
Japonya ile Çin ulh Mü
zakeresini Kabul Ettiler 

Sinirlilerin Evlenmesi 
"Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,, Sinirli in. 
sanlan Sinırlendiren Bir Mesele Çıkardı 

ŞDPay 1 (H. R.) - Japoa 
bombarclunamndaa dolaya Şape, 

,---------------------...... •AJal Hm...hlaua Cemifetl..· 

.. taba Ye Çin Uerl hadan 
tahammll edilmez bir cellemaem 
halindedir. Durmak bHmlyea ate-

fİD albacla alileri ılmmek im
k&aa ol..dıjındaa bialerce ceset 
kokllMlftur. 

Oam içindir ki malaarebe 
liperlerl, mltbİf bir adyettedir. 
Çinliler, bu kokuya tauamll 

Amerika Filosunun De
nize Açılması Japonlara 
Karşı Nümayiş Midir? 

edemedikleri için bir kısım hat
lannı ıeri çekmişlerdir. Ba ıeri 
çekilif, kumen de emİllİZ ol
duğu için ( 19) UDCU orduiaan muh
telif clzltamlan çok fiddetll 
emirler vermişlerdir. 

Meall (88) inci fırkanın bir 
yevmi emrinde, habeniz olarak 
muharebe hatbnc:laa çekilen. 10-
•• a yere cephane ....,_... 
laerka, jeneraldaa nefere kadar 
kw..- clizilecelderdir. 

e. nayetten istifade ed• 
ve bl,ak takviye kunetlerl alaa 
Japonlar, (10,30) da fiddetll bir 
turnm yapmqlarchr. Çinlim, 
bu taama neticealacle ş.npa,.. 
clu PJft mantuam olarak çe
ldhnlye batlamıtlardsr. 

lllrarellll• Na111 
Cereyan Etti? 

ŞaasbaJ 1 - 11 iDcl Japoa 
mk.-ın iman kllH.W tetkil 
ed• (12) bin uker Yaı· Çe 
aeluWn d6rt mil fimalindeld 

,_,,.. • .,,,,.."". a. ,.,,,,.,.,,. -""'-• ,,,,,_ 
.,, .... ,, 61r }aport ,.,..,., ...,, 

Şilya • Okoa da karaya çabnl-1 taarruza PPJit. Hoaı • K .. 
mıtlarchr. Ba lanaetler, 1ababla parla latibmetiacle ilerle......_.... 
beraber Çia meftİlerİDe bqa (On... ı lael u,wa> • 

Belediye, lhtikir Taki
babnı. Şiddetlendiriyor 

Zaruri ihtiyaç maddelerinden 1 
olan pker, pirinç. k3mllr ve ... 
ireninl perakende olarak pahalı 
aabldıjı 16z 6nlndedir. Bu nokta 
keriDde bilhassa israr ettik, 
rakam aikrettik. Bu Defl'lyaba 
llfıliceli olarak l.tanbul belediyeli 
ba ... efJaDID perakende. fiat-

leriai ...... •• laa -· 
laayab kısmen ucuzlatmak için 
hakkaDarla m&cadeleye ıirif-
miftir. Bu mesele hakkında 
Beledlp Reli MaaYİDİ Nuri 
Be1le ılrllftlk. Nuri Bey d8a 
bize dedi ki: 

- .. Halkın zaruri ihtiyaç 
maddelerini ucuzca tedarik etme
IİDİ temin etmek beride llzamdır. Ban i • k · · L 1_._ Belecllye Rela llu ....... lad• Nari Be1 

- ÇUi fe er, plrmç. K lllU&" t 1 L-l-'--..I- "del tJi L---•- t 
--•-- "b" bakkall d b 1 en er mlWRlll fi e llllnlKe 

Ye ...., il ı ar • pa • ' edilecektir. 
ublaa maddeler hakkma tetld- Son Posta: Belediyenin bu 
bta bqladlk. Bu etyamn Bat- icraabm balk d6rt ,azle Ye ... 

lerial pyri tabii ıekilde yiikıel- b.nazhlda bekliyor. 

Telefon Şirketi 
Cürmü Meşhut Yapılarak 

Mahkemeye Verildi 
Belediye Miifettişlerin~en Ali 

Yaver Bey eYiadeld telefonu 
ıeçen ay aallbiyettar memurlar 
laumnmda mtiblrletmit ve hiç 
konUfmamlfbr. Bana rağmen 
Telefon Şirketi •J IOllUDda ken
clWaclen fazla mlklleme bede& 
olarM bir baJli pera iltemiftir. 
,..,.... • tt•••,. •••il*· 

Defterdar 
Şe6k Bey Ankaraya 

Nakledildi 
Aiıkaradan bildirildiiine p. 

lataabal Defterden Şefik ee, 
Ankarada kazanç vergili temyiz 
komiayonu reisliğine nakledllmif, 
~ ba komiayonaa rml Ma.. 
tala Bey tayin olanmUflur. Ma
il,. Veklleti memurlan.-..md& 
·- ...... 5 .... 

Cumhur Riyaseti 
Umurni Katipliği 

Kaycledilc:lijine ı&re Cene .. 
reele bulana Cumhur Riyaseti 
Umumi Katibi Tevfik Bey tehrl
mize ıelmektedir. Teftik Be,m 
fimdild ..afelinden aynlmua 
muhtemel ile de Klbil Sefirliğine 
taJiDI heniz takarrlr etmemiftir. 
Umamr kltlplite ki.in ,.ı.eeii 
- pmdilik belB dejilclir. 

Çocutun 
Vurduğa 
Çocuk 

YARALANAN ENVER 
Ala .. t ........ lokaata• pata 

taraluadaa ap ıaretta 1•alanaa 
Eayer bmladeld klfltla ••1ab 
kurtaıdlDlfbr. Hutuecle tH&.t 
... ......... ,...., .......... tu. 

.m bir lteJana*'• netnderek 
rald ma1611yetlerl olanlena evlen-
meleri aleyhinde laarek.t ecleeell 
Jualmlfb. Pe7aml Safa Be, arka
d•pmil, ınetemizcle yan lltife 
teldiacle ha karan iki noktadan 
ıe.kit etti: Eneli. bu Iİairli 

aarda, ....,. ilatlW " babna 
ıibi fellbtlerle ....... ..... 
Ltm eberiyet itibarile bir rula 
hutall ........ llJledis ildac:İll 
ele. ........ ruhi taltahette, 
menmenia buan bir tedaYI 
1erine ıeçti~ yuch ft cemi
yetin kararmdU yaqeçmesini 
teklif etti. 

"Akil Hdzauahlıaa Cemiyeti., 
mtleuialerindea Doktor Fabrecldia 
Kerim Bey, Peyami Safa 8eye 
bir mektup ı&adererek, Rkriai 
tavzih ediyor. Genç "kıymet& .1te11.... fikrine .... nala 
lautalarmm eYlenmelerl bir m .. 
• çocaldanaa inen intikali 
DOktumclaa ımuladar ve Ame
rikada bir "takim. 1111111 Yardar. 
Binaenaleyh, temiyet, ruh hata-

Dolct.or F """""1bi"Kerlın S., 

laruun evlenmelerine değille bile. 
tedaYiden enel çocuk yapmala
nna munz elemektir. 

Sinlrlileria ...... mi daha 
mavafddlr, bek.il' b .. •len ma? 
~ ,... .. n mı? Yapmama-
lan mı? 11-W hemen bllttba bri
lerlmbi doiradan doğruya aJA. 
kadar eden ba menacla, p.dWlı 

( Dnam 11 lacl urfada J 

Cehalet Ve Doktorsuz
luğun Doğu!duğu Facia 

DarmmbeJ (Haalll) - Kaub•mm bir ....t.aberl doktonmdz 
Biru .......... bira da cehalet ,...... ...... laealz .... 
kaydedilmemit Wr facia olmafta. 

K•u•m laaHn-da •Dede Melanet. lllDlal blpJaD 19 J&llllcla 
bir deliJcanb, geçmlerde, fazla ihtimama llbmn ,a.terea bir h•lt•bfa 
tatulmafhlr. Ba delikanh, kendiainl tedavi ettirmek için Bahkelire 
kadar ıftmiye mali iktidan bulmımadatınc:lan, daba ameli bir çare 
dllf&nm&ftllr. 

Dede Mehmet bir akpm rakı içerken eline reçen bir Ola, .._. 
tahtım tedavi eder z•nnile kadehin içine abnıf n içmiştir. Ba illçll 
kadeh Mehmede mllthit bir llbrap vermİft aileli bu aatırabı ...-,. 
lap hamlettiklerl için aldırmamıtlar, fakat uftlll delikanh bira 
aonra feci pldlcle alm&ftlr. 

Tahkikat neticesinde ba maddenin Permagmt olduta anlRf11-
1111fbr. Hldme hakkinda talıkikat yapdmaktadar. Melımedin ceeedl 
fethi meyt için Bahkesire ıanderilmiftlr. 

1 Tıpkısı I 1 
Moda Mrlab 1 
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Belediye Varidatı 
Ve Maaşlar 
Kastamonu Meb'usu Su3t B. 
Millet Medisioe verdiği bir 1 
Jayihada belediye bülçeain
deki maaf faslının, umumi 
varidabn yüzde yirmi beşini 1 
geçmemesıni teklif etti. Bu 
teklif etrafındaki mütalealart 

• 
yazıyoruz: 

Ahmet Bey ( Sultanabmet Firuz Ağ'a 

•okağı 28 - 31> } 

- Kastamoni mebusu Suat 
Beyin belediyeler hakkındaki ye
ni teklifini çok muvafık buldum. 
Belediye bütçelerimizin yarısından 
fazlasını maaş ve ücretler tutu
yor. Bu yüzden de belediyeleri
miz asıl mühim işlerini göremi
yorlar, borca giriyorlar. Maaş 
ve ücret fash varidatın yiizde 
yirmi beşini değil, hatta yüzde 
onbeşini geçmemelidir. 

ir 
Sabri Bey (Ciball dar U.kDp aokağıada 7) 

- Bizim belediyelerimiz esas 
vazifelerinden• aynlarak şehircili
ği alakadar etmiyen itlerle bile 
uğraşıyorlar. Bazan bir Vilayet 
belediyesinin bütçesi o şehirdeki 
diğer bütün memurların ve müs
tahdemlerin maaş ve ücretlerinin 
fevkine çıkıyor. Şimdi tasarruf 
ve ikbsat seneleri yaşıyoru~ A2.
para ve az adamla çok iş görmtk 
lizımdır. Meb'us Suat Beyin tek
lifi bizde Belediyeciliği yeni baş

tan tesis ve ihya edecek kadar 
mühimdir. 

* Hana Bey ( Kapab çartı Örllc:O ler 
kapıaı 25) 

- Belediye memur ve müs
tahdemlerinin maaı ve Ucretleri· 
nin varidabn yüzde yirmi beşini 
geçmemesi fikrini cazip bulurum. 
Makul tekliftir. Derhal tetkikata 
girişilmelidir. 

Hacı Ahmet B. ( Sultaahmet 43 ) 

- Belediyelerimizin birçok 
hesapsız işleri vardır. Ayaklannı 
yorganlarına göre uzatmıyan ve 
gırtlaklarına kadar borca giren 
belediyelerimiz vardır. Ben Kon-· 
yalıyım. Mesela Konya belediyesi 
bütçesini nazarı itibare almıyarak 
mühim işlere girişti. Aliettiİı 

tepesi etrafında bir bulivar aç
mak istedi. Kısmen istimlAk 
yapb. Şehrin bir kısmını yıktı, 
bir taraftan da yola başladı. 
Fakat parası yetişmeyince yarım 

bıraktı. Emlakini de bankalara 
terhin etti. Bu suretle memur
larının maaşını bile vaktinde 
ödeyemiyecek bir vaziyet hasıl 
oldu. Esasen varidatına göre de 
memur bütçesi mühim yekün 
tutuyordu. Ben Suat Beyin tek
lifini şayam tetkik görüyorum. 

Eczalı Pamuk 
İhraç Edeceğiz 
Memleketimizdeki eczalı pa

muk fabrikaları, istihsallerini 
memleket ibtiy acının fevkine çı
karmışlardır. Fabrikacılar dlln 
harici ticarat ofisine müracaat 
ederek Bulgaristan, Romanya, 
Irak, Suriye, Flistin, lran ve 
Efganistana eczalı pamuk ihraç 
edecek vaziyette oJduklanm bil
dirmişler, ofisden yardım iste· 
mişlerdir. Ofis bu memleketler
deki ticaret mümessitıiklerimizi 
haberdar edecektir. 

Kış Ve Kar 
Kar Fırtınası Bir Türlü 

Dinmek Bilmiyor 

Evvelki geceden itibaren kar 
fırtınası tekrar başladı ve dün 
akşama kadar mütemadiyen kar 
yağdı. Bugün de havanın karlı 
olacağı haber v~rilmektedir. Ay
nca dün akşam çıkan müthiş bir 
soğuk, gündüzden yağan karları 
dondurmuş, yokuşlardan çıkıla
maz ve inilemez olmuştur. Bir 
çok yolcuların kayarak düştük
leri de görülmüştür. 

Diğer taraftan denizlerde fır
tına büküm sürdüğüne dair ha
berler de gelmektedir. Bir kaç 
şün evvel Gelibolu açıklarında 
fırtına tesiri!~ karaya oruran 
Yunan bandırala İstelyanos va· 
puru bütün gayretlere rağmen 
kurtarılamamıştır. 

Bir Sabıkahmn Taarruzu 
Sabıkalı Osman Galatadan 

geçmekte olan Rıza Efendi is
minde bir zatın üzerine atılarak 
boğazını sıkmıya başlamıştır. 
Rıza Efendinin feryadı üzerine 
yetişen polisler sabıkalıyı yaka
lamışlardır. 

