçayı bu bakir ve işbu 
kaptanpaşa karında,ımıı vcrcbili· 
riı 1 Zavallı elçi, için içirı kimbilir 
neJer ı6ylcmişlir? Beş bin kese 
akçayı verebileceklerini söy· 
liyen bu devlctliJcr, kLtsalarmın 
ağzını biraı claha açıp t• cnar 
bin, yirmişer bin kese nkça ver
seler, elbette mensup oldukları 
dnletin ihtiyacı 2ail olurdu. Fa
kat onlar, paralarına kiiil vuru
yorlar ve başk:ılannclan r:ırı 
anyorlardı. Bizim Lorçinr, i~le bu 
vaziyette husule gclmi1 şeylerdir. 
Nekadar yaıık ki biitçcoıizi :tur
layıp onları öde-miye ç11İı$ıyonız. 
Hemen Allah el ve yürf'k- gc:ıiı· 
liii yeraiol 1c 1c * 
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19 Klnunuıani 

r Siyaset Alemi l 
Borçlar Meselesi 
Karşısında 
Amerika 

Vaşington 18 - Hariciye Ne-
zareti, önümüzdeki) haziran tari· 
hinden sonra borçlar moratoryo
munun bir sene müddetle uzatıl
muı için yapılması muhtemel 
olarak gazetelerde mevzubabis 
edilen teklif hakkında bir şey 
ıöylememiştir. 

Bundan dolayı Hühiimetin 
mukabil batb hareketinin şekli 
malum değildir. 

Fakat bakim olan his Ameri
kan Hükumetinin şimdilik borçlar 
meseJesini kurcalamak istemediği 
merkezindedir. Harekete geçmek 
için de Lozan Konferansı veya 
ıair Beynelmilel bir faaliyet ne• 
ticesini beklemektedir. Kongre, 
borçlar vaziyetini şimdiki şeklile 
değiştirmek istememektedir. Yal
lllZ borçlular hattı hareketlerinde 
•crbest bırakılacaklardır • . Afrika· 
da birtakım yeni vergiler ihdası 
düşünülürken hilkiimetin alacak
larından vazgeçmesi halk tize· 
rinde fena tesir yapacağı için 
bu batlı hareket ihtiyar edilmiştir. 

Fransız 
Sosyalistleri 
Ve Borçlar 

Paris J 8 - Sosyalist Lideri 
M. Blum, Pöti Parsizyen gazete
ıinde, Sosyalistlerin tamirat 
borçlan hakkındaki kanaatlerini 
izah ederek diyor ki: 

"Tamirat prensibini terketmi· 
yeceğiz. Yapılan zararları madd.J 
bir tarzda tamir etmek haraç 
vermek demek değildir. Fakat 
hakkaniyet ve adli nısfet 
mecburiyetidir. Almanyanın ta
mirat borcu tabii hak üzerine, 
~aua doğrusu kısaca hak l\ze
rine müstenit bir borçtur. 

l'.facarislanın 

Moraforgomu 
Nevyork 18- Kredilerin 'tem• 

didi hakkında Macar Bankaları 
ile Nevyork Bankaları arasında 
cereyan eden müzakeratın inki taa 
uğradığım Nevyork Taymis gaze
tesi yazmaktadır, Çünki Macar 
Bankaları ( 36 ) milyon dolar tah
min edilen kısa vadeli Amerikan 
kredilerinin faiz ve komisyonunu 
6dcyebilecek miktarda kambiyo
ya malik bulunmaktadırlar. Ame
rikan Bankalarmıu Macaristandan 
gelecek çekleri kabul etmiyecek
leri ıöylenmektedir. Bazı Ameri· 
ka Bankalarının Macaristanda bir
takım alacakları bulunduğu ve 
moratoryom bolayısile bunların 
ilzcrine çek keşidn etmemekte 
oldukları muhtemeldir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ : 8 
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'B A B 'I ç i ... B A B E R L E R. l Gönül işleri 
• ,.. !sevgilimle Mi. _ __. 

Almanya;, Sılahlanmak Hakkımdır, Başkasile Mi 

Diyor - Rus}ra yeni vergi Topluyor Ev~en:~~z ma•um bir 

Almanya ~ .. ·' _ · _ ~ ~ ~e kızı, nası~a'. maceraper~t 
bır gençle aevışmış. Genç, kızı 

Silahnaca;;zm şiddetle. aeviy~.r. F~ka~ kız ati· 
6 den emm degıL Şımdıye kadar 

Dı·yor başından birçok maceralar geçen 

Berlin 18 - 1871 senesinde 
teessüs etmiş olan Alman lmpa· 
rator luğunun (61) inci yıl d~nll• 
mü münasebetile birtakım içti
malar yapılmıştır. 

KoJ,.,nyada Tahdidi Teılikat 
Konferansından: bahseden murah· 
has Raynbaben sabık muhariplere 
hitaben bir nutuk söylemiıı ve 
Almanyamn da diğer milletler 
gibi silahlanmak hakkına malik 
olduklarını söylemiştir. Dn.sel
dorfta da Almanyanm harp müc· 
rimi olduğu iddialarına ve tami· 
rat borçlarına karşı nllma~ler 
icra edilmiştir. 

Hitler de Berlinde bir nutuk 
s8yliyerek şimdiki hükOmet 
adamlarının tereddi etmemiş 
bir millet vücuda getirmek 

olduğuna, böyle bir millet vtıcuda 
getirildikten sonradır ki mDessir 

barict bir ıiyaset takip edilebi
leceğini söylemiştir. 

Hitler demiştir ki : 
Bir kısım AJmanJann Fransa 

ile, bir kısmının da lngiltere ile 

beraber yürümesine kail olması 
kAfi değildir. Alman milletinin 
bir kısmı, Alman milletinin kur· 

tulmasına kail olması. diğer kıs· 
mımn da Alman milletinin olması 
IAzımgeldiğine kail olduğunu ilan 
etmesi daha muvahkbr. 

Hindistan 
Vaziyeti 

Puna 18 - Gençlik birlttini 
idare eden kadın diktatör, tahri· 
kimiz nutuk söylediği için tevkif 
edilmiş vo on iki ay bapse 
mahkum olmuştur. 

Maharasbatra ıehrinin kadın 
diktarörile on bir ark5.dqı da 
tevkif edilmişlerdir. 

• 
Knraşi 18 - Müslüman. Me-

cusi, Parsi yüzlerce ayan. tacir, 
ve doktor, yerli mallar satın al
ma birliğinin içtimaında hazır 
bulunmuştur. Birlik siyasi mahi· 
yette olmayıp yerli mahsullerin 
sabşım temia edecektir. .. 

Honolulu 18 Amerika 
Ayan Meclisi Havai adalanndaki 
tahkikatın teahhuruna karar Yer· 
miştir. Adliye Nazırının tahkikat 
neticesine intizar edilmektedir. 

