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Yerde Can Verecek 

Çin Başkumandanı Neşrettiği Beyan
namede Ordusuna Bu Emri Verdi 

Londra, 22 (Hususi) - Şang· hiç mesabesindedir. Japon kuv-
baydan iş'ar ediliyor: vetleri ancak Voşung k6rfezi 

İki gündenberi bütün şidd~ civarında ilerliyebilmişlerdir. 
tile devam eden muharebe Şang- V oşung istihkamlarından ah· 
hay havalisine bir dehşet man- lan Çin mermileri Japon donan-
zarası ilka etmiştir. masında kısmen hasarata sebep 

Harekatı harbiye sahasına ci· olmuştur. 

var şehirlerde tabii hayat kalma- Londra, 22 ( Hususi ) - Çin 
nıışhr. Bazı kasabalarda panik kuvvetleri kumandanı Çankayşek 
zuhur etmiştir. Bununla beraber bntnn orduya hitaben neşrettiği 
Çin müdafaası şayanı hayret bir yeni bir beyannamede düş· 
ıekilde devam etmektedir. man taarruzu nekadar ağır 

idare lflerl teı.fonm: lataabıd - Z0203 Fiab 5 kunq 

Halepte Yine Heyecanlı 
Hadiseler Oldu 

Vatani Fırkasından Bir Genç Vuruldu, 
Polisle Halk Arasında Arbede Çıkh 

... --

1 

~u çetin müdafaa karşuında oluraa olsun bir karış geri gi-
Japon taarruzu, ümit edilen ıe- dilmemeaini, her neferin bulun- ı 
mereyi vermemiştir. iki tarafın duğu yerde almeyi bir gaye Son %limanlarda gi• lıttgecaıılı /ıUis•l•r• Mlluıll ol•• H•I• 
da binlerce telefab vardır. Japon bilmesini emretmiştir. Diğer ta· Halep (Hususi) _ Şubatin l HldiH halk aruıncla f&Ji 
kunetlerinio ilk hedefi olan raftan Şangbay ıebriııe külliyetli on beşinci gftntl Halep sokak· olur olmu bilyflk .. bir heyecan 
Hankiyuda ansızın çıkan miktarda Japon takviye kıtalan larında tabanca ile feci bir clna· baflamış. baTanm yagmurl~ ol) 
bir yangın ortalığa mllt· ihraç edilmiıtir. Fakat Çin mft· 

1 
K ti dil d .. na rağmen ertesi glin aıy ar 

IUt alevlere boğmuştur. Ja· dafaası çok vatanpenerane bir yet 0 muştur. a e en 8
• am giymiı (20) bin kişi cenaze mera-

Abmet Mehmet Vals ismm~o siminde ham bulunmuştur. H .. 
ponlann iki gtinlük yırtıcı taar- Şanglıuga çılcanl•11 tekilde devam etmekte •o mü· Vatani fırkasına mensup bır dı'ae.n müteakıp Fransız memUJ'lı 
ruzdan ıonra işgal ettikleri saha Japon tankları essir olmaktadır. · H Ikın k tin V t t ,. 

-=:============:::::::11-~==========-.,::=====-==-=· =~---===--™ı::ıı:====-• gençtır. a anaa e, a an lan cesedi alarak hususl surette 
fırkasının da iddiasına göre bu gömdürmek istemişlerse de balkın 
genci öldürenler Beyazıt oğullarile tehacümü önünde Vatani fırkaya 
Suphi Berekit ve Şakir Nimetin iade etmiye mecbur olmuşlardır.. 
adamlandır. (Devamı 8 inel aayfada ) 

İhtikar Mücadelesi .. 

Muhtekirlerin Meydana Çıkarılması Para il~ Adam Öldürtmek 
İçin ~ e~kikata Devam Ediliyor İstiyen Bir Zengin ••. 

Yazdığımız ve mutemadıyen .: . 
tekrar ettiğimiz veç.hile muayyen ' 
mevat Dzerinde ihtikar yapıldığı 
sabit olmaktadır. Bu hususta ha· 
rekete geçmek için Ticaret Mın· 
taka Müdürü lktısat VekAletio.iıı 
talimahnı beklediği gibi Belediye 
İktısat Miidürlüğll de petrol Ye 

benzin ihtikfın kakkındaki tahki
kata neticesini Belediye Riyaseti· 
ne tevdi etmiştir. Bu muameleler 
neticelenir neticelenmez ihtikar 

davaları açılacakbr. Maamafih 
diğer mevat hakkında da ihtikar 
yapılıp yapılmadığına dair gerek 
Belediye, gerek Ticaret Mıntaka Limanda ı•k•r •antlıklarile dola bir maona 
Müdürlüğü tetkikatlarna devam etmektedirler. Petrol lhtikArı Tespit Edilmiştir 
';:•==~~========:::ıt.:sı ....... =====ıızcıı:z:ı:ııc:c::=--==ııı='..::.:m-=:ı::ıc Yapbğımız haklı neşriyatın 

Ipekiş Beklenen Faaliyete tabii bir neticesi olarak dün ·; 

Şimdi Başlamışbr Şeker Düştü 

Gazi liz. mü•ssesenin ilk temel taşını lt.ogarlarkttn 
( Taf•ilitı 8 iDci .. ,fada J 

Yaptatımıı hakh netriyahn 
tabii blr neticesi olarak dün 

şeker fiatı, vagon başına 200 lira 
düşmilştür. Bu tenezznı okkada 

yüz paradır H dün akıamdan 
itibaren ıekeri bu fiat üzerinden 
satılmıya başlanmıtbr. 

ker fiatJ \'agon başına 200 lira 
düşmüştür. Bu tenezzül, okka 
başına yUz para demektir. Şeker 

· dlln akşamdan itibaren bu fiat 
üzerinden satılmıya ba.,Iamıştır. 
Ayrıca Al pullu fabrikası ( 13) ba· 
yiioi _dnn akşam toplamış ve her 
glio kendilerine (6,5) vagon şe
ker vereceğini temin etmiftlr. 

( Devamı 8 inci ••Jfada > 

AlAiye(Hususi) - Mevki ve nüfuz hırsım temin etmek gayretinden 
doğan bir hidisenin meydana çıkardığı bir facia hakkında tahkikat 
yapılıyor. Hadise, şu suretle meydana çıkmışbr: . .. 

Gazi Paşa nahiyesinin Şevik Güney köyünden Abıt oglu Hasan, 
Nahiye Müdürlüğüne müracaat ederek elinde taşıdığı bir mavzer 
tilf eği ile 40 fişeği teslim etmiş Ye şu ifşaatta bulunmuştur: 

Bizim köyden Hasan Çavuş, lncearı köyünden Ali Ağayı çekem.i
yordu. Onun yerine köyağası olmak istiyordu. Onu öldürmek iç.ın 
bu tüfekle fişekleri Hasan Çavuş verdi. Ayrıca altmış lira da vere• 
cekti. Vermedi. Ben de vaz geçtim, size haber veriyorum. 

Dört sene evvel vukua gelen ve faili hala meçhul kalan bir cina
yetin de bu ihbar ile alakadar olabileceği düşünülerek her iki cephe-
den tahkikat başlamışbr. M. A. 
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- Y abu .•• KCSmlir nekadar pahalı 1 
- Pahalı mı Beyim? Tam ateş pahasına 1 



2 Sayfa 

( Halkın Sesi) 

Sanayi Kredisiz 
Yürüyemez 

Sanayi 'H Maadhi BankUnlm 
hakiki bir bedi ..a. ...... ı 
laalbae setirihaed ..... ... 
Wr t•hMla ........ laaa,U. 
bediıls yGrlmlyecetl mal6m 
elduta l~la ... tefebb .. ıok 
yerinde baW• a. •....ta 
topladatımız .atalealan J• 
Sl)'Oras: 

._.t Bq (Dit taWW ..._. ı 'tv 
~N.I) 

- SanaJi Ye Mawlin Banka-
- bir kredi Bukuı ..... 
retirileceği haberi beni memnun 
etti. Biz de iaminin delllet ettiii 
manadan " aayecl• anklaıma 
bir modadır. 

Sanayi Banka-~ ... 
fabrikalan 'Al'. Fakat pyeliDclea 
maldaprak anaJi we maacUnle 
a111c.. ...,.. .... ele pek 
çoktur. s....,.ı ... .... 
yahm wı'at erba_J...,,, Ye ......_. 

ellere kredi temia eden bir ml
eaese lwli- mokal.w pk iJi 
alar. 

• • ., •• a.. es t • ı s..... 
•••il) 

- Hllıliaetia tahdit brarm
dan aonra yerli unayiimizin in-
ldpfa içia hlJlk ltir inat dol
muştur. Şimdiye kadar memleke
te birçok hizmetleri dolaman 
Sanayi Bankamız bir kredi Ha
m haline ıetirilmeli ve .... ,.. 
cileıimize kredi temill etmelidir. 
Bankan-. •D'ı• Wr memleket 
ili olan ha muel.,I vaktinde 
kavramw pyw .. ••niJettir. 

JI. 
...... ~tT..._ ... ,,_..) 

- llemleketimizlw ldlçtlk a
aayie çok ibtiyaa nrchr. Amı
pacla lfsizlik ytlzllDdea muattal 
ülan makiaeleri alarak faaliye 
.. ıeçh -- lçla plc m&.ait 
bir zemin hlsd olm11fbu'. Çtln-
ld kontenjan meselem A•Jici-
lerimiliD ...... Jai ...... 
mlftlr. Sanayi Ba0 ka11 ela 
bbl encli19 •• pyeye fire 
lllab eclilmelldir. Laaf iflerile 
Wç te metıal ol_,.. Ye me-

murlara ·-- ..... Esnaf 
Bankası ela aermayeaiDi ...W 
hedisine talaaia etmelidir. 

• ....... CAJ....,. ....... 
..... l7S) 

- Sanayi Be•bPDJD lkt.at 
VeUletl tarafmdu (S...yi Kre
di) Bankuı baliae çemlerek .
babı .... yle daha fazla llr.m 
temin etmeli memleketimizde 
waaJÜD inkipfıu lmmet ecle
ceii için pir IJi olacaktır. Ba 
itin bir an enel J&Plimaa 11-
mcbr. 

ABI 

BONMARŞE 
Yerli Malların 
Ucuzluğu 
Temin Ediliyor 

Buı jwli ..ılarmm ,. ..... 
..tılcbfma we ..._ mini elmak 
için lktıaat .,. Tasarruf Cemi,.. 
tinin bir -Yerli Mallar Bonmarp
Iİ. açacap yazmışbk. Bonmar
tenin açılmua için Vedat Nedim, 
l>uİf, Malma Etem, Nizamettin 
Ali Beyler toı.lanarak bazı 
kararlar almqlarcLr. Ba ka· 
nrlarlara r&re yerli mah yapan 
mtleae.elerle tema plinerek 
8o111DUfe19 lftirak tekilleri tu
pit edilecektir. Komiayoa bu 
laafta içinde tekrar toplmcaldlr. 

Ayhk İşleri 
Tekaüt Maaşı Alanlara 
Kolaylık Gösterilecek 
Maaı cehellerinde bir kısım 

..atekait, yetim Ye dullann kendi 
mıutakalarıadan başka mak mın
talral•ra dlftlllderi, bu ylzclen 
mBşküllta uğradıklan hakkwJa 
VUAyete bir müracaat yapılnupır. 
Bu mesele laakkında Vali Muavi
ni Fazlı Ber twalan 16ylemekte-
clir: 

.. _ EYet bu şekilde miraca
atlar yapddL Bunun llzeriae cet· 
YeDerin tuhih ec:lilineli içia D.f.. 
terdarlığa tebligat yapbk.,, 

İnhisar Teklifi 
lktısat Vekaletine Mühim 

Bir Rapor Gönderildi 
lkt.at VeUletİDİD fehrimizde· 

ki alikadar dairelerinden buılan 
Vekllete m8bim tekliflerde bu· 
lmunutlardır. Bu teklifler, teker, 
kalı•e. çay aibi maddelerle mlla
temleli:elerdeo gelen diğer bir 
talam qyanm Devlet lnhiaarma 
ahnmaaa ft hu efJaDID memle· 
kete Devlet elile ithali merke
zindedir. Teklifleri havi ba ra
porlara p-e, pker, halkan en 
siJade muhtaç bulunduğu bir 
madde elclup halde. Tacirler 
bundan Devletin aldığı r&lwDun 
çok fevkinde kaza11ç temin et• 
mek\edirler. Hallan zaranna o~ 
ba ylkaek kazanan ln6ne geç· 
mek için inhisar tatbiki zaruri 
ı&'ft)mektedir. 

SON POSTA 

DA B LB 
!Şoförler lhtikirdanl ESNAF BANKASI 

Şikayet Ediyor E l Ş. k·ı'..:ı . sası e ıue 
Bazı Benzın Kumpanyalan • • 

Mahkemeye Verilecek Takvıgesı 
Şof&rler Cemiyeti. l'IJ•laJa 

benzia nren lmmpanyalann .az 
birliği ederek ihtiklr J~ptıldan 
hakkında Belediyeye fik&yette 
babmmafbır. Bu pklyet lzeriae 
Belediye lkmat MOdOrllljil tet-

kikat 7apm11 ft bir rapor ~ 
laausbr. Ôğrendl;imize gire, ba 
raporda ıon zamanlarda fiatlerin 
llb.umsm yere fırladıiı ileri d
rtılmektedir. Allkadarlarm ihti
kAr cllrmile mahkemeye •erile
celderi anlaŞ1lmaktadır. 

Begoqlunda 
Kanalizasyon 
Yapılacak Mı? 

Şehir Meclisi İstanbul tarafında 
ikinci derecedeki kanalizasiyon 

itlerinin tehir edilerek artbnla· 
cak 1,600.000 lira ile Beyoğlu 

tarafmdaki açık llğamlann kapa
blmam lnasuauda ıe~• tin 
bir karar Yermİfti. Belediye Bey
oğluada yapılacak kanalizu.. 
yon febelraini nuan itilNlra 
alarak yenidea yaplacak ka
nalların billbare bozulmaması 

için beyoğlu tarafının kanalızasyon 
planımn nekadar mtıôdette ba
:mlanabll..tbü fea illeri ... 
dürlüğilnden aormuştur. Fen işleri 
mildürliiğü bu pllnın ancak bir 
buçuk senede Ye (30) bin lira 
masrafla yapllabileceğiai bildir
miştir. Binaenaleylı beyoğlu ta· 
rafındaki llinnlar acek bir bu
çuk iki sene ıonra yapılabilecek
tir. l.tanbal tarafında artbnlan 
para b..... ,... wfecliLaiyeıek 
mabafua olunacakbr. 

Bı Bafka Kaptu 
8fJJOilmda Ka,UIBQI Omük 

Efeacli, polİ9e mlracaatle Kaptan 
isminde hirİli tanfmda ..... 
tehdit edilcliiW iclclia ........ 

Oa•dma Dayak Atmı' 
Ekrem l8miacle bir hammal 

aon d•ce Arbat olarak Kuam
paıadaki kainpederinin evine 
aitrniştir. Kainpederi S&leyman 
Efendi bu wuiyetten fena halde 
miteeuir olmuf, damadını d6.
müı ve başım yaralam11br. 

Düşüniilügor 
Hali lıazacla Emaf Bank .... 

ne kir Ye ae de zarar etmiyenk 
,...clıiı f&illmektedir. B•""-
111 ewlı tekilde takwiyesl Ye .. 

IAbı, plaut tufiyeai hakkında ltlr 
karar almak için He,etimma•'J• 
28 tubatta toplanacakbr. 

Belediyeden aldığımız mal6-
ta rke, Bankanın yandan fala 
lıiuesi Beledlyeninclir. Belediye, 
baoka sermayesinin arttını..

ve mleae1min eaaf tetekktllle
rine daha renif mikyuta yardım 
ebneli fikrindedir. 

