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Günün Tarih i 

Şeker 
Nasıl 

Bayramını 
Geçirdiniz? 

il,hsadi buhran, maiıet derdi, 
dünya •İyaset ufkundeki bu
lanık manzara kartıaında 

bayramı na11l .. çirdini:ı? lıte 
bu suale kuıı verilen fU 
cevapları okuy11Du:ı: 

Sabiha Hamm ( B•7a.Dt Emlabey ma· 
hallui 9) 

-Bayramı nasıl geçirdiğimi so· 
ruyorsun. Bizim gibi ihtiyarların 
bu yaştan sonra bayramı olur mu? 
Dün sabahleyin ablamı ve torun
larımı ziyarete gittim. Fakat yol
larda iki defa kayarak düıtüm. 
Yanımda iki tane yetim tonınum 
Yar. Üç ayhğımla bunlara baka
rım. Birer bayramlık ayakkabı 
aldım. Şimdi geç.inmek ve eğlen
mek çok güçleşti. Zavallı genç
lere ve çocuklarz. acının. Bizim 
zamanımızda ıizio gibi gençler 
bile maişet derdi düşOnme"erdi. 

C~mil Bey (2S mcl flkmektep talebuüıden) 

-Amca bu bayram biç eğlene
medim. Babam dün akşam beni 
sinemaya götürecekti. Kardan 
soğuktan dışarıya çıkamadık. 
Hatta Hililiahmer için rozet ku
tusu almıştım. Babam ayağım 
kayar, düıerim, soğuktan basta
lanınm diye sokaja çıkmama 
mllsaade etmedi. Ben de evde 
keman dersimi yapbm. Bu ak· 
şam hava iyi olursa sıncmaya 
gideceğiz. 

* Hu.ret Bey ( Ş.llr B•yuft Emin Narettin 
...... , .... lS) 

- Otomobilimin ıeçen ay tak
ıitini veremediğim için hacız koy
dular. Pek müşkfılltla şundan 

bundan borç alarak kurtardır . 
Otomobillere iş yok. Bayramı 

d6rt gözle bekledik. Bayramda 
iki misli kazanacağı% zannediyor
duk. Fakat işte görüyorsun bu
rada tavla oynuyoruL Dün soğuk

tan kimse çıkmadı. Bugün de 
timdiye kadar ancak iki lira al
dım. Bu bayram bana pek kara 
geldi. .. 
Cemal Bey ( fatlb Macukardqler caddeai) 

-Dün nişanlımla eneli ak:rab a· 
larımız:ı ziyaret ettik. Sonra 
Bey-oğlunda bir sinemaya gittik. 
akşam bir arkadllflmın evinde 
eğlendik Bu alqam da nişanhmla 
Matbuat baJosuoa gideceğiz. 

Jt 
Murat Bey (Dış tabibi Sirkeci Hllduen· 

.Uıtr cadd~d «, 
- Validem arife günil apandisite 
yakalandı. Dün ameliyat yapbrt
bm. Doğrusu bayramdan hiçbir 
ıey anlamadım. Ne ise validemin 
kurtuluşu benim için başka bir 
bayram oldu. 

r 

Bahçıvanlık 
Ve Tavukçuluk 

• 
Sergisi için ... 

Bu sene bahçıvanlık ve ta
vukçuluk sergisi 11 mayısta vi

IAyet binuile Defterdarlık binası 
arasındaki bahçede açılacaktır. 

Sergide muvaffak olanlara albn, 
gümüş, bronz 120 madalye dağı~ 

blacak, aynca nakdi mükafat 
verilecektir. Sergide satış ta 

yapılacaktır. Eski Babıali kapısı 

heyeti!e geriye alınacak ve kapı 
önünde bir tramvay istasyonu 

yapılacaktır. Sergiyi ziyaret 

edenler bu kapıdan girecek, 

serıi beş gün devam edecektir. 

Et Meselesi 
Komisyon Yarın Kat'i 
Kararını Verecektir 
Et meselesini tetkik eden ko· 

misyon pazar günü yapbğı içti
mada Mezbaha resminin bir 
miktar indirilmesini esas itibarile 
kabul etmiştir. Yaran tekrar 
yapılacak bir içtimada indirilecek 
miktar ve resmin alınma tarzı 

kat'i surette tesbit edilecektir. 

Kapanan f. üesseseler 
Ecnebi banka ve şirketler 

son zamanlarda memur adetlerini 
ve maaşlanm epeyce azaltmaşlar
d1r. Bazı şirketler de işlerinin 
azeldtğlm göt'erek faaliyetlerini 
tatil etmişlerdir. 

W:e~sin Limanmdan ŞikAyet 
Mc-:rsin tüccarlarından bir 

grup ikt.sat Vekaletine ve harici 
ticaret ofisine Mersin liman ıir
keti hakkında bir şikayetname 

göndermişlerdir. 

Tüccarlar, liman şirketinin 
ihtiyaca kafi bir şekle getirilme
sini istemektedirler. 

Mühim Bir Karar 
Vilayet, Defterdarlık ve mal· 

müdürlüklerince tanınmış olan 
mütekait, dul ve yetimlerden 
mahalle yoklama ilmühaberi İs· 
tenmiyecektir. -----

MatOllerin ikramiyeleri 
Malül Guilerle şehit yetimlerinin 

932 senesi ikramiye kayit mu.ameia
bna 13 ~ubat tarihiden itibaren Fatih 
Aıkerlik Şube1inde başlanacaktır. 

Kayıt muamelatı nisanın 15 inci 
günü nibayet bulacaktır. Bu müddet 
:zarfında şubeye müracaat etmiyen
Jerin· haklan sakit ola.:aklar. 

Bir Garabet Nümunesi 

Sigorta Şirketleri Müşteri
lerle Pazarlığa Başladılar 

Sigorta şirketlerinin yanan bir binanın sigorta bedelini tamamen 
verecek yerde müşterilerle pazarlık yaptıkları haber alınmıştır. Bu 
suretle şirk~tlerin on bin liralık bir zarara mukabil 5-6 bin lira taz
minat vererek iıin içinden çıkbkları görülmüştiir. İktısat Vekaleti 
muhtelif sistemlerle müşterileri uyuşmıya mecbur ederek . yangın za
rarlarını tamamen ödemiyen sigorta şirketleri bakkmda sıkı tekibat 
yapılmasım şehrimizdeki alAkadar dairelere birer teskere ile bildir
miştir. Bu teskereler üzerine alakadar makamlar tahkikata baş· 
Jamışlardır. 

Diğer taraftan lkbsat Vekaleti şehrimizdeki Tarife Komisyonuna 
da bir teskere göndererek nakliye vasıtaları için hazırlanan tarifenin 
son şeklini istemiş, bayat sigortası tarif esinin de hemen yapılmasını 
bildirmiştir. 

İlga Edilen Ticaret 1 

Odaları 
lstanbul ticaret müdüriyeti, 

faydalı olamadıkları için Vize, 
Keşan, Şarköy, Hayrebolu, Kara
mürsel, ve Mudurnu Ticaret ve 
sanayi odalarını lağvetmiştir. 

Diğer ban kazalardaki oda
ların da liğvi takarrür etmiştir. 

Lağvedilen odaların vazifelerini 
bu odalann merbut oldukları 
Vilayet odalan birer muhabirlik
le idare edeceklerdir. 

• 
iki Daire 
Arasında 

Bir İhtilaf 
Muamele Vergisi Kanunu mu

cibince gümrüğe gelen eşyalarla, 
dahilde imal edilen sınai madde

lerin kıymetlerini takdir için 
Defterdarlık ve Ticaret Odasm
ca seçilecek wkuf heyetleri hak
kında iki müessese arasında bir 
ihtilaf çıkm ıştır. İhtilafın halli 

için tktısat ve Maliye Vekaletle
rine müracaat edilmiştir. Defter-

. darlık bu iş için üç kişilik daimi 
bir vukuf heyeti seçilmesini iste
mektedir. Ticarel Odası ise, 

gerek haıinenio, gerek tacirlerin 
menfaatini düşünerek her mese
leyi tetkik içiu ayn ayrı müte
hassıs heyetlerin seçilmesini ileri 
sürmektedir. 

Tembellik Eden Bekçiler 
Geceleri va:ıifclerine iyi bakmıyan 

birkaç bekçinin vazifelerine nihayet 
, .. < ri?n i~ tir. 

Pamuklarımız 
Almanlar Bütün Mahsulü 

Satın Almak istiyor 
Zengin bir Alman grupu htl· 

kumete mühim bir teklif yap
mışbr. Bu teklife göre grup bü
tün pamuklarımızı alacak, buna 
mukabil aldığı pamuk sikletinde 
Türk.iyeye kapot bezi verecektir. 
Tek1if tetkik edilmektedir. Teklif 
kabul edildiği takdirde grup T6r
kiyenin kapot bezi ihtiyacını in
hisar albna almış olacakbr. 

Programda Hata Varmış 
Maarif VekAleti, şehrimize 

gönderdiği bir tamimde mual
lim mektepleri ders tevzi cet
velioôe 3 ilncü sınıf için sehven 
konmuş olan ( 5 ) saat edebiyat 
dersi yerine ( 4 ) saat türkçe 
ders okutulmasım ve 3 üncü 
sınıfın ( 3 ) saat kıraat dersinin 
( 2 ) saat olarak tamimini bil
dirmiştiı·. 

Kağıt Koleksiyonu 
Defterdarlık, Maliyede kul

lanılan bütün matbu kağıtların 

bir koleksiyonunu vücuda geti· 
recektir. Mevcut matbu kağıtlar 
250 nevidir. 

Polisler için Spor Meydam 
Vilayet bahçesi önündeki boş 

arsa yakında temizlenecek, bura
sı futbol takımı için bir saha 
haline konacaktır. Sahanın etra· 
hna ıhlamur ve çınar ağaçlan 
dikilecektir. 

Otobüs imtiyazı 
Be!ediye, tebil"de otobüa imtiyua• 

nm kendısioc Terilmeai için Dahiliye 
Vekaletine yeniden müracaat ede
eektir. 

Şoförler 

Otomobillerile Birlikte 
Muayene Edilecek 

Birkaç güne kadar bütün 
otomobiller fenni muayeneden 
ıoförler de sıhhi tetkikten geçe-
ceklerdir. Belediye seyrüsefe 
merkezi, otomobilleri kısım kısım 
merkeze colbedilecek, orada ot 
mobiller fenni tetkikten geçer· 
ken ıoförlerde adres tecdidi ve 
bıhhl muayene cüzdanı almak 
üzere cemiyete gideceklerdir. 
Şoförler cemiyetin vereceği mu
ayene cüzdanı ile sıhhiye heye
tine giderek göz, asabiye ve da
hiliye mütehassıslarına kendile
rini muayene ettireceklerdir. Bu 
münasebetle şoförlert: ikişer gün
lük muvakkat vesika verilecek, 
muayenesini üç günde bitirmiyen 
şoförler vesikasız say1lacaktır. 

Maç Teh;r Edildi 
Galatasar • Fenerbahçe münba· 

ka11 bayramın birinci günü yapı' a
cakh. Fakat havanın muhalefeti yü• 
z.ünden maç yapılamamış, 13 mart 
puar •finüne tehir edilmi~tir. 

Bir Yanhşhk 
Postada yalnız ga:ıe lelere m a h su11 

olan matbu evrak tenzi!ıi\ı:ıdan ba~ka 
mfleueselerin de iıtifa.l~ cttil:l r i 
anlaıılmış. Buna meydan verilme .. eai 
bildirilmiştir. 

Bir Vefat 
M•rnf edip Cenap Şahabettin 

Be1in refikuı Azize Hamm ' efat 
et.mittir. 
Bayram Namazmda Türkçe 

Hutbe 
E'n'elki sabah bayram namazında 

şehrlmhde)d bütün camilerde hutbe 
ve tekbirler Türkçe olarak okun• 
muştur. 

thtikArm Dereces• 
irmi.r tacirleri ihtikirm derece

ainin teııbit için hükümde müracaat 
edeceklerdir. 

C. M·? ınayet · ı ... 
Haliçte Kayık İçinde Bir 

Ceset Bulundu 
Fener iskelesinde bağla bulu· 

nan Mustafa Kaptan isminde 
birisine ait boş bir kayıkta hüvi
yeti meçhul bir ceset bulunmuş· 
tur. Cesedin kolunda derin bir 
yara vardır. Zabıta bir cinayet 
kBl'Şlsında bulunduğu zannmda
dır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Dahil' ye Vekili Geldi 
D.biliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

bayraaun ilk günü sabahı tehrimiıe 
plmiftlr. 

Hariciye Vekili Moskovada 
Tahrandan avdet eden Har idye 

Vekili Tevfik Rüştü Bey Mosko,·aya 
•iııl olmuttur. Oradan doğru Ce
neneye gitmektedir, 

Belediye lktısat Müdürlügii 
Belediye lkbHt Müdürfiitüne Ali 

lktıaat Meclisi Umumi Katibi Nu rul
l•h Eaat Bey tavin edilecektir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.yesi: ' Pazar Ola Hasan Bey Ve Bayram Eşyası 1 

---
1 : Hasan Bey - Bayramda bir şeylet 

4Jdıo JDJ, komşu ? 

f 
1 .._ ______________________ ~----~~ 

N • , K 

l 2 K B. · fı ı_ ..ı · ı · · 1 3 ·. Hasan Bey - Tabı·ı· bunlarJn hepsi 1 4: Komşu - r gl' ZCT ynmı : .. a ı : .. ' : omşu - h' çı K<ıc1 1 ı ıs.carpını, ·~ B ı 
bir lcad n şapkası, be.;: metre ipek l ? böyle ŞLyler alacak j .. llr l ıtt: r cclt: un , ı ı. 

kumaş aldım. 'Ç kano için değil mi kızıp ta kaçmasın diye, hizmclçiye asd ı ıul 
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Her gün lf.. Feryat Faydasızdır ~J 
Şarkın 
Gar be 
isyanı 

Suriyede intihabat münasebeti
le, Fransızlara karşı umumi bir 
isyan hareketine şahit olduk. 
Halk büyük kafileler halinde 
nUmayişler yapb, Fransız me
murlarının intihabata suiistimal 
karıştırmak içm vaki olan teşeb
büslerine kar.şı intihap sandıkla
rını kırdı. Sokaklarda kavgalar, 
nümayişler yapıldı. Fransız 
tramvaylarına, Fransız mallarına 
karşı boykotaj ilan edildi. 

Fransız Komiseri Ponsot bu 
isyanı bastırmak için intihabatı 
tehire mecbur oldu. Birçok kim
seler tevkif edildi, Suriyenin 
her tarafında şiddetli tazyik 
icrasına başlandı. Fakat is}' an 
bastırılmış değildir. Suriyeliler 
arhk Fransız mandasının deva
mına tahammül oderniyecek 
hale gelmişlerdir. 

Hindistanda İngiltere evveli 
Gandiyi lngiltereye dav.et ede
rek, sarsılmakta bulunan kuvve
tini tahkime çalıştı. Muvaffak 
olamayınca Gandiyi hapse attı. 
Hindistanda şiddetli bir tazyik 
siyaseti tatbikine başladı. Bin
lerce kişi tevkif olundu. Bütün 
bu tazyika rağmen Hintliler ta
raf taraf isyanlarına devam edi
yorlar. Her tarafta fngiliz mal
larına karşı umumi bir boykotaj 
tatbik ediyorlar. Bütün Hindis
ta.nda istikldl hareketinin muhte
lif tecellilerine şahit oluyoruz. 