Yerli Şapka 
Bir Bulgar Gurubu Fabrika 

Açmak istiyor 
Zengin bir Bulgar gurubu Ti

caret Odasına müracaat ederek 
Türkiyede memleketin bütün ih
tiyacını karşılıyacak mikyasta bir 
şapka ve filoş fabrikası açacağım 
bildirmiştir. Grup tetkikat yap
maktadır. Yakında hükümete 
mJracaat ederek floş ve şapka 
ithalinin meni takdirinde mem
leket ihtiyacına kifayet edecek 
kadar şapka ve floş imalini ta· 
ahhüt edeceğini bildirecektir. 

Kaçak Tütün 
Aksarayda Sinan Efendinin 

dnkkamnda bir miktar kaçak 
tütün ve bir de karadağ taban
cası bulunmuştur. 

J Esrarengiz Hadisenin iç Yüzü 

Bir Çocuğun Cesedi Fa
relerin Hücumuna Uğradı 

iki gün evvel garip bir f flcia· 
dan bahsetmiştik. Kısaca kaydet
tiğimiz bu acıklı hadise, yanak
ları ve burnu fareler tarafından 

kemirilmiş bir çocuk cesedinin 
adliyeye teslim edilmesinden iba
retti. Farelerin taarruzuna uğri· 
yan bu ceset, alakadarlar tara
fından hayretle karşılanmış ve 
ortada bir cinayet olması ihtima
li de ileri sürülmüştü. Tahkikatı
mıza göre, bu küçük çocul' 
cesedi, Tophanede Karabaş ma
hallesinde Vahit Hamit Efendinin 
kızı Saidenindir. 

-

Yerli San'atlar 
Ve Türk 
Vatandaşları 

Ankara, 1 - Hariciye Encü
meni Türkiyede münhasıran Türk 
vatandaşlarına tahsis edilen 
san'atlar layihasma koltukçuluk, 
fotoğrafçıhk, havadis filimcileri, 
perukarlık ve manikürcülük sı
mfları da ilave edilmiştir. 

Silah Atmış 
Ali Asgar isminde bir lranlı, 

Galatada sarhoşlukla havaya si
lah atmış, yakalanmıştır. 

Yeni Bir Emir 
Otomobil Tamircileri De 
Şoför Cemiyetine G;recek 

Şimdiye kadar Şoförler Cemi
yetine yalınız otomobil ve kam· 
yonlarda çalışan şoförler kayde
diliyordu. Ticaret Odasının yeni 
karan üzerine otomobil, kamyon 
ve kamyonet işletenlerle, şoförler 
ve muavinleri, tamirhane ve ga
raj işletenler ve bunların müstah
demlerinin de otamobil ve şoför 
işçileri esnafı cemiyetine kayde
dilmeleri dün Belediye tarafın
dan bütün şubelere tamim edil
miştir. Bugünden itibaren kay· 
dedilmiyen bu gibi işçiler Şoförler 
Cemiyetine müracaat ederek tes
çil muamelelerini yaptıracaklar 

ve cüzdanlarmı alacaklardır. 

Eve Taarruz Etmiş 
Sabıkalı Kemal Gafatada 

' 
Tesbit edildiğine göre ortada 

bir cinayet yoktur. Küçük çocuk 
birkaç gün evvel hastalıktan aı. 
müş ve ertesi gün defnedilmek 
üzere ceset geceleyiıı bir odaya 
konulmuştur. Fakat gece vakh 
fareler cesedin üzerine lişllş
müşler, yanaklarını, burnunu ve 
kulaklarını kemirmişlerdir. Çocu
ğun ana ve babası bu hadiseden 
ancak sabahleyin haberdar ola
bilmişlerdir. Fakat her ihtimale 
karşı ceset bir defa da Adliyeye 
getirilmiş ve fennen tesbit edil· 
mek üzere Morga nakledilmiştir. 
Mesele bundan ibarettir. 

Afyon 
Fiatleri. 
Yükseliyor 

Anadoludan alınan haberlere 
göre bu sene afyon mahsulü az 
olacakbr. Bunun için dün piya
sada afyon fiati yarım lira kadar 
fırlamıştır. iyi cins mallar (9) 
liraya satılmaktadır. 

Afyoncular, Avrupalı alıcılara 
karşı müttehit bir cephe halinde 
çıkmak için aralarmda birlik 
yapmaya çalışmaktadırlar. 

Kahvelerde 
Ayakkabı Boyatanlardan 

Belediye Ceza Alacak 

Belediye Zabıtası talimatna
mesinin kahve, lokanta, kebapçı 
ve işkembeci dükkanlarında aran
ması lazımgelen sıhhi şartlara 
dair olan maddelerine yem bir 
fıkra ilave edilmiştir. Yeni fık
raya göre bu gibi dükkanlarda 
ayakkabı boyamak ve boyatmak 
yasakhr. Aksi taktirde hem bo· 
yayanlardan ve hem de boyatan
lardan para cezası almacaktır. 

Belediye iktisat MUdUrU 
Belediye lktısat müdürlüğüne 

tayin edilen Asım Süreyya Bey 
dün öğleden sonra yerine gel~ 

Gazi Hz. 
Reialcumhur Hz. dün şehirde 

otomobnle bir tenezzüh icra elmişler, 
bu tenezzühü lstaubul ve Şişli taraf. 
larmda yapmışlar, akşam saraya 
dvd•t l:>uyurmuşlardır. 

Tutun işi 
Yeni TüU1n Komisyonu diin top

lanmıtı tütünlerimh:e müşteri bıılmak 
meıelealni görüşmüştür. Müzakereler 
gizli cereyan etmektedir. 

Dahiliye Vekaietı Binası 
ldarei Hususiyeler bütçelerinin 

yardımile Ankarada yeni bir Dahiliye 
Veklleti binası inşo.Eı haltkında fırka 
grupunda dün müzakere yapılını~tır. 

lzmirde Bir Facia 
bmirde Faik İsminde bir şoförün 

otomobili denize yuvarlanmış, şofiJr 
kurtulmuştur. 

Oç Ev Yandı 
Dün 1abah Büyükderede Merkeıı 

Memura Murat Heyin evinden yan!lln 
çıkmıı, üç ev yandıktan aonra •Ön• 
dürülmüttür. 

N:ister Grov 
Amerikamn Japonya ıefirliğine 

tayin olunan MiRter Grov gelecek 
hafta Tokyoya gidecektir. 

Ticaret O asında 
Dün Kongre f çtimaına 

Devam Edildi 
Ticaret Odası Ko!lgresi dün ikinci 

toplabtısını yapmıitır. Bu toplantıda 
Hakkı Hezihi Beyin ihracat cıntia
mmn maliyet fiatleri ve ihraç mu
raftarı bakkmda yazdığı rapı,r okun· 
muş, münakaşalar olmuş ve iktısat 

murakıplerinden Bahri Bey şunları 
söylemiftir : 

" Rı.porun zikrettiği tedbirlerin 
yüzde ellisi üzerinde ııırarla çalışıl· 
mı,, fakat ancak yüzde beşi muvaf· 
fakiyetle tatb ik edilcbilınittir. 11 

Sonrll raporun iht; va etti~i esaıılar 
üzerinde tetkikat yapmak üzere 
Nemli zade Mitat. Furton zade Mu
rat, lktııat müderrisi Zühtü, Ofiı 

Müdürü Cemnl BevJerle Taranto 
Efendiden miirekkep bir komisyon 
tetkll edilmiştir. 

Hacı Hasan Oldii 
Yüzeıtiliklerdcn fzmirli Hacı Ha· 

l4ll Pqa Atin da ö muştür. Cesedi
nin b:mire getirilmesi için musaade 
iatenilmlştir. 

Kapah Çarşı Tehlikede 
Kapalı çarşının tamir ihtiyacı 

ciddi bir 'ekil almışt r. Bunun için 
(301) bin lira lfizımdtr. Bu paranın 
kira bedellerinden ödenmesi teklif 
edilmiştir. 

Ağaç Koruma Cemiyeti 
bmir 1 (A.A) - Ağaç Kanıma 

Cemiyeti Vali Kazım Paşamn riya• 
seti altında içt maını aktetmiş ve 
yapılan işler hakkında Vali Paşanın 
iz:ahatını din lem· şt:r. 

Kom ··nitler 
lzmire Mi Gidecekler? 
Şehrimizde te\'kif ed len komil

niıtlerin mikdart altı kişidir. Bunların 
lzmire rönderılmelcrinin muhtemel 
oldutu haber alınmaktadır. liu hu--

Halit Efendinin evine taarruz 
ederek evin camlarını kırmış 

yakalanmıştır. 

rek müdür vekili Süleyman Beyle 
görüşmüş ve idare hakkında ma
lumat aldıktan sonra işe başla

mışhr. • suıta karan adllye verecektir. 

Son Posta' nın Resimli_R_ı_·k_a_y_e_s_i ._· ___ . ___ A_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_e_y_1'4_e_.r;_e_n_i_B_ü_tç_e_J-' 
r:· 

,-----------.---------------.. ..... 

1 : Bi.itçenin masraf lcısını - Hasan 
Bey, ayaklarım dışarda, yorgan kısa, ne 
yapayım? 

2 : Hasan Bey - Meşhur söz vardu: 
"Ayağını yorganına göre uzat!., derler. 

3 : B"tçenin masraf kısmı - Her 
sene ayağı m biraz daha kıstım, fakat 
.yotgan da her sene k salıyor. 1 

4 : Hasan Bey - Hele sen a a 'da
rım biraz daha kıs, be 1 !;eni s·msı. ör
teyim, i\st taraf10.ı c n.abı t.fov a bilir( 



Munder.ecatımızın çolclu
ıandan Dercedilem,,... 
tir. 

Şehir Meclisinde 
Münakaşalı 
Bir Celse 

Şehir Meclisl diba IOD ıo.,. 

lanbaam 7apb ve •eH'siM .a.a
pt ...U. Ba m&auebetle 9'l9 
ve 9aO _.eıerinln kat'I h11ıp 
nporlan tetkik ve bbal edilclL 
Bu yhclen de .. la.. -
tik erW ıert bir -.u. ... 
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4 Sayfa 

1 
Tarihi Fıkra 

Bir Çuval 
Nesine Yetmez 
Mendeburun? 

1 

Osmanlı tarihinin neleri Ye 
neleri vardır. Celllt palasından 
ıızan kan pıhtılannın çizdiği 
rezalet sahneleri, bu kahbe ta
ri bte o kadar çoktur ki tamamını 
saymak imklnsız, zerresini din
lemek acı ve ıstıraplıdır. 

Hele "ihsanı Şahane,, ısblahile 
tam dığı mız soygunculuk, yedi 
neslin llnetle anacajı ve unuta
mı yacağı bir rezalettir. O tarihi 
yazanlar, salyalı kahkahalar aa• 
çan devletlt\lerin dalkavuklara saç
tığı millet altınlarını "İhsanı Şa
hane,, diye mazur, laatta mak· 
bul göstermek istemişlerdir. .. 

Başımıza istikraz belAllDI J&• 
lan gibi musallat eden AbdiilAzlz, 
o meşhur Avrupa seyahati una· 
ıında Pariste bezirglnlardan, te
fecilerden dilendiği altmları ıo-
kak gilruhuna saçbktan IODra 
debdebe ile geriye, lataabula 
d6nmilft6. 

Bir gtln arayan ltalkonunda 
oturuyordu. Batmabeynciai ile 
Maliye Naz m karf11ında elpençe 
divan duruyorlardı. Abdnlw bu 
iki mmalı kalesine, mllnasebetli 
ve mfinasebetsiz bir yığın heze
yan savurduktan 10nra Maliye 
Nazınna vehleten 10rdu: 

- Hazinei devletimde kaç 
albn var? 

Nazır bayle bir suali hfç 
beklemiyordu. Tabü cevap vere• 
medi ve kekeledi durdu. 

AbdtılAziz ıuali batmabeynci
Je tekrar etti. Bu pata, dirayet 
Ye ferasetile mqhurdu. Eauen 
dalkavukluk için biçilmft kaftaa
c:b. Derhal cevap verdi : 

- Efendimizin laazinei dev
letteki ıerveti de, nimetleri ıfbi 
uyımdır. 

Bu idi ntıkte, Abdilllzizia 
okadar boıuna gitti ki hemen 
bir kahkaha fırlatb ve arka11D· 
dan ela Maliye nazımı• emretti: 

- Pqaya Oç bin albn ilaaan 
ediyorum. 

Basit bir cümle bu zata iç 
bin albn kazandınmtb. Ba, va· 
ldtsiz muvaffakiyet Maliye nuı-
rmın fena halde loskançlıfını 
tahrik etmifti. Vene hueften 
çatlıyacak, vermese mevkü teh· 
likeye girecekti. Fakat ıeytan 
bu ıefer de Maliye nazıruıın 
imdadına yetişti ve ona glzel, 
hakikaten zeki ueri olan bir 
fikir ilham etti. .. 

O zaman mangır denilen iri 
bakır paralar yeni çıkmıştı. Bir 
mangır bq para olduğuna gire 
kllçüclik bir lira aekiz yüz tane 
mangır ediyordu. Sekiz yilz iri 
bakar parçası ise töyle b&yle 
hürmetlice bir yığın teşkil eder
di. Maliye Nazırı ertesi gi1n er· 
kenden ilç bin liralık mangan 
çuvallara, çuvallan da araba
lara yDkliyerek saraya götilrttil 
ve çuvallan bahçede ııraya diz· 
dirdi. 

Biraz aonra, yanında başma· 
beyncisi ile bahçeye çıkan Ab
ditllziz, mangır çuvaUannm teş
kil ettiği garip manzarayı g&iblce 
hayret ve biraz da hiddetle 
ıordu: m• 

- Paşa, bu manzara nedir? 
Bu garabetten başmabeynci

nin de haberi yoktu. Fakat pa· 
dişahın sualini işiten ve hemen 
yanına koşarak etek apen Maliye 
nazın cevap verdi: 

- Efendimizin dünkü ihsanı 
şahaneleri! 

Abdülaziz fena halde kızdı 
ve bağırdı: 

- Bir çuvalı nesine yetmez 
mendeburun. 