Hindiatanda aon rOnlerde çıkan lhttll'lerin çok kanlı olduğuna telgraflar 
btldiriyordu. Reaimde, Hint lhtılalcilerınin aÜHri polialu tarafından. d:ı~ıtıl• 
dıtJnı g-BrOyorsunuz. 
~~~__;~---=---~~~~~~ 

İspanyada Fırtına 
Bir deniz Ve Feyezan 

Londra 18 - Son zamanda 
Resmi Geçidi yağan şiddetli yağmurlar neti-

Alikant, 18 _ fspanyol Ret- cesinde, Trion ve Domegal kont-
sicümburu M. Alkala Zamora luklanoda mn.him feyezanlar ol-

burada bulunmaktadır. lspanyol muş, yüzlerce hektar çayır ıular 
filosu kumandanı Alvaro dö Güt- altında kalmııbr. 
yan Reisicumhuru amiral ge~i

sinde kabul etmiştir. Amiral bu 
münasebetle önilmüzdeki mayıs 

ayı zarfında (40-50) harp gemi· 

sile bütnn İspanyol sahillerinde 
bir geçit resmi yapmalc tasav-

vurunda olduğunu Reisicümhura 
söylemiştir. 

Fakat İspanyol harp gemileri 
kafi miktarda olmadığından bu 
merasime iştirak için Cenubi 

Amerkanın İspanyol hükümetleri 

donanmaları geçit resmine davet 

edileceklerdir. Reisicümhur bu 

tasavvuru hükümete memnuniyetle 
iblağ edeceğini söylemiştir. 

ispanya l<ırah lsviçreda 
Fontenblo, 18 - Sabık is

panya Kıralı hasta bir akrabasım 
ziyaret için lsviçreye gitmiştir. 

Veni Bir Tahtelbahir Ya~ıldı 
Tarant 18 - Arjantin hüktl

meti hesabına Salto isminde yeni 
bir tahtelbahir denize indiril-
miştir. 

Habeş Veliahtl 
Londra 18 - Habeş Yeliahti 

buradan Parise hareket etmiştir. 

Birçok evlerin halkı damlara 
iltica etmişlerdir. Son derece ıid· 
detle esen rüzgar telefon hatla• 
nm bozmuştur. Birçok yerler
den zarar Ye hasar haberleri 
veriliyor. 

Amer;kadaki Zayiat 
Glenolora 18 (Amerika) -

V ukua gelen f eyezanlar yüzün-

den ( 2000 ) ev mahsur bir hal
de kalmıştır. Feyezan sahası 

( 320 ) kilometre tutmakta olup 
alb vilayete ıamil bulunmakta· 
dır. Nnfusça teJefat haber veril
memiştir. 

Rusya Yeni 
Vergi Alıyor 

Moskova 19- HükUınet 1932 
senesinde gerek şehir ve gerek 

kasabalarda bir def ada alınacak 

bir vergi ihdasına karar vermif

tir. Toplanacak para ile şehir
lerde bina yapılacak, kasabalar

da ise iktısad! ve harsi mfiesse

seler vilcuda getirilecektir. Bu 
karar, beş ıenelik plAn icabın
dandır. 

bu gencin evlendikten Bonra da 
rahat durmıyacağından ve onu 
bedbaht edeceğinden korkuyor. 

Bu genç kız, bana sevgili.sinin 
ya~ını da söylemiş olsaydı, ken
disine daha kat'i cevap verebi
lirdi-. 

Gençliğinde çapkın olan 
adamlar, evlendikten sonra ek· 
seriyctle iyi bir koca ve temiz 
bir aile erk~ği olurlar. Yapbk
lan tecrübeler, onlara serseriliiin 
zararlannı göstermiştir. Artık ba• 
~ım dinlendirmek, maceradan kur
tulmak arzusu'ldadır. Sevdiği ka• 
dın biraz şahsiyet sahibi ise, onu 
tutmasını ve kendisini sevdirme.si• 
ni biliyorsa, bundan iyi koca bu-
lunamaz. 

F akak hent\z maceraya doyma• 
mış bir genç, evlenmekten ziyada 
numara doldurmak hevesindedir. 
Böyle bir gence düşmek te 
cehenneme düımekten farkh 
değildir. 

Binaenaleyh bu genç lau 
nasihatim ~udur. Sevgilinizin ya
ıına, şimdiye, kadar yqadığl 
hayattan bıkıp bıkmadığma ba
kınız. Bıkmamışsa evlenmeyiniz. 
Diğer taliplerinizden birile evle
niniz. izdivaçta aşk şart değildir. 

• 
E<..aıebilerde aşk izdivacı bemea 
de yok denilecek kadar azdır. 

* Nişantaşmd.ı S. K, Beye ı 
HAia seviliyorsunuz. Kızın sizi 

sevmediğini söylemesi biraz kap-
ru, biraz da sizi imtihan içindir. 
Ukaydinizden şikayet edişi ds 
bunun delilidir. O ıizden daha 
ateşli bir aık bekliyor. Bunu "'° 
rebilecek kadar ateşli bir ~enc
ıeniz derhal barışabilirsiniz. .. 

Beyoğlunda H. S. Beye: 
Kendi bulduğunuz kızı, aua

nızın bulacağı kıza tercih ediniz 
Çünki onunla siz evlenip siz ya• 
şıyacaksınız. anneniz değil. Bu 
işte annenizden ziyade sizin fikir 
ve reyiniz muteberdir. 

HANIMTEYlK 
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.· A ç L 1 K 
yftksek vaziyetini kabul ettiren 
bir insan hali var. Ben uzakla· 
ıırken muhterem tefeci &nllmde 
iki defa eğildi. Tekrar ona dön· 
dnm ve aUabaısmarladık dedim. 

duğunu doydum. Bu kapının 
önilnde büyük bir demir kapı 

vardı ve İnsan yığınlannın tema· 

sından gelen pkırtıyı hissettim. 

düm. " şato parmaklığı " cadd .. 
sine çıkbm ve tefekllnre daldım. 

Rastladıtım bu lnsa.nlar, ...,. 
ıın başlarım ne hafifçe ve ne 

ıevinçle salhyerlardt ve hayatta 

bir balo ıalonunda ayak llstO 
dl5nliyorlamq gibiydiler. 

Müellifi: Knut Hamsan Mütercimi: P. S. 

Acaba eserimden bahsedildi· 

tini duymamış mıydı ? Bu ismi, 
bu unvanı iıitmiı gibiydi. 

- Evet, dedim, bu kitap 
benimdir. 

Arbk bu kurşunkalemi 
parçasını bulmıya verdiğim 
ehemmiyete faşmamalıydi. 

- Bu kurtunkalemin r6zl1m· 

f 
de çok büyük kıymeti yardı ; bu 
benim için küçük bir insan gibiy· 
di. Ona minnettarım. Ve batara· 

sım muhafaza ediyorum. Evet, 

evet, hakikaten habrasım 1aklı· 

yacağım. Söz sözdilr. lıte Yazİ· 
yetim bu idi. Bu kurıunkalem 
ona liyıkbr. Alliha ısmarladık • 

Kapıya girerken, bende ıize 

Merdiveni inerken elinde kilçilk 
bir bavul taşıyan bir kadına 
rastladım. Benim yüksek tavrım 

karşısında, ürkekçe köşeye büzü· 
lerek bana yol açtı. Ona bir ıey 

vermek için gayriihtiyari cep
lerimi araştırdım. Hiçbir şey 

bulamayınca çocuk gibi alıklaş· 
tı1D ve başımı iğ-erek 6nilnden 
geçtim. Biraz ıonra onun da 
küçük dükkAnm • kapıııaa wr· 

Gtıneş tam cenupta. Öğle 
vaktL Şehir harekete gelmiye 
başlıyor, gezinti saati yaklaşıyor 

ve .. Kari Y ohan " ıokağında 
insan dalgalan, gülümsiyerkl Ye 

selamlaşarak, dal~alaruyordu. Dir
seklerimi vücuduma yapıştırdım, 
tostoparlak oldum, kaşede bu

cakta rastladığım ve Darülfünunun 

köşesinde gelip geçenlere bakan 

tamdıklara f6rllnmiyerek yQrtı ... 

Gördüğüm bu g6zlerde hiçbir 
endişe gölgesi yoktu, omuzlannda 

en küçük blr yük, hatta belki de 
hiçbir bulutlu dnşnnce, bu mes'ut 

ruhlarda gizli bir kllçUk azap 
bile yoktu. 

( Afkuı Hl' J 
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Kari Mektuplan j ---------- -----t-
Lüle Taşı 
• 
ihracatı 
ıViçin Durdu? 

Esk;şebirde çıkan ve biltün 
Eıki~ehirlilerin medan maişeti 
olan lületaşı ihracatı hakkında 
biraz izahat vermek istiyorum. 

Halihazırda elinde lületaşı 
bulunan esnaflardan ihracat ya
pan tüccarlar mubayaa etmiyor· 
lar. Zira hükumet lületaşınm ih· 
racma mlisaade etmiyor ve hil
kUmetlıniz buna sebep olarak 
ta lületaşınm bir firkete 
imtiyaz halinde verileceğini 

eöyliyor. Esnsf, tüccar utea 
buhranlı olan fU u.manda elinde 
bulunan Oç beş kuruştan ibaret 
ıermayesini bağladığı lületaşının 

,Ozüne bakıp duruyor. Hüküme
timizin böyle imtiya% fikri varsa 
bile hiç olmazsa elinde lületaşı 
bubnanlarm mallarını ihraç ettir· 
dikten ıonra yaparsa daha iyi 
alacaktır. Eskişehir 

A.. REMZi 

Cemiyet Böyle Olmalı 
Hayli zamandır hastayım. 

Ben Guraba hastahanesinde ya• 
ıarken çocuklarım muhtaç ve 
•efil bir vaziyette kaldılar. Bunu 
haber alan Lokantacılar cemiyeti 
yardım sandığı hastahaneye me· 
mur göndererek habnmı sormuş 
ft yirmi beş. lira göndermiştir. 

Pek lüzumlu zamanda imdadıma 
koşan cemiyete kal"ŞI teşekkür)e .. 
ıimiD neşrini rica ederim. 

Guraba hastahanesinde 
birinci koğu~ta kebapçı 

SÜLEYMAN 

Bir Sokak Halkmm Ricası 
Bcyoğlunun bir köşesinde bu

lanan Ayaspaşa ·mahallesinin Su
lak çeşme sokağında on gün ev
Yel lağım patlamış, hala yapılma· 
a:uftır. Pis kokudan sokaktan 
feçilmez oldo. Belediyeden der
hal tamirini rica ediyoruz. 

KADRi 

Mazot Ve KömUr Meselesi 
Son senelerde bazı şehirleri

mizde elektrik tesisatı yapılmış
hr. Samsun, Giresun, Kastamonu 
ilah.. Tesisat yapılırken içinde 
bulunduğum Samsuna üç maki
ne kurulmuştu. Kastamonuda iki 
makine var. Geçelim bu makine 
adetlerini; geçmek te doğru değil, 
beher makine 30 bin liraya ma• 
lolmuş .• 

Bunlan yaparken işlemesini 
temin için yaptığımız masrafa 
dikkat etmeyiz. Bu makineler 
mazotla işlerler. Mazot Türkiye
mizde yapılmaz. Makine ikide 
bir arıza yapar. Makineye lazım 
alan yedek parçaları biz yapma
yız. Ufak bir vidasını yapmadığı
mır, her ay mazot yüzünden 
bir haylı paramızın Avrupaye 
gitmesinden haşka bir şey te
min etmiyen bu makineleri ne
den kullanahm ?. 

Bu kabil işleri yaparken ıUs, 
wafel ve incelikten kaçarak 
kaba, fakat dayanıklı ve az mas· 
nflı olan buhar makinelerini 
tercı"lı etmeyi düşün.sek ne olur
du."f Tnrkiyemizde su ve kömür, 
k&nür olmazsa odun bulmak ko
laydı. Yeter ki kendi tavamızda 
yanan kendi yağımız olsun .. 

Kaıt:.monu: A.F. 

Cevapları r.nz 
Karilerimizdcn H. Sıtkı Beye: 
fıtifatmıza teşckkilr ederiz. 

Bahsettiğiniz resimleri gönderir-
1eniı istifade edilip edilmediii 
••hr-ce.kbr, efendim. 

SON POSTA 

Paris Mektupları 
Fransız Payıtahbnda 
Olarak Her Sene 

Vasat 

(25,000) Kişi 
Kaybolur 

Paris Polis Müdüriyeti Kayıplar Şubesi 

Müdürü Temin 

Kaybolan Herkesi 
Öldürülmü{ 
F arzetmeyiniz 

Ediyor: 

Muaggen bir semtli! şüplıt!ll hir flafc' a karşısında kaldığı zaman polis mlidiirigetinin yaptığı ilk 
şeg: Şüpheli eşhasın do~yalarını korıştırmtJktır 

Paris; 14 (Klnunusani) - Bu 1 da ziyaret eder. Paris polis 1 Therese'in babası tekrar Mösya 
sabah gazetenin ilk sayfasında: müdüriyetinin bu nazik memuru Page'in odasındadır. Fakat bu 

- Yine bir şoför kayboldu. şikAyetçileri dinler, kuvvet alır, defa yeis hiddete münkalip ol .. 
Serlevhasını görünce merak et· icabında nasihat verir. muştur ve M. Page onu teselliye 

tim: Kendisi senelerdenberi bin- çalışmaktadır: 
- Acaba bir Renede Pariste lerce dertliyi göre göre mükem- - Kendinizi üzmeyiniz. Kazı· 

vasati kaç kişi kaybolur, dedim, mel bir ruh doktoru olmuştur, nızın başına gelen vak'a. tamir 
sordum: ,., herkese verilecek cevabı bilir kabul etmez, fakat o kadar da 

feci değildir. Nihayet bir izdivaç 
- (25.000) kişi cevabını ver

diler. Belki mübalağaya hamle
dersiniz, siz vak'ayı bizzat 
"Paris Polis Müdüriyeti Kayıplar 
Şubesi Şefi" M. Page in ağzın
dan dinleyiniz : 

- Evet efendim, yanlış işit· 
mediniz. Pariste, daha doğrusu 
11 Sen n vilayetinde her sene 
vas:ıU olarak ( 25000 ) kişi kay
bolur. Fakat bunların he pisi de 

öldürülmüş veya intihar etmiş 
değillerdir. Birçoklarım uzun 
veya kısa bir zaman sonra bu· 
luruz, birçoklarının da kendilerine 
yeni bir bayat kurmak için uzak 
semtlere gittiklerini anlanz. 

M. • Page n elini uzatarak 
masasının üzerinde ikiye k.dlana~ 

rak kıvrılmış bir kağıt aldı, açb: 

- Size yalnız bu sabah sekiz
den ona kadar haber verileo 
kayıpların listesini okuyayım, 

bakamz: 13 zevç, 6 ze•ce. l l geç 
kız, 7 clelikauh ortadan kaybol
mU§tur. Fakat daha "akit erk~ 
dir. Bu liste akşama kadar 
hiç ıüphesiz 6ç dört defa 
ziyadeleşecektir, fakat biraz 
evvel de a6yledim, bunlann 
hepsi de feci bir akıbete kavuı~ 
mus değillerdir.• 

• 
Gülenler, Ağhyanlar 

ve verir. Bir romancı için Mösyö 
Page'mn odasından daha istifa
deli bir yer mevcut değildir. 

* LOtf en Kızımı Ruf unuz •. 
işte ilk nilmune, işçiye ben

ziyen orta yqb bir adam Mös· 
yö (Page) ın önünde elleri tit
riyerek gözyaşı içinde anlatıyor: 

- Efendim, kızım Therese 
iki gündür, eve dönmedi, annesi 
delirmiş gibidir, çocuğumuzun 

öldürülmüş olmaSlndan kor· 
kuyoruz. Bu sebah gazetede 