Çinde, son zamanlarda ecnebi 
tahakkümüne, emperyalist istilası
na karşı içiniçin isyan hareket
leri doğmıya başlamıştı. Milliyet· 
perverlik günden güne müstevli
ler için tehlikeli bir hal alıyordu. 
Müstakar bir hükumete sahip 
olmamakla beraber, birçok ecne
bi imtiyazlarının tedricen kaldı
rılmasını talebe başlamışlardı. 

Japonya yakin bir atide bu 
cereyanın umumi bir isyana 
müncer olabileceğini tahmin et-
tili için acele etti, Mançu-
rıyı tamamen eli altında 
bulundurmak istedi. Bugün Uzak 
Şarkta cereyan eden harp bura
dan doğdu. 

Çin Hindistanında bir sene
denberi yerlilerle Fransız asker
leri arasında muharebe oluyor. 
Fransızlar, saltanatlarmı idame 
için bin türlü tazyik vasıtaları 
kullanıyor. Halka zulüm ve iş
kence ediyor. Kuvvet sayesinde 
tutunmağa çahşıycrlar. 

Bu huzursuzluğu, bu isyanı, 
Uzalc, yakin ve orta şarkın her 
tarafına teşmil edebilirsiniz. Her 
tarafta müstemlekelerle emper
yalistler arasında kavga batlamış 
bulunuyor? 

Her tarafta neden bu hu
lursuzluk ? MOstemlekelerdeki is
Yan hareketleri neden ancak 
kuvvetle susturulabilecek kadar 
kuvvet kespctmiştir? Miistemleke 
halkımn eski efendilerine karşı 
duydukları ldn nereden geliyor? 

Bu suallerin cevapları, bu· 
günkü dünya buhranının bize 
~ğer bir cephesini gösterecektir. 

nu da başka bir gün yazacağız. 

Matbuat Balosu 
h Matbuat Cemiyeti tarafından 

er sene . 
de d" Verılen balo bu sene 
k d un gece verilmiş, sabaha 

a ar neşe · . d d . . 
ıçııı e evam etmıştır. 

· ~ -;;n -

Bir çocuk incindiği 

zaman acı bir ses çıkarır, yani 

bağırır. 

2 - Y •tlı bir kimse rencide 
olduğu zaman bağırmaı, fakat 

şikiyet eder, sinirlenir, hazan da 
feryat eder. 

3 - Şik6yet eden n asabileşip 
bağıran adam, bGyük bir çocuktan 
farklı değildir. Eter ortada bir yanlaş 
varıa feryat fayda vermez, onu 
tashih etmek gerektir. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Paris, 8 ( H. Radyo ) - Vo
şung istihkamları civarında sekiz 
tane Çin tayyaresinin iki Japon 
tayyaresi ile karşılaştığı ve Çin
lilerden iki tenesinin düştüğü 
haberi yanlıştır. 

rek parçalanmıştır. dıklarda durduktan sonra 
Ayrıca bir Japon tayyaresi geçenlerde birleştirilen tayya-

de top ateşine maruz kalarak relerden olmalarına ihtimal 
düşmüştür. Tayyarelerden bir verilmekte ve bu itibarla Çinli 
tanesi .havada yanarak sukut et· tayyarecilerin soğuk kanlılıkları 

Hadise berakis olmuştur. Bu
raya gelen haberlere göre se
kiz Japon tayyaresi iki Çin tay
yaresi ile karşılaşmış ve Japon 
tayyarelerinden üç tanesi düşe-

miş, yere düştiiğü zaman rakip- tnkdire şayan görülmektedir. 

lerinin feci şekilde kömür haline En son haberler, cephelerde 
İnkılAp ettiği görülmüştür. muharebenin şiddetle devam 

Çinlilere bu muvaffakiyeti ettiği merkezindedir. Çin ara:ıd-
temin eden tayyarelerin, on iki sine yeniden Japon takviye kıt'-
senedenberi parça halinde san- aları ihraç edilmiştir. 

istihkam Berh-a-va_O_ldu 
W oo-Sung 9 (A.A) - Bir çok Japon harp ge

milerinin Woo-Sung istihamını şiddetli bir surette 
bombardıman etmesi yüzünden öğleden sonra ga
yet gürültülü bir infilak vuku bulmuştur. 

infilakı müteakıp duman sütunları yükselmeğe 
başlamıştır. Bu hal bir cephane deposunun 
berhevn olduğu zannını uyandırmaktadır. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Bahriye Nezareti Şanghay

daki Japon askerleri kumandanlarına gönderdiği 

talimatta ecnebi muhafız kuvvetlerle gayet iyi ge

çinmelerini, ve Çinli sivil ahaliye bilhassa kadınlara 

ve çocuklara pek ziyade riayet göstermelerini 
tavsiye etmiştir. 

de 
aponlar 

S ·• ngü Hücuıfa. __ 
V oşung istihkamları 

Mühim Telefat Verd.ler 
•• 

n··nd 
--

Paris, 8 ( H. Radyo ) - Aksai Şark 
harekatına dair son alınan haberler çok 
heyecan verici mahiyettedir. Japonya
dan gönderilen takviye kıt'aları karaya 
çıkmış, bütün Japon cephelerine dağıl
mıştır. Voşung istihkamının son bom-

bardımanı esnasında Çin askerleri hep 
birden siperlerden fırlayıp süngü hü .. 
cumuna geçmişler ve Japonlar oldukça 
telefat vermişlerdir. Milli Çin hükumeti 
Ç!." ordusuna yeniden ( 180 ) tayyare 
gondermiştir. 

ihtiyar Bir Kadın Diin Gece Alevler 
Arasında Diri, Diri Yandı 

Diin gece Şehremini civarında müthi~ bir facia 
olmuştur. Tahkika.tımıza göre hadise şudur: 

Şehremininde lbrahimçavuş mahallesinde oturan 
polis HUsnil Efendinin valdesi (70) yaşlarında 
Fatma Hanım dün gece evde yalnız başına 
oturuyormuş. Bir aralık mangal başına geçen 
kadıncağız oracıkta uykuya dalmış, birdenbire 
sıçrıyan bir kıvılcımla etekleri tutuşuvermiştir. 
Kadıncağız neden sonra kendine gelmiş ve 

feryada başlamışhr. Fakat bu acı feryatları kimse 

işitmediği için zavallı ihtiyarın imdadına yctişile
memiştir. Bu müddet zarfmda kadıncağız vücu

dünün muhtelif yerlerinden tehlikeli surette yanmış, 
kısa bir müddet sonra da bu yaraların tesirile öl

müştür. Dün gece bir yangın da Küçükpazarda çık
mış ve fbrahim Efendi isminde birinin elektrikçi 
diikkanı tamamen yanmıştır. 

• 
/STER İSTER 

• 
iNAN, 

• 
iNANMA! 

Süveyş kanahnın tarafımızdan taarruza utrndığı 
ıırnlarda, kanalı geçen ilk Türk müfrezelerine Bedros 
isminde bir Ernıcninin çeteleri mukavemet etmiş ve 
onların bu mukavemeti, lngilizleri retişmeJerini ve bu 
5 urelle kanalın kuctarılmasını temin etmiı. Sonra 

lngilter~, bu herife, Fransada bir şato almış, Bedroa 
orada oturuyormuş, geçende mürt olmuş. 

Bu adama, lngilterede değil, Fran"ada bir mali
kine hediye edilmesi do gösteriyor ki insanlar, hain
lerini taın sadnkatine inanamıyorlar. Sen de ey karl ; 

İSTER iNAN, /STER iN AN.11! Al 

Say(a 3 

Sözün Kısası 
-

Bu Da 
Böylesine 
Bir Bayram •----------P. S. 

·Size sorsalar: 
- Bayramda ne yaptınıı? 
Çoğunuzun vereceğiniz cevabı 

tahmine çalışıyorum. Diyeceksi4 

niz ki: 
"- Bayramda evden çıkma

dım. Havalar tekin değildi. Biraz 
gribim de var. Zaten eşdost, ah
bap akraba da evlerinden çık
manuşlar. Gelen giden de olmadı. 
BildikJerin çoğu yatakta. Hava
lar da malum. Eh, bu da böyle4 

sine bir bayram. Havalar iyi 
olsaydı, hastalık filin çıkma

saydı ne olacaktı? Bütçeler de 
malüm. Çoluk çocuğun gönlünii 
bile zor yaptık, öteden beriden 
kırdık, sardık, bizim küçükle 
ortancaya birer ıskarpinle şapka 
uydurabildik. Büyüğün boynu 
bükük kaldı. Hele öteki ev hal
kı bayramlık hiçbir şey, zırnık 
alamadılar. Eb, bu da böylesine 
bir bayram. 

''Bana gelince, arka üstü bir 
sedirde uzandım, gazetelere ve 
risalelere şöyle bir göz attım. Hep 
sevinçli haberler: kar tipisinde 
yerlere yuvarlananlar, sakatla
nanlar, hastalananlar, Çinde ne 
kanlar dökülüyormuş. Eğer Ame
rika işe karışır veya Rusya bir 
kımıldarsa beşeriyetin hali ha
rapmış, yeryüzünde kan göv
deyi götürecekmiş. Teslihat Kon
feransında Fransız teklifide su4 

ya düşerse imiş, neler olacakmış. 
Sabahtan akşama kadar dünya, 
gözümün önünde kızıl kan der-
yasına döndü, geceleyin rüyam4 

da kabuslar geçirdim. Eh, bu da 
böylesine bir bayram. 

" Sonra kendi dertlerim ayak
landı. Bunları saymıyayım. Hafı
zam ve muhayyilem elele ver
diler, bir silkiniş silkindiler, bir 
uyanış uyandılar ki bende hal 
bırakmadılar. Bunlardan biri 
mazinin, öteki de atinin keder
lerini eşeliyordu. Geçmiş. ve ge
lecek dertleri biribirine karıştı
rıyorlardı. Beni hafakanlar boğ4 

du. Anladınız mı? Bu da böyle· 
sine bir bayram, dedim ya!.. 
Bütün bunlara rağmen: 

" - Bayramınız mubarek ol
sun! mu diyorsunuz? 

" Cümlemize, Muharrir Bey 1 

Havalar 
Çok Soğuk 
Gidiyor 

Ankara, 8 (Hususi) - Mete
oroloji enstitüsünün tetkikatma 
göre memlekette en son hava 
vaziyeti şudur; 

Orta Anadoluda subunet dü
şüklüğü devam etmektedir. Ha-
raret Kütahyada sıfırın altında 
24, Kayseride 23, Afyon, Konya 
22, Kırşehirde 25 derece olarak 
kaydedilmiştir. lzmirde sebze ve 
portakallar soğukt~n zarar gör· 
müştür. Fırat nebn yarısına ka4 
dar donmuştur. Karadenizde iki 
giindenberi hüküm süren şiddetli 
fırtınalar biraz hafiflemiştir. 

Refet Bey 
Urfa Meb'usu Evvelki 

Gece Vefat Etti 
Ankara, 9 (Hususi) - Başve

kil Paşanın da) iSı Urfa Meb'u
su Refet B. evvelki gece vefat 
etmiş, dün meraııimle defnolun4 

muştur. 
Son Posta - Merhumun ailesine 

ve Bnşvekil Paşııy.ı lees!Ürler ve 
taziyetleriınizi beyan eder İ~. 



4 Sayfa 

1 
Söz Aramızda 

Kulağı 
Çınlasın: 

1 

Bizde birisinin giyinmeıini met
hedince şunlar ıöylenir: 

., Ayağında bir çitt Bali pa
puç, güzel koyu renk Gi marka 
bir çift çorap. il.lh... ,, Bir alirü 
Avrupa eşyası sayıhp döktilür. 

Geçenlerde bir gUn Köpril· 
bapnda Kadınbirliği azasından 
bir Hamma rast gelmiştim. Üs
tünde Avrupa kumaşmdan, as• 
tragan yakalı bir palto.. içinden 
Avrupa işi bir ytln kazağın ya
kası çıkıyor. Elinde Avrupa çan
tası, eldivenler Avrupanın, ço
rapları en meşhur Avrupa mar
kası, ayakkabılan keza.. SUr
meaile, rujile, kremile, podrasile 
sanki Avrupa malı satan mağa
zalardan birinin cameklnı ayak
lanmış yOrOyor. 

Baıka bir gilo uuından yine 
bir başkası, A vrupanın bilmem 
hangi ıehrinin hanıi maiazaaı
nm, bilmem hangi terzisine yap
tırmış olduğu bir elbis~yi methe
de ede bitiremiyordu. 

Yerli pabuç nuır yapar. Ka
ba, ıert.. Yerli çorap binbir ku
ıur. Yerli kumaf, renk fena ..• 

Gllıel giyinmek.:= Pahalı giyin
mek .• Gerisi uydurmuyon. Para 
ıarfedilmeden veyahut az para 
ile yapılan birşey ne olursa ol· 
ıun aıOzel olamaz. işte kadınlarca 
yerli mallarının en büyük ka
bahati •• 

Amerika tehirlerinden birinde 
hl:dm Kadın birliğine tekabül eden 
teşekkllllerden biri tehirdelri yerli 
mamulahnm revacım temin için 
bütün azalanuın yOnlü eşya giy
mesine karar vermif .• Elbise yfin, 
eldiven yün, çorap yün, her ıey 
yün. ikide birde de yünlü eşya
nın bütün ev eşyasına ve kıyafete 
nud tatbik edileceğini göstermek 
için sergiler açm11lar. Yünden 
IUD'i çiçekler bile yapmışlar. Hat
ta bu cemiyet azasından biri ge
linlik esvap olarak yerli · mamu· 
tı olan yftn dantelden gayet ıU
zcl bir elbise yapbnoış. 

Bizim Kadınlar Birliğinin ku
lağı çınlasın. 

B. Halim 

Ana Lisanını 
• 

inkar Eden 
Bir Paçavra 

Kıbrısta çıkan "Söz,, refikimiz 
ayni şehirde Arap harflerile çt• 
kan "Hakikat,, gazetesine haklı 
bir hücum yapmaktadır. "Haki
kat " gazetesi neşrettiği bir ma
kalede Kıbnıstaki Türklerin Türk
çe yerine lngilizce ve Rumca 
öğrenmeleri fikrini ileri sürmekte 
Türkçeninin bu muhitte klrsız 
bir şey olduğunu söylemektedir. 
Bo gazete Am~rikan Mektebi 
mezunlar1nın Kıbrıs lisesinin son 
sınıfına kabul edilmelerinin de 
;.oktai nazannı teyit . ettiğini söy
lemektedir. ''Söı,, gazetesi bu 
gazeteyi keyfe göre neşriyat yap
makla itham ve ane lisarumn bir 
millet için faydalarını kuvvetle 
müdafaa etmektedir. 