Ve filhakika baımabeynciye 
• o m111f"'ır vığınmdan ancak bir 

ç.n J! nasip olmuıto. 

SON POSTA Mart 2 

MEML KET BABERL 
• 

Rl Takvimden Yaprak 

._-----------------------------------------Mart 

Ne Müthis 
~ 

i~tikir. (!) 
Bitliste Halis Sütün Okkası Sekiz 

Kuruştan On Kuruşa Fırlamış 
Bitlis, ( Hususi ) - Grip · 

salgını ıehrimize de ujramqb. 
Fakat biç telefata sebep ol
madan durgunlaştı. Çilnld ka· 
abamız ahalisi vilcut itibarile 
1ağlam ve ıporcudur. Yalm• 
grip yllzUnden hAlis kaymak 
gibi dttln okkası 8 kuruştan on 
kurup fırladı. Tavuklar 1 O ve 
13 kuruı arasındadır. Et bugtın
lerde biraz pahalılaştı. Şimdi 
20 • 25 kurup aatılıyor. Yaz 
mevliminde araba11 150 • 200 
kurup olan odun buglln 200 • 250 
kuraı tlzerindedir. Son Gilnlerde 
tehrimizde çikolata iltibllki 
hayli artmııbr. Bllytık, kiiçllk 
herkes çikolata yemektedir. Çi· 
kolata koparmak ıuretile halk 
arasında tertip edilen oyun, 
iatihllkin artmaıma ıebep ol
maktadır. 

Son gtınlerde kiiçllk bir ço
cuk beyin hummasına tutularak 
lldtı. Hldiae tlzerine doktorlar 

Elizizde 

Bitliste Gad Hz. nin 1'egkell 
derhal faaliyete baıladılar. Bat· 
ka vak'a yoktur. Haıtalık çıkan 
ev kordon albna alınmışbr. 

\Kara Elmas 
İstihlak 

T rahomMücadelesi Kooperatifi 
Devam Ediyor Zonguldak (Hususi) - Şehri· 
Elhiz ( Huna!) - Şehrimizde 

ciddi bir mrette trahom mllca
delesine giriıilmiştir. Bu buta
hta tutulan talebeler bqka bir 
mektebe nakledilmişlerdir. Tra· 
bomlu talebeler tedavi edilmekte 
Ye iyilqtikleri taktirde raporla 
tekrar mektebe gelmektedirler. 

)#.. Memleketimizde grip he
men kalmamıı gibidir. Devamlı 
bir mtlcaden aonra bu milhlik 
hutalağın ıayiataızca Gntl alı11· 
mıtbr. 

M. I 

Hilaliahmer 
lzmir Şubesi Senelik 

Kongresini Akdetti 

lzmir (Hususi) - Hillliahmer 
Cemiyetinin tehrimiz ıubeai sene
lik kongresini bugihı balke9İlıde 
aktetmiştir. 

Heyeti idarenin raporu okun
duktan sonra ıenelik billnço tet
kik ve kabul olunmuıtur. Yeni 
heyeti idare intihabı yapılmq, 
Umumi kongre için Ankaraya gi
decek murahhaslar ıeçilmiftir. 

Bundan sonra tazim telgraftan 
çekilmesine kararf verilerek kong• 
re nihayet bulmuştur. 

Edirne Doktorları 
Edime (Hususi) - Şehrimizde· 

ki bütün doktorlar Sıhhat Mndür
lüğünde toplanarak memleketin 
sıhhi vaziyeti etrafında mtinaka· 
ıa ve müzakere yapmışlardır. 

Bu içtimalar her fırsatta sı ·~ 
ıık tekrar edilecek, günOn s Iı ll 
meseleleri görttşülecektir. Bn CYİ• 
bi toplantılar mesleki rabıta i~i
barile de çok faydah netic~ler 
verebilir. 

mizde ( Kara elmas iatihllk koo
peratifi ) isminde yeni bir teşek· 
kül ricuda getirilmi,tir. Koope-
ratifin gayesi, kendi azasının ih
tiyaçlarım ucuz bir tekilde temin 
etmek, bu muhitte teav8n tarikile 
tasarruf fikrini uyandarmakdır. 
Bu yeni teıekktU timdiki halde 
yalnız Zonguldakta faaliyet g6s· 
terecek, kuvvetlendikten sonra 
maden ocaklannda şubeler aça· 
caktır. Bir ay zarfında elli aza 
kaydedilmiştir. Şirketin sermaye
ıinin beı bin lirasını maden ıir
ketleri taahhüt etmiıtir. 

Kız Kaçıranlar 
Mahkum Oldu --
Adana ( Hususi ) - Kız ka· 

çırmak ve ırz düşmanlığı suçun· 
dan mamun Karakuyu kCSyünden 
Cumab oğlu kar Veli ile kendi
sine yardım etmek ıuçundan 
maznun Hafız Mehmet oğlu 
D\lfmUf ve Durmuf oğlu Veysel, 
Maksut oğlu Bekir, Ali oğlu 
Abdülkadir ve Cumalı oğlu Mah· 
mut ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmişlerdir. 

Bunlardan Veli yedi ay on
beş gtln, Durmuş ve Veysel 
tiçer ay hapiı cezasJna mahkftm 
edilmişlerdir. Diğerleri beraat 
kazanmıttır. 

Yine kız kaçırmak suçundan 
maznun Sazlık köyilnden Yusuf 
oğlu Ômerin de muhakemesi bi· 
tam bulmuş ve yatı knçnk oldu
ğu için alh ay yirmi gtlne mah
kQm edilmiştir. ---Edirnede Bir Ayda Olenler 

Edirne ( Hususi ) - Sıhhat 
dairesinden •erilen malümata 
göre pabat ayı içinde ıehrimizde 
126 kişi iilmllştür. Soğuk devam 
ediyor. Her taraf kar içindedir. 
Oduncular ve lı.Bmürciller ihtikar 
yapıyorlar. 

1 

Sokak köpeklennin husule 
getirdiği zararların iinüne geçil
mek Ozre itllf ameliyesine bq
lanılmııbr. Köpekler zehirletilmek 
suretile itlif ediliyor. 

Yeniden ıiddetli bir kar fır
bnası başladığını telgrafla bil
dirmiştim. Fakat iki gtlndenberi 
havalar açık ve güzel gidiyor. 
Nakliyat başladı ve postalarımız 
geldi. Esasen cemre düştüğü için 
tekrar kar yağsa bile çabuk erir. 
Yalnız şunu da kaydedeyim ki 
geçen iki seneye nispetle bu aene 
kış daha erken geldi ve daha 
çok kar yağdı. Fakat Bily&k 
Millet Meclisinin ilk açıldığı sene 
yağan kann miktan daha mlthİf 
olmuttu. Nafıa dairesinin resmi 
bir raporuna nazaren o sene ya· 
tan karın irtilaı (36) metreyi bul
mu,tu. Bitliste uzun zaman kalan 
ikinci ilkmektep miidürü Şevket 
Bey de geçen senelerden birinde 
kann irtifaım &lçmDı ve ( 24 ) 
metre olarak tespit etmişti. 

Niyazi Yılma.ı 

lzmirde 
Mühim Bir Rapor 

Hazırlandı 
İzmir (Husu";i) - Belediye 

Fen Heyeti Sabık Mlidtırll Nec· 
mettin Bey hakkında belediye 
tarafından başlanılan tahkikata 
devam olunmaktadır. Bir Tork 
mühendisi tarafından Kar11yaka
daki llğım ve yollar lnşaah ml
nasebetile yaptırılan fenni tetki· 
kata dair rapor belediye riyase
tine verilmiştir. Bu raporda la· 
ğımlardaki suların neden akmadı· 
ğı, yeni inşa edilen yollarda yağ· 
mur sularının niçin biriktiği et· 
raflı bir şekilde izah edilmekte
dir. Ayni zamanda iııtaatın der
hal durdurulması hakkında teklif 
yapıldığı da anlaşılmaktadır. 

Malatya da 
Bir Hiç Yüzünden Kanlı 

Bir Cinayet Oldu 
Malatya (Hususi) - Bu civar

daki köylerden birinde garip bir 
cinayet olmuıtur. Tahkikata si
re Mehmet ve Cemal İlminde iki 
amuca zadenin aileleri aramıcla 
ehemmiyetsiz bir mUnakaşa çık· 
mııbr. Bu hadiseye hemedenae 
kocalan olan Mehmet Cemal de 
karıf1Dışlar ve bir aralık şiddetli 
bir kavgaya tutuşmUf)ardır. Ne
ticede Mehmet bıçaımıı çekerek 
Cemalin llzerine hDcum etmit ve 
öldilrmüştür. Katil derhal yaka-
18.DIDlfbr. 

Bir Cinayet Mi? 
Mersinde tuhaf bir hAdlıe 

olmuştur. Belediye iskelesi civa· 
· nnda bir p.pka ile bir baston 
bulunmuş, bunlann l.tanbul ote
linde misafir olan Çorumlu kara 
Ali Bahaettin Efendi isminde biri· 
ıine ait olduğu anlaşılmıştır. r .. 
kat adamcatız iki sftndenberi 
ortada yoktur. 

Kapıdan 
Baktırır ... 

Dun yeni sene martınm birinci 
günü idi. Tipili, karlı, soğuk, 
berbat bir gün. Eğer hadiseler• 
den teşe'ilme inansaydım fena 
halde ürkebilirdim. Cüce şubat 
kocakan gibi fırtınalı ve sinirli 
geçti. Grip o zaman başladı, 
kar ıubatta gtikredi. Çin - Japon 
şubatta coştu. Hatta tahdidi tes-o 
libat konferansı bile .•• 

Takvim diyor ki: "Mart ayı 
bu muhitte yağmurlu ve fırtınalı 
ıeçer. Gemiciler bu ayan ortası• 
na kadar en korkulu günlerini 
yaşarlar. ,, 

Esasen kahoe takvimin bu 
k6tl müjdesine hiç hacet kal• 
madı. Mart daha pişkin davra• 
narak kendi kendisini takdim 
etti. Dün beyaz duvaklarla gö
rünen 1 mart, henfiz bize ıhk 
çehresini göstermedi. Bu gidişle 
çabuk göstereceğe de benzemiyor, 

Martın, bize babadan intikal 
eden birçok hatıralara vardın 
Mart pilici, mart kuzusu, mart 
dokuza, mart içeri, pire dışarı 
ve daha neler... Fakat en kor• 
kuluu şudur: 

Mart kapıdan baktınr. Kazma 
kllrek yaktmr. 

ipe bu seneki mart o cinı 
mutludan. Fakat bizde kazma, 
kiirek olmadığına göre galiK 
kapı tahtası, yahut döşeme kalası 
yakacağız. 

Bunlar mllthiş işaretler. Bi• 
yine takvimi dinliyelim. Bakmı:ı, 
takvim ne diyor : 

•Martta bağlar ve ağaçlar 

budanır. Kalem aşısına devam 
olunur. Fakat k6rpe lidanlar, 
çıkan kuru ıoğuklann tesiriltt 
lca'RUlar. Glndüzlerin gün~ıll 
geçtijine inanıpta geceleri ted
birsiz davranmayınız. " 

Bu aiizleri takvim söyliyoı. 
Bize ve size ibret almak düşer. 

Martta yenecek balıkları da 
sayalım : Kefal, levrek, barbunya, 
mercan. 

Fakat bu buhranlı devirde 
hep beraber hamsiye de razıyıa 
amma o bile giirünürlerde yok .•• 

Askerlik Daveti 
328 Doğumluların ilk Mu· 

ayenelerine Başlanıldı 
Emlnanü Aıkerlik tubuinden: 
1 - 328 dopm uların ve bu doe 

tumlalarla muameleye tibi bulunan• 
larm ilk yoklamalarına S mart 932 
den itibaren başlanacatından Eml• 
nlnl kazası mıntaka1ı dahilind• 
muka1y•t ·.-e mukim yerli ve taşralı 
efrattan m1ntakalarına tabaiı edilen 
pnlerde ve dördüncu maddede yazılı 
ve1aik ile müracaatları llln olunur. 

2-Yerli efradın yoklama l'iinlerl. 
A - Kumkapı nabıynl nüfusuna 

makanet balunanlar 5 mart ila 10 
mart 932 se•aline kadar. 

B - Beyasıt ve Küçükpazar na• 
hlyelerl nilfuıuna mukayyet bulu· 
nanlu 12 mart ili 17 mart 932 ze
valin• kadar. 

C - Alemdar nabiyeal nöufuıuna 
mukayyet bulunanlaı 19 mart ili 24 
mart 932 zevaline kadar. 

D - Sirkeci merkez nahiyesi nG .. 
fuıuna mukayyet bulunanlar 26 mart 
ili 31 mart 932 znaline kadu. 

3 - Nahlyler nüfusuna mukayyet 
mektep talebeleri persembe günleri 
&Halel• ıonra müracaat etmelidirler. 

4 - Taşralı efradın yoklam;ılar• 
1 mayıı 932 de başlayarak haziran 
nihayetine kadar devam edecektir. 
übabı llhbiye ve saire doJayı_sile 
ikiıacl maddede ya~ı günlerde mü· 
racaat edemiyen yer i efrat t bu 
mtı~det zarfında şuoeye mUracaal 
edeblllrler. 

5 - işbu doğumlu efradın yok· 
lamada ibraz edecekle · vesaik. 

A - Nüfu• cüz nı ( cüz.danı 
ııayl olular da müra aat etmelidirler) 

B - Oç kıt'a vcs ka fotogrdf ı. 
C - Mektep şchadetnames· veya 

ve1lkuı ( memur ve tıı ebe içi.ı ) 
D - Askeri ehlij et name ( askeri 

tedriHt l'Brenler için > 

• 
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A 

ı Siyaset Alemi 
• 

Sabık ispanya 
Kıralınzn 
Bir Beyannamesi 

Paris, 1 - Sabık ispanya 
Kıralı 13 üncO Alfonsa atfedilen 
'le ispanya tahtından feragat 
etmediğin{ ifade eyliyen bir beyan· 

name intişar etmiştir. Bu beyan
name ispanyada heyecan uyan

dırınıt ve Fransa nezdinde siyasi 
teşebbüs yapılmasını intaç etmiş

tir. Fransa hükumeti, kıral Al
fonsun Fransa misafiri iken 

herhangi siyasi bir tahrik yap
mamayı söz vermesinden dolayı 
hldiae önünde hayrete duçar 

olmUftur. Bu hususta derin tah
kikat yapılmasına karar veril
miştir. 