" Sen " nehrinden bir genç kız 
cesedinin çıkanldığını okudum, 
Morga gittim bakhm. o, değil 
Fakat muhakkak onun da başına 
bir felaket gelmiştir. 

M. Page bir diplomat ince· 
liği ile daha az meş•um ihtimal
lerin do tasavvur edilebileceğini 

söyledi, Tberes vakıA ciddi, na• 
muslu bir genç kızdır, fakat ni· 
hayet "fazilet., yollarından hariç· 
te biraz gecikmiş olabilir •. 

Fakat Therain babası bu ih
timali ifitiı ifitme.1 ıarardı: 

- Asla, aıla, diye bağırdı. 
Zavallı çocu• mutlaka 6ldilriil
m~tib-. 

* 24 Saat Sonra .. 
Sahnenin lisl tarahnı bir 

gün sonra öğrendim, hayır 
Therese öldl\rülmemi§tir. Hayatı· 

mn ilk aşkı ile bir otelde ya· 

pmaktacLr. Paris polisi pek 

ile de bitebilir. 

- Mümkün, fakat siz bana 
söyleyiniz, kızım nerede? 

- Maalesef onu söyliyemeyiz. 
- Neden? 
- Kızımz 22 yaşındadır. 

Rüştiinü ispat etmiştir ve 
adresinin haber verilmesini iste
memektedir. Arzusunun hılafına 
hareket edemeyiz, kanun manidir. 

* Zevciniz Bulundu .. 
M. Page şimdi bu babaya 

verdiği cevabı biraz sonra da 
zevcmın kaybolduğunu haber 
vermiş olan bir kadına tekrıır 

edecektir: 

- Madam zevciniz bulundu, 
ııbhattedir? 

- Nerede? 

- Söyliyemcm. Çünki zevciniz 
adresin ifşa edilmemesini iste
miştir. 

Kadm gürledi: 

-Ne demek? Söyliyeceksiniz. 
Söylemek mecburiyetindesiniz. 
Aksi takdirde yapacağımı beo 
bilirim 1 

Bağırıyor, elindeki şemsiye 
ile masanın üzerine vuruyor, kırıp 
döküyor. Fakat M. Page bu gibi 
hadiselere ahşkındu-. Tekrar edi· 
yor: 

- Israr etmeyjniz, kanunun 
hUkmü böyledir. 

- Güzel kanun doğrusu. Fa
kat ben onu kendim de bulurum. 
Merak etmeyiniz muhal<kak met
resi ile beraberdir. On yedi se
nelik izdivaçtan sonra yapacağı 

Klnunusaa 19 

Dünya Garibeleri 

Hindi çinide 
Bir 
Maceraperest 

1 

Hindiçini muhabirimiz. Nif• 
Hanım, Uzak Şarkı, maceraperest 
görünerek kohy para kazaıımıy• 

elverişli bir saha addeden bir 
Danimarkalının başından geçen 

hem gülünç, hem de korkunç bir 
hadiseye dair bir mektup gaıı-
dermiştir. Mevzuunun garabeti 
noktasından kariltrimize arzedi· 
yoruz: 

Bankok, (Hususl) - Sinirleri
nin kuvvetine ve cesaretine pek 
emin olan bir Danimarkalı, Ame

rikada ve Afrikada birçok ıergO
zeştler geçirdikten sonra buraya 
geldi. Danimarkalı, bir gün Ame-

rikada (150) kat yüksekliğindeki 
bir binanın dam keaanndald 
brahzanları üzerinde başı dönme
den ve düşmeden dolqnuya 
muvaffak olmuıtu. 

Danimarkalı bu bAdiseden 
ıonra Amerikamn birçok felıir
lerinde para mukabilinde para. 
şütle atlamak tecrübeleri yape 
mışb. Hatta bu tekliflerinde.a 
birçoğu, tehlikenin büyüklüğüıtoo 
den dolayı reddedilmişti. Mera
keşte bir Müslüman kadınmm 

resmmı almak isterİCen halk 
seyyahı taşa tutmuşlar ve kova
lamıya başlamışlardır. 

Fakat Danimarkalı cesareti 
ve soğukkanlılığı sayesinde bütün 
bir şehir halkının elinden kur
tulmıya muvaffak olmuştur. 811 
adam geçenlerde buraya geldL 
Hakikaten birçok fevkaladelikler 

yapb. Bu arada herhangi bir 
yılanı kuyruğundan tutup iste

diği gibi hareket ettireceğini de 
iddia ediyordu. Bu fırsata geçen 
gün nail oldu. Sokakta, yarı ber 
line kadar bir kovuğa giren bir 
yılana tesadüf etmişti. 

Danimarkalı bir kısmı dışarcl6 
olan yılanı görünce, hemen koy· 
ruğundan yakalamış ve çekmiye 
başlamıştır. 

Fak at Danimarkalı bOttm 
kuvvetile çekip çıkardığı yılanlıa . 
karşı karşıya gelince şaşırmt1 

kalmışbr. Delikten çıkan hayYaJI 
Kobra cinsinden çok tehlikeli biı 
yı~andı. 

Zehirli "' kocaman kafasile 
Danimarkalının üzerine saldırınca 
biçare seyah cesaretini kaybetti, 
büyük bir sür'atle kaçarak ölüm 

tehlikesinden kurtuldu. Bu yazım 
ile şunu demek istiyorum ki Hin
distan, Hindiçini gibi memleket
ler artık bir macera bucağı ol
maktan çıkmışlardır. Hayat 
Garpta ne ise Uzak Şarkta da 
odur. 

daha masanın üzerine ftl'da.. 
Ve mösyo Page anladı ki firari 
zevç bu kadım bırakıp kaçmakta 
tamamen haklıdır. 

* Facia kısmı da Var 
Fakat biz bu dakikaya kadu 

kayıplar listesinin gülünç, yahut 
ta tabii kısmlarını gördük. Bunun 
bir de feci kısmı varclır: De!il~r1 
hastalar, ihtiyarlar, ölüler.. ve 
işte M. Tagen vazif ı:slndc hiç 
ıevmcdiği şey de budur: 1 Ifıd eyi 
gidip alA.kadarl:ıra lıah~r ver . .!ki 

Zevcini kaybeden kadın, üç 
gündür zevcesini bulam:yarı zevç, 
bir haftadır kızının eve dönmedi· 
ğini gören anne, hulasa Pariste 
kaybolan herkes biri defa ma
hallesinin polis komiserliğine uğ
radaktan 901ll'& ekseriyetle polis 
macıüriptia• pJ.ek M. .. Pap!'f ı 1 

kısa bir zaman içinde firarinin 
izini bulmq ve bulduğunu da 
babMIU laabs wsmiftir. Şimdi 

bu muydu! 
Kadm ,emsiyesini 

- Fakat ue ç:.ıre, " '. ie 
bir defa 1 YUH'edir. yapılacaktır, diyoı. 
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Bilir 

Misiniz 

NiçirJ? 

Tavuk Hipnotize 
Edilebilir Mi? 

Elıll ha~anlarıo en aptal 
bay•anlarından biri tavuktur. 
Fakat Fran11z Alimlerinden biri. 
tavukların hipnotize edilebilecc
Jial göstermiştir. Demek ki, ta
ftiun da bir zekası Yardır, ve 
bu zeklaana kontrol etmek mllm
kllndOr. 

Fransız Alimi uzun tecrUbe
den ıonra bu neticeye varmıştır. 

Ba tecriibeyi siz de yapabilirsiniz. 
Tavuk besliyenler bilirler ki, ka-

çtık bir ısrar iJe tawğu on, on 
bq dakika tesir albnda bulun
durmak mllmkündür. 

Bakmaz nasıl : 

Evveli tavuğu arka üsto ya
bnp, gagasının altını okşaymaz. 

O yavaş yavaş başını sol kana· 
dınıo altına sokacak ve öylece 

kalacaktır. isterseniz bir te
bqir alanız. Tavuğun etrafına 
bir çızgı çiziniz. Sonra 
yavaşça başım kanadı albndan 
pkanp gagasının ucunu çizgiye 
dayaymız. Tavuk baıım kaldır
maksızın çizgiyi baştanbaşa göz

den ıeçirir. fakat yerinden la
.Wdamaz. Olduğu gibi durur. 

Tavukların bu hususiyetlerin· 

elen istifade eden bazı oyuncular, 

nryetelerde bu tecrübeyi bir 
numara halinde yapar ve aeyirci
leri eğlendirırler. 

Saçlarımız Niçin Ağanr? 
Saçlanmız, dibindeki guddc

lerden ııda alır. Bu guddeleri 
de oradan geçen kan damarlan 
besler. 

Zaman ile bu guddeler ihti· 
1arlar. ifrazatı azalır. O vakit 
uçlarımız ağırmıya başlar. 

Bazan az ve bUyük bir fell
ket saçlanmızı birdenbire beyaz-
laşbrabilir. Çünki fazla heyecan 
Yllcudümüzde zehir yapar, bu 

uhlr kanı bozar_. Kan damarla
nmn aaç guddelerinc verdi-
ti rıdanın mahiyeti bozulur. 
Fakat bu heyecan geçtikten son
ra ıaçların tekrar tedricen Iİ
yahlaşbğı görülür. 

• 
Çiçekler Niçin 
Renklidir? 

Çiçekler, b3cek, kelebek gi
bi haşerelerin yardımile çoğalır

lar. Hqereler çiçekler tızerine 

konup erkek çiçeiin tozlannı 
ala, diti çiçej'e naklederler. Bu 
aakil nebaba bir nevi çifleıme
llne yardam eder. Hqereleria 
Mbab g8rebilmesi için, nebatabn 
renglrenk çiçekleri vardı. Bu 
ftllkler bir nevi cazibe kuvve
tidir. 

Bqımız 

Niçin Agırır? 

ikide bir bizi rahatsı:& eden 
bq ağnsımn Oç sebebi vardır. 
Birincisi mide bozuklup, i'finciıl 
sislerin JorrmJuP, llçOocila 

SON POSTA 
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Hazreti Adem, eğer yaşamıt olsaydı, 
bir milyara kadar aayamıyacaktı. 
Her saniyede bir rakam uysa bile 
yine muvaffak olamayacaktı. ~~~PR~A' 

.f1 

J 
.._:-h Dave tucker vaktile soy-

• ~~'~"> ~ ~~ğu. b~nkanın şimdi 
. .,,. ıkınca mudilrüdür, 

'h . •w..6 
~r~~ ı 

/~~:L."f~ -

Bu adam bir Rustur ve 
300 okka ağırlığında bir 
beygiri arkasında taşır. 

Vlakl namın• 
dikllmlf ba •• 
llU tqa. 

Bu akedl her ıene 
nngiru deiittirir. 
Bir aene beyn bir 
..De siyah tilylO. 

Polisin Başına Neler Gelir Musolini 
Diyor Ki: 

Bir Polisin, Başından Geçen Garip 1 öyle politikacılar - ı.;, u11 
Vak'alardan Bazılarını Anlatıyor hayatta 01duıdan bwyuında ısrar 

ederler. 

Polis ne için ve ne vakit da- ı 
vet olunur. insanlar, sinirlerine 

haki molamadıkları için, bu yüzden 
polislerin çok garip vak'alara 

şahit olduklarını tahmin edebilir
ıini1. 

65 sene tecrübesi olan bir 

polis başından geçen fU vak'cıları 

anlatıyor. 

·Mutfakta Hapsedilen Damat 
Bir glln telefonda bir kız bizi 

ınr'atlo evine çağırıyordu. Sebe

bini sorduk. Babasının evde sev
gilisini öldürmek tızere olduğunu 

bildirdi. Eve kottuk bir de ne 
görelim. Baba, kızının aeygilisini 

yakalayıp bağ!amlf, aonra mut· 

fağa bapsetmit- Bir ay zar
fında kızile evleneceğine dair bir 

kağıt imza1Amadıkça serbest ba

rakmıyacağınt ıöylüyordu. 

'-~================= 
batlayao buzukluk-

dur. 
B 'iın ı ğrıdığı :ıaman bu Oç 

ıebepten birini arayınız ve hakiki 

ıebebi bulduktan aonra tedavisini 

ona g6re yapınız. Ban mOzmin 
baı ağnlan bunlann hancanda 
ıebeplerden tevelliit edebilir. Fa
kat bu marazi bir haldir. Alell
de bat ağrıları :ralnız bu tlç H

beptea ileri ıelir. 

Tahkik ettik. Gencin uzun 
milddettenberi kızın arkası sırası 
dolaştığanı ve bir türlü evlenme .. 
diğini öğrendik. Fakat babaya, 

kimsr.yi hürriyetinden men'e hak

kı olmadığını söyledik ve oğlana 
serbeat bıraktık. 

Ev Sah;bi Ve Kiracı Kavgası 
En çok davet edildiğimiz 

vak' al ardan biri de ev sahibi 
ve kiracı kavgalandır. 

Bir gi1D ev sahibinin biri ki· 
racısmın qyalannı sokağa atı· 
yordu. Kitaca telefonla merkez

den bizi çağırda. Gittik. Ev sahi
bi ba;myordu. 

- Efendim. kirama vermiyor
lar, çaba diyorum çıkmıyorlar. 
Ben de eşyalanm atıyorum, ken
dililderinclea PklDIJa mecbur 
olaunlar. 

Bir difer " sahibi, klracı11· 
mn çocuklarmdaıı tiklyet edi
yordu. KiraCJ evi kiralarken ço

cuğu olmadafım Baylediği halde, 

iki çocuğa olduğunu, çocuklann 

eYİ tahrip ettiklerini iddia ediyor 
ye kiracıyı kapıdqan etmiye 
çahfıyorda. 

Bunlara benzer daha ne gtl

IOnç wak'aJar vardır. Fakat hep
.mı 16JlcmiJ• selmu kL. 

* Tek fikirli adamdan, Ye tCk 
fikirli kadından korkunuz. 

* Milletlerin hayab pkuli su-

rette bkişaf eder. Zengin mil

letler fakir, fakir milleUcr zengin 
olabilir. 

* Merasimin, ziyafetlerin, teza-
hüratın ve mümkünse nutukların 

az olmasını tavsiye ederim. 

* Bug(ln yaııyanlar, 6lenlerln 
miru bıraktddan iyi ıeyleri mu

hafaza •e idame, gelecek nesil
ive yeni eserler hediye etmekle 

muvuzaftırlar. 

* Teferruabn Ye taht! mesele-
lerin hatırlanması ibtiyarlığıa 

başlacLğma allmettir. Onun için 

bea habrabau Jazmıyacajua. 

* 
Ben mllfldllitm Ye fena gi)a

lerin miımettanyun. Bedbaht 

pnlerim, ma'ut gthılerimdea 

daha çoktur. iyi gllnler bana 
bir ıey ağretmedi. Fena ılinler 
bana J•ı•m•aın mnuu ljntti. 

Sayfa 1 

1 
1 
Bu El 

Sizin Elinize 

Benziyor Mu? 
Bu sütundaki resme balcm11 

ve elinizi bu elle mukayese edi

niz. Sizin eliniz de böyle k .... 

yuvarlak ve tombul mudur ? Par

maklarınız kısa ve ıişman uudar 1 

Bu el sahipleri yemiye dllt
ldln olur. Rahat ve huzuru pek 
severler. Sıkınbya gelemez. 

iyi tilccar olurlar. ÇUnki pratik 
insanlardır ve manbklan salim

dir. Boynk ticarethane aahlpferi. 

ne dikl.at ederseniz, onların ele 
leri ekseriyetle bu ıekildedir. 

Bu adamlar iyi pllnlar kvru 
ve. bu plinları muvaffakıyetle tat--

bik ederler.Muhakemeleri kuvvetli
dir. MOşknl iflerdc ekseriya ba 
kabd adamların bakemliğiao mlı
racaat etmelidir. 

Bu gibiler slSz söylemekte mah& 
değildirler. Onun için muallimlik 

avukatlık gibi umum önünde ıb 