Seyyah Geliyor 
Mart Ve Nisan içinde 
Şehrimize Seyyah Gelecek 

Belediye Seyyabin pb-.... 
aldığı maltmata ıtre ıelecek ay 
içinde tehrimize bir hayla .,ya 
gelecektir. Ba dbnleclea olarak 
1 martta Roterclam vaparile la
giliz •nahlan. 1 Martta Kola. 
btın Yapurile 210 Alman .eyyalu, 
6 martta A...tunl1a Yapuriyle 
Amerika .,,alılan. 16 martta 
Karlsrabe •parile Alma we 
lngiliz seyyablan, DİAD ayı için
de de 1000 bet. 1eyyah ,_. 
celdir, 

Tefeciler 
Alakadar Daire Şiddede 

Takibata Başladı 
Din, rehin Ye c:AWa as.i

ne borç para Yeren mleuaele
rin Jflzde 9 clenceliade .a... 
lraaanl fama iktifa etmeleri 11-
aım gelirken. borçlalardaa Je.1e 
30 gibi fahit miktarda fais alclak
lan haklcıDda hllc6mete bir Dabu 
yaplmifh"· 8mnm lzerine borç 
ftl'eD mih•eıeleri marakahe ft 

teftite ., •• Komilıerlik derlaal 
tahkikata batl•m•fbr. l.tanbalcla 
rebia " dbclaa lseriae harç 
.,.... ftl'm Jlzlerce ..... , .. " ..... ..m----. ... 11: 
19 mle•eıe milracaat ec1.
rubHtaame ........ diterleri laealz 
almamışlardır. K-omiserlik ruhaat· 
sız mOesseseleri akı bir ıekildt 
takibe başlad.jl ribi, ruhsatname 
al•nlan da esaslı bir İlalbat altı
na sokmak için tedbirler alllllfbr. 

Günün Tarihi 

ll.Wclmlaar Ha. dOn Dolmaba 
•ara,..cta me.ıauJ olmutlar, 
tanla ~ıkmamıflardır. Ankarad 
bi141r1Mitine P... Gazi HL nln 
.. ,.. •lhayetinde Ankaraya •• 
ı..,.ı..-ıan kuvvetle muhtemeld' r. 

Floryı PIAJi 
Florya Plljlnin belediyece sa 

tm lllmup ahnmaması meselesi 
tetkik eden muhtelit encüm 

Plljia alımnasuıı DMmlfık g·lbo!lıı .... 

lltellait Mamurlar 
labiaar idaresi miltekait 

murlann tekallt maaşlarını 
Wlecelderi mlaplmıfl r. 

Çay Ve Kahve 
Yeni neşredilen Gçllncü i 

llt &.lesine çay ve kahve 
.k~. 

Inhisarların T evhi 
Etrafında .• 

ı.Wurların buı tubelerlnin · 
lettlriJmeai ve Anbraya nakli me 
le.ı.t tetkik eden komıayon it 
Mtlnllt, rapormu Yermlftir. Ba 
pora s&eı lahiurlann, mula .. 
•icil. teftit. hukuk, Atıf .e mubayaa 
......... blrleftirilerek Ankara 
uklı•l.eelderdlr. Birletıne•i m 
kla ....,.. ....... &.tanbq da 
lüaarm ... m6dGrlOfG namlle te 
edllecek bir teıkil&ta raptedlle ..... 

Stlllf Kredi Bankasl 
Sanayi Ye Maadin Ban 

Mlldlrl Sadettin Bey, tqkili 
thtiea Siaal Kredi Ban 
baklanda Yekiletle tem 
bahmmalı &zere Ankaraya 

mİftİI'~ 
Taltru Sefiri Şehrimizde 
T..... S-.,. E çimiz Hü•r 

Bey ......... teflrlmlze reJm 
HiiarH Beyin verdlti malama 
~·· T•ld,..lran doatluta me 
enslar ve k•datbk b&tları ine 
ieldpf etmektedir. 

Vapur lnbisan 
,_. lldlu 8. Hlklmlıeti Milli 

.......... ,._.,. Wr baı mak 

.... Tlrk ........... DU 

mak 19- Yapurculakta DeYlet 
..,. fikrini mlclafaa etmektedir. ........isdeW mUU Yapar ,..Y91ua ile klçik kapotaj hala 
dewlet lahieenna al•maaına tanf 
slrlalMmektecllrlv. Bu ......................... 
.... ~ ..... caıı:~ ..... 
lllkt .. te blldlrilecektir. 

Bir Dazdwnhk 
IWıkça Calait İ8mİDde bir -

A altm myuna batırdığı bir, 
lira ceyreii ılltçil Osmana 
liraya •tarken yakalanmıfbr. 

luallimlarin Kadrosu 
Ecnebi •e Akalliyet mektep

leriadeld mOnhal tOrkç muall&r. 
lilderİllİll yeni kadrosu Maarif 
V eklletüiclea tMdik edilereW 
ıehrimin ıanderilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikigesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Karga ile Tilki Hikayesi 

1 
: - afaçta ftl'. _..;1 ... e... bir tarla 16yle de tlülleyim. ıı .... ~ &taçtaki ada!°. ~ cleiilclis. llDI kafana ,. ele laemea laYllf bakabol-
lılki Şa biri At- ' 2 ı iılki - Arkadaı, senin .m rl- l 3 : Hasan ~y - Pazar ola tilki. ba· ı : 4 Hasan Bey - Şu adalet aopr 

zmcla bir delta ,.... W.,or. ..ıu lüleale apmdakmı pldp al 11-. 



• il Ş.bat 

Hergün 
Segrisef ain 
Ve 
Milli Vapurcu/ar 

Seyriaef ainle milli armatörler 
aruinda senelerdenberi devam 
ede.n ibtilif nihayet had bir 
tekil aldı ve ortaya yeni bir 
fikir ahlmasına ıebep oldu. Bu 
yeni fikre göre milli armatörlerin 
•apurlan da Seyriaefaine devre
dilerek vapurculuğu bir inhisar 
halinde idare etmek lbımcbr. 
Çtinki milli armat6rlerin Seyrise
fainle rekabet etmeleri mümklhı 
değildir. Halbuki bu rekabet 
devam ettiği müddetçe iki taraf 
için de ziyan mukadderdir. Bu zi-
yanın biran evvel önüne geçmek 
için b6yle bir inhisara ihtiyaç 
Yardır. 

Halbuki bizce vaıiyet ıudur. 
Bizde vapurculuk iyi aıılqıl

lllamlf, milli armatörler yanlıt 
bir yol tutmutlardır. Vapurculuk 
eauta ytik ve qya tapmak p
Jeıini takip eder. Yolcu ve po.
ta nparlan ltlb işidir ve ya zen-
Pı kumpanyalar veyahut ta hli
~et tar.tından yapalır. Çtbıki 
ba it p pek az kAr bırakar 
WJabut. ekseriyetle açık verir. 

Yanın gemiciliğinin terakki 
Ye inkifafı ba prensibi takip 
etmif olmalanndandır. Yunan 
ıemilerinln onda biri bBe yolca 
taptın1 değildir. Diğerleri klmi
lea karıodur ve Akdenizle, Ada
lardenlzindeki ticareti elde etme
leri ba aayede mtlmktln olmUflur. 

Detu TDrkiye ıibi sahilleri 
•abdut, m&fteriai az bir memle
kette, Fraua, lngiitere, ltalya 
aibi bGytik gemici memleketler
de de posta ve yolcu npurlan 
itleten bllyOk kumpanyalar ekse
riyetle bllkümet tarafından tahsi· 
lat alırlar. Buna rağmen her 
lenf.t'!&tçelerinde açık verirler. 

Iİıgilterenin Cunard Line 
kumpanyası. Bu kumpanya Atlu 
okyanosunda yolcu ve posta n
purlan işleten en bllyük lngiliz 
kumpanyasıdır. H&kOmetten tah· 
Iİlab nrclır. Fakat bu 1e11e açık 
Yernıif, ve İDfUIDA başladığı yeni 
bir geminin İnpllndan vazıeç
•lye mecbur olmuttur. 
t Farmanın Transatlantik kum
pany .. , Framanm en bl1yük 
yolcu ve posta vapurlanna sahip 
btlyOk bir tirkettir. HDktimetten 
tauisat alır. Bu ıene, bubru 
dolayıaile, bliyük bir açık ver
IDİf, Alman ve Amerikan vapur
larına rekabet için yapbrmakta 
laulundup 64 bin tonluk gemi· 
Dia İDfUlndan sarh nazar etmiftir. 
L. .• Lolt Triyestino kumpanyası, 
.... ,... - blytlk Yapar kum
Paayuadır. Senede 23 milyoa liret 
tahaiaat ahr. Fakat yine bltçeaiade 
•Ghi• miktarda açık nrdar. 

Demek ki aasen 1olcu " 
Poıta •puru ifletmek kartı bir 
it detlldir. Yunanlılann barak· 
taldan botlu;. doldurac:aldanm 
!4!.~ eden yerU armatkler, Jolca 
-...U.. blkllllf)arclır. 
1 
__ IWbald ifletmekte balandak-
..,. ....uerm çata yolca tapma-t. ~ detllclir. DID1aam biç 

,...... bu ıfbl nparlarm 
folca tafama11na mtluacle edile
~ Bilh•aa Karadeniz gibi, sert 
a..L.deaizde ba V:&i.rlarıa 1olca 
~etmeleri çok t "kelidir. Bi-

-ıtbi aabilleri arutnda. ti-:rdifer intizamile ifleyecek 
li19 vamtalanna muhtaç 

olaa bir memlekette JOlca n 
Poata nakliyabnın kat'I emniyet 
~~net. bulunmasa zaruri Ye tabi
ı!;r. Buna mukabil yerli armat6r-

et:ra ve kargo naldiyabna 
tbelllınlyet verebilirler, batta bu 
~et. diğer memleketler aab.il
a.ırıne kadar uzanabilirler. Bu au
hetle hem lüzumsuz rekabete ni
.:Yet verilmiş olur, hemde baki· 

len milli bir vapurculuk telİIİ-
•• yol açılmıt bulunur. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Okumak Ve Yazmak Kadar.• 

1 - Bize mektepte okumayı, yaz
mayı ı5ğretirler amma, bir inaanı in
aan 7apan Haaları enah ıurette 

ötretmezler. :ialbukl bize okuyup 
yazmak kadar ve ondan daha fu
la ıu eıaalar llzımdlr. 

2 - Nefsimi nasıl 
edeyim? 

kontrol ' 3 - irade ve hayalimi nasıl 
~ kuvdlendirmeliyim ? 

. ı 
• 

TELGRAF HABERLERi 

Nankinde Eli Silih Tutanlar 
Silih Başına Çağırıldılar 

Amerika Büyük Bir-Endişe içinde ... 
Londra, 22 (D. Hususi) - Japo~ ı şehir civarında Çin gönüllüleri saglam 

mehafilinden gelen en son haberlere bir müdafaa tertibatı ile meşgul bu/unu
göre, son taarruzun ümit edilen neticeyi gorlar. Nankinde eli silah tutan hekes 
vermemesi büyük bir teessüre sebep bir Japon hücumuna karşı müsellah bir 
olmuştur. Japon Baıkumandarıhğının vaziyete biirünmüşlerdir. 
ikinci bir taarruz için daha ehemmiyetli Londra, 22 ( D. Hususi ) - Gazetelerin Ney. 

şekilde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu yorktan aldığı son malumata göre Amerika siyasi 
taarruzda Japon ordusunun hedefi doğ- ve mail mahafili Japon harekltım ehemmiyetle 

k takip etmektedir. Çinde büyük menfaat miillhaza 
rodadan doğruya Nan İn şehridir. eden bir kısım mali mahafil endişe içinde bu-

T aarruzun ilk hamleleri Çin müda- lwımaktadır. 
fı.ası karşısında zayıflamakla beraber Cenevre, 22 ( A.A ) - Mançurideld kouo
mevzii şekilde müsademeler bütün fid- loslar komisyona Cemiyeti Aknma Oç&ncn rapo-
detile devam etmektedir. runu ıCSndermiıtir. Rapor mubteTiyab euaen tim· 

} l · .. d" bo elife kadar malim bulunan meauliyet biuelerinin 
apon tayyare erı mutema ıgen m- aidiyeti cihetinden bahsa milnhaaır bulunmaktadır. 

ba yagmuru gagdırıyorlar. Nankin demir-ı (Din aece yarııına kadar gelen Çla - Japon muha· 
go/UflUn şehre yakın olan kısmında 'lJe rebeıl .. berlerf 8 mcİ H)'f&mızdadır •• 

Yunanistan 1 Rıhbm Komiseri F ransada 
İthalatı Avrupadan .. Getirilmesi için Yeni Kabinenin 

Teşebbus Yapılacak Son f:ekli 
Azaltıyor lzmir, 21 (Hususi) - Rıhtım V 1 

Atina, 21 ( Hususi ) - H:ı
k6met ithallb tahdit için bir 
kararname nep"etmete karar 
vermiştir. Bu maksatla Yunan 
lktaaat Namı tetkikat yapmak· 
tadır. Tahdide tibl olacak e,ya· 
nm liatui tamim edilerek DU1r
lar laeyetiae verilecek ve tahdit 
mull tatbik oluaacakbr. Yuna
niltan tahdit •ulil• MDede (14) 
milJOD dolarbk kambiyo taaar
ruh yapacq tahmin olan•ak· 
tadat. 

lıll Tetkikat 
Ankara. 22 (Ha1811) - Fub 

pupundald Mali Tetkik Komi .. 
)'ODll db lahiaarlar Vekili Rana 
Beyi dinlemiftir. 

Şirketinin sabık Nafia komiseri 
firketten mllhim miktarda rlıfvet 
aldıjı tebe~ ettiğindea yakın
da takibata batlanacakbr. Ko-
miaerin laviçredea retirileceği 
llylenmektedir· ----Hava F acialan 
iki Tayyarenin Yoleulan 

Telef Oldular 
Parll 22 (A.A.) - Bir tenez· 

dh ta~ Joa Tillyetinin Me
ua Dil demlrpia meftii dva
nnclaki V.UoDcla yere d&pn&f
tlr. Ta11are tamamea harap 
olmat " içindeki yolcular da 
aldıldan yaralar neticesinde vefat 
etmltlerclir. 

Roma, 22 (A.A) - 1ayyare 
Umanma meDIUP bir tayyare 

iSTER /NAN, !STER 
bqhyor." 

Paris, 21 (A.A.)- Kabine fa 
mretle teşekklil etmiftir: 

Başvekil M. Tardiy6, fdliye 
M. Reyno, dahiliye M. Mıtyc1, 
maliye M. Flanden, harbiye il 
Pietri, maarif M. Rustu, pansiyon 
M. da Rib, mesai M. Laval, 
aılıbat M. Bleıo, nafia M. Ger
niyer, ticareti bahriye M. Şavo, 
ziraat M. Rollen, mGatemlekat 
M. Şaped6len. 

Borçlar IDzakeresi 
Aııkara 21 (T elefoala) - S.

roc:otla ŞGkrl Bey Pariate da
yinlerle ,apbla temulann ilk 
neticeleri baklanda hm-aya ma-
16mat ı6ndermiftir. 

Gate k&fezine diifmlf ve dd 
yolcusu da telef olmUfblr. 

iNANMA! 
Darllf launun ulahı lçia lniçreden Malch lambad• 

bir mOtebuaıa ••tirtlldl. Ba zat bir mGddet tetkikat 
Japb. Raporunu hasırlamak lsere lariçre1• dinmek 
esere iken kendlalne mtltal ... ıaı aOl'muılu. lnlçreH 

Bu saGtaleaJ1 ka1deden razete ili-re edljor: 
" Malcbıa vlcade retlreceti teıldllt projesini• 

tatbiki meaeleal berıeyden evvel para mueleıldlr. 
HGkürnet DarGlflnanun bugQnkü 770 bin Hraltk bOt• 
çealnl tezyit edemeue, projenin tatbiki lnlmGzdeld 
aenelere kalacakbr ... 

profealir fU alzlerl alylemlftln 
.. lıtanbul Darllfllnunu çabııyor. Birçok hocaların 

haftada 18 aaat ders takrir ettiklerini anladım. Bu 
çok fasladar. lıvlçrede bir profealir haftada ancak 
3 saat dera okutur. Bizde en küçOlr DarOlfOaan mu• 
alllminln maafl 600 liradan baılar, aizde lae 100 Urdan 

Bu ••nenin bütçui ma!'1m o!dutana ye DarOlfünun 
tahı•aatınıa artbnlmaaı mümkln olamıyacatına ıöre, 
bu projenJa tatbik edUebilecetlne, artık, 

iSTER iNAN, iSTER INAN.MA! 

f 
Sözün Kısası 

Sonradan 
Görme 
Ne Demektir? 1---------P. S. 

ti 

' 

Burhu Cahit B. kendi haya
tım kendi yapmış, fakir bir ço
cukken hali vakti 7erinde bir 
adam olmuı, kendi kendini b&
yütmUş, yetiştirmiş, ytlkseltmif. 
Keşke herkes b6yle .. Sonradan 
görme,, olsa imiş. Netice nedir? 
Şak, şak, tak: .. Yapsm sonradan 
görmeler!" 

