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1 Halkın Sesi 

Keyfi Hareketlere 
Arbk Nihayet 

Verelim •. 
Bazı l.lıelelerde, ticaret ev•
•nı• •racana kar• birtakım 
enıeller çıkanbyor, etlaaaın 
ihtiyar Ye arı:.-ana biralulmat
buı tebenut temin etmek 
için b• teb.....t alıa•aclan 
ihraç müaaadeal Yerilıalyor
muş. Bu rlbi hareketin ne 
derece i•di olchapau kaydet
mek bile zaittir. Bu milnaae-
betle dnn ıörüftGtilmüs bazı 
karilerimlı:ln bin aöyledllıleri 

fikirler ıunlardır ı 
~·f Bey (Uakapam atlama t ... D) 

- Hediye, teberru bir vicdan 
ve hamiyet işidir. Binaenaleyh 
ihtiyaridir. Bir i asan bunları later
ae verir, istemezse yermez. Fakat 
bunu yapmadı diye dnletin hiç
bir resmi İfİ geciktirilemez. Şu 
buhranlı zamanda t6ccara ait 
iş!erin ıCSyle, böyle bahanelerle 
bir dakika bile pciktirilmem 
doğru değildir. Buı iakele me
murları tüccara ait resim mak
buzlarını hususi mleueselere 
iane taabhtıt etmeden aahiplai
ne vermiyorlarmJf. Ba, açıktan 
açığa bir auiistimalclir. Bu slhi 
memurlar tecrlbe edilmelidir. .. 

bb- Be1 ( FatUı ._.rkardql• 
caddeal 71) 

Hilknmet olur olmaz kimaeJe
rin istedikleri zamnada iane top
lamamaları için bir kanun yapb. 
iane toplamak birçok meruimi 
kanuniyeye Uhidir.Trabzon Muha
aebei Hmuaiye Memudan iskele 
resmini alırken tllccardan aynca 
tebemı Ye hediye paralan da 
iatiyorlanDlf. Bana ftl1Diyenleria 
makbmlanm kesmiyorlanmş. Hiç
bir memur tamamen ihtiyari olan 
teberru Te hediyeler yapdmadı 
diye resmt itleri tehir eclememe
lidirler. Tehir edenler kanun1112 
hareket etmiş sayılırlar. BöyJe 
yapanlar varsa cezalandırılmalıdır. 

ir 
lhHa Be1 (Kum kapı KMlrıa meıd .. S) 

- Hi1k6met Hayır müeuese
lerine bile iane toplımayı birçok 
1taytlara tlbi tutmuştur. Her önü
ne gelen iatediği zaman iane 
toplıyamaz ve bu da tamamen ih
tiyaridir. Bu ihtiyari İfİ yapmadı
lar diye iskelelerde ttlccarın ma
lını tutmak doğru değildir. B6yle 
gayretkeş memurlar Tana ceza
landınlmabdır. 

• AH Rıa ~ ( Bqaıat a... p .. a ,..ın.-

,u 5') 

- Şu zamanda kazanç az. Ka
zanan her Tnrk hayır mlleuese
lerini gözetir ve istediği zaman 
iane de verir, teberril de yapar. 
Fakat resmi m&esseseler hiçbir 
ferde iane Termedin diye ~ 
redemez. bele erbabı mesalihin 
itlerini hiç ıeciktiremez. Bu hu
iusta kanunlarımız gayet bassaa
tır. Trabzon iskele memurlan 
~ter b3yle yapıyorlarsa cezaum 
·ekmelidir) er. r 

1 

SESLi FiLM ı Ticaret Ve Sanayi 1 B İ R 
Bankası . 

TAARRUZ 
Meci~!YB Köyün- Alacalı 300 Bin Vereceği Meç~ul Ada'!' • . 
de Studgo 400 Bin Liradır Gazıno Sahıbını 
Yapılacak Ticaret ve Sanayi BankallDID Niçin Vurdu? 

tasfiyeaine it BankUI MldOrl 
Şehrimizdeki ainema aalıiple

rinden bazıları bnkftmete mllra
caat ederek Mecidiye köytı civa
nnda bir teali film wtftdyosu 
açacaklarını bildirmişler ve tesi
.. t için ruhsat istemişlerdir. 
Mllracaat lkbaat V ekiletine bil
dirilmiştir. Rahsat verildiği tak
dirde müteıebbisler Avrupadan 
teali film teaiaab getirteceklerdir. 

Hava Vaziyeti 
Havalar birkaç günden beri 

ıammış bulunmaktadır. Rasathane 
bugiin havanın kapalı ve kısmen 
yağmurlu seçeceğini bildirmek
tedir. 

Anadoluya Bahk Sevki için 
Ankara ve diğer Anadolu vi

llyetlerine taH balık sevkedilmesi 
için, Demiryolları idaresi soğuk 
hava vagonlan alacaktır . 

Yerli Halat 
Ticaret Odası Denizcilik Ko

misyonu yakıada toplanarak Milli 
Tapur ve kumpanyaların yerli ba
lat kullanmalarını temin edici 
kararlar alacakbr . 

Bir Zorba 
Bir Adamın Sırhndan Ce

ketini Alıp Kaçıyordu 
Kemal isminde bir zorba, diln 

sokak ortasında Koço namındaki 
rumun üzerine ablmış ve aırbn
dalri ceketini çıkararak alıp kaç
mıya teşebbüı etmiştir. Bu eçık· 
g~z zorba yakayı el~ vermiştir. 

Ziraat Odasında Faaliyet 
Ziraat odası Ziraat M&dllrlO

ğünde bir toplantı yaparak ziraat 
itleri ve mayısta açılacak olan 
Tavukçuluk ve Bahçıvanlık Ser-
ıili hakkında bazı kararlar al
mı§bı'. Sergiye tabsia edilecek 
olan Vilayet bahçesindeki taşlar 
Babıllinin kapalı bulunan cadde 
üzerindeki kaptsı açdarak araba
larla taşınmaktadu. 

Afyon Fiatı Yükseliyor 
Afyon fiat1erinde on bet ,nn 

zarfında (7,5-8) liradan on liraya 
çıkmışbr. Hamburg Konsoloslu- • 
jumuzdan alınan haberlere göre 
Avrupada afyon piyasası y1ikse1-
miye başlamış ve daha da yükse
lecektir. Bunun aebebi Çiade 
karmakarışık vaziyettir. 

Muammer, Ziraat Bankaıı Mü
dllrG Ahaen Beyler memur ve 
tayin edilmitlerdir. Şimdilik ban
kamn alacaklan tahsil edilmek
tedir. Bankanın ( 250 - 300) bin 
lira kıymetinde bir çiftliği ye yi
ne kıymetli bir ormana ve barut 
tirketi ile diğer bazı miiessese
lerde mühim miktarda alacağı 

Yardır. Bu alacaklar tahsil edi
lir edilmez evvel4 halkın ( 400 ) 
bin lira kadar tahmin edilen 
mevduata tediye edilecektir. 

Bir Sermüvezzi 
Mahkemede 

Vazifesini ihmal etmekle maz· 
nun Beyoğlu Postahanesi Sermü
vezii Hayri Bey mahkemeye ve
rilmiş ve muhakemesine dtın Bi
rinci Ce:ıada başlanmıştır . 

Dava evrakına naz:tran Hayri 
Bey paket ve mühim mektuplara 
ait dolabı kititliyerek anahtarı 

serbekçiye teslim etmiştir. Ertesi 
g6n bu dolabın parça parça kı
rıldığı ve mektupların yerlere abl
dığı görülmi!ş ve Hayrı Bey bn 
yüzden mahkemeye verilmiştir. 

Bir Sarhoş 
Islah Oluncıya Kadar 

Hapiste Yatacak 

Rakı yerine ispirto içecek 
kadar işrete düşkün o'an arzuhal
ci Hayri Efendi evelki gün yi
nez Adliyede bir hadise çıkar
mışhr. Bu adamın evvelce yaptığı 
bir takım gürültülü işlerden bah-
setmiştik. Dün yine sarhoş olarak 
Adliye binasının önündeki arzu-
halcilere musallat olmuş ve zorla 
para istemiye başlamıştır. Bu 
ıırada bazı arzuhalcilerin yaka
sına yapışmış ve bağırıp fena 
sözler söylemiştir. Ayakta dura
mıyacak kadar sarhoş olan Hayri, 
polis tarafından rutularak Adli
yedeki kapıaltma getirilmiş, fakat 
hakkmda zabıt varakası tutulur
ken oradaki camları kırıp 
geçirmiştir. Adliye doktorlar( 
bu adamın ıslah oluncıya ka
dar hapsedilmesine lüzum gös
termişlerdir. 

Londra birahanesi sahibi 
Ziver Bey evvelki gece Maçka
daki aparbmanıaa airerken meç
hul bir ıahıs tarafından başından 
yaralanmıştır . 

Hidis şöyle olmuştur: 
Ziver Bey her vakit olduğu 

gibi evvelki rece de kayınbira
deri Ekrem Beyle birlikte aut 
birde birahaneden çıkmıştır. Ek
ı em ve Ziver Beyler bir kah Yede 
bir müddet oturduktan sonra bir 
otomobille Maçkaya gelmişlerdir. 
Ekrem Bey başka evde oturdu
ğundan Ziver B. evinin civannda 
otomobilden inmiştir. 

Ziver Bey anahtarile apart
manın kaptsını açarken meçbUI 
bir şahsan ani bir taarruzuna 
maruz kalmıştır. Meçhul tabu 
Ziver Beyi bıçakla başından teh
likeli aurette yaralamıt ve kaç
mıştır. O esnada Ziver Beyi 
bekliyen Ekrem B. meçhul adamı 
kovalamışsa da yakalıyamamııbr. 
Mntearrız aranmaktadır. 

Hırsızlıklar 
Dün, iki Kadın, iki de 
Erkek Hırsız Yakalandı 

Recep isminde bir sabıkalı 
Şişhane caddesindeki Hatice
sultan camiinin avlu dem!rlerini 
çalarken tutulmuştur. 

• Güllü isminde sabıkalı bir 
kadın da Eminönünde, İrfan isimli 
hamının cebinden parasını aşınr 
ken yakalanmıştır. 

• Birkaç giin evvel Tahtakalede 
Telefon Şirketi civarındaki tuha
fiyeci Jozef Efendinin mağaza
sından bir sandık makara çalan 
hırsızlar tutulınuşlardfr. Bunlar, 
Galip ile karısı Fatmadır. Çal.-
nan makaralar kısmen evlerinde, 
kısmen de satıldıklan yerlerden 
geri almmışlardır. 

Yumurta Nakliyall Ücretleri 
Harici Ticaret Ofisinin yapbj1 

teşebbüsler üzerine, Şark Demir
yollan idaresi, Türkiyeden Silim 
Grad tehrine kadar olan yumur
ta nakil ücretlerini yiizde elli in
dirmiye muvafakat etmiştir. 

Günün 

İnhisar 
Burada 

Mart 9 

Tarihi 

İdareleri 
Kalıyor 

lahlaarlar Vekaletinden telıri:ni:ıe 
ıelen yeni bir talimatnaıneye röre 
lnhlau idarelerinin Ankaraya nakil
leri bir aene için tehir edilmiştir. 
ŞlmcHJl.k bu idarelerin bir kısım şu
beleri tnhit olunacak ve bu .şekil 
bir Mne müddetle tecrGbe edilecek, 
ltat1 karar aene ıonunda verilecektir. 

Fırka Grup unda 
Ankara, 8 - ıydarpafn yanl'ıı-

mna ait aiıorta ~delinin tah.:li için 
afrqaa Adliye Vekili Yuıuf Kemal 
Ye hat Vekili Ş.:ref Beylerin (7S) 
bla Uralılı: komisyonu hazineye ter
kettllderl dün HaH Fırka.ı MecHı 
ınıpunda azaya bildirilmiştir. Grup
ta Maarif Vekili Köy ve Muallim 
Mektepleri hakkında bazı izahat 
vermlftlr. 

DOnyada Buğday Vaziyeti 
Batday piyasası geçen haftaya 

nazara ( S ) para noksandır. DDn 
Anadeludan 50 - 55 vagon buğday 
gel•iftir. 

Ticaret Ofisinin aldığı malumata 
göre dtlnya kışlık butday zer'iyat 
sabuı 2'eçen seneye nazaran bir 
buçuk milyon hektar fazladır. İtalya, 
Almanya, lnriltere, Franaada kıtlık 
fazladır. Ruıya, Lehistan, Romanya, 
lapanyada azdır. Amerikanın bu sene 
kıtlık nr'iyatı bir milyon 800 bin 
hektar aıalmıttır. 1 ıubat 932 de 
d .. ya butdey stoku 631 buşcldir. 
Bizde lu.tlık .ıer'iyatın az olacafı 
tabmla edilmektedir. 

Bir idam Karar• 
bmv Atırceza Mahkemesi, ild 

ameleyi aldüun Hamit laminde bir 
katfD idama, kend sini tqYik edu 
Molla Oımanı da 24 aene hapH 
mahir.im etmiştir. 

IDlkiye Talebesinin Çayı 
MDlkiye Mektebi talebesi dün 

akıam To!<atl:yanda bir çay vcrmi" 
ziyafette Mülkiye mezunlarından bir
~ofa haıur bulunmuştur. 

Bir Vefat 
it Bankası Zonguldak Şuhesi Mü

dürO Ferit Bey ?efat etmiftir. 

Marsilga 
Cinayeti 
Server Cemal Beyin Cena
zesi Şehrimize Getirilecek 

llarsilya - Türkiye Bqkonsoloıa 
ServerCemal Beyi &ldilrdlikten sonra 

intihar eden odacı Osman 23 ya-
şmda müteverrim bir gençti.Osman 

evveli Server Cemal Beye birkaç 
kartun aıkmış, sonra da kendini 
ölcllrmlftür. Osmanın yanında 
iki otomatik tabanca bulunmuı

tur.Merbum Server Cemal Beyin 
aileıi lstanbula hareket etmiştir. 
Cenaze tahnit edilecek ve f stan
bula pderilecektir. 

l Son Posta'nın Resimli Hiktiyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve İki /(zz j 

r 

1 : Hasan Bey - Bu iki güzel kız 1 
biribirlerine nekadar i ~nziyorlar, bmlar 

ikiz mi acaba ? Dur aurayım. 

2: Kızlar - Hasan Bey, biz ikiz de 1 
değiliz, im karde, te değiliz, biribirimize 

neden benzeriz, bilir misin ? 

., 
I 

3 : Kızlar - ikimiz de ayni terziye 1 
ve ayni berbere gidiyoruz da onun için 

biı-ibirimize bemiyoruz. 

4: Husan Bey - Ah o kafir ter:ıiler, 
o klfir berberler... Desenize bizim kırk 
bqlik Arap dadıyı da sizin terzile berbere 
ıöadeıwa .a. Hu.yip çakacakl 
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Hergün 
Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. -......................... _._.. .. _ ...................... --
Adliyede 

Hakimler Arasında Yeni 
Tayinler Yapıldı 

An°kara 8 - Hlklm ve MOddel· 
uınmller aruındald tebeddülAta dalr 
kararnameler lli taıdika iktiran et
miştir. 