söylemeyi istilzam eden meşleJl. 

lere intisap etmemelidir. 

Yuvarlak Ye tombul elli in
sanlar ıişm:m olurlar. Hesapfa,. 

nnı da iyi bilir ve iyi kuaıurc 

lar. Bu adamlan kazanmık çok 
kolaydır. Onlara eğlence , içki 

ve ziyafet teklif ed~. Mukaw .. 
met edemezler. 

Bu tipte kadınlar iyi aDD4t 

olurlar. Ufaktcfek şeylere ehem
miyet vermezler. Çocuklarina n 
evlerine düşkilndürler. Tabiatea 

şen, vurdum duymaz. mea'al 

kimaelerdir. 

Damat 12 
Kız 20 
Yaşında · 

Çlnde eok defalar 12. 13 
yapıda hen&z bll~lğa ennlf " 
ya ermemiı çocuğu ı<l - 25 ,... 
pnda bir kızla evlendirirler. Ba 
izdivacı ekseriya kayınvalcleler 
hazarlarlar. Makaatlan eve be._ 
va bir hizmetçi almaktır, km 
gelin diye eve geJdikteD -
kaynanasıma airi oJur. 

Kaynanuı olursa. kaynınat
mn hizmetçisi olur. Bu defa 
koeutm 7etiftirmek •uiful ele 
OM d&pr. 
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- Devletliı Vezir, dedi, ya
nına geliyorum. Fakat bu yiğitler 
benim kan ve can kardeşlerim· 
dir. İzin ver de doya doya sarma• 
ıaLm, kana kana ağlaşalım. 

Veda, cidden hazin olmuştu. 
.. Erkek güzünden yıldırım çıkar 
amma yaş çıkmaz " diye öğünen 
Baki ağa bile ağlamamak için 
gülüyordu. Fakat dudaklarından 
dökülen her kahkaha bir şehka 
esi veriyor ve karşısındakilerde 

o tcıiri uyandırıyordu. Usta Bo
hor, ıersem sersem düşilnüyordu. 
Gülsnm Hanım, çevresile kirpik· 

•lerinde ııralanan incileri devşiri• 

yordu. 

ı Biraz sonra kafile, fstanbula 
doğru yürüdü. Hepsi, biribirine 
kDskünmüşler gibi, susuyorlardı 
Ye yine hepsi, Dede Sultam dü· 
~llnüyorlardı. Koca derviş, işte 

wadioi yerine getirmiye başla
mııtı. Şüphe yok ki diğer aöıleri 
de yerine gelecekti. Bu hayal ve 
ıbu itimat, Sipahi Ahmedio ru
hunda altın kanatlar yaratıyor 

n gaznnnn önilne geni~ ufuklar 

açıyordu. Baki Ağa, kırk 
biıı filoriden teşekklll eden 
aari ye parlak bir çimen O:ı:erin

de yürllyor gibi idi. Züpte 

Bey Edirne Kethlldayerliiini, 
Sinan zade lhtisap ağalığını, Ka· 

ranfil otlu Muradiye tevliyetini 
.ıevk ile, zevk ile idareye başla-

au,lardı. Usta Bohor, bir yalı 
boyunda kendisini bekliyen Nimeti 

bir dakika evvel elde etmek için 
atını mahmuzlnmıya cür'et gös-

terecek derecede kendinden geç· 

.mişti. Üç bostancı, diğer erkekle

rin aarıldıklan esrarlı sükunun 

teairi altında tuhaf bir ~alet, dal

gınlığa benzer bir ey geçiriyor· 
lardL 

Yalnız Gülsüm, kocasının 
düşUnccli halile bir kat daha 

beybeUeşmiş görünen mert çeb
resını bariz bir hayraniyetle 

rözden geçirerek için için şarkı 
tkuyordu: 
Göğsllnde beni uyutsana 

Ôpüşlerinle avutsana 
Eridim aşkınla su oldum 

Yudum yudum beni yutsanal 

* 
- Aha, İstanbul! 
Menekşe çayırından ayrılalı

beri di!ıizleşen kafileden ilk yük· 
ıelen !es bu oldu. Kelimeler 
hangi ağızdan çıkmıştı? Meçhul. 
Fakat hepsi, ayni nidayı haykır· 
mışa benziyordu ve hepsinin gözil 
Jllkaek kale duvarlarının orta
aında azametli bir kol gibi açılan 
Edime kapısına bakıyordu. 

Sipahi Ahmet te, Baki de, 
Sinan zade de, Karanfiloğlu da, 
Zilpte Bey de İstanbul kalesinin 
taşlarından kelimesiz bir destan 
gibi aızan Türk menkıbelerini bi· 
lirlerdi. Hele Edimekapıoın soluna 

dn~en Eğrikapıya pek iyi tamr
lardı. O kapı Türk kılıcının ucu 
i1o açılıveren yem bir tarih met-
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AMIZ 1 

• Bütün Avrupa gazeteleri 
OCAK ARKADAŞLARI 

fnkallde, emıalalz, dehıetll, cazibeli, kudretli, ıayam ha)"l'et, ıBrnlmemlft parlak. muuatr, 
film aıfatlanıu kullanıyor. Sis de bu bllyU.k filmi 

SiNEMASINDA 
görmelisiniz. iEiüi:j5; hali idi. Tiirkler o kapıdan asır- 9'11!1111'~ 

lan çiğniye çiğ-niye yeni bir 
devreye girmişlerdi. 1453 senesi 
mayısının yirmi dokuzuncu sah 
glinil, Eğrikapıdan giren ilk 
mu~affcr müfreze, yalmz lstanbu
lu Türklüğe maletmekle knlma· 
mış, tarihin btiyük bir devrini 
kapayıp yeni bir devir açmıştı. 
Ellerinde kılıç, dillerinde sayha, 
o kapıdan içeri atılan bir avuç 
Türk, bir cihan devirip başlca 
bir cihan yaratan mimarlar kafi-
lesi idi. Onların taşıdığı keskin 
kılıç, hünerli bir alet gibi kaina
tın hafızasına ıilinmez destanlar 
işledi. 

Bizim 
DakLilo 
Şark Yıldızı Selma Hanı· 

mın hatırah iki, üç gilne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
bergün gördüğünüz, bizim 
içli, hassas, inco daktilomuz 
alacakt:r. 

BİZİM D AKTILO: Kevser 
Hanımdır. Sekiz on seneden· 
beri başından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo ) sizi Selma Hanımın 
bat•ratı kadar ve belki ondan 
ziyade alakı..dar edecektir. 

Sipahi Ahmetle arkadqlan 
bu büyük destanı kale duvarlarımn 
her kovuğuudan işitebilecek kabi· 
liyette idiler ve Edirnekapıdan 

girerken gözlerini İğrikapı tara
f ma çevirmişlerdi. Sanki destanın 
en heyecanlı parçalarım iıitnıek 
istiyorlardı. Bu, Türke mahsus 
bir hassasiyet Ye yine Tnrkn 
neşeye, gurura dilşilren bir 
alAkadar. 

Onlar, binlerce isimsiz tehidin 
hatıralarını taşıyan bu kutal ge-

çitten yllksek bir heyecan Ye 
derin bir huşu ile geçtiler. ls-
tanbul soknklanna girdikten ıon· 
radır ki o manevi haletten biraz 

kurtuldular ve atlarını koştur· 
mıya başladılar. Gün batarken 

Bayazattaki Sipahi hantna gel· 
mişlerdi ve biribirlerine ayni 
cümleyi devrediyorlardı: 

- işte geldik, bakalım bab
bmız ne gösterecek? 

Ağızdan ağıza intikal eden 
bu cümlede hepsinin içini yakan 
helecanlı bir intizar, bir bekleyiş 
titriyordu. O sabahki tesadüf: 
Mırim Çelebinin önllno geliveren 

umulmaz nimet, bu yiğitlerin 

benliğine bulyadan ve daliınhk
tan milrekkep bir şal sarmış gibi 
idL lstanbulun ıokaklarına, hal· 
kına değil, handa kaynaşan Si· 
pahilik manzarasına. o muazzam 
velveleye bile bakmıyorlardı. 
Uykuda gezenler gibi ıuursuz 
bir yakaza içinde bulunuyorlardı. 
Oda aramak, yerleşmek gibi 
işleri o şuursuzluk içinda yapı· 

yoalardı. 
( Arkaaı nr ) 

ZENCi HEYETi 
FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

fevkalide alkıılanıyor. 

MuvaffakiyetJ Hakiki muzafferlyeU 
DOUGLAS •• MISS COl(S, cadan, 

Gtrla n Boyı'ları lle halkı teahlr ediyorlar. 
Yelli "LOUlSlANA. rlvtlıll blr ce•herdlr. 
Ve 11 tabloaile ıld memallld harrentn en• 
aıta•a cötUr~ce1clerdJr. Yeni Zenci heyetini 
rörm.ık cğloncell ' aaat reçtrmek demektir. 
Her akfam 21 112 ta auvare. Yana Ye per
tembe rUnlerl aaat \7 de mekteplilere H 

umu•• matineler. Cum.. çu•U't .. ı .. 
pu•r weda matlnelerL 

BILLİE DOVE 
BOY ALI MELEK 

filminde gece batnkhanr hayatını 
ya~ıyor Y~ aşk çıkıyor 

Raşit Riza tiyntrosu 
Şelı:adebı91nda 

19 lklncık~nu:t aalı ve 2) tnıamba 
aktamı uıt 21,30 da: 

Kocama bir metre. 
Vodvil 4 perde 

·~ 

C HENNEM 
MELEKLERİ~ 
Cür'et ve cesaret.. Kahı amanlık 

ı. noktai nazarmdan kat'iyyen 

unutulmıyacak harikulide bir 
eserdir. 

DARÜLBEDA Yl Temsilleri 
Bugün akşam saat 21,30 da 

ONLAR ERMiŞ MURADINA 

Şehndebatı 

Ferah sinemasında 
Bu i'CU 9,!J da 

Muaıaa!'D ramuan proıramına lll•etea 

Çarina balo heyeti 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Dıaoalir Doui'IH •• sencl daoa5r Ye 

danıöElerdeo mil ·ckkep 

Zenci Revü heyeti ' 
LOUISIANA 

t&tab1o1uk mua:ın:am ruil aUvare aaat 21,SOda 

Tayyare Balosu 
Klnunuıanlniıı yir ni birinci p•~ 

ıembe g-ünil akşamı Makıiaıde nril .. 
cek Tayyare baloıunun çok mGkem• 

ve 

Akşamdan İtibaren 

914 -1916 
Türkün vatanını Müdafaa hususunda gös
terdiği kahramanlığı tasvir eden Türk ve 
lngiliz ord Jlarının yardımile vücuda geti-

rilmiş sesli ve sözlü muazzam harp filmi. 

• 

OPER 
Telef on. Opera : Beyoğlu 3088 

• Artistik : Beyoğlu 2rs5 I 

e 
'da 

Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz. 

mel olmaaı için lıtanbul Tayyare l u·ıl B .. k .. 
Şubesi tarafından ehemmiyetle çala- nl er ugun u 
tılmaktadır. Bu baloda danı müaaba- • 1 

Menenjit Fe:akeli 
Adana 18 { A. A) - On iki 

menenjit muaabıod&.11 altuı 6.1-
müştür. 

k .... yap•••cak ve birincil.it• k·za~aD idareyi Yıkmak 
çıfte, yeril malından bırer hedıye 

•erilecek, Makıinı repretuYarındaJd 
mllntahap •aryete numaraları gaste
rllecek, birçok mQeaseaelerden te
berru edilen kıymettar euayı havi 
huıuıi ve ej'lenceU bir pl7anro çe
kilecektir. Her ıene fevkal&de rat• 
bete mazhar olaa Tayyare baloau• 
QUQ bu ıene daha parlak olmaıı 
lçln bütün hazırlıklar ikmal edilmiı
tir. 

Silahlı Sarhoş 

• 
istiyor 

Berlb, 16 - Hitler, Hinden
burgun yeniden reisicilmhur in· 
tihap edilip edilmemesi hakkında 
şu mOtaleada bulunmaktadır: 

"Almanyanın hali hazırdaki al.
teminin ilgasını intaç edecek her 
hadise, Almanya için harici nok
tai nazardan bir kazançtır. Medeni 
devletler camiasmda, Almanyayı 

Bir Kahve Halkına Taban
ca ile Saldırmış 

bir rliküıı olarak bulundurmak 
için yegane çare budur. 

Tarihte miHetimizin dahili Ye 
harici bir devresine bağla kalacak 
olan ve 1918 teşrinisanisinde baş
layıp pek yakanda hitame ermesi 
muhakknk olan bir sistemin or
tadan kaldırılması mevzuubabistir. 
fşte bu sebeple ilgası Alman 
milletinin baka ve mevcudiyetinin 
şarb olan bir sistemi, teklif edi
len çarelerle kurtarmak için vaki 
olan teşebbüsleri reddetmek 
mecburiyetinde kaldım.,, 

Hüseyin isminde biri dnn ge
ce sarhoş bir halde Karagfimrük· 
le Şevkinin kahvesine girmiş, bir 
elinde tabanca, diğer elinde 
kama sağa sola saldırmıya baş
lamıştır. Kahve halkı büyük bir 
korku içinde kaçışmışlar, eli bı
çaklı sarhoş ta polisler tarafından 
yakalanmıştır • -
Şeker lhtikan 

Hükumet Muh tekirleri 
Şiddetle Takip Edecek 

Ankara 19 (Hususi) - Bazı 
tehirlerimdeki ticaret mndnrlük
leri tarafandan Şeker ihtikirı hak
kında İktısat Vekaletine mühim 
raporlar gönderilmiştir. 

Fiatları yükselterek halkın 
bu en mllhim gıda ihtiyacını ha· 
halılaşbran müesseseler hakkında 
tiddetli bir tekilde haraket edile• 
ceği ıöylenmektedir. 

Daktilo lmtih1m 
Dün Adliye Kütüphanesi ıa· 

lonunda daktilo hanımların im ti
hanı yapılmıştır. imtihana Adli· 
yede staj görenlerle hariçten 
(46) hanım iştirak etmiftir. Bir 
haftaya kadar imtihan kiğıtlan 
tetkik ve kazananların listesi 
ilAn edilecektir. Kazananlar mün· 
bal bulundukça Adliye daktilo-

luğuoa tayin edileceklerdir. 

Hintler, bundan sonra kendiıi· 
nin ve taraftarlannın birçok se
neler, bir devlet dilşmaru olarak 
telakki edildiğini müstehziyane 
bir eda ile söylemekte, şimdi 
hükümeti kurtarmak için de ilk 
ıafı işgal ettiklerini illve etmek
tedir. Hitler sözüne fU tekilde 
nihayet vermektedir: 

J 
•1 Biz, büyllk harp muharip

leri, ordumuzun mareşalı ııfatile 
Hindenburga karşı sarsılmaz bir 
minnettarlık hissetmekteyiz. " 

· Hitler ltalyaya Gidiyor 
Berlin 18 - Bir komilnist 

gazetesi Hitlerin yakında İtalya· 
ya gideceğini' haber vermektedir. 

Şamdan T ardedilenf er 
Şam 18 (A. A) - Nümayişçi· 

lere iıtirak eden DarlllfUnun mil· 
Jiyetperver talebesinden on ikisi 
tardedilmiJtir . 

Yeni Neşriyat 

Atsız Mecmua 
Atsız mecmuanın 9 uncu aa• 

yııı da çıkb. Her nllshasında ba· 

riz bir teklmül eseri gösteren 

bu fikir mecmuasında, gençliğin 

mefkuresini teşkil etmesi IAzımge

len '·Milli Gaye" ve Hakimiyeti 
Milliye gazetesinde intişar eden 

makale silsilesine cevap teıkil 