Son Posla - Bir milleti ya
şatan, ayakta tutan onun ana lisa
nıdır. Öz dilini kaybetmiş, ne 
idüği1 belirsiz insan kümeleri
nin hiçbir manası yokhır. Türk
lere, keneli hüviyet ve milli his
lerini unutturmak için, Türkçe 

SON POSTA 

E 

Ecnebi Şirketler Ne Yapıyor? 
• 
lzmirdeki Amerikan Şirketi Türk 

• 
Tütünlerini Hariçte işletiyor 

İzmir (Husual) - tütüuleriniıi sekiz-
Türkiye ttltün - - de yedisinin Tri· 
teşkilAbna. İzmir- " yestede işletilmesi 
de toplamıya ka- münasip görül-
rar veren ( Ame• mtıştilr. Ameri· 
rikan T obakko ) kan T obakho 
Şirketi Gazi Bul• Şirketi bu sene 
varında 650,000 İzmirden 4 mil-
liraya v!si bir yon kilo tütün 
ttltiln deposu vll• ıatın almış; bu-
cuda getirmiştir. nuo ancak 800,000 
Bu bina cesamet kilosu iz.mirde 
itibarile lzmirin işlenmiş; kalan 
en visi bir bina- kısmı işlenmek 
sıdır. Am•rik•n T•11ako şirketini• lzmirtle gaplırdıiı tlep~ üzere Triyesteye 

Bu binanın du· gönderilmiştir. 
var)an yiikaelirken (Amerikan yapılmasını karar altına almıştır. Bunun memleketimiz hesabma 
Tobakko ) nun memleketimiz Tnrkiyeden satın alınacak tiitün- faydalı olduğunu kabul etmek 
hakkında g&terdiği alikaya ler için lzmirde bir de büyük safdiUiktir. Yunanistanda olduğu 
memnun oluyorduk. Son günlerde depo inşası kararlaşbrılmıştır. gibi memleketimizden sabo alınan 
çok mevsuk olarak alınan haber- Tiirkiyeden atanacak tütünlerin tütünlerin de yine memleketimiz-
ler, bu kumpanyanın istihdaf sekizde biri Tilrkiyede; geriye de işlenilmesi lazımdır. Bunun 
ettiği gayenin memleketimize kalan en mühim kısmı ise Atina Ankarada, tlıtüncülüğtimllz hak-
faıla bir fayda temin etmediğini ve Triyestede işlenecek, ondan kmda çok mühim kararlar ver· 
meydana çıkardı. sonra Amerikaya sevkedilecektir. mekte olan Tütün Kongresinde 

Memleketimiz hesabına endişe Yunan Hükümeti ( Ame- mevzuu bahsedilmesi faydalı ola-
ile karşılanan haberleri şu ıekilde rikan Tobako) nun bu karann- caktır. · 
hulAsa edebiliriz: dan haberdar olunca işlenmemiş (Amerikan Tobakko) memle-

Amerikan Tobakko Kumpan- tütüniln Yunanistana ithaline ketimizde pek az tütün işletece· 
yası merkezi, Tilrk tütünlerinin mini olmuş; bunun Yunanistan ğinden şirkette büro teşkilibnı 
Yunanistan tütünlerinden daha tütüncülüğüne bir darbe olduğu- azaltmış, bu hafta 6 Türk me-
ucuz ve daha elveritfi oldu- nu kumpanya mftdilrlüğüne bil- muruna yol vermiştir. Kumpanya 

ğunu tesbit ettiğinden, kum· birmiıtir. buna mukabil eksper teşkilatım 
panyaya ait mubayaabn en Vaziyet bu şekilde açığa vu- muhafaza etmektedir. 
fazla miktannın Türkiyeden rulunca, lzmirden alınacak Türk ADNAN 

Bir Avukat 
Mahkemeye 
Verildi 

Memlekette Kadın Hayatı 
• 

Mengende Bütün işleri 
Akşehir ( Hususi ) Büyük 

Millet Medisinin manevi ıahsi
yetini tahkir etmekle mamun Il
gında Avukat Yusuf Ziya Bey 
hakkında takibat yapılmasına 
Büyük Millet Meclisi riyasetince 
müsaade edilmiştir. Mumaileyh 
hakkında Ilgında tahkikat ve ta· 
kibata baılanmıştır. Muhakeme 
yakında baıhyacaktır . 

Kadınlar Yapar 

T. N. 

Adana da 
Sahte Para Yapan 
Kalpazanlar Tutuldu 

Adana ( Hususi ) - Çeteci 
İbrahim, Harputlu Mehmet, Kon
yalı Hidayet ismindeki ıahıslar
dan mürekkep bir kalpazan çc-
tai yakalanmıfttr. Çeyrek mc• 
cidiyeleri altın suyuna batırarak 
altın diye bazı safdillere ıür· 
mektedirler. Maznunlar müddei~ 
umumiliğe verilmiştir. 

Mengen ( Hususi ) - Geçen 
mektubumda gazetemizin muh
terem okuyucularma bizim nabi· 
yenin ahçı yetiştirdiğini bildirmiş, 
hayli tafsilat \'ermiştim. Bu 
mektubumda nahiyemizin kadın· 
!arından ve kadınlık hayatından 
bahsedeceğim. 

Bazı erkekler ( kadın } deni
lince hemen sinema artistlerini 

veya moda meraklılarını hatırla
rına ıetirirler. Fakat bizim 
Mengen kadınları hiç böyle de~ 
ğildir. Bizim nahiyenin kadınları 

evlerinin idare amiri ve çocuk
larının mürebbi ve muallimidir. 

Fakat bizim kadınlannuz ayni za-
manda mükemmel bir milstahsildir. 

Burada kadınlar baltalarını 
omuzladıklan gibi yalmz başla· 
rına dağlara brmanırlar, iri 
ağaç dallannı iki baltada aşağı 
indirerek arabaya yüklerler ve 

Hayvan ihracatı Üzüm 
Adana, (Hususi) - Klnunu- • 

ıani ayı zarfında Mersin limanın- /hracaf l 
dan hariç memleketlere 20,500 lira • .. . 
kıymetinde hayvan ihraç edil- fzmır (Husuıı)- 930 aencsm-

. ti de Almanyaya 16.600 [ton çekir-
mış r. d k • .. - 0 b dildiv. bald 

yerine lngilizce ve Rumca öğren
melerini tavsiye eden bu kiğıt 
parçasına teessüf etmek bile 
lüzumaw:dur. 

e sız uzum ı raç e gı e 
931 de 1 1.800 ton ihraç edilmiş
tir. Üzllm ihracabna lran rekabet 
etmektdir, 930 da 404 ton Uzüm 
ihraç eden iran 931 de 3.900 ton 
ihraç etmiftir. 

evine getirir. lluradaki kadın 
hemen her zaman tarlasmı ken
disi sürer, tohumunu kendisi 
eker ve ekinini de yine kendisi 
biçer. Köyde erkek usta bulun
madığı zamanlar bizim kadınlar 
keser ve çekiçle mükemmel 
surette tamir yapıp dam aktarır
lar. Buradaki kadınlar giyinme• 
sini de çok iyi bilir. Anadolu 
köy kadınları içinde giyinme 
hususunda Mengen kadınları 
çok ilerdedir. Bizim kadınlar 
ıenelerce erkeklerinden ayn ya
şadığı halde evinde erkeğin 
eksikliğini kat'iyyen hissettirmez. 
Hariçte yaşıyan erkekler kazanç· 
larınm bir kısmım buradaki 
kanlarına gönderirler. 

Gelecek mektubumda düğün· 
lerden bahsedeceğim. Çünki bu· 
radaki düğllnler çok şayanı 
dikkattir. 

OSMAN 

• 
ihtilas 
Muhakemesi 

lzmir (Hususi) - 28.000 lira

lık ihtilas yapmakla maznun Tay
yare Cemiyeti Sabık Müdilrü Der~ 

viş Beyin muhakemesine devam 

edilmiştir. Cemiyetin o zamanki 

muhasebecisi Ahmet Efendi de 

dahili dava edilmiştir. 

Şubat 10 

Harf Atmış 
Balıkesir, (Hususi) - Ferid 

iıminde bir kadına harf endazlı 
yapmakla maznun Güzel Balık 
ıir oteli kAtibi Demir Efen 
hakkında tahkikat yapılmaktadı 

Bir Maznun Yakalandı 
lzmir ( Hususi ) - iki buçu 

sene evvel, paket gümrüğünd 
ibtilla yapmakla maznun memu 
lar arasında iken firar ede 
Refik Efendi dün teşhis edilere 
hkief olunmuştur. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymeltar eserin ikinci 

cildi çıkmışhr. Bu cilt te birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda basıldı
ğından hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 



10 .Şubat 

\ Siyaset Alemi 1 
Fransızlar 
Konferansı 
Torpilledi/er 

S. N. 

Bir senedenberi, açılma tarihi 
malüm olan tabtidi teslihat konfe
ransı iki şubatta elli sekiz devletin 
murahhasları buzurile toplandı. 

İlk içtimalar komisyonların 
teşekkülü ve reis1erin intihabile 
~eçmiştir. 

Cemiyeti Akvamda esen rüz
ıar, umumi .celselerden ve ko
misyonlardan daha fazla, Millet
ler sarayının koridorlarında his
sedilir. Murahhaslar resmi, ve 
gayriresml temaslarında söy
Jemedikleri sözleri bu koridor
larda katipleri, yabut itimatlarını 
kazanmış kimselere söyletirler. 

Netekim konferansının akim 
kalacağı da yine bu· koridorlar
da müstehziyane tebessümlerle, 
ima :suretile soyleniyordu. Bu hu
susta devletlerin mevkıi, erkim 
barbiyelerin noktai nazarı ve 
milletlerin ümitleri ve endişeleri 
herkesçe malüm olduğundan 
konferansın bir çıkmaza doğru 
gittiği gün gibi görünüyordu. 
Avmpa efkarı umumiyesi iki 
aydanberi bu mukarrer akametten 
Fransayı mes'ul tuhıyordu. Bu 
ağır ithamın altında ka1mamak 
için, bir taraftan Fransız efkarı 
umumiyesinini teskin. diğer taraf
tan da cihana kar.şı hüsnü niyetini
ispat ve temin etmek maksadile 
Fransa Cemiyeti Akvama bir 
proje verdi. Bu proje Fransızla
nn Ali Milli Müdafaa Meclisi ta
l' ından ve reşal Peteninle 
Ceneral Veygamn iştiralderile 
vücude getirilmiştir. 

Proje bir mukaddemeden ve 
beş fasıldan ibarettir ki bunu 
ajanslar da haber verdi. 

Mukkademe Fransamn hüsnü 
niyetinden, toprağının bir asır 
zarfında beş defa işgal edilmiş 
olduğundan, ve Avrupanın daimi 
bir asabiyet içinde yaşadığından 
bahsetmektedir. 

Birinci fasıl, Cemiyeti Akva
mın emrine Amade bulundurula
cak beynelmilel sivil bir hava, 
bir de bombardıman filosu teş
kilini teklif ediyor. İkinci fasıl 
İt1e Cemiyeti Akvamın emrine 
birtakım kara ve deniz vasıta
sı vermeyi muvafık görüy<>r. 

Üçüncü fasılda beynelmilel 
bir kuVYetin vücu de getirilmesin~ 
den bahsediyor. 

( Devamı 8 inci sayfada) 

SON POSTA 

B AB 'i C: İ BABIRLBB 
• 

Gönil işleri 

T hded• T ı•h M 1 • y •d Müthiş a ı ı es ı at ese esı enı en Bir 

Esrarlı Bir Şekil Aldı 
Tahdidi Teslihat 
Meselesinde 
Zıt Fikirler 

Stokholm 9 - İnmingen ga
zetesi, F raosız murahhas heyeti
nin Tahdidi Teslihat Konferansın
da yaptığı teklifin şüphe ve 
ümitsizlik uyandırdığından tenkit
le bahsetmkte, bu projenin dik
katle tetkik edilmesi icapettiğini 
yazmaktadır • 

* Londra '9 - Observer gazete-
si de Fransız projesinin silihları 
arttırmayı değil, bugünkü hali 
muhafaza gayesini takip ettiği 
için diltkatle tetkike değer olduğu 
mütaleasmdadır. Cenevreye dönen 
Lort Sesil de bu projenin ileride
ki müzakereler için kat'i bir esas 
mahiyetinde olduğunu kaydetmiş
tir. 

(Son Posta - Bu mesele hak· 
kında siya.set alemi sütunumuzda 
teklifin esas ve mahiyeti hakkında 
malfımat vardır.) 

Atmanyanm Noktai Nazarı 
Berlin, 9 - M. Brüning, Al

manyanın tahdidi teslihat hak
kındaki noktai nazarını anlattık
tan sonra Cenevreden ayrılmıştır. 
Bunun sebebi dahili vaziyettir ve 
bilha sa bankalar muamelesinin 
tensiki meselesidir. Bundan do
layı esasen kabinede de fikir 
ihtilafı vardır. Başvelı:ilio aley
hinde intrikalar çewümektedir. 
Maaınafih Reisicümhur Başvekile 
karşı hali itimat beslemektedir. 
Hariciye Vekilimiz Cenevreye 

Gitti 
Moskon, 9 - Molotov, Vo

roşilov yoldaşlarla görüştükten 

sonra Türk Harici} e Vekili dün 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Mısır Başvekili KudUse Gitti 
Kahire 9 - Mısır Başvekili 

Sıtkı Paşa Kudilse gitmek üzere 
bu akşam Kahireden hareket 
etmiştir. Fransız Komiseri M. 
Ponsonun daveti üzerine Sıtkı 
Pqa ayın on birinde ( yarın ) 
Beruta da uğrıyacaktır. 

Müthiş Bir 
Kasırga 

Paris 9 - Reünyon adasında 
çıkan bir kasırga, müthiş bir afet 
halini almışhr. Kasırga alh nok
tada pek müthiş tahribat yap
mıştır. 45 kişinin telef olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

Cerrıirti Akvamda Fransız munıllaslan 
Güega, Dibnenil, Regno 

\ 

Başmurahlıas M. Andre Ter ligö 

lngiliz işsizleri 
Londra 9 - 31 kanunusani·· 

de kayitli işsizlerin miktarı 
(3,738,411) idi. Geçen kanunu
enele nazaran bu yekunda 
( 318,490 ) kişilik bir fazlalık 
vardır. 

Batan 2 M Tahtelbahiri 
Londra 9 - Geçenlerde ba

tan 2 M tahtelbabirinde bulunan 
deniz tayyaresi suyun üstüne çı
karılmıştır. 

Avam 
Kamarasznda 
Muhalefet 

Londra 9 - Muhalefet mev
kiinde bulunan Amele Fırkası 
Reisi M. Lansbury, bazı naz11ların 
bile muhalefet ettikler( mühim 
bau güınrük tedbirleri alan bü
kümeti muahaza etmiş ve bir 
takrir vermiştir. Amele Fırkasının 
sol cenahı tarafından verilen 
başka bir takrirde, hükumetin 
Hindistan ve işsizlik hakkındaki 
siyaseti tenkit edilmiştir. 

M. Lansbury' e M. Baldvin 
cevap vermiş ve hükumetin, yeni 
bir vaziyet karşısında yeni bir 

Hindistanda 
Müsademe/er 

Keşmir, 9 - Handvarada 
silahlanan halkın birtakım kar
gaşalıklar çıkardıkları, dükkan 
ve mağa:ıalan yağL a ettikleri 
bildirilmektedir. Ablan silahlar
dan dört kişi ölmüs, birçok 
kimseler yaralanmıştır. Hükumet 
vaziyete hakim bulunmaktadır. 

Hindenburgun 
Reisicümhurluğu 

Berlin 2 - Çarşamba gUnü 
yapılacak Nazırlar Meclisi inti
hababndan sonra M. Brüning, 
Reisicümhur Hindenburgu ziaret 
edecek, milliyetçiler tarafından 
kendisinin Reisicümhur namzedi 
olarak gösterilmesini kabul edip 
etmiyeceğini soracaktır. SalAhl
yettar mehafilin beyanahna göre 
Hindenburg bu teklifi kabul 
edecektir. 

Cenubi Amerikada Komünistlik 
Montevideo, 9 - Cenubi 

Amerikadaki komünistlik hare-
ketlerinin merkezi burada bu
lunmaktadır. Zabıta komünistlere 
ait yerleri kapatmış ve birçok 
silah toplamaşbr. Her tarafta 
sükun vardır. 