Dün bir gazetede bu sabrlan 
yazan yine o soğuknevadır. Ken
di meselesini &rtbaa etmek İçİll 
Burhan Cabit Beyi müdafaaya 
kalkmış. Dolma kaleminden m&
rekkep halinde akan bu sulu be
yin, arlık basit şeylerin muhake-
mesinden lciz olduğunu da illa 
ediyor. Farkında değil ki, .. Son-
radan görme ., , .. Kendi kendini 
yetiftiren adam " demek değildir. 
~ Sonradan ıörme • f11 demektir: 
içinde büyüdüğü, yetittiii iti
yatlarını aldıia mufı, aileyi, 
insanları, arkadaflan bir anda 
inklr ederek, hiç tammaclıia 
bir llemin içine ıirmif gibi ı&-
riinmeki halk arasından yetitmit
ken, halla istihfaf .,. iıttbkar 
ederek, ~e kibarlık ve ala
franıalak tallamaktır. itte o mı. 
beynin anlapbileceji kadar basit 
bir "80nradaa pme. tarifi baclar 

Yoba halk içiadea yetİflnek, 
demokraiil.U., La tta daha tol 
cereyanlarm inkifal ettiği bir 
dnirde, •JIP delil, ıoreftir; 
keza halk arasından yetişerek 
refaha kaYUfmak ta yerino 
ve derecesine gön bir mu
vaffakıyettir. Bununla, aonradu 
görmelik arasında mnnaaebet 
yoktur. Zaten böyle bir münase-
bet olmadığı için, biz, çamafır 
anketinde balkın duygularına 
riayet edilmemesini tenkit ettik. 
Halk arumdan yetifenleria dedi-
kodu kisvesi albnda bile, umumi 
ıstırap ve sefaleti alay mevzua 
yapauya ne haklan olabilir? 
Bn vesile ile kendine mnttefik 
anyan zavalh nanemolla, hıtufaa 
eteklerini 16ndürmek için, be,. 
nin içindeki dört kırba suya 
dökllyor. Telişına gtllllp geçelim. 

Burhan Cabit Bey de kalemi
ni bırakmıfw beni dava etmİf. 
Memnun oldum. Her halde mala
; me huzunmda kullanmaya mec
ı.. Jr olacajl dil, .. Milliyet" raze
teainde beni kastederek yaptıjl 
açık Ye kitti imalardan farkla 
olacaktır. Ben kalemle hiciT aa
humda mlcadeleclea kaçan bir 
insaa olmadığım kadar, hukuki 
sahada da kanunun clilile konu.
makta •• mllcadele etmekte bil 
tereddild& olmayan bir muhar
rirlm. Her iki ..hada da bm 
kunet ver• teJ deiifma: Hak. 

Akıllı Köpek 
Kavga Eden iki Arkadap 

Banıbrdı 
Baynm w Ethem lamiacle ild 

arkaclq &.,oilucla laJrQI ... 
katmcla b.-1a tablfmQflarcLr. 
Fafcat ka....- kapa bir zama-
mnda Bayramım klpeli Ethemla 
bacajlm ..,... " aa &ıerine 
bqada ailaaJlt bulmaflur. 

Kar Yine 
Başladı 

Dnn akpm ıaat dokmda 
itibaren tekrar kar 7ajau,. 
bqlamıt •• ıabaha kadar de
vam etmiştir. Kann barin ele 
devam edeceği hab. •eritmek
tedir. 

Kan11nı Vurdu 
Eytıpte oturan Hayrullah • 

minde bir amele geçimsizlik yl
zllndea kan11 Meliha Hanımı aill' 
surette yaralamaıtır. 



.C Sayfa 

Kulatımıza Çalınanlar 

İhtikara 
Karşı 

Dnn bir dost anlatıyordu. 
- Bizim gazeteler ibtikira 

karşı eert bir bticama geçtiler. 
Yeridir, :zamanıdır. Bundan bir
kaç ay evvel İstanbul, bayat 
ucuzluğu itibarile, parmakla r5s· 
terilecek bir ıehir olmuştu. Fakat 
bugtln, bazı teyler, pa.lıalılqtıkça 
pahaWqıyor. Şek•, odun. 
kömfir ••• 

Baıka bir arkaclq: 
- Tevekkeli değil, eledi, 

ortalakta bir tatsızlık ... aoğııklak •• 

)#.. 

Sakız Ve Söz 
Amcrikahlann Akız merak1nf 

bilir misiniz.? Yolda, tramnyda, 
fimendiferdc, otomobilde, yazı
hanede ça1ııırken, hepsinin ağ
nn da, naneli, yemifli aalo:ılar .. 
.-ardır. 

NeYyorkta, receleyin, elek
bikli sakız illnlanma bnttm bir 
caddeyi boydan bo1a kaplachjuu 
ıörürslinüz. 

Amerikada bu .m iptil&sı 
neden? 

O milleti Jyi tanıyan bir 4ol
tumuz: " Bana öyle ıeliyor ki, 
eledi, Amerikalılar konuşmamak 
için uJm Nııcyorlar. & W, 
çok iş •• 

Birimiz ftiru etlik ı 

- Nuıl olur? Bizim •ld 
dedikoducu bdml•nm•z da .... 
im çiperlerdi. 

* Avrupada 1'.ahsil Gnran Bazı 
Gençlerimiz 

J\wupaya fen, ticwet, lhBas 
meslekleri tahailine pdcn paç
lerimiz, memlekete dhlnce 
memur oluyorlar ~• Wr llbarata
nrda, bir ticaretMaede, Wr 
fabrikada dejil, w bqmda 
phşıyorlar. 

Geçende, bir mediste, ilen 
cençlerimiziıı hill ... memariyet 
eevduından Taqeçmcclikl.ri 
möylcniyordu. 

Biri dedi ki: 

- Ne yapsınlar 1 Awapı1da 
iç a ne, beş sene çaı'listoa oy
aad ıktan aonra, burada, •••• 
l:>aşında otunnadaıa iatirahat 
etmek kabil midir ? 

Bir Şaki 
Mahkum" 
Edildi 

İzmir ( Hususi ) - l\f afıtelif 
samanlarda 701 k"llllMk. birçok 
kimseleri aldtırmelr., klyleri 
basarak ahaliden pua •lm•k 
ıibi cilrlimlerle manun Aydm 
oğlu Sellin iılmi~deJd toiria 
aıuhakemesi hitam bulmut nı 
22 sene 6 ay hapM mahld\m 
edilmiştir. Bu adamna iki yata
lı da birer ay b.aı- mah1ıfıım 
elm1111ardır. 

Pamuk Piyasası 
Adana, (Huaust) - Borada 

pamuğun fiati birdenbire Jftk
ıelmiş ve batmam 150 kuruşa 
kadar çıkmıştır. Borsada hara
retli muameleler yapılmak.ta, 160 
kuruşa kadar pamuk satılmak
tadır. Kozanın çekisi 205 • 210 
kuruştur. 

SON POSTA Şubat 2~ 
. .... .. ... 

... 