eden ya~ıları cidden ıayanı dik
kattir. Tavsiye ederiz. 

İstanbul Dördüncfl icra Me
m• rluğundan: Hasan Efendinin 
Süleyman Efendi zimmetindeki 
alacağından dolayı mahcuz bu· 
lunan Tophanede ekmekçi baıı 
mahallesinin Kadirler caddesinde 
44 numaralı arsa 30 gün müd· 
detle ihalei evveliye ilana konu• 
lan yüz on lira bedel talibi uh• 
desinde olup ihalei kat'iyesl icra 
kılınmak üzere ve yUzde beı 
zamfa 15 gOn mUddctlo müzaye
deye konmu~tur. 

Mezkür arsa çapı mucibine_, 
19 metre 70 santimetre terbiiode 
olup hududu bir tarah 286 di
ğer tarafı 295 harita numarala ha· 
ne ve arsa ön tarafı 9 metrelik 
iki tarik ile mahdut Ye gayri
menkuldür. 

Kıymeti muhammenesi beher 
metre murabbaına onar liradu 
:ıüz doksan yedi liradır. 

Talip olanların kıymet mu
hammenesinin yüzde on nisbetio
de pey akçesini mntehabbiaen 
ve 926-6600 dosya numarasile 
13-2-932 memuriyetimize •aat 
14 den 16 ya kadar bizzat Yeya 
bilvekAle ve fazla malümat do.
yasının ita edileceği ilin olunur. 
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• • 
Abdülhamit, içki içilmesinden Son 

Derece Korkar Ve Çekinirdi 
-------- --

Hatta Babasının Ve Kardeşinin Ölümünü De İçkiye Atfederdi 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her lıakkı mahf ıızdıu 

-206-

Abdilihamidin romatizması elan 
devam ediyor. Bir taraftan ruh 
ıOrdürürken diğer taraftan da 
(aspirin) alıyor. ( Aspirin ) in 
yetmiı derde deva olduğuna dair 
Abdülhamitte bir kanaat ~~· 
Fakat bu illca tercih etmesmın 

yeglne sebebi, sipesiyalite ol· 
ması ve bu itibarla korkusuzca 
istimale salih bulunmasıdır. 

Deniz suyunun da romatizmaya 
iyi geleceğini tahmin ediyor· Em· 
me, basma bir tulumba aldırdı. 
Bununla denizden su alınacak, 
ısıtılacak. Hem kendisi, hem de 
Abit E'fendi kullanacak. 

- Belki uyluklarımdaki kaşın· 
taya da iyi gelir. 

Diyor. 
ı Ma71• 91$ 

Abdülhamidin sol gözünlln 
kapaj'ında mercimek büyüklü· 
pnde beyaz bir nokta hasıl 
oldu. 

- Aman (Kanser) olmasın. 
Diye fena halde telif ettL 

Derhal doktora haber gönderdi. 
Doktor geldi, muayene etti. Alel&de 
ufak bir (Kis) olduiu anlaşıldı.. 

• 
Abdnlbamlt, dün akşam mer-

bum Sultan Muradın oğlu Sali· 
hattin Efendinin vefatım haber 
aldı. Çok müteessir oldu. 

- Allah rehmet eylesin. Ağır 
ye ıakin bir adamdı. Fakat o da 
babası gibi işrete mOptelA idi. 
Birkaç defa kendisine nasihat 
ettim. ( Hayır Efendim. içmiyo
rum. ) dedL Şüphesiz ( sebebi 
mevt) i içki olmuştur.. Vaktile 
merhum biraderi de l>u içkiden 
•az reçirmiye az mı çalıştım. 

- Yapma biraderciğim. Bu, 
ıenl berbat ediyor. Kizip semen 
yeriyor. Bunu böyle mütemadiyen 
içme. Gel, benim habnm icin 
yaz geç. 

Diye az mt yalvardım.. Hasıb 
buna alışanlar, bir tnrHl felah 
bulmuyor. ltiyat, çok fena ıey. 

Elindeki ciaarayJ göstererek: 

- itte bakınız: ben de bu 
zıkkımdan vaz geçebiliyor muyum? 
Ne ise çok tükür ki vaktile ifrete 
heva etmedim. Eğer ben de 

-alışmış olsaydım, bu felAketli 
gDnlerjmde ıDphesiz ayyaı olur
'dum.. içki yüzünden berbat olan 
birkaç kişiyi gözlerimin önilnde 
gördüm. Vaktile, Efendilik zama· 
nımda beodegandan Ahmet 13~y 

isminde bir zat vardı. Hoş sohbet 
bir adamdı. Onu o kadar ıever· 
dim ki, hiç yammdan ayırmazdım. 
Bir de bakarım ki, arada sırada 
Ahmet Bey ortadan kaybolur. 
Nereye gitti diye merak ederim, 
ara~brırı.m O esnada hareminden 
haber gelir: 

1 

- Aman gelsin! er, bunun Lir 
çaresini bulsunlar. 

Diye zavallı kadın haber gön· 
derir. Derhal ben işi anlarım. 

Hemen bir haremağası ile ben• 
degindan birinini Ahmet Beyin 
evine yollarım. Giceı· bakarlar ki 
Ahmet Bey yatağının içine girmiş. 
Etrafına rakı şişelerini dizmiş. 

Öylece sızmıf, kalmış... O halile 
alırlar, bir arabaya koyarlar, sa
raya getirirler 

Bakanm ki, göz!eri şiş.. Elleri 
titriyor.. Berbat ve perişan bir 
halde. •• 

Doktor getirtirim.. Tedavi et• 
tiririm. Tekrar kaçmasın diye 
elbiselerini saklatır, saray dahilinde 
entari ile gezmesine müsaade 
ederim. Bir müddet Ahmet Bey 
iyi gider. NeŞ'esi yerine gelir, 
bizi eğlendirir. Artık bir daha 
içmiyeceğine tövbe ederiz. Bizde 
emniyet hasıl eder. Fakat bir 
müddet sonra, yine usullacık sa· 

vuşur, evine gider .• fşte bu adamla 
hep böyle uğraşır, onu içkiden 

kurtarmıya çalışırdım. Bu hal 
clllüsuma kadar devam ettL Cil
ldsumdan ıonra tabii saltanat 
gaile ve meşguliyeti arasında artık 
onunla mqgul olamadım. Zavallı 
adam birgftn içmiş, içmiş, içmiş, 

3n6nde rakı şişesi olduğu halde 
vefat etmiş.. Bendegindan Emin 

Bey ile Kilerci Osman Bey de 
çok iıret ederlerdi. ikisi de içkiye 

kurban oldular... İçkiye kurban 
gidenler arasında , babacığımla 

merhum birader de vardır. Hatta 
biraderin ( sebebi berbad ) ı olan 
Namık Kemal Bey de, işret yil-

zUnden Sakızda aidii, gitti .. 

• 
Abdülhamit, ahvali umumiye-

den de uzun uzun bahsettikten 
sonra: 

- Harbın bu kadar uzaması 
o kadar lsabıma dokunuyor ki, 
yüksek bir yere çıkarak : 

- (Armistis!) ••• 

Diye haykıracağım geliyor. 
Sözlerile müllkata hitam verdi. 

21 Nı ... ssı 
11Nlaaa1915 

Dün bir pyia çıkb. G6ya 
bizim ( fılo ) Karadenize çıkmıı, 
Rus füoıile harbe bıtuşmu1t Rus 
yırhlılanndan bir kaçını batırmıı ... 

Abdülhamit, bu havadise pek 
memnun oldu. Sabah gazetele
rini sabırsızlakla bekledi. Gaze
telerde bundan bahseden bir 
yazı yoktu. Akşam. ( Tercüman) 
geldi. O da böyle birşcy yazmı
yordu. Abdülhamit: 

- Yazık .• sevincimiz, munk
kat oldu. 

Dedi. 
(Arka•ı .. r) 

-----·----···-·-----·-.. ·-----·----·--
1 Sinema Ve Tiyatrolar 1 
Al.KAZAR - Haa Murat 
ALUU>Aa - l ·taabul .. kakları 
ARTISTUC - ÇIDrene qlu 
AS Rl - Ca11h ceaet 
lKLB l - Şekerim 
o.HAMRA - 27 numarala ea ... 
1.lUV AL - HaJ'(lut .-ıaa 
FUAH - Parlak bir ,... 
FRANSIZ 'dY A'l'ROSU -ZencU. ...,. 
GLOR 'i A - San odaaıa • ..,. 
tw.AL - Taç d..nr ...... ,,~ 
K.E.atAJ. 8. - Çapkın preu 
llAJIJC - 1 Nuaarab ocak 
iıW.i.K - Tab 
auı.u - Atlı: baantlatl 
O.t'EdA - San 111aa11e 

ŞlK - KııçUk daktDo 
DAROLBEl>AYI - 011lar ermlt •••dıu 

(Yalo11da Valen tlrkmil) 
OsKODAR HALE - Şarlatan 

Resminizi Bize Gönderiniz, ,,. lf.. )#. 

Size Tabialinizi Sögligelim ... 
._ _______ _.. _____________ l ____________________________ .... 

yildir. 

• 

LÜTFU 8. 
Girkin ve so
kulgandır .Men· 
faatlerini iaraf 
etmez. havai
likten mliçte
niptir, muhi
tindeki hlcli-

ı ıelere likayt 
J kalmaz, tecea-

•flse mlltema• 

44 DOGAN BEY ; ( f ototrafı. 
nm dercini istemiyor ) Şöhret Ye 
ikbali sever, cesaret ve kahra• 
maolık mevzulanndan hoşlanır, 
oyunda, ve her işte elebaşı olmak 
ister, tenkit ve taha~kllme ta· 
bammül edemez, nefsme karşı 
fazla gurur duyar. 

ı F otof ro./ Tahlil Kuponuna 
~nci Sayfamızda bulacakıaaıL 

SUDi BEY ; Husu •• alnı· 

.. 

pndır. Ebe
veynine dOt
kGnlnk r&te
rlr, iyiliği .. 
ver, okumak
tan hazzeder, 
kunetli ol-
mak iller, 
aeyahat ve te-
neızlllıtea Jıot-
1 anır. 

47 SAFFET EF. ( Talebe ) Fo

toğrafuun dercin.I istemiyor ) Ze
ki Ye 10kulgaodır. Tam hareket• 

lerile kendini Mvdirmeaini bilir. 

Arkadqlarile rtbilltO Ye kavaa 

yapmadan reçinir, nlhea anlq

mıya mfttemayildir. Herteyl tet• 

kik etmek ve aDlımak mvalwa
dacLr. 

s.,r. 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

·-----10 YAZAN: Selma Z. 
O, derin derin içini çektikten 

aonra ıöznmn kesti: 
- Fakat yine mllmkün ola

mazdı SelmL .. 
- Niçin ••. 
- Çünki, ben kendini çok 

iyi bilen ve tanıyan bir adamım. 
Evvela, elime aynayı aldığım za· 
manJ görüyorum ki, hiçbir 
kadım memnun edemiyecek ka
dar çirkinim... SonrL. Aramızda 
aşağı, yukan otuz senelik mühim 
bir yaı farkı var. Bunları gören 
ve idrak eden bir adamda zerre 
kadar insaf ve vicdan varsa, ıe· 
nin gibi genç, güzel bir kadının 

limit ve emellerini aektedar et• 
memelidir. Ne zevciyet ve ne 
aşk.. hiçbir ıey azizim hiçbir fCY 
senin gibi bir kadını benim gibi 
bir erkeğe bağlayamaz. •• 

- Fakat biliyor muSUD iri 
Çang, asıl bu 16zlerinle beni 
bağhyorsun. Senin; bu temiz, ve 
Adilane fikirlerinin en ıaf k4yna
ğı olan o ilihı kalbin yok mu? 
Onu dilnyamn bütiin hüsnline, 
bütnn taravetine karşı tutarım. 
Eğer ben, gençlik ve güzellik 
arkasında macera kovalıyan bir 
kız olsaydım, anamın babamın 
evinden çıkbğım gündenberi et
rafımı saran ve bende tadılacak 
bir lezzet anyanlara gözlerimi ve 
kulaklanmı kapamazdım. Bir 
genç kız, açlıktan ölmek istene 
bilmelidir ki o kızın izzetinefsi 
ve vakarı gözlerinde ve kulakla
rında değil, kalbindedir. Maama· 
fih, şunu da ilave edeyim ki, ben· 
de bunu acı bir tecrübe ve da- . 
ha acı bir vicdan azabından son
ra 6ğrendim. Karısını ve çocuk· 
lanm unutarak kalbinin hın ve 
ateşlerini benim bakir sinemde 
aöndirmek istiyen bir doktorun 
hik.Ayesini aaoa anlatmqtım Çang 

Gayeme Yiaıl olmak için bu 
adama karp oynadığlm oyundan 
daha lıili mahcubum. Aşağı, 
yukarı, bütün tanıdığım insanla· 
nn, hepsi de böyle.. Atk ile ihti· 
rası biribirine kar.ıbran feyler ... 
Ben, bunlardan nefret ediyorum. 
Temiz yaşamak ve temiz yaıama
llDı bilenlerle yaşamak istiyorum. 

- Çok ilLço k glizel SeJmL •• 
Fakat, ne nam, ne s.faUa. •• 

- Dostluk .•• Sif, temiz, leke
siz bir dostluk ••• Kalplerimiıi bü
tün hayvani hırslardan, sefil itti· 
halardan uzak. tutan ebedi bir 
dostluk ••• 

Çang, dDşBndü •• dtııftndtı •• dil· 
ılhıdü ve 10nra cevap verdc 

- Peklll SelmL- Kabul 
ediyorum- Ebediyyea senin doa
tunum. 

- Hm de söz veriyorum, b&
tlln dllnyada ıenden başka kim
seyi aevmiyecek bir dostunum ... 

it 
Odama ,ekildijim zaman, 

beynim uğulduyor.. bayabmın 
bu aoo bldisesinin azameti, bir 
tlirlü dimağıma sığmıyordu. 

Şu anda, binlerce ve yGz 
binlerce insan benden bahleder
ken, ben bOtlln dDnyaya karfl 
kapımı kapadım Ye yatajlma 
pzaadım. . Maddi ve manevi yor
pnluğun tetirile g6zlerim kendi 
kendine kapandığı için, derhal 
dena bir. uykuya dalacağımı 
UDDediyor.dum. Fakat ne milm
kiln?... Vatakta, bir taraftan 
6bflr tar.Ea dönecek kadar bile 
baJim "Ve -meca_lim kal Dadığı haJ .. 
de, kabil dejil uyuyamıyordum. · 

Ayni zamanda •~vgili Çangı
mın da uyuyamadığını hissedi• 
yordum. Vakit, Ya kil odası odu 
hafif Hmya gıcırblan &eliyor; 
arasıra da çubuğunu: 

- Tm.. tın •• ha.-
Diye bakır ciıara tablasıam 

kenarına wrduğu ititiliyordu. 
Çangın, niçin uyuyamadığım 

bilmiyorum. Fakat beni uyut1111-
yan, hatifi bir sesti._ Bu ser 
mütemadiyen kulağıma hsıldıyor 
H soruyordu: 

Bizim 
Daktilo 
Şark Yıldızı Selma Hanı

mın habratı iki, liç güne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
hergün gördüğünm, bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
alacakbr. 

BİZİM DAKnLO: Kevser 
Hanımdır. Seki:ı on seneden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamışt.r. ( Bizim 
Daktilo ) sizi Selma Hanımın 
hat rab kadar ve belki ondan 
ziyade alakL.dar edecektir. 

- Eh, Selma Hanım 1.. Söyl• 
bakalım... Y aşadığan bu m~stes
na bayat, bir rüya mı?.. Y okaa 
bir hakikat mi 7... diyordu. 

~ 
Tuhaf değil midir babacığımı 

büyük saadetlere kavuştuğumu 
zaman, birdenbire inanamayız.Onma 
bir rOya olup olmadığını anlamak 
için, güleriz, söyleriz, etrahmız. 
