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Çin Kadını Harp Meydanında Akşehir H~~hanesin~ 
ahramanca Dövüşüyor Delenler ~utul~ 

J T D d 
Firari Katillerden Biri Öldürülmüş, Bir 

apon aarruzunun Ur urulmasında Tanesi De Ayaklarından Yaralanmışbr 
Çin Kadınlığı Başlıca Amil Olmuştur 
' . fB. . 

ır lngiliz 

Çin ordasanda bir easun11 feci pldlde itlaaıı 
Londra, 23 ( Hususi ) - Şu dakikada Şangbaydaki beynelmilel 

lllıntaka etrafında {150) bin Çinli yersiz, yurtsuz ve tamamen sefillne 
bir surette dolaşmaktadır. Bu ka.filo arasında büyük bir korku hü
büaı sllrmektedir. 

Şanghaydaki hastanelere ycrleılirilen Çinli yaralılann miktan 
(450()) adedini tecavllz etmiftir. Çin efkArı umumiyeai aon Japon 
t~arruzu karşısında o derece galeyana gelmiştir ki, birçok kac:lmlar 
ıonilllü olarak orduya girmişlerdir. Bu kadınlar şu dakikada Çin u
kerlerile ayni saflarda muharebe ediyorlar. Kadınlann gösterdiği 
cesaret harika kaydile bildirilmektedir. Çin ordusunun l•vuım tqkİ· 
lihnı da kadın askerler idare etmektedir. 

l Devamı 8 inci sayfada \ 

• 
ihtikar Takibabna Dün 

Filen Başlandı 
19 Şeker Tüccarile Bir Müessese Hak~ 
kında Komisyon Tahkikat Yapıyor 

Tahkik Komlsgo11• azası dünkiJ lçtimaınd. 
Piyasada şeker maddesi nides, Samuides, lzmitliyan, Mak· 

tlıerinde ihtikar yapılmasının simyades, istrongilos, Nikolaides, 
•abit olması, lktısat Veklletinin Vebap, irfan Bey ve şerikleri, 
de kanuni muamelenin yapılma- Vasilya?es, Mehmet. Lütfi, Haik 
llıu istemesi ii . dün Ticaret ve Faık, Hayreddin Bey ve 
Mıntak .... ze:~~e k. . Efendilerle Alpullu Şeker Şirketi 
k a MudurlugU, elde 1 veıı· ale hine takibat icrasını istemiştir. 
d a~arla lstanbul Cümhuriyet Müd· Mü~deiumumilik, bu talepnameyi 
eıumumiliğine müracaat ederek Viliyet mektupçusu Osman Be-

feker tacirlerinden lstaniç, Mü- yin riyasetindeki ihtikir tahkik 
te\'clli, Todorides, Nimet Tevfik, komisyonuna tevdi etmiştir. 
8atnıanoi'lu, lsmail Hakkı, Simo- ( Denmı 8 inci aayfada) 

Prensesi 
Müslüman Oldu 

lngiliz razetelerl Hint Raca
lanndan Raca Brook ile evlenen 
Dayang Muda isminde bir İngiliz 
prensesinin Londradan Parise 
giderken tayyare içinde laılmiyeti 
kabul ettiğini yazıyorlar. 

İngiliz prenseai bu hususta 
lngiliz gazetelerine ıu malümab 
vermektedir: 

" Bilttbı hayabmda hakikati 
aradım. Nihayet ODll lsıimiyette 
bultlum n dinimi değiştirmiye 

karar •erdim. " 
( 0.•aau 8 laci aaJfacla ) 

Pre11•• Daga11ı Manda 
tagg11rede11 inerhn 

lzmirde Rezalet 
Rıhbm Şirketinin Bir Kısım 
Evrakı Sokakta Bulundu 

lzmir 23 ( Huıusl )- Rıhtım 
Şirketindeki suiistimal tahkikatı 
son safhaya dahil olmak llzere
dir. Eski Nafıa Komiseri Emin 
Beyin Nia'te bulunduğu hakkında 
yeni bir rivayet çıkmıştır. Rıh· 
bm Şirketi tahkikatıoın matbu· 
ata akseden kısımları, bidisenin 
mahiyetini anlatmıya kafi değil· 
dir. Emin Beyin, senelerdenberi 
bu müessesenin hükümcte olan 
taahhütlerini hasıraltı ettiği, buna 

.'• mukabil Şirketten şahsına mühim 
menfaatler temin ettiği anlaşıl
maktadır. Zabıta sokakta Şirke-
te ait bir hesap cetveli ve bazı 
evrak bulmuş ve bunları Müd
deiumumiliğe vermiştir. Bulunan 
bu evraka fazla ehemmiyet ve-
rilmektedir. Mllhim bir yekuna 
baliğ olduğu söylenen suüstimal 
yekununu tespit etmek ilzere 
Osmanlı, Doyçe. Ehali Bankalan 
direktörlerinden mürekkep bir 
ehli vukuf heyeti teşkil edilmiş
tir. Heyet on gi1n içinde tahki· 
kabnı bitirecektir. ADNAN 

Ja11411nna ENi Efendi maldaliln N,. acıı11411 

Ak,ehir. (Huauat) - Ayın OD 

dokuzuncu geceai Alqehir hapdt-
hanesini delerek kaçmıya tqeb
büt eden beş kitiden ftçtl tutul-

muft ikisi de, muhtelif fasılalarla 
ele geçirilmiştir. Bunlardan biri 
ölmiiş, diğeri yaralıdır, 

Vak'a fU ıekilde cereyan 
etmittir: 

Akşehir hapishanesi zaten 
viran bir haldedir. Beı kişi, du· 
van deldikten sonra mfbıasip bir 
fırsat gözetlerken nöbetçi jan
darma, nöbetini arkadaşı Eaat 

Efendiye teslim etmiş, aynlmlf'" 
br. Fırsab ganimet bilen mah
pualar, derhal deliklerinden fır

byarak Esat Efendinin boğazına 
sanlmlflardır. Arkadatınm fer-

yadım ifitea •• n&bethıl yeni 
teslim eden jandarma derhal geri 
dönerek mahpuslardan nçnnı 

sillhile tehdit ederken on b"f 
sene mahkamu Gak Ali ile bir 
ay evvel Bermende Etem ismin
de birini &ldnren arkadaşı Kel 
Kadir kaçmıya bqlamlflardır. 

Esat Ef. bunlan durdurama
yınca ateş etmif ve Kel Kadir 
üç yerinden vurularak otuz metre 
ileride ölmftştür. Gök Ali firar 
etmiştir. Fakat takibe çıkan jan
darmalar katili on saatlik mesa
fede bulunan k&yDne girerkea 
tutmuşlardır. Gök Ali, dur em
rine itaat etmediği için bacakla· 
nndan yaralanmlf ve buraya 
getirilmiştir. A. Necmi 

ududumuzdan Suriyeye 
ilah Mı Kaçırılıyormuş? 
Benıt, ( HulUSİ ) - Türkiyede bulunan kunetli bir kaçakÇI 

tebekeai tarafından Suriyeye külliyetli miktarda ıilih kaçırıldığı için 
· hükumet Suriye • Türkiye hududunda şiddetli tedbirler almıştır. 

Günün Manzaralarından . 

Şoför, benzin alırken 1 



2 Sayfa 

r 
l_ Hal~ın 

Plaj için Para 
Sarf edilmeli Mi? 

Belediye Florya plijlanm aabn 
almıya karar y.,di. Sandan 
maksat plajları uri bir .. e 
ıokarak seyya]l celbetmeldlr. 
Fakat temas ettit{miz ldmMler 
Lu karara ltiraa edlyorlu. Bu 

f 1atttlarda okuyanuzı 
Netet B•y ( Be1uıt K..U 2J ) 

- Yalnız lstanbulun defı1, 
bütnn şehirlerimizin bin bir ihti
yacı vardır. Güzel memleketi-
mizi cennet gibi g6rmek iste
riz. Hele dünyanın biricik pır-
lantası olan İstanbulun yüksek 
bir umrana kavuşmuı hepimizin 
temenni ettiği birşeydir. Fakat bu 
it yalnız temenni " arzu ile 
olmuyor ki. Para IJ.zım. Beledi
yemiz parasızlıktan ve varidat-
aız!ıktan daima ve haklı olarak 
ıik yet ediyor. Binaenaleyb tehi
rin bin bir ihtiyacı; ehemmi mü
hicıme tercih edilerek nazan iti
bara alınmalıdır. Pllj ve deniz 
hamamı lllks bir ihtiyaçtır. Şe-
birin bu bin b:r ihtiyacı yanında 
Floryada plaj yapılmuuıa IW'eti 
kat'iyede muarızım. .. 

Şükrl B. (l'alnhl Sıraa.mı.z. H) 

MEZBAHADA 
Yeni Ve Asri 
Tesisat 
Yapılıyor 

Mezbahada etlerin handan 
nakli için havai bir hat yapılma
ama başlanmışbr. Şehir Mecliai 
hayvanlardan mezbaha resminin 
okka llıerinden alınmasına karar 
verdiği için belediye bu havai 
hat üzerinde bir de otomatik 
bukül tesisab yaptıracaktır. Et
ler hat O.zerinden geçerken bu 
baskül kendi kendine etlerin sık
lctlerini te bit edecektir. Baskül 
tesi.sab yapılıncıya kadar hay
vanlar diri olarak tartılacak ve 
resimleri bu aaretle tah.il edi
lecektir. 

Gaipler 
Bu Sefer De iki Genç Kız 

Ortadan Kayboldu 
osta Mlldürll L(itfi 

B 16 da Hayriye ismin
deki evllfhğı bir ha.ftadanberi 
ortadan kaybolmuştur. 

SON POSTA 

Tütün Ziraati 
Tahdit Ediliyor 

Bir Kısım Vilayetler Dahi
linde Tütün Ekilmiyecek 

Eski Tüına lnhisan UmGm 
Müdlirll Behçet Beyin, Umum 
Müdilr bulunduğu zaman tütün 
ziraatinin tahdidi hakkında lktasat 
Veklletine verdiği raporun gayri
ilmi olduğu için vekAletçe redde· 
dildiği söylenmektedir. 

Tütün kongresinin, totün zira
atinin tahdidi hakkında ittih z 
ettiği kararlar, inhisar idaresinin 
bugün tasavwr ettiği esaslara 
tevafuk etmel-tedir. 

Kongre, esasen tütnn ziraati 
memnu olan mmtakalarda mem
nuiyetin muhafaza edilmesine, ıu 
yatakları baltalık arazı, kışın 
su istilfunna maruz sahalarda 
tütün :ıı:eriyatının mcnedilmesine 
karar vermiştir. 

Yeni karara göre Antalya 
Isparta Kütahyada da ke.t'iyyen 
tütün :ıı:er' edilmiyecektir. ı 

Mardin Yilayctinin yalnız 
Kurs nahiyesinde tütün :ıı:er'ine 1 
müsaade edilecek, Mar ş, Ordu, 
M~ Trabzon., Urfa. Van, 
Adana, Diyarbekir, Ertuğrel, 
Gaziantep, Giresun, İstanbul, 
Malatya, Elhi:ıı: vilayetlerinin su
lak ye baltalık kısımlarında 
zer'iya+- l"";lsaade edilmiyecektir. 

Yumurta .. 

- lstanbulun d&t tarafı 
dcnWe kuşablmıtbr. Marmara
nm blltün sahilleri temiz ve 
kumlu birer blajdır. Yaı.ın hal
kın deniz ibtiyaçlan tamamen 
tatmin edilebilmektedir. PIAj 
için aıacak denizi Ye u kumsalı 
olan tehirler para aarfedebilirler. 
Belediye bankaya Yerdiği ihti
yat akçesinden istikraz yaparak 
Florya plljlarını ihya edeak
mi1- Bence bu it belediyeum 
senginleşinceyc kadar tehir edil
melidir. Bu para phrio başka 

Çengelköyünde Kuleli lisesi 
caddeıinde 41 numaralı evde 
oturan Şevki Beyin 14 yaşmdaki 
Leman ismindeki kızı da bir 
haftadanbcri ortada yoktur. 
Gaipler polisin tabarriyabna 
rajınen bulunamamaktadır. 

ihracatı 

ihtiyaçlarma ıarf edilmelidir. 

.. 
Nimet Bey ( !.diraeltapı Tramny •4Lk· 

el SS) 

- insana eneli sıhhat Ye 
bayat, sonra da fantezi lizımdır. 
Bene el plAjlar f anteddeo başka 
birşey değiıdir. Şehrin h!JA kal
dmmsız ve lağımsız 7erleri vardır. 
Seyyahlar lstanbula pllj görmek 
için gelmezler, gtızel ıehrimizi ve 
eski tarihi eserlerimizi görmek 
için gelirler. Eğer Belediyemizin 
lilkse ıarfedilecek parası varaa 
tu Sultanahmet ve Ayuofya 
meydanındaki çirkin meydanı bir 
park haline koysun. iki muazum 
mabet arasındaki bu çöl manza
ralı yeri temizlesin. Fakir halkı-

mız esasen plaja gitmez, lstanbu-ı t 
lun her tarafı denizdir. Belediye 
timdilik bu plaj sevdasından vaz 
geçmelidir. 

Ziyadeleşti 
Hangi Grup? 

Belediyeye Bir İngiliz 
Grupu Müracat Etmiş 

Dlln bir gazete ıcnnayedar 
bir lngiliz grupunun belediyeye 
mllracaat ederek Kredi ile lstan-
~da yol, stadyum, ıebıe hAli 
ft konservatuvar yapacağı hak-
kmda bir haber Yermişti. Yap
bğımı~ tahkikat neticesinde bele-
diyeye böyle bir gropun müra
caat etmediğini ve binaenaleyh 
bu haberin asılsız olduiunu 
ôirendik. 

Otomobil Kazası 
Şoför Polün idaresindeki oto• 

mobil Kliçükpazardan geçerken 
Mecit isminde bir çocuğa çarp
mıı, tehlikeli surette yaralamlfbr. 

Oç Esrarkeş 
Süleyman, Rıza, Niyazi ismin

de üç kafadar Finızağada Rem
zinin dükkAnında esrar çekerken ( 
yakalanmıılardır. 

Harid Ticaret Ofisinin yaptığı 
bir istatistiğe göre yumurta ih
racatımız geçen 193 l senesi zar
fında diğer senelere nisbetle epey
ce artmışbr. Rakamlar şunlardır: 

929 da 6,528, ısı ; 930 da 
8,324,000; 931 de 10,345,000 
liradır. Son zamanlarda Fransa 
hükQmeti yumurta ithallbnı tah
dit ettiğinden Tnrkiyeden Fran
aaya ithal edilen yumurta miktan 
ualmışbr. Buna mukabil, ispan
ya ve ltalyaya olan yumurta ih
racatımız eskiye nisbetle epeyce 
artmıştır. Fransa vo Yu -
nanistan ithal edilecek yu-
murtalarda menşe gösterilme
sini esas tuttuğundan memleke
timizden Fransa ve Yunanistana 
gönderilen yumurtalara T;irkiye 
damgası vurulmaktadır. 

Ticaret Odası Kongresi 
lstanbul Ticaret Odasının se

nelik kongresi 27 şubatta topla
nacaktır. Dün, ihracat ve ithalat 
tacirlerile fabrikacılardan bir 
kısmına tezkereler yazılara!< 
kongreye davet edilmişlerdir. 

--
Belediye 
Muavenete 
Başladı 

Taksim Ye Kadık3ytındekf 
ıpor sabalan mevcut spor kulüp
lerinin faaliyetine Ufi gelmediği 
için lstanbulda bulunan (35) kadar 
kulüp Federasyona girememekte
dir. Bunun için belediye bu sa
haları hususi vaziyetinden çıka
rarak bUtVn kulnplerin istifade 
edebilmesi için bu sahalara yar
dım etmek surctile bir nevi tehir 
müesse!:esi haline sokmak tuH·
vurundadır. Bunun için K dıka
yündcki F enerbahçe sah na 
dört, beş bin liralık muavenet 
yapmıya karar vermiştir. Bu 
para stadyum için ayrılan (40) 
bin liradan verilecektir. 