1 
Söz Aramızda 

~~~--ama~~mm:z=:ım11rS2&":Jl!lım.B!!ll!l!l:-.mmm~mmır:ı~--~~:.-•!Ve Mana 
• 

Harputa Hiç G ttiniz Mi? 
Orada Yazın Buz Tutan, Kışın Hamam 

Gibi Olan Bir Mağara Vardır 
EIAziz (Husu-

ıt )- Bu mek
tubumda ( Son 
Posta ) nın aziz 
karilerine ( Har
put ) u tanıtmıya 
çalışacağım. 

Harput, Elhi· a. 
ze kırk beş da
kika mesafede. 
ynkıek bir da-
ğın yamacına 

kurulmu~tu.r. Ka
saba, bugthı Uç 
tarafı harap ol
muş eski bir 
kale ile ~evril
miş bir vaziyet
tedir. Harputuo 
ha•asa gayet 11-
tif, sulan bol, etrafı bağhk ve 
bahçe!iktir. 

Harput Ttbkiye haritasına Q21 
lıicrl tarihinde girmiştir. Kasaba 
dahilinde (3) bin ev, (1000) den 
fazla dOkk&ıı, birçok cami ve 
eski medrese binalar.ı var. Fakat 
buırOn bu dükk4nlar kısmen ha
np bir haldedir. Harputun ka· 

Mardin de 
Bir Soygunculuk 

Ve Bir Cinayet 
Mardin. (H01US1) - Dthı ge

ce burada mahalle MrU111da 
tfmdiye kadar ıörillmemif TC 

•tilmemif bir 10ygunculuk 
•ak'uı oldu. 

Geceleyin çartıdan relmekte 
olaa tebrimis posta havale me
mura Sadettin Bey yolda eski 
bekçi bqı Mendinglnlı Hasan 
laminde bir tahsm evi öniioden 
reçerkcn e. Ahibi Hasan tara· 
fmdan JOlaa ortuında toyu}· 
muştur. 

O:ıerinden alınan qyatar ıun· 
lardır1 (220) lira. bir adet ta· 
banca, dairenin kasasına ait 
anahtarlar •esaire. Zabıta Hasanı 
derdest ederek nezaret albna 
almış ye tahkikata başlamıştır. 

Bund başka Vehbi Ye Ce-
mil isminde iki kişi bir sigara 
ylizfuıden laıYgaya tutUJmuşlar, 
bir aralık Cemil bıçağını çekerek 
Vehbiyi alır 1Urette yaralamıştır. 

CFJılAL 

Soğuklar 

Mardin Civannda Koyunla
nn Ölümüne Sebep Oldu 

Mardin, (Husust) - Şehri
mizde bir baftadanberi yagan 
fiddetli kar dondurucu teıirlerinf 
göstermiştir. Bu yüzden cıYar

daki Abdüllziz dağı yakınlarında 
mllhim miktarda koyun telef 
olmuştur. 

lzmir Umuml Meclisi 
lzmir 20 ( A. A. ) - Bugün 

Villyet Umumi Meclisi açılmıştır. 
Reis Tekili ile k!tip intihap Ye 
yeni azalann mazbatalarlDlD tet
kiki için muvakkat bir cncllmen 
te~kil edilmİftir. 

bir mahal vardır 
ki tabiahn ha& 
kalanndandır. Bu· 
rası büyücek 
kayalar albnda 

Harpat lcasaba•ından bir manwra 

derin bir mağara
dır. Yaz me~ 
minde bu ma
ğaranın üstünden 
sızan sular do
narak buzdan 
amutlar teşekkül 
etmekte ve se
mine dökülenler 
de k8lın bir buz 
tabakan vUcu
cla getirmektir. 
Fakat kış gelin
ce vaziyet bu.
bütün değişir. 

dim kale5İ (Hitit) lcr zamanında 
yapılmış, çok kıymetli bir tarih 
yadigandır. 1881 milAdl tarihin
de yapılmış olan (Kınl klise) Har
putun en eski binalnnndan biri
dir. Meşhur (Sara hatun) camii
nide bu meyanda zikredebilirim. 

Harbut kasabasına takriben 
bir buçuk saat mesafede maruf 

!Gerede de 
Asri 
Bir MaraT!goz 

Gerede ( Hususi ) - Burada 
ıon sene içinde yetişen marangoz 

Faik Efendi, ciddi mesaisile 
kendisine ve kasabamıza bilyük 

bir ,<>hret teminine muvaffak 
olmuştur. Henüz pek genç oJan 
Faile Efendi marangorluğa karşı 
kilçüktcnbri have8 göstermiş, ıonra 
lstanbula aiderek bir usta yanın· 
da tiç ene geceli, gündllılü sitaj 
görmllş Ye asri mobilyacılığı tam 
manasile öğrenmiştir. Faik Efendi 
geçenlerde kasabamıza dönmiiş 
ve en nsri modellerde oda takım
ları imal etmiyo başlamışhr. Fa• 
kat bu genç usta, teşebbüsüntı 
ilerleterek yaphğı eşyayı Anka
raya göndermiş, orada teşhir 
ederek satmış ye ayrıca birçok 
ıiparişler almıştır. Şimdi kendisi 
bu siparişleri yetiştirmekle meş· 
guldur. Bu IW'etle kasabamız 
mobilya ihracab fırsabm kazan• 
mışhr. Reıimde kendisini ve çırak-
larım zörüyorsuau. i.H. 

Dışardaki kar yıgınlarına rağmen 
bu esrarengiz mağarada buzdan 
eser kalmaz: ve bir hamam 11-
cakhğmı iktisap eder. Hüllsa 
olarak diyebilirim 'ki (Harput) 
çok gür.el bir yerdir. Fakat 
imar ihtiyacile çırpınmaktndD'. 
Kasabanın bir~ok yerleri harap 
bir haldedir. MUSTAFA 

! Bergamada 
l Köyl"' nün Tüf' nü 

Satın Alınıyor 
Bergama, (Hususi ) - Kasa

bamızdaki Tütnncüler Koopera
tifi köylü ve çiftçi için çok mD
bim bir karar vermiştir. Koope
ratif, köylülerin elinde satılma
mış bir halde bulunan yanm 
milyon kilo tütünü sabn almıya 
karar vermiştir. Bu suretle çift
çilerimizin eline birkaç para geç
mek imkanı hasıl olacaktır. Esa
aen bugüne kadar şehrimize tü
tün mübayaası için hiç bir kum
panya u~amamı tı. 

Can 
I' arga Mücadelesi 

Bahkesirde son günlerde kar
galarla mücadeleye girişilmiş n 
ağaç dallarında tüneyen kargalar 
öldürülmiy e başlanmış tar. 

Adanada Et Buhram 
Adannda kasaplar ihtiyaca 

nisbetlc çok o et kesmiye b~ 
lamışlardır. Bu yilzden şehirde 
bir et buhranı baş göstermiştir. 

Eskişehirde 

Yeni Bir Spor Klübü 
Teşkil Edildi 

Eskişehir (Hususi ) - Şehri
mizde demiryollan atclyesinde 
bir spor klübll teşkil edilmiş Ye 
kii§at resmi padak bir şekilde 
yapılmıştır. Vali lsmail Hakkı 
Beyle polis müdi\rü, timendifer 
erkanı küşat resminde hazır 
bulundular. Bu münasebetle ha
raretli nutuklar söylenildi. Klüp 
faaliye başlamıştır. 

Hanımını Zehirliyen Hizmetçi 
Adana, ( Hususi ) - Hizmet 

ettiği evin Hanımile ço-
cuğunu zehirlemekle maznun 
Ayşenin muhakemesine devam 
edilmiştir. 

Vardı? 
Cuma gunu Eminöqünd• 

tramvay beldiyordunı. insan ba· 
zan yarım saat, üç çeyrek bek· 
lemek mecburiyetinde kaldığı 
için bu müddet zarfında pek çok 
şeylerin şahidi olabiliyor. Heı. 
aktam Ustleri ve cuma gllnleri .. 
işte benim için de öyle oldu· 
Ben istasyona gelir gelmez, kar
şıdan uzun elbisesi paltosunda11 
çıkmış yü:ıü nazarı dikkati celbe
decek kadar boyalı genç bir ha· 
nımıo, birisine yetişecekmiş gibi 
heyecan ve tehalükle durağa 

doğru geldiğini gördüm. Geldi· 
Durdu. Etrafına bakındı. Sonr• 
saate ba"-"tı. Bir daha etrafına 

göz eezdirdi. Yüzünün manası 

bir anda değişti. Ümit öldü, dü
ıilııce başladı. 

Osırada karşıdan iki genç 
hanım daha geldi. Bir taneıi 
enelki hanımın önünde durdu. 
Alaylı küçük bir reverans yapb. 
Arkadan öteLi hanım da yatişti, 
evftl gden hanım ikisine bir
den hitap ederek: 

- A.... Çocuklar.. siz cuma 
günü blSyJe buralarda ne arıyor .. 
ıunm? 

- Bizim bulunmamızda oka
dar tatacak bir şey yok.. Ya sen 
buralar<la ne an yorsun? İti nandan 
mühimce bir yere gitmek üzere 
olduğun nlaşıhyor. S... Nerede? 
(MuhaYerelerinden hanımın yeni 
evli olduğu anlaşılıyordu.) 

- Vallahi bilmiyorum. Öğle
yin evden çıktı. Ben de bir yere 
gidecektim. Fakat geç kalrnışım .. 
Boraya kadar ge dim. Eve mi dö
neyim, yoksa gideyim mi diye dü
flhı6Jordum. 

-DlSnme .• Biz bir ahbabı ziya
rete sidiyoru:r:, sen de bizimle 
beraber gel .. 

- Ben tanımıyorum, nasıl ge .. 
lirim?. Hem tanısam da istemem .. 
Bugfin danslı, muzikalı bir yere 
gitmek istiyorum. Öyle bir yere 
giderseniz gelirim.. Hem zateıı 
kıyafetim de ehbap ziyaret kıya

feti değil. 

- .Oç kadıa .. Nasıl ol •ır?Hay-
di yas geç yürü.. Bizimle g el... 

Evli hanım itiraz etti. Onl!trı 
kendi evine götürmek ister oldu: 

- "Kendi kendimize bizd• 
eğlenelim!,, dedi. Ô te1 • er razı 
olmadılar. Zorla onu da tram, a
ya bindirdiler. 

Onlar gittikten sonra dü" 
şündiiın. 

E.tl hamının yasına bak lır ıı 
henüz evleneli pekçok -0lmad1gı 
anlaplıyordu. Fakat kncas! ayrt• 
o ayn geziyordu.. BiribirlenndcP 
bıkacak kadar uzun mü tere1' 
bir hayatları yoktu .. Ne de ayrıl-
ma1anna mani olacak kadar fazlıı 
bir alı~kanlıklan olması icaP 
ederdi. Ayrılmayıp ta bu şekilde 
hayatlarmı idame etti:mekte 
acaba ne mana vardı? 

B. Halim 

Ceza Muhakeme ri ı 
Usulü Kanunu 

1 
Vasfi Raşit 

Bu kıymettar eseriıı ikinci 1 
cildi çıkmıştır. Bu cilt le b'r;,,c ı 

cilt gibi yirmi form ~ , r i· 
rekkeptir ve fiati d.ıh u ı
dur. Eser ince kağıda b ı dı· 
ğından hacmi de küçw ~ ""l · •• 

Fiati ( 200 > kur ştu · 
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FRANSIZ TÜRKÜSÜ 
Kıskanırım, ah, seni: 
Oldun para mahzeni 1 
Kandırıp, dolandırmak, 
Bihhi, mubah teni 1 •• 

Albnları sayarsın; 
Bankalara koyaram l 
Sonra 11buhran var .. ,. 
Elilemi •oyarsın 1.. 

* 
Kıs biraz kuyrufunu; 
Yutmayız buyruğunu t 
Korkarım yiyeceksin 
DOnyanın yumruğunu t.; 

Misafirlikte 
Bir Kavga 

Hasan Bey bir ahbabının evine 
miıafirlije gitmişti. Ev sahibi 
dedi ki: 

- Buyur Hasan Bey... Hiç 
sıkılma ... Burası senin evin gibidir. 

Ev Ahibi herkese böylo ıöy
llyordu. 

O sırada, misafirlerden bir 
kari koca arasinda kavga çıkh. 
Kocası kadına iki tokat ath. 

Ev sahibi: 
- Aman yapmayın, etmeyin .• 

diyordu. 
Hasan Bey dedi ki : 
- Bırak canım, kendi evleri 

imiş gibi hareket ediyorlar. 

• iki Yüzlü 
Değil 

Kahvede pek çirkin bir adam 
kendini methediyor: 

- Ben iki yUzlü değilim, 
diyordu. 

Hasan Bey yanındakinin ku
lağına fısıldadı : 

- Bu surat bir tane de olsa 
yine çekilmiyor. 

Bir Hanımın 
Konferansı 

Hasan Bey bir gün Kadınlar 
birliğinde konferans dinlemeğe 
gitti. 

Bir hanım çıkmış, erkeklerin 
al ey hinde bulunuyor ve kadınlara 
nasihat veriyordu; 

- Kadınlar daima kocaları· 
nın arkasandan gitmelidir, dedi. 

Hasan Bey dayanamadı, aya
ğa kalktı ve konferans •eren 
hanıma sordu: 

- Ya kocası posta müvezzii 
ise? 

Karlı 
Gecede 

Hasan Bey, karlı, soğuk, her• 
bat bir havada, gece yarısı, ma
halleye giriyoröu. 

Bir de haktı ki sokağın köşe
sinde, komşularından biri, ayakta 
bekliyor. · 

- Ayol, dedi, bu havada, 
burada işin ne? 

- Hasan Bey, bizim hanım 
evde saz çalıyor, bitirsin diye 
bekliyoruml 

SEKER FİATLERİ 

Haaan Bey - Bu çuvalların içinde albn mı 
var? 

YÜKSELİYOR 

INGILIZ TÜRKÜSÜ 
Vücutlan incecik, 
Yolda yilrllrler dimdik l 
Bu kadar riski içme, 
Aman, Yavrum kikirik ! .. 

* 
İhtililler çoğaldı, 
Hindistan pek bunaldı 1 
SiitlO keçilerile, 
(Gandi) hapiıte kaldı 1 

* 
Bakan ıu İngilize; 
Gemi di.zmi.f denize l 
Onların cakaları 
Vız gelir bendenize 1.. 

Mezar 
Parmaklıkları Yolcu - Daha kıymetli bir fey var, Hasan 

ISey: Şeker var, ıeker 1 

Ne İster? 

Birgün Hasan Bey bir 
- zarlığın önünde durmuştu. 

Sütçünün 
Güğümleri 

Bir gün Hasan Bey bir sütçü 
dükkanının önünden geçiyordu. 

Fena da bir yağmur yağıyor. 

Hasan Bey bir de bakh ki, sütçü 

güğümlerini dışarda unutmuş, 

ağızları açık, sütlerin içine bol 
bol yağmur suyu doluyor. 

Hasan Bey insaniyet namına 
hemen sütçü dükkanına girdi: 

- Ayol, dedi, sütleri içeri 
al, baksana, bardaktan boşanır
casına yağmur yağıyor. 

Sütçü başını salladı: 

- Aldırma Hasan Bey, dedi, 

o sütleri satacak ben değilmi yim? 

Nevicat Su 
Hasan Bey bir gün terkos 

musluğunu açtı. Su gelmiyordu. 

Y amndakilere dedi ki: 

- Hay kAfir Terkos Şirketi .•• 
Bak, tıpkı havagazi gibi bir su 
icatetmiş. Musluğu açınca akıyor 
amma ne göze görünüyor, ned~ 
ıslatıyor. Östelik kokusuda yok! 

-2-
Karakı~ta soba ister; 
Lastik, palto, aba ister l 
"Çalh" içer tam bir binlik 
Sonra bir de caba ister! 
Köprü yine çöküyormuş, 
Aman, yeni duba ister ! 
Benim gibi kimsesizler 
Ana ister, baba ister! 
Aparbma pahalıdır, 

Bu fakir halk Oba istert 
Eminönü bir göl oldu, 
Boşaltmıya kırba ister l 
Hastane bulamıyan 
Veremlilere çorba ister [ 
Yeni kızlar sporcu genç, 
Yani kaba sapa ister l 
Sporcular der ki şimdi: 
Bu muharrir sopa ister f 
Bu soğukta titriyenler 
Kömür, odun, soba ister! 
"Selim Sırrı,. çok söylüyor , 
Ağzına bir bpa ister! 
Gizli rakı içer 11 Agah,, : 
Meyhaneyi sapa ister l 
Zannetmeyin 11 Musolini,, 
Artık ukıral,. ''Papa,, ister 1 
Politika limanında 
Durmak için çapa ister r.. 
Bunu yazan usta şair 
Bir gümüşten kupa ister !.. 

HASAN BEY 

Dağ, Taş 
Uçurum 

Zenginlerden biri bir otomo
bil almıştı. Hasan Beye dedi ki: 

- Bu otomobil harukulide 
birşey, Hasan Beyi Hele bu mar
kadan çok memnunum. Karşısın
da hiç dağ taş kalmıyor. 

Hasan Bey güldü: 

- Fakat uçurumlar kalıyor, 
değil mi? Dedi. 

Tiyatroda 
Hasan Bey Şehzadebqında 

bir Taryete tiyatrosuna gitmişti. 

İçerde müşteri namına birkaç 
kişiden başka kimse yoku. 

Nihayet perde açıldı, ortaya 
bir pehlivan çıktı, dedi ki: 

- Şu masayı görüyor musu
nuz? Bunun üstüne on kişi çıksın, 

ben bir kolumla masayı kaldıra

cağım. isterseniz içinizden on kiti 
buraya gelsin, tecrübe yapalım. 

Hasan Bey Pehlivana bağırdı: 

- Müşteri t1ç kişiden fazla 
yok pehlivanını, yorulma nafile! 

TEHLİKE VAR MJ? HASAN BEY ve KIŞ BABA 

- Hasan Bey, doktor: " b 
yok ,, dedi, hasta tehlikeli galiba ... 

- Merak etme, doktor bir daha gelmiyecekse 
tehlike yoktur. 

• Hasan Bey - Kış baba... Sen bizim tarafa 
pek yerleştin artık 1 

Kış baba - Hasan Bey, burada buhran isminde 
bir arkadqım var, beni bırakmıyor. 

ki etrafma demir pum 
çekilmiş. 

- Allahallah, diye sord111 
Bu mezarlann etrafına mpa 
demir parmakhk çekerler ? 

- Adettir, Hasan Bey. 
- Çok yanlış bir adet. Çfinlı:l 

içeride bulunanlar dışan pka
mazlar; dışanda bulunanlar dl 
içeri giremezler. Buna ne IOmm 
var? 

Ne Biçim 
Jimnastik? 

Hasan Bey bir gl\o ahbapla; 
rından birine rast geldi: 

- Hazret, dedi, şişmanhyOl'-
ıun. Hamur işlerini az ye. 

- Evet, Hasan Bey, doktow 
bana jimnastik yap, dedi. 

- Yapıyor musun? 
- Başladım, Hasan Bey .. ; 

Hergiln iki parti karımı döYl-
yorum 1 .. 

Pişman 
Pişman 

•• 
Ustüne 

- Hasan Bey, beklrchm; 
'' evlen l ,, dediler, evlenmedim, 
pişman, oldum. Sonra evlendİmt 
karımla geçinemedim, evlendi
gıme pişman oldum. 0 Çocuk 
yap 1 ,, dediler, evveli, istem .. 
dim, pişman oldum. Soma 
çocuğum oldu, masraf arttı, pif• 
man oldum. Karımdan ayrılmıya 
karar verdim, ayrıldım, aynldı

ğıma pişman oldum. Çocuk ben· 
de kaldı, pişman oldum, anasına 
verdir..1, pişman oldum. Ne ya-
payım? 

Hasan Bey düşündn ı 
- Ayol, dedi. Sen ne yapaa9 

pişman olacaksın. Pişman olma:ı• 
san, bu sefer de pişman olma· 
dığma pişman olacaksın 1 

• 
ispanyada 
Kolera 

Mahalle kahvesinde biri yük"' 
sek sesle gazete okuyordu: 

- İspanyada kolera çıkrnışl 
dedi. 

Hasan Bey bağırdı : 
- Aman orasını geç... Har 

talık bize geçer, okuma. 



..., 
"Son Posta,, haftada iki defa sinema 

11yıfaaı yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayatı YC sinema fiJemindek"ı san at 
cereyanlarından bahsedilir. 

• , 

, 
"Son Posta,, Holivutta hususi muhbiri 

bulunan yegane Tfirk gazetesidir. Ho

. livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve sinema aleminin içyüzünü 

anlatır. 

G eta arbo Son ostaya Holivudun 

____ ni Hediye Etti ~=a~::zecanlı 
lar ahi 

Film 
içD ma

Çeviriyor 

• 

~merikadaki muhabirimizin meıhur yıldızların bizzat ( Son Posta) !: hıtaben imz~ladikları fofoğraflarinı bize gönderdiğini bildirmiş 
~unlardan bırkaçını . neşretmiştik. Buglin bütün sinema seyircil~ 
p m~ftun oldukları lsveçli yıldız (Greta G arbo) nun bizzat (Son 
I ~t~) ıçin (Samimiyetle) hitabını kullanarak imzaladığı resmi kari-
erıoııze takdim ediyoruz:. Şunu da haber verelim ki, hayatı ve ma-

(ceraları şimdiye kadar hiç ifşa edilmiyen, bugüne kadar gizli kalan 
Greta Garbo) hakkında muhabirimiz çok şayanı dikkat malümat 

elde etmiştir. Karilerimize hemen tepşir edelim: Greta Garbonun 
Holivutta yaşadığı esrarengiz hayatın en merakla safhalarını ihtiva 
den bu malümatı muhabirimiz yakında bize gönderecektir. Okuyu

cularımız bunları bu slitunlarda merak ve heyecan içinde takip 
edeceklerdir. 

Holivutta henüz ikinci dere