Ordu ağır ceza reialitine Şarki 
karahiıar reisi Cevdet, Malatya h'
ldmlij'ine, Miliı hlkimi Mehoıet Ali, 
lıparta. reisliğine Eıklşehlr anımdan 
lbrahim Hakkı, Erxuruın ağır ceıa 
reiıliğine Burdur M. umumiıl Meh· 
illet Sadık, Ankara reiıliğinl azadan 
Mustafa Aıım, Bahkeıir hukuk hA· 
kimliğine aabık Buna reiıl Arif 
Sırrı , lıtanbul aulh hakimliğine lıtan• 
bul mllstantiklerinden Ahmet CeY• 
d t. 1 lıtanbul mülhimllğine Ankara 
bakiınlerinden Ali, ı.tanbul a.zahğana 
Dlyarbekir M. umumfıl Haydar Naki, 
lı rı.ir aallye uahğına sabık lzmir 
M. umumi muavini Fuat, lzmlr atsr 
Oeı.a asahğma Mutia M. umumfll 
ls ııı ail Kemal. Aydan ağır ceza reı .. 
ll5!·ine Nevşehir M. umumt.i A~~et 
Mi .hat, lstanbul ıulb h&kimlığine 
bafrll hukuk hakimi Mu.tafa CelA· 
leddin, Muğla M. umumillğlne Adana 
azasından Ali Şadi, Çorum M. umu• 
llltliğine Balıkesir aulh hlki mi Meh· 
lnet Saffet, Içel M. umumiliği.ne 
Bursa muavini Ahmet Emin, Akıaray 
M. umumtliğine Hasanlı aulh h&kiml 
Mehmet Ali, Maniaa M. umumi· 
llğine Aydın Müddeiumumiı( Sa· 
dık, Ankara müıtantikliğin• An· 
kara aza müliziml Ferhat Refik, 
Ankara müdd.aiumumt muavialitine 
Atlapazarı müddeiumumial Mehmet, 
T rabzon müddeiumumiliğine ubık 
ad'iye müfettiti Ekrem, Buraa mild-
deiumumiliğine Urfa asliye reiıl 
Sakıp, Bahkeı;ir müddeiumumiJlğine 
ıa luk ndliye milfettit lerinden SU.ley• 
tnan Faik, Nevşehir a1liye relıliğlne 
Mıı.raş sulh hakimi Cemil, lıtanbul 
aıahğına Ankara aza mülblmlerin· 
den lımail Hakkı, Şuhut aulh hAkim· 
llI:-ine hukuk mezunlarından Edip, 
Ct ııanbeyler M. umumiliğine HllHyln 
Hilmi, Beyazıt M. umumiliğine Hayri, 
Ceı:re M. umumtlltine Arif Hikmet, 
Şabanözil ıulb hlkimliğine Nevzat, 
Van aza mniıizimlJğfne Hüaeyin Rauf, 
Oüvün mOlbimllğlne Reyhan, Antal· 
)'a M. muaTinliğine lbrahim Cemal, 
Keduı M. umumiliğlne Abdülkadir, 
Pervari ıulh hikimlijine Mehmet 
Fahri, Kevaı aulh h&kimli§'İn• Halil, 
Ahlat sulh hikimJitlne me1'ut, Er• 
ıa,\J Oamaniye M. umumtllğintı Tab· 
ıfn, Baıkale hlkimliğine Cemli, 
Kars aza milllzimliğin• Veli, Orkllp 
M. umumiliğine Hamit Maclt, Çemlt
ae.ıek M. umumiliğine Raıit, Adana 
M. umumi muavinligine Mürilvvet H., 
lzmir M.umumi muavinliğine Şnki, 
Ankara aza milli.zimliğine Mellbat, 
lıtanbul aza mülizimliğine Mefharet 
Hanım n Beyler tayin edllmiılerdlr. 

Loit Corç 
Şiddetli Bir Siyasi Faaliyet 

Gösterecekmiş 

Londra 8 (A.A.)- Loit Corç'un 
pek yakında siyasi faaliyete giri· 
feceği haber veriliyor. Bu faaliye
tin, hükumeti endişeye düıilr
bıekten hali kalmıyacatım bir 
lusım matbuat kaydediyor. 

Seyrisefainde 

.iON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - iyi zamanlar fertlere ve ce- ı 
miyetlere gev4ekllk verir. iyi zamıtn-
lar insanı endfoeslz, dOtüncesiı ve 
yaratmak kabiliyetinden mahrum bir 
b•le getirir. 

2 - Fena zamanlu fertlere ve ce• 
miyetlere yeni hamleler için yeni 
kuvvetler yerir. Fena zamanlar bizi 
uykumuzdan uyandıran 1ar1ıntılara 
henzer. 

Jf iyi Ve Fena Zaman Jf J 

3 - Bugün ıamanm fenahğından 
tikiyet edenler, yaratma kabiliye· 
tinden mahrum olanlar, mOcadele 
etmekten korkanlardır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Çinliler Asker To yor 
Japonya Da Şanghay Civarına Müte -
madiyen Asker Ve Cephane Çıkarıyor 

Moskova, 9 (A.A) - Tu 
Ajansma Şanghaydan bildiril-
mektedir: 

Japonlar ayın altısında Huan· 
tu kasabasını işgal ettikten sonra 
Antinge hücum etmiş) erdir. 
Voıung ve Nankin araıında elli· 
ye yakm Japon harp gemfıf 

bulunmaktadır. 

Japon tayyareleri bergün Sut• 
cov üzerinde bombalar atıyorlar. 

Dün Vosung ve Şanghayda ka
raya çıkarılan 14,000 kişilik Ja
pon fırkasmdan başka Japonya• 
dan daha yirmi fırkahk bir kuv• 

[ 
yet gelecektir. ı 

Cangsi eyaleti kumandanı 
Y engsican, asker toplamaktadır. 
Taikang tersanesinde yeniden 
harp levazımı imaline bqlanmııtır. 
Elliden fazla Çin ticaret loncası 
Japon kıtaab Çinden tamamen 
geri alınmadıkça Japonlarla tica· 
ret yapmamıya karar vermişler· 

dir. Japonlar Şapeyde bir zabıta 
teıkilAtı vilcuda getirmektedirler. 

Bu kuvvet Japon r:abltlerinln 
kumandası altında bulunacaktır. 

Moskova, 9 ( A. A. ) - Çin 
ile bir itilAf bu11ulO takdirinde 

Japon hllkumeti diğer devletler 
gibi imtiyazlı mıntakada bir 
miktar kuvvet bulundurmak hak
kına malik olduğunu ileri sürerek 
bu mıntakada bir piyade fırkası 
bırakacaktır. 

Londra 8 - Mareşal Şan • 
Kay-Çek'in pek yakında cepheye 
gideceği haber veriliyor. 

Şanghay 8 - Liyuh onun ti· 
malinde Çinliler bir Japon ileri 
karakoluna taarruz etmiflerdir. 
Bir Japon tebliğine göre Japon 
kıtaatı müdafaa Yaziyetinl terket
memeleri için emir almışlardır. 