daki qyayı yoklanz.. Y amm.., 
dakilere: 

- Salan bu bir rilya ol
masın? •• 

Diye sorarız. Ve, rilya gibi 
glSrdtığflmllz o hakikate, ancak 
bir mnddet sonra.. Ve ancak 
o hayata alışbktan aonra inanına. 
lıte şimdi ben de ayni tereddtıt 
devresini geçiriyonım. Hakikati 
elimle tutup, gözümle gördüğilm 
halde buna pek güç inanıyorum. ... 

DOnki buhran beni hem cis
men, hem de ruhen o kadar yor
muş ki sabahleyin gözlerimi açtı
ğım ıaman hafif başım ağnyor, 
oldukça da ateşim vardı. Fakat 
böyle ıeylere ehemmiyet Yerecek 
zamanda değilim. Meraklandır
mamak için sevgili ( Çang) ıma 
da bir ıey söylemedim. Biraz ki· 
nin. biraz da upirİll almakla 
iktifa ettim. 

fakat Allah biliyor ya, daha 
bili geceki tereddildilm baki 
idL Sonra kendime ıeldim. Ya
tak odamın ıuruma burasına 
ablm11 olan feraceye, yaşmağa, 
telli pullu pabuçlara löz gezdir
dim. Ve aonra gülereli kendime 
hitap ettim: 

- A, deli kız!. Bunlar ne? .. 
Bunlarda mı rilya? ... 

Dedim. 
Çang, bu sabah mutadındu 

on yedi dakika sonra kalkb. Sa· 
londa birleştiğimiz zaman onun
da renği solgun, çehresinin bile 
tnn ketumiyetine ragmen oda 
dünkü hidisedcn herh:ılde pek 
yorgundu. 

Sabah kahvafhsma oturncağı· 
mıs zaman ( Metr dolel) geldL 
elindeki ıümlif tepsiyi bana oza. 
tarak: 

• Arkuı waı ) 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Hergiin 

Nakıli : JI. Feridun Umumi Harp Nasıl Patladı ? ·-. 
Biraz Da Aşk Nakleden: H. R. -66- Y ttzan: Emil Lruloiı 

- Kır.ım Dokton Semi Ekrem• -

"Çar Tarafında Namus Üzerine 
Verilen Söze Neden tibarOlun ? uyor. ,, 

- Ruı umumi sefuberlitinln 
Alnıanyadn yapacağı tesiri ub 
haşmetmeab\lerine iblaı ile anet• 
mel: i~lerim. Bu, yalmz Alman-
yaya kartı bir tehdit •• 
Almanyayı tahrik auretinde 
telakki edilm~kle kalmıyacakbr; 

bıı.ut Alman imparatorunu da 
tabkir manenna alınacaktır. 
Halbuki mUıarünlleyb aleddeftlD 
bır tavassut fikrinin aalebuiae 
ça ' ımaktadsr. Dedi. 

Çar dinledi •• ne dl1f0ndl
lflne daiı zerre kadar bir amm .. 
" •ermedi, milteıakıbu ıordu: 

- Buna uhibten 
musunua? 

tnam1or 

Purtaleı Şimdi harbi 
bertaraf etlirc-cek yeglne çare 
aeferberlik iradesinin iptalidir. 

- Siz de zabit idiniz, bu 
mebeple bilmeniz lhımgelir ki 
bu kabil emirler fenni eabap 
dolayısile tAlik edilemezler. 

Çar btt ~özil söyledikten sonra 
sefire bir telgraf ve Kaysere 
hitaben yuılmlf bir mektup 
mtiaveddeai ıöaterdi. Bunlarda 

Berlioe bir Jeneral yollıyacağıll4 

dnn bahsediliyordu. Avusturya 
Başvekili B~rhtold'un lngiliz 
teklifini kabul ettiği haberi Lo114 
draya nasıl teblii edilememipe 

bu Rus Jeneralmın Berline git
mesi de o şekilde kabil olama-
11uşhr. 

Alnıany& h.arp veya sulhll 
Ru5 seferberliğinin durdurulma· 

U•uml Harpte Almanyanın Afrlkadald 
"müıtc.mlekelerinde bulunan 

kuYYetlere kumaada edea 
Lettou F arbelc 

Bu telgrafın yalnız iıtidJAli 

neticesi yanlı~tır.. Filvaki ıon 
dakikanın ıu yukarıda yazdığı
mız mülakatından iki üç saat 
evvel Sazan of Avusturya sefirini 
kabul etmiş ve gayet dostane 
bir eda ile şunları ıöylemiştir: 

- Viyana ile bir mutabakata 
müstenit müzakerat cereyan ettik
çe kımıldıyamıyacağız. Zaten 
•eferberliğe ıiz daha evvel bq
ladınız. 

Sefir bunu şiddetle redde
diyor Sazanof bu mektep ço
cukları mUnakaşasmı şöyle kapar: 

- Zaten ruznameciliğin ne 
ehemmiyeti var? 

ıil meşrut bırakbğından vo sefer- s· c· . ı· • 13 
berHğin bili tehlike taliki kabil il InayetID Zl 
bulunmadığından harbin kapı Sene Sonra 
6ntine geldiği tamamen anlqd· B J d 
mıştt. u un u 

Ertesi gün gece yansına doğ
nı Kont Purtales Almanyanın 
liltımatomunu yolladı. 

Sazanof soruyor: 

- Çar tarafından imperato
nmuza namusu üzerine verilen 
ıoz ile neden iktifa olunmuyor ? 

- Çilnki bu söz Sırbıstana 
mütealliktir. Avusturya - Rus ib-

tilAfının hüsnll tesviyesi Umit 
edildiği müddetçe muteberdir. 
Rusyamn, Avusturya ile uyuıma
dığı takdirde de sulhu muhafa
zaya milheyya bulunduğuna dair 
bana teminat •erebilir misiniz? 

- Bu suale evet diyemem. 

- Şu halde teslim edersiniz 
ld Ruıyanın, seferberliğinde bize 
daha ziyade takaddilm etmesine 
razc olamayız. 

Zaten Sırbistan sefirinin de 
Pct sburgtan çektiği bir tel-
grafla tunları söylediği bilahare 
görülmll.ştar: 

"Rusya ordulannı toplamak 
ftz.erc timdi müzakerab uzatmaya 

bakıyor. Bu ameliye hitam bulur 
bufmB'Z, Avu.sturyaya harp ilin 
edecektir ... 

Paris, 16 ( kanunusani ) -
Lirnaj şehrinden Loulier k6yllne 
giden yol üzerinde, ıenelerdell4 
beri metruk duran, yan yıkılmıt 
bir hangarm içinde birkaç çocuk 
oynarken sadece kemikten iba
ret kalan bir insan kafası bul· 
muşlar ve korkarak hadiseyi 
polise haber vermişlerdir. Polia 
memurlara gelmişler, bangan ku· 
mıılar, toprağın altında bir insan 
iskeleti bulmuşlardır. Bu iskelet 
anlaııldığma göre elbisesi ile 
gömlllmüı bir erkeğin iskeleti 
imif, fakat elbise çüriimllf, 
meydanda sadece bir potin 
ile bir kaç tane kemik dnyme ve 
bir pantolon askısile demir ak· 
ıamı kalmıştır. 

Hadisede buraya kadar bir 
f cvkalidelik yoktur. Meselenin 
hayreti mucip olan noktası ıudur: 

Zabıta bu ufak tef ek eşya 
sayesinde iskeletin bUviyetini tes
bite muvaffak olmoıtur. Bu, 
Jean Cbanconi isminde genç bir 
adamındır. Bu adam 14 Haziran 
ı 919 tarihinde ortadan kaybol
muı, öldürüldllğüne hükmedil
mif, fak at cesedi meydana çık· 
madığı için katili de buluama
mııtır. 

Anlabldijına ıare ,iıııdi ka-

1 

Milteakıben be~ gün evvel 
olduğu gibi ültimatomdan bahse-
der ve neti<'ede bir hafiflik hisse
der ve geniş nefes alır. . 

Ayın 31 inci günU idi. Ültima• 
tom daha Petreaburga gönderil
meden evvel kayser Berlin kas· 
nnda ilk harp nutkunu söyledi, 
•illhlardan haktaalldan, hasımla
nndan bahsetti. 

Diğer taraftan ilAnı harp 
meselesi hayli sıkınbyı mucip 
olmuştur. Herhalde iki mil.svedde 
lıazırlanmııtı. Evveli "Accepter la 
guerre octroyee [*] tabiri kulla
nılmııb. "Bahşedilen müharebeyi 
kabul ediyoruz. ,, demekti. 

Bunu beğenmediler, çünki 
Kamusa müracaatle octroyee 
kelimesinin başka manayı da 
ifade ettiğini gördüler. Bundan 
sonra (contrainte) yi (3) keli-
mesini kullandılar ve bull4 
da da karar kılamıyarak 
bunu da çizdiler ve daha müna
sip bir kalime bulamaymca ilinı 
harpte sebebi harbi zikretmeyi 
ihtiyar ettiler! ve sadece releve 
le defi ( 4 ) ibaresini koydular, 
bu " meydan okumayı kabul 
ediyoruz ,, demektir. 

ilanı harbın metni öğleden 
sonra saat bir de telgrafla sefa
rete çekildi ve ancak beşte tevdi 
olunması bildirildi. Saat ikide 
Berline Çardan beklenmiyen 
bir telgraf geldi. Bunu alır 
almaz sefarete yeniden bir 
telgraf çekip ilim harp no
tasınm tebliğ edilmemesini ihtar 
etmeyi düşünen bulunmadı; hal
buki Çarın telgrafı pek makul 
idi, -Çar Alman imparatoruna : 

( Arkaaı var ) 

= 
)En Güzel 
Fransız 
Talebesi 

Matmazel Arlel Dübrög 
Son Fransız gtızellik kıraliçesi· 

nin intihabı bir hayli dedi kodu
yu mucip oldu. Bilhassa bu inli· 
haba itiraz edenler Fransa yüksek 
mektep talebeleri olmuştur. 

Bunlar kıraliçe intihabının ev· 
safını daha ziyade tahdit ederek 
bilhassa kendi aralarında " en 
gilzel yüzlü Fransız kızı,,nı inti
hap etmişlerdir. 

Bu intihabın neticesine g&re 
en güzel yüılü Fransız kızı Da
rülfünun fen fakllllesl talebesin
den on yedi yaşında matmazel 
Arlet Dübröydllr. 

til de bulunacaktır. Fakat mllnı
ru :zaman olduğu için maalesef 
hakkında takibat yapılmayacaktır. 

--- -
Sait, Talat, Emin 

(Üçünün yn'ı cemedilae aeksenl bulmaz) 

-1-

Talat llkbalıar geldi. Ha-
vada birşey do1nşıyor. Ilık bir
fey .. 

Ernio 
kuyor. 

Ortalık kadm ko-

Sait - Pöh 1 

Emin - Sen bu fikirde değil 
misin? 

Sait - Hayır 1 

TalAt - Ben Eminin fikrine 
iftirak ederim. 

Sait - Öyle ise sizin burun· 
lannızm tertibab başka türln. -Ben havada kadın kokusu 
hissetmiyorum. Şimdiye kadar da 
bayle bir koku hissetmedim. 

-Esasen kadın denilen nesne beni 
zannettiğiniz kadar alikadar et· 
miyor. 

Talat - Bari yavq aöyle de 
kimse duymasın·! 

Emin - Evet. Bu iftihar edi
lecek birşey değil. 

Sait - Ne demek istediğinizi 
anlamıyorum. Aşktan bahsedi-

yorsanız ben de herkes gibi 
Aşık oldum. On altı yaşında 
iken bizim mahalle bekçisinin 
karısını seviyordum. Hatta onun 
benden gayet güzel bir çocuğu 
vardır. 

Şimdi büyüdüm. Meşguliyetim 
çok. Kadınla aşkla meşgul ola· 
cak vaktim yok. Siz belki ikiniz 
de birer kız seviyorsunuz. 

Talat - Birer vo belki de 
daha fazla .. 

Sait - Allah versin. Bu sev· 

dalar size ne menfaat temin 
ediyorlar, anlayabilir miyim ? 

Emin - Hayhay.. Evvela eğ
leniyoruz. 

TalAt - Evet. Hoşca vakit 
geçiriyoruz. 

Emin - Sonra bu kadınlar 
gençliğimizi süslüyorlar. Yirmi 
yqına gelen bir adamın şiire, 

bOlyaya ihtiyacı vardır. ileride 
de tatlı bir hab. • kalır. 

Sait - Tatlı bir hahra.. veya 
acı bir teessilr. Ben sizin gibi 

hayalperest değilim. Hayatımda 
kalabalık istemiyorum. Ben kendi 

kendime yeliyorunı. Bu kifi. 
Hatta fazla bile. Zaten kadın 
dalaveralarının sonu daima fena 
çıkar. 

Emin Fakat bqlangıcı 
okadar tatlıdır ki. 

Talit - Benim sevdiğim kızı 
g~rsen parmağın , ağzında kalır. 

Sait - Neden? Zengin bir 
aileye mi mensup? 

Talit - Ondan daha iyi. 

Sait - Pren.aeı mi'/ 

T nlit - Ondan da iyi. 

Sait - Ya nedir? GUzcllik 
kıraliçası filin ını? 

T.Iit - Hayır. DikiJÇi .. 

Sai - Ne dikiyormut? 

T aliit - Vallahi bilmem. Sor-

madım. 

Sait - Dikişçi olduğunu ne-
reden anladın? 

Talat - Lisanından.. Sonra 

ellerinden.. Parmakları iğneden 

delik deşik olmuş. 

Emin - işçilere hürmet etme
sini bileliml 

Talat - Dur bakayım, timdi 
hatırlıyorum. Galiba kadın koro 
saları dikerek bayatını kazam. 

yormuş. Ben inanmıyorum ya. ne 
ise •• 

Sait - Sık aık bulUfUJOr 
muaunuz? 

Talat - Araaıra. 

Sait - Demek hergiln bera
ber değilsiniz? 

Tallt - Ne mftnasebet. Haf-
tada bir kere buluıup geziyoruz. 

Sait - Evi nerede? 

Talil - Samatyada. 

Sait - Vay canma!.. Oraya 
kader gidiyor musun? 

Talat - Ne yaparsın? Bllttha 
kadınlar Beyoğlunda oturmaz ya. 

Sait - Glb:el mi? 

Talat - Değil fakat çok firin.. 
Sait - Pek budala birteJ 

değil ya? 

Talil - Cin gibi akıllı. 

Sait - Şen mi? 

Talat - OldukçL Ağlamadı
ğı zamanlar daima gülDyor 

Sait - Demek ara aıra da 
ağlıyor? 

Talat - Ara aıra. 

Sait - Neye ağlıyor ? 

Talat - Kendisi de bilmiyor. 
Bazan dünyaya geldi4 i için, ba
zan erktklere yakfl nefsettiji 
için, hazan babası 6tesine beri
sine vurarak \'Ücudunda Iİyah 

lekeler hasıl ettiği için.. Kaç 

kere gelip bana gösterdi. 

Emin - Lekeleri mi? 

Talat - Evet. Çok tuhaf bir 

kız.. Ne kadar tuhaf olduiunun 

kendiıi de farkında değil. 

Sait - Demek bu kızı aeft
yorsun 7 

Tallt - Eh, şöyle böyle •• 

Sait - Yalnı:ı kaldığınız u
man naf!l vakit geçiriyorsunuz? 

Talat - Oh, öyle zannettiğin 

gibi ıaatlaru yalnız kalmıyoruz. 

Ben ona ıöyliyecej'bni söylüyo
rum, ıcnra All~ha ıamuladık •• 

( Ar1'aıı nr ) 

r-
Kaçak et aln1ayıntz. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 
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1 
Şarkın Yeni Pe.qgamberi 

• • • 
1 D IR Dinliyeceksiniz 

Bu Akşam Radyoda Neler 