cede bulunan yıldızlardan ( Roz.-
mari Mürfi ) ismindeki küçük 
kız geçen gün durup dururken 
kuyruklu bir yalan uydurmuş \'C 

bütün Holivudun altını ilstüne 
getirmiştir. Bu güzel dansözün 
uydurduğu yalan şudur: 

"Billi Dovu otomobil çigncdi ... 
iıin garip tarafı şu ki hu 

kuyruklu yalan Holivutu bir daki
ka içinde karayel fırtınası gibi 
dolaşmıı ve inanmıyan kalmamış. 

Artık ağlıyanlar, sızhyanlar, 
abu vah edip bayılanlar 
~.iim~~ tümen... Hele güzel 

Bıllı ,, nin en samimi ar· 
kadaıı olan Fifi Dorsey bu 
haberi ititiace hıçkıra hıçkıra ağ
lamış ve bağıra bağıra çıplak 
ayak sokağa fırlamıştır. Bundan 
başka binlerce kadın ve erkek 
bir dakika içinde Billinin evine 
koşmuşlar ve bu haberi tahkik 
etmek için evi kuşatmışlardır. 
Tesadüfe bakmızki evde o daki
kada kimse yoktur. 

Bütlln aile otomobille gezmi
ye çıkmıştır. Fakat aradan yarım 
saat kadar bir mllddet geçince 
Billi gezmeden dönmüş ve evinin 
etrafındaki muazzam kalabalığı 
görünce şaşırmıştır. Bununla be
raber o muazzam kalabalık Billi 
Dovu karşılannda dipdiri görün
ce, şayianın bir muziplikten iba
ret olduğunu anlamışlar ve sevin .. 
mişlel'dir. 

a 

Sinema dünyasının yeni Valantinosu olan ( Klark Gabi ) den b 

sütunlarda evvelce bahsetmiş, dün sefil bir hayat geçirirken bugihı 
Ronalt Kolman nasıl parladığını, nasıl şöhret ve servet sahibi olduğunu anlatmıştık, 

Meşhur Ronald Kolman beyaz Tam bir erkek güzelliğine malik olan Klark şöhret aldıktan soma 
perdeden kaybolur gibi oldu. arbk Ramon Novarronun eski ıöbretini kaybettiğine inanabiliriz. 
Bazı meraklı kariler bunun se· R be~i~i bize soruyorlar. Bu kari- Klarka timdi yeni Valantino ismini veriyorlar ve amon Novarro 
lerımıze haber verelim ki Ronald ile de alay ediyorlar. Çünki Ramonun biraz kadına benzemesi bQ 
henüz en şiddetli zamanlarını son ittihama sebep olmaktadır. Klark Gabi şimdi durmadan fillnı 
yaşamaktadır. Kendisi şu daki- çevirmekle meşguldür. Bu suretle bütUn güzel yıldızlara filiın arka• 
kada filim çevirmekle meşguldür. daşhğı yapan Klark, Maryon Davisin çevirdiği Cambazhane filminde 
Kısmet olursa mevsim sonuna 
do?!u yem bir filmini seyrede- ona refakat etmektedir. Şunu da öyliyelim ki Klarkın birdenblnt 
cegız. parlaması diğer meşhur erkeklerin kıskançlığını tahrik etmiştir. 

~=c..;;:=====:================-=~====~======-======---==-~--==========~=====a===================~ 
Sinema Düşmanı Muharebe Filimi 

Radyo Makineleri Sinema
nın En Büyük Düşmanıdır 

Bugün inema kumpanyalarını 
dllfUndüren mühim bir mesele 

: Radyo. 
Yapılan tetkikat neticesinde 

~;rikada sinema müşterilerinin 
Rlttikçe azaldığı görülmüştür. 
Buna evvela dünyadaki iktisadi 
b~hranın sebep olduğu zannedil
~ • fakat tetkikat ilerledikçe 
~coın müşterilerinin mühim bir 
smının radyo makineleri yU

llııden azaldığı anlaşılmıştır. 
h ÇOnki Amerikada hemen 

er evde bir radyo makinesi 
•ardır. Bütün ev halkı boş za· 
lllanlannı radyo makinesinin ba
:da . geçirmekte ve bu yüz
ftt 11 sınemayı ihmal etmektedir. 
bU.e si.?em~ kumpa.n~alnrı biiyü_k 

l ınuşterı küllesı.11 kaybetnuş 
: uyorlar. Şimdi bu tehlikeli 
Ü§ınana karşı milessir bir çare 

~ınaktadır. Bir sinema müdürü 
nı Yle bir çare bulabilecek ada
... a. büyük bir mükafat verece
~ ilim esmiştir. Bakalım netice 

e olacak? 

Eser Yazınız 
l! Holivutta bugün en ziyade 

tını gelen şey, sinema scnaryo-
suddr. Hiç durmadan eser yazınız 
~ erhal sinema kumpanyalarma 

~on~e!iniz. Öyle znnnediyoruzki, 
serınız güzel olduğu takdirde 

Zengin olabilirsiniz. 

' 

.._._ ... ..----

Bu resimde sağ taraftaki meşhur ( Mari Dresler ), sol taraftaki ç.irkin ve ihtiyar kadın da -( Polli 
Moran ) dır. İkisi de biribirinden çirkin ve biribirinden yaşlı olan bu iki artist, sinema dünyasında genç 
ve güzel yıldızlar kadar şöhret sahibidirler. Şimdi ikisi de bir filmde rol çeviren bu iki ahbap yengeler 
dünyanın parasını kırıyorlar. Mensup oldl1hli:m ( M. G. M. ) kumpanyası bunlara dilber yıldızlardan 
daha fazla itibar göstermektedir. Mukaveleleri bitmeden evvel tecdit edilen Polli ve Mari daima komik 
filmlerde rol alırlar. Bunları gördükten sonra çirkinlerin canları hi~ sıkılmasm. ÇUnki çirkinlik te, bazan 
güzellik kadar itibar kazandınyor 

Çin - Japon Muharebesini. 
Kim Kazanacak? 

Çin - Japon muharebesini aca
ba kim kazanacak? Bu suali 
sorduktan snnra sızı merakta 
bırakmamak için derhal hab ı 
verelim ki bu muharebeyi sine
ma kumpanyaları kazanacak. 
Çünki bu iki millet arasında 
muharebe başlar başlamaz Amo-
rikadan yüzlerce sinema opera
törü, makinelerini yakaladıklan 
gibi Çine geçmişler ve muharebe 
manzarası almıya başlamışlardır. 

Fakat bu iş znnnedildiği ka
dar kolay olmuyor. Çünki kur
şun ve gülle yağmuru yağan mu
hitlere gidip filim çevirmek 
ölümle mücadele etmek demeJr.. 
tir ki buna her baba yiğit kola:r
ca cesaret gösteremiyor. 

Ukin bazı açıkgöz operatör-
ler çok heyecanlı harp manzara
ları çevirmiye muvaffak olmUf:"" 
lardır. Tabii bu filimler şimdi 
dünyanın her tarafında gösteril
mek suretile kumpanyalar mil
yonlarca dolar kazanacakJardır. 

Çalınmış Hayat 
Maruf yıldız Bert Lahr yem 

bir l filim çevirmiyc başlamıştır. 
Bu yeni filme ( Çalınmış hayat ) 
ismi verilmiştir. Kısa bir müddet 
sonra bitirilecek olan bu filimde 
Şarlol Grenvut ismindeki arlİS4 
tin de mühim rolü vardır. 

• 
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Ylllıfa pb w Zübeyde, .
dirin lleriııe kapanarak ağlama-
la ~ S 11 il defıil bıçlara 
lııçba aiJıyordu. Kocasmdan 

ldeta Mğumuş ve ona, muhtelif 
.. ,1ıı ...... b ,. etmeli kur
..... .W.p Wcla sarayclaa 
11ka ' ak ....ıesinden. fena 
........ olmuştu. lçillde. 
.. ,.. atmajı ....... ~ ...,. 
Jly• .... ri .. pcuk elemi 
ftl'da - dağ6ldltlae delil d6-
te••iiüıe hayiflwyor siWJdi I 

Gll ,..ıan, pa,a .... ,. 
Wsı 7 kirleri Wr lllaacla llpl
dp ı•••• bir • akıatm sibi 
•• 4a labrabma ....... laif 
..__ hafifletti. Şimdi o. ,... 
... ,.... balattan kmt.a.n 
•1r a, ıibi açdıyorda. 
Y••w.rmda ..ıak IHr rll ten
ftti. thıdaklannda ıebaemli hir 
cHek tlzelliji belinnitti. Y alma 
•alpwlı1 dil.fiiniyorclu. 

SllaJdu çak .. k, laAlt aktt
ae plıonla. a. ltlttiıaia, lti
Uba Mbul IHleaiade tleAoda 
.,... catm bi&Jordu. ..... ..... ........... ... -.:. 
••• ...,. kmw ... 
.... • 'sn clataa yapap dele 
im, " ,.. HZiyorda. Çlaki 
wr'ı• ..,.., laaJife zacle olmak 
•eyÜll halife kanı tqımak şe· 

nlDa Atifa edemiyen haris malı
....... ffaıı alND lamsı olnnri 

~ ..... lıir ldiıı• faftJGi
...... ar aadet, Beni Haşim 

lu:lat mumda yalms kendisine 
eaip alnaUfru, ba sehepre efe o 
:iızr.. bftançlığua bzanmqtr. 
Sara,... lofalmak, o mkauç 
Jlreld.t memmm edeceldi, ae
mdhceitf. 

Zli17cle, bir pn SODra umul
maz .. bayram nqeaine kavu
pcak calan o alay alay kıllan 

.. 1 1 ·- •titiace 71reği
am ,..&den l>urblduğunu duydu. 

Lllda o devriD kadmbk f.a
J•bm ft lıete kendi aitelerine -

• .... hw'er - - yübelr bir 
•"'' I; et temia etmif ohm 
l'e,ıwberin kadmLia ait teflfl
l:irerW dllftlnllnce biraz müsten1ı 
.W.. O dewilı kadınlı.iı nihayet 
bir slplt b.llh taıpyordu: DoiaP 
apbr w ılnip tl.;llmw ima 
llis .... ,. •in llir ~L 
Do paen hdementen irin
lir .. bealiyea 11Uirfere kadar 
ler al nlin barnUDda o çiçekler
._ lııı. ptunun sönmöı ltr1ndan 

ptia bir laabra YllllJOrdaı ve 
......... ... ylara kadar laer 
,...- ............. bidcaç 
h= , • a.... ,.,..ald.n ~ prp.,..... 

"-at Peygamber de hduı
lara .. Caliden baılr:asmı ll)'lk 
P-'ltL Onun nikihını tqa
.JU J111UD dizimden fazla kadm 
.._Orlerlain dktt:e lçiinft kocalı 
al ·.!•li iPad• geçirmitlerdi. 
Fak.. ae-. Wr h.timiyetle bu 
YUİJ'elf bhl ft mahafaza et
laİfl... Hafa, Ömerin cesur 
lımt, .... fÜD İ9Jan etmiş ve ar
h....... da isyan ettirerek 
Pey_.berin yüzlne haykırmıştı : 

- "••••11aa •aweai yap, 
Mze ..... Deii- bbi itırakl 

Yazan: lf.. lf. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Peyaamberio evillde we yata
ğının başında patlayan bu kadın· 
lar iapm, lsileriaı buaraoile ne
tiale-.li. Çlaki lııirikmit iftiyak
lann ve ihtiyaçların ibramile bir 
an için dil birliği yapan ortak
lar, •&tterek kocama· manalı 
bir tebe116me mhiaar eden • 
~ bir manevra.ile ittihadı 
"'-ılardı Ye herbiri, Mulaa m
...U. kendisine Keleceji Bmidile 
İllyaa ..U.ınclan çekiJIDifti. O 
tarilatea aenra Atlas deamoden 

Tnrkistan smırlarına kadar ur.anan 
lsJAm iilkesiade • Kalp hakka " 
iatiyen kadm yok gibiydi. Yahut 
bu hak, şuursuz hamlelerle ve 
karanltk yollara sapeLarak taviz 
..ırlinde bıtmin olanuyord& 

Zübeyde. hu ha:akat!eri te· 
emmiille f enhbndL 

- Am'ln, dedi, Peygamber 
karılanndan da yüksek değilim 
ya. Onlarm tahammül ettikleri 
.uiyeti ben de kabul etmeliyim. 

' Ar..ı:uı var ) 

Çin - Japon Muharebesi 
Şiddetle Devam Ediyor 

----- -
Amerikada Japonya Aleyhine Yavaş 
Yavaş Parlıyan Bir Cereyan Var 
ÇS. • Japon IDlllMrelMa bak

lmcla din gece yansma kadar 
ahlltmuz telpaftan bu •hmlar
tla laalha ecliyona: 

lhkclea. 21 - Maaprinin 
Wikllhe ait beyanname. laenüz 
Japeaya tarafıadan taaYip edil
...-.m. Japonyanın lılançuri 
!rMdmetini tanımast içia bazı 
ıartlar dermeyan edeceği zanno
ı...a.ılnad& ıs.. tenim ltatında, 
M .... iaia varidat. we aenet 
memhalal'lllıD inkiplam temin için 
ec:nebil.ı. ~ t..,w ..... 
sai yapılması, herkese şamil ola· 
calr bir açık kapı siyaseti takibi 
talebi bulunmaktadır. De•leflerle 
mibıakı"t olan ve onlann tehaafa
nnın mal Ye canının fıimayesine 
mataf olan maalredelere ria;et, 
h&k&merin fmhk . .e mllıeleli-

yetillin t--- tetıMleri 11.u 
talıip etme~ir. 

Bir Tabirden Doğan Hayecan 
ş..,laar 21 -~ 

J..- 111.emms•ıma Çin•eıe __.. 
dikleri tahriri mühlet ~ kullan
dıJdan .. Oltimatom " kelimeainin 
C...w• .,ancl .. dıit ...,__ 
Toll,o r..ı mehafilm.le Ml,lk 
Wr UJl'el tevlit et ·ıtır. 

Japon Hariciye DUlfl -- .,...,. ..... ..,.. .... 
hir at ...,..,..._ Qae bir 
lltimatom •ermecfiiini. 1alma 
Şuılta)daki eidatia ............ 
...... iltibcW .... ..,..it
tir, ayi v=rrda .1..-•rklııMlti 
Ceaevredeld ••••zDI \ Mi•a
toW' ÇiM dejl, •:ek .... _.,. ........... ...... 
t-a. ............ ~·•·et• .... ete.,, .. . 

llleriatla ... ,. v. 
Fırsat........,... 

Vatiqtaa 21 - H.w,. ... 
uretile Riyueti CI..._ ..... 
ıelen binlerce telpaf w mell .. 
bap ta .Japoaya,a l»o,btrf ya
pahaaa ~. • fikir 
blklmet meheffli ile ..... ..
paiyecle ..,... clilcbt Wr tekilde 
yer tutmaktacl.r. 

Efklr umamlye, hm peaj&ne 
haftkitma d&wam eden Japeaya 
iLa her tilr111 mü0 aeebaba kesil
mesini talep etmektedir. Bilhu
• .u.k Harbiye .-a m Da-
dliin.. ·~ Ce.i,eti 
Akam ile Wrlqerek jep_,a ile 
ticari münuebabn katedUmeaini 

talep etmeleri çok pyalll dik
kattir. Hfitiin bu hissiyat ye bu 
cereyaıun tesiri altında kalarak 
riyaseti cümhurua da böyle bir 
karar vumesi muhtemeldir. 

Amerilla Hariciye Neureti 
km ha ene& J•pbğa teplahüe
lerİll Mç biriee ce.ap Yerilme
tfitinden Japonyaya yeni bir 
ata g&adermiyeaktir. 

Nezaret faal teee.,b&ıslerine 
nihayet vererek mOsait Wr ı...t 
zuhurunu bekliyecektir. 

Almanlar Şaagllaydu 

AyrliacaJar 
Londra. 21 - Ahnas Hari

cİJe Nezareti. Şanglıayclald (1430) 
Almanı oradan çakarmıya karar 
vumiftir. Şaneb&Ja Yaparlar 
~ .. 

htgiltere işe KantmıJ'llık 
Londra 21 - Deyi Me1I ıa

zetesi ıon defa yine alevlenen 
Çin • Japon vekayüoden ilham 
alarak pınları yazmaktadır: 

0 H..-ptenberi ilk clefa alarak 
fngiltere amiralhk daireıile, hari
ciye nezaretinin gece gllndOz 
aplı W·w, Wta tttiUaa '* -- ........... ........ .. ... 
7 • .,.,. iatiw -- .. .... 
,.... ........ \&':.iJeda ....... 

tllıi sWenMktedar· M.aıa tuk· 
ta ,.,. .. cak ............. 
...... memleketi~ .. 
...... lalkbaet .. • Ut'· .,,.. ~ ........ 
Cı•ıwecleld at... .....,..._ 
.. ..._. t.Ndaataaa •r•••a-
W.. Bl,le ......... WaliWi 
bir ...... ..... .. ....,.. 
... ft takpa ..... kt .... 
................... lralzak 
'lrvd. .... 

Çiller 111111 iyi w, ..... , ..... ,,_De,. ... ... ... t.... ÇiD _ ...... .. 
Japoa 16mma klıl'I ı a4e llola1 w.,...,.. .,.,. ..... ,.... 
..... 0-te. Qa•• _._mel Wr .-te bhss-
ettlkleriai. ,J.pon ........... 
ldf ecleeekW AMrib • K .. 
....... ,. Çia ........... 
mele amade buhmduklannı s3y
meldedir. Çin hezimetinia yakin 
Ye nakabili ~tiup olduğtma 
intizar etmenin doin olamaya
ceia. Almaı Hariciye aezaretİDİD 
wBimlere tam bir bitaraflak 
tneedib ettiji de ilA• edil
mektedir. 

İpekiş Beklenen F aaliye 
Şimdi Başlamışbr 

Bursa, Şubat ( H......S ) -
Aylardanberi lı Banka11mn bu
rada temsine pllfbğa ( lpelrif ) 
fabribu, hiitftn baurbldannı 
bitirmİf, faaliyete başlamıştır. 

F•rika tamamen •odern bir 
tarzda yapdmışhr. Ses terfi. 
batma son derece dikkat edil
miştir. O derecede ki binanın 
merdivenlerinden çıkan bir ziya
retçi, içerde, bat döndilrik:G bir 
faaliyetle çal14an oj'ultulu maki
ıaelerden hiçbirinin sesini dur
ma ı. Fahrikarun hol6, cidden 
mükemmeldir. Saib Solla b6-
rolarda çahşan memurlano vazi
yeti, amelenin it ve yemek aa· 

• lonlarınm vaziyeti, mttmlebt 
hesabına göğüs kabartacak bir 
mftkemmeliyet uzetmektedir, 
Fabrika, Borsanın kenannda ve 
elektrik fabrikumın kart111nda 
vücuda Ketirilmiş, kiçllk bir 

tehir hia ve manzaraum anet
mektedir. Bizzat Gazi Hz. nİll 
ilk temel tafanı koyduia fabri
kanın başında mnumt mildir 
sıfatiJe Rqat Bey buhuımakta
dır. Bu zat, Almanya " Mançl8-
terde yedi aene amell " auaıt 
dokumacılak tabsil etmiş bir 
•lheadiatir. Falwilwun .... 
mlihencliai ele bir ~- Dlrt 

MM ameli, ~ .... de 
olarak gerek dokumacılık 
gerek fen mlllaendisliji tahll 
miftir. Bu Mnlta laafka 
tane de laviçreli mllteb 
vara. 

Bitim tUfll*n 
hareket eden ve fıtkınca 
luıımeleri albacla , .... ı.. • 
eeeenia WU...a .. ,... 
olan ameliyathan..t ....; " 
yama daireleridir. Şimdiye lra 
1erli ipekliler hoyea .. k ft 

yapılmalı tbere Amapaya 
derilirdi Ylz elH lala lln 
fazla muraf yapılarak 
,etirilea bu daire, Tlrk tlo 
macıbjma artık haricia .... ,. 
clea brtartDlf oluyor. Şarj. 
... bo,aclaktaa IOIU'8 

llzım olu parlakhk ve told 
tur ki bu, fimdiye kadar 
leketimizde yapdamıJOrda. 
auıetle Tllrk 1UaJiiaia 
bir ekailditi de tuaamlaııll 
oluyor. 

ileride bOyik bir •bf 
kesi Ykucla ptlncek 
lpekif, diler miW 
... ......... iltlhllb 
nk baftCllclecle,... 
bir botlutu kemallle .... ._._. 
olacakhr. 

Halepte Yine Heyeca 
Hidiseler Oldu 

C ...._.,. ı r...a ..,,... ) 1 Ertesi p. heyeea 
Vlltamf Fırkumm lht..tertndea • ...__ Wr h ... _...llllOI 

Abdwnlrman Kiyali mezar bqın. bir mlsademe obn111t 
da IJir l»açak saat .nrea hir bir kiti llmlftGr. Polllt• ele 
.ak int etmif, ezc&ııde clemit- yaralı ile iki 111 ftl'dır. 
tir lıi: çaqalar bpanmafbr, Halk, 

.. Kunetli bir hllk6met rakip- inb1aapta bzanaa F..-z 
lerini tabanca ile lldllrtmez. tarlanna bllyGk bir 1-umet 
Billkis, onlan, makul harekltile termektedlr. Y anlql•kla Hal 
kendisine baifar. Heyecanınıza MtftW AbdlllaamlCle bea.tlltll 
yenfniz. Henüz harekete geçmek bir ıanldı, bir rBn C..llb 

pmif •• halk tuafınclau•F: 
zamanı gelmemiştir . ., kiliaeaine .·.u..e baJC...1.-L o-. sonra bir-L hatipler - 7 

•·--~ maıtar, fakat yanbfhk anlqdlDGI 
rllzalat. h ..&de •tuklar itizar olunmaftar. 