Memleket Mahsüllerinin Himayesi için 
Bir Müessese Teşkili Düşünülüyor 

~~~~~~~~~~~---,~~~~~~~~~~~ 

Ankara, 9 ( Husuıl ) - Bütçe muvazenesinin 
temini yolunda esaslar tespit eden Halk Fırkuın· 
daki Mali Komisyon raporunu haıırlamııhr. Rapor 
bütçenin varidat ve masraf kııımlarına ait mühim 
mlitaleaları ihtiva etmektedir. Verilen maldmata 
göre, raporda memur maaşlannın kesilmeıi hak
kuıda lıiç bir tavsiye yoktur. Yalnıı kadroların, 

işlerin ve vaziyetin icabına göre tensik ve ıılahı 
mevzubahs edilmektedir. 

l salAtının hnkümetin kefaleti altında milU banka
lar tarafından himayesi hakkında mlltelealar ileri 
ıllrülmektedir. Bu maksadın temini için bir mües· 
sese teıkil olunması hakkında yeni bir cereyan 
vardır. Buğdaya vergi konulması mevm babı 
edilmemektedir. 

Verrf meselesine gelince; yeni vergi 
ihdası •eya mevcut vergilere zam yapılması 
mOmkün gürlllmemekle beraber bina vergisinin bir 
miktar tezyidi lehinde mütalealar dermeyan edil
diği haber alınmaktadır. Buğday mahsulünün ve diğer memleket iıtih-

Su Baskını 
lzmir Ve Edirne Korkulu 

Günler Geçiyor 

İzmir, 9 (Hususi) - Şehrimiz 
iki gUndenberi şiddetli yağmur
ların tesiri altında kalmış, bu 

yüzden üç ev ç6kmüş, çok şüktır 
nüfus zayiatı kaydedilmemiştir. 

Edirne 8 (Hususi) - Karla
rın erimesi ylizünden nehirler 

yükselmeye başlamıştır. Bir feye· 

ıan tehlikesine karşı şimdiden 
tedbir alınıyor. 

J~ki Kardeşin 
lşlediqi 
Kanlı Cinayet 

Adapazan 8 - Sabancada 
Gazipaıa mahallesinde oturan 
Kangul oğlu Küçük Osman ço· 
cukları Hasan ve Hllseyin ismin· 
de iki kardeş, çarııdan evlerine 

ldönerlerken kurıunla katle· 
dilmiılerdi. Maktullerden Hü-
seyin ilk kurşunla ölmediğin
den, daha yedi kurşun sıkılmıştır. 
Katiller ayni mahalleden çömlekçi 

Rüşvet Alırken 
Bir Orman Memuru 

Yakalandı 

Lüleburgaz 8 (Hususi) - Or
man muhafaza memuru İbrahim 
Efendi Salih oğlu Hüseyin ismin-
de birisinden riifvet alırken cür
mll meşhut halinde yakalanmış
tır. Mumaileyh hakkmda tahkika
ta başlanmıttır. 

oğullarından Osman ve Ali is
minde iki kardeştir. Bunların mu 
bakemeleri alaka ile takip edil
mektedir. Makine Şubesi Müdürü 

Değişti 
Seyrisefain idaresi Makine r 

Şubesi Müdürii Kadri 8. Havuz .. İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 
lar Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Makine Şubesi Müdürlüğline, ve
kaleten ve eski vazifesine ilave--
len Levazım Müdürü izzetin Bey 
tayin edilmiştir. Bu şubeye mll• 
fa\'ir olarak Havuzlar Müdüriyeti 
memurlarından Yusuf Bey veril• 
ıni~tir. 

Ekmeğe bet kurut 1:ammetmek suretUe kBylOnOn 
•ıkınbdan kurtulacağını iddia ediyorlar. 

Halbuki klSylüniln kullandığı petrol, şeker, basma 
ye saire gibi maddelerin fiatlerinde yOzde birkaç bin 
flat farkı varken, ekmek flatlnln bir miali bile art-

mHı, köylOnftn latlhllk kabiliyetini 
gelemes. 

artbrmıya kafi 

Zaten alınacak paranın köylüye varması imkanı 
olmadığına tıöre, tavsiye edilen tedbirlerden köylüniln 
iatifade edobilecetine, arbk 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

L----------------------------------------------------------~ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Tarziye 
Kime 
Düşer? ... _________ P. S. 

Vali Nureddin, dün, etekleri· 
min tutuştuğunu yazdıktan sonra 
ilave ediyor : 

0 Zira, ortada bir barfendazhk 
cürmü olduğunu görünce ve taarruza 
uğrıyan o Hanımefenclt dava açmaaa 
bile Müddeiumuminin yeni Matbuat 
Kanunu mucibince daya açması 
ihtimali olduğunu anlayınca, gaze· 
tenin idare müdllrü, muharrir beyi 
odasına çağırtmıt ve yakinen haber 
aldığımıza göre demit ki: 

" - Ps. I.. Buraya bak 1.. Sea 
yine neler karıştırmıısm yahu ... 
Derhal kaleme aarıl 1.. 1ıh ... ,, 

Diye, ' soğuk bir alay kıtlığın
da, kötü bir yalan kıvırdıktan 
sonra yazısım ıöyle bitiriyor : 

"Şüphesiz ki, bu nevi tarziyeler, 
centilmenlikten ileri i'elmez. oı .. 
olsa, bapae girmek korkuıundandırL 
Maamafib, bu üçüncü noktada da 
arzumuz yerine gelmiı;tir. Maksat, 
Hanımefendiye tarziye verilmesidL 
Bahiı, bu ıuretle kapandı. " 

Şu yazının ıef aletine bakımı: ı 
Yine o harfendazlık tekerlemesi, 
yine o mnddeiumumiye jurnal 
vermek bayağılığı, yine o bozuk 
düzen bir cllmle içinde iki tane 
" olduğunu ,, ve iki tane de 
'

1 dava açma ,, tekerrilril bu· 
lunan yanhş ibare, yine o " ya• 
kin en ,, gibi f ahit galetler. 
yine o " Pı f.. ,, ıoğukluğu, yine 
o idare müdürü masalı, yine o 
" yahu ,, lu adı ve lAübali eda, 
yine o u bahis bu ıuretle ka· 
pandı ,, diyerek üste çıkmak ve 
işin içinden sıyrılmak gayreti, 
rezil olmak korku11u, bilhassa, 
yine o siyah tnllere bDrUnmilşl 
meçhul ve esrarengiz hanımfendt 

Hangi hammefendl, ne hanı• 
mefendisi? 

Eğer, benim tarif ettiğim 
vasıflarda, yani "kırkını geçkin" , 
yani "boyalı" , yani "karlalos., 
yani senede " ıu kadar çorap" , 
"bu kadar uçkur ve paçabağı" 
kullanan bir hanımefendi varsa 
o zavallıyı teşhir auretile tahkir 
eden ben olamam, o olur. Çünki 
ben bu zıpınn görüştUğO yafh 
hanımlann hiçbirini taoımıyorum 

ve o yazımda muayyen bir insan 
kastetmedim. 

Böylece, tarziye vermiye mec
bur olan ben değilim. Eğer 
bahsettiğim vasıflarda bir hanı· 
mef endi varsa onun masum şah
sını ortaya atmak suretile tahkir 
eden bu sersem, gitsin, ayaklan• 
na kapansın, kırk defa yer öpsün 
ve özür dilesin. Çiinki ahmaklığı 
ve beceriksizliği yüzünden, bahisle 
alakası olmıyan herhangi bir in
sanı gazete siltunlannda teşhir 
eden kendisidir. Müddeiumumiye 
verdiği junıala iki göz, bir burun, 
bir de ağız deliği açsın ve bunu 
bir maske gibi suratına asarak 
apukurya maskarası halinde, Ad-
liye koridorlarında dolaşsın. Cün· 
ki bu kadar komik bir jurnal. 
Müddeiumumiden mübaşire ka· 
dar, orada herkesi güldürür . 

Şimdi yakayı kurtarmak için. 
hanımefedileri, manımefendilerl 
bırakalım. " Bahis, bu suretle 
kapandı. ,, değil, bahiı, bu su-
retle açıldı. Ben insanı öyle 
kolay kolay bırakmam. Bahsi 
bu kadar sefil şahsiyata dök
tükten sonra alacağı cevabın ne 
olacağım yann görecektir. Hem, 
sersemliği basiretine, gaz yaşlan 
da ruyet:ııe neka C:ar mfıni olursa 
olsun, görecektir. 

Balat Musevi İlkmektebi müe11ia· 
liğinden: 

Yarınki per~embe günü akşamı 
Fenerde Kılburnu gazinosunda yeni 
küşat edilen ıalonunda saat 21,S ta 
mektep menfaatine balo verileceği 
mektebimizi aeveolere hatırlatmaJI 
vazife billyor. 



1Buğday Meselesi 

Sarih 
Bir Teklif 
Yapıyoruz 

( Baştarafı 1 inci •aylada ) 

Dünü nüshamızda hulasa et
tiğimiz tekliflerin herbiri böyle 
mahdut görüşlere istinat et
mektedir. 

Halbuki buğd~ meselesi, 
memleketin iktısadi hayatile pek 
yakandan alAkadardır. Keyfi ve 
indi mütalealara istinaden halle
dilemez. Bu meselenin halli için 
herşeyden evvel hüldlmetin buğ
day meselesindeki aiyıcsetini teı-
pit etmesi lazımdır. · 

Bunun için de bllttın vesikala-
ra, salahiyeltarların mUtelealarını, 
geniş ve muayyen bir görüşe 

ihtiyaç vardır. Bu ıiyasetin tayi
ni için bütün salahiyettar ze
vabn, mütebassıslann i~tirakile 
Ankarada umumi bir konferans:ı 
lftrum aşikirdır. Bu konfe
ransta dünya vaziyeti, Türkiyeniıı 
variyeti, köylilnün mevkii tetkik 
edilir ve umumi bir proi"anı 
yapılır. 

Şimdi buğday me8clesini tet
kik etmekte olduğu bildirilen 
komisyonun miltaleuı da bn 
meseleyi halle kafi gelemez. Yine, 
Ziraat Bankasının dellletine müra-

uaat gibi muvakkat bir tedbir ile it 
geçiştirilemez. Çünki verilecek 

· yanlıt bir karar yarın daha va
him neticeler verebilir. 

Binaenaleyh her ıeyden evvel 
Ankarada da bir yuvarlak mas" 
konferansı toplanmah ve hnk6.~ 
metin buğday aiyueti tayin ve 
tespit etmelidir. 

Düzce F adasının 
Azılı Katilleri 

Tutuldu 
( Bat tuah 1 inci ıayfada ) 
Bunlardan ilmi Adapazar

da, biri de Düzcecl• yakalan
mışhr. Bunlardan &iri DOzce
nirı Nevkiran, difer ikisi de 
Hendek kazasının Beynevid ka.. 
yllndendir ve cümle.i de abaıa
dır. 

Cinayetin hakiki mahiyeti ad· 
liye tahkikatı neticesinde anlqıl-
mış olacakbr. 'f 

Salihlide 
Bir Mücrim Jandarmaya 
Kendiliğinden Teslim Oldu 

Salihli, (Hususi) - Bir para 
mesele.inden dolayı geçenlerde 
Şaziye isminde bir kadının baıım 
balta ile yaralıyarak kaçan San 
Şaban kendi kendine jandarmaya 
teslim olmuştur. Şaban Adliyeye 
verilmiştir. 

Bundan başka evinde 20 kilo 
kaçak tütnn bulunan, OrtaklSyde 
Bekir oğlu Alinin, asliye ceza 
mahkemesinde mUhakemeıi ta
lcarrur etmiştir. 

Sıvasta 
llkmekteplerde 87 44 

Talebe Okuyor 

Sıvas, (Hususi) - En ıon 
rakkamlara göre villyetimiz da
hilindeki ilkmekteplere devam 
eden talebenin miktarı {87 44)tUr. 
Bunlann {6 l 39)u erkek, geri ka
lan (2605) talebe de kızdır. Bu 
miktar geçen 930 senesine na· 
zaı-an ( 1039) taf ebe fazladır. Şim
diki halde vilayet dahilindeki ilk 
mekte lerin ( tlO) kadar olduğu 
anlaşılmaktadır. 

. SON POSTA 

Bitlisliler Çok Okuyor 
Orada Eğlence Yerleri Bulunmadığı 

için Okuma İhtiyacı Çok Fazladır 
Bitlis, ( Husu

ıt) - Şehrimiz
de devamla yağ
mur yağmakta

dır. Esasen biı 
ilkbaharın yalnız 
kokusunu hisse-
deriz. Bizim 
memlekette ilk-
bahar yaz mev· 
ıimile birlikte 
başlar. Biz ha· 
harı mayııtan 
evvel göremeyiz. 

- Bu arada Gui 
~ parkı da yeni ağaç 
.... ~ fidanlarile süsle

necektir. Sokakta 
biriken kar yı

ğmlan Belediye 
taraf andan temiz 
lettirilmektedir. 

Son günler-
de yağmurların 
fazlaca yağma

ımdan dolayı bm
lar çözülmiye baş-
ladı. Bu sebeple 
kasabanın için
den geç.en Bitliı 
çayının suları faı
lalqb. Bu vasi
yet bilhassa balık 

Şehir Meclial 
tubat devresi 
lçtimalannı yapb 
Ye bq HDelik 
bir mesai proğ· 
ramı tesbit etti. 
Bu cfimleden 

Bltlb'1ı a~aglıİni temi~ eden polis 1111 IHlkçllerden bir grup İv~y:ınl~ld~. y~-
[ Öadekl ut Kaymakam Orhan Saı:ol Beydir. ) t~rınıS gu b~rmka ş-

olarak cenuelerin yıkanması için 
münasip mahallerde birer gasil
hane yapdmaıi Te mezarlıklımn 
ıılahı takarrOr •tmiştir. 

Bunlardan bqka yeni bir 
fcnnt mezbaha inşası mevı:ubahı 
olduğu ğibi Belediyenin de itti· 
rakile yapılacak un fabrlkuı ve 
elektrik tesisatı için .hazırlıklar 
vardır. İktısadJ vaziyet dolayııile 
Belediye verıilerinden bazıları 
listeden çıkaralmıı, dlierlerinde 

Tireboluda 
Köy Muhtarlarına 
Ders Veriliyor 

Tirebolu {HUIUSi) - Kaza· 
mız kaymakammm t .. ebbllsilo, 
klSy muhtarlanmn köy kanunu 
etrafmda malumat sahibi olma• 
lannın temini için bir kurı açıl
mııtır. 

Muhtarlar •• k~y ihtiyar he· 
yeti azalan kuraa devam etmek-
tedirler. Bu meyanda okuma yaz
ma bilmeyenlere de aynca tedri-
nt yapılmaktadır. Bu ıuretle iki 
ay sonra blltiln kaza dahilindeki 
köylerde klSy kanununu tatbiki 
imkAm husul bulacaktır. 

Çeşmede 

Soğukların Şiddetinden 
Deniz Bile Dondu 

Çeşme, (Huıuai) - Şimdiye 
kadar soğuk nedir bilmiyen ka-
samız ahalisi bu ıene çok .oğuk 
ıörmüştür. Kazaya merbut bulu
nan Uzunkuyu Ye civu klSylere 
bir hafta eVYel kar yağmışhr. 
Kaza dahiline iki gQndo bir n· 
lar cionmaktadır. Havalar ıert 
bir poyraz rllzilrile devam et
mektedir. Köste köyü limanı bfr 
kaç gün evvel donmuş ve bu 
mllnasebetle köylii donmuş de
nizin üzerine çıkarak iki yüz 
okka kadar ufak donmut kefal 
balığı yakalamıştır. Halkımıı bu 
Koste denizinin donmasına hay
ret etmiştir. 

Edirnede Havalar Düzeldi 
Edirne, 1 (A. A) - Bir ay

danberi devam eden tiddeüi kış 
nihayet bulmuş, hava düzeln iştir. 
Karların erimesi neticeıi olarak 
nehirlerin taşamaaından korku
luyor. 

ur. on ır ç 

1 

de tenzilAt yapılmıştır. Bu suretle r giindenberi keklik çok bol-
halkın ynkn kısmen hafiflemiştir. lanmıştır. Gilzel ve yağlı bir kek-
Belediye Reisi M. Arif Bey ciddi lik (8) kuruşa kadar sablmak-
mesaiıile halka faydalı işler he- tadır. Ayrıca tavşan da çoktur. 
diye etmiye ıayret gösteriyor. Burada sinema ve tiyatro fibi 
Şehrimiz, eıkf aenelere nisbetle eğlence mahalJeri pek az oldu-
daha temizdir. Bilhassa hamam- ğundan halk daha ziyade kitap 
lann temizliğine ve hastalık ya- okumakla vakit geçirmektedir. 
tağı haline relmemesine çok Bu ıebeple okuma ihtiyacı bizim 
dikkat aarfedilmektedir. tarafta herhalde 1stanbuldan da-

Belediye yakında ıehir ci•a· ha fazladır. 
nnda binlerce fidan diktirecektir. Ni11~i YılmtU 

Akşehirde Spor Canlanıyor 

Sporcu Gençler Yeni 
Bir Kulüp Teşkil Ettiler 
Aktehir ( Hu

ıusi ) - Şehri
mizde ıon ıe
nelerde ıpor u
msu çok art
mışbr. Şimdiki 
halde burada 
( Akıehir idman 
Yurdu) Te (San'· 
atkirlar idman 
yurdu ) ismile 
iki kulllp faali· 
yette bulun
makta, ıpor ha
yatının inkişa

fına çalıımakta
dır. Fakat bu 
iki te,ekknltın 

haricinde kalan 
bazı gençler de 
Halk Evinde top-

1 rı. 

lanarak ( Genç- _ , , 
Spor Yurdu ) Yeni kıılübün . miiteı•bbls h11geti 

iamile yeni blr kulllp teaisine karar vermişlerdir. Gençlerin bu 
karan halk tarafından da bOyllk bit mfizaharotle karşılanmııbr. 
Belediye Reisi Halil Bey, bu yeni te,ebbilsün belediye tarafında 
himaye göreceiini vadetmek ıuretile gençleri sevindirmiıtir. 

Yeni kulüp ıimdiden aza kaydine başlamış, birçok hevesklrlar 
yeni teıekknle iştirak etmişlerdir. Yeni kulübümllzlln spor sahasında 
müsbet mesai urfedeceğine 1Upheıiz nazarile bakabiliriz. Gençler 
ıpor Yurdunun mllteıebbiı heyetinin yamnda avukat Şevki, avukat 
Nazım, awkat Muıtafa Şnkr&, avukat Sadri Hamdi, Taceddin YümnO, 
Haydar ve hafıı İbrahim Beyler bulunmaktadır. T. N. 

Adanada Bahk BoHugu 
Adana ( Huıulf ) - Burada 

balık ao kuruşa ıablmaktadır. 
Et M kurnştur. Balık l ilhassa 
Karataş ve Gayaslan getirilmek
tedir, balak Adanada çok 
ucuzdur. 

1 Ağaçlar Çiçek Açtı 
Antalya ( Huıusl ) - Bu aene 