Bir Evlatlık ' 
25 Senelik Efendisinin 

500 Lirasını Çaldı 

Kasımpaşada Kasap ıokajın
da oturan Hüseyin Efendinin evı
lithğı Hatice 500 lira çalarak 
kaçmıştır, Hatice kfiçfik yapn
danberi Hüseyin Efendinin ya
nında büyümilı ve bir öz evllt 
muamelesi görmüştür. 25 yqın
daki bu hayırlı evlaUık poli8 ta
rafından aranmaktadır. 

Tütünlerimiz 
Yakında Mühim Miktarda 

Mubayaat Yapılacak 
Öğrendiğimize göre istok ttı

tünlcrimiz üzerinde yakında mi-
him satışlar olacaktır. Bir İtalyan 
grupu Samsundan tütün almak 
için Samsuna gittiği gibi bau 
gruplar da lzmire gitmiştir. Lehli
ler de Türk tiltnnll almak için 
teşebbiislerde bulunmuşlardır. Bu 
satışlar üzerine tütün fi.atlanma 
bir miktar yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Ticaret Odası tet
kikat Şubesi Müdüril Hakkı Ne
zihi Bey Şark tütünleri hakkında 
mahallinde tetkikatta bulwnnak 
üzere yakinde Sofya, Sellııik, 
Siroz ve Atinaya gidecektir. 

Hemen Yaralayıvarmiş 
Beşiktaşta marangozluk eden 

Karabet isminde bir genç Arp
loz isminde bir genç kızla p
zerken önüne Arşalozun kardeşi 
çıkm ~ ve Karabeti yaralamıfbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg 
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Ş ıbat 2~ 

Gaz 
Relalcümbur Hı. diln Fatih, ·ı op· 

kapa Ye Şişli taraflarında b:r g ·ıinfi 
yapllllflar, Bahçckapıdan g"'Ç rK-11 

clTaftlald mağazalardan b 21 ~~ 1 

mllMyaa etmişlerd"r. 

Hava Nakliyatı 
Şelılrlerimiz ar ındll t .,var• 

aakllyatı için hükumet bir mcrit.an 
ına,Ue mukavele imzalamış.ır. 

Amerikan Sefaretinda 
Amerika istiklalini t min ede" 

V1tthtıtonun iki yüzüncü yıldiinür:ıO 
m&Mıuebctile dün Robert KoH jd• 
n Amerika 11efnrctinde mr~a lıtJ 

7apılmıfbr. 

Şehir ec isin e 
Hararetli za -

kerele u 
Dla Şehir Meclisine har retli 

ıalaakereler olmu~h.ır. Mubidd"n Bey, 
atadylam hakkınd izahat vercrelıı 

atad19m için ıeçen sene bütçeye 40 
bin Un konduğunu, iyi bir stadyuııs 
l9a yarım milyona ihtiyaç olduzünu, 
Tablmde Ye Kadık:öyfinde iyi kötO 
blrw .tadyam bulunduğunu, 350 bin 
..... elan lstanbut tarafında hir.bi1 
atadfaa oJmadıtJnı söyledi Ye Yen ... 
bat.pde bir atadyum ynpılmaaı h~k· 
lma*ki tekllEi kabul edıldi. 

Melamet Ali, Avni, Ali Riza1 Ce.
deıt tc.im, umail Sıt.kı Beyler mUoo 
teathlit defalar aöz alarak et mucı
ı..a MlrJnada bazı tekliflerde bulan
clular. CeYdet Kerim, Avni Beyler 
•• Teftik Salim Paşanın ete az.amt 
fiat konmaaa hakkındaki teklifleri 
lttifakala kabul edildi. Latife Bekir 
8-ım bir takrir vererek, aon gibt.• 
lercle birçok insanların yanmuuuıa 
Hbeblnl aormuştur. 

Vapurcularm Davası 
bld nrıllerl icra tarikile tnhallt 

kazar Yeren Gümrük idaresi aleyhin
de Yapurcular dava nçmııtı. Dava,.. 
ela. c&.nm edilmiştir. .Ptlııhkemt 

la-- tebirl talebine kar41 bu•b 
Wr karar Yerecektir. 

Sıhhat Vekaleti Müsteşarı 
S.W..t Milsteşara Hüsamettin Ser 

Alnam Cemiyeti Hıfzıssıhha komJ
tM aulıtına aeçil. işHr. 

Londraya Telefon 
P.ta idareai milhim AYrup ~ 

t.lrl•fl• ye bu meyanda Londra il• 
de Telefon muhaberesi tesisine ça• 
laplalda.ıır. 

Kar F ırtması 
Şehrimizde bu fn hava açmış ye 

fırtma durmuştur. Fakat birçok 
Auclol11 tehirlerinde henüz kar fır

baalan de•am etmektedir. 

Kamyondan Duşmuş 
Ermenak isminde bir çocak 

bir ldSmür kamyonundan düşmilf 
b•pndan yaralanmışbr. 

Ve Tefeciler 

1 : Komşu - Hasan Bey, bir gün 
p3r8sız kaldım, rehin mukabilinde faizle 
para alayım, dedim. 

1 

2: Komşu - Fakat rehin olacak 
hiçbir şeyim yoktu: Ne han, ne hamam, 
ne aparbman, De mücevher._ 

3 ~ Komşu - Nihayet bir tefeci ma· 
aş cüzdanımı kırdı, biraz para verdi. 
Fakat faizi.ni ödemekten cüzdanımı bir 
türlü ele geçiremiyorum. 

4: Hasan Bey - Öykdir komşu, 
ha yankeseciye para cüzdanını çarptır
mış sın, ha tefeciye maaş cüzdanııu. .. 
ikisi de birdir: 



Awapcı 
HW Yola 
Trılweai? 

Son Postanın 

1 - H-..,d• uvblmak 1 1 - Tablattea _. ....... , s - iti, ....ı Mr ..Yk •ali•• 
ae JapmahJUD? roha nedir? ptinbll•ellclir? ltl9 ....._. lt-

NDlr ........ ,.ta ............ ....... ..... ... 
• 

TELGRAF HABERLERi 

Harbiye 
Acı Bı 

Nazınmn 
itirafı 

Japon Ordusunda isyan Çıktı 
Paris. 23 (H. Radyo) - Aba11 IU'k- ı dan gaen en son lıaberlere gôre ikinci 

tan ,elen haberi• çok heyecan •erici Japon taarruza miit!ıi, 6ir aaoldle 6a,
bir mahiyet anetaaeklectir. ilk hecleli ,...,,,,. Kaumintang derlıal toplanarak 
Şanglıa1 ve Nankini baımmen ifgat ~ ordusuna geni 6ir emirnaıu gön
etmekten lbuet olan Japon ordusu, bu dtrmil, as/cer/erin lttil'igg• ,_.,_.itulM 
maksadına birinci taarruzda nail ola- lamıldamamasını 6iltlir~. Çin ,,,;;. 
mamııbr. icrası mukarrer olan ikinci iJafea cqlıısinin gırtıldıtına dair 6a 
taarruz ela muvaffakıyetsizlilde netice- dti/dlcaga kadar tele 6ir haw gelmt
lenirse Japon hükUmeti Japon milleti- mtştir. 
nin yeniden fedakarlığına müracaat 
ebuk IQ • • 

Münderecatımızın pl/c/u
tundan DeTcedilemtmi~ 
tir. 

Sabık Kıra/ 
Bu Sahalı Geldi 
Dik Dö Toledo ile 
Ve Mütenekkiren Seya

hat Etmektedir 
s.lllk .....,. imala -

._... Alfeat k .......... 

... .... Tefil Got,e ..... . ................ . 
SaWi: Kral (Dik • Ttletli) 

ilmll• .....wr-..,.... • 
mektedir. IWJetiade Wr kat IEltl 
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lzmir Halk Evinde 
lzmir I~ Bankası Müdürü Finız 

Bey tarafından Halle Evine 50 
cilt kitap hediye edilmiştir. Tali
matnane mucibince Halk evine 
50 cilt kitap hediye eden ıatin 
Halk Evinde bir )dUiipanesf bu· 
lunacak ve bu kiltlipano kendi 
Damına yazılacakhr. 

Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birind 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince katıda basaJdı
ğından hacmi de k:ilçülmilft.Uı. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

Kar F ırhnası Bütün 
Münakalab Durdurdu 

Edirne, ( Hususi ) - Bir haf
tadanberi devam eden kar fır
bnası, iki gün zarfında fiddetini 
arttırmış, bu yOzden mBnakallt 
kesilmiıtir. Şimdi haft açıktır, 
fakat kar 30 1&11timden fazladır. 

Tutun Piyasası Ynkseldi 
Akhisar, 23 (Hususi) - Son 

,cınlerde tütün piyuasmda bariz 
hir faaliyet vardır. Fıatler bir 
miktar yilkaelmiştir. 

M. A. 

Adanada Pamuk Piyasası 
Adana. 21 (A.A.) - Bugün 

borsada pamuğun okkuı 167 
kmııf 20 paradan, buğdayın olo
kw 5 lrmııftaa aabJm'f*v'. 

SON POSTA 

Adana da 
Halepten Gelen Trenden 
Kaçak Eşya Yakalandı 

Adana ( Haswıt ) - Halepten 
boraya relen ebpreste yapılan 
tahaniyat neticesinde 500 defter 
kaçak cıgara kAğıdı, 6 paket 
cıgara, tömbeki on beş paket 
çakmak ta.fi " aaire yakalan· 
mı.,tır. Bu qyayı taşıyanlar' da 
Adli7019 •erilmittir. 

Tarihi Fıkra 
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Bir Çıplaklar • 
ispanyada Bir Çıplak Grupu Bulundu. Grupu Bulundu • 

lrlandanın Yeni idare Şekli Barsclon 22 - Barselon ci
Yannda Molin dö Bey kasabası· 
anı Yakinindeki bir ormanda 
"tam Ç!plaklar" dan mllrekkep 
bir anıp buJunmuştur. Bu grup
ta kadın, erkek, çoluk çocuk 
berke. çınlçıplakbr. Polis, çıp
lakları giyinmiye icbar etmiş ... 
tekrar çıplak gezdikleri takdirde 
adabı umumiyeye mugayir hare
ketlerinden dolayı mahkemeye 
•crileccklcrini söylemiştir. 

Barselon Hapishanesinde 
Bir isyan 

lrlandanın 

İdare Şekli 
Değişiyor 

Londra, 22 - lrlanda intilıa
bab dolayisile neşriyatta bulunan 

Morning Post gazetesi, ıerbest 
İrlanda devletinin bir cümhnriyet 
haline gelmekle beraber ayni 
zamanda Dominyonlar teşkillb 

esasiye kanuna ahkammdan da 
istifade edeceğini yazmaktadır. 

Kaçakçılara Karşı 

BaneSon 22 - Nümune ha
pishanesinde ufak bir isyan 
olmut, mevkuflar koğuşlarına 
girmek iıtememİfler, bilibare 
htıcum kıtaatımn müdahalesin 
meydan kalmadaa koğuflanna 
pmqlerdir. 

Perpignan 22 - Hududu İsptUıgada Cinit PllJHIZlan tUınlelutl ter,Odigorl• 
geçmek istiyen beş lspanyol ı--~------~~---~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

lspanyol Bütçesi 
kaçakçısı, hudut mubafızlannın Japon 
ilzcrlerine atq açmaları üzerine 

Madrit 22 - Maliye Nazın 
b&tçcyi Korteılere vermiştir. Va· 
ridat (4550) milyon tahmin edil· 
•ektedir. Masraf (4451) milyon 
peçctaya baliğ olmaktadır. 

• 
geri dönmüşlerdir. /ntihabaf ı 
MakDonald 

Bir Tayyare Kazası 
Melbum, 22 - Maruf Avua

turalya tayyarecisi Ulm, Laverto11 
4a tayyuecilcrin yapbğı bir içti
madau hava tarikile avdet eder
ken, yüksek tevettürlü bir takım 
tellere çarparak düşmüş, arkadqa 
K.er ile birlikte ağır surette ya· 
ralanmıştır. 

• 
Eski ispanya 
Kıralı İstanbulda 

Atina 22 - Sabık İspanya 
laraıı Alfons dün sabah Pireye 
lıııelmiıtir. Resmi merasim yapıl
mam•fbr. Sabık kıral beyanat 
~ Yunauistanı görmek 
&zere geldiğini söylemiştir. Akro
polu Ye müzeleri ziyaret etmİf, 
Gğle yemeğini müteakip Teofil 
Gotire npurile lstanbula hareket 
tbııllttir. 

== TAKViM ==. 
/SALI 1 

Glla 23 - Şubat - 932 Kuımıoa 
Aralııt Rumi 
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• Hala iyi Olamadı 
Lond~a 22 - " Şeker " den 

avdet eden Mak Donald, çarşam-

ba sabahına kadar Başvekilet 
iılcrile meşgul olacak bunu müte-

akıp sıhhatini iade etmek için 

istirahat edecektir. Bu kısa müd
det zarfında doktorlar Mak Donal
dın Avam Kamarası milzakerabna 

İştirak etmesine muarız bulun
maktadır. 

Fransız 

Buhranından 

Sonra 
Paris 22 - Kabinenin auku· 

tuna ve kabine buhranına rağ-

men borsada büyük bir sağ· 
lamlık görülmüştür. Bütün bu 

dahili vekayi piyasanın salah 
kespetmesine mini olmamışbr. 

KAnunuevvclin son günlerinden· 
beri fasılasız bir tereffü görill· 
mektedir. 

•• 
Paris 22 - Meb 'usan Meclisi 

koridorlarında geçen haftanın 
canlı gürültil ve heyecanlarından 
eser kalmamıştır. Buhran halledil· 
diğinden meb 'uslar meclise gel· 
memişler, mnJakat yapmak üzere 
meclise gelen gazeteciler kori
dorların tenha olduiunu gör· 
müştür. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 41 ~;;;;::;;:::======== 

A ç L 1 K 
Mlellifi: ll..ı Hamsıuı Mütercimi: P. S. 

Ham Pnliuin adresini bulmelr 1 bir ekmek g&müştim. Bu fiate 
isia, lmit " imanla dolu Wr alınabilecek en bilyllk ekmek... 
Wde Gümr&k caddesinden apfı - Ta!ebe M. Petersenin ad· 
İıliyorclam. S. benim son me_. resini öğrenmek istiyorum. 
baunch Ye bundan istifade et.....- - Berut Anker aokağl, 10 
U,diın. Yolda yeni yapılan bir numara, tavan arası .•• 
eTİn önünden l'eçtim; kaJdınmda Oraya gidecek miydim? O 
iki doğramacı yontmakla m~ takdirde kendisine gelen mek-
iUidüler. Yığınlann üstünden iki toplardan birkaçını gauınnek 
parlak yonga aldım, birini a~ nezaketinde bulupmalıydını. 
ııma attım, ötekini de ilerisi içia Gelirken takip ettiğim ayni 
cebimde sakladım ve yoluma yoldan geç~rek fehre in-
devam ettim. Açtıktan inliyor- dim ve doğramacıtarın ~nllnden 
.t, .,,, Bir ekmekçi dükkanında geçtim. Şimdi yere çömelmişler, 

·· ·'·~k fevkalade şişkin bacaklnrnun (arasıııa Aldıklan 

Tokyo, 22 - Gece yansın
da fırkalann umumi intihabatta

ki aza adedi p idi: Şeynkoy 
hllkümet fırkası 00, Minaeyto 

mahale'fct fırkası 60, Kore fukası 
1 azalık. 