Mahvolan 
Bir Fransız 
Tayyaresi 

Nevyork, 1 - Buenos-Ayrea· 
ta bildirildiğine göre Montesido 

fie Porto-Alegro arasında fırtına· 
ya tutulan Fransız posta tayya

resınm tamamen mahvolduğu 
Afrika sahiJJerinde bulunan po8-
ta çantalarile tekerleklerden anla

ıılmııtır. Tay)arede dört kİfİ 
vardır, 

Klral Aleksandrm Bütçe 
Fedakarhğ1 

Belgrat 1 - Kıral Aleksan• 
dr, blltçe tasarruflarına iştirak 

ederek tahsisatından ( 4) milyon 
dinar indirmiştir. 

/ngilterege 
Mal Dampingi 

fnıiltereye ithal edilecek et
yadan munzam resim ahnmasma 
dair bbuJ edilen kanunun merf.. 
yet mevküne girmesinden bir sa• 

at evvel, Loodra limam itha1At 
4'f)'Ulnt hamil yüzlerce gem.İllin 
akmına maruz kalmııhr. 

Şiddetli " muhalif bir 'fark 
rizginna ratmen biribirile yanı 
eden bu gemilerin (126) sı tam 
zamanında hedeflerine varmış-

lardır. Bunların ekserisi lskandi· 
navya gemisi idi. Gelen eşya. 
tabii ihtiyacın ancak dörtte bir 
nisbetinde fazladır. Eğer fırtına 
olmasa idi, Londra piyasası hakiki 
bir dampinge maruz bulunacaktı. 

• 

BAB)C:i r Gönül işleri 

•• .. •• • Kadınlar İşte 
On Uçuncu Alfonsun Beyannamesı Niçin Muvaffak 

M. Mak Donalt istifa Mı Edecek ? 01:.':ru!'!~~~~~.: hemen 

Hindislanda 
Tevkif Ve Hapis 

Yeni Delhi 1 - Kongre re
islerinden M. Asafali fevkalido 
salahiyetler emirnamesi mucibince 
tevkif edilmiştir. 

* Mirut ı - Gandinin oğla 
Devidas Oç ay hapse mahküm 
edilmiştir. 

Litvinof Moskovada 
Cenevre 1 - Sovyet murah· 

bası M. Litvinof Moskovaya ha-
reket etmiştir. Yakında tekrar 
Cenevreye dönecektir. 

M. Mak Donaldı 
• 

Amele istemiyor 
Londra, 1 - M, Mak Donaldın 

intihap dairesi olan Siham amele 
fırkası hizbi senelik içtimaını 
aktetmi§tir. Bu içtimada, Milli 
amele fır1ca11 icra komitesinin, 
M. Mak Donaldın tekrar fırkaya 
.alınmasım kat'ı surette reddeyle
mesine dair bir karat' kabul 
edilmiıtir. 

M. Mak Donalt 
Çekilecek ıJf i? 

Londra 1 - Diln akfam Lort• 
Iar Kamarasında M. Snovden ya· 
kında istifa etmek tasavvurunda 
bulunduğunu ima etmiştir. Niyuz· 
Kronikl gazetesi, bu takdirde 
M. Mak Donaldın ve liberal na• 
zırların da istifa edeceklerini 
yazıyor. 

Peştede 
Bir Düello 

Budapeşte, l - MuhteUf ih
tilh meselelerine ismi karıtaa 
ıabık nazırlardan M. Dehr ile 
Nezaret mn,avirlerinden Hanko 
arasında kdıç.la bir dtiello ya· 
pılmışbr. 

tık kartılaşmıya polis mani 
olmuştur. İkinci karşılaşmada Han· 
ko kol, omuz ve yiizünden yara· 
lanmıştır. Dehr, salı günkil meclis 
içtimaında birtakım .büyük mevki 
sahibi .kimselerin sui istimallerini 
ifşa edeceğini bildirmittir. Bu 
hadise karşısında hükumet fır· 
kasının parçalanması ihtimali 
vardır. 

her şubesine girdiler.. Fakat 
ı- muvaffakiyetleri henüz hiç dene· 

cek kadar azdır. Amerika ruhi
yatçılarından biri kadınların iş 
hayatında muvaffak olamnması· 
nın sebebini föyle izah ediyor: 

Şan~hay 90kak1annda. ~p\ell sr!rAlen her Çlnli, jap91l aaker1erl tarafın
dan yakalanmaktadır. Resimde de ,.ardüğünüs l'ibi •okakta iki Çinli yaU. 
lanmış, klll'funa ıttisUmek cıs.. tenJ.aea bir mahale f6tarllüyorlar. 

Kan adanın 
Serveti 

Dominyomlar Ottava istatistik 

idaresi tarafında Defl'edil• ha
berlere göre K.audanm mer.etl 
( 30,850) milyon dolar olarak 
teapit edilmiştir. Yahrı1a1a ecnebi 

Ml'Dlayesi ise 6, 126,000,<D> do
lard1r. Bunun ,o.de 37 • Lıailiz 
aermayeaidir. 

Fransız 

İtalyan 
Ticareti 

Roma, 1 - Fransa ile 1talya 
arasmda yapdan ticari mtııake

ıreler hitam bulmuştur. ltillf, 
belki yann imzalanacaktır. Her 

iki memleket, bu itilaf ile yek
diğerinin serbeatii hareketini 

tamyacakbr. Bu ıerbesti, gerek 

kontenjan, gerek tarifeler esasına 
.. mil olacaktır. 
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Rus yanın 
Ağu Sanayii 

Bertin 1 - Sovyet Ağır Sa
nayi Komiser muavini Piyatakof 
ile Berlindeki Ticaret mümessil
liği reisi Vayzer, İtalyan hükG-

meti ile bir lkbsadt ltilafname 
yapmak Ilzere Romaya gidecek

lerdir. Müzakereler bilhassa. 
Rusyanm İtalyaya yapbiı ıipa• 
rişlerda Sovyetlerin bu memle
kete YUkubulan ihracatları hak· 
ktnda cereyan edecektir. 

Fransanın 
Berlin 
Sefiri 

Pariı 1 - Alh ay mnddetle 
meb'wlluk vazifesi tizerinde kal
mak ıartile Fransayı Berlinde 
temsil etmiye memur edilen M. 
FranSUTa Ponse meb'usluktaıa 
istifa elmiştir. Sefirliji ualetea 
ipka edilecektir. 

Yeni Bir 
İtalyan 
~ahtelbahri 

T arente, 1 - 800 ton hacmi 
istiabisinde ve saatte 14 mil 
sür' atinde bulunan yeni Serpeote 
tahtelbahrinin denize indirilmesi 
merasimi askeri ve mnlkJ hük6-
met erkimmn humrile icra edil· 
miştir. 

" Bu muvaffakiyetsizliğin en 
birinci ve en büyük sebebi ka
dının heyecanlarını kontrol ede
memesidir. Patronun biraz sert 
muamelesii kendisine vekAlet 
vermek için gelen bir mi' şteriııin 
acıklı hali onu ağlatmıya kafidir. 
Kadınlar göz yaşlarile arkadaştır. 
Halbuki bu yaşlar iş hayabnda 
m11vaffakiyetin en birinci düt· 
manıdır. 

Kadın muvaffak olmak nti
yorsa tenkitkir olmalı, sahteyi, 
hakikiyi biribirinden tefrik ede
bilmelidir. Hangi· İfİn kendisi 
için kıymetli olabileceğini tayin 
etmek kııvYetini iktisap etmelidir 

Kadınlann ekserisinde takip 
etmek hastalığı vardır. Ha!buki 
eğer kadın it bayabnda muvaffak 
olmak istiyorse kendi yolunu ken 
di görebilmeli, kararlarım kendi 
verebiJmeli baJkBSIDJD hiiknmle
rinden fazla kendi lı6.küm\erine 

inanmalıdır. 

Muvaffakıyetswiğin diğer bir 
sebebi de aebatsızlıkbr. işe baı
lamadan evvel ne yapmak iste
diğini bulmala.. Vo o işte bntlin 
inkiları hayallere rağmen devam 
etmelidir. Muvaffakıyet ~kaeriya 
bir inkisarı hayal ır;encirinin en 
son halkasıdır. Hocalıktan kltip
liğe, doktorluktan hocalığa zeçen 
kuşun daldan dala konması jibi 
kanmn da meslekten mesleğe 

konmasile muvaffakıyet kazanmak 
mtımkün dqildir." 

* latanbulda H. E. Beyec 

Kadınlara karşı doyduğunuz 
mahcubiyet daha ziyade yaşadı
ğınız hayabn icabı olsa gerektir. 
Kapalı ve müııferif bayat y1.1a· 
yanlar, kızlara ve kadınlara kartı 
daima çekinten olurlar. lneti
nefislerinin rencide edilmesinden 
korkarlar. Sende do bu vasıfla
nn tezahürleri var. Cemiyet ba
yabna alıştıkça bu kusurların ted· 
ricen zail olduğunu görecelmaiz. 

HANIMTEYZE 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 45 .==:==:=:=:======= Sokak kızlan bile beni görmek- bir efendi geçiyordu ve giilerek 
şu tavsiyede bulundu : 

zerre kadar ışık olmıyan ka
raıllık bir hücreye kapata-

A ç L 1 K 
Mtıellifi: Knut Hamsun Mütercimi: P. S. 

Derhal durdum. Yilziimde ne l 
vardı? Hakikaten ölmiye başla
mıı mıydım? Elimle yanaklarımı 
yokladım. Zayıf hm. Tabii zayıftım. 
Yanaklarım dibi çökmüş dilenci 
çanağına benziyordu. Y arabbil 
Ve tekrar küçük adımlarla 

yUrftmiye bqladım. 

Yeniden durdum. Muhakkak 
aklın kabul etmiyeceği kadar 
zayıflamLJ olacaktım ve gözlerim 
çukurlarına gömülmiye başlamıştı. 
Kim bilir neye benziyordum. 

Munhasıran açlık · dolayısile 
ioaanın daha hayatta iken şek
lini değiştirmesi ne feci şey· 
eli. Bir defa daba hiddetin bütun 
benliğimi sartJğını l1issettim. 

Bu, son bir tutuşma, son bir 

sarsılmaydı. Bütün memlekette 
eşi olmıyan bir yüzüm, ve Allah 
muhafaza etsin, bir vuruşta bir 
hamalı tuz buz haline getirebile· 
cek bir çift yumruğum vardı. 

Bununla beraber Kristiyanya ıeh· 
rinin orta yerinde insan ıorabru 
kaybedecek derecede oruç tutu· 
yordum. Bu manah bir şey mi idi? 
Ölçüye kaideye uygun bir şey
miydi? 

Kendimi sıkmıştım. gece 
gündüz bir protestan papazını 
sürükliyen sıska beygir gibi 
dürtüklenmiştim, kafamdan göz· 
lerim f~rhyacak kadar çalış'p 
çabalamış, aklmıı başımdan 

kaybedecek kadar tetkikat yap· 
mıştım. Daha ne yapayım ? 

ten esirgemesi için Allaha 
dua ediyorlardı. Fakat artık 
bitmişti.. Anlıyor ı:nusun? BiTTi! 
Şeytan işe karışınca buna bir 
nihayet vermek lizımdı t.. Ken
dimi bu kadar bitik bir hal· 
de llissetmekten mlltevellit, 

eittikçe artan bir öfke ile 
diflerimi gacırtadarak ISnDmden 
gelip geçenlere ehemmiyet Per
meden göz ya,lan ve kO.fürler 
arasında fırt.na gibi esmiye 
devam ettim. Kendimi kurban 
etmiye. alnımı şiddetle direklere 

vurmıya, brnaklarımı avuçlan· 
ma batırmıya, s&ylemec:iiği 

vakit dilimi aaırmıya ve camm 
aaymcaya kadar pürü tehevvür 
gülmiye başladım. 

Kendi kendime: "Peki amma 
ne yapmalı ? •• Dedim. Ve 
aya~uiH lıiı kaç defa yere ':. u· 
rarak tekrar ettim: Ne yapmalı? 
Ne yapmalt ? Tam bu &1rada 

- Kendinizi t~vkif ettirme
lisiniz r 

Yllzüne baktım. Bu, "D&
Dilkn isminde meşhur kadın 
doktorlanmızdan biri idi. Hat• 
ta o bile halimden anlamıyor
du, o tanıdığım ve elini sıkmıf 
olduğum bir adam. Siikünet 
buldum. Tevkif ettirmek ? 
Evet, deli idim : Hakkı vardı. 
İşte bana mukadder olan akıbet 
Evet, evet! Ve yoluma d~ 
vam ettim, ağır ve mahzan. 
Ve işte bütün ümitlerim bu 
noktada suya düşüyordu. 

Birdenbire bir kere daha 
durdum. Hapishane olmaz, d~ 
dim, olmaz bu t Ve sesim ısb-

raptan hemen hemen boğuktu. 
Beni tevkif ebnesinler diye 
bvşluğa dua ediyor, yalvarıyor-

dum ! Seni tevkif ederlerse 
Depoya tekrar fidecektim, beni 

caklardı. Hayır, • bu olmaz 1 
Heonz bq vurmadığım bqka 
çareler de Yardı. Ve bunlara 
teıebbüa edeceğim; k~dimi 
daha çok zahmete IOkacapn, 
vakit sarfedeceğim ve Jorul
madan kapı kapa dolqacaj111L 
Meseli "Sizler,. , muiki a!Ab 
satan dükklncı nrdı; henflz 
ona ayağımı atmamıştım. Elbet-
te bir çare J.>ulunurdu... Baylece 
gidiyor, slSyleniyordum. Okadar 
ki bir kere daha heyecandan 
ağladım. Herşeye razıyım, elve-
rir ki beni tevkif etmesinler. 