bu havalide kııın çok ıann 
dokunmuştur. Son gtinlerde ba
demler çiçek açtı. Diter mey.eli 
ve meyvasız ağaçlar da tamamen 
tomurcuklaoda. 

Mart 9 
-~ 

( Ev Doktoru ] 
Çıldırmak 

Bere Hastalığı 
Akıl Hıfzıasıhhaaı cemiyeti, sinir 

ha.tatarının evlenmesindeki mahzura 
ve biç olmana çocuk yapmaların• 
daki tehlikeye İfaret ederek şa}anı 
dikkat bir içtimai meaele üzerinde 
durdu. Son Posta, bu mevzu ile 
meıruJ oldu, müteaddit akıl ve sinir 
müteha .. ıslarının fikirlerini aldı. Bu 
bahf• bakkmda karilerini tenvire 
çahıtı. Bugün de, bu münasebetle 
çıldırmanın ne demek olduğunu ve 
bunan arazını ev dot•torumuıun ka• 
lemlle tezbit ediyoruz: 

Çıldırmak cinnetin sonradan 
olma (kisbi) nevidir. 

Sebepleri - Bazan yaş iler
lemesi, beyin yumuşaması, l<an 
boşalması ile hasıl olur. Bilhassa 
cinnetin birçok nevileri vardır. 
Çıldırmak çocukların daha az 
başına gelir. 

lıaretleri - 1. Başlangıç ı 
Hafızayı kaybetmek, çalaşmamalf., 
fikirleri tertip edememek yüzün
den Açmalamak; 2. Hasta ç~ 
culdqır, konuşurken kekeleP, 
k~limeleri bulamaz. Gayri şuur' 
ve mihanikl hayalını yaşar. 3. Son 
devre: Ruhi faaliyetlerle beraber 
uzvi e bedeni faaliyetler de bi· 
ter ve hasta ölür. 

Hastalığın segri 11e teJ,,.. 
f1isl - Seyri senelerce sürer ı 
tedavisi hıfzıssıhha kaidelerine 
riayettir. 

Bereler ~ariçten, dişarıdan bırşey vurarak,çar-
parak, sıyırarak, keserek, yara• 
rak, çizerek husule gelen bereler 
bir kaç türlüdür: 1 - Bere koyu 
Yifn• çürüğü renğindedir; bir kat 
gtm aonra ye ilimtirak, sarımb• 

rak olur ve nihayet kaybolur. 2 • 
Y umUfAk bir şiş halinde kanı• 
yayılarak ortasının sertleımesi ve 
çiban olabilmesi. 3 - Soğuk kur
tunl; hiasiz olan bere kararı,.. 
karar ve kabarır ki cerahat ç.ı

kınca iyi olur. 
T.Ja11t t - Soğuk ıu ile kom

pru yapmak, sonra sade zey• 
tin yatı, yahut kifurulu yağla 
hafif masaj yapmak. Uzvu o su
retle tatmalı ki kan deveranı yu
kandan aşağı vukua gelsin. 

2 - Bu tedaviden başka be
renin tı.tilne pamuk, daha üstü
ne fanila koyarak masaj yapılır. 

3 - Upalar konur ve yara 
todami yapılır. 

Yerli Mallarımız 
Filistinde 
Teşhir Edilecek 

T Nisanda Filistinde Tcl'aviv 
ıehrinde açılacak olan Sergiye 
Hllkfimetimiz nimresmi bir şekil· 

de lftirak edecektir • Hereke, 
BakırkBy, Beykoz, fabrikalari1e, 
F ealıane Mensucat şirketi sergiye 
mal ı&ndereceklerdir. Sergi tertip 
heyeti, ıergiye iştirak edecel& 
Türk ttıccarlarile temas etmek 

ftzere latanbula bir murahhas gön
dermiftir. Bu murahhas perşembe 
gtbıll Harici Ticaret Ofisinde 
tUccarlarımızla konuşacaktır. 

Yol Parası 4 Lira 
Balıkesirde Umumi Vilayet 

Mecli.t faaliyete başlamışhr. l\1ec· 

liı, villyetin varidat bütçesini 
885,600 lira ol... k kabul etmiş
tir. Aynca yol p<ırası da göriişill
mllf ve 932 senesi için yol 
vergt.i ( 4 ) lira olarak tesbit 
edilmiltir. 





6 Sayfa 

Kari Mektupları 

Türk Lfıgati 
Ne Zaman 
Yapılacak? 

Dil encümeni ite bqlamu
dan evvel föphesiz bir program 
yapDllf ve bu prograaı dahilinde 
çahımıya koyulmuıtur. 

Bu programda ilmi ııblabla• 
ların hangi dilden alınılacajı 1 

yaıdıdır. 
Her yerde kullanılan aut, 

dakika, ateı, ıarap gibi kelime- ~ 
teri ve daha birçok kelimelerin 
ttirkçeaini çagataycadan mı ala• 
caklardı, yoksa kendi kaideleri- I 
mlzle mi yapılacaktı ? Ve yapı• 
lacak ? Yeniden tedbir . ahnmı· 1

1 

yacağını ve eski tekilde IOgat 
yapmıya devam edileceğini duy· 
muıtum. Bu IOgat ne zaman 
bitebilir ? Kaç kelime devşirile
~ektir? 

Beni tenvir ediniz efendim • 
LIH talebHinden Hakla 

Son Poıtaı Dil EncUmenl bu
ıtln Ilga edilmif bulunuyor. He-
Dfb: Tiirk lugab etrafında hiçbir 
faaliyet yoktur. Bununla beraber 
mHelenin yeni blltçe ile balledf.. 
lecejinl limit ediyonıı. 

B&f Mesele 
Beşiktqlı bir karlimiz bize 

uun bir mektup ıöndermiıtir. 
Madde 11raaile funlan yazmak· 
tadır 1 

1 - Tram•ay Şirketi ıabah 
uat ondan akıam dörde kadar 
ıeforleri çok azaltmaktadır. 

Z - Buna mukabil EminönO • 
Beşiktaş ve Ortaköy - Eminönü 
arasında yardımcı .eferler ihdu 
edilmiftir ki bunlar liğvedilen 
ıeferlerin onda birine tekabnl 
etmiyor. 

1 - Bebek - Eminönü hattın
daki Dç Yagon iki •agona lndi
rilmiftir ki bu da halkın 1&• 

ranaadar. Çllnkli kaldırılan bir 
••ıon ikinci mevki arabasıdır. 

' - Maçka· Beyazıt ve Har
biye • Fatih aeferlerinde ikinci 
arabaya nadiren tesadtıf ediliyor. 
Bu hatlarda Uç tane birinci .meY• 
ki ıefere mukabil bir tane lkind 
me'fld araba sefer yapıyor. 

5 - Belediye memurları yal-
1111 otobllsleri teftit ediyorlar. 
Tramvay arabalarına bakan, ku
ıurları tespit eden bir tek bele
diye memuruna tesadüf edemi
JOnu. 

Bir ikramiye Meselesi 
Bakırköy Bez F abrikaaı ame

lealnden 14 Ef. matbaamıza ge
lerek 929 senesine ait ikramiye
lerin henüz kendilerine verilme-
ditini ~ildirmişlerdir. Alikadar
lana bu mesele ile meşğul olma
ıını reca etmektedirler. 

Cevaplarumz 
Nuriye imzasile mektup g6114 

deren kariimize: Bu gibi mese
lelerin anahtarı hüsnüniyet ve 
ıakin muhakemedir. Bu iki anah· 
tar bütün his buhranlarının önft
ne geçer. Meseleyi bir de 
bu ıekilde tahlil ve takip etme
niz çok muvafık olur. 

Sultanabmette Hulki Beye: 
Rasathane Müdüril Fatin Bey 

hava raporlarının daima tahmini 
olduğunu, yüzde yüz kat'i olma
dığını her fırsat düşttlkçe tekrar 
etmiştir. 

Bununla beraber rasathanenin 
daha kat'i malOmat verilmesi için 
maırafın bir miktar arttırılması 

liıım ıclmektedir. 
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Tefecilerin Kurbanları 
Cüzdanlarını 
Senede 150 

Kırdıranlar Bir Liraya 
Kuruş Faiz Veriyorlar 

Dul Ve Yetimleri Dilencilikten Kurtaramaz Mıyız ? 

Rehinle borç para veren bir ı 
ticarethanedeyim. Kapı mlitered
dit ve korkak bir el tarafından 
açıldı. Siyah çarşafı, lime ilme 
olmuş ihtiyar bir kadın, ıarıak 
adımlarla ilerledi, odanın ortasına 
ııelince boynunu bllkerek, durdu. 

Rehincinin hemen katları 
çahlmışh: 

- Yine mi sen? Bugtln bo
zukluk yok dedik ya ... 

ihtiyar kadın, hiç ses çıkar
madı, fakat gördüğli mukabele, 
belki onu çok meyüs etmiıti. içini 
çekerek, uzaklaştı. 

Rehinci ile biribirimizc ba
kıştık. Ben bir aralık: 

-Bu dilenciler amma da ço
galdı!.. Diyecek oldum. Rehinci 
bqmı öte tarafa çevirdi. 

Yanı başımda oturan bir mUş
teri, rehincinin yerine cevap verdi: 

- İIAhi Beyefendi, o dilençi 
değil ki.. Görmllş geçirmiş bir 
kadm ... 

Dükkin ıahibi, bunu söyliyen 
ıarı benidi, beyaz, uzun sakallı 

müşterishıin yüzüne hiddetle bak· 
b : '1 Gevezelik etme 1 ,, . demek 
istiyordu. Fakat ihtiyarcık, bu 
tehditkAr bakışı görmemezliğe 
ıelerek devam etti ; 

- Zavallı, hele bugünlerde 
öyle düştü ki.. Komşular, bir 
lokma ekmek göndermese aç
lıktan ölecek!. 

Kocası, elli sene kadılak et
miş bir adamdı. Kendisine epey· 
ce de maaş bağlamışlardı. 

Rehinci, gittikçe fitili alıyor
du. Lafını sakınmaz adam, bu 
sefer ona döndü: 

- Ne kadardı maaşı.. Siz 
bileceksiniz? 

Oteki suratı büsbütün as
mıştı 

- Beş lira tutar tutmaz .. 
- Yok, Yok... O kadar o!-

mıyacak.. Üç ayda yirmi yedi 
lira alıyordu, 

- Geçmiş gün, unutmuşum ... 
- Ne ise.. Diyeceğim o de-

ğil.. Hani kadıncağız, cüzdanı 
kaptırdıktan sonra isle böyle 
(ıürüngib) oldu .. 

İti anlamıştım. Rebinciye: 
- Demek ci.izdam sizde ? .. 

diye ıordum. 
fnkur e -:l en~e di ; cvfkun bir 

hiu.lle irat eder gibi: 

. 1 

Aylık ai1t1'11rinde hekligen bıı 
d•l lar ve getim analarının bir 

çoiıı t•fecil11rin esiridir 

- Evet, amma hiç sormayml 
Dedi, efendim, merhametin de 
bir haddi vardır. iki sene evvel 
bana geldi. Yalvarıp yakararak 
altı ayhk maaşını kırdırdı. Üçün
cü ay sonunda tekrar geldi; 

Torunu ölüm halinde imiş. 
Doktora götürecek parası yok
muş. Bir altı aylık daha kırar
sam cennet sevabı kazanacak
mışım .. 

Haline acıyarak, dediğini yap
bm. Altmışhk bir kadın bir ıenelik 
maaşını, vermek dile kolay 1 Zati 
vücut yarım.... Ansızın dü-
şüp ölebilir. Öldüğü gibi 
bizim paralar gitti gider.. Öyle 
değil mi beyefendi? 

O zamandanberi hafta geçir
mez, gelir. Yanımda bozukluk 
olduğu zaman, eline yirmi beş 
kuruş, yarım lira veririm. Dua (!) 
edip gider. Bazan da üzerimde 
para bulunmaz (?) savardım ... 

Hem efendim, bin rica, bin 
minnetle cüzdanlarını rehin verip 
para alırlar. Ertesi günü, haydi 
bir istida: 

"Efendim. Filanca zat cüzda
nımı fuzuli olarak zaptetti. Maaş 
almıya geldiği zaman, cüzdanı· 
mın istirdadile yedime itası için 
icap eden muamelenin ifası ... ,, 
TJaamafib biz de şimdi akıl
landık. İyice emniyet hasıl etme-

den, kimsenin cDzdanıoa mukabU 
borç para 'fermiyonu. 

Sordum: 
- Ayda kaç lira faiı alı

yoraunuz? 
- Pek belli olmaz efendim .• 

Çtınki adamına göre muamele 
yapanı. Kiminden hiç faiz al
mayız (? ).. Bazısından yüzde on, 
bazısından on iki .. 

- Senede ytizde on iki mi? 
- Onun gibi bir ıey .• Söz 

de bu yüzde on iki ay hesabıdır 
aımma... Dediğim gibi, verdiğimiz 
paraların üste gittiği de çok 
olur ... 

Rehinci, beni dürüst bir adam 
olduğuna ikna için böyle dHler 
dökerken bir taraftan yeni yeni 
müşteriler odayı doldurmıya baş

lamışlardı. 

Kimisi, cüzdanını yatırmıya 
gelmişti, kimisi, yoklama yap
tırmak için rehin~ verdiği bera
etini istiyordu. Kulağma eğilip 
bir ıeyler fıstldıyan müıteriıini 
rehinci, kaf göz işaretJerile me
netti: 

- Sizinle sonra konuşuruz!.. 
Kapının önünde bekleşen

leri de: 
- Şimdi meşguliim.. diyerek 

ıavdı. 

Anlaşılan bunlar, benim ya
nımda görUşUlemiyecek ş~ylerdi. 

Rehincinin dükkamndan çık· 
mak üzere idim. Sarı bıyıklı, 
uzun boylu bir adamın kapının 
önünde çarşaflı bir kadınla esra· 
rengiz bir tarzda konuşması 
nazarı dikkatimi celbetti. Rehin
cinin verdiği izahata göre bu 
sarı bıyıklı adam çerci imiş 
Faizci dükkanlarının müşterilerini 
böyle birer birer avlamıya çıkar· 
larmış. 

Mahalle aralarında dolaşarak, 
mütekait, dul ve yetimlerin ihti-
yaçlı zaman]arını kollarlar, zayıf 
gördüklerine derhal yüklenir
lermiş. Artık, ne koparırlarsa 
kArmış. Bunlar arasında, yirmi 
lira paraya, üç ay için otuz lira 
faiz arayanlar pek çokmuş! 

Anlatılanlar doğru ise miite· 
kait, dul ve yetimlerden, maaşmı 
üç ayda bir tam olarak kendi 
elile vezneden alanlar, mevcudOn 
yüzde otuz betini ıeçmiyor. Ge-
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Dünya Hadiseleri 

Moskovada 
Cennet Misali 
Bir Otel •• 

Moskova (Husuai) - Burada 
"Nuyonal,, isminde yeni bir otel 
açıldı. Bu otelin dftnyadalri em• 
laline nazaran bllyOk bir husu• 
ıiyeti vardır. Otel tamamile Çarın 
sarayından nakledilen ,ok kıy• 
mettar etY• ile döşenmiştir. Bir 
saray haşmet ve azameti ile 
müşterilerin gözlerini kamqtır• 
maktadır. 

Bu otelde oturmak herkeı 
için de mümkün değildir. 

Otelin 3 odalı bir dairesinin 
geceliği 28 dolar yani bizim pa• 
ramızle ö6 liradır. Bu dairenin 
aylığı bizim paramızla 1500-1700 
liradır. Bu dairenin bir odasında 
çarın yazı masası 'fardU'. Diğer 

odada Japon İmperatorunun Çar 
Nikolaya hediye ettiği bir masa ve 
Çana kızlarımn llatunde manf.. 
kor yaphldan kUçGk bir maıa 
vardır. 

Bu oteHn ucuz odalarmdaa 
addedilen \'e geceliği 12 
dolara verilen odada da Çar 
Nikolamn çok sevdiği bir halı 
vardır. Bu halıya timdi 200,000 
dolar kıymet takdir edilmektedir. 
Otelin diğer bir odasında uıh 
olan bir halıya da 500,000 dolat' 
kıymet takdir edilmektedir. 

Bu suretle Rusyada eıki ıa• 
rayın eşyasile yeni bir ıaray ku
rulmuş oluyor. Öyle bir saray ki 
parasına güvenen bir gün, bet 
glln, bir sene Çarlık ve Çariçe
lik yapabiliyor demektir. 

Feci Bir Akıbet 

Berlin, (Hususi) - Maruf Al
man bangerlerinden M. Maka 
Levenştayn evinin balkonundan 
dllşerek ~lmüştür. Bu methur 
bangerin balkondan sukutu Ye 
öltlmü şüpheli görülmektedir. 

Olum DUşeDinde 
Moskova, (Hususi) - Rusya• 

nın en meşhur artiıtlerinden olan 
M. B. Kaçolof hasta yatmakta• 
dır. Doktorlar hastadan ümitl .. 
rlni kesmişlerdir. 

Sefa.letle Zenginliğin Telifi 
Paris, 7 - Fransada, her 

sene paskalyadan üç lıafta evvel 
u Mi - Karem ,, yortuları olur. Bu 
yortularda talebe cemiyetleri, 
esnaf birer kıraliça intihap 
ederler ve Belediyelerin deli· 
letile alaylar tertip edilir, 
ıehirlerde ıenlikler yapılır. 

Bu sene Pariste "Mi· Karem,. 
eğlencelerinin buhran dolayısile 
fena bir tesir bırakmaması için 
intihap edilen kıraliçeler, hastaha• 

neleri gezmişler, ve fakir çocuklara 
şeker, hediye ve saire götürmüt• 
lerdir. Halk, kıralıçaların 1:-u tar• 
u hareketinden çok memn1111 
olmuıtur. 

Buhranla eğlencey telif yolun• 
da bulunan bu çare, herhanıf 
bir hidise çıkmasına aebebiyet 
vermemiştir. 

riye kalan yiizde altnuş beşinin 
cüzdanı, faizci ve muhtekir çer• 
çilerin elinde demek 1 .. 

Bu vaziyet. hakikaten yUrek .. 
ler acısıdır. 

Emniyet sandığının nizamna• 
mesi müsait değilse baıka bir 
milessese, maaş cüzdam üzerine 
az bir faizle para vermek çaresini 
bulamaz mı, diye dnşllnilyoruz. 

*.lf. 



Pazar oıa Hasan Beyin 
Oğtu 

PAZAR OLANIN OGLU VE KAYBOLAN ÇOCUK 

o 
o 

1: Aksarayhlar - Hasan Bey, komtumumn iki llç ı 2ı Huan Beyin Oilu - Çocuk hangi eyde kaybol- ! 3: Ev balkı - Bak, hizmetçi sDt ahrkea .okak lra· 
Jatmdaki çocuiu kayboldu. Senin otlan akıllıdır, bu da? Gidip ılrelim, bakalım. Bir tahkikat yapalım. pııı arahkmq. Çocuk oradan çıkıp titmiı. 
çocaju bulur. 

~ Huu Beyin Oilu - Peklll ••. Şu .okaktaki kar
lar Bzerinde elbette bir çocuk ayaj'ı izi bulunur, dur 
bakayım. 

-

5: Hasan Beyin Otlu - Hayır, bu çocuk sokağa 
çıkm&mlf, evin içinde, bana fidin, birkaç oyuncak ahp 
gelin. 