But garistanda Soğuklar 
Sofya 22 - Bulgaristanda 

fiddctli soğuklar nrdır. Hararet 

nakıs 29 dereceyi geçmi~tir. Ya
j'aıa karlar 1 metro 60 aantim 
irtifaındndır. 

Hindistanda Arbedeler / 
Devam Ediyor 

Bombay 22 - Poli5, datıl· 
mak istemiyen konırccilere lıü· 
mm etmiştir. 11 kiti ölmiif 70 
kiti yaralanmışbr. 

Almangada 

intihabat 
Faaliyeti 

Frankfort 11 -Hitlerin mev
kü iktidara gelnıeai, her oeYi hür-

riyetin hitamı, amele 11uıflarmm 
feliketi, yeni bir harbin başlan· 
11cımı demektir. Hindenburguıı 
tekrar intihabı, Kanunu Esasiye 
blrmet, Faşizmin ezilmesi, Cüm
lamiyetin selameti deme.kür. 

Bu sözler sabık DUU'lardan 
Şeydman tarafından Frankfort 
•..Perine karşı söylenmiştir. 

balk lokantasa karavanasll• lll 
mcak yemeklerini abfbrıyorlarda. 
EkweJcçi dlkklnmm ibaladen 
Jİlle geçtim ve o ekmek bili 
,_mde duruyordu. Nihayet yan 
111 bir laalde, Bemet Ankcr 
.ağına nrdım. Kapı 9Ç1ktı, 
tayan arama kadar lbnttm dik 
merdivenleri tırmuımak yuifuiDi 
yaptım. 

HamPaYlinin keyfini yerine 
getirmek için mektuplan cebim
dea pkardım. Şüphesiz kendiSine 
nıiyeti izah edeaem fGpbeıiz 
bana bu yardımı esirgemiyecek· 
ti. bayır. Hanı Pavlininin büyük 
bir kalbi vardı, bunu daima ıöy
lcrdim. •. 

Kapınm füıttınde karhnı 

buldum : " ilahiyat talebesi P • 
H. Dcter.aen. ailesinin yawna 

ıAvusluryada idam Cezası 
Viyana,, 22 - Başvekil, Hl'" 

ristiyan-Sosynlid fırkasında söy .. 
!ediği bir nutukta Avusturyada 
idnm ce%nsının tekrar ihtası 
fikrini ortaya atmışbr. Bqveki-
lin ara)'I umumiyeye müracaat 
ederek idam ccmsının tekrar 
kabulilnn talep edeccii söy
lenmektedir. 

Belçika Kabinesi 
Brü~el 22 -Nazırlar m ec-

lisi malt vaziyeü tetkik etmekte
dir. Kral, Maliye Nazınnm istifa-
sını kabul etmiş, müstafa nazın 
kabineye memur etmiştir. Dahi
liye Nnırhğına katolik meb'm
lardan Bartohm re!miştir. 

lsviçroda Tereyağ Resmi indi 
Ben 22 - T creyağlodan alı

nan gümrük resminin 30 aantim 
indirilmesine Federal meclisi ka
rar vermiştir. 

Hint Yolunda Bir Kaza 
Marsilya, 22 - lnsri}tere -

Hindistan azimet avdet meyahati
nc teşebbüs eden ve 75 beygir
lik motörlil tayareyi idare eden 
lrlandalı tayyareci SkaUi dDa 
akşam Benle 7ere dilfmÜJ w 
ölmüşttlr. 

Saksonya Ktrah 01dD 
Brealon 22 - Sakaonya Kıra

lı Frederih Ogmtun rubunuu g.. 
tiralıati için Slezyadaki Sileill .. 
nart şatosunda bir iyini ruhalil 
yapılmıştır. Kıralm nqım hamil 
olan tabut Dredeye gelmlrtir. 

gitmiştir. " 
Olduğum yere ç6kttha, batta 

uyuşmuş, bitkin bir halde ~ 
menin Ostlinc oturdum. KelMI 
kendime birçok defal• malriM 
sibi tekrarladım. Ailuinin ,.... 
Da l(İbnİft.İr, aileaİllİD J&DIDll 
~tmiştir 1 Sonra. aeuis bldım. 
G&zlerimde bir damla J&f yoll
tu. Hiçbir fikrim, hiçbir duypm 
yoktu. Gözlerim b&ylhlllq, 
mektuplara bakarak hiçbir tef 
yapamadan kalak~ımfb~ . • 

On dakika l'eçti, belki ~ 
belki daha fazla, daima ayni 
yerde bir parmağımı bile kıpırdat
madıua, oturmUf, kalmışbm. Bu 
•S-ır U)'Ufma ideta "!ykuya beı; 
ziyordu. Sonra merdıvenden bı-
rinin geldiğini duydum. kalktım 
ve söyledim ; 

-1·-iillii ·~ 

r • \ 

1 
Gönül işleri 

Kadınlar 
Kocalarını 
A etmeli Midir? lffi 

Ailede mfitekabil f ve m~ 
ar-11ha, bo yuvanın saadeti na

:.una, en ziyade aranılan şarttır. 

C' akat tatbikatta bu af ve m~ 
amaba daima bdma dllşer. 

Erkek daima blkim, bkanç " 
anut olmakta devam eder. Ufak 
bir müumahaya bile bhammOI 
edemez. 'Meseli erkek dışanda 
yer, İçel"., eğ'Jeuir, eve geç gelhı. 
Hatta baUD metreSle yaıar, ka
dm •ever. Kadın, bunları bilemez 
Ye yahut biline de BeS çıkarmıya 
cesaret edemez. Birglln itiru 
etse evde mesele olm, belki de 
ihtillf talika müncer olur. Kacha 
el'İ nanmıa, çocuktan namına, 
kPndi saadeti namına ıusma71 
tercih eder. 

Kadını ıusmağa mecbur ed• 
amillerden biri de içtimat ta»' 
yiktir. Cemiyet erkeğe brfa 
biru dw mnsa.alaakArdır. &
keğio aokakta aarlıoı gumnine 
tahammiil eder, fakat kadımıa 
edemez. EYli erkek meyhane,. 
yaJnız da gidebilir, fakat kaclm 
gidemez. Halbaki e.li erkeii 
ekseriyetle baştan ~an, ona 
yolunu şa,ırtan saik, cemiyetia 
ona verdiği b. imtiyuh. vezi,et-
tir. Erkek birgilıı b8f1D1 
dinlendirmek için, bir di-
ğer güa arkadq bata'al 
için, bir üçlincü gün eğlenmif 

olmak için buralara düşer ve ted
ricen evini ihmale, kansını w 
çocuklanm unutmıya başlar. Ka
dın evinin kapısinda ba~ g&te
ren bu fc1ikct karşısmda susımya 
ve iğbirarım i'l>stermemiye ~ 
burdur. 

Fakat bu hnkfim, dnnkO b
dm için d~ idi. Bagünkiı kn
lar erkeğin ba kabil kuaurlanm 
artık affetmiyorlar. Af " mllsama
ha derece.ini oraya kadar g&tür
mDyorlar. Onlar, erk .. cwe bağ
lanmasım ve mliaa~ fCl'aİt dahi
linde yaşamuııu iatiyoriar .. 

Bugünkl ailede erkek niD 
mllstebit bir hikiml değildir. 
Evin idaresi ve paruı onun 
elinde b~alalmamlfbı'. Kadm 
hU " yuifeMi aalaauya .,.,. 
laımfbr. Erkek te bdıu hürmet 
etmesini 6jrenmiıtir. Onun içia 
buıOn kadın w erkekten de ~ 
yeceğimiz n bekliyeceğimiz af 
ye müsamaha, eskiden ualanau
zın tahammllltl apm aabırlan 
eğildir, be1clenilen " i8tenilea 

ıey aadece matekaWI af ve ml
aamalaadll'. 

HANIMTEVZK 

- Taleb. il Getw.ea1 Ut

yorum. Kenc1İIİ içia mektup ,,.. • 
Kadua ~ Terdİ: 
- Ailainia yanma eitti- Fa

kat tatillerdea aonra JİD• ıele
cek. lateneais maktaplan bea 
alayım. 

- E"~ dedim, çok iyi, te
ıekkDr ederim. Böylece ıeldiğl 
vakit mektupları bulm, ahı.. 
Belki de içinde mlihim ıeyllır 
vardır. Allabaısmarladık. 

Sokağa çıkınca durdum " 
cadde ortasında yumruklanma 
sıkarak Yüksek aeale • Sana 
hir ~ey ~liyeceğim amma 
ilihi acayip feysio yeaselam 1 • 
dedim ve pftrtehenilr, dişlerim 
kenctlenraif, başımı bulutlara doğn 
salladım: • Şeytan canımı alam. 
sen acaip ıey.sin velsselamt" 

(Arkuı ·-· 

1 
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P"" Manilya, 15 (Şubat)- Birkaç j 
rGa eVYel Fransız toprağına ayak 
butığım zaman iki senedenberi 
Çin ülkelerinde seyahat etmekte 
elduğumu bilen dostlarım Çin -
Japon muharebesi hakkında fik· 
rimi sordular ve bu suali lakaydi 
ile karşıladığımı görünce hayret 
tıltiler. Hakikat şudur: 

J On scncdenberi Çinde sc-
phat eden herkes çete muha· 
ıebelerine, katliamlara ve kafile 
Mlinde yapılan idamlara okadar 
.k bir surette şahit olmuşlardır 

ki, bu uzak topraklarda insan 
Myabna hiç ehemmiyet veril· 
.,ediğini bilirler. Muharebe ha
lterlerini işitfoce heyecana düş-

1 pater ye oralarda vapılan 

• 

• • 

k 
boğuımanın ııncak ikbsadi tesir- 1 
lt.rini veya garp memleketlerine 
sirayeti ihtimalini düşilnürler. İşte 
size birkaç levha: 

Bir idam HUkmU 
Coğrafi tetkikat yapmak üze· 

re Çin dahilinde dolnş:rken bir 
gün Kont:m koyunda, Sikiang 
nehri sahilinde bir köye uğra
mıştım. Bir han odasına yerleştim. 

Yemek yerken sokakta bir 
gürültü işittim. Hancı: 

- Mahkümları geçiriyorlar, 
dedi. 

Biraz sonra birlikte •sokağa 
çıktık. Küçük, çamurlu, bir mey· 
dana iki direk (dikmişler, birine 
bir kadını, diğerine de bir erkeği 
bağlamışlardı, her ikisi de yarı 
çıplak bir halde idiler. Sordumı 

- Bu kadın zevcine ihanet 
etmiştir. Erkek te fışıkıdır, de
diler. Mahkumların karşısında 
harel<ctsiz bir adanı duruyordu, 
söylediler: 

- Kadının zevcidir, yann sa
bah her ikisi de idam edilecek
lerdir. Ve sordular: 

- Görmek ister misiniz? 

SON POSTA Şubat 21 ,,,.. 

ME T 
F.DE 

• 
am 

tevkif edilen elli kişiyi idam 
1 edecekmiş ! 

Bir Gazetec· 

e 
Gör ilklerin· 

An atıyor 

Hayır l 

Fakat kararımı ertesi sabah 
değiştirdim ve siyasetgaha gittim. 
Gördüğüm manzarayı ömrüm ol
dukça unutamıyacağım : 

Cellat geldi. Evvela bir kılıç 
dr.rbesi ile kadının memelerini 
lfesti, sonra yine bir kılınç dar
besi ile erkeğin belinden aşağı
sını yarı mefluç bir hale getirdi. 
Bunu müteakıp te iki yaralıyı 
dudaklarından yekdiğerine dikti 
ve en nihayet her ikisini bir 
sandala oturtarak nehrin cerya
nına terketti. 

Birkaç ay sonra Mukdende 
bulunuyordum. Birgün bir dostu· 
mun delaleti ile hapishaneyi zi-

yaret ettik. Hnpi-
aane müdürü oda· 

ıında bir adamla 

karıı karşıya ye
mek yiyordu. Bu 

adam cellAt imi~ 
ve biraz sonra da 
casusluk cürmü ile 

Sordular: 

- Görmek ister misiniz 1 

Arkalanna takıldık. Hapis-
hanenin avlusunda sllngillU as

kerin muhafazası albnda dört 
ıra üzerine dizilmiş elli mah

kum vardı. Hapishane müdürü 

cebinden bir k!ğıt çıkardı, kop
yesini de bir memura verdi, bu 
memur listeden isimleri okumıya 
başladı. 

Her çağınşta~ sıradan bir 
mahkum çıkıyor, birkaç adım 

ilerliyordu.! Orada birkaç tane 

cellat muavini yardı. Bunlardan 

iki tanesi adamın boğazına bir 

ip geçiriyorlar, kımıldamasını im
kdnsız bir hale getiriyorlardı. O 

dakikada celll\t arkadan yakla· 

ııyor ve elinde tuttuğu Golt 
tabancasını mahk\lmun beyninde 
patlabyordu. 

50 Mahkümnn idamı 23 daki· 

1 

ka sürdU. Dışan çıkarken !kendi 
kendime mırıldanıyordum: 

- Bu, bir rekordur. Hapishane 

mildiri işitmişti, cevap Yerdi: 

Fena değil, fakat 

~llit benimle girişUtl balııi 

&:aybetti. Meıeleyl cıgarasım 

söndilrmeden ikmal edeceğine 
ıöz Yermişti. 

Çinden aynlmak Ozereydlm. 
Yolum bir kasabaya dilftO. &.
rada ela idam merasimi 'fllnhs 
Bir çeteyi tutmuşlar, efradını tec
ziye edeceklerdi, burada kwfdll 
yerlerine balta kullanılıyor w 
kesilen başlar ortası delik biıd 
tahtaya asılıyordu. 

Bu yazıyı, bir Fransız meslekdlf 

şımızın bir Fransız mecmuum
dan neşrettiği makaleden lml.a
saten aldım, gönderdim. 

N. 
Çin ŞikAyet Ediyor 

Londra 21 ( Şubat ) - ÇIR 
hükümeti Londra sefareti vuıt. 

sile yeni bir tebliğ neşretmlpir. 

Çin hllkiimeü bu tebliğinde: 

- Muharebeye mini olmat 

için geçen eylül ayındanberi p

lıştığiıu zikrettikten sonra • Ba 
maksatla halk nazarında kendi 
mevcudiyetini mahvetmeyi bile 
göze alarak tahrike sabırla ID1I'" 

kabele ettiğini .. söylemekte, w 
en nihayet "fakat arbk elind9 
bulunan her tnrln vesaite mllra

caat ederek Çin toprağım m&

dafaa edeceğini ilin etmektedm. 

Çi!J Hüktlmetf bu beyannlllll6-

ıinde Çin toprağının marm bt
dığı feci sahnelere medeni dh-
yanm bir defa olsun bakrn1am 
iatemektedir. 

Fransız Meslekdaşımızın Bir Çin Köyünde Ve Şahit Olduğu Vak'adan Bir Sahne: 
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6 - Havaya 
•dalıtnnda yer
liler, .. ndallannı 
dıılgnlara Yermek 
•urctile •aatte 
40 ınll mesai• 

kat ederler. 

5 - Altnadan daha 
lo,aetlı 27 m.adea 

vardır. 

JIBCSOI hdt_ 

2 - tı'tıııınAda yerıı
lerden biri b ir Uletre 

axunl.ı~und a blr buro 
içmektedir. 

' 
3 - Bu dıılrcdo gürdüğll
nüz h,.tl nn hcrbirl diğeri 
Uzerlnden yalını b r defa 

l•Çnıolı wretlJo çlıilmlftlr. 

1 - Porte!dır Hlndistanıada bir ,ehfr 
inşa edllirı.~n, belediye relıi saluJ . ı bir 
hoca, i•tlkraı. etmek iıted ği 100 bin liraya 
mukabtl sakalını terhin etmek utemltUr. 