lngilizlerin Umumi Valileri Perdeyi 
Alçalttı. Artık Benimle Müzakereye 

Girişmiye Muvafakat Ediyordu 

19 Kanunusani 932 Sıll 20 Kanunusani 932 Çarşamba 
l.tanbul - (1200 metn, .S kilo.at) 

11 wramofon ile opera haHları 
19 birinci k18ım alaturka aaa, 20 
l'ramofon plaklar1. Anadolu Ajanaı 
haberleri, 21 ikinci kwm alaturka 
aaa, 22 orkestra. 

Heilıberı - (276 metre, 7S kllo
•at) 20,15 aenfoni. 

l.tanbal- (1200 metre, S kilont) 
11 pamofon ile opera parçalan. 
19 alaturka birinci lua1111 1az, 21 
rramofon Defriyah, Anadolu Ajan• 
haberleri, 21 alaturka ikinci Juaım 
aaa, 22 orkeatra. -

Heilıberı - (276 metre, 73 kil~ 
•at ) 19,4S Org konaeri, 23,30 kon
ferans, 21,10 Der Tareador, opera. 

-76-

Maamafih bu bAdise .. Menfi 
mukavemet " kaidesini vaz ve 
tatbik eden Hintlilerin blltün 

cihana karşı gösterdikleri dürilsti 
Ye aklı ıelim eserlerinin birincisi 

Ye ıonuncusu olmadL Sue birkaç 
misal arzedeyim; 

Cenubi Afrikan1n fimal kı· 
IUDlannda yapyan Hintliler grev 

Japbklan zaman Edgekonib ha· 
Yaliıinden ıeker kamışı zer' eden 

lngilizler bOyük bir endişeye 
kapıldılar. 

T ariada yOzüslü bırakılan ka· 
mıılar derhal toplanıp değirmene 
16türülmediği takdirde bilyük zi
yana uğnyacaklar, mahvolacak· 
lardı. Binaenaleyh on iki bin 
Hintli derhal işe sarıldı ve ancak 

bmıılan toplayıp değirmene g6-
tilrdiikten IODra rrev 7apb. 

Bqka bir yak'ayı daha anla· 
tayam: Grev hareketi bqladığı 
uman Durban Belediyesinde ça· 
illan Hintliler de işi bırakmışlar
dı. Bunlann arasında ııhhiye 

amunmda " hastanelerde istih
dam edilenler Yardı. işlerini bırak· 
bkları takdirde hastalann mftte
euir olmaları ihtimali dilşilnnldll 
n derhal iflerine iade edildi 

* Menfi mukavemet kaidesi-
at tatbik eden Hintli bir 
karar vermeden evvel kar-
... nda bulunan muarızımn va• 

ayetini dilşünmeli ve ancak 

ondan sonra harekete geçmelidir. 

itte bu ıayededir ki ben, ibraz 
ettiğimiz dürüatinin beryerde iz 
bırakbğını ve Hintlilere milsait 

bir muhitin Yilcuda gelmiye bq· 

ladıtım ı&rllyorum. ,.. 
Lord Hardinı yaziyeti yakin

den g<Srmek Ozere Sar Banjameo 
Bobertson u hususi bir vapurla 
Cenubi Afrikaya gönderdi. Bu 

at bizim ayrılacağımız glln muvasa• 

lat edecekti. Fakat bizim Ceneral 

Smut ile randevumuz olduğu için 
kendiıini beklemedik ve Andrewı 
De birlikte Pretoryaya gittik. Ha
kikati halde Ceneral Smutu yalmı 
ben 16recektim, fakat arkada· 
pmın yakında buluamuuıa da 
lnzum ılSriiyorum. 

Ceneral Smut endişeli idi. 
Cenubi Afrika ittihadanda ilan 
edilen ıimendif er grevi o kadar 
ıenit bir mikyas almışb ki, bil· 
kumet 6rfi idare ilinına mecbur 
olmuştu. 

Avrupalı amele yalnız yevmi· 

Ekmeğinizi tartınnız. 

Narh tarh üzerinedir. 
~ Aldanmayınız L 

yelerini arttırmak ile iktifa etmi· 

yordu, ayni zamanda hükfameti 
de ele geçirmek gayesini takip 

ediyordu. Ceneral ile ilk mili!· 
katımız kısa oldu. Fakat dikkat 
ettim. Bu zat Hintli harekib· 

na başlamadan evvel bize 
karfı takındığı mutaazzım 

tavn bırakmıştL O zamanlar 
benimle ko:::uşmıya bile tenezznl 
etmiyordu. VakıA Hintlilerin menfi 
hareketi ile ortaya çıkan tehlike 

Bizim 
Daktilo 
Şark Yıldızı Selma Ham· 

mın hatırab iki, üç gtlne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
hergtin gördüğünüz bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
alacaktır. 

BiZiM DAKTiLO: Ke•ıer 
Hanımdır. Sekiz on seneden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo sizi Selma Hammın 
babratı kadar ve belki ondan 
ziyade alikadar edecrktir. 

o zaman da ayni derecede idi. 

Fakat ortada bir grev mese
lesi yoktu. Binaenaleyh ceneral 
beni karşısına almıya lüzum 
görmemişti. Halbuki ıim ii mn
aakaıaya giriımeye hazırdı. 

Bu ıerait dahilinde muvak· 
kat bir anlaıma tesi9 ettik. Bir-
çok lnıiliz doıtlanmız bu neti· 
cedcn memnun oldular Ye 
muvakkat anlaımamn tam 
bir anlatmıya tebdili zamanı 
geldiği Yakit bize yardım ede
ceklerini vadettiler. Fakat beri 
tarafta bu muvakkat anlaşmaya 
Hintlilere kabul ettirmek gfiç 
oldu. Birçoklan: Anlaşma için 

1008 tarihinde yapılan tetebbO
ıiln verdiği fiyukoyu hatırlattılar 
Ye dediler ki: 

- Ceneral Smut o zaman 
bizi aldatmııb. Bu bldiaeyi ha· 
brlamamamz mucibi teeısnftnr. 
Biz eminiz ki yaziyet bu defa 
da a)'Di olacaktır. Muhakkak 

menfi mukavemete bir defa 
daha başlamak mecburiyetinde 

kalacaksınız. Fakat o zaman 16-
zllnüzO kime dinletebilirsiniz? 
Herkeaio her dakika itini gtlcOoll 
bırakması milmk8a mlldiir? 

Brilna - ( 341 metre, 36 klloHt ) 
19,05 Boru ile çalınan havalardan 
Lyra, 19,35 amat6r muıfkiıi. 

Milhlaker - ( 360 metre, 7S kflo
Ht) 19,45 kGçGk biklyeler, 20 Ber
Unden naklen halk konaerl. 

BGkreı - ( 394 metre 16 kllont) 
20,30 konferans, ~0,4S tarkı konaerL 

Belwrat - (429 m1ttre, 2,5 k iloHt) 
20 milli banlar, 20,30 Zatreptea 
nakil. 

Roma - (441 metre 7S Jdlont) 
21 ltalyan muılkiai Kleopatra. 

BrOno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,30 operuındaa aaklea Jenufa 
operaıı. 

Milhlaker - (360 metre. 7S klTovat) 
19,4S halk konıeri, 21 Flarmonf. 

Bükr•t - (394 metre, 16 kilovat) 
19,45 Romanya opera1tndan nakil. 

Belrarat - (429 metre 2S kilont) 
20,30 Keiae Floramt, operet 3 perde 

Roma - ( 441 metre n kilovat J 
20 pamofon, 21 operadan naldL 

Viyana - (S17 metre. 20 kiloYat) 
19,35 Milli yüziik, tiyatro konseri. Viyana - (Sl7 metre, 20 kltovat) 

Pe,te - (SSO metre 23 kiloHt) 20,40 O.re Antliz Amerika. 21,0S 
19,.>0 Diejüdln S perdelik nper-. tempo, 22,15 Viyana muıikiai. 

Vartova-(1411 metre, 158 ldlont) Pette - ( 550 metre, 21 kllontı 
20,lS halk konseri, 19,40 ten sece, 20,40 Çiwan --

Berlin- ( 163S metre, 7S klloYat) keıtruı. 
19,30 Almanya lkbaaden müıtaldl Varton- ( 1411 metre, 158 kllo-
olabillr mi menuu etrafında bir •at) 20,17 halk konseri. 
konferanı, 20,15 ıen muaiki, 21 ıpor Berlln - (1635 metre, 7S kilovat) 
haberleri, 21,10 klarmonl. 20 Breılavdan naklen ,en ıece. 

rr----------------_.;.~~~.::;;.. 

O:kkat: Dercetmekte oldutumaı propamlanıa AYl'llp•Jt alt 
olan kıamı naatl Awupa uatine 1'5" tandıa e• lralJtlr. 
latanbuJ aaatlne tatbllu için Anapacla aaat ( 12) old11Ju 
ıamu latanbulda (1) • plclltl faraedi1111elidir. 

• 
lstanbul Bu Sene Ucuz 

Yiyemiyecek Kuzu Eti 
(Mabadı ,., .. , B 1 d R y ~~~~~~~~~~~~~-~ ee iyenin, e~m übehli~neÇare 

1 Yeni nesillere ne okutacağız? 1 c s., ~.~~~~~yfı•d• ,Şayanı Arzudur 

K •• 1 z d ter iskelelerde muayenf!bane aç-

opru•• u·· M h t Üç ,nn evveline kadar kuzu mıya lilzum llaJmıyacakbr. a e e m e başına (20) kuruş resim verilir- • 
ken bu miktar (Sağlık Zab tai 

Fuat Bey Dı•yOr Kı•: Hayvaniye Nizamnameıi) muci- Bu nizamname tebliğ edileli 
hince ( 70) kuruşa çıkmıştır. birkaç ay olduğu halde hariçten 
7-9-931 tarihinde Millet Meclisi· gelen kuzular hakkında eski ta-

"İhtiyaç Her Şeyi Doğuracakbr. Bu ihtiyacı Hisseden 

Yeni Yeni Teşekküller Meydana Çıkmışbr.,, 

( Battarafı 1 inci 1ayfada ) 

her yerde Arap hatfile oku
yup yazanlar bili var. Yeni 

harflerle basılan eserler, timdi· 
den bllyllk revaç temin etmezler. 

Bir kaç sene beklemek lizım . 
Fakat bllyük ıermayeli tirketler, 
yarımn ihtiyacını dlitilnerek bu 

,nnden kitap hazırlarlarsa, Deride 

kazanacakları mubakkakbr. 

KöprftlO zade F ual B. bunları 
a&ylerken, ben henüz bu mese
leye kimaenin ehemmiyet verme
miı olduğunu düşünüyordum. 

Kıymetli muhatabıma bu endi

ıemi izhar ettim: 

- Henüz, dedim, ne Maarif 
Vekaleti, ne münevverler, ne mat

buat, ne hususi teşekküller tara· 
f1ndan mllspet bir leşebbiia ya· 

pılmadı, batta bir alaka bile g6s

terilmedi. Bir kaç sene ıonra 

yeni neslin karşısına tamtakır bir 

kiltilpane ile çıkacağız. 

Fuat Bey bu noktada son 
derece lmillia. dejildi: 

- Maarif VeklJetl, dedi, bu 

ihtiyacı ber halde nazan itibara 
alacakbr. Fazla olarak bu ihtiyaç· 
tan pek çok ıeyler dofacağını 
umarım. Hem yeni yeni bazı 

teıekküller de meydana çıkıyor. 
Meseli .. Kitap Sevenler Cemiyeti" 

bazı yeni neşriyat tirk~tleri, hep 
böyle bir ihtiyacın mabaulü te1'k
ki edilemez mi? 

Fuat Beyle biraı da baaılmaaı 
icabeden kitaplann mahiyeti 
Ozerinde konutluk. MOderrisimiz 

' 
timdidea bir lib'D kitap isimleri 
ıaymayı erken ve liiıumıuz bu· 
luyor gibiydi. 

- Bu mesele P•ra bulun· 
duktan ıonra dDşilnülllr, dedi, 
Ye para bulunmadan evvel yll· 
riltülecek miltalealarıa faydasız 
olduğunu ı6yledi. 

315 Kuruş Çalmış 
Rizeli Mehmet iıminde bir 

aabıkalı Kasımpaıada Paı.arye
rinde Mehmet isminde biriainiD 
(315) kurutunu çalarken yaka· 
lanmlfbr. 

nin tasdikına iktiran eden bu limatname tatbik edilmiştir. Bina-
nizam mucibince her et mezba- enaleyh noksan resim ~ınmışbr. 
hada muayene edilecek, damga· Şimdi Taziyet tetkik edilerek ba 
!anacaktır. Bu nizamnameye göre fark ya memurlardan, yahut ku-
bu aene Haıar iske-esine ve di· zu aahiplerinden lahnacakbr. 

Bir Kilisede Kavga 
London, 18 - Bir kilisede 

3 aile arasında tabancalarla ya· 

pılan bir kavıa neticesinde 4 

kiti 61milf 3 kiti yaralanmış tar. 

Kışlalar Yıkılıyor 
Berlin 18 - Versay muahede

si mucibince T reves topçu klflUI 
mllştemilAbndan on alb binanın 

yıkılmasına yakında baflanacakbr. 

Prens Nikola Parisı Gitti 
Paris 18- Kıral Karolun bi

raderi Pren Nikola, beraberinde 
bir bayii dedikodu uyandıran 

kansı Madam Saveana olduğu 
halde buraya gelmiftir. Prens 
A vuıturya yolile gelmifti. Yolda, 
Milnihte hula bulunan annesi
ni de ziyaret etmiştir. 

Prensin bu kadınla e~lenme
aine ağabeyi Kıral Karol muha
lefet elmif ve prens te Romaa
yadan çıkmaya mecbur olanıtta. 

il 

Belediyenin de en bnyflk 
emeli, halkın sıhhi ve ucuz et 
yemesini temindir. Bundan filphe 
etmiyoruz. Bu itibarla aenenin 
mahdut mevsimine munbuır ve 
mahdut bir miktan geçmiyecek 
olan bu resimden fedakirlık ya· 
paralı hem .. ,afı hem balla hi
maye etmesi g6riilmesi arzu ecli
lea bir feragat olacaktu. 

1 
1-otolra/ Talılill K11p,,n11 --
TaMadıdal lfr•••k let",•ruıaı~ 

fetotrahma 5 adet kı.ıpo• da bir· 

ilkte slad•lala. Foto}rahıaıa ..,..,. 
tabidir " iade adil a ... 

.......... .. , ....... ' 
-

Kaaıı euallarla 
cevabi 1 

- -
Fatojral lmllf• 
edKek .. , 

FotojTaha klit-1 ~ kur~W& 
•uıkablllada ırlederllebn&r. 

. 
p~ 
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• ve A.BA Beyoğlu lstikla1 H A y D E N Beyoğlu lstiklAI 
caddesi No. caddesi No. 
306 . 308 479 

lstanbulun en eski ve asri ıuağazalarıdır - 15 Şubat tarihine kadar 

betile büyük satış •• munas • 
evsım sonu 

Bütün kışlık mallar iş!tilmen1iş l1akiki tenzilatla elden çıkarılacaktır. 

Bi U _ u eşyada f evka ide enzilit 
Bütün dairelerimizde müstesııa fırsatiar - Görülmemiş son derece ucuz fiatla 

Yeni tesis edilen İPEKİL I<.UMAŞLAR DA!REi\1İZ için sureti hususiyede imal ettirilen ipeklileri 
gön11eden hiç bir ınubayaatta bulunmayınız· 

.. ~~~~1Ei.1Dmm:l•~•m:t ... r•IEB!BE~m::ı=2iER~o.-:ı::ı:li3ilil:f."J~~z:n;naı:::ı:i]~~~~~~~~~~!:!l::::r:ı::z;ım:z~a•ll!mmıım=aı11u::ıı:~s:ıı~ımr'ilm~rJ11Z~~111 .. ~l!lr&11 .. ı:in .... Dd 

eD 

ksürenlere: KAT AN AK I EK EM 
~~~--~--~~~--~~~~--~--~~ ---------------