7: Bir çocuk 1eai - Ben de oyuncak isterim, dOdllk 1 lk Hasan Beyin Oğlu - Bu ses nereden ıeliyor? 
isterim, trampet isterim, borazan isterim. Sandıktan mı? Şu sandıkları aç bakalım. 

6: Hasan Beyin Oğlu - Aizımla ıu dlldlliü, elimle 
de ıu trampeteyi çalıp oda oda dolqayım. 

9: Hasan Beyin Otlu - Orada dejiL. Acaba aynalı 
dolapta mı? Şu aynalı dolabı açın bakahm. 

10: Haaan Beyin Oilu - O.ada ela yok ••• Şu y6kl r 11: Huan Beyin Oilu - Tamam. •• itte pcuk mey- ' 12: Hasan Beyin Otlu - Ayol, be çocuk, Jiklı 
•çıa bakalım ••• Mutlaka yükte olacak.. dau çalrb. •• Gel bakabm, al oyuDCaldanl içine ne saklucLn? Sea mulatekir mİIİD ki IHtcak bacU 

lraç1vort111D? 
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Ve o kendi yurduna doğru 
abna binip ilerlerken Vezir Y ah· 
ya, barem dairesine haber gön
dermişti, mevkibio hazır bulun
duğunu kendisinin de rilkApta 
yUrümek lizere beklediğini bil
dirmişti. 

Güzel Melike bu haber üze
rine kalktı, sarayın temellerine 
kadar nüfuz ettirmek ister gibi 
glSılerini yere iidi ve mırıl
dandı: 

- Elveda reşit, elveda sUrur •.• 
Ve mfiteakıben yeni gireceği 

bayahn muhayyel ıafhalanm dü
ınnerek haykırdı: 

Esselam hayat, euelam 
necat! 

Sonra listnne zarif bir maş
lah aldı, yti:ıüne mücevherll bir 
nikap 6rtnndü, aıağı, bahçeden 
ıeçerek kapıya çıktı, bntnn saray 
hizmetçileri • sakin ve mUle· 
hayyir • ardında ytlrtıyorlardı. 
Eşiğin &nllnde Y abya, hanımı 
ıellmladı, ve onun mahfeye bin
mesile beraber emir verdi: 

- beril.. 
Huld sarayının renk renk biz· 

metçileri, banımlannın tek batı· 
na giditlerindeki sebebi ıe%emi
yorlardı ve aralanndu hiçbir 
kimsenin bu yolculuğa iftirak 
ettirilmemesindeki hikmeti de 
ihata edemiyorlardı. Fakat Hanı
mm aynlmasile koca saray ken
dilerine kalmış oluyordu. Bu se
beple muhteşem alayın hareket 
etm~sini müteakıp içeri döndiller, 
bilyük bahçenin tarhları arasına 
yayıldılar, hür bir neş'e ile oy
naşmıya giriştiler. Huld sarayının 
harem dairesini o esnada yalnız 
seki!. ölü bekliyordu 1 

Beri taraftan alay ilerliyordu. 
Yah)•n, yeni sarayda alınan ter
tibatm ikmal edilmesine meydan 
vermek ve ayw zamanda Znbey
deyi geniş bir tenezzühle mem· 
nun etmek için uzun bir pro
gram çizmişti. O derecede ki 
alay bütftn şehri dolaşacak ıurette 
yUrlitulüyordu. Kubbei hauaJar, 
Camiimenaurlar, Meşbedialile-r, ç.e
ıit çeşit saraylar, Darülrum (Pa
tirkhane~ Babuttak, Renle ca
mii ve bütDn Bağdat, fell veya 
gamlı, parlak veya karalık birer 
levluı halinde melikenin iÖzü 
önllnden geçiriliyordu. 

B.ığdadı ikiye ayıran köprüler 
birer birer geçilmifti. Basra, 
Horasan, Şam, Kôfe kapılanna 
uzaktan Yeya yakından temas 
edilmişti. Bu uzun gezinti, bütün 
Bağdat halkını ayağa k.ıdırmışb. 
Siyah örtülil ve burunları halkalı 
kenar kadınlarından gümilf hal
ballı, şık başlıkla zengin hamm· 

Bono 
Alır, satar, ipotek yapar 

Emlik almak ve aatmak, 
al nmı~ ve alınacaklaran bono· 
ar a bedellerini ödemek üzere han· 
gi mahal ve şekilde muamele 
ynı ı r. Bahkpazar, Makırudiye 
ban No 35 uğurlu xade M. Der
viş: Tel. 23397 Telgraf AD. 

Maksudiye Han uğ-urlu 

Yazan: }f }f -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

lara kadar her evin dişisi, ayaklan 
çıplak n başları açık fakirlerden 
sırmalı harvaniler, ipek ketfiyelcr 
kullanan asılzadelere kadar er
kekler ıokaklara dökülerek, kö
~clere yığılarak Zübeydenin geçi-
:ai seyrediyorlardı. 

Halk. bu tantanalı alaydan 
muhtelif şekillerde mütehassis 
oluyordu. Bir kısmı gayız ile, 
bir kısmı zevk ile manzaraya 
bııkıyorlardı. Hoşnutsuzluk gös
t wrenler, ekseriyetle fakirler, 
yoksullar idi. Onlarca bu deb
debe, ıefalet ilıcrinde yürilyen 
altın benekli bir yılandan başka 
birşcy değildi. Eski devirlerdeki 
t1adelikle o giinkU ihtiıamı mu· 

kayese ederek Zübeydeye de, 
Hanına da linet okuyorlardL 
ikinci halife Ômerin Medineden 
Şama yaptığı dört seyahatin bi
rinde ata, ikincisinde deveye, 
üçüncüsünde katıra, dördüncü
sün de eşeğe bindiğini, fakat her 
dört seyahatinde de ayni yamalı 
hırkayı taşıdığım hahrlıyanlar, 
hele o kalender adamın, huzuruna 
atlas elbiseler giyerek gelen bUyük 
kumandanlan taşa tuttuğunu bi· 
lenler, ayni unvanı taşıyan Ha
runürreşidin karısı için yaptığı 

bu alaydan apaçık istikrah gös
teriyorlardı. Fakat şu pırılhlı ve 
gürültülil yilrfiyüşten haz alanlar, 
zevk alanlar da vardı. 

( Arkaaı var) 
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Şeker İhtikiirı 
Alpullu Şirketinin Muhakemesi, Diğer 

Maznun Tüccarla Birleştirildi 
(Bat tarafı 1 inci eayfada ) 
Alpullu namına dUn mahke

mede ikinci müdür Haydar Beyle 
iki vekili hazır bulunuyordu. Hl
kim ihtiklr komisyonunun rapo
runa göre ihtikar yapmakla itham 
edilen AJpullu Şirketi namına ne 
söyliycbileceğini Haydar Beyden 
sordu. Havdar B. şirketin bUküme
te yaptığı vadi tuttuğunu, şeker 
fiatlerine zam yapmadığını, şir
ket ile on Uç bayii arasında mu
kavele mevcut olduğundan piya
ı ya doğrudan doğruya şeker 
sevketmck meselesinin mevzu
bnhs olamıyacnğını söyledi. 

Hakim sordu: 
- Mamul şekerci ve şeker

le ınecilerin piyasada işliyecek 
t eker bulamamaları üzerine şir
kete vaki müracaatleri nasal 
karşılandı? 

Haydar Bey - Bu şekercile
rin birliği namına bir heyet mn
racaat etti ve şeker istedi. 

Halbuki biz mukavele ile ba
yilerimize bağlı idik. Onlar (20) 
ngon kadar şeker istiyorlardı. 
Elimizde İM (26) vagon şeker 
vardı. Esaaen bunlardan on va
gonunun üzerine yüz vagon ka
dar boı çuval konmuştu. Çıka
nlnıuı büyük masrafa bağlı idi. 
Üç vagon resmi makamata aitti. 
Diğerlef-!rni de bayilerimize vermek 
mecburiyetinde idik. 

Bu vaziyet • karşıaanda idare 
meclisi 18 şubatta Ankarada 
toplanup karar verecekti. 

Hakim sordu : 
- Meclisi idare niçin Anka

rada toplandı? 
Haydar Bey - Çünkü idare

meclisi azasının ekserisi meb'us
tur. Onun için orada toplanmak 
zarureti vardı. ( Sonra izahata 
devamla:) 

- Biz de burada mamul 
ıekercilerle mutabık kaldık, ken
dilerine ıslak ve ovarye şekerler-
den verecektik. Ticaret Müdür
lüğünün deliiletile verdik te bir 
bir ay içinde bu şekerlerin yerine 
piyasadan iyi şeker alıp verecek, 

1 
alamazlarsa beher çuval için de
pozito makamında alıkoyduğumuz 
(38) liralarını iade etmiyecektik. 
Nitekim bu itilAf ftzerine mua-
mele devam etti. 

Hlikim - Bozulmamıt §eke
rin fiati ( 34,40) lira iken ıslak 
şekeri ( 38) liradan satmanızda 
bir ihtikAr hareketi yok mudur ? 
Sonra piyasaya arzedecek başka 
~ekeriniz mevcut değihni idi? 

Haydar Bey - Şekerler oka
dar ıslak değildi. Fabrikada (7 5) 
vagon normal şeker vardı. 

Hll 'dm - lstanbulda şekere 
ihtiyaç varken bunlan niçin bu
raya getirmediniz:? 

Haydar Bey - Efendim, bun
ları Trakya villyetleri için ayır
mışbk! 

Hakim - Fakat Trakyamn, 
bu buhran zamanında lstanbul
dan ıeker çektiğini ihtikAr ko
misyonu tesbit etmiştir. Buna ne 
dersiniz? 

Haydar Bey - Efendim bay
ram ertesi olmak m llnasebetile 
belki buradan şeker almışlardır. 

HAkim, son olarak ıu suali 
sordu: 

- Şubatın 14 ünde Ticaret 
Müdürlüğü size mtlrıacaat etmif 
ve buhran olduğunu haber VCI'" 

miş, piyasaya şeker çıkarılmasını 
istemiş. Halbuki siz tüccara an
cak ayın (21) inde mal verdiği
nizi itiraf ediyorsunuz. Niçin bu 
kadar geç kaldınız? Bu teahburla 
ibtikAra meydan vermiş olmadınız 
mı? Veremiyecek idiseniz bunu 
•aktile ~öyiemeli idiniz. Hükumet 
de kapıları açar, istediği kadar 
şeker ithal ederdi. Hükumet sizin 
elinizdeki şekeri hesaba katmış 
ve kontenjan listesini ona göre 
tanzim etmiştir. 

Haydar Bey bu suallere: 
- Efendim hükümetle müza-

kereye girişmiştik de ondan 1 
şeklinde bir cevap verdi. 

Ve yazının başında haber 
verdiğimiz veçhile şirketin davası 
diğer maznunlarla tevhit edilmek 
t\zere 15 marta bırakıldı. 

Mart g 

Lindbergin Oğlu Bir 
Türlü Bulunamıyor 

Ha
Gibi ... 

Niyo Jersey Valisi, Çocuğun 
yatından Ümidini Kesmiş 

Nevyork, 8 - Lindbergin oğ· 
lunun kaçınlmasındanberi aradan 
beş gün geçmiştir. Fakat hAlA 
çocuğun akıbetinden kat'i bir 
haber alınmamıştır. Niyo Jersey 
valisi, çocuğun hayatta bulun
duğuna dair el ile tutulabilir 
hiçbir delile malik olmadığım 
beyan etmiştir. Şoför Consonun 
mcvkufiyeti devam etmektedir. 
Kefalete rapten tahliye edildiği 

haberi doğru devidir. 
Bristol, 8 - Zabite, yeniden 

iki erkekle iki kadını tevkif 
etmiştir. Haydutların, Lindbergld 
doğrudan doğnıya temas edeme
meleridir ki çocuğunun iadesinin 
geciktiği zannını uyandırmışhr. 
Zabıta, bunun üzerine Lindberge 
gönderilecek mektuplarm açılmı· 
yacağını ilin etmiştir. 

Kaçırılan çocuk hakkında ma· 
JQmatı olduğunu s6yleyen Toni 
Meslo isminde bir adam daha 
Konnektikn zabıta11 tarafından 
tevkif edilmiştir. 

Undberg, bu münasebetle 
kendisini dolandırmak isteyen 
diicr bir grupun tuzağına dftş
mek üzere bulunuyordu. Bu hay· 
dutlar, (50) bin dolar mukabilinde 
çocuğu iade edeceklerini vadet-

mişlerdi. Fakat çocuğu çalanlar 
kendileri değildi. 

Bu münasebetle, dtlnyada, 
başkasınm felaketinden lüzumsuz 
yere zevk duyabilecek insanların 
ne derece fazla olduğu bir 
daha anlaşılmı~ır. 

Çünkll şimdiye kadar yavrusu 
hakkında Lindberge şu veya bu 
şekilde malümat yollıyanlardan 
bir veya ikisinin hüsnil niyetle 
hareket ettikleri anlaşılmıştır. 

Lindenbergin ricası Dzerine 
Niyo Jersey müddeiumumisi de 
çocuğu getirirlerken haydutlar 
yakalanacak olurlarsa serbest 
bırakılacaklarını illn ettiği gibi 
Lindberg te (50) bin dolan behe
mehal vereceğini vadetmiştir. 

Denizden yeni dönen bir ka· 
ç.akçı aemisinin kaptanı, yolda 
gelirken pusuluı bozulmq bir 
tenezzfth yabna tesadftf ettiğini, 
yattakilerin pusulayı dllzeltmek 
tızere kendisini davet ettiklerini, 
yata yaklaştığı saman knçllk bir 
çocuğun ağlamasını işittiğini, bu
nun llzerine yahn kendisini 
beklemeksizin uzaklaştığım say
lemiş, o sırada Lindbergin çocu• 
ğunun kaçınlmaıından haberdar 
olmadığını da kaydetmiştir. 

KIRAL EGLENİYOR 
( Le Roi s'nmuse ) 
Fransızca s5zlü film. 

Şehzade başı 

MİLLİ ve HiLAL 
sinemalarında 

TOrk eecaat n kahramanlığım, TUrk 

aımU aebabm canh olarak g8atuea 

aeall, ıUslü haklkt harp filmi ı 

ÇANAKKALE 
Emsalsi.ı bnyük muvaffaldyet· 

lerle devam ediyor. 

Hergün 2,30- 4,30 auvare 9,00da 

Buglin akşam 

saat 21,30 ta 
YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
Musikili komedi 

Beateklrı: 

Hasan Ferit 

Nakili: 
L Galip 

lSTlltBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1 1111 1 

ltltll it 
Fiatlarda ıtam yoktur. 

Yakanda: KAFATASI 

Bu akşam saat 21.30 te 
Fransız Tiyatrosunda 

THE ENLGISH PLA YERS 
CANDİDA 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Kartı en müeasir deva SERVOIN 
haplar1dır. Depoau, lıtanbulda Sirke· 
elde Alt Rıu Merke:r. :eczanesidir. 
Ta,raya ISO karuf posta Ue ırönde
rilir. lı.mirde ha•tpıuarındaki. Trah· 
ıonda Yeat ferah ecıaneeinde 
bulunur. 

Kadık8y Silreyyah Slnemaaında 

Raşit Rıza Tiyatrosu San'atkirlan 
Talak Eğlenceleri 

Vodvil S perde 

Şehudebatı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Perıambe gllaO ak~amı 21,50 da 

OTELLO 
Şkeaplrln b070k faclua 

5 perde 2 tablo 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belg• 
Drahmi 
laviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuroe ç. 
Şilinı A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pena• 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvillt 

l Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Meddi ye 
Banknot 

Kapanıı 

12 00 00 
7 57 00 
o 47 40 
9 11 40 
3 ag 00 

37 55 00 
02 44 63 
63 14 ()() 

1 17 33 
15 83 00 
4 12 00 
6 18 14 
1 98 80 
4 12 00 
3 98 80 

78 78 00 
26 58 00 

Kapanış 

()() 00 00 
56 ()() 
29 21 

Harici 

9 27 
49 50 

2 32 



len Gargara 
Gosterdi 

bdülhamide V 
N·liaye Tesirini 

-254-
29 EylOl 917 

Mllllbamit, ıece birkaç 
defa ( gargara ) yaptı. Fakat 
lılc'* tesiri olmadı. Yutlmndukça 
Jlae laJçık batıyor ve kendisine 
.atemadtyen rahat111hfr veriyoı-
.ıa. t.braptan ve uykuuzhıktan 
....,,.eyin vticadu pek kargan 
•A blktt. .... tıaftf bir 
lı-"1" " ..ali 'ftl"Clı. Derhal 
cloktAn faa\er yolladı. Doktor 
pdL Muayene etti. ( Bel'um w 
\ı-mrede bir ..ıe ellimi)gördO. .v.-
Naln.Jarı 82 • lı••llti • 1&1 
,ı ,weriyorcla. Doktor, tekrar 
prıara ,.& Apldarma har
... .. b..,.. yaptırdı. 

•• ,..1'17 
Pas ar 

1 
tedf. Fakat lsbrap ldaettiii için f Zira Nuri P..-, AWlllııa ıı't-
labdsyı kesti. ...... ...... ...... 

S Tefl'lnt.Tnl BiT _,_ ettl ........... ft 
Bu sabah aaat dobzda ~ ~ wadit.W. uklal•• w 

tor Abdühamidl ....,... etti. Cfnte)Je bd.r tla _.... .. ,at 
(Mötebuiz huani.r.: alltmi) baklu. ......... .a,WL M ııı 
Harant Ye •balar, tabb idi. _. laad•=ls, 4ilta ıial iw .... 

va,a yatkuurkea hinettiil ~ Yt.le ............ 
1lbnlp c:Waa liJade artmışb. a.ı • IHr Pi•• leltftt elti. 

Öile ftkti, sağ taraftaki ..... Abdlıl\a l h •a areti 
..... cilr filmiye başladl. V&- -~ 
cut.-• almali .. .-.esinde bir • • •imlan tla M • Jlk-

...-- -ı ...... 
teheddil yok. 

Ak,.- &zeri, at ll••ımdk Alıd'P ıa·1.:w dt:atp ... , 
... fala Nil - .tık AWll- ... • ........ 3 .. .... 
Jııamit ilhmlma arlbjladaa tldJlt ""... ,... ) 1 i rt , 1 1 .. . 

elti. Daldor bibar ... yea etti. tdspma laaclw ••• .... Glıa I; ı 
Bel'am Ye ._.çendeii illllken 0'a. • • .-. ı•ı••J• ... 
(Kasabat) a kadar mibıteW .W.- Yam etti. 
iWili g1r.ıt. Nab-. •re .. d ... 
nc:ei ..,_et te 37 ye .U•• ı 1 

Dtıldar, ._••ret-•·••• Sinema Ve Trqatro'tar 
lll,lece ct.np Wle-ldeki ,.u<,,.,. _ S.ıı 1 w Mk"nr '1 
mahzurlan Abdlllhuiide lsalı Al.i"JIDAll 
ederek ,.. Memnhal (Doktor .a'dS'rllt 