s6ylemiflerdir. !U11JKANNA 

lhtikir Mücadelesi 
( ... tarafa 1 iaci .. ,ı.claJ 

lllellyedea le SIJlelİJOr? 
f>iiw taraftan .. ker iktlkln 

Mkkıada flkriai aordutumm Be
WİJe Reis lluaYini Nuri Bey f1I 
llllıri .a,lemittir. 

- •Şekerde lhtilclr yapdıp 
,.......... laekkaacla tetkikata 
................ laakkeda 
a,nc:a tetldbtta ............ k ne-
tiffela ......... a-... için Ti-
-- O.• t1a JUCLk. Tetki
kata- ..tice .. derhal lktuat 
Veklleliaa Wldirecetlz. Zrrari 
lbtl,...._ olmachi1 içia blı•e 
ibtiklrile fimclilik pek ... gul 
ollDaJOl"IZ." 

inhisar Haklunda Tacirler 
Ne oo,unayor? 

K.HilerileıirOftlilmtll bi
lumum tacirler bilbuaa fili inhi
anlm fikiJet et ·rhnlir. 

lhbilr Komisyona 
Mlıddeiumumüiiia miirKMti 

herine Viliyette Mektupçu 0.
man &e,ia riJasetinde bir " lldi
ldr )roriayOIMI,, tetekkll etmiftir. 

1 1111 1 

111111n 
Tenıi1Atb 

$ ...... 
FERAH SINEMAD 

Ba gece halle ..-l ... 11111 
20, umumi koltUk JI 
Diimbülltı lamail ... Ahmet a. 
temail he~ 

CUMHURiYET FEDAhd 
Komedi dram 4 ~ 

Bu gece bir biletle Hilll 
nemasında IUIJi ft llzll 
meyredebilininiz. 
~ ~~~~~~---:::; 

ECONOMOU OPERET 
Fa,...... Tiyatrmatla ......... ,.,.. ............ 

21,30 te Uk defa olnrak t 1a .. .-da• 
tablo4an llalrelskcp mHırutn re.e 

ROUKETA 
opereti telDlil edile eridir• 
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Talebeler Avrup da Sosya ist Olara ~ Dönüyorlar 

NAKh.I ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mah/umur 

l yucular gönderdim. Kuyular yap· 
tırdım... Yine bir gün o adama 
sordum: 

zarhnaa adeta birer san'atkar ol
dular... işte size güzel bir misal. 

Avrupnya talebe göndereceğimize 
oradan buraya muallim getirt-

-238 

H Şubat 917 

Abdülbnmidin 6ksUrüğü biraz 
hafifledi. Şimdi de nezleden muz
tarip. ( Enfiluanza)ya çevirmesinden 
korkuyor. Bermutat Aspirin alı
yor. Nezleli :ıamanlannda daima 
ynpbğı gibi tülbent parçalarını 

kllçuk küçUk kestiriyor. Bunlara 
burnunu siliyor ve sonra sobaya 
atıp yakıyor. 

* Abdülbamidin bugtınkil söz-
\erini de kemali dikkatle kayde-

diyorum. Gnnnn birinde, hususi 
fikirlerine mühim bir şahit ola· 
caktır 

Bugtinkü (İkdam) da nüfus 
meselesine dair bir makale var

dı. Abdülhamit, bunu okumuş 
•e bu mühim mesele Uzerinde 

durmuş... Evvela, uzun uzadıya 
bu husustaki fikirlerini söyledik· 
ten sonra şu auretle sözlerine 
devarn etti: 

- Anadoluda öyle köyler 
•armış ki, su bile yokmuş. Ya· 
nm aaat uzaktaki dereden kadın
lar taşırlarcnış.,. Vaktile, (Top-

hanedeki sanayi taburundan. 
Yıldıı.daki marangozhaneye beş 
altı nefer :ılmıştım. 

Bunların içinden bir tanesinin 
hali, etvarı ve s5zlerindeki ıafi-

ycti nazarı dikkatimi celbetti. 
Onu gördükçe konuşur, tuhaf 
aözlerine gülerdim. Bir gün yine 

ona sordum. 

- KöyUnüzde evleri nnsıl 
yapnrlar? 

Dedim.Tarif etti. Evvel! büyük 
çam direklerini ortadan ikiye 

ayırır, biribirinin üstüne istif 
eder, dört duvar yaprufa. mış. 
Sonra bunun iç.ini bölmelerle 

ayırırlarmış. Bir tarafına insanlar, 
diğer tarafına da hayvanlar yer-

leşip, hep beraber yatarlarmıf. 
Bir pencere bırakırlarmış. Ona 

da cam yerine kapak koyarlarmış. 
Hava •e ziyayı oradan alarlar
llıış... Bunun nasıl olacağını 
llıcrak ettim. Tam bir fikir 

b&sıl etmek için emir ver
dim. Böyle bir el' yapbrdım. 
Bunu tetkik ederken o nefer de 
Yanımda idi. Aklıma geldi: 

- Haniya, 
nerede? 

bunun suyu 

Diye sordum. Saf adam, içini 
çekerek boynunu büktü. ı 

- Köyümüzde kuyu yoktur. 
Su yüzünden çektiğimiz sıkıntıyı 
Allah bilir .•. 

Dedi. Buna mllteessir oldum. 
Derhal istaııbulddn o köye ku-

- Köyde hasta 
ne yaparsınız?. 

Dedim. Güldü: 

oluraaniz 

- Okadar çokluk hastn olun
maz. Şayet h sta olursan, oca· 
ğın başına geçersin. Arkam ate-

verirsin. iyice ısıbrsın. Sonra 
döner kamını ateşe verirsin. Ora· 
m da kızdmrsm. B;rşeyin kalmaz, 
geçer. 

Dedi. Du adamın saflığına ve 
tc\ ekkülüne hayret ettim... Bir 

de, Sanayi Mektebinden çıkma 
lbrahim Ağa isminde bir işçim 
vardı. Elleri çolaktı. Lakin ken· 
disine her ne göcterilse de: 

Bunu yapabi~ir misin? 

Denilse, hemen boynunu bü· 
ker: 

- Bakalım efendim. Yapmı
yn ~lışırım. 

Derdi. Ve hakikaten, tıpkısını 
yapar, getirirdi... İşçilerimden 
bir de Mustafa Efendi vardı. 
O da ı:ın'ate çok miıstaitti. Ben 
bunları iayıkile yetiştirmek için 

başlarına Avusturyadan bir usta 
getirttim. Ayrıca bir muallim 

tayin ederek hesap, resim ve · 
hendese öğrettim. A:r: uman 

mek bizim için daha muvafıkbr. 
Avrupaya gönderdiğimiz talebe

nin ekserisi, birŞey öğrenme
dikten maada, orad birer 
(sosyali t) olarak avdet ediyorlar 
ve hükumetin başına iş açıyorlar. 
Ben, bunu da tecrübe ettim. 

Ecnebi muallimlerden burad 
ders görenler, biç olmazsa, saf 
kalıyor, ahlAkını bozmuyor. O, 
dediğim Mustafa Ef. beni çok 
ıeverdL Ben SelAniğo a-önderil

dikten ıonra işi gücU terketmiş, 
başına bir sarık sarmış, cami 
cami dolaşmıya baılamış. 
Halbuki memleket , onun 

ıan' atin den istifade edebilirdi. 

(Hicaz) da, (Meleke} ile ( Cidde ) 

arasında yaptırdığım misafirha

nenin mavun ağacından maınul 
olan kapı ve pencerelerini yer· 
ferine taktırmak için onu gön

dermiştim. Yanına beı altı kişi 
alarak gitti. Fakat i~ini bitirdik
ten sonra yalnız başına döndü. 
Arkadqlarını klmilen Sam yeli 
vurmuş, 6Ulmden ancak bizim 
Mustafa Efendi kurtulmUf. 

(Arkam yar, 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. 
)f. "" 

Size Tabiatinizi Söyligelim •.. 
-..--~-----------,_,, __________________________ ..,._,_ ________ _. 

NECATİ BEY Zeki M. CEMAL B. Sokulgan ve 
aculdur. Şık
lığı sever, ka
dın menula
rile daha zi· 
yade alakadar 
olur. Eğlence
den geri kal
mak istemez, 

münakaşadan 
çekinmeı., fa
kat me'Beleyi 

fili mücadele safhasına intikal 

ettirmez, tehlikeden müçlcniptir. 

• 
tBRAHİM BEY (Tacir. Fo-

toğrafının dercini istemiyor ) 

Asab1 ve hırçındır. ı!<üçnk bir 
şey için günlerce lizulür, çabuk 
parlar fakat iğbirarı kinsi% ve 
devamsızdır, Cömertliğe di1ıeren .. 
dişliğe mütemayildir. 

• 
SELMA HANIM ( F otofrafı.. 

nın dercini istemiyor ) Alıngan
dır. Ev işlerile yorulmak \'e keıı-. 
disini usul ve merasim kuyuda· 
tına tabi tutmak istemez, dilediği 
gibi hareket etmekten bueder. 

Sinema, roman, tiyatro gibi eylen
dirici teylere iptiliaı varda. 

pbbistir. lnti· 
zamı ·.e te
amliği .ever, 

•pora istidadı 
Tardır. Başka· 
larına kolay• 
bkla uysallık 
ı~sterme&. ey· 
lenceyi sever. 
Menfaat le rini 
israf etıne.ı, 

alaycıdır, rüfekasına 
yapar. • 

ve müte-

muziplik 

H0SEY1N EF. Oldutu gibi 
16rilolir. Ya
rabcı ft so
kulgan değil· 
dir. Bir ıeyin 
zevahirine uy· 
aallık g6stcrir. 
lotizam kuyu
dabnı ihmal 

eder. işlerine 
hile ye fesat 
kanı t ı r m a z. 
ltira:ı •• tenkit yapma. Buan 
inatçı olur. 

-------------
Fotofraf Tahlil Kııponıına 

11 inci Sayf amız:da bulacaluınıL 

Sayfa 9 
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Fahirin isbrabını bir z tahfif
letmek için işi şakaya vurarak 

- Arbk bu bahsi kapayalım 
da ize bir mfijde vereyim. 

Fahir, meçhul bir llmitle İD
liyen bir sesle ordu; 

Ne müjdesi? .. 

- Bizim Zehra, sır.ı seviyor. 

Fahir, kınlarak; 

- Bırakınız caıum latifeyi ••• 

- A, vallahi seviyor ... Sizin· 
le nekadar meşgul olduğunu 
bilseniz ... 

Zavallı kızı o ziyafet gecesi 
adeta teshir ettiniz. 

- Allahaşkınıza bır kın ..• 

- Bırakacak ne yar Fahir 
Bey... Zehra sanki fena bir kız 
mı ?. Emin olunuz. Benden çok 

hassas, çok zekidir. Vakıa o da 

size bir hayat arkadaıı olamaz. 

Fakat bir müddet için aizi pek 
güzel oyalıyabilir. Eğer isterseniz 

ben size yengelik etmiye ha
zırım. 

Fahir, derin derin içini çek

mekle iktifa elti. 

Tam ayrılacağımız r.aman ak
lıma geldi: 

- Kuzum Fabir Bey.. Siz 
bu sabah Vedatla kavıa mı etti
niz? .. 

Diye sordum. Fahir, bir iki 
aaniye d~ündtıkten aonra cevap 

yerdi: 

- Onun gibi bir feY·· 
- Sebep? 

- Gfıya, Sait Beyle ılzfn 

aranızdaki münasebeti hazmede

miyormuş. 

- Peki amma, sizden oe le
tedi? •. 

- Canım nenize llzım. Bıra· 
kın fU (embcsil) herifi. 

Hele •• Hele .. 

Sizi herkesten kıskamyor 

canım. 

Bir kahkaha koy\'crdim. 

Ve alay olsun diye: 

- Sakın beni o da sev~ 
olmasın?. 

Dedim. Fahir buna ne cel'ap 
verse beğenininiz ? . 

- Hem de geberiyor .. 

Demez mi?.. Olur ıey değil. 
Demek ki biz, ortahğı yakıp 
kavuran bir ifet olmuşuz, vu· 
•elim ... 

Enıinönnnde Fahlrden aynl
dım \'e tramHya atladım. Bey-
nim, oğultu içinde idi. Fahirin 
mu:ıtarip çehresi göıOmün önün
den gitmiyor, aorduğu sualler, 
derin aksi sadalar gibi kulakla· 

rımda tekerrür ediyordu. F ahi

rin munis, tatlı ve heyecanlı 
if adeıile Sait Beyin tükrükler 

saçılan ağzından bir hırıltı gibi 

çıkan sözlerini kıyas ettikçe 

Romanı 

k lbimde bir cı 
dum. Ve sonr 

duyuyor
Fahirin 

derin ve manalı gözlerinden 
insanın k bine h yat ve adet 

akıtan bakışhırile, Sait Beyin yo-
unlu birer su damlasına benzi-

yeu bulanık gözlerini karşılaştır
dığım zaman bu cansız ve çukur 
gözler küçillüyor, küçülüyor, ade-

ta kirli bir toprakt açılan müs
tekreh bir b8cek yuvası gibi beni 

iğrendiriyordu. Fahirin mert ve 
asil tavırlanmn yanında Sait Be-

yin hiçbir mana ve heyecan ifa
de etmiyen bnsit ve iptidai hare

kab, okadar bariz bir tezat teş

kil ediyordu ki.. 

- Niçin, mçm birdenbire 

Sait Beye cevnp erdim?.. Niçin 
biraz düşünmedim?.. Sanki Sait 
B. kaçıyor mıydı? •• Eger benim 

aıkımın tohumları, onun gübreli 
bir toprağa benzeyen kalbine 

nüfuz etti ise, beni Ye benim 

cevaplanmı üç gün, beş gUn 

bir ay, blr sene bile bekliyebi
lirdi. Fakat ... 

Ah o Vedat melunu beni öyle 

bir harekete getirmi~i ki, o anda 

izzeti nefsimi korumak için göz

lerimi yummıya ve ne olur a 

olsun, bütnn ömrümü büyük bir 
azap ve işkeııce ile yutacak olan 

bu hayata atılmıya mecbur 
olmuştm. 
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Bugün mühendis Salim Beyin 

evinde Sait Beyle nişan merasi

mimiz yapıldı. Sonbaharda da 
dDğünümilz olacak. Artık Sait 

Beyin müstakbel zevcesi o'makla 
beraber, yazıhanenin esrarına 

başkalarını \'akf etmemek için 

yine cslcisi gibi, fakat bu sefer 
kan koca beraber t.alışacağız. 

( Arl'n&l 'ar ) 

Si12e1na Ve Tiqafr ar l 
ALKAZAR - -on b ilk 
Al.l:.h DA;{ -A ral Byrıi,B !• ı H .>at 

ARTJSTll... - M n. Du ıarry 
AS Rl - Aşk ogrunda c • 

hl.HA 1RA - Ko gr cğl ı or 
E.ru VA ı. - G!il Ccbcn .nl 

GLORY A - ~ustafa 
ttlı..AL - Kanlı vencdl < 
KEMAL e. - Gece acvd r 

MAJlK - ' !ev 9ar\usı 
Mı..Lc.ı< - Kongre c le ıl r 
l!lll.ı.J - Dul Nlıanlı 

OPERA - Aya &şık 
ŞIK - Yonılr ka1p1cr 

Kadık8y Süreyya - Amerikalı b lrcll'r 

O~KÜDAR HALE - Kızıl Rab 

KadıKöyUnde Suzan Gec!lsi 
Geçende vefat eden s·· en a 

opreti primadonnası Su n i.;in 

bir büst yapmak üz c t şe c

kül eden heyet, 29 şubat g ... t'si 

Kadıköy Süreyya sin ında 

bir Suzan gecesi tertip 
O gece Dariilbedayi, 
Muhlis Sabahattin, Siire 
reti ve Naşit gibi ş 

bütün san'at grupları b 
mereye iştirak edecek e 
gece, sahned Suzanuı se"ı de 
işitilecektir. 
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TEMMUZ 1914 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? 

Nakleden : H. R. -93- Yazan: Ernl Lrul•ı 
- K11nm Doktor: Semi Ekreme -

Sosyalistler: "Ey Diplomat Efeıidiler 
Sulbü Biz Aktedeceğiz,, Diyorlar •• 
Rusyada bir içtima ma· 

bam vardar ki, kapanmalDJf9 
tır; Kazaklar bulunur. Fakat 

girmek istiyen ameleyi kır

baçlamak ıçın değil, onlara 
ıelAm durmak için bulunur. Burua 

yoniyea tarzmda sütnnlarla mftceb

hez dumadır.Anpir şeklindeki lo
caları saray asıl:ıadeleri, parlak ftni

fo r malı zilmrelerle doludur. lmpe
ratora sadakat yemininden •• har
bi meserretle telAkkilerden ıonra 

çelik nazarlı genç bir adamm 

kürsüye çıkartlmu1na mi1Hade 

edilir: 

Efendiler 1.. ı.t.dıjinaiz 
ıtbi dyliyemiyoruz. Bqka mem-

leketlerde olduğu Jibi biz iste-
4itlınld ıöyliyemiyoruz. Hnkômet 
laalka affıumuml •erecek yer

ele azim vergiler ytikliyor. Ey 
amele ve ey köylnler fi_ . inize 

telAbet veriniz 1 toplanınız 1 

memleketinizi mUdafaa ettikten 

ıonra da onu kurtarmaz 1 ••• 

Bu sözler Kerenıki'ninflh·. 
O da harp tahsiaabna • , 
•eriyor. O da Rusya 
kendi müdafaa iztirarındadır, 

diyor ve belki de kendini buna 

inandırmaya çalışıyor. Fakat 

lıakikt nazan ihtillldedirl üç 

•ene sonra iktidar mevkii onun
dur. Şimdi iyoniyen ıfitunlari 
arasmdan ona yiyecekmiş gibi 
bnkanlar çürümiiı, kokmu~ 
olacaklar, yahut ecnebi toprak
larına iltica ederek canlarım 

kurtarabildiklerine teıekkilr ede
ceklerdir. 

Ondan ıonra k6rsilye çıkan 

Şusto...' dur. O sosyalistler na

mma ve bet bolşevik namına 

•lyler, fakat harp tabıiaaboı da 
reddeder; 

- Kalplerimiz Avrupah kar
detlerimizin kalplerile beraberdir. 
Bu emperyalistlerin harbini men
edemfyoruz ; fakat ona nihayet 

Yereceğiz f Bu vahşetin ıon eseri

dir. Sulbü biz, akdedeceğiz, siz 

değil, ey diplomat, efendiler r •• 
Rusyadayız. Bu gamalQt ve 

heyecandan titreyen adanı kür-

süden inince, salondan çıkınca 
canı cisminden ahnıverilebileceği 

ni düşlinmiyor mu? Onu şurada, 

kapı önünde paralayıvermekten 

Grand6kleri kim menedebilir? 
Hür memleketlerin kürsülerinde 
bile böyle bir sö:ı işitildiği var 
mıdır? 

Bununla beraber birkaç gOn 

!lonra Duma reisi Fransa sefirine 
yalan söyler ; 

- Sırp dahili nifak ve şikak
lara nagihnni bir hatime çekmiş
tir. Dumanın her fırkasmda 

A!m.myaya karşı harp arzusun-

r 

Gaz lıarbinln bedbalıt kurbanları 
dan bqka bir arza yoktur. Ruı r 
kavmi 1812 denberi böyle bir 
vatanperverlik hamlesi göster- j 
momişti. 

* lngilterede Liberalfar htıkô.· 
meti harbe yiirümekten ıi· 

yade yavaş yavaş kaymak-

ta olduğundan Sosyalist-
lerin ışı daha kolaydı, bu
rada, az zamanda beş zümre 
harbe muhalefet edecekti. Avru

pamn en nefis beyannamesini 
yazmış olmak şerefi amele par-

. 

tiaine teveccüh eder. Bunda 
davula değil, hakikate; lafa değil 
akıl ve basirete müracaat etmiş
lerdir. Velhasıl bir şaheserdir, 
okuyunuz= 

- •'Kahrolsun harp! 
Ey bUyük Britanya işçileri 

ah:in Avrupa işçilerile bir nizaı
niz yoktur; onların da sizinle bir 
ihtiiafları yoktur. Hakim sıfatlar 
çekişiyor. Onların davasını Üzer
lerinize almaymız. Almanya da 
bir milyon sindikalist ve sosya
list protesto etti. 

( Arkası var ) 

Sahte lngiliz 
Liraları 1 

Kömür Kaşifinin 
Torunu 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

İngilterede bir kalpazan kum· 
panyası tarafmdan birer ve ya
rımşar isterlinklik sahte bank· 
notlar imal edilerek klllliyetli 
miktarda bilhassa (Reading) şeh
rile civarında piyasaya çıkarılmış 
ve bunların hakiki banknotlardan 
tefriki pek müşkül olup 
sahteliklerinden şiiphe ettirecek 
yegAne nokta filigranları
nın hakikiforine nazaran ha
fifçe daha koyu olmasından iba
ret bulunduğu ve yapılan kalpa

zanlığın ancak bu banknotlann 
lngiltere Bankasına vllrudunda 
meydana çıkmış buJuduğu İngiliz 
gazetelerinden birinin bu husus-
taki neşriyab üzerine Londra 
Büyük Elçiliğimizin iş'arına atfen 
Hariciye Vekaletinden Maliye 
Vekaletine vukubulan ve Komi
serliğe teblig olunan iı'ardan 
anlaşılmıştır. 