• = 

~B=ilir=m=is=in=iz~~JD=U~ •• =N=Y~A~D=A~~N~~~~~~BU KADARJkmJ~~rak 
Niçı·n ? DERECEDE 

Geceleri ediniz, her eYde erkekten ziyade • Garip Şeyler Tanıdığum ailelere dikkat ÇOK DUL KA 
kadın vardır. Dul kadınlar c!ul 

Niçın· Veresiye Kadın 
erkeklere nispetle daha fazladır. DiN VARDIR? 

Göremeyiz Niçin? Neden dllnyada bu • 

Karanlık demek ziyanın olma· 
- demektir. Ses il;itmediği· 
..a zaman sUküt var deriz. Bu· 
..... gibi ziya olmadığı zaman da 

branlık oldu deriz. O halde 
rBrmek ve işitmek iç.in bizim 
,azlerimizin ve kulaklanmızın 
e&ma11 Jdfi değildir. Görebilmek 

için ziya IAzımdır, işitebi~mek 
~de aes. 

Karanlık bi yerde ziya ola· 
"-· Fakat biz görmedikçe bi
Iİaa için o ziya yoktur. Nitekim 
la.Yada çok hafif bir ses daJgası 
e&abilir. Fakat bunu biz işitmez· 
lek ıes yok zannederiz. O halde 

~ feyi gördüğümüz znman o 
teyden çıkan ziyayı görüyoruz 

deınektir. Masayı görüyoruz de· 
diiiıniz zaman, masadan çıkan 
"1ayı g&rürü'Z. Karanlıkta bu 
liyayı alirmediğimiz için masa· 

11 da g&remeyiz. Fakat kör bir 
adanı aydınlıkta da görmez. O 
Lude görebilmek için hem göz 
liıanıdır, hem de ziya. 

Sıcak Havada 

Nefesimizi Niçin 

Göremeyiz? 

Ağzımızdan çıkan havanın, 
dıtardaki havadan daha sıcak 
:-iuna biliriz. içimizden çıkan 
._ın derecesi hiç değişmez. 

~uld dı§ardaki hava baıı gün 
~k bazı gün ııcak olur. Sıcak 
.,!•vada içimizden çıkan hava 

daki bava ile karışır. O 
~ birşey görmeyiz. Fakat 
~ havad" içimizden çıkan 
~ sojıık havaya çıkar çıkmaz 

'°İılr, içindeki au buharı bulut 

olQr. lıte nefesimizi jgördüğümilz 
~ gardüğümüz ıey bu bu· 
_,tbır. içimizdeki bava dışarda 

ak su habbeciklcri o]or. Sı· 
: bir havada da, içimizden çı· 

havada bu su babbecikleri 
"-rdır. Soğuk bir cam üzerine 
tdıl.dığımız zaman bu su hab

bec:ikierinin orada buhar ha· 
~de teşekkül ettiği görülilr. 

: soğukta ıördüğUmUz nefes 
ar. 

kadar çok dul ve tufeyli kadın 
vardır. 

Tetkikat yapmışlar, görmüş· 
ler ki, doğuşta erkekler kızlara 

faiktir. Yani kıza nispetle daha 
çok er'rck çocuk doğmaktadır. 

Fakat istatistikler göstermlı 
ki, birinci senede erkek çocuk· 

lar ka çocuklara nispetle daha 
çok ölüyor. Bu suretle müsavat• 

sızlık kısmen :ıail oluyor. Bu 
19·20 yafına kadar deYam edi
yor. 

Sonra birkaç sene kız Ye 

erkek ölüm nispeti müsavileşiyor. 

Bu ıuretle evlenme çağlarında 
kız ve erkek mevcudu müsavi 

raddeye gelmiş oluyor. 

Fakat 35 yaşından sonra er
keklerin ölümU birdenbire çoğa
lıyor. 

55 yaşına varıldığı zaman 

binde 339 kadına mukabil 531 

erkek sağ kalıyor. 75 yaşında 
ise sağ kalan erkeklerin miktan 

binde 7 4, kadınların 114 oluyor. 
Tabii bunların çoğu evli olduk-

ları için, sağ kalan kadınlar 

ekseriyetle dullardan teşekkül 
ediyor. 

Bu neticeye Yarınca, erkek-

Bir sıhhat mii8abokasında biri11cilili kazanan iki kardeş 
lerler kadınların ölümü arasında· Halbuki kadınlar hayatlarını 
ki bu nispeti izah etmek iste- daha ziyade rahat içinde geçi-
mişler, şunu hulmu~lar. rir. Ufak bir hastalık alsalar 

Erkekler kadına nispetle daha ~ünlere• yataklanndan çıkmaz· 
ziyade hastalanmak tehlikesine 
ınaruzdurlar. 

Hastalıklarının çoğunu ayak 
üzerinde geçirirler. Fazla yo-
ı·ulur, fazla sinirlenir, fazla 
yıpranırlar. Bu sebeple muka
vemetleri azalır, ba,yatlan kı-
salır. 

lar. 

Harp te erkekleri &Jdftren ea 
bUyük amildir. Hele timdiye 
kadar cephelerde ölen erkekle
rin miktarı pek fazla idi. Harp 
bir silindir ınakineai gibi erkek
leri silip ıilpüriiyor. 

1 GEÇEN SENENlt~ INANILMIY ACAK KAZALARINDAN 

-. ·_ , ~-· ' - . ; 

. ·" . . ·. 
.... ~. ··=.>;: ~-- _-

7 Bu adam bahçesinde makine ile 
otlan biçerken, makine bir fışeğe rastgelmiş. 
Fişek makine arasına akışınca paUamıı ve adam· 
cağızı öldürmiiftilr. 

8 - Lehistanda bir genç içki bulamayınca 
benzin içmiş, sonra da cıgarasını yakmak üzere 
kibritini çakmış, ajzından tutuşmuştur. 

Cenubi Afrikada yerliler wıi 
lenmek istedikleri ıaman, gicW 
beğendiğini satın alır. Kadıma 
bedeli, tabii güzelliğine ıa.ıe 
deği§İr. Bedelin tayininde -
büyük rolü kadının tİfmanlıit • 
zayıflığa oynar. Şişman bir kadaa 
için birkaç öküz verenler bW.. 
nur, fakat zayıf bir kadını yok 
pahasma sabo almak mümkündGr. 

r dünya buhranı oraya 
da ı..... . etmiş olacak ki, aon za-
manlarda evlenmek için para 
bulamıyor ve kadın satın aı.. 
mıyorlar, bu sebeple evlenenW 
de pek az. 

Şimdi evlenecek kızı o'
babalar yeni bir usul icat etmiıle. 
Kızlanm veresiye veriyorlar. ile
ride kocanın ödeme kabiliyeti 
tahakkuk ettiği zaman boraa. 
ödemesi şart konuyor. Fakat 
ortada aenet yok, sepet yok. S. 
paranın ileride ödeneceğini temİll 
etmek IAzım. Bunun için do .. 
çareyi bulmuşlar. Kayınp~ 
ilk doğacak çocuğu derhal rebla 
olarak alıyor ve parayı alına,. 
kadar kendine mal ediyor. 

Telefonla yazı makinesi 
lngilterede tefonlan ol~ 

pek yakınde Tele TypwriW 
denilen bir icattan istifade,. 
başlamak üzeredirler. Bu ma~ 
son samanlarda icat edilen me
kinelerin en faydalılanndan biri-
dir. Bu makine alelldl 
bir yan makinesidir. Telefom 
yakın bir yere konmUftur. Tele
fon çaldığı zaman siz orada ..... 
değilsentı:, gelen muba~ 
almak için bu makineden istifade 
ediyonanu.z. Çakacağ'ınız zam• 
telefona yazı makinesine npe.. 
diyonanm. Sizi telefonla an,
adam, orada bulunmadığmal 
anlayınca kendi telefonunu ,......,. 
daki yazı makinesine bajh,_. 
Bayağı mektup yazar gibi .._ 
diklerini yazıyor. Sizin yazı ...,. 
kin eniz de t yazıyı aynen kopyıe 
ediyor. Siz eye döndiiğlmll 
zaman, aizi arıyanların a6yt.. 
diklerini yazılmıt buluyorsunuz. 

Bu makine, bir nevi telgraf 
makinesine benziyor. Bu gilnla
de tatbik edilmeğe başlanacakba. 

~ 
F ransada bir koca ölOrk• 

cenaze taşına ıu )'azının yazılın-. 
sanı vasiyet etmiş: 

- Kanc ğım, seni bekliyorum. 
Kadın 20 sene sonra ölünce 

o da mezar taşına şu yazıyı ya> 
dırmıı: 

- Kocacığım işte geldi.. 
ben de. 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

um ... teselliyi. bird- ı llmeyi .... tlzel l&y6yiwermifti. 
Wn ık .. bepe Jappa Kendilerini cezalandırmak iste
.... w aajrar hlr bdm ~ yedi halayak için mOwip 
.. ,.. , mnyorda - Şimdi ~ JV faJİll etmek İ8teJİllCe di-
ortajı ICabihaJI laabrlamqb. linin ucmaa birden bire bu lıı:eli-
U.zalr, çok -.ak bir •emlekett• me gelmiftl. Fakat ki>lenin o~a-

Plfb. HlikDmclarlann .. hlktmdar 
zneelerİllİD v..mld.I emirim ı..t 
almak caiz olsa k&lenla arkam
dan kopcek ve bağıracakb: 

- Hayır, hayır. San oda de
lil. mawi odal tirili ffarmlrretidia zevceli... du çıkmamu m6teakıp ıazlerıne :.e .. ım:. çıkarılan bir TUrk m!: nem dolda, Jlreğine ıatırap ya- (Ark- •u) 

t:::"'w'::°~ 1~~ ~B~i-r~İn~--gı.l~iz--P_r_e_n_s_e_s_i ____ =-------------
~~lmit • - 11111nıı Müslüman Oldu Her g Ün 

- Ya hep. ya biç 1 Baf tua ı inci ıaJfada ) Avrupa 
O ,aadeaberi ele ffanmlıı. Prenae. Dayang aslen prote.t- Hangi Yolu 

...______________ . --~ retft Ue temas etmiyordu. h • 
Adeta kalesini koğan bir hanım tadar ....... enel Rem• Tutacak? 
Pli DJIW bir hayat içinde btolik kW-.ine intisap etmiftir. 
Emirllmlminine karp milltap.i n Papa ile h..,.s mlUAkat ayapmaya 
hatta mlltehzl hareket ediyordu. manffak olmeffu. Pnııse.1 Blve 
Demek o laalife için de olaa ediyor: 

ım wwww feda edemi7m ynbek • Fakat btolildik benim ip.. 
.W. Wr kadmch. ~ mutaa•p bir mezhep, lua

Be tahattar, Zübeydeyi yeni 
bqtaa tızdtı. Kabiha tibi dtirOd 
Mnbt edemnaektea utandı n 
Jine - püi kowlmadaa kov
_,. ltecerememektea eza dUJ· 
du. Llldır kocuım Y•'ftf yavq 
n imı fmca hırpalamak için 
ftrdill kann habrlamakla bu 
reni esadan da kurbıldu. 

- Ben. dedi, daha iyisini ya
.-+-- Rqidi ağlatacajlm 1 

F.at Kabilwun hayali bir 
tirli t1z8n8a &ı\lnden gitmiyor-
4a w mnte..ıiyen tedailer doğu
NJOICla. Ona g&rmek Yahyayı 
n .,.._... laatırlatıyordu. Çlba
ld ıc.biha da, Yahya da Türktn. 
Ba Tlrk kızma Abbasilere saray 
n laaJabnda mevki verdiren 
Yala,a idi. bati1ar Tezir, acaba 
KıJ.ilwl.e• bir emir, ( Preaa ) 
dcada ptirmelde Abbasiler 
ta•= Araplardaa TGrldere mi 
...... ettinDek imJordıa? .. 

Dlll dOflhlcesine bile kanfmıya 
kalkı1or. Şimdi, ayı..daaberi 
JllPbğam tetldkattaa IOlll'a, la!A
mlyetin, riyuız, dnrtıat bir din 
olduj'wıu anladım. imam dojru
daa dojraJa Allahı ile temasa 
koy... bir din. Şüpheliı ailem bu 
lmeketiml beğenmiyecek, beni 
tmldt edecekler. 8-lan ela da
flnd6m. ..... ;,eti kabul ..... 
ilk lngiliz pnmai benim. Fakat 
nedim deiil& l.llmqeto aiaitimi 
ta71arede JllPllllDİD hikmeti de. 
ba kabl .__etin toprak lu-
,.... o'• " temin lıslmı• • 

Prea.sa t.llm olduktan ..... 
.... de ( Kahirtlımisa ) ..... 

Panplb .ı.e ...... c1a .._ t1p1ro 
.... ainema ...,_tua 22 lael ula p 
•• ..... .... Şnld ., tu... 
....... DF.NIZ KORSANLAIU S 
..... V..,.'cl•, #smdv. e. ,. 
• inin .. 

Bq tarafı 3GncCl H7fıula ) 

L.tihababat arifesiacle .Ucude 
gelecek bir kabinenin tahdit veya 
terki teslibat baklanda berlıanği 
bir nziyet alabileceği flpheleri 
d "da. 
ı;ran.m Iİyul mebafilialn 

aoktai llBal'IDI iyi bilenler, 
FraDSJzlana yeni bir manewa De 
ls.f~ pamak lpligine bal
lamak ft Alma riyuetidlmhv 
intihabmm aetic:eıPMen aoara bu 
meseleye ..det etmek kararuıcla 
olduğmm ipe etmektedirler. 

E"AHD aenk Frı0M- Te 
r-ek A'-•nyama J&km olan 
intihabat YUiyetlerJ ba,le bir 
mman wwl lalmaktacLr. Çtlnld 
.. iatihehet n llyul ..__etler 
.tice.-.. l'ftk Franııda ft 

r-ek AlmaaJada aol amba 
•• ı up t111ekklller ildicl.r me.
a.. selirlene. terki .... ihat 
•ıHlal f,I Wr ....... .,. ~bilir. 
Abi takdirde yllli Fran-
ada milliyetpenerler galebe 
çalar, Almaapcla ela lltler ta-
raftaılan iktiduı mevldine lir
ı..e, .. k_,__ akim 'kaı-
mak tlJle clmw bir bubi bile 
tlotarahilir. 

Ya.km bir illikW. Awapamn 
.. iki JOlda ...... tercih 
edecetml ............. . 7Ae,de. mlllllıuunım ba 

DOkt..-da titredi. Zira bayle 
.. Qatimal, ODllD için ka
raalak 18tikbaDer ha7lmaa bir 
f91dL Baıtm Halife Anymdaa 
kovAı1•• prm Ha&fe aut 
elarak a,.ı uraya aYdet ede
Wlı cKti. S. limit, Veliaht mıw 

ihtikar Takibabna Dün 
Filen Başlandl 

ıl nıkn dot•JOrda. Şimdi Ka- ( 8aftanfı 1 inci 1ayfada 1 MllddeiumamWio ftl'eCek. Cllm-
•• ı da Mr erlıı:ek çocujıa Ba koni 1•• azalan Ticaret lauriyet Mnddeiumamilijt de da-
Wm•i•a " hu çomlm ana• O.tewpdg HlleJia Sabri. Be- nyı tahrik edecektir. 
w• dola,. Sarmak otaJlanna, Wifedm G.&p Balllir- Be,- Ticaıet mmtaka mlAiltl-
H--w..n " bGtOn Tnrk lerdir •• ..._ ..ı cl&tte femia ala ba davayı açmak lçia iatinat 
topraklanu latinat edebilecejiai ettirilmitlenlir. Komisy• dlln ettiji eau, tubat aymcla tlmrllk-
~ Tlrklnp dayanan akpm talııldlra\ " tetldbbaa ten (4950) çuval tos. (2700) mcLk 

Çin 
Japonlar 

Kuvveti 
1 ... tarafı 1 lacıl ..,tada) 

Harbi 
Yeni lmd 

istediler 
Gelea haberler, Japon taanv

mnan batün noktalarda Çinliler ta
rafmdu durdurulduğm g&teri
yor.lki giin zarfında botaz boğaza 
muharebe cereyaa edea Kiyang• 
Uvan köyli hill Çialilerin elin
dedir. ÇinliJerin ağır toplan, dibi 
•at 21,30 da Japon karargihmı 
Te Japon Komoloabanaini bom
bardıman etmiye b&flallllfbr. Ja
ponlar, Tokyodan alellcele tak
Tiye kunetleri iatemi .. erdir. 