Katil Bir Kadının idamı 
Föniks, (Ariz:ota-Amerika) 9 

İki sandık içinde cesetleri bulu
nan iki kadını öldürmekle maz
nun olarak idama mahkum olan 
Mislers Yud 23 ıubatta asıla
caktır. 

yol tutup tedbir aldığını, hüku
metin bu hareketinin ıyı ve 
doğru dü~ünen vatandaşlar tara
fından tasvip edildiğini söyle
miştir, 

Sır 
Bana ha hikayeyi bir kadın 

dostum anlatb. Dikkatle okuma• 
nızı tavsiye ederim. 

Hikaye, müstebit, lcıskaoç, 
herkesin bildiği" basit bir kocaya 
aittir. Bu adam kadınlara karşı 
fevkalade müvesvisti. işi gücü 
kansinı ciinnö meşhut halinde 
yakalamak için tuzak kurmakb. 
Kadının çekmelerini kanşbnr, 
telefon muhaverelerini dinler, 
mektuplarını açıp okurdu. 

Meseli karısı kendisine tele
fon etse, cevap vermeden evvel 
dinler, kadının yanında bir baş· 
kası bulunup bulunmadığını an .. 
lamıya çahşunuş. 

Kadın üzerine yeni ve gllzel 
bir elbise giyse, bunu bir başka 
bir erkeği cezp için yapbğma 
zahip olurdu. 

Geceleri uzun müddet uyu
maz, kansımn rüyasında bir şey
ler aöylemeaini beklerdi, 

Kadın her eve dönüşftnde 
kocasına umn uzadıya hesap ver
miye mecbur olurdu. 

Halbuki bu adamın kansı 
masum, saf ve temiz bir kadındı. 
Okadar çocuk kalm.ışh ki, fena
lığa aklı ermezdi. 

Nihayet bir gün beklenen fa
cia tahakkuk etti. 

Bir gün kıskanç koca kansı
nın bir çekmecesini kilitli buldu. 
Açmağa çalışh. Muvaffak olama
dı. Karısına anahtarı sordu. 
Kadm anahtarın kendisinde 
olduğunu, fakat vermiyeceğini 
söyledi. Demek ki ortada gtiııah
kir bir sır vardı. Zaten 6te
denberi oyundan ıüphe etmi
yor midi? 

Bu kapalı çekmece onun 
rahabnı bozdu, uykusunu kaçır
dı. Yemek yemez, iş göremez 
oldu. Ne olursa olsun, nasıl 

olursa olsun çekmeyi açmıya 
ve bu sım öğrenmiye karar 
verdi. Bir gfin karısının evde 
bulunmadığı bir saatte bir çilin
gir getirtip çekmeyi açbrdı. Fakat 
ne görse beğenirsiniz; bir kır
mız kutusu. 

Zavallı kadın ilk defa olarak 
kırm.ıı kulanm.iya bqlamıtb. Fa
kat bunu ayıp telakki ediyor, 
ve günahım kocasına göstermek. 
istemiyordu. 

Fakat koca, bu basit meselti 
için günlerce, aylarca evi bir 
cehenneme çevirdi. 

HANIM TEYZE 
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Müellifi: Knut Hamsun Müterci.mi: P. S. 

ikinci Kısım j ezik bir halde idim. Cebimde 
Birkaç hafta sonra, bir ak- bir çakının yarısı ve bir anah-

fam, sokakta idim. tar destesi vardı, fakat bir me

Yine mezarlJklardan birine 
y,idip oturmuştum ve bir gaıe
teye makale yazmıştım. Orada 
çalışırken, saat ona geldi, gece 
oluyordu, kapıları kapıyacaklar
dı. Karnım açta, çok aç. Maal
esef onar kuronlar çok kısa 

bir müddet devam etmişti. Şim
di iki, hemen üç gün vardı ki 
biç birşey yememiştim. Kalemi 
tutanııyacak kadar yorgun ve 

telik yok. 

Mezarlığio kapJsı kapandığı 
vakit dosdoğru evime gitmeliy· 

dim, fakat bir müddet başıboş 
dolaştım. Odamdan insiyaki bir 
tevehlıüşüm vardı, orada her şey 
karanlık ve boştu: içinde muvak -
kat olarak oturmak müsaadesi 

aldığım bir teneke imalathanesi. 
Rastgele yürüdüm, Deponun önün
den geçtim, denize kadar indim 

ve bir sıraya oturdum. Şimendi
fer rıbtamı. 

O an için kederli bir düşün
cem yoktu, sefaletimi unutuyor
dum ve yarı karanlıkta sakiıı 
ve güzel görünen limanın lnan
zarası kar.şmnda kendimi süku· 
net bulmuş hissediyordum. Eski 
bir itiyatla, demin yazdığım ve 

basta beynime o ane kadar yaz
dıklarımın en iyisi görünen yazıyı 
okuyarak sevinmek istedim. Kağıdı 
cebimden çıkardım, görmek için 
gözlerime ) aklaştırdım ve sayfa-

dan sayfaya göz gezdirdim. Ni
hayet bu beni yordu ve kAğıdı 
cebime ko>·dum. Herşey sakin
di: Deniz mavi bir ıedef 
gibi uzaoayordu ve önllmde kü
çlik kuşlar sükiit içinde oradan 

oraya uçuyorlardı. Uzakta bir 
memur yüz ~dım abyor; bunun 
haricinde kimse yok ve bütün 
Jiman dilsiz. 

Senetimi tekrar hesap edi
yorum: Bir çakının yarısı, bir 
anahtar destesi, fakat metelik 
yok. Birdenbire ceplerimi araı· 
tırdım ve yeniden kağıtlarımı 
Çlkardım. Bu mihaniki bir hara-
kct, şuursuz bir fi'li münakisti. 
Beyaz bir yaprak, bakir bir gO
zel yaprak arıyorum ve ... Nere-

, den aklın geldiğini Allah bilir ... 
Bir külih yapıyorum, dolu gö
rünsün diye itina ile ağzını 
kapıyorum ve onu kaldırımda 
mümkün olduğu kadar uzağa 
atıyorum. Rmgir onu da
lı• uzaklara a-ötürdU.. fakat külih 

orada kaldı. 
Açlık cümleiaıahlyeme b8cum 

etmeğe bqlamıştı. lfdda1an pa
ralarla şİflllİt gibi sörihtem bu 
kiğıttan küW.a bakıyordum, ve 
içinde bir şeyler oldatuna İllan
maya çalışarak kendi kendimi 
aldabyordum. Yüksek seıle için
de bulunan para miktarını tah
mine kendimi davet ediyordum ..• 
Eğer doğru tahmin edecek olur

sam küllh benimdi! Dibinde onar 
örlük küçtik güzel paralar oldu
ğunu tahayyül ediyordum. üst 
tarafta da büyük koronlar... Bü
tün kül ih para dolal Şifmlt g5z
lerle ona bakıyordum ve , kendi 
kendimin ıeriki cllrmli olarak. bu 
küllhı çalacaktım. 

( Arkua • .,. t 



. .,,. 
Bir Ölünün D./terinden 

Hainlerin 
• l.f Yüzünü 
Anlatacağız 

tf s.. Posta .. DID bir mnddet·· 
tenberi •Fetmekte olduitı tel
rikalarm bir kwaı bitmek üzere
clir. .. 

Guetemizin biten tefrikalan-
- yeriae karilerini cidden mem
... edecek yeni eserler arqbrır-
•• elimize " 150 ,, lik listeye 
F'en Vatan hainlerinin ~ yfizünil 
_..erea mlhim bir eser ıeçti, 

llmcluk. Ba eserin hainlerin içlerinde 
,.pyan birinin llOt defterlu ilti
aaden 7uıldıinu prdlk. Bir ro
mu kadar meraklı olduktan bq
lm gemç Deailler içia cidden ib
ret verici bir mahiyette bulduk. 
Lrilerimize takdim etmi7e k .. 
ıar venlik. ,,. 

işte ymi tefrikamazdaa lairkap 
61ua: 

AJi Kemal elini denize cloina 
-tarak haykırdı: 

- Şu 1eyyar kulelere bakan, 
Muti el bu haşmetli kuneti b• 
adan maklaştarabilir? 

Ve mliteakıben ke11ditiae 
mahau lank alaeDlde okudu: 

- lehi tasaVYUrU batıl, zebi 
.. yali •uhal ! 

* Sefarethanenin bah~eeinde 
taplan•tlardı : 

- Bu kadar mısınız? Dııarda 
kalan arkadaşlarınız var mı? 

Rıza Tevfik bu suaH ıu ıe
kilde tercüme etti: 
-Asaletli sefir hazretleri ıelim 

..U,orlu, hatınmm aonıyorı.. 
lal bir fikir teatisi için biittlD 
madqlmn burada bulamnasına 
llmm gllteriyorlar, acaba ıktiji
miz var mı? 

* Senem Felesof di1ini a~ 
- F.lmelans, dedi, ıonalta 

... laaaretlerinin biz mllteciler 
laakkmcla ıa.terditf ittim& kab.a 
MpİmİIİ lllİDDettar etti. 

Se,.. felelOf de•am .S.. 
.idi. 

Katip elini bldardı - lnfil• 
.... dı: 

- ICla kelİDİ2. 1. • Baff ıca F astlfar 
Na.ı kaçblar • Mısırda feci 

Wr iatikbal • Az kaldı yakılıyor
lllnh • bdaci kaflle karantinada • 
t.iH mendili • Kahireye giden 
.. ahha .. ar • Mekkeye gidlt • 
"-1 Hlle,m • Hilifet dala· 
ftl'UI Ye ilk btJhşıflar • 
Y alıdedclia Mekkede • Kovuluyor
lar • Mısar sahneleri • Sait Mol • 
ı... rolleri • Hilafet için çalman 
bpJ • Bir kasideden çıkan fü • 
llltl. 

Yann 
Bu .._larcta yeni tefrikamı· 

- mukacWeanesiai tlreceksiniz. 

lllaaW D&dlncl icra memur
..... da: Teıvikiyede Saitpafa ıo
..... da ...Ut 47-2 numaralı W, bap 
._eyi Emlak n Eytam Banka1111dan 
-~ aidatı 5876 tlrk Hraıı mukabi
... bUIHI dereeecle ipotek ır .. 
.,U,.n tlektor lbralaim Şadi e. na
-· ta6 lulman idem• emri üze
rİll• •• .. Ueybin ikametıllauıda ba
l•madljl pbi hali hazır ikametıihı 
tla meçbal ••lunmaıına mebni llinen 
telaliıat lfuı karup olmut bulun
•tundaa mulliaile,W. tarihi ilandaa 
itibaren yirmi pn zarfıada blr itirazı 
YU ise 931 - 585 numara ile dal..eye 
•lraeHtle dermeyan eylemHI ak.I 
tüdird• ..... Jita ieraiyeye teYHdl 
..m.ceti lcleme emri makamma 
kaim olmak her• ilinea t•blit ........ 

SON POSTA 

Acaba Hangisi Kazanacak? 
llemleketleri ...... Niate yapdacak 1932 fhelHk larahçahjl mlsahalma.aa iftirak edecek olan topa, 

topll mcak on beıt ıtmelclir. Amıpa memlokederioiıı bir kısmında bu HDe ı1ze1 intihap edilmemit. baZi 
,Ozeller ise müsabakaya girmek iatememişlerclir. Avrupa glııelinin ~me mlsabakası cama giinü 
icra eclilecektir • 

iVlia Macar Clka- • Mis laailia 
(Stehr· al) 

Mis Ahnaa 
(Belmea• ıl} 

Mis Arjantin 
(laabel • 20) 

Mia...,...,. 
r ...... 

lılis a-,a 
CNina ·ıs) 

Mis Strp 
(Curiç. 20) 

Mis Çek 
(Y anoveç • 20) 

Mil ltalya 
(Rozetta - 18) 

Mis Romanya 
(Uyana • 20) 

Mis Peru 
(Luımila - 18) 
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Heybeliada Vrpurunda 
Bir Çocuk Bırakıldı 

Bayramın birinci güntl ( Heybeliad ) •apurile Haydarpaıaya giden 
Fatma isminde bir Hanımın yamna başka bir Hamm gelmif, bilet 
alacajuu söyliyerek kundaktaki çocuğu Fatma Hanımın kucaiJna 
barakllllfbr. Fakat aradan uzun zaman geçtlti halde çocuğun annesi 
bir daha riizükmemiş, bunun üzerine Fatma Hanım bu metnık çocuğu 
Polise teslim etmiştir. Çocak beniz on bet günliiktiir ve Darülke:ıe
ye verilmiıtir. Polis meçhal anneyi aramaktadır. 

Zeytin lstihsallb 
Muğla (A.A) - Milhta bu 

sene zeytin istibsalltı 5 milyon 
kilodur. Zeytinyağının okkası 
30 kuruftur. 

Yetimlere Yardım 
Mutı. (A.A) - Himayei Etfal 

cemiyeti bu bayramda 50 yetim 
çocuju slfilireddir. 

Dr. Celil Tevfik 
Zllbre'fi ve idrar Yolu 

Hutalaldan MOtehauısı 

Sirkeci, Muradiye caddeai 
No 35. Saat. 2- 6 

Üzüm, İncir 
Alakadar Tacirler lktısat 

Vekaletine Müracat Ettiler 
Çekoslovakya Hükumetinin 

Tlirk üzlm •e incirlerinin ithali-

ni ml\saadeye tabi tuttuğunu 
ve bu yllzden ihracat tacirleri-

mizin müşkül bir vaziyete düt
tüğtinü yazmışbk. İhracatçılan-
mızdaa bir kı~rnı lktıaat Ve
kiletine müracaat etmitler ve 
Vekilet meselenin ehemmiyetle 

tetkiki için harici ticaret ofisine 
teblieatta bulunmuştur. Çekos· 

lovakya ile aramızda en ziyade 
mazhan musaade millet esasına 

milstenit bir muahede olduju 
halde. bu şekilde bir karar 
alınması ıarip &örülmektedir. 

1 Kari Mektupları -r--- -----.~ 

Mi.uıgede 
Usulü Islah 
Edilmelidir? 

Sand.J bedeatenindeki ~ 
yede mahallinde ıahllta çıkanı.. 
emvale ço:.. az kıymet takdir edl
mektedir, mue1' hah ft lölia 
satış fUbesinde 60 - 70 liralık 
halılara 30 lira kıymet tak6 
edili1 or. Bu vaziyet Ic.,... 
ın~da bu mallar ya çok M 
fiatJe atılıyor, yahut ... 
değerini bulm~dığl için, ..ı 
aabibi, eşyasını geri ahy<"~ a. 
vaziyette de halk, beledi~ 
mfizayede idareıine bir retıia 
vermlye mecbur tutulayor. 

Belediye muhamminlere ~ 
dun &atle kıymet takdir etme'• 
için emir verdiii şöylenmekt~ 
Bu ftliyetler lıalkm zaranoa ol
dutu için muhakkak ıurette 
yJah etmek llnmdir. 

O.küau S.U.11• f'I __....._ 
Hın.Osl 

Ne Okutacağlz? 
G.latasaray Liseli tale~ 

rind• ...... llitbat B. ismia"9 
ki kariimiz "Bagtlilkl nesilleN 
ne okutacağız,. mevm• etrafmda 
bazı mitalealarda balamnakm.t. 
Genç kariimiz eliyor ki; 

.. Senede her iiç &)ela bir _. 
haniler arasında bir miiubab 
açmabdar. Jüri heyeti memleke
tin en tanınnuı muharrirlerindem 

·rekkep olmahdır. Mlilabakadıa 
birinciliği kazanan emere 2S 
ikinciliği kazanana 125, biriıael._q ~cuya kadar ela biıw 
madalye vermelidir. BU, kitap 
yazmak için iyi bir teşvik olacak
br. Nihayet halka okumak zewiıl 
verecek ve bize mükemmel e... 
ler kazandıracak olan ba mt-'
baka Maarif V ekiletine ıenedla 
MOO lira gibi ktlçük bir ma..I 
tahmil edecektir.,. 