~~~·· ..... ~ - _. D'UVAI. 
<I T..-ı....ı R7 GLORYA 

• aba& saat dolnazda, Nvi ıdLlL 
A .... • 

- Deatauuur 1 .. 

Bugünün 

- Ben ae zaman geleyim?. 
- Sen mi? .. PUlll' ~ •• 

lptMpLlnpM .... 
dar bir ip ucu buluruz. Llkin
..... _ -- ,.... ıetiı•ıli;n 
.._ lldla ,a, .. iller iPa ltis 
ele .... • .... ,. .. p ..... 
klywa. 

Burada ..aıkaw "-tlWi. 
DimV,w ... ... me•elc illa 
..... ••''•:re .... ..... - ·--·-............ .... zzi;aJ : -IAia. • ...,.t, 
..... .... • ,.. t11•d-•ı1L 
T.,f*ll B. •"Bel• - 7.118 
.,.. .. bd .,. 1 ..... --................... -..... ,. .... ı• .. Zift., .. ...... 
...... ,. 112..ı• ,. jlı? ... 

* ,.. .... ..., . _, .............. ,..,. .... 
tiımft, .,... b&'"iflua.·· Ya
dıpm kltıch Z8lfll Beye ....U.. 

- Pek ~ , ..... L. Sa
.. ,.... ftlla olmum. 

Dedi. Dudaklarum bikerek ...... 
- Zwnetmiyonm. 

Romanı 
z. $aldr 

Acaba bu aclamlann ne 
ifleri laYir? •• ..., ...... ~ 
cliiim iki mtlik ,..._. ve bu 
saman içimle .... 8jlm hldisab 
laebdettı. AIWa WU,.,., bu 
••u· t a itleri .._ pek sağ· 
lamiıı plmı iıfti. Gden altlerileri. 
- .. ; .. adamlm ela pek 
....._. bJliiiMfba& Awbtlıkla 
~ allkalan ollliadıls halde, 
kocasından boşanacak, ~ocuğuna 
Dafaka bailatacak kadµalann iş· 
lerini ne diye deruhte ediyor-
Judı? •• Ba male, Jİlle keadım 
ceqp ftl'dim: 

- 8-a -1- M n • plan 
WPHN.ı..-ı...-.Alalll. .. ._.anı-
.... Elbette ,.,takim ilir ı.-den 
... i)i lailirler • 

Deh w .talr ili nokta 
....,_. mıaul .-.,. llzum 
j&ınedlm. Ya!mz, laer ihtimale 
brp muamelelerini dalla iyi an• 
lamak, 't'e ae D1Daadanberi 
•eıu olaa anneme laot bir 
llrfwİI ,.,.ak icia. ı. akşam 
lriclalı'.., ~karar ....... 

......... fhıll 15, .. - Kr. 

lt.-ı 75, ..... - ıtr. 

Neciıt :F ... 

8l9I Ve Ôl:esi 



10 Satfa SON POSTA 

1914 MUHAREBES NDE 
Almanya Neden Yenildi? 
Nakledenz )#. -2- Yazan: Emil Lıulolı 

Fırtınanın ilk Günlerinde Kumanda 
Köprüsü iradesiz Adamların Elindeydi 

Hullsa 
• Emil Ludvlr ,, 1914 hmmuı 
aerlnhab kitabında blylk malaa
rebenin naaıl patlak •erditlal 
anlatmııta. Bu eaere llbika tqldl 
eden bu yauaında IH Alman im· 
peratorunun muharebe eaaaında 
ıö•terditl haleti rahlyeJI tetldk 
etmektedir. Db dercettltlmlı 1111 
tefrikanın hulhaaı tudvı 
.. Artık muharebe baflamak he
redir. Fakat Almanyanın tark •e 
ıarp cephelerinde ayni umanda 
çarpaf&ca!J, yokaa yalnıı Rulara 
kartı mı harbedecetl noktan ... 
nüı katiyetle aalapbaıt cletlldlr. 
ÇDnkl ( Londra) du bir telpaf 
ıelmlttir. Bu telpafta Franaanm 
bitaraf kalabilecetl lluu ola• 
maktadar. lmperator Erklaı Har
biye relalne d8nllyorı 
- Şa halde dl1or, 1abuı fark 
cephesinde tahfldat ,.palım. 
Er klnı harbiye reial ltlru edlyon 
- Bu mDmkila detiJdlr, fenal 
eabap 'dolayuile evYeloe yapalu 
plln tatbik edilecek, ,..ı laer lld 
cephede birden tahfidat yapıla• 
caktv. 
Karar henlb verllmemiftir. Erklaı 
Harbl19 relli Moltke ewn• dl
nüyor. Meyustur, çünld pllnıa 
altebt olmuından korkmaktadır. 

Mumaflb Londradan relen tel· 
1rrafın (yanlıt oldutu anlqd11or. 
Moltke •araya çatnJıyor, tahtf. 
datın yine iki cephe berinde• 
yapılmUı takanllr ediyor. Malaa
rebenln lSnDne geçmek mGmkDn 
detildit. ÇGnklı 

Bir makina lrurulmuttu Ye tim
di bu makina tabiatin kunetine 
ram olarak kendisini yapanın 
ricudunu eziyordu: 

Londradan gelen haberde 
yanlıılık olmasaydı bile, iki mu-

Diplomatlar ••rannıb .. wıe,,..lerle rn•ııııllcen lıallı ta 
soluılclartla llirli nilmaılıler gapıgordıı 

bin en nihayet patlak verdiii bir 
zamanda, harp makinesinin tlbi 
olduğu kanunlara kaı'fl tecahiil 
g6stermiş ve bu makineden ya
pamayacağı bir aksi hareket iste
miştir. 

Diğer taraftan suitefehhUm 
zail olduğu vakit ordunun bqı, 
harp her şeye rağmen iki cephe 
llzerinde başladığı için değil, fa· 
kat biran, yalnız bir cephede 
bqlamak manzarasmı gösterdi-
tinden dolayı kedisini ye' se kap
brmlf ve üzerinden bu yei.8 ba· 
vuam atmıya muvaffak olama· 

1 
mıftır. Ye'sinden ağlamaktadfr. 
Çnnki pllnlanmn tebdili isten

miıtir. Bir Prusya Jenaralinin gözyaıı 
d5kmesi bizim için hayreti mucip 
bir manzarad1r. Fakat buna rağ· 
men anlıyoruz ki Jeneral (Molt· 
ke) sulh esnasmda istediğini ya-
pan müstebit hUklimdaran harp· 
esnasında da ayni ıekilde hare
ket edeceği hakkında içinde bir 
"hissi kablelvuku" duymuştur. 

Fakat hakikat blSyle olmadı. 
imparatoru yalnız zahiren tanı
yanlar bundan dolayı hayret 
ettiler. 

hasımın ıulh anuauna rapen •----.. ----------------.----.. 
muhasamabn &lllne ıeçilemiy.. 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
cekti. Muharebe patlak verecekti. •--------------------------
;ünki taarruz pllnmın makanizm.. EMLAA K VE EYTAM BANKASI 
tevkif edilemiyordu. Çtınld bir mil-

yon kiıilik bir ordu, bir milyon ISTANBUL ŞUBESI.NDEN •· 
kifilik diğer bir ordunun karıa-
aında bir tek tllfek patlatma• 
dan illnihaye bekleyip durama· Satılık Haneler 
dı. Moltkenin Hatası Kat'i ihale: NıSJf Taksitle Satış 

lmperator giyom ile Bqvekl- 1 - Beyoğlunda Kitip Mustafa Çelebi mahallesinde 

linin ve Erkim Harbiy Reiıinia Hoca zade sokağında 6 oda 4 sofa, mutfak, sarnıç ve müştemilAb 
arasmda ıeçen muhavere bize uireyi havi l O numaralı hane. 
çok mtıbim bir phaiyetin de 
karekterini öğretmiştir: 2 - Haliç Fenerinde Tevkii Cafer mahallesinde 

Bu adam ordunun bqıdır. Kiremit caddesinde 4 oda 3 sofa ve müştemilatı saireyi havi hane. 
Fakat hayatının en mDbim bir 
dakikasında, on senedenberi ha· Esaslı tamire ihtiyacı olmıyan ve her tarafa kurbiyeti bulunan 
zırlandığı ve ordusunu da hazır- iıbu hanelerin lstanbul Dördüncü icra Dairesinde 1 O Mart l 932 
Jadığı bir muharebenin patlak tarihinde icra kılınacak 931 - 194 ve 302 dosya numarala miiza· 
vermekte oJduju bir zamanda yedeaine iştirak edeceklerin uhdelerinde kaldığı takdirde teraiti 
saatlerce ahi kalm1f, oduma ka- umumiyemize tevfikan bet ıenc mllddetle bedeli mlizayedenin 
paoıp beklemiftir. Çlaki ciban aııh derecesinde ikrazda bulunulacağı ilin olunur. 

siyasetine ait bir •ebeptea dolayı 
taarruz pllmnın tadili di;&nıı
miiştür. Halbuki bu adam, lmpa· 
rator kendisinin mlltaleuuu alma· 
dan hareket etmek istediği zaman 
derhal istifasını verebilirdi. Bu 
cesareti g&aterememiftir. 

* Bu ordu Erkam Harbiye Re-
isinin yanıbafında bir imparator 
vardır ki, daha pek genç iken 
mevcut seferberlik plimnı esaaJı 
surette değiştirmiye cilr' et etmit
tir. Binaenaleyh harp fenninde 
kudret sahibi olmak IAzımdır. 
Halbuki bu imparator iıte har-

* Emlak ve Eytam Bankasından 
SATILIK 
ARSASI 

HAılÇTE 
FABRiKA 

latanbul: Eyüpte Bahariyede kain ma müftemilit harap araba 
f abrika11 peıin para ve kapalı zarf usuJile sablıktır. 
ihale 14 mart 1932 pazartesi gilnft Ankarada Banka 
idare Meclisi huzurile Japılacakbr. Teminat 1363 
liradır. Bu husuta tafıilil almak iıtiyenler lstanbul 
lzmir, şubelerimize •eya Ankara da Umum MlldllrlOk 
Emlak ldareaiae müracaat edebilirler. 

llmt • 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri r Cenap Fazlı 

GECE YARISI BiR 
<\ 

TELGRAF 
( Elem ) otm, otuz bet yq

lannda latanbullu bir Rum karı-
11dır. Otuzu geçkin olmasına 
ntmen onu g6ren ancak 25 in
de zanneder. Sevimli, oynak, 
net' eli ve bilhusa çok kurnaz 
bir kadındır. ( Eleni ) ahbaplarım 
çok sever. Ahbaplannin hepiai 
erkek ve ekserisi Tl\rkttlr. Ben 
de onun bir ahbabıyım. Kendi· 

1 
aine mahsus tivesile durmak, 
dinlenmek bilmeden dereden 
tepeden, habralanndan bahset-
meai çok botuma gider. 