~~~--~~~-~~ 

•-.Şayanı dikkat~-

bir teklif 
Yalnız 7 5 kuruı gön deriniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii büyüklükte, san'at
karane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre· 
!erinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 

hklllcaıfd•al No. 121 Be11tfl• 

Türkiyede ilk madenk&mOrft.. 
nün nasıl keşfedildiğini bir seri 
halinde neıretmiştik. Bu yazılan 
takip eden karilerimiz, Türkiyede 
madenkömU -
rünftn Uzun 
Mehmet is
minde bir kör 
in tarafından 
teıadüfen bu
lunduğunu, fa
kat bu hizme
tine mukabil 

zavallı Uıun 
Mehmedin E· 
reğli m ütesel .. ' 
limi tarafından katledildiğini ha
tırlıyacaklardır. Uzun Mebnıedin 
torununun çocuğu Halit Hüseyin 
Efendi gazetemizo bir mektup 
göndererek , Türkiyeye büyük 
bir hizmette bulunan Uzun Meh-
met ailesinin elyevm yardıma 
muhtaç bir vaziyette olduğunu 
bildirmekto ve netriyabmıza te
şekkür etmektedir. Bu münase-
betle Halit Hüseyin Efendinin 
resmini dercediyoruz • 

Memuriyet lstiyenler 
İstanbul Müddeumumiliğinden: 
Adli ihtisas mahkemelerinin 

Başkitipliklerile katipliklerine, 
hukuk ve meslek mektebi mezun-
ları Adliye memuriyetinde bulu
nanlardan talip olanlar arasanda 
25 Şubat 932 Perşenbe günil 
imtihan icra edileceğinden talip
lerin yevmii mezkôrda saat on da 
memuriyetimize mlitacaatlatı illn 
olunur. 

Şubat 22 

Bu Sütunda Hergün 
Mubarrirf: Grac11 ..Stone Coat11s - Tercüme eden: Belıir• Sedat 

Yabani 
:.. 1 -

Daha hiç tatmadan evvel ya
bani eriklerin mevcut olduğunu 
iki defa duymuştum. 

Birinci defaSl pazar günü ki
liseden çıkan kadınlar erik topla
maya gittikleri zamandı; babam 
omuzlarını kaldırıp sessizce gill
müştü. Babam yabani eriklerin 
ufak ve adi olduklarım ve bal
yada yediği yemişleri anlatmıştı. 

Annem ve babam Mro Gu
are ve mektep hocası Mrs. 
Slumpla erik toplamıya gitmele
rine faprlardı. Erik topla-
maya aitmenin fena olduğunu 
biliyor, fakat sebebini anhyamı· 

yordum. Neden fena olduğunu 
anlamak için bir kere ben de 
onlarla gitmek istiyordum. Ka
dınlar bizim eve uğrayıp annemi 

davet ederlerdi. Annem yabani 

erikleri seYmediğimizi ıöylercli. 

Fakat babam eriklerin çekirdeğini 
tadınca artık apğı, adi şeylere 

alışmıya mecbur olacatımızı söy
lerdi. 

Mrs. Slump : Siz çekirdekleri 
yutmaz, tükürllraiinüz, değil mi i 
derdi, ve babam omuzlarını kal

dmp annemi sinirlendire.· sessiz 
güHişile gülerdi. 

Babam hoşlanmadığı insanlarla 
konuşurken kelimelr.vini ayırarak 

en kolay ve en iyilerini kulla

nırdı. Annem bunun babamın 
küçükken yalnız Almanca konuş-
masmdan ileri geldiğini anlatırdı. 

Kadınlar gittikten aonra an.
nem ve babam kavga ederler, 
bana işittirmemek için yavaş ko
nuşurlardı. Beni oynamaya yolla-
mazdan evvel annem yabani erik .. 
lerin bile bazan hayatın kuru 

ekmek yelwaıaklığma tat verdik
lerini saylerd.i. 

Erikler hakkındaki ikinci ma• 
lftmabnt (Mrs Slump) un evinde 

edindim. Erik reçeli yapıyordu. 
Reçel karıştırmaktan yer kirlendi
ği için bizi eye kabul edemiye
ceiini ı6ylemifti. Slumplar iskem

le kullanmadardı. Kendileri tahta 
ıındıklarda otururlar, çocuklar 
da kapekle beraber yerde otu-
rurlardı. Tanıdıklarımınn içinde 
yalnız onlann av köpeği vardı. 
içeri iİfmek istiyordum. Daha 
onlara biç misafir gitmemiştik. 
Şimdi onların evinde bulunmamı-
zın sebebi babamın bizden ödünç 

aldıkları sapana ihtiyacı olmasın· 
dandı. Babam alitmın dışarlara 

atıldığım sevmezdi. Sapanlarım, 
kullanmadığı zamanlar bir bara-
kada muhafaza ederdi, fakat 
Slumplar kendininkileri çözdükleri 
yerde bırakırlardı. 

Arabamız onların evinin önün· 
de durunca Mrs. Slump arkası 

bize dönük, kapıda duruyordu. 

O, şiımandı ve atkıya sarmmışb. 
Atkısı arkadan yırtıktı. 

Mr. Slump çıkarak babamla 
konuştu. O, zayıf, uzun boylu 
bir adamdı. Mrs. Slump ta gele
rek arabanın yamnda durdu. 
Annem ve babam arabanın 60 

Erikler 
sırasında, T eresayla ben de arka 
sırasında oturuyorduk. Teresa 
benden daha büyüktn ve bacak-
ları daha uzundu. O bacaklarını 
uzabnca ayak parmaklarile ön 
sıraya değebiliyor fakat ben de
ğemiyordum.. T eresa annemin is-
kemlesine çarptı ve annem dö
nerek bir daha tekrar etmemesini 
söyledi. Benim ayaklarim baba
mın iskemlesine deymediği için 
ben bir şey yapmıyordum, ondan 

bana danlan olmadı. Teresa beni 
çimdikledi. 

Ben, izinsiz arabadan in
dim. Teresa anneme şiklyet 

etmek istedi, fakat ne yapacağını 
merak ettiği için bekledi. Mrs. 

Slumpun arkasına doiru yiirliye
cektim. O çorapsızdı, ve pazar 
glhıft kiliseye devam eden kadın

lar iç çamqan da giymecliiini 
söylerlerdi. Ben bunun doğru 

olup olmad.ıjını öjrenmek iati
yordum. 

Annem beni yanına çatırdı. 
O, bazan bana sormadan ne dü
şündüğümll bilirdi. Arabaya çı-

karken sıkı sıka elimden tutarak 
yavaşça: Ayıp değil mi, utanmaz 
mısın? Dedi. Yüzll bul'Ufmuttu 

çilnki kolumu sarsarken Mra. 
Slumpa gülmemeğe çalışıyordu. 

Ben anlatmıya gayret ettim fakat 

o miisaade etmedi. Beni sustur
duğu için onun söyliyeceğini 

düıündüğü şeyi s6ylemek iste
dim, fakat cesaret edemedim. 

Mrs. Slump sapanı erte-
si sabah getireceğini söyledi. 
Babam sapana o zaman ken-

di götürmek istiyordu; fakat 
Mr. Alump sapanı Bdünç alırken 

şartın hu olmadığım söyliyerek 
itiraz etti. Ertesi gün onu odun 
arabasının arkasına bailayıp bizim 
evin önündeki sokağa bırakacak

tı. Zaten biru daha erik topla
mıya gideceklerinden ne olsa 
c ·nn önünden geçeceklerdi. 

(Arkalı T&r) 

Vehabın 
Kazandığı 

Muvaffakıyet 
Oto ismindeki Fransız spor 

gazeteşinin verdiği mal6mata 

göre Paris muhteliti ile ispanya 
takımı arasmda yapılan maçta 
İzmirli meşhur Vehap büyük 

muvaffakıyetler göstermiştir, bu 
maçta Vebap yalnız bqına 3 

gol yapmıştır. Maç 1 - 4 olarak 
Fransızlar lehine neticelenmiştir. 

Ayni takım birinci Fransız muh
telitini geçen sene 5 - 2 olarak 

yenmişti. Fransızların bu muvaf
fakiyetinde Vehabın güzel oyunu
nun büyük bir hissesi vardır. 

Bizi Affediniz! 
Meşhur iki ahbap komikler 

Hardi, Lorel yeni bir filim çevir· 
miye başlamışlar. Her filimlerio· 
de birçok alkış topLyan bu iki 
arkadaşın yeni çevirdikleri eserin 
ismi şudur: Bizi affediniz! 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
MıJıuriri : 

.__••_! Bu Akşam Radyoda e er 

z asıl eYaphlar 
----------

FEYZi İTT.HATÇILARDAN iSTİSKAL 
OLUVERMİŞTİ GÖRÜ CE İTİLAFÇI 

-12-

Hajnfer Açtl 

.~---1 
Mahkeme katibi iken 

Siyası Magduriyet 
Feyzi efendi, o serseriler 

Elli altmış ağız, Pehlivan Kad
rinin özlerine iştirak etti. Mide 
ezginliği içinde kıvranan Mustafa 

Sabriler, Zeynelabidinler, Vasfi
ler de elemli bakışlarile ayni emel-
de bulunduklarını söylediler. Rız:a 
Tevfik, nefsi bir kıya ile yol
daşlarını haklı buldu, nutkunu 
yanda bıraktı: 

- Peki, dedi, gideyim. Kışla 
kumandanını göreyim! 

Sersem filozof, kendisine mu• 
hatap olarak ancak kışladaki ku
mandanı lfiyık buluyordu. Fakat 

konuşmak için bir neferden baş
kasını bulamadı. Nefer, kendi 
atanlarında yabancılardan hima

Je dilenen sefillerden biriie ko
nuşmaktan iğreniyormuş gibi çe-

kingendi. Lakin Rıza Tevfiğin 
.. Genç asker, gilneşin çocuğu!,, 
diye başladığı uzun hitabeyi din
lememezlik yapamadı ve bu karışık 
sözlerden çıkan yegane hüUisanın 

Jİyecek istemekten ibaret of du
lunu görünce yüzünü biraz daha 
ekşitti: 

-Anladım, dedi, açsınız. Fa

k t doyacaksınız! 

Ukellef Bir Ziyafet 
Yarım saat sonra kutu, kutu 

konserveler, sepet, sepet ekmek
ler, koğuşta yağma ediliyordu. 

Bu seferki ziyafette et, yağ, re
çel ve her şey vardı. Kim bilir 

hangi diyarın besili domuzların
dan yapılma sucuklar, Mustafa 
Sabrilerin ve Zeynelibidinlerin 

agızlannda taze kuzu eti gibi 
eriyordu. Hepsi, yeni baştan 
vaziyetlerini unutmuşlardı. 