Oalatuar• ._.ndea 
IHSAN lll11fA T 

Tiftik Ticaretimiz 
Tiftik fiatlerinin ıayritaY 

1Urette ıukutu bu itle uğrapa 
tilccarlan ve mlstaWUeri pell 
lllnntdı bir vuiyete dltlb'mÜflll'ı 
Bu yiiaden ılmdiye kadar m ... 
lekete milyarlar getiren tiftikçil
timiz •e tiftik keçilerimiz ıu bir 
iki sene zarfında tam•mile ,.. 
olacak demektir. Bu ftZİyet k... 
11smda IJU tedbirler al•malıd8'. 

1 : Mevcut bilümum tiftikl. 
haddi liyık bir fiatle ~ ._ 
mahaullnden enel mübayaa 
edilme& ve erbabı ticaret a.. 
atır ytlkten kurtanlmahd1r. 

il : Tüccarlanmız yuiyetleri
ni iade edine.iye kadar keçil_.. 
den aluunakta olan r1sa.. liğwe
dilm eliclir. Bu ytızden hlkômet 
senevi hir buçuk mBJon lira 
kaybedecektir. Tıftikçilijimiz ya-

kın bir atide. bu IHllllckete 
daha çolt menfaat temin edecels 
bir hale gelecektir. Elyevm 1.
tanbulda 25.000 balya stok tif.. 
tik varo. 

Bu vaziyet mubakku ıı·~eth 
ıslah odilmeliJir. 

r.rus-AF A lsMı:-ı· 

Cevaplarımız 

Konya • E:ei~~. ~...,~ 
Hakkı Beye: 

Derhal hulundv!U111D • cria 
en büyük haiır6met .,..... ... -ıa•a ,. . . 
miiıacaat elm. ...,.", 
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azar Beyin 

HASAN BEYiN 

1; Huan Beyin Oğlu - Baba... Senden bu bayram 
... iahmiycccğim. Çünki paran yok. Seni sıkıntıya 
...... İıltemem. 

4: Anl>acı - Pekill. •• Sen akılli bir çocuklUD, hi- ı 
.... seaiale iı yapan zarar etmez. Haydi bakalım. 

7; N•u Beyin Oğlu - Sen saı. Ben ne yapaca
... ...,.,... Hele çocuklar arabaya binainler de ıö-
s' , .. 

----------------------------------------- ------------------------
OGLU 

2; Hasan Bey - Aferin amma parasız ne yaparım? 
Hasan Beyin Ojlu - Ben para bulacatım . 

5; Haaan Be~ otlu - l~te arabayı ı8aledik. Şimdi 
bayram namazı bıtfl', çocuklar buraya gelirler. 

8; Haaan Beyin Otlu - Eh, araba doldu, haydi ço
cuklar timdi hep birden ıarkı söyliyelim. 

YAPTI 

3; Haaan Beyin OjJu - Arabacı başa... Gel sen· • 
ıu arabayı süsliyelim ... Oç bayram güntl bittin arkadzı 
)arımı ben senin arabana bindiririm. Kazancı payl&flnL 

8; Hasan Beyin Qtlu - Çocuklar.. Bu araba ~ 
vadır .. Gelin binin. 

Arabacı - Aman ne yapıyonun? Bedava olur mu? 

9; Çocuklu - A... Ne .... e;lem1onluk... Ana. 
niçin birdenbire durdu? 

~ Hasan Beyin Oglu - E... Bedava ejlence 
olar. Beıer kuruş verirseniz devam ederiz. nda kallliun. bayramda ıekiz lira kaauchm. Bet lirw aenia, üç .. 

bu ' 11; ~uklar - Veririz, veririz, veririL.. Etlence ya- ı 12; Hasan Beyin Otha ( bayramdan aonra ) - ..... 

Huaa BeJia Ojhl .._ lılmiade bet ..... ~ocak var, 11 da bana. •• Cebellezi ••• 
onlar para vermlli& 
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• HARUNÜRREŞIT • Yarın Aşanı ASRI SİNEMADA 
İlk defa olarak 

Cambazhane Çocuğu 7 Ya••• 'f. Jf. .. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları BUyük ve müeaair bir qk •• ........ ......_ 
DllaJwa u ~ilk a.-.... çıdrr:lan akwia ..,,ı-n.., ea.Mzlar, 

oyuncuları araaında cereyan etmektedir. 

Kadm, gilzellipe kayıtsız kalan ı 
erkeği &DICl'lt ba riyum yal· 
dızlarilia zelairli,.laleokti.. ·Erkek. 
muhabbetine li11k bulmadıtı 
lnıvvd kaclnu, )'İlle riyalı iltifat 
dalplm arM1acla aersemlete
cekti. 

W eanlap gllibmediler Ye 

biıilriderim elleriai sıldılar, Hum 
avwcmdalD tom~ul parm&ıdarıll 
soj""*iun•n hadiai ıw • 
içiaclli~ 

- Azizem. deci, Jı.,..eım. - &atı•-. ~ vewe.,im. 
- Sırh da... için laeaia 

i!:::~::r- tozcl bir kita .. 
- &nmh R 5 lm _,t ._ 

etmek idi1wlaa, anlamadım. 
- Tahta seçtim, b&kümdar

larm W llmdan olmü mevldiae 
yül<ael'clim, f abt &ir zevk ala
wadm Deniıd6 ,. .. ,. tll d..aia 

-·· li"•i ... ..,.... - lt.W. 
sibİ1İIL8ir• • sevk iab)ordam. 

- • mt'lb sizden esirgiyen 
kimdir? 

- Binnefia ben t 
- O halde keadiaizi ikaz 

e~ llarelmte geçiniz ve .... 
•ile• ... 1 

- Y.,a ronam. 
--.m? 
- " iJ-um. Yal* icimde 

bir ı ı ma var, ruhumda d.ıima 
ve d .. M ... Bir katre ıal • .&,en 
bir feryat yükseliyor. Fakat 
ce ap pk. 

- Kahil ..ı ?.. sm. Ma-
nuzd• öyle bir emir yüksel in 
de diİllyanın dört tarafından size 
ıu, f&illp, •-e• ft ketw 
uzatJI IR 1 ilme 11..1 i ..... 191 

Zlbeyde hmau siylerken bir 
ftadeh nebiz doldurdu, Kocasına 
urıatb w aoma aizleriade bir 
)'angın parlatarak ilive etti ; 

- itte ben vazifemi yapıyo
rum. lliinlalıa .. ilk., bekli
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MELEK ve ELHAMRA 
ainemalarunn programlan1n birlta.ç gün daha temdit ettlkl•ini ve 
rlrmek fıuabna nail olacaklarını atrenmelde memnun kalacaklardır. 

MELEK SiNEMASINDA ELHAMRA SINEMASINDA 
Jean Murat •e Kathe- de Nagy ikinci Titrkçe- sözlu ve .-kdı 
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Çin Daha iyi Mukavemete 
llmrl••• 

Şanghay 9 - Çin h&ki'ımeti 
Japonlara daha iyi mukavemet 
edebilmek için memtebti d&t 
nkeri nnntakaya ayırmlŞbr. Htl
kümet reisi Vang-Çing· Vey, Çin 
hükümetiain ecnebi diplomasisinin 
yardımım temin etmiye çalıştığı· 

nı söylemiştir. 
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• 
Cülô.sumun Başında iyi Adamlar 

idi Kalbur Üstünde 
Bunlar Şimdi 

NAKlıJ ZİYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-226-

Öğleden sonra Doktor Rifat 
B. geldi. doktor Abf Beyle be
raber Abdülhamidi tekrar mu
ayene ettiler. Geceye nisbeten 
daha iyi buldular. Abdülhamit, 
doktorların verdiği ilaçlan, içme
mitti. Bunu açıkça söyledi: 

- İlaçlan, henüz içmedim. 
Hatta buna lüzum da görmedim. 
Çünki rahatsızlığımın sebebi an
ııldı. Sinamekinin içine tarçm 
koymuşlar. O, sancı verdi. 

Dedi. 
Abf Bey, esasen Abdülhami

din mütemadiyen sinameki alma
•ına taraftar değildi. Buna yine 
itiraz etmek istedi. Fakat o, der~ 
laal cevap verdi: 

-Böyle söylüyorsunuz amma 
doktor bey, ben tamam on beş 
ıenedir ki her gece sina:neki alı
rım. Hiçbir zararını görmedim. 

Dedi. Doktor Rifat Bey, onun 
lau fikrini tebdil etmek imkanı 
olmadığını anladığı için, siname
kiye bira:ı. papatya karıştı
nlmasını tavsiye etti. 

Abdülhamit. kendisini hasta 
ıöıtermek istemiyordu. Bunun 
için doktorları oturtarak Şöhret
tin Ağaya kahve emeretti ve 
ıonra ah vali hazıradan bahse 
başladı. Bir aralık doktor Rifat 
Beye: 

- Sel4oikten ne haber? .• 
Acaba islimlara eza, cefa edi
yorlar mı? 

Diye sordu .. 

* Geçe, doktor Atıf Bey saray-
da kaldı. Abdülhamidi tekrar 
muayene etti. 

24 Nlaan 332 

Bu sabah Abdülhamit yine 
ıstırap çekiyordu. Şimdi de (Dizan
teri ) den korkuyordu. Doktordan 
( Sulfat dösut ) istedi, 

ilaç geldi. Fakat Abdülhamit 
iliç kutusunu elinde evirip çe
virdikten sonra: 

- Yarın sabaha kadar ba
kalım; nasıl olacağım. Eğer 
rahatsızlığım geçmezse, ozaman 
alının. 

Dedi ve ilacı almadı. 

Fakat öğleden sonra ağrılar 
yine onu mmtarip etmiye başladı. 
Tekrar doktora haber göndere
rek harem dairesine celbetti. 
Tekr&r kendini muayene ettirdi: 

- Acaba ne alsam? .• 
Diye· sordu. Doktor, ( Man· 

ye:zi Hanri ) tavsiye etti. İliç 
geldi. Fakat o zaman: 

- Biraz rahatlandım. Hele 
dursun. 

Dedi. 

* Bugün Abdülhamit yine ma-
nalı bir şey söyledi. Uzun uza
dıya Fransızlardan, Almanlardan 
hunların siyasi hayatlarında rol 
~Ynıyan mühim zevattan bahset
tıkten sonra sözü bizdeki 
ıiyasi ricale intikal ettirdi ve 

- -
Gitti, Ortada Kimse Kalmadı 

derin derin içini çekerek şu 
sözleri söyledi : 

- Eskiden, cülusumun ipti· 
dalarında ıyı adamlar adeta 
kalbur üstünde idi. Bunlar birer 
birer gitti. Ortada kimse kalma
dı. Kalbur aJtında kalanlardan 
çok fenalık gördüm. Benim fela
ketime sebep olan bunlardır ... 

28 Nisan 332 

Artık Abdülhamidin karnın· 
daki ağrılar tamamen kesildi. 
Şimdi de başka birşeyi merak 
ediyor. 

iki gündenheri Naciye Ka
dmefendi ile Abit Efendi öksü
rüyorlardı. Bugün öksürükleri 
biraz daha arth. Hemen doktoru 
çağırtarak: muayene ettirdi. 

- Sakm, boğmaca olmasın?. 
Diyor ve öyle olduğu takdir

de nekadar devam edeceğini so
ruyor ve Ahit Ef. yi gazhaneye 
göndermek istiyor. 

50 nisan 332 

( Kütüleınare ) muzafferiyeti 
Abdülh.ımidi pek sevindirdı. Fa· 
kat ayni zamanda aklına fena 
şeyler de geliyor. 

- Böyle on üç bin İngiliz 
askerinin esir olmasına İngilizler 
kabil c!eğil tahammül edemez. 
Herhalde bunun intikammı al
mayı düşüneceklerdir. Korkarım, 
~lran) cihetinden Ruslarla birleşip, 
lranlıları da aleyhimize çevirerek 
bizi o cihetten tazyik etmiye 
teşebbbüs etmesinler. Eğer İran 
hükumeti aleyhimize dönerse, 
Irak cihetinde bazı (Rafazi) aşi
retler vardır, Onlar da İranlılarla 

birleşşirler. Zaten bu aşiretler, 
ötedenberi biı.e karş' busunıet 
beslerler... İngilizler, bu !efer 

·behemehal Yunanistan üzerinde 
tesir yapacak ve her ne pahasına 
olursa olsun onları harbe soka
caklardır. Bu da bizim için 
endişe edilecek birşeydir. Baka
lım ne olacak ?. Hemen Allah 
encamını hayreyliye. 

Diyor. 

Bu ıabah Abdülhamit yine 
ağrılarla kıvranıyor. Bu defa da 

sinamekiye papatyayı fazlaca karış· 
tırmışlar. Buna, fena halde canı 

sıkıldı. Yarın sinameki almamaya 
karar verdi. 

Abdülhamit Şehremini (Can-
bulatm istifa ettiğini gazele 
görür görmez memnun oldu. 

- Kendiş!oi hiç tanımıyorum. 
Çünki, o da (Yenilerden) ... La
kin anladığıma göre dik kafalı 
bir Çerkez... Galiba (Ciheti as
keriye) ile geçinemedi. Halkı da 
biraz tazyik ettiğini zannediyo· 
rom. Böyle zamanlarda halkı çok 
sıkıştırmıya gelmez. 

Dedikten sonra, sözil harbe 
intikal ettirdi. Almanlarla birleşe· 
rek harbe girmemizin, ( ehveni 
şer) olduğunu söyledi. 

9 Mayıı 331 

Hava, birdenbire fena halde 
soğudu. Adeta, kış geri geldi. 
A bdülhamidin dizleri ağnyor. 
Günde birkaç defa dizlerini 
kolonya ile uğduruyor. 

(Arkuı var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Söyliyelim ... 
.. .. 

Size Tabiat in izi 
NECMİYE H. ; Sakin ve 

ağırba ş 1 ı dır. 
Herkese açıl· 

maz, çabuk 
ahbap ve lau
bali olmaz, 
sokulgan de
ğildir. Ev işle· 

rinde intizam 
ve temizlik 
bahsında ti-

tizlik gösterir. 
Eşyasının kıymetini ve hüsnü is
timAlini bilir. • 17 SALİME H. ( F otoğrafi der-
cedilmiyecektir ) Mahçup ve tu
tuktur. Fazla konuşmaz, itiraz et
mez, uysallık gösterir, takdir ve 
teveccühten hoşlanır, çabuk ina
nır ve kanar, teşvike kap:lır. Ar
kadaşlarının hareketlerini taklit 
eder, fiil ve hareketlerine kendi
liğinden bir şey ilave etmez. 

• t 9 HA TiCE H. ; ( F otoğrafmın 
dercini istemiyor ) Doğru sözlü 
ve fakat bir parça serkeştir. 
inatçıdır. intizam kuyudatile ken
dini üzüntüye sevketmez. Her
kese uysallık yapmaz. Sevdikleri 
azdır.Söz altında kalmak istemez. 

NiY AZI BEY ; Ciddi ve va
kurdur. Şah
siyetine ehem
miyet veril
mesini ister, 
küçük görül
mekten tenkit 
ve muahezeyi 
mucip hare

ketlerden iç

tinap eder. iş
lerine bile, 

riya ve tabasbus karıştırmaz, tok 
söılüdür .. Aile mesailinde taassup 
ve hassasıyet gösterir. 