Su- Çen &zerinde olan hlr 
han harbinde bir Çin ta,-
yarai dilşmüftlr. 

Japmlar, Çinlileria .... ıma 
mukavemeti karfaaada cleriD bir 
hayret içi.dedir. 

Nankia bGkt..eti. mlDetln 
hakbn mldafaada .Werdiif 

Mareşal Şan - Kay - Çek Te G 
rette harbe Pmemft .... 
Çia bllkamet kuvntleriaba 
mlcadeleye lftirak 

Loaclra 22 - Şan - Kay- Çek 
in V oaung yakiDinde Uyubo ı• 
eliği haber veriliyor. Mareşalm 
harp aabasine bu derece yaklat
mam, fimdiye kadar ...ı. _.. man111u almmaktaclar, 

Japonlar Çin Mevzilerini Sarsmışlar 
Şuasbay 22 - Relllal Japon 

ajanmua haber ftl'dijine g&n 
Japonlar, Çinlllerin Deri mevzi. 
lerini 1UBmıya muvaffak olm~ 
lardır. Bir Çia liYUlt Çia bru
gllmP- Wuudaia ş..i-Ya lu
riae rical etmekteclll'. J•P•,__ 

dum dam kmjUDU bDaa 
dair Çinlilerin ... ettiklerl 
berleri ayni aJau teblp 
tedlr. Japonlar, adece 
lerinf artmek ıp. Wat 
dumanlar kullanm111archr. 

b~ ---·- ubidl ...... 

Nankin Yine Bombardıman Edildi 
Loadra, 23 (Hmml) - ŞanırhaJda ubaha kaqa it'• ectiliJ• 
MaYi nehrin iç taraflarma kadar İlam Japoa krovulrleri 

&zerine tiddetH bir top atefl yağdaımıya b91lmnılardır. ŞebriD 
yerlerinde aln dbmlan mllfabede edilmektedir. 

iki Taraf Kuvvetleri Nekadardır? 
Loadra 23 (11....ı) - Şanı

haydaa it ar edili1on 
Hereklb harbiye ahumda 

taarruz hareketine lftirak eden 
J•poa lmnetlerWa .ıımn. piya
de. tapça, w talı mlfraeleri 
olarak (28) bia Jdtidir. Bwaa 
makabil Çia orclwm umum 
1ek6aa (40) bia mferden u,_. 

ECONOllOU OPRET HEYETi 
Frwı• T.,atroanda 

Bu akşam 1a&t 21,30 te 
ROUKETA 

tir. Fakat Japonlar mavi 
aizmcla •• Şaaıbaya yakm 
Jerdeki ada7a mlltemadiy• 
ker, cephane n mDhimmat 
raç etmektedirler. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Fnnp 
lngiiiz lirua 
Dolar 
Liret 

7 

8 

12 
21 
47 ... 

ba pteak, wfeee beni Hatime ba·• _.__ ki .... 1. _ .. _ x.--
lltleet edell kendi J.)•dma .ı-•••• -.... JanD veya 1 bar P .-er ~uma ra6 - to• 

~ ... baalanlM, laaldanada talslbet tekerin çumda(6), kip tekerin de · 
Wte tlüa kav.etli idL O takdirde yapl-· lap edenleri -cer• mcLkta ( 4, 4~) lira Weblmıı 

Rafit Rlla n,.trom 

Ba akpm ... 21.IO ela 
• clefa 

Belp 
Drahmi 
..... fıaaa 
Leva 

3 • 37 .. 
a.ııuk ,..ıenle da wlar, olmuadlr. 
t 'n w ltelJd ••11•t1er ı-----====-===----=-=====-ıı:::=ı=ıımıı=-=-=---
..... lllsim iDIDDMk IAzm Yılil'iı mlfhur ,,. eti ıı NIC LAS RIMSKY ..... 

DbeJcle. .. ftlam1 dltlnce
.. • .-+ Yah7qa da itham 
elli ı 
.. - Koca ihtiyar, .... _, 
.. cWt.e Jazdım. Elimdea 
... 1 ., •• 1ma. 

Şimdi iradeli ateflenmifti, 
a.ı pllklepüşti, harekete geç
.- ip. ruhunda mtltbiş bir 
bwwet meaiyordu. Hemea yeria
Ua flrlada Ye ldilesini çatırdı : 

r • Mogad.. tiJa1ram ,.W•rl n•• temill 

AGZIMDAN DEGIL 
( Pas sur la boucbe ) 

Batla .. ,. laalla tarafmda tiyatroda hetenilcliktm -

YARIN AKŞAMDAN itibaren 

MELEK sinemasında 

SERSERi 
Piyeı .t .... 

t.ctıme ecfla ı MalaW Be, 
Talebefe, .,.,...,.._. n zaMtua 

8lılDc:l .. clalnaliye 30 

Şebzadebap 

F erala Sinemada 

Ba ıece halk paef dabullye IO 
amaml koltak 35 komik Diaablll
• lamail ft Ahmet Be,ler tem
.men 2 oyun bir ..... Cibu 

1 
uadata 2 perde Pamlyoncu Ce,. 
rİJ• 3 perde aynca pehlivuı.r 

w Anan Bale heyeti 
- Alqam EmirülmOminin ile 

rak_.len balayddari an odaya 
rltlr• Kendilerine aevclnıiD 
lbJJelerilLİ talim edeceti-L. 

« 
Peqembe alqamandaa 

itibarea 
M A J 1 K' te HiCRAN DlTA PARLO ve 

GUSTAV FROUCH 
tarafından 

San oda!... Zübeyde, ba ke-

Floria 
Kuron ç. 
Şlllnı A. 
Pezata 
Mark 
Zloti .,... 
Le, 
Dinar 
Çenoaetl 

Tah.ntt 

Dahili 
D. Mvvabbidt 
A. DemiryQl'1 

Alta11 
Moeidi,. 
Baabot 

M u 
o.1 41 

1 17 
ta • 
' 28 
e 14 
1 • 4 D 
1 85 

71 80 
28 81 -



SON POSTA 

Seyyidina Abdülkadiri Abdülhamit, 
Geylini'ye Pirim Diyordu 

Veliaht Hovardalığı Yüzünden Tahtı Kaybetmişti 

ZIYA ŞAKIR 
Her lıakkı malıfazdur 

-239-
ta Şubat 917 

Havagaılerinin daha hala 
yanmaması Abdülhamidi pek si· 
airlendiriyor. Geceleri yakılan ve 
ekseriya elde dolaşbrılan petrol 
lambalarından bir kaza çıkacak 
diye korkuyor. 

Mtiffika Kadınefendi de öksll
rlktea pek muztarip. Abdülha
mit, buna da llılililyor. 

Almanların, tahtelbahiı lcrle 
~arbe hitam verebileceklerini 
lmit etmelerine Abdillhamit biç 
ihtimal vermiyor. 

- lngilizler, buna karşı da 
Wr çare bulurlar. 

Diyor. 
!O Şubat 917 

1 ratorluk makamına geçti. Bu· 1 

1 
nu, ıahsen tanımam. Fakat · 
akıllı ve yakışıklı bir genç ol· 
duğunu işitirdim. 

Birdenbire sözll değiştirerek: 
- Loit Corç ile diğer bazı 

itilAf devletleri ricali Rusyaya 
gitmişler'. Nasıl gittiler.. Alman 
tahtelbahirlerinden korkmadı ar 
mı? .. inşallah avdetlerinde onlara 
tesadüf ederler de, Lort Kiçner 
gibi batarlar. 

Rusya saray!annda birçok Al· 
man prensesler vardır. Bunlar, 
orada iken Ruslar, Almanlarla 
nasıl bu harbe giriştiler. Şaııyo
nım... Ah, bir kere Ruslar (Mün
ferit sulh) yapsalar.. o ?akit 
Fransızlar, davanamazlar. Sulh 
pek ç:ıbuk olur. 

Dt:di. 
5 Mart 90 

Müşfika Kadmefendinin kalfası 

vefat etmiş. Kadınefendi bundan 
çok müteessir. Abdülhamit te bu 
teessüre iştirak ediyor. Bu kalfa 
hakkında da şu . prip izah11b 
verdi: 

-Ayşe Sultan, onun elinde bn
yOmüştil. Bu kadının tuhaf bir 
menkıbesi vardır. Nasılsa bir gOn 

hamamda cırkasını bir sinek ısır
mış, orada bir yara hlsıl olmuş. 
Doktor görmüş. Bunun Şarbcn 
olduğunu &nlamış. 

- Hemen ameliyat yapılmak 
icap ediyor. Cemil Paşa gelsin .• 

Demi,. Cemil Pqa gelmiş. 
AmeJiyat yapmı~ Kalfanın arka
aından koca bir et parçası çıkar· 
mış. Oruı çukur kalmlf. Kalfa 
ne zaman dar bir elbise aeyse, 
o çukur yere bir yumak pamuk 
kor, elbiaesini 6yle giyerdi, dedi. 

( Arkuı nr) 

Abdnlhamit, lngilizlerin Irak
taki barekAbndan bahsederken 
.&zn Bağdata intikal etti
rerek: 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. 
- Benim pirim ( Seyyidina 

Abdnlkacliri Geyldni ) Hazretleri 
Bağdatta metfundur. Muhteşem 
Lir tllrbesi vardır. Ben de ıalta
.. t zamanımda himmet ettim. 
Biraz daha birşeyler yaptırdım. ı 

Dedi ft ıonra, Avusturya 
llbparatorunun tetevvllç resmi· 
al uaulen bllk6metimize tebliğe 
atemur olarak lstanbula gelen 
Artidftk Maksimlenden bahse 
~lada. 

- Maksimlen, şimdiki impa
ratorun biraderidir. Bosnada öl
clftrBlen " bu umumi harp fela
ketine ıebep olan Veliaht ta 
'-nlann biraderidir. Ölen lm
,_rator Franıuva Jozef, bun
larııı amcaııdar. 

Mlltevcffa gayet baldk Ye 

iindu bir adamdı. HergUn fiç 
laatini mutlak" sarayındaki kilsede 
reç.irlrmiş. Bazı yortu günlerinde 
l.cş ınat bilAfasıla ibadet etli· 
li de olurmuş. Bir tek oğlu vardı. 
Genç ve yakışıklıydı. Teehhill 
ettiği zaman Eevcesile lstanbula 
reldiler, bal ayım benim yanım
da reçirdiler. Fakat bu genç 
9eliaht. pek çapkın •• başarıydı. 
Y eai evlen~ti. Kansı da pek 
rbeJdi. Öyle iken Viyanada 
A1'1Sturya tebaasından bir 
t... familyumm kwnı scv
lllİf. BuounJa muaşakaya baş
laınq. . Zncesi do babası 
cihetinden bir prensesti. Prenses, 
~ haber alır almaz, derhal 
talak talep etti ve aynldı. lm...,_tor oj'lunun bu halinden çok 
lllteeuir oldu. Bir müddet dar
llll durdu. Nihayet gtlnlln 
1-riado bir zabit tarafından 
~ lldnrtUdü. O za-
--. imparatorun başka er-
~ evi.Adı olmadığından kar· 
~ oğlu Veliaht oldu. O 
da Sırbistanda 1.evcesile beraber 
~tlolundu. işte, şimdi onunn 
~İradcri olaıı Karol lmpa-

lf. .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
KADRl B. ; Babayani " ka· 

lenderdir. Sü
me Ye aarafete 
ehemmiyet 
vermez, raba
bna dtqkla-
lük g6stermes, 
mihnet " me
ıekkate ta· 
bammtll et
mek ist•, ar
kadaşlan ta

rafından 
dürüsttür. 

ıevilir, muamellbnda 

El 
F AZiL 8. ; Şıklığı " inti· 

ı;amı teYer, 
kadın mevm
larma 1evgi 
maceraların a 
llkayt kalmak 
istemez, işini 

bilir, teıvike 
kapılmaz, men
faat temin et
mi yen bavat 

ıeylerle meş-

ul olmak istemeL Kısmen alaycı 
sr .akacıdır. Şahsına ehemmiyet 
ye ... - d Evi • 
yerilmt-aini arzu e er. i enceyı 

ibmil etmez. 

a 
CELAL B. ; Sokulgan .e 1.

gnzardar. S6-
:ıünll e.irge
mez, ej'lence
den botlanır. 

Usul " me
rasime fazla 
riayetkar de-
ğildir. Mnna-

kaşa " m6-
cadeleden ~ 
kinmez, e6zll 

ktir TahakkUme Ye IHllmoa• pe • 
eleye tahammül edemez, mu-

m . .;1dir 
kabeleye miltema, '.! • 

NEBiL B.; Apbaşh " aa
kiadir, muhi
tini bulduğu 
uman Dqeli 
ft konllff8D• 
chr. Fail" ha
re keti erİDİD 
beW ellDUIDI 
İ8temez, kadın 

•• aeTKİ me
aallile meşgul 
elmıya mtite-

mayildir. Ş.klıiı " tema ıiJİD
•eJi " milmkllnH moda eere

yanJanaa tabi almayı mer. Ar

kadqlıtı 11kıcı d.iilclir. 

• 
GALiP B. ; Atak Ye atılgan 

değildir. Gü-
rilltncı Ye 

kaTgacı ol-
maktan ııiya
do anlqmıya 

mntemayildir. 
Menfeatlu ın ı 
•ildriktir' is
raf •• ihmll 
etmez. Arka
dqlannm et

lence tekBflerine ayaallık r3ste
rir. Şakadan " mizahdaa hot
lamr. 

• 
76 Kadri, Fani. Celil, Nebil " 
Galip Beylere: Folofraflaruuzm 
ifade ettiji manalan Yazdık. 1.. 
tikbal tayini" istikbalden haber 

ftl'IDek cihetleri tabJil usallerimiz 

Uricindedir. Meıw ı&-Guüz 
efendim. 

F.t.Jraf T .ı.ıu K.,,.,.,,,.. 
11 inci Sayf.mmla balacabum. 

Sayfa 9 

BİZİM 
DAKTİ 

Bugünün 

.. ·~ .t.~ • '• ... !.ı.~ . ""';-..: .~ . -- 25 
11 Atuat09 ,.. 

Bugün yazıhanenin dı~ kapısı 
bilyük bir giirilltü ile açıldı. Kar
makarış k ayak sesleri araamda 
kaba ve haşin sözler biribirine 
karıştı: 

- Burası g.ıliba boruı.. 
- Evet burası ... 

- Aç bakalım fU kapıyı.. 

- Ulan, aakın yanlış ol-
mas n .• 

- Dikkat et ko..moruz ha ... 
Dıı kapıya karp olan Sait 

Beyin odasının kaplSI aç.aldı. 
Sait Bey o esnada odasında 
çalışıyordu. Adeta, urhoı naı:a
sına ben:ıiyen bir .. yiilueldi: 

- Olan Sait .. 

- Hay koca keratL. K3feye 
amma da kurulmuş hL •• 

Birdenbire yerimden fırladım. 
kulağımı, aradaki camlı kapıya 
dayadım. Bu hitaplar karşııında 
Sait Beyin ne yapbğını göremi
yordum.Fakat onun yalnız: 

- o .. o .. o .• 
Dediğini işitiyordum. Fakat 

aesi titriyor, adeta boğazlanan bir 
hayvanın çıkardığı b<>iuk bir iıail
tiye benziyordu. 