Nerede bulunduklarını ve ne
reye gideceklerini hatırdan çı-

karmışlardı. iğrenç bir iştaha ile 

kutulan parça1ıyorlar, ekmekleri 

kapışıyorlar, reçelleri şapırtıh bir 

tehalilkle karınlarına geçiriyoY. 
lardı. 

Ziyafette yalnız şarap, viski, 

bira gibi şeyler yoktu. Bu eksik

lik öbiir misafirlerden bir kısmı· 
Ilı kilfürbaz:hğa sevkediyordu. 
Maamafih mideler doldukça kü

flirler eksililiyor ve yerine şültran 
teraneleri kaim oluyordu. Mesela 

Pehlivan Kadri, avurdunu şişire 
tişire ıöyleniyordu : 

Necip Millet l 
- Necip millet vesselam. 

Misafire ikram etmeği biliyorlar. 

Feyzi Efendi, kıravatsız göm· 
lck llzerine geçirdiği eski redin-

gotunun içinde kağşamış tenini 
kabartarak merasim meselesini 
ileri ürüyordu: 

- Hemen aramızdan bir he
yet seçmeliyiz, kışla kumandanına 

iönderip teşekkllr etmeliyiz. He

rifler kababğımıza hükmetme· 
ainleı-. 

hırsızlıktan tardedilen 
Feyzi, kendine siyasi 
magdurin süsü vererek 

r yolunu bulmuş, 

ıneb'us olnıuştu 

Bu teklife ehemmiyet veren 
olmamışb. Herkes, bir miktar 

fnıla yemek kaygusunda idi. 

F almt o, yanıbaşmda duran Şeyh 
Recebe eğilerek fikrini başka 
şekilde te!crarlıyordu: 

- Bizimkilerde incelik ara

ma. Hepsi odun gibidir. Yemek

lerini yerler de ayrılırken allaha 

ısmarladık, demezler. Biz neza• 

ketten ayrılmıyalım, elele verip 

kumandana gide:im, teşekkür 

edelim. 

V c onu ltandırmak ıçın ya

vaş sesle ilave edi~ ordu: 

- Belki siyasetten de ko-
nuşmak f ırsatmı buluruz, 
haberler alırız. 

arasında tetkike değer bir tipti. 
Cahildi, türkçeyi dürilst yaza-

mazdı. Abdülhamit zamanında 
Kerahisarda mahkeme katipliği 
yapmı~, hırsızlığından dolayı ko

ğulruuş, sonra bu matruti• 
yete siyasi mağduriyet siisfi 
vererek meb'uı olmak yolunu 

bulmuştu. Dava ettiği mağ
duriyetin mahiyeti bilahare 
tahakkuk edince ittihatçılar ta-

rafından istiskale uğradı Ye bu 
istiskal onu İtilafçı yapb. Lakin 
onlarla da arası iyi değildi. Çün-

ki, adliyede tevehhüm ettiği ih
tisasına, o mahkeme kitipliğine 

rağmen, Adliye nezaretinden ge

tirilmemişti. Diğerleri gibi sefa· 
rethaneye gitmeyip de mühimce 

bir kalabalığın başında ayrı bir 

yolu takip etmesi işte o kızgın· 
lıktan ileri geliyordu. Diğer ko

damanların gelmesi, onun lider

lik zevkini bozmuştu ve o, kaçan 
fırsatı telafi için çareler arıyordu. 

( Arkası nr ) 

Leh0 ta da a puslarBa
Çıplak Yatacaklar e a 
------

Varşova 18 (Şubat} - Lehis· 

tan hapishaneleri için yeni bir 

nizamname yapılmıştır. Bu ni

zamnameye göre hapishanede 

müdür mutlak surette hakimdir. 

Mahpusun yalnız veya müş· 

terek höcerede yatmlıp yntml

manıasma şahsi elbise geyip giy· 

memesine, hariçten yemek getir

tip getirtmemesine, ve bilhassa 

cıgara içmesine müsaade edilip 

edilmemesine karar vermek yal

nız onun hakkıdır. 

MUdür arzu ederse mahpu· 

sun yemeğini yarı yarıya indire· 

bilir. Hatta kendisini oruç tut

mıya ve tahtezzemin karanlık 

höceredc yatmıya icbar edebilir. 

Mahpusun bak olarak üze

rinde bulundurabileceği eşyanın 
adedi üçtür. Birincisi knşık, 
ikincisi diş fırçası, üçünctisü de 

dua kitabıdır. 

Mahpusun vaktini nasıl geçi

receğine gelince : 

Sabahleyin saat beşte kalka

cak, höceresini temizliyecek, ge

celiğini yıkayacak. Sonra kam

pana işareti duyulduğu zaman 

bütün diğer mahkumlarla bir

likte sabah duasına çıkacak, mü

teakıben kendisme verilen işi 

görecektır. .. 
Lehistaıı hapishaneleri tçin 

tanzim edilen yeni nizamnamenin 

en şayanı dikkat noktası şudur: 

Mahpuslann firar ihtimalini 

haddiesgariye indirmek için bü

tün elbiseleri ve potinleri her 

gece toplanmakta ve adamlar 

yalnız bir entari ile çıplak yat

mıya icbar edilmektedir. 

Kolonya Çalmış 
Balatta bezher Y asefin kalfası 

Asım, ustasının dükkanda bu

lunmadığı 18 şişe kolonya ve 

usturalan çalarak kaçmıştır. 

SON POS'f A 
Yevmi, Siyasi, Hava.:lh ve li.tı < 

gazetesi 

(d • lstanbul: Eski Zaptiye are. Çatalçeşmo ıo~ağı 25 

Telefon fı;tanbul - 20203 
Posta kutusu: iabnbul - 741 
Tdiraf: İstanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 ., 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
s D 

l n 

270() Kr. 
140i) ,, 

800 " 
soo " 

Gelen evrak geri verilmez. 
iıfınlardan mes'uliyet ahowaz. 

Cevap ıçin mektuplara 6 kuruşluk 
pul iliveai lbıaıdır. 

Adres değiştirilmesi (2()) kuru,t ır. 

Son Posta Ma~bıuı.11 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat Müdürü: Selim Rai•P 

Dinliyeceksiniz 

22 Şubat 932 Pazartesi 
latanbul- (1200 metre, S kiJoYat) 

18 •ramofon 19,S ıtüdyo • ıı: heyeti, 

Anadolu Ajanıınm haberleri, 20.S 
DarQlbcdayl Hn'atk6.rlarının radyo 

temam, 21 Zeki Bey ye Belkis 
Hanımln birlikte ıaz heyeti, 22 

Necip Yakup &y idaresinde ıtüdyo 
orkestra, borsa baberJerL 

23 Şubat 932 Salı 

fııtanbul -( 1200 metre, 5 kllvat) 
18 ırramofon, 19,S Hafuı Burhan Bey 

heyeti, Anadolu Ajansı hnbedcri, 
20,S gramofon, 21 Hafız Burhan Bey 
heyeti 22 Necip Yakup Bey ıdare-

ainde at\ldyo orkestır sı, Boru 

haberleri. 

itizar 
Kıt dolayısilc Avrupa postasına 

anıı. olan inti:r.anıdan dolaya Avrup 
poıtasını alamndık, iki gündenberl 

olup Avrupa programlarını y znmıyoru• 
Ôz.ür dileriz. Ümit ederiz ki prog-

ram bugün gelecek ve yarın gnr.c
temiao bermutat dercedilccektir. 

Dikkat: Dere tmektc olduğumuz. programlarm Avrupaya ait 
olan kısmı vaaatf Avrupa aaatin glJrc tanzim edilmiştir. 
fstaobul aaatine talbikı için Avrupa da saat (12) olduğu 
uman latanbulda (1) e gelditi farı.edilmelidi. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teıl.t Tarihi 1906 

Merkezi : B e r l i n 

Türkiye Şubeleri: 
lstanbul, lzmir 

Galata Telı B. O. 247-248-984 
lstanbul ., 244 J O 

Deposu " 

Her 
23227 . 

nevı 

Banka muamelatı 

ZİRAAT 
BONOSU 

BANKASININ 
KAYBOLDU 

lımir Ziraat Bankaaıoın kinu-o 
nucvvel 931 bidayetinde nnmım• 
tanzim edilmiş a 1b ayhk (1,SOO) 
lira kıymetinde bonosunu kaybet
tim. Adcnıi tediyesi için bankaya 
da haber nrdim. Hükmll yoktur. 

lxaılrde Bahribaba.:laTürkOcaiı mra
sında Muammer Beyle cvlode ealdaı 

AYŞE 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Kartı en müeaair den SERVOIN 
haplarıdır. Depoau, lıtaobulda Sirke
cide Ali Rıza Merkea :ecz.ane1ldlr. 
Taşraya 150 kuruş posta ile rönd .. 
rilir. iz.mirde ~•tpazarındaki, Trab-
1.onda Yeal Ferah eczane.iade 
bulunur. 

BAHRISE T 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

T cdiye edilmiı sermayesi:. 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Galatada KaraköJ palasta Telefom B r 

otlu 5711·5 utanbuJ tlll ıubesb 
"Jderkes Poataoul lttlaatlnde Allalemd 

has n Telefon ı lat. 563 

Bilümum b nka muamclAtı 

E NiYET KASALARI ICARI 

Fotojra/ Tahlili Kupona. 

Tab1atbalzl 6ifeıı111ek lat:ıornıııı 

fot~ 5 adet kupon ıle bir• 

ilkte ,aadvlnls. Fotojrah:m aıra.r• 

tabldlt n lade edllmu. 

lalm, --·· •• , .... ·.t .. 

Fetojraf latlıar 

edeeela m I 
Fotoğrahıı klitHI 30 kur uıluk pu 

mulubtllnde 6nderilcbilr. 

Gülhane Hastanesinde Meccani 
Muayene Günleri 

Gtilhane hastanesinde meccani muayeneler için bir ime 

hazırlanmışbr. Listeyi aynen flllyoruz: 
Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt Hutahkları Muallim Talat Bey 
Cumartesi: Kulak, boğ'aı., burun butahklan Muallim Sani Ynvcr Bey 

idrar yolu hastalıklari Mualıı-.n Fuat Kamil Bey 

Pazar 

Paza 

Salı 

Gö% haıtahklara 
• Dahili hastalıklar 
• A\ul ye ıtnir butahklan 

Hariciye haıtahldan 
;İ : Kulak boğaz burun ha .. 

Maaaj u tedavll mihanikJ 

Kadın ye doğum hutahklara 
Dahili baıtahkları 
İdrar yolu bastahkları 

Çarşamba: 

Akıl Tfl ıinir hastalıklar 
Röntgen muayenesi 
Gö:ı butahklnrı 
Cilt baatahkl rı 

Perşembe: 
Muaj n teda•il mihaolld 
Hariciye haıtahklarl 
K.dıa Ye do~um hastahkları 

Mualllm Niyazi ismet B y 
Muallim Abdülkadir Bey 
Muatllm Nazım Şakir Bey 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
Mual\im Şemıettin B. 

Muallim Refi:< Münir Bey 
Mu ilim Süreyya Hidayet B 
Muallim Fuat Kamil Bey 

Muallim Nazım Şakir B. 

Şükrü Emin B. 
n • 

Muallim Niyazi ismet B. 
Muallim Talit B. 

Muallim Şem~cttin 8. 
., M. Kemal Bey 
,. Refik Münir a.1 
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ASPİRİN .. GRİPE Karşı Taklitlerinden sakmınıı. 

9' Komprimeleri Kullanınız 

'· 

j EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

ISTANBUL ŞUBESİNDEN: . 
Sinema Ve Tiyatro, Gazına, 

Tarla Ve Mera 
Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 

82 
144-4 
169 

252 .. 
252-11 

Kadık&y Kuşdili sinema ve tiyatrosu. 
Çırpıcıda 17 döollm tarla. 
Şişli - Büyükdero caddesi Hacı Osman 
Bayın Gazino. 
Beykoz Tokat çiftliği dahilinde mera. 
Beykoz Tokat çifliği dahilinde Ortaçeşme 

40 
5 

ıo 

5 

kır kahveciliği. 5 
252- 13 Beykoz Tokat çifliği dahilinde kır kahveciliği. 5 
252- 14 Beykoz Tokat çifliğl dahilinde mera. 5 
252- 15 Beykoz Tokat çifliği dahilinde 8 dönüm bahçe. 5 

BalAda muharrer eml!k bilmilzayede birer sene mOddctJe 

kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye mllsadif 5 - 3 - 1932 cu· 
martesi saat on altıda tubemJze mllracaatleri. -~ 

1 

Fevrozin 
Grip 

Nakris 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 
B<lş ve diş 

Ağrılarım 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Kat'iyyen bo1111aa 

Her yerde FecJrozinNecdet arayınız 
ı !ı-_____ _ 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalık! ın Müteba~sısı 

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

Dr. A· KUTIEL 
Cilt •• zübreYI hastalıklar müte

baa .. a. Karak6y büyük maballeblei 

1anında 34 

rııınızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye dfltüneceğinize, 
ıenede bq yüz lira yemeğe masraf edec• 
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabt 
alınız. tatlı, tath yiyeceklerinizi yeyinİ.L 

Yurdunda bulunur. 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızhk ve kunebizlik hali tında büyük 
faide •• tesiri l'Örillen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

":~st~~::n 9tç;!:::0 HASAN KOLONYASI b~;:~~ 
Bir damlasında limon, portakal ve torunç bahçeleri mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet 

-- Aleminde menendi ve naı:iri yoktur. Hasan isminde Taklitleri Yardır sakınınız. Hasan Ecza Deposu 

Kumbara Sahipleri 
1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekônu. 

Asgari 

5 lira 

Asgari 5 lira tevdiab olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 Nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Bitlis Belediye Riyasetinden: 
Bitliste şelale halinde akan ıulardan istifade edilmek suretile bir un 

fabrikası ve elektrik tesiaab yapılması takarrür etmıştir; pilin ve krokisi
nin tanzimi için bir müteha11ısa ihtiyaç vardır. Bu işleri ynpmak için 
taHplerin şeraiti neden ibaret İH belediyemize müracaatları lüzumu illin 
01u11ur. 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

1 

İstanbul Tapu Müdüriyetin- 1 
den: 

l - Ok meydanı arazisi 
1 • 3 - 1932 salı. 

2 - Anadoluhisarma Aptul-
lahpaşa vakfından Çavuşbqı 
çiftliği ( 3 • 3 • ı 932 perşembe ) 

Tapuya tescili talep olunan 
yukarıda mevki ve cinsleri yazıb 
ve gayri menkuller hakkanda 
senetsiz tasarrufta kıyasen mua
mele ifa olunacağı cihetle mc z
kiir mahallere tasarruf iddia 
edenlerin vesaiki tasarrufiyelerile 
birlikte 3 - 3 - 1931 tarihine ka
dar Tapu Müdüriyetine Ye hiza
lannda yazılı günlerde saat 1 l de 
mahallinde tahkikat yapacak me
mura müracaat eylemeleri ilin 
olan ur. 

Devren sablık dükkan ı 
Divanyolunda 174 numaralı 

tlUUnctı ya kırtasiyeci dük.kim 1 
sablıktar. Fazla tafıillt için 
sahibine milracaat. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün• 
den: Fatih Bilyükotlukçu Fahri 
B. sokağı Nafia Hanım tarafın
dan 29 mayıs 928 tarihinde san
dığımıza bırakılan para için ve
rilen 54432 null\aralı cüzdanı 
kaybettiğini söylemiştir. Y eniıi 
verileceğinden eski cüzdanın 
hükmli olmıyacağı ilin olunur. 

ILA.N 
Beyoğlunda Knlyoncu karakolu 

ya'nrnda 10~ numaralı Hıristo Efen
dinin berber dükkanı bu kere Dimitri 
Sclemenakiı Efendlye satılmaktadır. 
Hıristo Efendiden o lacağı olanlar 
üç gün zarfında mezkur dükkana 
müracaatları. Akıi takd irde kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. 

Her üç şekildeki Krem Pertcvi 
cilde olan menafii itibarile kış 

ve yu istimali ihmal etmeyiniz. 

Kulak, Boğaz, 811J'11.D Mütebauıaı 

Dr. Ekrem Behçe 
Be)"Otlu, Mektep sokak 1 

1'elefon ı H96 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide: 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramıye 35,000 
LİRA D 1 R. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

MACUNU ~:~~~~.a~ 
Mukemmel Dit 

Macunudur. 