• 18 MÜNiRE H. ; ( Fotoğrafı 
dere edilmiyecektir ) Şen, ıakrak 
ve bir parça da hoppadır. Ebe
veyni tarafından fazla ıevilmiş 
olduğundan bir parça da şımank
çadır. Elinden iş gelirse de ev 
işlerine rağbet etmez, sinemaya, 
tiyatroya, romana düşkündür. Pa
rayı israfla sarfeder. 

..---------------------~ 
Fotoğraf Tahlil Kupo~unu ı 

1 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. j 
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Bugünün Romanı 
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çok ıyi bildiğimi iddia edemem. 
işte şöylece .. hayatta lazım o1a· 
cak kadar ... 

Kaltak.. kaltak, ha... Hiç bil
mediği, tanımadığı bir kıza kaltak 
diyebilmek için, bu adam ken
dinde nası) bir kuvvet, nasıl bir 
hak buluyordu?.. Ben bir köylü 
idim. Hatta, adi ve sefil bir 
tülün amelesiydim. Fakat o 
menfur keHmeye hak kazananlarla 
hiçbir :zaman kıyas edilemiye· 
cek kadar temizdim. Ya sonra 
o reziline iftira... Beni patronla 
öpüşürken görmü~ ?.. Nerede, 
nezaman ?... Aman Yarabi.. bu 
adam, bunu söyliyebilmek için 
acaba vicdanını nasıl susturmuş •• 
kalbi ve lisanı, bu umul
maz cör' eti nereden bulmuştu? .• 
Ben, hayatta sefil ve perişan ya
şamamak için, şu köşeye çekil
miş.. bütün ümidini minimini 
bir makinacağızın cılız tellerine 
bağlıyan, akşama kadar çalıştık
tan sonra, parmaklarının ucu sız
lıya sızlıya anasının koynuna ko
şan zavallı bir kızdım. Eğer bir 
kaJtak olsaydım, eğer şununla, 
bununla öpüşmekten zevk duy
saydım, burada ne işim vardı? .• 
Haniya öyle fevkalade bir güzel 
değilsem bile yine böyle birçok ah-

ın akları arkamdan koşturacak kadar 
bir yüziim ve vücudüm vardı. 

Burada hergün akşama kadar 
yalmz başıma oturup makinenin 
çıtırtısından sinir metlerine uğra
maktansa; gider, gençliğimden 
ve kendi halime göre güzelliğim· 
den başka suretle jstifade ederdim. 

Ah yarabbi; fU anda bizim 
tütün deposunu o kadar arıyo
rum ki... Eğer orada olsaydım, 
bana da birisi birşey söylese idi, 
onunla saçsaça, haşhaşa gelir .• 
Ona haddini bildirirdim. 

Birden bire kapım açıldı. Sait 
Beyin: 

- Buyurunuz efendim:. bu· 
yurunuz. 

Sözleri arasında odama ufak 
tef ek bir adam girdi. Sa it Bey 
de onu takip ediyordu. 

- Efendim!. Bizim daktilo .• 
Kevser Hanım. 

Sait Bey beni prezante eder
ken ikisi de masama doğru iler· 
liyorlardı. 

Hemen ayağa kalktım. Ciddi 
bir tavır ile gelen adamı başımla 
selamladım. Bu adam, ufak tefek 
olmakla beraber pek azametli 
görünüyordu. Yüksekten bakan 
gözlerile beni süzdükten sonra 
sanki iltifat ediyormuş gibi bir 
tavtrla sordu : 

- Hangi mekteplerde tahsil 
ettiniz küçük hanım ? .. 
'=I Zaten kalbim mahzundu. Bu 
tuhaf sualde adeta bana doku· 
nur gibi oldu. Önüme bakarak 
cevap verdim: 

- Hususi tahsil gördüm bey
f endi. Sertifikalarını var ... 

Dedim, fakat sesimin de titre
diğini hissettim. 

- Sait Beyefendi sizden çok 
memnun... Çok iyi Fransızca 
bildiğinizi de söylüyor. Hatta 
başka lisanlar da biliyormuşsunuz. 

Fakat, bu sözleri Türkçe de
ğil, fransııca olarak söylüyordu . 
Ben de fransızca cevap verdim: 

- T cşekkür ederim. Gerek 
Fransızcayı, Kerek diier lisanları 

- Çok iyi •. çok iyi. •• 
Derken Sait Beye döndü. 

Türkçe olarak sordu: 
- Küçük Hanımın maaşı 

ne kadar? 
- Otuz beş lira efendim. 
- Azdır.. beş lira daha 

zammediniz ? .. 
- Hay hay efendim. •• 
İşittiğim bu sözlerden hayret 

ederek onların yüzüne bakarken, 
bir an için Sait Beyin gözlerile 
karşılaştım. Bu gözlerde, üzün• 
tülü bir mana vardı. 

Hiç beklemediğim bu taltife 
karşı ben teşekkürler ederken 
onlar odamdan çıktılar. Öteki 
odaJara gittiler... Şimdi beni 
büyük bir merak alm.şb. Acaba 
bu adam kimdi?... Hem bunu 
düşünüyor, hem de kendi ken
dime diyordum ki : 

-Gördün mü Kevser?. Garip 
kuşun yuvasını, Allah yapar. Bi
raz evvel, terbiyesiz, münasebet
siz bir herif kalbini kırmış .. Seni 
yese düşürmüştü. Şimdi de ıyı 
kalpli bir adam seni takdir etti, 
sevindirdi... Hele dur bakalım. 
Sabret ... Anlaşılıyor ki bu hayat 
böyle geçecek... Düpedüz geçen 
amele hayatından sıkılıyordun. 
Onu istihkar ettin. Bu hayata gir-

din. İşte bu hayatın böyle muhtelif 
merdivenleri olduğu görünüyor. 
Bunlann bazısını inecek ve bazı
sını da çıkacaksın .• Elverirki dikkat 
et. Ayağın kayıp ta sırt i.istü 
düşnıiyesin. 

Bu aralık, Sait Beyin odasına 
Hasanm girdiğini işittim. Hemen 
koştum, ara kapıyı açtım. Hasan, 
cigara tablalannın külünü bir 
kağda boşaltıyordu. Hasana 
ıordu111: 

- Kuzum Hasan bili.yor mu
sun, bu Bey kim ? 

Hasan, biraz bana doğru 
eğilerek cevap verdi : 

-A ah .. Amma, bizim Beyin 
şatafatlamasına bakılırsa, her 
halde bir kalanton adam olacak. 
evet, onu ben de anlamıştım. Fa
kat asıl öğrenmek istediğim , bu
ıatın şahsı ve hüviyeti idi. 

Aradan bir çeyrek kadar geçti. 
Koridorda ayak sesleri peyda 
oldu. Artık gidiyorlardı. Dış ka
pıya yaklaştıkları vakit kapıyı 
ara1ık e Uiın. Baktım, bizim mu· 
hasebeci de beraberdi. O zat 
muhasebecinin elini sıkarak veda 
etti. Ve sonra: 

- lnşaallah bu sefer müstefit 
o'u:s·ınuz. 

Dedi. Demek ki, geçtiği yer
lere ihsanlar saçan bu zat, mu
hasebecinin tanıdığı bir zattı. 
Sait Bey, onu yalmz bırakmadı. 
Arkasını sıvaya sıvaya, kapıdan 
çıkardı.Yalınız kalan muhasebeci, 
dudaklarında memnun ve püriimit 
bir t ebe:;sümle geri dönüyordu. 

( Arkası v .ır ) 

,-- J 
Ekmeğinizi tartırınız. 1 

N<1rh tartı iizerinedir. 

! \ ] dan 1:-tyı· , ~ .. 
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BiBAYI 
Umumi Harp Nasıl patladı ? l __ B_u_su_·ıu_nda N.!!,erE!?s~ 

" Gençlik ,, Nakleden: H. R. -84- Yazan: Emil Ladvig 

- Kı.ıım Doktor: Semi Ekrcme -

Ben Parise BöyleBir Şey Yazamam.Bu, 
Hiddetten B?ska Ne Netice Verebilir? 

.;J 

Ağustosun biridir, ilanı harbe 
rağmen Greyin tavrı hareketinde 
büyük bir kat'iyet yoktur. Al· 
manyaya herhangi bir vaitte bu
lunmayı reddediyor, bu, Belçika
ya dokunmadığı halde bile böy
ledir. Bir tebeddül ika edebil
mek icin pek geç olan bu hare
ket, şayet Moltke bizzat: 

-"Belçikadan vazgeçmek ln
gi•terenin bitarafhğma pek fazla 
bir bedel vermek olurdu, çünki 
taarruı~ ancak Belçikadan geç
mekle kabildi.,, suretinde itiraf
ta bulunmasaydı, lngiltere zim
metine büyük bir hata olurdu. 

Vaziyet bu badireye dayanın
ca Grey son bir vasıtaya müra
caat etti: 

Almanyaya ve Fransaya her 
biri müsellah oldukları hal
de kendi hudutları dahilin
de hareketsiz kalmalarım, bu 
tarzı hareketin İngilterenin bi· 
taraflığını temin edeceğini bil
dirdi. Bunu Almanlar kabul etti
ler: Filhakika senelerce müddet 
iki cephede harp etmek mecbu· 
riyeti hesap olunup durulurken 
şimdi yalnız bir cephede harp 
edebilmek bulunur bir fırsat 

değildi. 

Fakat Grey bu cevabı Kam
bona teblig ettiği zaman Fran
sayı bağlıyan ittifakı bilmiyormuş 
gibi soğuk kanlılıkla şu cümleyi 
ilAve etti : 

- Fransa bu teklife mümaşat 
etmezse bu, kendisinin bir ittifak 
ile bağh olmasından imbias etmiş 
olacakhr. Halbuki Ingilterenin 
öyle bir ittifak ile bir alakası 
yoktur. Hatta onun şeraitini de 
bilmemektedir.,, 

Kambon bunun üzerine mutat 
olmıyan bir rol yaptı ve yüksek 
bir sesle: 

- Ben Parise böyle birşey 
yazamaml Böyle bir haber hid
det ve isyandan başka ne netice 
verebilir? Her Fransız "Bize iha
net ettiniz! diyecek!,, diye ba
ğırdı. Hakikatte ise, Almanyanm 

1 

Avusturyaya yaptığı gibi, İngil
tere F ransaya açık bono imza
lamanuştır. Fakat sekiz senedir, 
hele son iki sene zarfında Fran
anm tehlike karşısında Jngiltere
ye itimat ve istinat edebileceğini 
daima ihsas etmiş değil midir? 

Kambon bağırır: 
- Demek şimdi Alman do

nanması Manşe girebilecek ve 
bizim müdafaasız sahillerimizi 
dövüp oradan taarruz edebilecek, 
öyle mi? 

Grey bu sual karşisında rli· 
cat eder; 

- O zaman bizde efkarı 
umumiye değişir! 

Jt 

Ertesi gün - ağustosun ikir.ci 

r 
Kaçak et almayınız. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. ________ _J 

}{pr tarafta harp 'Cle darp sahneleri 

gunu, Kambon hiçbir \eyi ihmal 
f. tmez ve heyeti vükela müzake
rede bulunduğu bir sırada, Al
manya tarafından yeniden hudut· 
larda tecavüz vukuunu bildirir. 
Grey Almanlar tarafından taar
ruz vuku unda Fransa sahilleri:ıin 

himayesini lemin hakkında Avam 
kamarasının reyi munzam olmak 
şartile karar alır; halbuki Kama
rada muhalefet yoktur. Aza, 
harbe girmiye hazır bulundukla
rını beyan etmişlerdir. Kabine de 
daha iki gün evvel reddettiği 
halde bir gün evvel Çörçilin 

kendiliğinden beyan ettiği veç
hilc bütün donanmanın se
ferber haline vazına riza gös
terir. Kambon genis bir nefes 

alır, ümidi tazelenir, aklı başına 
gelir. Şimdi yalnız Almanyanın 

Belçikaya girmesine dua etmek· 
tedir. Belki on senedfr, birçok 

seler, harp zuhurunda bu hadi
kimscnin böylece vukua geleceğine 

kanidirler. Bu vukuatın sonunda 
bir sofra etrafında toplanmış 

olan mutedil nazırlar İngilterenin 
büyük bir maharetle adım adım 

harbe sürüklendiğiai itiraf el· 
mekte müttefiktirler ... 

Grey Fransaya ve Almanyaya, 
muharebenin taliini ve mukad-

deratını tayin edecek suali, yani 

Belçikanm bitaraflığma riayet 
edilip edilmiyeceğini sorduğu 

zaman sadece Fransız sefiri 
Kambon miisbet cevap verir: 

- Biz Belçikaya taarruz et
miyeceğiz, der. 

( Arkası var ) 

Ümrük Mu af aza Umu 
Ku andanlığından 

1 - 184 t Numaralı kanun mucibince terhis edilmiş Gedikli 
başçavuşlardan layik görülenler gümrük kıt'alarının takımbaşılı
ğında istihdam edileceklerdir. 

2 - Ordu ve jandarmada fiil hizmetini bitirerek terhis edil
miş olup ta terhisinden iki sene geçmemiş olan Gedikli başça
vuşlardan Cenup hududunda bu maaş ve bu vazife ile çalışmaya 
istekli olanların hangi kıt'adan hangi tarihte terhis edildiklerini 
ve terhis vesika numaralarile adreslerini bildiren istidalarını 
Ankarada Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına göndermeleri 
tebliğ olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

Yeni Tertip Başlamıştır. 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 
50,000 numara kamilen ikramiye 

veyahut amorti kazanacaktır. 
1. ci keşide 11 Şubat 1932 

Büyük ikramiye 30,000 
LİRA D 1 R. 

_,_ 
Antonyonun hayatında fiç 

mühim devre vardı.. Napoli se
malarını kurşuni bulutlar kapla
dığı, yağmurun eıki kaldırımları 
kamçıladığı ve tozlu, ısırıcı rüz· 
girm ağzınızı tıkayıp ciğerinizi 
şiıirdiği anlarda, Antonyo hatıra· 
sanı bu üç büyük devre llzerinde 
oyalardı. 

Bunların birincisi ilk çocukluk 
hatıralarıdır. Siyah renkli ve 
yepyeni elbisesi içinde gururla
nan nahif vücudu, Napoli sokak· 
larında oyunla geçen hayatı, ma
sum bir neşe ile gülen gözleri .. 
Bütün bunlar çok eski bir mazi· 
nin hahralarıydı. 

Antonyonun ikinci mühim 
devresi on üç yaşından sonra 
bizzat para kazanmasile başladı. 
O zaman babası ona parasını 
isteaiği gibi sarfetmesini söyledi. 
Antonyo civarındaki panayıra 

gider, ve kolunda bir yığın alaca 
renkli balonlarla eve dönerdi. 
Tabii bu balonlar ertesi sabah 
patladığında bu lüzumsuz isra
fından dolayı babası ona darılır
dı. O bu balonları niçin aldığım 
söylemez. Yalnız "onları kendi 
paramla aldım,, derdi. 

Fakat gençliğinin üçüncü mü
him devresi esrar ve eğlence 
diğer ikisini bastırdı. 

Antonyo on sekiz yaşına gel· 
mişti. Esmer derili, nahif vücutlu 
hakiki bir Napoli çocuğunun 
letafet vo azametile iskelenin 
üzerinde duruyor, halatları, demir 
zincirlerini düzeltert.k babasına 

yardım ediyordu .. Güneşin kızgın 
harareti yüzüne ve çıplak kolla
rına tunç rengini vermişti. Üstün
de eski ve yırtık bir caket, 
bacaklarında çamurlu bir panta
lon vardı. Fakat o bu pejmürde 
ve perişan kıyafet içinde yine 
güzeldi. 