Sesler, karma karışık deYam 
ediyordu: 

- Ulan bu ne blL. 
Baksana .. kılık kıyafette dcı

zelmiı. 
_ Vay domuz laerif Tay .• 

Adeta banka direkt&lerine dön· 
müş. 

- Hey gidi günler bey .•• 
-Allah, yürii kulmn, dediktu 

sonra... . 
Her halde Sait Beyin Dk şqkın

bğı geçerek kendini biraz toplamıt 
olacak ki yavaş yavq onun sesi 
de işitilmiye başladı. 

- Hot ıeldiniz yahu.. Gl
rOltOyü bırakın da obanm f6yle 
bakalım. 

Şükür Allaha ne nr iri. .• 
E, oturun bakalı:n.. Şaban ap, 
~öyle buyur. Süleyman çay~, 
geç bakalım fÖyle .•• 

Bir ses: 
- Ulan 1 lstanbula gelmişsin 

amma, ndam olama~ıın... Hele 
ıu dö~emelerine bak. Hepsi 
de meşinden. Daha bili 
cimriliği elden bırakmamı sın 

- Bunları ,kadifeden yaptır· 
mabydın be.. 

- Kadifeden ohana çabuk 
ukir. 

Yine Sait Beyin 9eSİ ifitildi; 

- Eh ..• Si§leyin bakalım.. çay 
mı, kahve mi?.. Hasan.. Hasan.. 

Hasan, dışarda yoktu. Bu.u 
bir fırsat addettim. Sait Beyin 
fU mftmtaz misafirlerini g6rmek 
için hemen kapıyı açarak: 

- Hasan yok efendim. Bir 
ıey mi emredecekwm?. 

Dedim. 

O anda hepsi autu. Hepsi 
de, birdenbire ıimiudifer a-örnıüı 
ıskü:dcr ~bi irğilerek biltün 
na.zarları benim herimde top
landı. Atızlan, hayret ve 
taaccilple açılmış, gözleri bir 
anda bulanmışb. Sait Bey, ba
na ne cevap Tereceiioi ıaşırarak: 

Romanı 

Yazan : Z. Şakir 

- Hayır efendim, hayır.. Ha.
un şimdi gelir. 

Derken geri çekildim ve ka
pıyı kapadım.Artık oradan uzak
laşacaktım. 

- Ulan Sait! .. Bu kim? .. 
Bu sual, beni bir saniye daha 

orada tevkif etti .•• Sait Bey beı. 
ki de bana işittirmekten ihtiraı 
ederek, yavq ve titrek bir seale 
cevap verdi: 

- Bizim daktilo ..• 
Artık orada duramadım. Mn

hendislerin odasına gittim. Sait 
Beyin bu garip misafirleri sıi· 
dinciye kadar orada bekledim. 

* Sait Beyin mensup oldup 
sınıfı, bütün beligatile gösteren 
bu hudiıeyi Zebraya anlatmak 
için yazıhaneden biraz erken 
çıktım. Vakit olduğu için köp
rüyü yayan geçmek istedim. 
Tam Kadıköy vapurlarının hizası
na geldiğim zaman bizim daktilo 
arkadaşlardan Nebahate rast 
geldim. Beni uzun uzadıya lakır
dıya tuttu, Münir isminde bir 
gençle sevişiyormu~. F ak~t Nil~ 
pek sinirli ye kıskanç bırşcymı~ 
Ona biç g8z açhrmıyormuf. 
Ayrılmak istiyormuş amma, ya
kasını da bir türlü sıyır:amıyormuf. 

Nebahatin bu uzun dert yan
malan beni epeyce İ§gal etti. 
Bir aralık gözüm Harbiye • Fatih 
tramvaylanndan birine ilişti. Sa
hanlıkta gôrdüğüm birini Fahire 
benzettim. Kendi kendime : 

- Demek ki yazıhaneden 
çıkblar. Fahir, herhalde Bcyoğ• 

luna gidiyor. 

Ve.. Nebahatin elini sıkarak: 
- Zavallı Nebahatçığım ... 

Emin ol, sana çok acıdım. Her
halde biraz teselli etmek ister· 
dim. Fakat acele işim var. Ko
ıura bakma kardeşim. 

Diye ayrıldım. 

Zehrayı kaçırmamak için sür
atle ilerliyordum. Karaköy fırını
nı dolqbm. Kar ıki kaldırıma 
geçmek istedim. Fakat ak i gibi 
bir otomobil dizisi önüme çıktı. 
Beklemiye mecbur oldum. Arka 
arkaya sıralanan bu otom bille
rin geçmesi, uzad kçn uzu) crdu. 
Sabırsızlıkla karşıki kald rıma 
bakarken, F ahirle Zehrayı görw 
düm. Kolkola girmi ler, tunele 
doğru gidiyorlardı. 

lpret memurunun durduğu 
kiSşeye kadar onları gözlerimle 
takip ettim. Ve s nra, T oplıane 
tramvaylarının dur uğu yere doi
na yürüdüm. 

( Arkası vnr ) 

( Sinema Ve Tiyatrolar f 
ALK~ZAR 
ALEMDAR 
AR1'1ST1K 
ASRI 
EUIA~lRA 

ETUVAL 

Gl.ORYA 
Hl.LAL 
KEMAL B. 

MAJIK 
lııti.l..i.K 

l\lı.Ll 

OPERA 

ŞIK 

- Son bôl'llı: 
-Amiral Btrd,BUtUo Hayal 
- M~. Dubarrl 
- A~k ogrunda cuua 

KadıkUy Süreyya - A rı alı baklrelar 
0SK0DAR HAL~ - Kızı Rakc 



10 s.,ı. SON POSTA 

TEMMUZ 1914 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? 

Nakleden: H. R. - 94 - t )"azan: Eml Ladoı 
- Kaıı:am Doktor ı Semi Ekreme -

Gidiniz Her Yerde: 
"Kahrolsun Harp!,, Diye Bağırınız 

Avrupanın ea aefla beyana .... 
ılni Amele pa.rtlal yumıfb. 

Kahro!ıua harp, bltablle b .. byaa 
beyannaıaede, lfçlleria blrlblrl.
rUe lhtl·lflan olmadıjl, aadece \ 
hlklm eıaıflann c:lclalde olduk
lan e37lenmeırt. ,,. tlJ'W. 
denm olwımaktadın 

onlan terketmeyiniz. Fransanm 
Ye Ruayanın işçilerile birleıiniı 
ve hnknmetlere deyiniz ki: 

- "Siz harp ilin ediyonams, 
biz sulh ilin ediyoruz.. lnternu
yonal'in sancağı bntlln aancak
ların listilnde dalgalanır. Harpten 
kazanacağınız nedir? Ba eri• 
laarbinde yirmi bin ifçl telef olda. 

Onlann arkalarında ba-aktılD
larına hlll bugUa senede OD ild 
milyon iaterlin verea mzainb, 
Cenubi Afrika ifçilerl ise her 
zamandan daha bedbahbrlar. O 
ifte kazananlar yalım zengin 
madenlerin aahipleridir. Mldiran 
aınafa d&ğiişmez, onlar sizi d6-
iilşt0rmek ister. Halk aulh iste
dikçe hiçbir bOk6metin harp 
etmek badeli değildir ft bu
nun imkan Ye ihtimali yok· 
tur. Bunu &ayleyinizl sokaklara 
dökülünilz, bunu söyleyiniz! Mey
danlara gidiniz. ÇU'fılara ildiniz, 
bunu a6yleyiniz 1 Bunu her 7erde 
llyleyiniz : 

- Kahrolsun harp 1-. 

* Her yerde söylediler. Pazar 
rUnD Gğleden ıonra halk OD bini 
mnteeaviz bir kntle halinde Tra
falgar Skuvar sancaklarlle geldL 
Çnnki orası lngilteredir. Orada 
bir adamı hiçbir kuvvet dllflhıdG
jüııll söylemekten menedemez, 
velev o adam işçilerin de en bakiri 
olsun. Hiçbir kuvvet hiçbir kim
aeyi dOtündllğllnn a6ylemekten 
menedemediği gibi yine hiçbir 
halkı söylenen ıözD dlıılemekten
de menedemez; çlhıld yine 
orası lngilteredir. BütDn Avrupa
cla, işte ıu •ırada dahi .aylemek 
iatiyeni .aylemekten ve dinlemek 
iatiyen ce:naati dinlemektea me
aetmiyen, yalnız. yalnıı Lagilte
redir... içtimalarda b&yle, nutuk
lar da bayle, ıuete DetrlJatuula 
b6yledir. 

* Pazar gOnll yağmar JafaJor-
du. Sltunlar aia içinde kaybol
muıtu. Nelaon en y&beJ.te bir 
tayf halinde' idi. Evet, hallaa 
k-otmak istediği bu harp kahra
manı orada bir tayf b•HDde ytlk
ıeliyordu. ihtiyar Keyir Hareli 
basamaldan çıktı ve idin bqladı: 
Halk alkışlıyor, velveleler kop11-
yordu, fakat herpy sakindi, bpla 
lnKitizler gibiL. 

"" Bir kaç yüz delikanlı Pal-
m :ı le gelirler. içlerinde Franaız· 
lar da vardır, onlar aealerinden 
tandır. iki memleket bayraklan 
yağmur altında yan yana dalj'a
lanır. Delikanlılann adedi bet alb 
ytizil bulur. Bir çok ki.ıi söz a6y
lemek ister. 

Amele araya girer, onlan 
basamaklardan indirirler, çihıld 

M.,,.,,, A11astarga taggareeul 
BramOflsld 

kendileri Hendersonun harp 
aleyhinde verdiği karan alkıt
lamak sevdasındadırlar. Halbuki 
atede harp taraftarları da top
lanmlf, Almanya sef arethaneamİll 
annnde: 

- Kahrolsun Prusyalılar! •• 
Diye kıyamet koparmakta-

dırlar. Bunlar mnteakıben Bu
kingam Palas &nllnden geçer
ler. Kıral pencereye gelmez. 
ÇllnkO cemaat Maneyyezi 
terennüm etmektedir. 

* Bir hafta sonra herşey değif-
miştir. Sosyalistlerin azim ekse
riyeti gönftlUl toplanmasını isti· 
yor. Milteakıben F abyanlar da 
onlara iltihak ederler. Artık en 
radikaller, en müatakillerile ar
kadaşlannı harbe zahir olmaktan 
menetmemektedirler. Yola gel
miyen ancak mahdut kimselerdir. 
Mak Donald yiikaek bir hul6ı 
ile yazıyor: 

- Biz Belçikanın istikllli için 
harp etmiyoruz; biz harp ediyo
ruz; çünki itilifı müsellesteniz; 
çlhıki hariciye nazınnın aiyaseti 
•eneler ve senelerden beri Al
manyaya karşı sevk ve idare 
edilmiştir; çünld bu siyaset 
gizlice, Avrupa muvazenesini tu
tacak ittifaklar aktine doğru 
tevcih olunmuştur. 

Alabanda hareketinin illeti 
Belçikanın istilAsıdır. Kendilerine 
yeniden Avrupanın niıehbanı 
nuarile bakıyorlardı. 

(Arkan var) 

Davayı iki Tren 
Kim Kazanacak? Parçalandı 

Berut ( Husust ) - Abdülh~mlt Berut ( hususi )- Hayfa iatas-
Yereseleri tarafından Sayda bıda- yo d "ki tr b. M . _ nun a ı en çarpış a-
yet mahkemeınne ( Resullyın ) kin 1 ld y ı 
-=ttı·-· . k d'l . . d . . . e er param parça o u. 0 cu-
\'" ıgının en a erıne ıa esı ıçın lard b" k' · d 1 k . . an ır ışı e parça anara 
Lübnan Hühiimeti aleyhıne açılan •ıdn M k' · ti d' - l • • v • a ınıs ere Ye ıger yo • 
dava bitmıştir. Mahkeme bu cular b' ı t Mak" . . . a ır şey o mamış ır. ı-

hafta ıçınde karanın vermek içın nıs· ti t k"f d'I · ı d" 
d alik 

. . er ev ı e ı mıı er ır. 
avayı t etmıştir. 

Şehircilik İçin 
Suriyede 

. ._ 

intihabat Gürültüleri 

Elin Devam Ediyor 
Berut ( Hususi ) - Suriye 

F ranaız fevkallde komiseri M. 
Pouo bir beyanname neşrede
rek aon intihapta kazananlann 
Suriye milletini temail ettiklerini 
" bunlann intihap dairelerince 
meb'usluk mazbatalannm derhal 
tanzim edilmesini bildirmiştir. 
Meb'usan meclisinin ne vakit 
açılacait hennz mal6m değildir. 

-~Şayanı dikkat~
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderİnİL 

Mukabilinde ReisicOmbur Hz. 
nin tabii büytiklükte, ıan'at
kirane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilnmum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 

bkWcadclHI No. 121 Be1otf• 

~. 

lran Hükôme~vrupaya 
Talebe Gönderiyor 
Tahran (Hususi) - HBldlmet 

Avrupaya tehircilik ve belediye
cilik tahsil etmek için (20). talebe 
g6nderilmesine karar vermiftir. 

Yeni N~şrigat 

Havamllk Ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmua

nın 65 İllcİ sayısı çıkmııhr. Hava 
Şehitleri gllnllnUn blltiin memle
kette nasıl geçtiğine dair kıymet
li yazılar ve resimler vardır. 
Karilerimize tavsiye ederiz. 

Galatasaray Mecmuası 

Galatasaray Lisesi talebe 
akademisi tarafından çıkarılan 
bu mektep mecmuasının son nu
marası çok güzel ve ilmi yazılar
la intişar etmiştir. 

Holivut 
Memleketimizin yegAne sine

ma mecmuası olan Holivudun 
ikinci sen~ altıncı numarası bir
çok Partist resimlerile lntifar 
etmiftir. 

BiKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Grace .StoM Coattt•- T ercDme eden: Beldlw Mtld 

Yabani Erikler 
DDnkD HikAyemizin HulAsası 1 na koymasını; babamm ODU ko

lundan tutup kaldırmasını bekli-
Mubarrir, çocu~lapnda, ya- yordum. Herkes biraz gülü hızlı 
bani eriklere aıt hatıralarını k p 
anlatmaya bafhyor. "Slump" ı ODUfacakb. Kadınlar yük araba• 

lamlnde kendi ailelerine doat sına girerken hep 6yle yapar-
bir aile . Yardır " onlardan lar. Annemin biç arabaya ya br 
ödünç bir •apan almışlardır. mandığını g6rmemiftim fakat na• 
Muharririn aileal 6dünç ver- 1 1 - b"l" d B 
d·kı rl 

1 
k 1 • ıı o acagını ı ıyor um. abamın 

ı e aapana a ma çın 

"Slump" lerln evine uğruyor, ilk beni yerleştirmeden arabaya 
fakat aapana erteal günden atlayıp atlamıyacağıq düşünliyor-
enoel alamayacaklarını anlı- dum. Babamın arabaya atlamuı 

yorlu. ciddiyetle, g&llip pka etmeden 
- 2 - olurdu. Acaba beni unutacak· 

Ertesi "sabah babam, annem 
ve ben mutfaktaydık. T eresa ta· 
baklan yıkamlf ve civcivlere yem 
vermiye gitmifti. O, başkalan 
konuşurken tembel tembel otur
masını sevmezdi. Gezintili itlerden 
lıoşlanırc:b. Annemle babam ko
nuşuyorlardı, ben de pencereden 
bakıyordum. Gihıeşe baktıktan 

10nra azağa bakınca avluya ko
caman gece Afalarile dolu g6-
rilrdüm. Babam onlann havada 
değil g6zümde olduklanm söyle
diği için onlan ona göstermedim. 