Eyüp icra Memurluğundan: Ankara Polis Müdürliigv ünden 
Agop Efendinin Y cşua veledi 
Anam Efendiden matlubu olan Polis memurları için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı melbusatm 
300 liranın temini istifası için imal ve mubqyaas: yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

26 .. 1 - 932 tarinine müsadif Sulı günü saat 15 te ibalei kat'iye--
borçlu Yeşua Efendinin ikamet- leri icra kıJıııacağından ta!iplerin şartnameyi görmek üzere 
ıahı bulunan Balatta Karabaş hergün Pdis MüCüriyetine ve ihale günli teminatlarile beraber 
m~ballesi Hasköy iskelesi aoka- saat f 5 te vilayetle mliteşekkil komisycna müracaatları. 
ğm~a 13 No, lu haneye alelüsul 300 Çift Fotin 300 Adet Palto 
ödeme emri isal kıhnmı, ise de 300 Adet Resmi şapka JOO Adet Keten caket ve ayni 
mumaileybin mahalli ikametinin miktarda Şapka Kılafı. 
meçhul bulunduğu mahallesi muh- 66 Takım sivil elbise Oô Adet sivil şapka 

tar1 ve mübaşiri tarafından mu· 

saddak derkenarından anlaşılmıı 

olmakla tebligat makamına kaim 

olmak üzere tarihi il!ndan itiba

ren yirmi gün zarfında Eyüp icra 
dairesine mftracaat etmesi ve 
aksi takdirde hakkında gıyaben 
muamele olunacağı ilin olunur. 

v • 

" 1 Ticaret M ktebi 
··r üğ 'nden: •• u 

Salı ve cumartesi akşamları \•erilen gece kooFeratif dersleri 
badema perş~mbe ve pazar günleri gösterilecek ve saat 18 de 
başhy:m dersler 19 buçukta başlayacaktır. 

• Ba yagı ıçe ı er • o 

. Sıhhatinizi I<orulnak İçin Yalnız 

T 
Suyu ve gazozunu 

Her yerde arayınız ve içiniz. 
----·-- - -------~·-

Beşiktaş icra Dairesinden : 
Y rgi Efendile Hıristo, Panayot, 
Ağa, Harika, Yanko, Dimitri ve 
diğer Dimitri ve Anikacın şayian 
mutasarrıf olduklan Y emifte 
Ahıçelebi maha11esinde Liman 
iskelesi sokağında eski 68 yeni 
68 numara ile murakkam ve üç 
kat üzerine mebni ve zemini 
mermer taş döşeli dükkanm üze
rine birinci kata çıkaldıkta ze
mini tahta döşemeli oda ve 
ikinci katta keza lnhta döşemeli 
bir odayı havi ve kısmen muh
tacı tamir dört bin lira kıymeti 
muhammineli bir bap kagir 
dllkkln şubabn yirmi yedisine 
müsadif cumartesi günü saat on 
be, raddelerinde cıçık arttırma 
ile saWacağmdan talip olanların 
932 • 89 dosya numarasile ve 
kıymeti muhamminesi olan dört 
bin liranın yüzde onu nisbetinde 
pey akçesini müstashibcn Beşik· 
tat İcra Dairesine mtlracaatleri 
ilAn olunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Emlak Ve Eytam Ban ası İsta bul 
Şubesinden: 

Bügükadada Kiralık Otel 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
180 Büyükadada Altınordu caddesi Otel Dö La Plaj 150 

Balada yatılı otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya veri
lecektir. Mezkur otel 32 odayı gaı.ino ve motör dairesini, sinemayı 
müştemildir. Taliplerin ihaleye müsadif 4-2-1932 perşembe günü 
saat onaltıda şubemize müracaatları. E.N 

PE ROL 
N İ Z A Af 

S A Ç D Ö K Ü L M E S t ve 

KEPEKLERİN en müessir ilactdır. 
Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 

Eczane v• parfümeri mağazalarında ~rayını:ı:, 

1 

r. UTİEL 
Cilt "• •ilhrevi hutalıldar müte-
buım. Kuak8y büyük mahalleblei 
r•nıud& l• 

K U R A N Kerimin Arapçasile Türkçesi birlikte 
J.-\. basılmış, bu kıymetli eserin nüshaları az, 

bir dr.ha basılması imkansızdır. 

Mlb:eyycn ciltlisinin hediyesi Türk Neşriyat Yurdunda 200 kuruştur. 

Türkiyenin ve bütün 
dünyanın en leziz 
ve en nefis yağıdır. 

Hastalıklarda içilir. Yemeklerde 

vo salatalarda lezzetine 

payan yoktW'. 

z· e "Jeti d • • 
200 kilo Sülfat dö istiriknin şartnamesi mucibince pazarlıkla 

mubayaa olunacaktar. ( Bu istiriknin, kontenjan listeaioden hariç 
ve memlekete duhulü serbestir. ) Taliplerin şartnameyi nlmak 

üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekileti Mubayaat Komisyonuna, 

fstanbulda Birinci Ziraat Müdürlilğüne ve pazarbğa iştirak için de 

yevmi ihale olan 23 - 1 • 932 Cumartesi g6nü saat on beıte 

be-deli muhammeni olan (101000) liranın °o 7,5 lizerinden teminat .. 

larile birlikte meıkiir komisyona müracaat etmeleri. 

Ankara Polis Müdürlüğünden : 
Polis Memurları için mevcut nllmune ve ıartnamcsine teY• 

fikan 300 takım resmi elbisenin imal ve mllbayaası 7 • t - 93Z 
tarihinden itibaren yirmi gUn müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi g&rmek Oıere 
hergün Ankara Polis MüdürlüğUne ve münakuaya iştirak için de 
395 lira 78 kuruşluk tem"na arile beraber 26 - 1 932 tarihine 

müsadif salı günll saat 15 te Ankara Villyetindo müteıekkil 
mubayaat komisyonuna müracatları. 

E 
• 

Dl 
Abduthal< Hamit ve eserleri 
Sokrat 
Korney ve Rasin 
Eski lstanbul 
Turhan Valide 
lznıirin Romanı 
Yeni Almanak 1932 
irade Terbiyesi 

URUBU 
şriyat 

lb,.ahim Necmi B. 
Mehmet Emin 8. 
Selami izzet B. 
Ahmet Refik B. 
Ahmet Refik 8. 
Burhan Cahit B. 
Bir heyet tarafından 
MünUr Raşit B. 

Fiati 

100 Kr. 
100 ,, 
50 1J 

75 ,, 
150 " 
50 ,, 
60 " 
75 

Naşiri: /.'I' AN BUL Kanaat Kütüplıanttsl 

~~~-.ıllllm!!!!I SON POSTA 

KARADENiZ POSTASI 

Vapuru 
20 K. sani Çarşamba 

günü akşamı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Silrmene Ri:ı:e ve Hope

ye gidecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı-

Y nmt. Siyaat, Hnadb n Halk 
J'UOtHI 

idare . lstanbul ı Eaki Zaptiye 
• Çatalçeımı ıokatı 25 

Telefon l.tanbul - 20203 
Posta kutusuı latanbul • 741 
Telgraf: f.tanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE ECNEBi 
1400 Kr. 

7SO ., 
400 il 

150 " 

1 Sen• 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2700 Kr. 
1400 M 

800 .. 
300 .. 

Gelen enak ırorl verilmes. 
ll&nlardan mea•ullyet ahnmaL 

Cenp içia mektuplara 6 kuruıluk 
pul illveal ilamdır. 

Adre1 detittirilmeal (20) kuruttur. 

Soa Poata Matbuıı 