Sıcaktan bunalmıştı. 

- Baba dedi, bugün öğle 
uykusu yok mu ?. 

Babası kırmızı bir kasket 
içinde saklanan başını oğluna 
çevirdi: 

- Bugün ( Albergo Reyi ) 
otelinden bir fngiliz ailesi gele
cek dedi. Onları sandalla gez
direceğiz. 

Antonyo cam sıkılmış gibi 
yüzünü buruşturdu. Çüoki o İn
gilizleri hiç sevmezdi. Ne vakit 
babasının sandalına binip gez
meğe çıksalar, bozuk italyanca
larile mütemadiyen konuşurlar, 
Antonyo içinin sıkıntısını onlar
dan güç saklardı.. Babası ona ta 
küçüklüğündenberi riya ve ilifa
tın para kazandırdığını söylediği 

halde o bu tabiatten nefret 
ediyordu. 

- Ben yatmak isterim, gez
dirmek istemem ve ... 

Daha sözünü bitirmeden ba
bası önüne birkaç soluk mavi 
renkli yastık alarak; 

- Antonyo bunları yere ser 
dedi. Ve Allah aşkına bu ma
nasız hulyalardan vazgeç. Sen 
basit bir balıkçı ailesinin oğlu 
yerine sanki deli bir artist aile
sinin oğlu gibi hareket ediyorsun. 

Çabuk ol! İşte geliyorlar!.. 
Antonyo aldırmadı bile.. ba-

·ı şını kaldırarak uzun uzun esnedi. 
Beş kişilik neşeli bir grup bu 
küçük sandala doğru geldiler. 
Bu grupun üçü erkek ikisi ka
tımdı. Antonyo ilk görüşte bu 
erkeklerden hoşlanmadı. 

Cigaraya ve kumara pek faz· 
la müptela olan bu uzun boylu, 
çatkın çehreli adamlar, sandal 
küçük bir kızaktan denizin mavi 
sularına kayarken ahmak ahmak 
bakıyorlardı. Kadınlardan birisi 
de ihtiyardı. Fakat obürü ... 

Evet obürli, pürüzsüz açık 
alnından taıan altın sarısı buk
leleri, bol bir neşe ve masum 
bir saffetle parlıyan mavi göz
lerile, bir çocuğunki kadar kü
çük bir kadınınki kadar tatlı 
dudaklarile çok güzel bir İngiliz 
kızı idi. Antonyo bu güzel vü· 
cudu hafif bir meyille eğilerek 
sandala girerken seyretti.. O 
vakit bu seyyahlara karşı çok 
nazik muamele etmek mecburi· 
yetinde olduğunu anladı. 
· Çünki onlar bu kızın arka
daşı ve oda bir kadın kıraliçe
siydi. Vay canına bu ne hoı şeyi 
Diyerek Antonyo birdenbire 
kızaran yuıunu kıç taraftaki 
kalın halatların üzerine eğdi. 

Babasının sert emirleri, kürek
lerin auya dalıp çıkmasından hisıl 
olan şırıltıları, konuşanların kah· 
kabalar içinde kaybolan sesleri 
kulaklarında uğulduyordu. O za· 
man coşmuı bir heyecanın vücu
dunu kapladığını, kanının damar
larını tazyik ettiğini hissetti. Bu 
genç kızın nazarları altında kıya
fetinin perişanlığından sıkılıyor, 
sanki karşısındakini yakacak 
kadar kuvvetli bir ateşle parlıyan 
gözlerini, onun göılerile karş· 
laştırmaktan korkuyormuş gibi 
başını kaldıramıyordu. Erkekler· 
den biri ona "nereli,, olduğunu 
sorduğu vakit, çok tatlı ve bo
ğuk bir sesle onlara cevap verdi. 

Sandal gezintisinden dönmüş· 
Ierdi. işte o zaman gözlerinin 
önünden bir dakika sonra kaça· 
cak olan bu şaheseri en son de
fa görmek için başını kaldırdı. 
O vakit gözgöze geldiler. An· 
tonyo belki hayatında ilk defa da
marlarında dolaşan kana eritecek 
kadar müthiş bir hararetin vlicu· 
dunu kapladığını hissetti. Oka
dar dalmıştı ki az kalsın seyyah
lardan biri, sandalın kenarında 
şaşkmhkla unuttuğu halatlara 
takılıp denize düşecekti. Baba
sının kaba küflirlerine aldır
madı. Gözlerini genç kızdan ayır
mıyor, onun berrak gözlerinden 
manaları anlam1ya çalışıyordu. Evet. 
Bu genç kızm gözlerinden, balık
çının pis ve kaba bir elbise için
de saklı güzelliğine alakasız kal
dığı anlaşılıyordu. 

Anlonyo akşam Dzeri evine 
döndü. Sofranın başına oturup 
hiç değişmiyen balık ve kırmlZl 
şaraptan ibaret olan yemeğini 

yerken kalbinin derinliklerinden 
gelen bir şarkı tutturdu. Haya· 
latın karanlıklarına daldı.. Ba
bası oğlunun bu akşamki dal
gınlığını farketti. Sert bir sesle 
söylendi; 

- Antonyo kendine gell 
İşlerin çok olduğu böyle bir gün• 
de uyur gibi düşünmek olnıaz ..• 

( Arkuı var ) 
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Keşif bedeli 362 lira 54 kuruş olan Haller İdaresi Başmemur

luğu binası tamiri 15. 2. 932 pazartesi gü~ü iha~e edilmek iizere 
açık mfinakasaya konmuştur. Teminat akçesı 27 lıradır. 

• Sular idaresi iç.in mubayaa olunacak deveboynu, manşon, vana, 
galvaniz boru lehin kamyotaları, pafta takımı boru anah
tarları, musluk

1

lar, Terkos muslukları, katranlı ip ve saire gibi 
malzeme ı 5 • 2-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 92 lira 50 kuruştur. 

* Fen erde Haraççı Kara Mehmel mahallesinde Fener caddesinde 
42, 44, 46, numaralı mahalden müfrez 208, 44 metro murabbaı 
mahal kiraya verilmek ve 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 112 
lira 50 kuruştur. 

* Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Kocamustafapaşa cadde-
sinde kain ve heyeti umumiyesine 400 lira kıymet konulan 99 No. 
hane enkazı satılmak ve 15 - 2 - 932 pazartesi günü ihale edilmek 
Gzcre açık müzayedeye konulmuştur. Teminat akçası 30 liradır. .. 

Beher metro murabbaına 8 lira kıymet konulan Aksaray 
yangm yerinde 73 üncil adada 2155,2159,2162 harita numarala 
arsalar arasında 1,26 metre yüzünde 39,31 metro murabbaı saha-

sınde belediye mah arsa taksitle satılmak ve 15-2-932 pazartesi 
güoü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçe 
ei 23 lira 50 kuruştur. .. 

Beher metro murabbaına 2 lira kıymet konulan Karagümrük 
yangın yerinde Haticesultan mahallesinde 55 inci adada 459, 466, 
461, 458 harita numaralı arsalar arasında yüzsüz 7,82 metro mu
rabbaı sahasında Belediye mali arsa sablmak ve 15-2-932 pazar
tesi günU ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 1 lira 50 kuruştur, 

Teminat akçeleri nakten kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye 
alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hiikfımetçe 
muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. 
Bu şekilde teminat makbuz veya mektubunu kapalı zarflarda teklif 
mektubunun içerisine koymak icap eder. Açık müzayedelerde ise 
yalnız teminat makbuz veya mektubunu getirilmekle olur. 

işin nev'ine göre Ticaret Odası ve Fen vesikası lazımdır. 
Yukarda yazıla işler hakkında izahat almak, şartnamelerini ve 
sairesini gÖrf!lck için hergiln Levazim Müdürlüğüne müracaat 
edilmelidir. ihale günü ise saat on beşe kadar Daimi Encü
mene müracaat etmelidir. 

l•tanbul Dördüncü icra Memur
lutandan: Tamamına yedi bin lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda 

Katip Mustafa Çelebi mahallesinde 
Hocazade ıoknğında 10 numar'41ı 

hanenin tamamı 10-3-1932 tarihine 
müudif perşembe günü öğleden 
•onra saat 14 ten 16 ya kadar lstan
bul Dördüncü icra memurluğunda 
.ablacaktır. 

Satıı şartnamesi 25-2-932 tari
binde divabaneye talik olunacaktır. 
Arttırma Emlak ve Eytam Bankası 
Kanununa te\•fikan bir defa o!up 
en ziyade artıranın üstünde bıra

kılacaktır. Arttırmıya iştire>lc için 
yüzde yedi teminat akçesi lazımdır. 

Alacaklılarin ve irtifak hakkı 

•ahlplerinin bu haklarını ve hususile 
Ja;:z. ve maaarife dair olan iddialı· 

nnı ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde biJd rmeri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlnr satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Alakadar
ların icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine güre tevfiki hareket 
etmeleri lüzumu ve müterakim vergi 
\'C belediye vakıf icaresi mü,teriye 
aittir. Daha fula. malumat almak 
isliyenlcriıı 9.ll-30'l dosya numarasile 
memurumuza müracaatleri ilıin 

ölunur. 

İş arıyoruz - Şirket veya mü
esseselerde ve yazıhanelerde orta 
hizmetlerinde iş arıyoruz. iyi bon 
ervislerimiz vardır. 

Adres: Sirkeci Hocapaşa Ebussuutl 
caddesi numara 6 Jüdit, Roza 1 

•• 
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Yeni Neşriyat 

TUrkiyede Suçlu Çocuk 
Amerika Kolombiya Darlllfü

nunu mezunlarından Hilmi A. 
Melik Beyin "Türkiyede Suçlu 
Çocuk,, unvanlı bir eseri çıkmış
hr. Cürmün irsi olup olmadığı, 
ıuçlularla mücrimlerin tefriki, 
aile ahenksizliği, evl4tlık ve hiz
metçi kızlar, fuhuş, Patolojik 
vak'alar, hapishaneler, çocuk 
mahkemeleri, aıri hapishaneler 
mevzulan ruhi ve içtimai bir 
gözle tetkik edilmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

Hint Yıldızı 
f skender F abrcttin Bey arka

daşımııın (Hint yıldızı) ismindeki 
hilyük eseri, çok nefis bir cilt 
halinde ve resimli olarak neşre
dilmiştir. Naşiri Tefeyylb kütü
panesi ve fiati (150) kuruştur. 

_ _..Şayanı dikkat~• 

bir teklif 
Yalmz 75 kuruş gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii hüyüklükte, san'at
karane bir büst portrelerini 
elde edeceksini%. Türkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS , 
lııtıklal c·\id,.si No. 128 Beyoğlu 

iatanbul Dördüncü İcra Memurlu
tundan: Tamamına 1600 lira kıymet 

takdir edilen Fenerde Cafer mahal
lesinde Yeni kiremit ıokatında yeni 
92 numarah hanenin tamamı 10.3-932 

tarihine müaadif perfembe günü öt
leden sonr' ıaat 14 ten 16 ya kadar 
lııtanbul Dardüncü icra memurluğun
da satılacaktır. Satış ıartnameıl 
25-2-1932 tarihinde divanhaneye 
talik olunacaktır. Artbrma Emlik ve 
Eytam Bankui kanunun.:ı teYfikan 
bir defa olup en ı.iyade artıranın 
üstünde bırakılacaktır. Arttırmıya 
iştirak için yüzde yedi teminat akçe
si lazımdır, 

Alacalıları Ye irtifak hakkı ıa
hiplerinin bu haklarını ve husuıile 
fa iz ve masarife dair olan iddiaları
nı ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde bildlrmcleri lbımdır. Akıl 
halde hakları tapu ıicillerile Hbit 
olmıyanlar satı, bedelinin payla~
masından hariç kalırJu. Allkadar· 
)arın icre ve iflb kanununun 119un· 
cu maddesine göre hareket etmeleri 
lüzumu ve müterakim Yersri ve Be
lediye vakıf icareıi müşteriye aittir. 

Dnha fazla maJOmat almak isti
yenlerin 931-194 dosye nuınaruilc 
memuriyctimize müracaatları ilin 
olunur. 

1 
1 

• 
ın nefis 

kumaşları 

' 

İş Bankasının 
Tesis ettiği 
Büyük 
• 
ipek kumaş 
Fa ası 

Pek Yak da Piyasaya Çıkıyor. 

.Sayfa ı 1 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

1 O Şubat 932 Çarşamba 
fatanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon 19 b•rinci kısım ala
btrka saz, 20 gramofon, Ajans 
haberleri, 21 ik"n .!i kısım alaturka 
saz, 22 orkestra. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 senfoni 20,30 hukuki bir 
konferans, 21 akşam kon.seri. 

Brüno - ( 341 metr~, 36 kilovat) 
19,55 koro. 

Mühlalrer - (36-0 metre, 75 kilovat) 
20 senfoni, 21 Frankfurttan naklen 
konser. 

Bükr~ş- ( 394 metre 16 kilovat ) 
20,40 gramofon, 21 piy11.no 21,45 
flüt solo. 

Belgrat - (429 metre 2,5 ki:ovat) 
20 cazbant, 70,30 Schuman tria 21,30 
radyo konseri. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
20 rramofon, 20,30 aile doktorunun 
nasihatleri, 21,30 kor.a?r. 

Prag - ( 488 u:el e, 120 kilovat ) 
20,20 halk oarkıları, 21 Bulgar 
muıikiıi. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,40 son mektup isimli bir hikiye, 
21 komedi, 21,45 akıam konseri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilont ı 
19,45 yüksek musiki mektebinden 
nakil, 21,30 caz.bant. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 20 musahabe. 21,30 kon~cr 23 

casbanL ı 
Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 

19 halk •arkıları 20,30 Hamburgtan 
nakil. 

11 Şubat 932 Perşen,be 
ı~tunbul- (1200 metre, 5 ki ovat) 

18 gramofon, 19 birinci kısım ala
turka saz, 20 gramofon, Ajans ha· 
berleri, 21 ikinci kısım alaturlrn saı, 
22 orkestra. 

Heilsberg - (276 metre, 75 ki'o
vat} 20 Berlinden naklen konser, 
20,30 kilise duaları. 

Brüno - (341 metre, 36 ki"ovat) 
19,20 komedi, 20,55 Pragtan na'<il. 

Mühlakcr- (360 metre, 75 kilo\•at) 
20,05 fskoç şarkıl rı, 22,35 p:yano 
konıeri. 

Bükreş - (399 metre, 16 ki" ovat) 
20,40 kor heyeti, 21,10 senfoni. 

Belgrat- (429 metre, 2,S kil ovat) 
20 doktorun tavsiyeleri, 20,30 rad}O 
orkestrası, 21,50 akşam konseri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilo\•at) 
21 senfoni. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
21 keman konseri, 21,30 halk şarkı• 
ları 22,20 akşam konseri, 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat ) 
19,30 operadan naklen Pikdame 
operası. 

Peşle - ( 550 metre, 23 ki ovat) 
20,50 konıer, 21,50 Çigan orkestrası. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 20 mü~ahabe, 20, 15 hafif konser. 

Bcrlin - (1635 me~re, 75 kilova t) 
20 frankfurttan nakl<'n konıer, '..! 1,30 
dana havaları. 