"Sizler" ? Belki bu da Alla
hın ptmnağıdır. Onun iami 
benim akbma M"bepsiz plmqü; 
onu gidip görecektim, arada 
bir dinlenerek yavq ıyavaı 

gidecektim. Ondan yarım kuron 
istiyecek mi idim 1 Belki bu onu 
çıkardı : Bütün bir koron iste
mek daha muvafıkb. 

(Ark&u war • 
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Kari ı\1ektupları 

Hukuk Mu, 
Tıp Mı 
Takaddüm Eder? 

Hüsniye Sevim, Zekiye, Müni
be, Fatma, Nuriye, Sabahat Ha
nımlara: 

"lımi Hukuk,, mu, yoksa "lı· 
mi Tıp,, mı biribirine takaddüm 
eder? Suali etrafında yapbğmız 
bir münakaşada bizi hakem ta· 
yin ettiğinizi bildiriyorsuııuz. 
Sualinizin vüs'ati ve hakemliğin 
ağır mes'uliyeti bizi ciddi şekilde 
düşündilrdii. " Hak ,, mefhumu 
dünyaya gelen ilk insanla bera
ber doğduğuna göre hukukun 
tıptan evvel mevcut olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Tecrübi 
ilimlere mlistenit olan '' bbb ,, ı, 
beşeriyet uzun tekamül devrele
rinden sonra tabiatte mevcut 
kanunları tesbit ederek ve on· 
lan kabili istifade bir şekle so
karak ortaya atmıştır. BugünkO 
hukukun ana prensipleri olan 
birçok kaideler ilk insanda bile 
ıevki tabii halinde mevcuttu. 
Bugün hiçbir ilim, hukuktan, 
onun umumi ahklmmdan, müs
tağni kalamaz. Bunlar. söylemek
le ••tıbb,, ın ehemmiyet ve eski-
liğini inklr ettiğimize hükmet. 
meyiniz. Bugün tasavvur edebile
ceğimiz ilk cemiyet hayah biza· 
tihi hukuk demektir. hk cemiyet 
hayatının teessüslinden sonra tıp 
iptidai tekilde doğmıya başla
mıştır. tik insan şembolU olarak 
kabul ettiğimiz Ademle Havva 
efsanesinde, ilk hukuk esasım 
ayak altma alan yine Havva 
olmamı' mıdır? 

Henllz Bitmiyen Muamete 
Tekaüt maaşımın Ardahandan 

latanbula nakli için eylfıl ayında 
Ardahan Maliyesine tahriren mü
racaat etmiştim. Evrakım oradan 
buraya ancak üç ay sonra gön· 
derildi. Şimdi ise aradan geçen 
zaman alh aya baliğ olmuştur. 
Elan lAzım gelen muamele ikmal 
edilmediii için maaşımı alamı· 
yorum. 

Mlltekıılt Birinci MUllaım 

HAŞIM --
GOlhane hHtaneıl Groloji muallimi 

Dr. FUAT KAMiL 
Avrupa tetkik seyahatinden 

avdet etmiştir. Telefon 20902. 
Adres: Babıah - Türk Ocağı 

aırası Süreyya Bey aparhmanı. 

Satıhk Asarı Atika 
Hakiki çini tabaklar, aakıonyalar, 

bllOrlar, civa yaldi:ıdı bakırlarla kıy• 
mettar leYbalar ve yazılar martin 
Gçilncü r<tnü Sandal Bedesteninde 
müzayede •urelile Htılacaktır. Etya 
timdiden teıhir edilmiştir. 

- --- - ·------
l•tanbul Aıliye Mahkemesi 6 ıncı 

Hukuk dalreainden: Safiye hanım 

tarafından lzmirde Paaaport daireıi 
karıısında kahveci Mehmet Ali Ef. 
nin nezdinde mukim Hasan oğlu Hü-
1eyin Ef. aleyhine ikame eylediti 
boşanma davuına dair olan arzuhal 
•uretinin müddaaleyh mumaileybin 
mahal Ye ikametglhınm meçhul ol
ıaaaı basebile kendtaine tebtij' ifa 
edilemediji naüba4lri tarafından ve• 
rtlon ferblnden anlaıılmıt olmasına 
binaen arzuhal aurotinin ilanen vaki 
tebllgab üaerJnc cevap llyihaaı ita 
etmedlti gibi 'J'Cvmi tahkikat olarak 
tayin cdilmit olan 28 ·2 - 932 pazar 
aaat 10 da tahkikat lıikimi huı.uru

na ırclmemit ve vekil dahi göndcr
mem:ş olduiundan hakkında gıyap 

kararı ittihaz edilerek ve icrayı tah· 
kikat ta 30-3--932 tarihine mücedif 
çarşamba günü sanl 10 tayin ve ol
bapta tanzim edilen gıyap kararı 
mahkeme divanhanesine talik edil
miı olmnma biııaen vakti muayyeni 
nıezkOrda dahi ınüddaaleyh mumai-

leyh lstanbul Asliye 6 ıncı hukuk daire
sine gelmediği ve vekil göndermedi
ği takdirde gıyabında tahkikata de
vam edileceği tebliğ makamına kaim 
elwak üz.er• Hin olunur. 
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·flis Te li 
B·r Ticaret: 

esi Olmıyan 
Kuyumculuk 

Bir kug•mca, hir mola Jiat biçiyor 
Kapalı çarflD.ln Nuruosmaniye 

kapısından girdim. Sağa, kuyum• 
culann ve mtıccvhercilerin bu
lunduğu tarafa nptım. iki tara· 
fında elmas ve altın par:ılblarile 
yanan, elektrikli vitrinler ve ma
ğnzalar dolu.. Bir an için beni 
miişteri zannedip dükkfinlarınm 
kapısına çıkan kuyumcular ve 
mücevhercilerin davetkar nazar
ları alhnda eziliyorum. Cebimde 
meteliğim yok, vitrinlerdeki kom· 
prime servetlere Ağzımın suyu 
akarak hırsızlama bakıyorum. 

Birnz sonra muhtelif kuyumcu 
dükklnlarrna girip çıkmıya, ku
yumcular ve mücevhercilerle uzun -. 
uzun hasbühale başladım. Muha
taplarımın hemen hepsini Erme· 
niler teşkil ediyor. Her girdiğim 
dükkAnda hürmetkarane ve riya
karane istikbal ediliyorum. Ku
yumculuk ve mücevhercilik hak
kında çok şayanı dikkat şeyler 
öğreniyorum ve teşyi edilmeden 
çıkıyorum. 

Kuyumculuğun Çeşitleri 
Altın, gümllş ve elmasla ui· 

raşan ve bu maddeleri mamul 
bir şeldc sokarak, cazip ve nefis 
mücevherleri vücuda getiren ku
yumculuğun pekçok çeşitleri var: 
Kalemkarlık, sadekarlık, cilföhk, 
mihlayıcılık, yaldızcılık, mazgnlayı
cıhk, kmcıhk, çarkçılık, sığama
cılık ... gibi. Keleınkarlar maınul 
nişan yüziikleri üzerine sert ka
lemlerile tarih ve isim yazarlar, 
kupalar ve saire üzerine yazı 

ve çiçekler yaparlar. Kalemkir
lnr sade bu işle uğraşırlar. Sene
lerdenberi bu işi yapan ihtiyar 
Ermeni diyordu ki: 

Nişanlananlar Çoğaldı! 
- işler aı amma.. Geçinip 

gidiyoruz. Eskiden Türkler nişan 
yuzüğü yaptırmazlardı. Son se
nelerde evlenen her Türk nişan 
yüı.üğü yaptırıyor:. Maşallah se
nede dört beş defa nişanlanıp 
aynlan genç kızlar ve delikanlılar 
da var. Bunlar olmasa halimiz 
harap.. Hele bir delikanlının yü· 
züğüne şimdiye kadar sekizinci 
kız ismi yazdım. Yüzük okadar 
inceldi ki ... 

Yuknrıda çeşitlerini saydığı

mız kuyumculardan sadekarJar, 
münhasıran yüzük yaparlar, cili
cıfor bunları cilalarlar, yaldızcılar 
gümüş kadeh vesaireye altın 

yaldızı yaparlar, mazgalacılar 

Anık alıcuı pek kalmıgan 
lcıgmetli bir mal: Bir 

elmaş Kerdanlık 

altın yaldız yapılan gümüşleri 
parlatırlar. Hulasa kuyumculukta 
tam manasile bir taksimi amal 
vardır. 

1500 Kuyumcu Var 
Şehrimizde kuyumculuk işinde 

çalışan (1500) esnaf vardır. Yüz 
Türk müstesna bunların hepsi 
Ermenidir. Bir kuyumcu yanaya-
1cıla harbi umumiden sonra ku
yumauluğun öJdiiğiinü şöyle an-
latıyordu: . 

- Esnaf azalmadı amma. Ku· 
yumculukta iş kalmadı. Millette 
para mı kalmadı, kuyumcu i~le
rinin modası mı geçti? Bilmi-
yorum. 

Kuyumculukta Da Moda Var 
Meseli : Gumuş kadehlerin, 

zarların, aynalarını, tatlı takımla· 
rımn, tepsilerin, gümiiş şamdan
ların, kaşıkların modası geçti. 
O, eski saat kordonları, kalan 
bilezik ve gerdanlıklar Jcullanıl
maz oldu. Eh Anadolunun iç 
taraflarmda yine bu işler biraz 
geçİyQr.. Neydi o eski günler .. 
Evvel zamanda fıkara, zengin 
herkesin evinde mutlaka gümüş 
takımları, mücevherleri vardı. 
Şimdiki zenginlerin böyle şeye 
merakı yok.. Bugünkü İnCJanlar 
yenisini yapmak şöyle dursun 
babadan, dededen kalma mücev
herleri sahp satıp yiyorlar. 

Eski Zenginler 
Ne beyler ne paşalar vardır. 

Gümüşt.::n altından çmar ağaçla-

rımı, hamam taslarımı, semaver
lermi, aynalarını neler neler 
yapardık.. Hele bir mtışterim 

, vardı ki 150 okka albndan bir 
ıemavcr, 600 okka gllmtişten 
adam boyunda bir şamdan yap
mışbm.. Sonra bir sultanın hah· 
çesindeki havuza, albndan bir 
ördek yapmıştım. Amma ne 
ördek gözlerine sUzme zUmriit 
koymuştum. Şimdi nerede o 
müşteriler. O Yakıt en çok sa
raya paşalara iş yapardık.. Mı
sırlı müşterilerimiz de vardı. Se
linik, İzmir çok mal çekerdi. 

Yeni Zenginler 
Dlinya mı değişti, ne oldu. 

Şimdiki zenginlerin parası mı 
yok 1 Nedir. Bunların mücevher, 
albn ve gümüşe karşı rağbetleri 
yok... Mücevhere verecekleri 
para ile otomobil alıyorlar, Av
rupa seyahati yapıyorlar. Mn
cevhcr yerine de Beyoğlu ma• 
ğaıalarından yalancı incileri, bon
cukları boyunlarına parmaklanna 
tokıyorlar. Meseli eski pantan
tifler, boroşları kullanan yok. 
Zenginler alsa alsa tek taşlı yü
zük fiilin alıyorlar.. Zaten elsnas 
fiatleride harpten sonra yan 
yarıya düştü. Gümüşün Fiati de 
öyle.. altın mevki ini muhafaza 
edebiliyor. 

BUyUI< Kuyumcular 
Esldden büyük sermayeli ku

yumcular vardı. Avrupaya bile 
cJmas, altm, mücevher gönderir
lerdi. Şimdi 300 - 400 lirayı bu
lan kuyumculuk, esnaflık yapıyor. 
Eskiden de kuyumcuların adedi 
bugünkü kadarrh.IFnkat hepsinin 
hali vakti yerinde idi. Meseli 
şimdi 50 - 60 bin liralık bir mü· 
cevheri satın alacak kabadayı 
kuyumcu yoktur. Ancak kelepir 
birşey olursa birkaç kuyumcu 
bir araya gelerek alabiliyor. Es
naf çel .. , iş yok. Herkes zorzoru
na geçinebiliyor. 

Kuyumcular Hiç iflas Etmez 
İ l r bozuk amma kuyumcular 

hiç bir vakıt iflas etmezler. Ser
mayeleri nisbetinde iş yaparlar. 
Veresiye, bono, kredi yoktur. 

Çünki bizim san'atta aldığı 
malı ertesi günii satamaz. Bazı 
mal senelerce bekler. Eğer bu 
kredi, faizle alınsa bu hesabın 
içinden çıkılmaz. Yalnız işi fena 
giden kuyumcu yavaş yavaş ser-

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Dünya Garibeleri 

Aılesini 
Satılığa 
Çıkaran Adam 

Nevyork, (Hususi) - Geçen 
gün, bazı gazetelerde hayret 
edilecek bir ilan intişar etmiştir. 
ilanın muhteviyah şudur: 

"İktııadi buhranın bir neticui 
olarak ailemle birlikte sefalet 
içinde kaldık. iki çocuk, bir ka
dın ve bir erkekten mürekkep 
bir aileyi geçindirme imkimnı 
göremedim. 

Zevcemi ve çocuklarımı, mQ. 
nasip addettiğim bir fiatla 
satmak istiyorum. Zevcem 1,80 
aantim boyunda, ( 95 ) kilo ağır
bğındadır. Gllçlü, kuvvetlidir. 
Her hangi bir haydudu, bir sl
pUrge ıopası ile def ve tardede
bilecek kuvvettedir. 