1 (Eleni) nin kendisine g&n 
1 fikirleri de vardır. Yine bir glln 

cotkun 1&&tlerden birindeydL 
Nual oldu bilmiyorum, lif tarla
Warla Avrupalılan mukaye.eye 
d6ndil. Elenl bağın bağan 
dedi ki; 

- Kuzum ben llze blrteJ 
a6yliyeyim. Şu Avrupahlar yok 
mu, öyle aptal pylerclir ki sor
mayın. Amma hepıi 6yle, hepm 
&yle. 

Bakın ıize mtltareke zaman
larında iıgal zabitlerine yapbğam 
bir oyunu anlatayım. Beni bilir
siniz yL Ben kalbi açık bir ka· 
dınım. Gizlim yok. Mütareke 
ınnlerinde yatım ancak 23, 24 
yardi. Maliimya. Annem filin, 
ifte anlıyorsunuz. Para meselesi, 
ecnebi zabitlerinin çok parası 
•ardı. Hele Amerikalıların. 

Bu zabitlere rut gelmek için 
o uman Beyoğlunun mal6m 
bir kaç gazinoıuna filAn P. 
derdim. Oteli kolay, zabitin 
biri beni g6rtlp beğenine b .. 
men yanıma gelir, konuturdu. 
Bir iki lif filin.. bir iki gtilllt
me.. oradan çıkardık. Bizim en 
oturmaya giderdik. Aradan bir 
milddet geçti. Bana onların bı
rakbğı sırasına g&re ufak, hazan 
daha camertçe hediyeler az g6-
riinmiye başladı. 

Bunlan çoialtmak, hem de 
adamakıllı çoğaltmak lizımdı. 
Ne yapmalı. Bir çare bulmuştum. 
Bakın size anlatayım. Bir ak 1am 

bir Amerikalı ile evime geldik. 
Amerikalı okadar kaba bir 
adamdı ki lokantada bana 10 
dolarlık bir kiğıt göstererek o 
akşamki hediyesinin miktanaı 
anlatmıştı bile. Eve geldik. 
Amerikalı dehşetli sarhoftu. 

Elile, ağzile ifaretler yaparak 
baba paltomu falan çıkarmamı 
ipret ediyordu. Dediklerini yap
tım. Tam o esnada kapı birden-
bire çalandı. içeriye bir çocuk 
ıeldi •e bana bir telgraf u,,atb. 
Telerafa açbm. Ve okur okumaz 
sevincimden çıldırmıı ıibl tepin
miye bqladım. 

Amerikalı bir koltuia yıkıl
mıı aptal aptal yDzllme bakı· 
yordu. Amerikalıya anlattım. 

- Ayol lzmirde bir dayım 
vardı. Çok zenıin bir adam. 
ÔlmOt- Bana tam l 00,000 lira 
bırakmlf. 

MOtemadiyea 11playordum. Bu 
hiklye Amerikalmın botuna git· 
medi. Buna alakadar olmakta 
bir aebep g&rmiyordu. Bana yal· 
varmaya bqlacla. 

- Peki, peki. iyi. Fakat ba
na ne. Hadi, gel otur yamma. 

Amerikalının ytıztlne hiddetle 
baktım. 

- Deli misin un. Ben ar
tık ıeninle kalmam. Ben ıu 

ande zenğin bir kadınım. Olur mu 
öyleıey. 

Amerikalı f$şırmıtb. Fakat o 
kadar heyecanlırdı ki gitmeline 
imkln yoktu. 

- Peki dedi öyle 20 dolar. 
- Olmaz olmaz 60 de •v-

HD olmaz. 
- 50 Dalar. 
- Olmaz. 
-100 
- Hadi neyse. Seni kırmayım. 
Bu bikAyeyi dinledikten ıonra 

hayretle Elentye sordum. 
- Ne diyoraun. Herif telıra

fa inandı ha. 
- Tabii tabii. Sade o mu? 

Sayuını Allah bilir. 

Spor 
Lik Ve Güreı Müaa

bakalan 
latanbul Futbol Heyetinden ı 

l 1 Mart 932 cuma gllnD Tabim 
ıtadmda icra edilecek lik maçlanı 
Siileymaniye- Kasımpqa Ha 10 
hakem Emin Bey. Eytlp • Beyler
beyi saat 11, 15 hakem Emin B. 
Siileymaniye • Anadolu saat 11 
hakem Refik Osman Bey. Bey
koz • Vefa • Kumkape •at 14, 13 
hakem Arif Bey. 

Havaların muhalefeti dola719 
ıile tamamlanamayan Stdeyma
nlye • Anadolu maçı 13 dakika 
oynanmak auretile tamam eclll .. 
cektir. 

GDreş Müsabakaları 
1932 gtlref mlaabakalan 

programa tamim eclllmiştir. Bu 
mtıaabakalar, temmuz ve ajuato9 
aylan milsteana olmak &zere bl
rind klnunan l611nda bitecektir. 

Fevrozin 
Grip 
Nakris 

Bir tek K ... 

Feorozin 
Romatizmayı Necdet 
Sinirden gelen TedaTi eder 

Bat ve cllt Mideyi 
Atnlanm Kat'lnea .,..__ 

Her yerde FnrozinNecdet arayınız 

SON POSTA 
-Ye•ml. Slyad, ffayaclb ve Halle 

paeteal 

idare . latanbul: Eald Zaptiye 
• Çatalçeım• "lokaj'l 25 

Telefon latanbul • 20203 
Poata kutanı latanbal • 741 
Telıraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
TORKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
s " 
1 .. 

2700 Kr. 
1403 •• 

800 " 
300 .. 

Gelen evrak seri Yerilmez. 
blalardaa mea'ullyet a!ınmaı. 

Ce••P için mektuplara 6 kurutıuk 
pul lll• .. i liamchr. 

Ad,.. detittirilınesi (20) k\.lr ıft ır. 
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Bir Ölünün Hatır• Defterbvlen: 
llrdıuril'l: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ __ .. ____ • , 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
ŞİMDi AMBARDAKİLER KAMARADAKILERİ 

ÜZMEYİ DÜŞÜNÜYORLARDI 
-23-

Aşağıdakiler, yukardakileri 
kıskamyorlardı, onların kibar bir 
uyku geçirmelerine mini olmak 
için plin kurmıya başlamışlardı. 
Şaban Ağa diğerlerinden daha 
iyi düşünür gfirünerek bir oyun 
zemini buldu Te Kürt Zeynelabi
dine sokuldu: 

- Yaz, dedi, diyeceklerimi 
bir klgıda yazt 

Şaban Ağa, Hürriyet Te itilaf 
fukasınıa en zeki adallll idi. 
Alaydan yetişme timml bir mllll
zim iken kırkından sonra harfleri 
seçecek kadar okumak öğren
mifti. Fakat bu bilgi, kendisini 
ağalıktan kurtaramadı ve o son 
nefaiai ftrİDcİye kadar ağa kal
dı. Şu kadar ki ağalıktan zarar 
girmedi. Hürriy.eti ltilif Fırkası
nm mliessisleri arasında bulundu
;. pbi hain Vahdettin zamanın
da Saray Müıavirliğine kadar da 
ylikseldi. 

Bu mlıamHk bayii gllliinç 
.w.p içia biraz izaha değer . 
Osmanlı padiphlan bin tarihin
den sonra tam bir tereddiye 
uiradıklan cihetle aakallarını 
uıakların, haremağalaranan eline 
vermiılerdi. Kendi cllşüncelerile 
kentli dilelderi&e İf aörmek fiyle 
dursUD yemek bile yiyemezlerdi. 
Harp ve sulh gibi devlet için 
uyaU mahiyette olan meselelerde 
İrade, upklanD idi. 

Uzun yıllar bu suretle geçti. 
imparatorluk her cepbedea eridi. 

Nihayet padişahlar değil, fakat 
onlara lJğüt veren, yol gaateren 

uşaklar bazı maslahatlarda ken
dilerini ir~at edecek adamlar 
bulmaya ihtiyaç gördnler. Çiinki 
Baltık denizindeki Rus donanma

ıanm Akdenize gelmek lzere 
bulunduğu hakkında bir haber, 
sarayda münakaşa ohmurken 
biitln uşaklar gülüşmüşler, .. Ya
lan efendim, yalaa! ,, Diyıe bağır
mıflarda. Onların hepsi Te bizzat 
padiptı, Baltıktan Akdenize 
geçilebileceğine inanamıyacalı ka
dar cahitdiler. 

Sık &1k tekerrür eden 'ft sa
rayhlarr acı akıbetlerle karplaş
tıran bu gı1>i bldiaeler, rami 
mevki itibarile ebemmiyetlİS ı&
rindnk.leri halde p•ıea Y,lk 
.af.z temin edea gid •Pınir 
fer tftremesine lmil olcla. Dlr
d&ıci Muradın İbrahim Eh.cl
lilfı baPY• ltu gebe ı•ınmez 
.nı.tqarm, lırioci lla1-d.n 
Haaet Efelldiısile Adeta tarihi bir 
laftniyıet althler. Baı-t;, o ribi
let;. 110fum ya•ında ....... indi, 
lm,aratolalc idarai -Şebre111iniw
tle, Süttkede etwra• - kaçak 
rtttbeli ve bftyftk kudretli m&şa
'rirler etine geçti. Bu adamhtr, 
elcseriya yaya gezerlerdi, basit 
ıörOnftrlerdi ve basit yaşarlardı. 
Fakat minimini bir tezkere ile 
ıadrazaaılarıo. kellelerini uçurttu
nwlardt. 

Şaban Aja, aşağı y\lkarı, 
o İşte ~Yirienlendir. Zaman 
ınftaait olsaydı l}elki bir Halet 
Ef. olacaktı ve belki memleketin. 

Şaban Ağa, Kürt Zey
nelabidine: 

1 
ye imkin bulamadı, V abclettine 
dalkawkluk yapmakla iktifa 
mecburiyetinde kaldı. O cahil ve 
hain padişah, bu Ağa mtip'tirle 
nk 11k görüşürdiJ dahiJt Ye ha-- Yaz, dedi, diyece

klerimi bir kağıda yaz! 
. ' rid 11yuete dair fikirler alırdı. 

Sazan ona, saray rezaletlerini 
bile ifta ederdi. MeselA bir giln 
Şaban Ağayı aofrasına çaivmıfb. 
Birlikte yemek yerken ortadaki 
tavuğu aldı, pencerenin lniine 
ıötürcll, g6nete kaqa tuttu; 

Şaban Ağa, Hürriyet 
ve itilaf fırkasının en ze
ki bir adamı idi. Alaydan 
yetişme ümmi bir müla
zım iken kırkından ıon
ra harfleri seçecek kadar 
okuma öğrenmişti. 

- Bakımz, dedi, cam Jibi 
ıeffaf 1 Ne eti Yar, ne yatı. işte 
b~. aşçıbaşı bana böyle tavuk 
yedırıyor l Ve aonra tefelsüf etti: 

- Görüyol'BUll ya, hırsızlık 
sarar mutfaklanna kadar ytık
ıeldı. Aşçı padiıahın gıdasını 
çalıyor. Artık Babıali ne yapıyor, 
bilmem? 

bir parçasını - yine onun aibi -
elden çıkartacaktı. Fakat nDfuzu
nu bu derecelere kadar yürütmi- (Arkası yar) 

EMNiYET SANDIGI 
MÜDÜRLÜGÜDEN: 

Muhammen 

la79letl 

3263 

3340 

2222 

6524 

675 

2.t20 

3955 

·-

lkras 

No. 

611 

1968 

4497 

4556 

5796 

5813 

6221 

6361 

7801 

8749 

Meıiıuaatua ehi• •• •••'ile ••Ykl 

- mllfte..Ultı 

Osküdarda Kısıklı mahallesinde Alemdatı 
caddesinde atik 9, 9 mllkerrer Te cedit 
1 l - 1 J 1 - 2 numararalı maa dllkkAn bir 
hanenin tamamı. Saim Bey 
Ha$köyde Abdüsselim maballeainde Tur-
fUCV cacldesinde atik Ye cedit 13 numarah 
bir hanenin tamamı. Ahmet Fani B. 
Beyoğlunda Feriköy ikind kwm mahalle-
ıinde atik Çiftecevizler cedit Giirc6 Kato-
lik kilisesi sokağında atik 35 mükerrer cedit 
88 numaralı bir hanenin tamamı. Mm. Takalal 
Erenk6yilnde Bostancı mahallesinde atik 
Albokka Bostancı cedit Ortasokatında 
atik 47 cedit 4 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Ayte ve Fatma H. lar. 
Galatada Bereket.zade mahallesinde Bank 
ve Hazaran sokağında atik 10, 12, 14 16, 12 
cedit 16, 18, 20 numaralı tahtında iki 
dükkanı mtıpemil bir hanenin nısıf hissesi. 

Hatçe MOzeyyen H. ve Mustafa Ekmal B. 
Uzunçarııda Y avaşçaşahin mahallesinde 
Gamövl Mehmetefendi mektebi ve Tom
rukçıkmaza aokağı•da atik 7, 9, 9 müker
rer 11 ve cedit 11, 13, 15, 17, 28 numa
rala ahşap depo ve iki bap hane Te salat 
bodrumun tamamı. HaA11 Ata 
Kasım paşada Gazihasan mahallesinde Ter
sanekapası lıOkağında atik 4 cedit 6 nu
maralı bir bap dükklmm nısıf hissesi. 
Beyoğlunda Kamerbatua mahallesinde 

Ayp H. 

Abanoz sokaimcla 14 nnmarah bir hane- • 
aia tamamı. Beyatrik H. 
Üsldidarda Kazaskar Ahmetefendi mahaf-
lainde Sah aokağuıda atik ı 9 cedit 31 
nuraarah mu bahçe bir hanenin tamamı. 