Onlan seyrederkea bir tane 
leyllk renginde gece aefasımn 

ortasında Clubly Slump geldi. 
Clubly benden daha büytık ve da· 
ha aptaldı. Birisi ona bir ıey 
söyleyince ağzını açar hiç cevap 
vermezdi. Saçı taranmam11b ve 
mendil kullanmıyordu. Annem 
ona sabahlar hayırlı olsun dedi. 
O yolun nihayetindeki bir araba
yı göstererek: Erikler diye bağır
dı ve yoldan aşağı koımıya 
bqladı. 

Annem ve babam yola doğru 
yOriidnler ve ben önlerine dllf
tDm. Araba kam ağaçlı bir 
yolun albnda durmuştu. Mr. 
Slump elinde dizginler ynksek 
kanapede oturuyordu. Mn. Slump 
kucağında uf ak çucuğile onun 
yanındaydı. Liney Slumpta arala
nnda oturuyordu. Arkadaki ka
napede Mrs. Guarela tanımadı
ğım iki kadın vardı. Arabada 
geri kalan yerler çocuklarla do
luyd.. Mra. Slump sapanı unut- 1 
ma.ıtu. 

Mn. Slump, bize: Hepiniz ge
lin içeri, diye bağırdı. Miniscon'a 
erik toplamıya gidiyoruL Gece 
orada kalacağıL Knçnlder yllrO-

yerek ıiderler. SeneDİD bu za
manında ,nç it olmaz, hepiniz 
dolun içeri. Herkes için yatak 
takımımız var. Mr. Slump atların 

mıydı? Çocuklar kenar tahtadan 
sarkıp beni bir kolumdan yakan 
çekeceklerdi. Teresanın orada 
olmasını çılımca iatiyordum. 

Sonra babam konQfmıya baf
ladı ve ben de nefalmi aldım. 

Babam: Hiç lmit etmem 
amma, bir erik konluf1ma te
aadnf etseniz bile, yine de erik 
bulacağımız ftlpbeDdir. Menim 
çok kurak oldu. Balaanıs da, 
oalann acı ve insanlar için gaJri
kabili ekil olduklarını g6recek• 
siniz, diyordu. 

Yakam gevşek n hareketsiz 
uılıyorda. Kalbim aımn,uı. Ba-
bam yine her ıeyi altOat edi
yordu. 

Mn. Slamp: Onlardan çok iyi 
pelte olur; dedi ve MrL Slump 
tekrar etti: Gelmiyecelderini ben 
sana söyledim, sen yine çatı
nnınl Dizginleri toplayıp hare
kete hazırlanıyordu. 

Üzerindeki sıkıntılı manaJI 
hissederek annemin yüzllııe bak· 
maktan çekiniyordum. Fakat 
aldırmamak ıçın gnlnmsemem 
lAzım geldiğini biliyordum. YD
zUnde nezaketli bir bakıı g&-
rüoce taacOp ettim. Bu bakıt 

parmaklarımı cama değiyonnUf 
gibi bir his vardL Bunun mana· 
sını anJıyamadan dhnim bqka 
ıeye gitti. Annem gtllllmsüyordu. 

Hakikaten bu gOn sizinle gel
memiz gayri kabil, diyordu. Bi-
zi de davet ettiğinize çok tqek
kilr ederim. lntallah iyi Yakit ge
çirir, bir çok erik bulununuz. 

Konuturken bana bakıyordu. 
Yaklqb ve elimden tuttu. Mn. 
Slump bana bakarak: Çocuk ta 
gelemez mı"? Çocuklar kırı aever
ler, dedL 

Annem elimi daha sıkı kaY
radı. Bensiz (İtmesi doğru değil. 
Hem de yakama sert bir nazar 

atfederek; la7afeti mlisait detill 

( Anua var) 

kulaklarını seyre dalmqtı. Ne 
zaman Mn. Slump konuımasım 
bitine Mr. Slump: Gelmiyecekle
rini ben aana a6ylemiftim, fakat 
HD lif anlamazsın ld, derdi ve 
Mrs. Slump, sen sesini kea baka
yım! Diye cevap verirdi. 

Mrs. Slump bizim de onlarla 
beraber gitmemizi teklif edene 
kadar insanlann o kadar uzun 
nefes almadan yqıyabileceklerini 

Vaşingtonun 

iki yüzüncü 
gıldönümü 

bilmezdim. Kalbimin çarpıntısının 
yakamı salladığını hissediyordum, 
bir ucu göğsümden aşağı sarkmış 
Dantel bir yaka; unu iyi tak· 
muını unutnnqtum. 

Annemin içeri atlamtya hazır 
ayaiım kalcLnp arabanın ortuı-

Paris, 22 (A.A) - Don Fraa
aız-Amerikan dostluğunun teza-
hürüne vesile olan muhtelif me
rasimle Jorj Vaşington'un ytlzlincll 
yıldönilmil tesit edilmiı ve dllD 
gece Sorbon darnlfnnununda 
bllytık meruim yapılmqtır. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLE İN İÇ YÜZÜ 
11ı«wriri: 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
CEHLE DALKAVUKLUK EDEN t L 1 M, 

MUZIRDIR CEHALETTEN DAHA 

-12-

Kendini Beyenen Şeyh 

Hainler Taşkışla koğu
şunda, kendi evlerinde 
çoluk çocuklarının ya
nında imiş gibi rahat ve 
huzur içinde uyuyorlardı 

111>i memnun " m&atW ~ 
yordu. 

Koiufta illı ayanao pehlivan 
Kadri oldu, ctiıı1di herkesten n
ftl yemeğini hamaetmift.i •• 
acıkmıfb. g6derinl açar açmaz 
Rıza T ettiğin bacaklarına aarıldı: 

Filozof Koğuş Kahyası 

Şeyh Recep te, megalomani 
atliptelalarından bir derbeder icli. 
Meclislerde başköşeye oturmak, 
her yerde 11 Efendi ha:ıret:eril " 
diye anılmak ve tanılmak isterdi. 
Hürriyet ve itilaf fırkasına gir
lllesi, o fırkanın umumi merkezin
de Azalık kabul etmesi hep 
o hırsından ileri gelmişti. Yoksa 
siyasetle iştigal edebilmek için hiç 
~ir şekilde salahiyete malik değildi. 
içinde doğup bUyüdüğü memleke· 

uzanıp horluyorlardı. Gerçi yer
leri dardı, ağıla ablmış bir sürü 
gibi koyun koyuna yığ"ılmıtlardı. 

- imamın kalk, kaımm ıil 
çalıyor. 

Filozof hiddetlenmek isteyince 
gönlünü almıya ınmm ıördn, 
iltifat etti: 

tin cotrafyaınnı bilmezdi, tarihini 
bilmezdi. Üç harften mürekkep 
olan imzasını üç dakikada yaza· 
maıdı, o kadar basit bir adamdı. 
Fakat tqıdığı maniden mülhem 
olduğu için küstahtı, yüksekten 
atardı ve gayrimümkünleri 
IDümknn kılmak iddiasım güder· 
di. Şimdi bu kalabalıkta göze 
ıörünmemekten, ecnebilerin hiir 
•etini temin edememekten kor
karak Feyzi Efendi ile anlaşmayı 
mu-.afık göriiyordu. 

Hürriyeti ltilAf Kara Bir 
Lekedir 

Hnrriyet ve ltillf, Osmanlı 
taribinia son kara aayfalanoı bile 
ldrleten bir lekedir. Çünki tahsl 
'-nfaat endişelerinin en süfli 
~ belki behimi derecesi üzerine 
lturuımaş bir teşekküldür. Bu 
teıekknltln • velevki zahiren 
olaua • hoş görünecek bir cephesi 
Joktur. Hangi tarafından ba
lalaa koyu bir cehalet, 
"iır bir bodgamltk, iğrenç bir 
tefesanh göze çarpar. Filvaki 
aralarmda okumuş adamlara da 
.. nadiren - tesadüf olunur. Likin 
bu okumUf adamlar, bilgi
lerini ihtiras zehiri içinde eritmiş 
•e cehle ıecde etmeyi şeref bil
lllİf derbederlerdir. 

Cehle DalkavuktuK ·Edan ilim! 
llınin hürmet görebilmesi için 

cehaletle mübareze etmesi l!
tınıd1r. Cehle dalkavukluk eden 
lliıu, cehaletten daha muzır ve 
daha mllstekrehtir. Bu mü!aha· 
layı, hftrriyet ve itilafçıların ruhi 
Portrelerini tcsbit için kaydedi· 
Joruz. Onlar, insani şıar 
te her türlft tuur ile alaka· 
llzhklannı iş başında nasıl 
röatennişlerse zillet çukurunda 
el~ r6stermekten çekinmemişler
dır. Bu adamlar için sıkılmak 
llleçhul, utanmak meçhul, hatta 
dlişlbıınck meçhul idi. 

k _Nitekim timdi de T.aşkışla 
0 1Utunda üst üste bıoerek. 

Ooıuı omuza vererek, kafa kafa· 
Y• gelerek güliiyorlard1, şaka!a
flY<>rlardı. Çünkü karınları doy
llıuştu l 

Hainler Koyun Koyun? 
Yatıyorlardı 

T evıi olunan battaniyeler hesapla 
verilmediği için eksikti, iki ve 
bazan üç kişi bir örtünün altına 

girmişlerdi. Öyle iken kAbussuz 
bir uyku, belki güzel rllyalarla 
dolu bir uyku geçiriyorlardı. 

Ruhan şaşı yaratılan Riza 
Tevfik, şeşi beş ve beyazı siyah 
görmekle meliif olan o sersem 
filozof, yalnız bir noktada, yol
daşlarının hissiz olduklarını aöy· 
lemekte haklı idi. Duygu kabili
yetinden mahrum olmadıkça ora· 
da velev iyi şerait altında bu uyku 

yapılamazdı. Fakat gariptir ki 
bizzat Rıza Tevfik te deliksiz 
bir uyku içinde idi, arkadaşlara 

- Sen kotuf klhyasısın. 
ipimiz senin elindedir. Bizi bizden 
ziyade düşllnmiye mecbursun. 

. Bir gün gelir, biz de borcumuzu 
lideriz, sana bir kiirklll palto 
daha giydiririz! 

Onlann gürültülD muhavere
lerinden uykulan kaçan koğuş· 
lular birer birer g6zlerini açıyor· 
lardı. iki Sadık Beyler, Şeyh 
Recep ve birk..,ç uıeçbol adam, 
abdest alıp namu kılmak için 

1 

hazırlanıyorlar, diğerleri yattıklan 
yerde kahve alb bekliyorlardı. 

( Arka11 yar ) 

Alpullu Şeker Şirketi 
Miidüriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlarında görülen gt.yritabii 
tereffülerin önüne geçmek Ü7ere şirketimiz; mevcut 
küp ve dubl rafine şekerlerini ötedenberi cari ber
veçhiati fiat!arla satmaktadır: 

19.30 
9.65 

Küp 50 kiloluk Çuval 
,, 25 

lira 

Dubl rafine 100 
lOD 

n 

" 
" 

" 
" 

P,PP 37.40 
NN 37.50 

" · .. ,, 

" 
" 

100 
100 

n M 37.70 " 
,, ,, G 37.90 ,, " 

Toptancı tacirler de 
şekerlerin yüz kilosuna 
edebileceklerdir. 

şirkete vaki taahhütleri mucibince bu. 
ancak altmış kuruş uıasraf Ye klr ilAve 

Muhterem hallumız1n fabrikamız mamulltı şekerler~ bundan fazla 
fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lütfen şırkctimize bil· 
dirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi 

--------fu mi, Siyasi, Hava.:liı ve Hal.< 
gazeteıi 

Jstanbul: Eski Zaptiye idare : Çatalçeşm• ıoka:tı ıs 

Telefon lıtan_bul • 20203 
Posta kutusu: rstanbııl • 741 
Telgraf: İstanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKİYE ECNEBl 

14ôo~ 
750 " 
400 " 
150 • 

1 Sena 
6 Ay 
3 o 

1 " 

2700 K.r. 
1400 •• 
800 " 
SQO • 

Gelen e"\·r.ık g~ri verilınez. 
llanlardan roes' uliyet alınmaz. 

'ç'o moktuplara 6 kuruılulc Cevap ı ı - . . 
ul Havesı luımdır. 

d 
Pd ;ı,jo.tir ilmesi (H~ kurll,tur. A res es ., 

1 

1 
1 

1 

1 

Aero 1(1üpten istifa 
Aldığlmız tezkeredir: 
1 t-2-932 tarihinde istifa etti

ğimden Aero klüp idare beyetile 
alakam kalmamıştır· 

Tayyareci 
SAVMJ 

Fotoiraf Tahlili Kuponu 

Tablatlnlsl 3Jrenıaelıı lat1,...,. ..... 

fotojraflmıu 5 uet kıapoa ile bir 

llktıı 1aader1Abo FotojT.dıımı -•Y• 
ubidlt •• iade ecllllllca. 

\ '----~-l~--m-.-.ı-.,-~~;----------
"cya aao'al f 

Hangi auallerla 
cevabı / 

l Gece yarısına doğru uyumuş· 
llrdı da. Sanki evlerinde, çoluk 
ve Çoculdannın yanlannda bulu· 
ıauyorlarıuış gibi enine. boyuna 

5
00 

Poıta ~~~·=' ___ _ -
Sahipleri : Ali Ekrem, Selim Ra11p 

Neıri7at Müdürü ı Selim Rarıp 

foto.ırat iatİfal 
aJaul& mi! 

fotoırrahn klifeıa1 30 kunıılW. pu 
muk~bill'><te iSnderllebilr, 

.. 
Sayfa t 1 

Meşhur V ezi:r ,_, ; 
! p & HiliS#* 4 s· f:'"110! 

Muharriri : Arif Oruç Bey 
Osmanlı lmperatorluğu deyrinde büyük işler görmüş ola~ m:ş'1ur 
vezirlerin tercümei halleri. zamanlarındaki icraatı, sıyza.,ı v~ 
içtimai bayat, defietln vaziyeti, geçirilen buhranlar, kanlı .ıhta
UUler ve ilah... En ciddt mehazlere istinaden ve ayrı cıltlcr 
halinde neşredilecektir. On beşer gün fasıla ile neşredilecek 

olanlar "1nlardır : 
,.. 

Alemdar Mustafa Paşa. 2 - Ali Paşa. 
3 - Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. 4 - Ku
yucu Murat Paşa. 5 - Köprülü ~1ehmet 
Paşa. 6 - Sokullu Mehmet Paşa. 7 -
Baltacı Mehmet Paşa. 8 - Kara Mus
tafa Paşa. 9 - Lile devri kahramanı 

Damat İbrahim Paşa-. 

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA 
Selimi Salis devrinin en benam kahramam o1an Alemdara 

ait birinci cilt ( 5 mart ) tarihinde çıkacaktır .. 
Fiati ( 5 O ) kurustur. 

Umum tevzi merkezi: İstanbul Ankara caddesi. Umum g-'!.zeteler 
~ bayii (A. Zeki) Taşradan şimdiden sipariş kabul olunur. 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

23 " 
Heilaberg - ı 

• n .. 
yat) 19,40 lfaiz .r 

senfoni, 20,40 Antıııon. 

'"'h 1 24 Şubat '932 Çar~amba 
· 5 kitO. l.tanb11J- (1200 metre, 5 kilovat) 

, 20.lS 18 gramofon 19,~ birinci lusım ala
turka au, Anadolu Ajan•ı haberleri, 
20,S ırramofon, 21 ikinci kısım ala· 
turka aa:ı, 2'2 konser. Brilno - ( 341 metre 36 kiloYat ) 

19,0S rramofoo ile Japon ,arkıları, 
19,20 komedi, 20,SS Praıdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 klloYat) 

Heilıberı - (276 metrr, 75 kilo
.at) 20 •aıiki ile karıfık polis hı
klyeai, 21,10 opera orkesi.rasıntn 
kon•rl1 25 dana havalara. 