Kendisi için ( 40) dolar isti
yorum. Fakat zevcemin dişleri 
bozuktur, Bir dişçi tarahndu 
(30) dolara tedavi edilmesi lçlD 
mutabık kaldık. Şimdi (18) dolar 
borcumuz vardır. Kadını alacak 
adamın bu on ıekiz dolan ela 
dİfçiye ödemesi lazımdır. Fred 
ve Mayk ismindeki çoculdanm 
için de yirmi beşer dolar isti
yorum. Yalnız Mayk için ( 50 ) 
dolar da istiyt:bilirdim. Çnnkf 
bu çocuk çok zeki ve sıbhatlıdır. 
Kendisi için sarfedilecek parayı 
kısa bir zamanda kazanabilir. " 

Bu ilanın neşredilmesi umumi 
bir merak uyandırmış, tahkıkat 
yapılmış ve öğrenilmiştir ki : 

Bunu yazan adamın Sammer-
korn isminde hususi bir polis 
hafiyesi olduğu ve derin bir 
sefaletten sonra böyle bir ail 
ıabşı yapmıya karar verdiği an
laşılmıştır. Bunun üzerine hiç 
kimse Sammerkorun karısmı ve 
çocuklarını almıya talip olmamq, 
fakat verilen yUzlerce dolar ian 
ile vaziyeti ıslah edilmi~tir. 

Prağda Bir Hırsız Mel<tebi 
Prağ (Hususi) - Çek zabduı 

bir hıraızlık ve haydutluk melde· 
bl meydana çıkarmıştır. Mektebi 
idare eden eski bir zabıta meı

murudur. 

Çinlilere Servetini Bırakan 
Bir Alman 

Roma, 29 (Hususi) - Uzun 
samandanberi Grad gölO ci-
varında bir köyde oturan 
Genrih Basse ismindeki Alman 
birkaç gün evvel ölmü§ ve (1 15) 
milyon tutan bir kısım servetini 
Çin miHetine terketmiştir. y.,.. 
aiyetnamesinde şu satırlar gGrOl
müştilr. 

Avrupalılara karşı mücadelede 
sarf edilmek üzere Çin milletine 
&ervetimden bir buçuk milyon 
terkediyorum. 

Roma, Çin maslahatgti:ıan 

vasiyetnameden haberdar edil
miştir. 

Halepte 
Gazi Hz. ne 
Tezahürat 

Halep ( Hususi ) - Gazi Hı. 
nin, Irak karalının Ankarayı ziya
reti mllnasebetile çekilen filmin 
burada iraesi heyecanlı tezahüra
ta vesile olmuştur. Filim sinema
da bir hafta mi.iddetle irae edil
miş, bu münasebetle sinema 
salonu her ak .. am hıncahınç dol· 
muş ve halk filmi, her gösterili
şinde heyecanla alkışlamıştır. 
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azar Qla ff asan 
Üğlu 

Beyin 

PAZAR OLA HASAN BEYİN OGLU POLİS HAFİYESi 

11 &r talebe - MmUlm BeJ ... Benim uraaıa al- 1 2: Muallim - Peki ... Ben tahkikat yapar1m, bu ıeker l 3: Huan BeJia otlu - Muallim S.,, 1aa1atuuza lılt 
lllllcle ltfr kutu teker onla, teneffllate çalmıtlar. kutusunu kim aldıyaa meydana çakannm. ıey llyliyeyim. Bea ba lunm balabiliri& 

---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------~ 

4: Maallim - Hayda bakahm... Sen alulb çocakaun- J 5: Haaaıı Beyin tlu - (Birkaç gln aoma) Arkadaş· \ 6: Hasan Beyin otlu - Bu çikolatayı 111amın ıı&.._ 
._, ha hınızı bulunma. lar ... Bakın benim bir kutu çikolatam nr, ne gizel! koyuyorum, kimle almuan. 

7: Huu Beyin otlu - Şimdi teneff&a vakb. Arka- 1 8: Huan Beyin otlu - Şimdi hınız çikolata kutu· J 9: Hasan BeJİD otlu - ltt• reliJOI'• itte ı.a,., 
....., Nbçeye çıkblar. S.mf yalnız. Şuraya uldanayım. aunu çalmak için belki ıelir. itte ıeliyor. 

10: Hasan Beyin oilu - itte ııraya yaklqb, çiko-1 1 h Huan Beyin ojlu - Dur, yakaladım, Mlon ka-.1 12ı Huu Beyha oifu - (Batanr) Muallim Bey, kOf, 
latayJ alıyor, aldı. çayım deme, durl gel, ifte, bınm yakaladam. lateneaiz ben memlekett.W 

mubtekirlsi •• 11açaq.m. bile rakalanml 
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D ARU ÜRREŞİT • 
Profesör 

Valabreganın 

Konseri 

Bu sebeple beklemiye, ayak· 
Lırına bağlanan parmakların so
fuyup çözfilmesine kadar otur• 
duğu yerde kalmıya mecburiyet 
gördO. Fakat bu bekleyiş, çok 
müheyyiç birşeydi. Yedisi kadın, 
birisi erkek sekiz ölü arasında 
oturmak, yavaş yavaş içine kor
ku getiriyordu. Yıldızlı bir gök 
temsil eden nakışlı tavan, resimli 
perdeler, yaldızlı duvarlar hep 
birden dile gelerek kendisine 
birşeyler söylilyormuş gibi kulak· 
larında müphem kelimeler dola
fıyorda. Kapı önüne yıkılıp can 
veren kızın dudaklarını kımılda
tarak .. Reşit, Reşit" diye hay· 
kırdıtını işitir gibi oluyor ve 
Reşidlıı de "Lebbeyk ya masu· 
me, işte geldim l,. avazesile oda· 
ya girdiğine uhip oluyordu 1 

Ayaklarındaki parmaklar, ar
tık çaıfilmüştü. Fakat Zübeyde, 
vehmi tahasslislerden hala kur
tulamıyordu. Kızlann ilAht bir 
imdat ile birdenbire ayağa kalk
bklanm, yine görünmez eller 
tarafından zehirli nebiz ile doldu
rub yerilen altın sürahiden bir 
lehe içmek için kendisini zorla
clıklannı hayallayarak ter dökn
yord1L Kalbine • kızların çektiği • 
6l6m acısına tattıran bu hayal, 
onun aaçlaruu dim dik etmişti, 
yllzthı6 solgunlaştırmışh, gözle
rini algilnleştinııişti. Şimdi o da 
manldamyordu: 

- Reşit Reşit, neredesin. 
6ldüğiim0 görmüyor musun? 

Bilmiyerek ve düşünmiyerek 
tallffuz ettiği bu isim, vahimesi· 
Dl auaturan •e bütün hayalib 
kovan efsunklr bir kamçi oldu. 
Zübeydenin gözleri ve hatta gön
lll açıldı, yersiz bir tebessUmle 
etrafına bakındı, ölülerin kımıl
damadıklarmı, birşeyler mmlda
madıklarını, anrahinin boı bulun· 
duğunu gördil. Derin bir nefes 
alarak inledi: 

- Yarabbi. çok tükür ıağım 
ve sa~lamıml 

Sonra ayağa kalkh. lnsafsa 
bir hamle ile kendilerini ölüme 
ıllrilldcdiği katların herbirini ayn 
ayn muayene etti, hepsinin ha
yattan maklaştıklarma bir kere 
daha kanaat getirdi ve salına 

salına odadan çıkarak kapıyı 
kilitledi, anahtarını yanına alarak 
dairesine çekildi. 

Kaleler Ya halayıklar, sekiz 
genç hayalın san bir odaya g6-
mUldüiünden bihaber, hanımları
na sellmlıyorlardı. Kimse, arala
rında esrarlı bir emirle aynlmıf 
olan arkadaşlarının nerede kal
dıklarım anlamaya savaşmıyordu. 
Çlbıkl halayıklar da, köleler de 
banıma aitti ve bu bamm 
onlan okşamakta hürdü, azar
lamakta hürdü, öldürmekte 
bludn. Kendilerinin kendi 6ze
rinde - bile tasarruf" haklan 
yoktu. Bu vaziyette başkalarını 
dllşllnemezlerdi. 

Zübeyde kendi odnaına gi~ 
dikten ıonra kısa bir heyecan 
daha geçirdL Yapbğı işin çirkin 
bir cinayet olduğunu düşünerek 
teessiire düşer gibi oldu. Fakat 
hayli müsamahakar ve hayli dar 
olan vicdanından yüreğine doğru 
akmak istidadım gösteren alev
leri derhal söndürebildi. Çünki 
zehrin, kılıcın, kemendin bu sal
tanatta çok mühim roller oyna· 
dığtnı batarlanuşh. Büyük amcası, 

Yazanı~ )#ı. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Abbasilerin ilk halifesi Seffah, 
bir kardaş samimiyetile sarayına 
davet ettiği yetmiş kadar Emevi 
asılzadesini, müessir bir kaside
den galeyana gelmiş görünerek 
sofra başında kılıçlatmış ve maz-
lumların üstüne minderler attıra
rak, adamları ile kendisi de bu-

minderlere oturarak can çekişme 

ıeıf erini iıite işite yemeğe devam 

etmiş ve ettirmişti. Diğer halife 

Mansur, birçok kıymetli insanla-

ra zehir sunmuş, kement attır-

mqb. 
( Arkası var ) 

·ıe Çin S 

Bolonya KonservahJ. 
varı MOdürD ve İtalyanın 
en büyük piyanistlerin· 
den Profesör Cesare Va
lnbrega büyük bir sabır
sızlıkla beklenilen lc:on· 
serini Beyoğlunda "Kasa 
d' ltalia " saloniannda 
vermiştir. Mösyö V alab-
rega evvela, ( 17 ) inci 
asırdaki İtalyan musiki· 
şinaslannm hayat ve 

• • 
ı abul ile 

eserlerinden bahsetmiş ._ 
1 ve bilahare bu musikişinasların eserlerinden on parça çalmışhr. BU

i' yük piyanistin ince san'ati tiyatro salonunu dulduran halk iizerind 
derin bir tesir bırakmış, sürekli alkışlarla san'atknr selamlanmıştır. 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
Kiyan-Oang cephesindeki Ja· 

ponlar yavaş, yavaş ilerlemekte
dirler. Şapeyin ~iddetle bombar-

dımanıua devam ediliyor. Bu mın

taknın birkaç noktası Japonlar 

tarafından işgal edilmiştir. 

Patlayan İki Çin Torpili 
Şanghay 1 - Vaug-Poo neh· 1 ilerisinde iki torpil patlamıştır. 

rinde demirli bulunan Japon A- Şehirde, zelzele oluyor hisai ha-
miraJ gemisi ldzuma ile diğer bir nJ olmuştur. Gemilere bir zarar 
Japon kruvazörlerinin 15 metre aelmemiştir. 

Sulh Teklifleri Ve Londrada Neşe 
Londra 1 - Japon bUlrume

tinin Cemiyeti Akvam tarafından 
yapılan sulh teklifini kabul ettiği 
haberi, burada bUyük bir İDJirah 
uyandırmıştır. 

Son Posta: lngiliz Harciye 
Nazın Sir Simonun teklifi ile 

toplanan cemiyet. dlinkll nllıha· 
mtzda da kaydettiğimiz gibi, iki 
tarafın hemen bir aulh müzakere-
ai konferamını toplamaları ve bu , 
konferansın Şanghay mıntakasın- 1 
da Japonya lehinde herhanıi bir 
Taziyet ihdas etmemesini temin 
eylemesine karar vermişti. 

Cemiyeti Akvam Ölecekıİıiydi? 
Londra, 1 - Burada sulh 

vaziyetinin tcbellllr etmesinden 
doğan inşirahın sebebi ıöyle 
izah ediliyor : lngiltere büyük 
bir deniz dolu olduğu için 
3 Martta toplanacak olan 
Cemiyeti Akvam meclisi Kebiri
nin japonyaya karşı alınacak 
zecri tedbirlerde lngiltereye bü
yük bir vuife vermesi muhte
meldi. Bu taktirde, lngiliz ef
kln umumiyesine muhalif olarak 

f nfiltere için ya bu vazifeyi ka
bul etmek veya Cemiyeti Akva
ma ölüm darbesi indirerek bu 
Yuifeyi kabul etmeyip Cenevre· 
den çekilmesi icabedecekti. 

Jrponlar Fıkirlermi Değiştirdiler 
Nevyork, 1 - Evvelce yapı· 

lan tahminler hilafına, japonyanın 
Çln askerle rile birlikte •• ayn 
zamanda aıkerlerinin geri çekil-
mesini kabul etmediği timdi ha· 
ber alınmııbr. 

Amerikada da Umumi MemnuniyetVar 
Londra 1 - Vaşiugtondan 

gelen haberler, Şanghay önünde 
ki lngiliz filosu Amiralımn te
şebbüsile yapılan mütareke mü-
zakersi Hariciye mehafilinde 
bilyiik fimit uyandırmışhr. Ha
riciye Nazırı M. Stimson, gerek 
Japonya ve gerek diğer alakadar 
devletlerle hali temastadır. 

Muhalefet fırkası lideri M. 
Sansburi Bristolda bir nutuk irat 
ederek İngilterenin Şangbaydaki 

1 
menafiinin bir tek f ngiliz nef e· 
rinin bayab kadar kıymettar ol• 
madığını ıöylemiş, · lngilterenin 
herhangi bir müdahalesi aleyhin· 
de bulunmuştur. 

Sosyalistlerin Protestoları 
Pnris ı - Belçika ve Fele

menk sosyalist fırkaları, Japon• 
lann Çindeki taarruzları aleyhin
de birer beyanname neşretmiş· 
lerdir. 

Amerika Donanması Denize Açıldı 
Vaıington, 1 - Amerikanın 

bUyük Okyanos harp filosu Bah
riye Nezaretinden aldığı emir 

Dzerine denize açılacak ve Ame
rika sahilleri açıklarında harp 
manevraları yapacaktır. 

BU 

MELEK 

Deniz Erkanı Harbiye Reisi 
Amiral Prat'm beyanatına göre, 
filo, hariçten Amerika sahillerine 
yapılabilecek bir taarruza karşı 
lizım gelen mukabil hareketlerin 
manevrasile meşgul olacakbr. 