Mehmet Cemil Ef. 
Beyoiluada Hlaeyi11ap mabatlesinde Mek
tep aokllfmda eski 14 yeni 12 numarala 
bir hanenin tamamı. lzidor Danderya Ef. 
Çanberlit-.ta Atillaıiptap mabalelintle 
eski imaret Ye yeni Nuraosmmiye soka-
ğında atik 2, 4, 6, & 10, 12 5 ve yeni 2, 
4. 8, 8, 10, 12, 5 nU111Brala bet dillrkAn 
ile bir bodrumu müıtemil Eminpaşa hana 
namile maruf bir hanm 36 hisse itibarile 
30 biuesi İbrahim ve Yusuf Beylerle Adneyn 

H. bilesale ve Seyfettin B. ile Nezihe H. 
tarafından Adneyn H. bilveliy 

Cerrahpaşada AhmetkeUıüda mahallesinde 
KüçBkmühenÖts sokağında- eski 8 müker
rer ve yeni 5 numarala bir hanenin tama-
11111. Mehmet CeYdet B. ve Fahriye H. 
Kap•..lehj\de Hmrbey mahallesiade T .. 
vanhçeşme ıokağında atik 5 mükerrer ve 

Sayfa t' 

Bu Akşam Radyoda Ne1 er 
Dinliyeceksiniz 

9 Mart 932 Çar~amba 
lıtanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,S Cennet Haıma 
ve Yesari Aıım Beyin iştirakile uz, 
20,5 gramofon ile opera parçalan, 
'1Bedayi !\ıtuıiki heyeti 22. orkestra. 

:-feilıberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20 Liyıpçık~n aaklen konau, 
21,40 küçGk fıkralar, 22,15 hava 
raporu. 

Brüno - (341 metre, 3' kilont) 
20 Pragtan nakil. 

Mühlaker- (360 metre, 7S kilont, 
20,05 son gece komedi, 21,lS Londra

dan naklen senfoni, 22,30 Jzeppelin 
hakkında bir konf~rao•. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
20 keman •olo_ 20,5 konfeı-anı, 20,4S 
piyano konseri, 21,15 cazbant. 

Belgrat - (429 metre, 2,5 kilo
vat) 20 ıea konseri, 20,30 komedi, 
22,25 radyo orkeatraıa. 

Roma - (441 metre, 75 kilovat) 
20,45 operadan nakiL 

Pras - (488 metre, 120 ldlont) 
Abra .. m Linkolen hakkında Wr 
konferans, 21.4S piyano konHri. 

Viyana - (51.7 metre, 20 kilovat) 
20 Upçikten nakil, 21,45 konferans, 
22,lO pnüa haberleri ıonra orkatra. 

Pette - (SSO metre, 23 kilont) 
20,15 Yüksek Muıiki Mektebintlen 
nakiL 

V &rfOTa - (1411 metre, 156 lrilo
•at) 19,45 radyo 1razeteai, 20 muıl
kili musahabe, 20,15 BçGncG deni
alem, 21,30 oda konHrL 

Berlin - (1635 metre, 75 kilont) 
20 Uyipçiktea nakil. 21,45 konfe
rans, ıonra elanı ha..IarL 

1 O Mart 932 Perşen b;ı 
lstanbul- (1200 metre, 5 1. <vat) 

18 j_Wramofon, 19,5 Hayriye H e nam
la birtikte saz heyeti, 20,5 Sdim 
Sırrı Bey tarahndan konfera s, 21 
Belkıs tıanımla ı,·ı· ıkte aaz lıeyeti, 
22 orkestra. 

Heifıberg - 276 metre, 75 k. o
.at) 19,45 ten musiki, 20,45 küçük 
21,35 piyano kon eri. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
21,lS rülünç h a e muharr rleri, 
20,56 Pragdan "a f. 

Mi:h1aker - (360 lctre, 75 ki oval) 
l9,4S Frankfurttan kil, 20,45 şen 
mu.iki, 21,45 ikili musı:ıhabe, 

22,50 dana h valar 

Bükreş- ( 394 ı etre 16 kilovat ) 
2t şarkı kon eri, 20,20 aenfon , 21 
konferan-, 21,45 gii ün hldiıeleri. 

Belgrat - ( 42° metre 2,5Jk· ovat 
20 doktorun tavsi) eleri, 20,30 n illi 
tukılar, 21,55 konser. 

Pres - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,55 keman kons r;, 20,lS Pr:-gdaki 
A'man tiyatrosundan naklen "toprak 
bu efendilerindir,, 21,0S konser. 

Virana- ( S17 metre, 20 kilovat) 
19,40 sramofon, 20 tarla konseri, 
22,3S danı havaları. 

Peşte - (5 O metre, 25 kilovat) 
20,10 yOluek muaiki .. kteb.nden 
koMew. 

Var9on- ( 1411 metr .. 158 kilo
•at ) 20 Ruıyanın Asyayı ruslaştır

maaı •akkında bir konhraaa, 20~15 
•lon orkestrası, 20130 dana havaları. 

Berfin - (163S metre, 15 kilovat) 
19,30 Fauıt operası. 

Dikkat: Dercetme.kte oWuta111wa pwogramların Avrupap ait 
olan kısmı Yuatl Avrupa aaaline ıtre tanzim edilmiştir. 
latanbul ıaatbae tatbiki içia Avrapada aut (12) olduğu 
aaman l.taabultla ,1) • pldiği farzedilmeli•. 

= 

Hicazda Ölenler Selim Sırrı Beyin Konteransı 

Alb Kiıinin Veresesi 
Çağrılıyor 

Selim Sırrı Bey yarın akşam 
adda buçukta "İsveç Halk Mu
aildsi,, isimli pyam dikkat bir 
konferans verecel~tir. Konferans--

lstanbul mliddeiumumiliğin
den: 928 senesinde Hicazda ve
fat eden vatandaşlarımızdan: 

1 - Galatada: Romanya ote
linde Batumlu Ahmet Murat 

2 - Galatada Romanya Ote
linde L&diklli bakkal Halil oğlu 
Mustafa 

3 - lstanbulda Hiclaftlldi
glr Otelinde Hüseyin oğlu San 
Şaban 

4 - Sirkecide: Düzce Ote
linde Ahmet oğlu Sellnikli Haca 
lbrahim Hasan 

5 - lstanbullu İsmail efendi 
bin Osman 

6 - lstanbullu Mehmet efea
di bin Abdullah 

Efendilerin milstabikki tereke 

ta piyano ile lsveç havaları ça-
lınacaktır. 

Fotoğraf Tahlili Kaporııı 

Tabbtlnlı.l at e::ı'Dek tatl7•ruıııı 

f' jı.,_ 5 ade kı.ıpo• ıı. blt· 

lllte thd•rlulıı. Foto}'rafaıaıı 11ray.a 

tabidir •• iado eclllm-. 

...... meslo:C 
wr• _.•at ı 

Haasl aualleriıa 
•vabı f 

Foto}ral bati,aı 

edecek mi/ 
~ 

mirasçılarınm veraset aenetlerile 
birlikte lstanbul C. Müddeiumu
miliğine muracaat etmeleri. 

Fotoğrafın kll"fe;IJOkuruıluk p 1 

lımukııblllnde ~öndt-rlleb!lr. 

c.ıit 9 numarah maa hafıçe bir hanenin 
tamaa. ŞemMltia Ağa Vekili Huriye H. 

20364 8934 Beyoğlunda Cihangir mahallesinde Ci-
hanaıir caddesinde atik 3, 5 ve yeni 9 
••• ,... ... dlldda - .,,....._ 
tamamL Zihni B. Tekili Herant Ef. 

2810 M9'l KYlllkapeda Mlııaafta mmlrind• Şehfer-
hat aekağında atik 85 cedit 89 numaralı 
bir hallenin tamamı. Muatafa Ef. ve Malike H. 

4680 8995 Galatada Kemankeş Karamustafapaşa 
maballeıinde GOmrDk sokağında atik 62, 
62 mftkerrer .e yeni 42, 44 numarala maa 
oda bir dilkkimn tamamı. Mehmet Ef. 

2176 9033 Bahçekapıda hocaaliattin mahallesinde 
Mtsır çarşısı derna11uda atik ve cedit 32 
numarah bir dlikkı ... tmıamı. lbrabim Etem Ef. 

Yukarda ikraz numaraları yaub emlakin •adai hitamında bor
cun ödenmemesi hesabile 81 aftn middetle satihia çıkarıldıiından 
talp olanlm'lll veya fazla tasillt almak il!Jtiyea&eria Saadak Satış 
Amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu illD olunur. 

-
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Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar 
verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 
hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

SON POSTA Mart • 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
~cıımı==================-=aaa:=======-=====--============ 

Şarj'lı kumaş daima 
elbiseyi çok düzgün 
ve dökümlü gösterir, 
kat'iyyen buruşmaz 

Şarj'i Dünyanın birkaç 
memleketinde, birkaç 

Fabrika yapabi ·yor! 
•• •• 

1 

t 
Dünyanın bu üç dört 
fabrikasından biridir 

İPEKİŞ yalnız bu tesisat 

bin lira sarf etti • • •• 
ıçın yuz 

IPEKIŞ Mamulah Pek 

Yakında Piyasaya Çıkıyor. 

Güzel Hikiyeler 
İnsanı güldüren, bayıltan 

Merak ve heyecan veren hikayelerin neşrine başlandı 

Birinci hikaye 

Bcyoı}lu 2inci Suih Hukuk mahkeme
sinden: Sadrı csbak Sait Paşa vere
aeıile Kön oğlu Haralanıbo1 vere
se1inin şaylan ve müştereken muta
sarrıf oldukları Nişantaşında Te~v!
kiye mahallesinin Kağıthane ve tram
vay caddeıinde atik 98 ve ced.t 142 
numaralar ile murakkam Sait Paşa 
konağ'ı namilc maruf konağın müfrH 
büyük kısmı şüyuun izalesi için açık 
arttırmn ile satışa vazedilmiş ve 
tartnamcsi divanhaneye talik edill"rek 
932 martının 31 perşembe gönü saat 
14 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
ikinci Hukuk Mahkemesinde en zi
yade arttmın müşterisine ihalesinin 
icrası mukarrer bulunmuştur. 

Arttırma ikincidir; kıymeti mu
hamemneısi 70,000 lira olup müzaye
deye iştirak edeceklerin yüzde 7,5 
nispetinde teminat akçasını mahkeme 
veznesine tcıliın etmeleri metruttur. 
Müterakim verıri ile V .ıkıf icaresi 
müşterisine aittir. Mezkur konak iki 
k111m ve dahilen yağlı b1>yali, terkos 
ve elektrik tesisatı mevcut ve arka
sındaki büyilk bahçeıi çam ağaçları 
ile müzeyyen ve uf ak bir garajı ve 
bahçede büyük bir mermer havuzu l 
müıtemil ve bahçenin ırenİf cepesi 
konağın arka kıımında Nüzhetiye 
caddeıi üzerinde olup her türlü in- \ 
f&ata mü.aittir. 

Mesahhai sathiyeıi seneden 4978 
zlradır. icra kanununu 119 uncu 
maddaaine tevfikan meı:kur gayri 
mahlülde gayri müı eccel hak aahip
leri ile ipotekli alacaklıların ve 
ir Ufak hakkı sahiplerinin işbu 
haklarını ve hususile fai:ı ve 
masarife dair iddialarını tarihi Uln· 
dan itibaren 20 gün ıtarfında mah
kemeye müracaatle evrakı müsbite
lerile kayit ve tescil ettirmeleri. 
Akil takdirde tapuca müuc
cel hak sahiplerinden maadaaının 
sabt bedelinin paylaştırılmasından 
hariç kalacaklari ve daha fazla ma
lumat talep edenlerin 930-973 No. h 
doıyasa ilç mahkenıeye müracaatla 
şartname ve dosyuini tetkik edebile
cekleri ilan olunur. 

Zayi - Hh:metl aalı:erlye vcılkamla Nll
fuı te~kercml zayi eylediğinıdcn yeniılnl 
alacağımdan hükmü olr:ıadığı ilin olunur. 

32'2 doğumlu Zara kazaıından 
Qı;mıın Nuri oğlu Abdullah 

PHİLİPS'in 
En son sistem 930 A tip 
numaralı radyo makinesi 

piyasaya çıkarılmıştır. 

ALIN! TECRÜBE EDiN! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fialı: 225 Tiirk lirasıdır. 

Bu gece Şehzadebaşı 

FERAH TIY ATROSUNDA 
UMUM KOMiKLER RESMi GEÇiDi 

istaobul'un 9 komiği bir sahnede 
50 artis, 5 oyun bir gecede 

San'atkAr Naşit, Fahri, lsmail Ah
met Şevki, Karagöz Hüseyin, Cevdet 

Beyler ve umum kumpanyaların san'atkarları birlikte 

(Surpik Haçik) (Bursa Kaphcalarmda) (izdivaç Acentası) 
( Lopçe Çivisi ) ( Akide Şekeri ). Buyuk orkestra 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

Karagöz Mezardan. Çıktı 
Yazan: Darülbedayi San'atkarlanndan Hazım 

İkinci formasl bugün çıktı. 

ilan 
Kadıköyünde mahfuz bin 

ikiyilz kilo meşe ve 800 kilo 
mahlut kömür ile on yedi çe
ki meşe odunu ve Erenköyün
de mahfuz 696 kilo meşe 
kömürü 13- 3- 932 pazar günü 
ihale edilmek üzere müzayede
ye çıkarılmışbr. izahat almak 
istiyen taliplerin Haydarpaşada 
Orman Memurluğuna ve yev· 
mü ihalede Kadıköy MalmU. 
dürlüğü dairesindeki ihale 
komisyonuna milracaat eyleme
leri ilin olunur. 

Şark Yıldızı Selma Hanımın 
muhtelif pozları 

H O LİVU'un 
bu defa üç gUn teehhtirle çıkacak 

nüshasında göreceksiniz. 

SUPLEKS 
EN İYİ 

TIRAŞ B IÇAGIDIR 

OskOdar Orta
ıa ictebi sekialncl 
aınıf talebesinden 
vatanın çok t•
refll, çok vatan· 
perver namua ve 
fazilet timsali, ça-
htkan bir çocufu 
on altı yaılannda 
biricik otlum Fu
atin kıııl buta
htından kurtula· 
mamasından mü• 
vellit büyük kede-

_.., • "4mbe ittlrak eden 
ve ona emaal•I• bir ~•nt.ze merasimi 

Aşçıbaşı 
Yeni Ev Kadını 

baaırhyan mezkllr mektebin bOyük 
kalpli Mildür ve Heyeti Talimiyesine 

ve l:JmrOmün ıo ıuna kadar herbirlni 

bir Fuat tanıyacatımız ve tebcil 

edecetimis sevgili talebe arkadaş• 
larma ve emaaline aı teaadüf olu-

nın 

Yemek kitabı 
nacak bir arıu ile cenaze mera1i

mlne ve tesliyeye titap eden ehib
baya ve OakOdarlo hamiyetli ve 
necip halkına çok teşekkiJrler ederi&. Kafese koyan kadın 

Çıktı diğerleri de peyderpey neşredilecektir. çıktı 
Beheri yalnız beş kuruştur. Fiati yalnız beş kuruştur. 

OakUdar ikinci aoterl Kemallyell 
Fasih ve ailesi efrada 

Satış yeri: Türle Neşriyat Yurdudur. Merkezi Türk Neşriyat Yurdudur. Posta kutusu 443 

Türk Neşriyat Yurdu Posta kutusu 443 

Telefon : 20418 

Soa Poata Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 
Neşriyat Mildilril ı Selim R .. ap 