Dikkat: Dercetınekte o!dujumuz: pro1rramların Avrupaya ait 
olan kısmı vasat! Avrupa saatine göre tanıim edilmlttir. 
lstaabul .aatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu 
:ıaman Jstanbulda (1) e ıeldigi fan.cdilmelidi. 

25 Liraya Radyo Makin al arı 
Baltık markalı "• dört lamba kuvvetindedir. Müccddettir. Bütün Awupa 

telsiz merke:ılerini hoparlörle dinletir. Akümülltör ile itler. Akümü' :Hör. 

Jamba ve aair teferruatını satın alan ıat tedarik edecektir. Istanbulda 

Yeni Postahanenin ü&t ltatındn telsiz: telefon şirketine müracaat. 

Kredi F onsiye T ahviHerinin 
Sigortası 

•o 23 fai:di, 1886 ye 1903 tarihli 
" Credit Fonci"r Egyptien ,, tah,·il
lerinin 1 Mart 1932 tarihinde icra 
kılınacak amorti ke,ideaindc başa 

bnş tediyesi t~hlikcainc kartı Osman
lı bankaıı Gahıta merkezi ile Yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri tar•fından 
pek müsait şeraitle sigorta edilecetl 
meıkür tahviiit hamillerinin malumu 
olmıtk üı:cre ilan olunur. 

Doğum ve kadın butahklan 

mütehassuı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hililiahmer binasındaki 
muayenehanesinde hcrgün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Tele fon f st. 2262 .! 

C ıı , e 1'İİhrevi hastalılılar Mütch ıı ı sı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıt.ınbul emraıı zührevh•e 

dispanseri Sertabibi · 
Ankara caddesi İkdam Yurdu 

kaşısmda No. 7 l 

TIRAŞ MI 
OLACAKSINIZ? 

MOND-EKST A 
yalnıı MONO-EKSTRA 
daima MOND-EKSTRA 
Bıçağını tercih ediniz. 
Toptan satış mahalli: Kürk
çübaşı han No. 4, "Galata 

Telefon B.O. 973 

ZA YI - Derununda nüfus tczke· 
remle Koca Muıtafa Paşa askerlik 
tubeıinden aldığım vesikai a.keriye
mi •e sair evrakı hususiyemı havi 
cüz.danım zayi olmuftur. Bulan zatn 
ıirdekl adresime getirmesi akıi tak
dirde nllfu:& tczkcrcmle veaikamın 
yenllerini alacağımdan h<Urumlcri 
kalmıyacağını ilan ederim. 

Balıkpazar Osman Ef. han No. 7 
Şem.etUn 

.. .............. ... 
fotoğraf Tahlili Kupon:ı 

Tabiatloiıl öjre 111ell lsti1or11r111 

fotoğrafınn:ı 5 adet lc\.lpoa ile bir· 

llkto ıtinderinlı. Fotojr hı:ııı aıuy.a 

tnbidir ve iade cdll:ııu. 

lıı im, meslek 
\'ey.ı ı;an'at ! 

Hangi auallerin 
cuabı f 

Foto}raf lntq.u ~ 
e.iecek mi: ~ 

Fotoğrafın lclitesl 30 k uruıluk pul 
mukabilinde öndrrilebilr. 
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Ba ıkyağı içemiyenlere : 

p BARiZi 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede bet yüz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçlbaşı kitabı 
almıı:. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI 1LANA Ti 1 
E LAK VE EYTAM BANKASI 

iST ANBUL ŞUBESİNDEN: 
Satı Hane ve Arazi ve Voli 

Esası Mevkii ve Nev'i Teminat 

301 Beşiktaı Cihannüma mahallesi Hamam sokak. 50 
13 numaralı hane. 

401 Mercan Daya Hatun mahallesi Yaldızhan üst 30 
kat 14 No. oda. 

335 Burgaz adası Kalpazankaya No. 1, 24 dönüm 37 
fundalık. 

326 Burgaz adası Kalpazankaya No. 2, 22 dönüm 33 
fundalık. 

344 Burgaz adası Manastır mevkii. 25 
355 Hurgaz adası Köyönü volisi. 75 
406 Burgaı: adası Petriç volisi. 25 

Balada muharrer 301 esas numaralı hane sekiz taksitle ve 
diğerleri pazarlıkla bilmilzayede sahlacağından taliplerin ihaleye 
miisadif 18-2-932 perşembe günil saat on altıda şubemize müra
caatları. E. 

Doktor ALİ V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Meme

deki çocuklar için ycıAne bir ııdadır. içindeki tnrifcyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza depoiudur. 

Ağaç Çileği 
Nazarı 

Bahçecilerinin 
Dikkatine 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı İdaresine ait likör fabrikasının 
1932 senesi imalata için külliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç 
vardır. 

Şişlide Mecidiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şartile beher 
okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ilin olunur. 

Kasımpaşada vapur iskelesi karşısında oduncu Fahri .... _ ... 

IZMIR OTELi 
Müşterilerimizin ötedenberi hak-

· kımızda g8stermlş oldukları teveccOh 
Ye emin itimada güvenerek bu kere 
tam piyasa mevkiinde Sirkeci Hami
diye türbesi kar.şısındaki lzmir ote
lini icar yukardan aşağı yt:niden ta
mir ve tefrik vo her türlü espab iı-

, tirahat tahtı teminde olarak küşat 
ettik fiyatları mutedildir. 
Hendek Oteli mfistecirl sabıkı Tevfik 

r. A· UTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar müte
hası;ısı. Karaköy büyük mahallebici 

ranında 34 

1 
İstanbul Dördüncü icra Me

murluğundan: Unkapanmda Emin 
Meddas mahallesinde Kanipaşa 
sokağında 1 - 3 cedit numaralı 
haneyi Emlak ve Eytam Banka
sından borç aldıkları 3000 lira 
mukabilinde birinci derecede 
ipotek irae eyliyen Ümmügülsüm 
Hanım ve mahtumu Ziyaeddin 
Bey namlarına tastir kılınan 
ödeme emirleri üzerine mumai
leyhimanın ikametgahlarında bu· 
lunmadıkları gibi hali hazır ika
metgahları da meçhul bulunmuş 
olmasına mebni ilanen tebligat 
ifası karargir olmuş bulunduğun
dan tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında bir itirazları var 
ise 930 - 626 numara ile daireye 
müracaatle dermeyan eylemeleri 
aksi takdirde muamelatı icraiye
ye tevessül edileceği ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere 
ilanen teblii olunur. 

SON POSTA ~ubat 10 

HASAN KUVVET .ŞURUBU 
Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

lstanbul ikinci Ticaret Mah
kemesinden: Ereğlide mukim Ka
ı:es ve ŞürekAsı Şirketi vekili 
Sadettin B. tarafından Ereğlide 
mukim Tüccardan Hacı Molla 
Zade İsmail Ef. emrine verilmek 
üzere Galatada Çinili Rıhtım 

Hanında mukim Kazes ve Şllrekası 
Şirketine keşide olunan 4- 11 - 931 
tarihli ve 296 No lu üç yllz lirayı 
muhtevi bir kıta çekin ı:ayi ol
duğundan bahsile iptaline karar 
itsım mumaileyh İsmail Ef. vekili 
Vailaki Ef. tarafından mahke-
meye müracaatla talep edilmiş 
olmakla mezkür senet mahkeme· 
ye ibraz edilmediği veya muhte
viyatının mahkeme veznesine tev
di olunmadığı takdirde senedin 
iptaline karar verileceği ilan olu
nur. 

l!llliiaı .. -• Muhterem 
Ankara halkına ınüjde 

Ankara Tel Gaz fltlsallndeki 

Şeyh zade Kamil 
mahtumları 

Ankara şubeııl 

Büyük kumaş ınağazası 
1 Şubat 932 tarihinden itibaren Ad· 

liyo Snravı s rasında Genç ağa apartma
nı altındaki yeni mağazaya nakletmiştir. 

Merkezi bulunan istanbulda Sultanhııma· 
mındaki mağazııı ında en yüksek de en· 
lerdcki kumaş'arı Ankara şuhcsinde de 
buiabilecckainiz. Kumaşları zarif ve fi. 
atlcr rekabet kabul etmiyecck derecede 
ehvendir. Muhterem Ankara halkının bu 
defa mağazamızı teşrifleri kendi men· 

~~~~fa~t~lc~ri~iklız:ııaındandır, 

DIKKA 
Her ilaç müessir değildir. 

Her ilana inanmayınız. 

GLANDOKRATİ 
Meşhur Prof. Brown Sequart 

ve Steinah'm ketfldir ve terkibi 
HORMON ve lesitindir, uzviyetten 
alınmışiır. 

ADEMi iKTiDARA BEL 
GEVŞEl<Ll~INE VE ZAFi-

YETi U UMiYEVE 
karşı kat'i yeg4ne devadır, erkek kadın 
farkı yoktur. Hor eczanede bulunur, Ku· 
tuau 200 kuruştur. 

Umumi deposu, lıtıınbulda ZAMAN 
ecza deposudur. 

Dr BEYLERE tcıılrlni lecriibc için 
• 1 kutu mıılcbuz mu· 

kabilinde meccanen gönderilir. 

r., • 
ızahmail 

ISTANr>UL 
Ankara cadd.o5 

TELEFON ı 2~99~ 

. MI ıc1 c•ıi il/. DE 

Is tan bul dördüncü icra menıurlu· 
ğundan: Fethiyedc Katip Mualalıattin 
mahallesinde Kalpakçı Çeşmeıi Mer
dıvenli Yokur1 solrnğmda yeni 5 nu
marnlı lı.-ncyi Emlak ve Eytam Ban
kasından borç nldtğ'ı (750-) T. lirası 
mukabiiinde birinci derecede ipotek 
irse cyliyen Fuat Bey namına tastir 
kılınnn ödeme emri üzerine muma• 
ileyhin iknmetg4lunda bulunmadığı 
gibi hali hazır iknmelgahı da meç
hul bulunmrsına mebni ilanen tebli
gat ifası karargir olmuş bulunduğun-
dan mumaileyhin tarihi ilandan iti
baren yirmi gün zarfında 931 - 1013 
numara ile daireye müracaatla der
meyan eylemesi aksi takdirde mua
melatı icraiyeye tevessül edileceği 

ödeme emri makamına kaim olmak 
üzere ilineD tebli• oltmur .. 

İflİhasızhk ve kuvvetsizlik 
fa ide Ye teıiri fÖrülen 1 

FOSFATLI 
A 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede 

Piyer Pirimyan 
Bayramı muhterem nıüşterilerine Tebrik 
ile kesbi şeref eder ve "ROT BUHNER,, 
hraş bıçağı fabrikasının mamulah olan 

"ROTBART - LUXUOSA,, ve "MOND -
EXTRA ,, bıçakları hakkında izharı teveccüh 
buyuran muhterem müşterilerine bu hüsnü 

" G · " G . 40 F. uı ,, - uı ın ,, -
Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlarml ve büyük Franslz 

GASTON VERDIER kadın çoraplarını isteyiniı. 

Fatih Sulh icrasından : Bir 
borçtan dolayı satılmasına karar 
verilen biri 4 M. 20 S. eninde 
ve 3 M. boyunda ve 70 lira 
kıymetli ve diğeri Acem cinsi 
müstamel ve sakatlı 2,5 M. enin-
de ve 3 M. boyunda 40 lira kıy
metli iki adet halı 15 - 2 - 932 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 13 ten 14 e kadar lstanbul 
Belediyesinin Sandalbedesteni 
mezat mahallinde satılacağından 
isteyenlerin bulunacak İcra Tenfiz 
memuruna müracaatları. 

İstanbul Dördüncü icra Me
murluğündan: Beyoğlunda Ağa
camiinde Arabacı sokak 18 nu
maralı haneyi Emlak ve Eytam 
Bankasmdan borç aldıkları 3423 
lira kırk kuruş mukabilinde bi
rinci derecede ipotek irae eyliyen 
Zekiye ve Ehliyet ve Müşerref 
Hammlar, Necmi Bey namlarına 
tastir kılınan ödeme emirleri üze
rine mumaileyhimin ikametgahla
rında bulunmadıkları gibi hali 
hazır ikametgahları da meçhul 
bulunmasına mebni tebliği kabil 
olamadığı cihetle ilanen tebligat 
ifası karargir olmuş bulunduğun
dan mumaileyhimin tarihi ilAndan 
itibaren bir ay zarfında bir iti
razları var ise 931 - 759 numara 
ile daireye müracaatle dermeyan 
eylemeleri aksi takdirde muame
latı icraiyeye tevessül edileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

A Bundan on 
rıyorum: sene kadar 

evvel Aksaray civarında Hırkaişerif 

Mlmarainan mahallesinde Acıçeşme 

yanında 11 2 ,, numaralı hanede 
ikamet eden ve mezkur mahallenin 
yanması dolayısiie halen nerede 
olduklarını bilmediğim Demir Ağa 
ve damadı Sait merhum ailesi ve 
kerimesi Zebra ve Amire Hanımla
rın edreılerinl ve yahut kendile· 
rını bilip tanıyanların atideki 
adrese haber vermelerini çok rica 

ederim. 
btanbul Jandarma Merkez bölüğü 
Umumi Hapishanede Kıtrakol efra
dından Y enişehrin Göynice kariye· 

sinden Hayrettin otlu: Fi,.anl 

lstanbul 4 üncil icra memurluğun
dan: 

Tamamı 26000 lira kıymeti mu
kadderell lstanbul limanına mukay· 
yet ve halen Haliçte Kalafat yerinde 
kıçtan karaya bağlı 1882 senesinde 
Jngilterede inşa edilmiş 1376 rayrl
safi ve 849 safi tonilatolu ve baler. 
külhani münbedim 40 senedi bahri 
numarasında mukayyet Galata Yapu
runun tamamının nlhda beş hlaaesl 
açık arttırmaya vaı:edilmlt olup 
10-3-932 tarihinde şartnamesi divan• 
haneye talik edilerek 3-3-932 tarihi· 
ne müsadif pertembe günü saat 14 
ten 16 ya kadar lıtanbul dördüncü 
icri\ dairesinde açık arttırma i1e sa
tılacakbr. Arttırmaya i~tirak için 
yilzde 7 teminat alınır. Müterakim 
bilUmum deniz rüsumları müşteriye 

aittir. icra ve IfU.ı Kanununun 119 
uncu maddeıine tevfikan hakları 
Deniz Ticareti Müdilrüyetinin verdiği 
ı;iclllerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile alakadaranın bu hak
larını ve hususile faiz: ve maaarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleri ile bildirmeleri Ji.ıımdır. 
Akıl halde hakları işbu slcllJerle 
sabit olm1yanlar satJf bedelinin pay· 
laşmasından hariç kalırlar. 

Alakadarların işbu maddci kanu• 
niye ahkamına göre tevfiki hareket 
etmeleri ve d&ha fozla malömal •l
mak iıtiyenlerin 931/916 numara Jle 
memuriyetimize müracaat etmeleri 
lüırnmu ilin olunur. 

Yevmi, Siyasi, Havadis vo Halk 
gnzcteıi 

ld . lstanbul: Eski Zaptiye ara . Çatalçeşıno sokağı 25 

Telefon lstımbul - 20203 
Posta kutusu: İstanbul • 741 
Telgraf: iııtnnbul SONPOSTA 

ABONE FİATl 
TÜRKiYE ECNEBl 

1400 Kr. 
750 ,, 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " 
300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

1 
Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 

pul ilAvesi lbımdır. 
Adres dcfıittiritmesi (20) kurıışt u. 

Son Posta Matbauı 

Sahlplor1: Ali Ekrem, Sellın !taı•• 
N .. riyat lllUdllrl r Selim a..,. 