AKŞAM 

SIN EMASINDA 
iraesine başlanacak UF A'nın parlak komedisi 

KADINLAR A VUKA Ti 
fflmlndold tarkılar Uzerine blltDD latanbul balkı dn• •o tapaal edecektir, 

iKi SiNEMA VE GÜZELLiK KRALİÇESi OLAN 
jEANNE BOITEL ve LOUISE LAGRANGE 

tarafından temsil edilen 

Profesör bugünkü trenle Sofyaya gidecek, orada da bir konser 
verecektir. Oradan da Varşovaya gidip şehrin en büyük tiyatr°" 
sunda bir konser verecektir. Bu lconser, Varşova radyo istasyonu 
tarafından ayın (15) inde her tarafa neşredilecektir. 

Sinemasında 
3 Mart Perşembe akşamı 

21,30 da sinema ve 

Münir Nurettin 
KONSERi 

Program : Yeni ve mllntahap 
eserlerle geçen konserlerde çok 
muvaffakıyet kazanan bazı eser
ler ithal edilmiştir. Y er:erin 
evvelden temin edilmesi rica 
olunur. Fiatlar: 75- 100 • 150-
200 • 800 ve 1000 kuruştur. 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Fransız tiyntrosunda 

lh a1q&a .-t 21,SO da 
TCHiN TCHI LA 

Filonun hareketinden ıonra BahiJ
lerde tek bir mektep gemisi ka· 
lacaktır. 1919 danberi büyük Ok
yanosta bu kadar muazzam bir 
gemi tecemmüli olmamışb. Filo 
169 harp gemisinden mürekkeptir. 

Bunun (12) ıi zırhlı, (17) si 
kruvazör, (33) çii tahtelbahir, (51) 
torpito muhribi, (3) çil tayyare 
gemisi, (53) çtl muavin iemidir. 

Herkes Hazret içinde 
Londra, 1 - Vaşingtondan 

blldirildiğiııe göre Amerika filo
sunun birdenbire bnyük Okya· 
nosa açılması emri memlekette 
büyük bir hayret uyandırmıştır. 

Bu tedbir, halk üzerinde bir 
deniz nnmayişi yapılacağı tesirini 
husule retirmiştir. Birçok maha· 
fil, bu tedbiri hükömet nezdinde 
protestoya karar Yermiştir. 

Amerikada Bir Boykotaj Birliği 
Nevyork 1 - Çin • Japon 

ihtilafında bir tahkim sistemi 
vücuda getirmek ve açık kapı 
siyasetini muhafaza ettirmek 
maksadile Japon eşyası aleyhine 
boykotaj tatbiki için bir birlik 
teşkil edilmiştir. 

Die Fledermaus 
Şeh&adobaıı 

Ferah Sinemada 

Bu receı Türktya komlklar .a arttıtlw 
mUsabakası, 9 homlk 9 kumpanya 60 uttat 
S oyu.c birden fbtlar ehvendir. 

Posta Va Telgrafta 
Epeyi zamandanberi rabataız 

bulunan lstanbul Posta ve T elı
raf Muhasibi mes'ulü Hulusi Bey 
dünden itibaren vazifesine bq
lamışhr. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız F ranıı 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belza 

. Drahm~ 

f sviçre fran11 
Leva 
FJorin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pczata 
Marlı. 

Zloti 
Pengcıı 

Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

l. Dahill 
O. Muvahhid• 
A. Demiryolu 

Kapanış 

12 06 
7 34 50 

47 48 
9 14 25 
3 40 70 

37 15 00 
02 44 00 
64 07 50 

1 17 93 
16 05 00 
4 22 63 
6 18 M 
1 99 23 
4 22 63 
3 95 50 

80 09 :ro 
26 79 00 

Kapanıf 

00 00 
53 00 
()() 00 

00 

Borsa Harici 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

9 ~ 
49 

2 32 
50 

.. BU AI<ŞAM 

ELHAMRA SINEMA~INDA 
göreceğiniz 

B R 1 G 1 T T E H E L M ve 

W 1 L L Y F R 1 T S C H'in 
temsili muhteşemleri 

GİZLİ. V AZl'rE 
KADINLAR AVUKATI 

her halde görülmesi mümkün en gfizel temaşadır. 

filmi mevsımın en büyük dramıdır. Bu film harp esnasında bir 

W RUS CENERALILE evlenmiş bir ALMAN kadının romanıdır. 



2 Mart SON POSTA 

Abdülhamit, Amerikalıların Gariplik 
Ve Sebestliklerinden Bahsediyor 

Bir Kıza Nişan Vermiş, ~ız Çocuk Gibi Hoplamış, Durmuş 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahjuzdur 

-247 
20 Hadran 9ı7 

Abdülhamit sözde, artık ga
zete okumıyacaktı; bu, mümkün 
mü'l... iki gündür, yine elinden 
gazete düşmiyor. Rusya ahvalinin 
daha hala sabit bir şekil alama
masına hiç bir mana veremi
yor. Bir çok ihtimalleri düşünmek
le beraber: 

- Rusya şayet yine Çarlık 
olursa, mutlaka mes'ul bir kabine 
reisi ve bir kabine intihap et
meli. Artık bundan sonra meş

ru ve meşruti bir tarzda idare 
edilmelidir. 

Diyor ... Amerika ReisicUmhu· 
ru (Vilson) un bugünkü gazete
lerde münderiç olan notası da 
Abdülhamidin pek hoşuna gitti: 

- Vilson, çok doğru söylü
yor. Hakikaten de dediği gibi 
muharebenin umumi bir ıekil 
almasına Almanlar sebep oldular. 
Herkese meydan okudular. Mlit· 
tefikleri kandırdılar. Kendi he-
1aplarına çalışbrıyorlar. Lehistanı, 
Fransanın şimalini de zaptettiler. 
Gôya ıimdi de ıulhtan bahsedi-
yorlar. 

Amerikalıların, Almanlara hid· 
det ettikleri kadar "Yar. 

Dedikten sonra Amerikalılar 
hakkında daha bazı mütalealarda 
bulundu ve nihayet sözü 1ngiliz 
ve Amerika kızlarına ve kadın· 
larına intikal ettirerek : 

- Amerikada kızlar, 21, 23 
yaşından evvel evlenmezler. Kız
lara, gayet serbest bir terbiye 
verilir. Kendi zevçlerini kendileri 
intihap ederler ve sonra anaları-
na, babalanna haber verirler. 
Bakınız, bir gün başıma ne geldi? 
Burada bir Amerika sefiri vardı. 

Abdülhamit durdu. Önüne 
baktı, kaşlarını çattı. Elile saka
lım sıvadı. Düşündüğünü bir türlü 
hatırlıyamadı : 

- Tuhaf şey, ismi aklıma gel
medi... Ne ise, bu sefirin kızları 
c;la vardı. Arasıra hana gelirler, 
ziyaret ederlerdi. Birgün bir me
seleden dolayı sefiri taltif etmek 
icap etti. Tesadüf o günlerde de 
sefir kızlarım alarak bana geldi. 
Evveli, akşam yemeğine ve son· 
ra da tiyatromuzda o aece 
verilecek oyuna alakoydum. 
Tiyatroda iken usullacık iki 
tane şefkat nişanı getirttim ve 
kızlarm boyunlarına takılmasını 
emrettim.. Kızlar birdenbire 
sevinçlerinden çıldırdılar. BüyUk 
kız, o kadar kalabalığın içinde 
hamen koştu. Boynuma sanlara 
hem yüzümü gözümü öpUyor, 
hem de teşekkilr ediyordu. Bu 
hali görenler, gtilerek bize bak
mıya başladılar. Hatta aşağda 

mUzikacılar bile gülmeden kabl
clılar. Ben, mahcubiyetten kızarıp 
bozanrken babası karşımıza geç· 
miş; kah, kah gülüyor ve o da 
teşekknr ediyordu. 

Dedi. 

• Akşam a-azeteleri, Yunan Kı· 

ralının Avrupaya hareket ettiğini 
yazıyorlardı. Abdülhamit bu ha· 
vadise hayret etti. 

22 Haziran 917 

Bu gece doktor Atıf Bey ra
mazan tebrikine gelmişti. Abdül
hamit bir mUddet, şundan bun
dan bahsettikten sonra: 

- Bilmem, (Tercüman) gaze
tesini gördünüz mü?.. Rusya 
hakkında iyi bir malmle yazmıı. 
Ben beğendim... ikdam gazetesi 
sahibi Ahmet Cevdet Efendi de 
İsviçreden bir makale yazıyor. 
Ona makaleyi buradan yazdırı· 
yorlar, zannederim. Cevdet 
Ef. yi tanırım. Şu sırada 

Avrupa gazeteleri aleyhimizde 
birçok makaleleler yazıyorlarmış. 
Avrupa efk!ra umumiyesini aley
himize çeviriyorlarmış. Harbin 
ıonunda, adeta bizi taksim ede· 
cekJer gibi görünüyor. 

Dedikten sonra sözü yine 
Ruslara getirdi : 

- Bu (Münferit sulh ) te bir 
türlü olamadı. (Cümhuriyet) ola
cak deniliyor ama, bir şey olduğu 
yok. 

Dedi. 
25 Haziran '17 

Aşçıbaşı Veli ağa, hasta ... 
Abdnlhamit bunu haber aldı. 
Çok canı sıkıldı. Muayeneden 
sonra, hastalık hakkında kendi· 
sine izahat vermesi için doktora 
haber yolladı. 

Doktor, Veli Ağayi muaye
neden sonra geldi; mesanede 
taş olduğunu Abdülhamide haber 

verdi: Abdülhamit bu emektar 
adamına çok dikkatle bakılma-

ıını dotordan rica ettikten sonra 
sözü yine cihan siyatine nakletti: 

- Gazetelerde bellibaşh iki 
havadis var. Biri, sözde Ruslar, 
yeniden taan uza geçeceklermiş. 
Rusyamn bugünkü hali nazarı 
dikkate alınırsa, buna imkan 
göremiyorum. İkinci havadise 
gelince: ltalyanlar, altı aya kadar 
Almanların mahvolacaklarını iddia 
ediyorlarmış. Buna çok ehemmi
yet verdim. Elbette bu iddianın 
bir esası vardır. Ah, ab.. Eğer 
bu harp esnasında, şimdiki kıra
hn babası makamda olsaydı, 
kabil değil İtalyanlar, bu 
vaziyeti Almazdı. Çünki çok 
mert ve sözünün eri bir 
adam olduğu için eski müt
tefiklerinden ayrılmazdı. Va
kıi bu kıra\ da fena adam de
ğildir. Fakat, zevcesinin tesiri 
altmdadır. Malum ya, zevceıi 
KaraJağ kıralının kızıdır. Bunun 
ıçm Rusya siyasetini takip 
etmiye mecbur olmuştur. Ben 
şahsen bu kıraldan çok dost
luk gördüm. Vaktile maiyetimde 
Romana Paşa isminde bir ltal
yan jenerala vardı. Bunula bana 
haber gtındermiş: 

- İtalyadan korkmasın.. Ken
disi makamda iken, Trabulusgar
ba İtalya tarafından taarruz vuku 
bulmıyacaktır. Yalnız oradaki 
memurların bir mesele çıkartma

masını emir buyursun. 
Demiş... Ben de buna çok 

ehemmiyet verirdim. Orada en 
küçük bir sızıltıya meydan veril
memesine eayret ederdim 

Dedi. 
(Arkası var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• .. .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
M. TEVF1K Bey: Daha ziya

de kafasını iş
letir. Okumıya 

tetkik ve teteb
bUe meraklı
dır. Mfinaka
ıadan çekin
mez, iyi söz 
aöyliy e bilir. 

Sakin ve il· 
kayt değildir. 
Sokulur, anlar 

ve karışır, muhit ve muhatabını 
kendisinden memnun etmesini 
bilir. Usul ve merasime fazla ri
ayetkir olmak istemez, hürriyet 
ve istiklAlih daha ziyade sahip 
olmak ister. Sazan ihma!ci olur. 

• HALITB. 
Alıngandır, ça
buk izzeti ne
fis meselesi 
yapar. Kıımen 
iddiacıdır. lğ-
birarını çabulc 
unutmaz, baş
ka1annın ida
relerine ko· 
layhkla uysal· 
lık ııöıtermez. 

ALI Bey: Uysal ve alaycı-
dır. Sıkıntılı, 
üzüntülU ıey
lere pek gele
mez. Bir it 
llzerinde uzun 

müddet kal
maktan 11kı
lır, tenevvüil 

sever, elbise
sine ve şıklığa 
dikkat ve itina 

eder. Kadınlar &zerinde müessir 
olmak ister. 

• 104 Kadıköyünde H. T. F. Bey: 
( Dercini istemiyor ) Olgun ve 
görgülndnr. Büyüklüğü sever, 
kendisine ehemmiyet verilmesini 
ister, muhitini bulduğu zaman 
ıakacı ve neşelidir. Meofaatlerini 
yalnız nefsine hasretmez, diğe
rendişliie mütemayildir. Boğazım 
rabatmı ıever, ayni zamanda 
mllşkilAta tahammül göstermesini 
de bilir. Sözleri batmaz, mua-

melltında müşkülpesentliğe sapmaz. 

Fotofraf Tahlil Kuponun• 

11 inci Sayfamızda bulacaksın·:ı. 

BİZİM 
DAB.T L 

Bugünün Romanı 

. .. ::.·,, '· . . ~ .... 33 • ~1: . . . Yazan: Z. Şakir 

- Acaba o karı ile evlennıiş
mi dersin bacım? .. 

- Ne yazacak? .. (Abdal ka
rı, sen orada öyle oturup duru
yorsun. Burada kocan elden gi
diyor. Yanına kAtip diye bir kız 
aldı, yakında onunla evleniyor. 
Kimseye haber vermeden buraya 
gelirsen kocanı elinle tutarsın . 
Doğruca kocanın yazıhanesine 

gel) diye yazı~rdu. 