20,lS BrealaYda• nakl- ••nfeaia &erlin _ (341 metre, 36 kilo ut) 
Haydn, 20,SO Schwaben, 22,35 danı 19,20 halk konseri, 20,20 P ragdan 

havaları. 

Bilkreı- ( 394 metre 16 kllont ) 

20 radyo orkeatraaı, 20,30 konf enDa, 

20,45 şarkı. 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kilo

vat) 20 aea konseri, 22,5() radyo 

orkestruı: 

nakil. 
Mühlaker - p61> metre. 75 kilo-

..t) 20,0S operet havaları, 21 Franlt
fwttan aakil, 21,tS GMtheyi lamr 

auaıo? 21,3S orkestra. 
Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 

20,40 flüt ıolo, 21,15 keman konseri. 
Belgrat- (529 metre, 2,S kilovat) 

20,S radyo orkestrası, 22,05 Kuvartet, 

Roma - ( 441 metre, 75 kltont) 23 danı hanları. 
Roma - ( 441 metre, 75 kilovat; 

21 tiyatrodan DakleA Dinamo ftk 

Heroismuı. 

Prag - ( 488 metre, 120 klloyat) 

19,0S muıiki hayab hakkında l»lr 

konferana, 21 dört kitllik ko ... , 
22,20 gramofon, 23 ıen banlar. 

Viyaua- ( 517 metre, 20 kilont) 

20, tS Alte Winer, 22,30 danı ha.alan. 

Peşte - (SSO metre, 23 kilovat) 
18 operadan naklen Triatan H l.old 

opera••· 

21 tiyatrodan nakil. 
Prar - ( 488 metre, 120 kilovat) 

19,20 Brünoclan nakil, 21 aenfoni, 
22,15 .okul konferansı. 

Viyana- (Sl7 metre, 20 kilovat) 
20,0S ıarkı konseri, 20,45 haftanın 
mfthtm yakk'alan,21,15 konser, 22,20 

danı hanlarl. 
Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 

20 Macar alektro tekniği hilkkandı 
t> r konferans, 20,30 komedi {Seyyar 

elınaı), 22,30 Çigan. 
Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo

yat) 19,4S radyo gazetesi, 2? Vilna-
Varşova- ( 1411 metre. 158 kilo- dan nakil, 21 edebiyat aaatı, 21,15 

vat) 20 konferans, 20,lS halk kon- akşam konseri, 23 dans ha\'~ları. 
seri, 22,56 dan• havalan. Berlin- ( 1635 metre, 7 5 kılovat) 

20 4s hukuki bir konferans, 21,15 
Berlin - (1635 metre, 7S kiloTitt) J v·' d nakil 22 40 operet (Pem-

ıyana an • ı 

20 1'.onferana, 21 Scbwaben. be tiyatro, 23,20 cazbant. 

Dikkat: 
Oercetmekte oldutumas programların ~vrup~ya. ~t 

1 
L.- ti A-rupa •••tine ıröre tanzım edılmıştır. 

o an ııummı va•• .. 
latanbul saatine tatbllu için Avr.upada ·~at (1~). olduğu 
zamaD l•tanbulda (1) 8 aelditı farzedılmehdı. 

Şehzadebaşı MiLLET TIY A TROSU bu akşam 4 
25 artistten mütetekkll Yeni Nesil Türk Hanımları • 

MUSiKi VE VARYETE HEYETı 

NAŞİT BEY ve KARAKAŞ Efendi 

ORA
tem•Kil beyçetl •ıe LmaruAf aanR'atki.r~a~i~~~thayatını mu· 

savver şarkılı komedi 
4 perde 

Yeni Nesil Türk Hammlan muıiki ve varyete heyetinin 
tekmil numaraları değ.,mi.ftlr 

flatlan Loc.lar lSO kunıttan itibaren. Koltuk Ye birinci 50 
mevki 30 paradi 20 kuruş 
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Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar 
verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 

çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

PARAnızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye dtııüneceğinize, 
senede bet yO.z lira yemeğe masraf edeceği-
Dize, yü:ı kurut •ererek bir Aşçıbaıı kitabı 
alınız. tatlı, tath yiyeceklerinizi yeyioiz. 

Türk Netriyat Yurdunda bulunur. 

SON POSTA 

KU ş 
Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE~ 
Fevrozin 

Grip 
Nakriı 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
.Romatizmayı Necdet 

Sinirden gelen Tedavi eder 

Baş ve diş Mideyi 
Ağrılarım Kat'Jyyea boz.mH 

1 
Bitlis· Belediye Riyasetinden: 

Bltlilte t•llle halinde akan •ulardan latif•de edilmek •uretile bir -

l 
fabrikuı n elektrlk te•intı yı:ıpdmau tak.rrUr etmlttlr; pllb Ye Jao~ 
nin tanzimi lçl11 bir mütehaqı•• ihtiyaç .-ardar. Bu itleri yap••" lf' 

taliplerin ıeraitl neden ibaret be belediyemh:e müracaatlara Ul:ıuınu ıtJI 
olunur • 

~-~-~ı __ ı_s_~_n_h_u_ı_B_e_ı_e_d_fy_e_s_i_l_ın_n_ı_a_r_ı_~l--•-~I~~~~~~~ Hanımefendi: 
1 P E K l Ş, yalnız Türkiye ipek fabri
kalarının en büyUğQ değil, tesisab 
itibarile dünya ipek fabrikalarının eD 

1 

Eminönü Belediye Dairesinden: Mercanda Tığcılar caddesinde Gülbane hastanemi Droloji muallimi 

Pastırmacı hanının 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, No. lı odalarm o FUA. T K A" M • l 
ahiren tehlikeli surette maili inhidam bir vaziyete gelmiş ve r 1 . . 1' 1 
hissedarlarmm adreslerinin tahkiki ile tebligat icrasına intizaren 
alabalihi ipkasında mahzur görülmüş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 4 8.saat zarfında izaleyi mabzur edilmediği takdirde Ebniye 
Kanununun 48 inci maddesi tatbik olunacağının mezkür bina mu• 

tasarrıflarana tebligat ve ihtarname makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

1 Böbr: ku~ v! b~k~as~kla~ın ı:bi::~. ] 
e+ Büyük ve kllçük şişelerde ber yerde satıhr. 

)> Bayiinizden: Her vakit ~ 

- " Gui 40 Fin ,, -
Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlannı ve büyük Fransız 

> GASTON VERDIER kadın çoraplarını isteyiniz. 

4W Si • 
•• •• 

Tüccar İçin Müracaat Mahalleri: 

Bursa.: İPEKİŞ - ldarel Umumiyesi 

İstanbul: lPEKIŞ - Birinci Vakıf bant birinci kal~ Tel. 23535 

lzmir: lPEKlŞ- Eskicb:ade Ahmet Remzi Bey (l:ımir, Manisa, 

Aydın, Denizli, Malla flilayetleri için acente.) 

Karadeniz Havzası - 1 P E K 1 Ş - j. ]. Hoştrasser ve 

şllreklsı şubeleri : ( Zonguldak, Kastamonu, Sinop, 
Çorum, Samsrın, Amasga, Tokat, Ordu, Giresun, Şibin
karalıisar, Trabzon, Giimüşamı, Erzincan, Riz~, Erzurum, 

Ka,.s, Arhlln. ollô.gstleri için acen 1a. ) 

'i\! ... -1'·'4!'~.: ... : ·.--~:\;- • 

Doktor AL l VA H 1 T 

YILDIZ 
GOCUK .. UNU 

Çok bealer. Çünk\I madeni maddeleri, fosforu, vltaminf, çokt ur. Meme
deki çocuklar için yeglne bir gsdadır. lç:indeki tarifeyi d ikkatle okuyunuz. ~ 

Deposu: Hasan ecza deposudur. . · m 
lstanbul 7ici icra dairesinden: ı 

Bir borçtan dolayı mahcuz haL 
ve kanepe takımı vesair 9 ka
lem eşyayi beytiye işbu ıuba
tın 28ici pazar günü saat 10 ~an 
itibaren Beyazıtta Soğaoağa ma
hallesinde Y enidevre Jondere 
sokağında Bigalı Halil Beyin 
ı 1 No.lu hanesınde bilmüzayede 
paraya cevrileceği ilan olunur. 

Dr. A. KUTIEL 

iLAN 
Beyoğfonda Kalyoncu karakolu 

yanırıda lO'L numaralı fiıristo Efen• 
dinin berber dükkanı bu kere Dimitrl 
Selemenaki• Efendiye satılmaktadır. 
Hıristo Efendiden alacağı olanlar 
ilç gün zarfmda mezkur dükkana 
müracaatları. Aksi takd irde kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. 

Haydar Rıfat B.in esarlarindan 
Ayni haklar J ki lira 
Miras mes'eleleri Bir ,, 
ŞehrU. borçlar kanun~ ,, ,, 

Avrupa tetkik seyahatinden 
avdet etmiştir. Telefon 20902. 

Adres : Babıab - Türk Ocağı 
sırası Süreyya Bey apa rtımanı. 

RELIABLE INCUBATOR 
& BROODERCO 

Y~nl mevrudat 

En son Amerikan : 
KuJuçka makineleri 

Ana makineleri 
Jevazımab 

Aropyan Ye Kapamacıyan (Depot Englebert) 
Galata, Ht12aren Cad. , 13 

EJQC • 

Cilt Ye rihrn1 haatahklar Mlllehaaaıaı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
fstan~ul em~aıı zfihreviye 

dıspanserı Sertabibi 
Ankara caddesi İkdam Yurdu 

kaşismda No. 71 

SATILIK 
Fiat markalı ve 520 No. lı son • 

sistem miiceddet hem açık ve hem ' 
kapalı bir otomobil sahhktır. 

Taliplerin Eyüp karakolu yanında 

çl>mlckçl lemail Efen~h· ~ ...., · ~ ~1• 
- - ~ -

-;ma•Ankaraad. -=-== 
Anadolu oteli 

Elektrik. Banyo ve ıair her 
türlü asari konforu havidir. Teş· 
rif edecek en müşkülpesent misa
firlerimizi bile memnun edecek 
derecei mükemmeliyettedir. 
Yatak fiatleri: 75, 100, 15() ve 
200 kuruştur. MÜDÜRiYET ' 

Fatih Sulh icrasından: Şevket B. 
ile Hatice Hayriye Hanımların şayian 
mutuarrıf oldukları Fevzi Paşa cad· 
deainde Altay mahallesinde Saadet
tin Efendi sokağında 12 numaralı 
ma bahçe bir bap hanenin izaleyl 
şuyuu zımnmda açık arttırma sure
tile satılığa çıkarılmıştır. Tapuca 
müseccel ve gay'"i müseccel hak sa• 
hiplerinb tarihi iJandan itibaren 
yirmi gün zarfında vesfü:alarile be• 
raber icraya müracaatları lazımdır. 

mükemmellerinden biridir. 

i P E K 1 Ş •İn hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin ve 
Avrupanın ipekli mamulatın· 

dan müstağni kılmaktadır. 

1 Ş B A N K A S I, memleket iktısadfya
tınm her sahasında olduğu gibi ipekçilik 
sahasında da hizmet edebilmek maksadı 

ile bu fabrikayı tesis etmiştir. 

IPEKIŞ 
Mamulitını 
Yakında 

Göreceksiniz. 

lLAN 
Çorum vilAyetinin Osmancık 

kazasında Kunduz ormanından 
senevi 20636 gayrimamul 
metro mikap ihraç edilmek 
üzere yirmi sene 412720 gayri
mamul metro mikip çam eşça
rının beher metrosu 150 kuruş 
esas bedel üzerinden 28-2-932 
tarihine mfisadif pazar günü 
ıaat on altıda ihalesi kılınmak 
fi.zere kapalı zarf usulile mn
za1edeye vazolunmuştur. Ta
liplerin müzayede ve mukave
le şeraitini anlamak üzere 
Ankarada Orman Müdüriye
tile Müdüriyet Umumiye istan· 
tanbul Orman Müdüriyetine 
ve Çorum Muamelat Memur
luğuna müracaatlan ve yevmü 
mezkfırde 666 iNo.h Müzayede 
ihale kanunile zeyli ahkamı 
dairesinde şeraiti ve alta yilz 
bin lira sermaye vu'ma mali 
iktidarlarını gösterir hükumet
çe kabul edilmiş bankalar-
dan iktidarı mali vesika-
sile · Ticaret Odasından 
birinci ,şınıfta .. mukayyet .. tüc
cardan olduğu mübeyyin te
minat yesaikini havi kapalı 
zarflarım hamilen Çorum vilA
yetinde müteşekkil ihale ko-
misyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Pl'&M 
Çoc.uk baetahklan mt1tehaııs111 

Eytıp icra Memurluğundası: 
Balatta Karahat maballesind• 
atik Hask6y iskelesi sokağındl 
13 No.lu ve cedit Dibek cadde' 
sinde 44 No.lu arsanın tamaotİ 
bilmesaha 179 metro murabbsl 
olduğu ve 447 lira 50 kUfllf 

1 

kıymet takdir edilmiş olduğundatl 
mezkiir arsanın mutasarrıft ola# 
Yqoa Efendinin Agop EfendiY' 
borcundan dolayı haczec:lilere~ 
mez.k6r arsa Eyüp Sulh lcrasıır' 
dan açık arttırma suretilo ~ 
blacakbr. 

Satış farlnamesi 9 mart 1)31 
çarşamba günü divanhaneye t"' 
lik edilecek ve 26 mart gJZ 
tarihine müsadif cumartesi güııO 
saat ı 4 ten 16 ya kadar açı~ 
arttırmaya başlanıp satılacaktit• 
Arttırmıya iştirak için %7,5 te" 
minat akçesi alınır müterakiıJS 
vergi ve belediye ve vakıf icB' 
resi ve tellaliyesl müşteriye 
aittir. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça ipotekli alacak' 
hlarla diğer alakadaranm ve İt" 
fak hakkı sahi pi erinin ilan tarİ' 
hinden itibaren 20 gün içinde 

· evrakı miisbitelerile bildirmeletl 
IAzımdır aksi halde hakları tapll 
sicillerile sabit olmıyanlar satı~ 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

Alakadaranın lcra ve ffla~ 
Kanunun 119uncu maddesi hii~: 
müne (tevfikan hareket etmeler• 

O SEM.IRAM.IS EKREM H ve daha fazla malamat atına1' r. . isteyenlerin memuriyetimizde ıııe~ Cilt ve z.ührev? hastalıklar milte
h;ıs :, m. Karaköy büyük mahallebici 
Y--~ıuda 34 

ikbal Kitap.hanesinde 

Aksi takdirde gayri müseccel bı:k 
sahiplerinin paylaşmadan hariç bıra· 
kılacakları gayri menkulün kıymeti 
muhamminesi 2250 Ura olup 24 mart 
932 tarihinde perşembe günü saat 
14 te Fatih Sulh icrasında arttırma 
lcra kılınacaktır. Taliplerin yüıde on 
beş akçesini hamilen müracaatları 
gayri menkul ü.z~rinde bırakılan 
müşteri arttırma b~dclinl nihayet 
beş gün zarfında tes lime mecburdur. 
Aksi takd~rde farkı fiat ile zarar ve 
ziyan bila hüküm kendisinden alına
caktır. Mezkur şerait _ dairesinde 
talip o'anlarzn ve faz)a malumat 
almak tsliyenlerin 932-179 No. ya 
müracaatları ilin olunur. 

Beyoğlu Mektep ıokak 

1 
cut 932·25 No.lu dosyaya miitıl' 

•mııı•HNOiETm':a•te•Fo11n•B•. no•.-24•9116•-•'mi at etmeleri ilin olunur. 

• 
.. 