- Y aaaa .. Böyle yazıyordu 
ha .. 

-Böyle yazıyordı ya ... Ben de 
hemen kazam tencereyi sattım • 
Oğlanı kucağıma aldım. Kızın 
elinden yap.ştım. Sora sora bura
ya kadar geldim. 

- Yaaaa ... 

- Böyle oldu yal. .• 

Kadının çok tatlı, çok hazin 
bir ıesi vardı. Bunları bana içi 

yana yana' anlatırken, kendi ısb
rap ve istikbalimi unuttum, onu 

düşünmiye başladım... Ayni za· 
manda içimde bir tecessüs ve 

merak ta uyanmıştı. Aceba kadı
nm yfizU nasıldı ? 

- Yilzünü açsana Hanım. 

- Günah olmaz mı? .. 

- Burada kim var. istersen 
şöyle yan dön. 

Kadın, yüzünü açb. Henüz 
yirmi beş, yirmi altı yaşlarında 

kadar vardı. Duru beyaz cildinin 
üstünde yanaklarının allığı hare

]eniyor, bir az seyrek ve geniı 
kumral kaşlarının altında bir çift 

mavi elmas gibi parlıyan şahane 
gözlerini, kumrak ve kıvırcık 
kirpikler çerçeveliyordu • 

- Peki, o mektup yanındamı 
hammcığım. Sakın, bir düşman 
iftirası olmasın .. 

Dedim. Kadın, elini koynuna 
soktu. Buruşmuş bir zarf çıkardı. 

- Okumak bilir misin? 

Dedi. Bir az okuyabildiğimi 
söyliyerek hemen elinden mektu
bu aldım. 

Mektup, makine ile yazılmış, 

birçok yerleri de şüphesiz göz 

yaşlarından ıslanarak büzülmüştü. 
Makine ile yazıldığı için, kimin 

yazdığı beUi olmıyordu. Fakat, 
kadımn sözlerini andıran bir 
tarzda yazılan bu mektubun 
ifade tarzı, bana derhal Vedadı 
andırdı. Bunu, yapsa yapsa o ya

pabilirdi. 

Mektubu kadına vererek aya
ğa kalktım. 

- Buraya geldiğine çok iyi 
etmişsin kadınım ... Şimdi şu mer
diveni çık. Tamam karşıya gelen 
kapıyı aç. içeri gir. İyi bilmiyo· 
rum amma galiba Sait Beyin ya
zıhanesi orası olacak. Y almz sana 
bir nasihat vereyim. Hanımcığım 
Sakın, gürültü patırdı çılcarma. 
İstanbulda böyle şeyler pek ayıp
tır. Sonra kocanı işinden, ekme
ğinden ederler. Sen de aç kalır
sın. kocana, bu mektubu da gös
terme. Eğer yine geldiniz diye 
sorarsa ... 

- Seni özledil<te geldik. Ço
cukların, ( baba ) diye 1eaini ke
semedim... Dersin .• 

- Hayır.. Hiç mnnetmem ..• 
Belki de mektup yalandır. Bir 
düşmam yazmışhr. 

Allaha ısmarladık kadınım ... 

- Hay allah razı olsun .. Hay· 
allab göynünün muradım versin ..• 

Kadmcağız, arkamdan daha 
birçok dualar ediyordu. Sarhoş 
gibi duvarlara tutunarak yavaı 
yavaş merdivenleri indim. Başım 

dönüyor, bastığım yerler, sanki 
alçalıp, yükseliyordu. 

Eve geldiğimi, yanımdaki 
anahtarla kapıyı açtığ mı, şap
kamı ve çantamı bir tarafa ata
rak minderin üzerine olduğum 
gibi uzandığımı, hayal meyal 
hatırlıyorum. 

işte, okadar ... 

* GlSzlerimi açhğım zaman, an
nem başucumda oturuyordu. Ağ
lamaktan gözleri kıpkırmızı ol
muştu. Ylizüme bakarak sordu: 

- Nasılsın? •• 

Cevap vermek istedim. Dilim 
dolaşıyordu. Annem, bqını sal
larken: 

- Ah Kevser ah... Az kal
sın, bizi perişan ediyordun. Ne 
ise, bu hale de şükürler olıun. 

Diyordu. 

* Güçlükle kendimi toplamıya 
aayret ederek, her ıeyi olduğu 
gibi anneme anlattım. Annem, 
dinledikçe müteessir oluyor fakat 
yine metanetini muhafaza ederek 
vaziyeti soğuk kanlılıkla karşıla
mıya çalışıyordu. Sözlerimi bitir
dikten sonra yalvardım; 

- Anneciğim. Muhasebeciye 
bir mektup yazacağım. Sen onu 
postaya veriver. Yarın cuma. Bize 
gelsin. Görüşecek şeylerim var. 

Dedim. Annem, buna itiraz 
etti: 

- Ne münasebet .. Öküz öldü, 
ortaklık bitti. Daha o heriflerin 
yüzünü görmek istemekte ne 
mana var? 

Dedi. 

Muhasebeci ile gör6şmemin 

elzem olduğuna anı emi gtiçliikle 
ikna ettim ve yazdığım mektubu, 
postaya gönderdim. 

( Arkaaı nr) 
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~MNiYET SANDIGI 1 

EMLAK MÜZA YEDESi 
KAT'İ KARAR İLANI 

Cha1edo ffeaap Merhunatan clna ~e nev'll• mevki Borçlunun 

b.ıl No. •e ı:nüttcmlllb l•llll 

2000 W17 Galatada Bereketzade mahallesinde Yük-
sekkaldırım sokağmda eski ve yeni 64 
numaralı yüz yirmi arşın arsa üzerinde 
kagir dahili ahşap dört katta üstünde on 
iki oda "odaların biri sofadan müfrez 
ve üçü ufaktır.,. üç çab odası, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu, bir sarnıç ve on üç 
arşın aralığı ve altında bir dükkAm ve 
dükkanın altında bir bodrumu havi oda
ların tamamı. (Bir uf ak dükkan daha ya• 
pılmışhr.) Gida Viçyan Kirkor Ef. ve Madam 

Meryem Gida Viçyau 
120 7 497 ÜskUdarda Valdeiatik mahallesinde Ça

vuşderesi sokağında eski 60,62 ve yeni 
74,76 numaralı altmış üç arşın arsa üze
rinde ahşap iki katta iiç oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir taşlık, ve seksen arşın 
arsa üzerinde bir ahır, ve oda ve yüz o
tuz yedi arşın bahçeyi ve bahçede bir 
kuyuyu havi tamire muhtaç bir hanenin ~ 
tamamı Naciye Hanım 

l t 10 5656 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde O
dalar sokağında eski 17, 19 ve yeni 17,78 
numaralı alb yüz arşın arsa üzerinde bir 
buçuk aktı kagir dahili ve bir katı ahşap 
olmak üzere iki buçuk katta sekiz 
oda, bir taş avlu, bir kuyu ve altında bir 
oda, bir dükkan, ve yüz on üç arşın bah
ceyi havi mukaddema maadükkan bir ha-
ne elyeym bir hanın tamamı. Halil İbrahim Bay 

6102 2237 Galatada Kılınç Alipaşa mahallesinde 
Me<kese sokağında eski 12 ilA 23 ve 
yeni 18 No. h alb yü:ı yetmiş iki arşın 
arsa üzerinde bir asma oda, beş oda, bir 
kahve bir büfe bir antre bir merdiven 
alh bir kömllrlnk evvelce salhane elyevm 
dükkimn li:ıerinde bir oda mukaddema 
ahır elyevm demirhane ittisalinde paça~ı 
dükkAnı, diğeri demirhane üstünde asma 
sofa kirgir iki oda demir deposu tome 
fabrikası ( iki bölüktilr ) bunun yanında 
fistn kapalı bir koridordan kömUrcü so
kağanda methali vardır. Diğer fabrika 
( evvelce salhane etrafı çinidir ) ve Uç 
kuyuyu ve üç yüz iki arşın bahçeyi havi 

400 6109 

6D49 

7213 

salhanenin tamamı. Ayşe Hacer H. , Le o nida Ef. 
Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesinde 
Çamlıca caddesinde eski 4, 4 mükerrer 
ve yeni 34, 7 No. lı iki yüz on arşın 
arsa üzerinde ahşap ilç katta biri sandık 
odası olmak üzere yedi oda bir sota (iki 
kısma bölünmilş iki ufak sofa halindedir) 
bir şahniş iki mutfak iki methal bir 
müşterek kuyu ve yetmiş sekiz arşın 
bahçeyi havi mukaddema altında dükkan 
ve elyevm bir hanenin tamamı. Mehmet Arif B.. 
Üsküdarda Muratreis mahallesinde Bağ-
larbaşı sokağında eski 65 ve seneden 
yeni 81 ve mahallen yeni 87 89 No. Iı 
81 numaralısı 160 arşın arsa üzerinde 
ahşap fiç katta yedi oda biri ufak olmak 
üzere tiç safa bir toprak avlu bir mutfak 
mahalli bir gusulhane ve 89 numaralı 
seksen beş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta üç oda bir toprak avlu ve on arşın 
a:-sa üzerinde bir ahır ve on arşın arsa
da bir mutfak ve bin üç yüz otuz beş 
arşın bahçeyi ve bahçede üç kuyuyu 
havi iki kısımdan ibaret bir hanenin ta
maına. Hane iki kısma ayrılmış ve bu 

s!lretle 87, 89 No. olarak gösterilmiştir. Leyli Niba:- H. 
Üskfidarda Hacıhesna hatun mahallesinde 
Paşalimanı caddesinde eski l 18 müker-
rer 118 mükerrer 118 mfikerrer ve yeni 
69 • 1 69 - 2 No. lı iki yüz yetmiş arşın 
arsa üzerinde ahşap üç katta on oda üç 
sofa bir kiler bir koridor dört göz kur
nalı ve kaloriferli hamam bir çamaşırlık 
kırk beş arşın arsa üzerinde bir mutfak 
ve ıeksen arşın arsa üzerinde iki katta 
liç oda iki mutfak ve altında dükkanı 
ve altı yüz beş arşm bahçevi bavi bir 

ipekli Kumaşlarda 
Mesele de (Renk) 

En Mühim Bir 
ve (Boya) dır! 

Yakında Ri asaya 

sahilhanenin tamamile karşısında dağ 
mahallinde kain su hazinesi ve derununa 

mustakil tarik ile cari iki masura mai
mür ile bir masura mailezizin yüz kırk 

hisse itibarile on bet hissesi. Adviye Hanım Azmi 
Snleyman B. 

2201 5485 Gala tada arap c&mii mahallesinde yel-
kenciler sokağında eski ve yeni 89 
numaralı seksen beş arşın arsa üzerinde 
kargir iki katta üstünde salonu havi 
bir dükkanm tamamı. Evdeldmons Ef. 

7860 5246 Beyoğlunda Meşrutiye mahallesinde Bil· 
yükdere caddesinde eski 127 mükerrer ve 

yeni 232 numaralı ve yUz doksan beş ar· 
şın üzerinde kagir dört buçuk katta on 
oda üç sofa bir mermer diğeri çinli iki 
antre bir mutfak bir taş koridor, odunluk 
bir methal bir mermer taşlık iki şahniı 

bir balkon bir banyo ve Uç.yilz beş arşm 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ömer Avni B. 

1604 622<> Üsküdarda Solaksinan mahallesinde top-
haneli oğlu sokağında eski 12 ve yeni 14 
numaralı ve ikiyilz elli arşın arsa üzerin
de ahşap üç katta bir sandık odası olmak 
üzere on iki oda, iki mutfak iki taşhk 
iki salon, iki sofa iki kuyu ve üçyüz elli 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Fatma Zehra H. 

Yukarda cins ve ncv'ile meki ve müştemilib yazıla emvali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde bizalannda 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mez· 
klır bedeller haddi layikinde görülmediğinden tekrar on beş giln 

müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 19 Mart 932 tari
hine müsadif Cumartesi günü kat'J kararlanmn çelcilmesi tak~rrilr 
eylemiş olduğundan yevmi mezklırda saat on dörtten on beş b_ı:ıçuia 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

En son tatbik sabasına konulan 
mn.kineler!e mllcehhez asri bir 

Solmaz 
Boya 

Fabrikası 

tesis etmiştir. ( IPEKIŞ) in enfea 
kumaşları itte bu fabrikalarda 
boyanır. Bu kumaşlarda: 

1 - Boyalar sabittir, kat'lg· 
gen solmaz. 

2 - Boyalar lıit; bir zaman 
çıkmaz. 

3 - boyandığı zaman ıum~ı 
dalgalı bir manzara a'zetmez, 
kumaşın her gt.ri agni dereudo 
boganmzştır. 

4 - Renkler çok conlı w 
modar.ın en cazip renkl111ridir. 

5 - Renkler, bütün dünga 
ile temas lıasıl eden (ipekli 
moda bürosu) tarafından veri~ 
lir. boyama amelige.sini mrite
hassıslar bizzat yaparlar. 

( Solmaz Boya Fabrikası ) 
boyaları, doğrudan doğruya 
lngiltero' nin en mUh1m kimya 
muesseselerinden celbetmek
tedir. 

Çıkıyor 

1 
Fevrozin 

Grip 
Nakris 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 
Ağrılanm 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Kat'l17cn bozmu 

Her yerde FeorozinNecdet arayınız 

ON 
Y nmt, Siyasi, Havadh ve Halk 

gaıeteıl 

lda . ı.tanbul: Eski Zaptiye ra . Çatalçefm• aokalJ 25 

Telefon f.tanbul - 20203 
Posta kutusu: latanbul - 741 
Telgraf: 1.tanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 .. 
150 " 

1 Sen• 
6 Ay 
3 ,, 
1 " 

2700 Kr. 
140() " 
800 " 
300 • 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mea'uliyet abnmaı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul llivcsi lbımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Son Poıta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rai"p 

Nqriyat Müdilrll ı Selim Rqap 


