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Bir Sarhoşun 
'I'ecavüzü 

Sarlıoş adam, glttMmek 
iç;n t11pinigor 

S , Maruf sabıkalılardan Kürt 
i a!t, dün zilzurna olacak kadar 
Çlakten sonra Sultanabmette bir 
a~akkabı boyacı dükkanına git· 
~ış, orada sızmış, fakat içtiği 
altkınin tesirile rabatsızlnnarak 

Bo .. d de ~ga fırlamış. Yerebatan ca • 
d sıne doğru yıkıla, yıkıla gi· 
N erken beraberinde %evci polis 
S ehıııt Efendi ile yolda giden 

e er Hanıma tecavüz etmiştir. 
te P?.li~ memuru, evvelA bu 
t' cavuzu ge\!İştirmek ve serse· 
ti'e '!18_ni olmak istemişse ~e. o, 
b cavuzunü arttırmış, edepsızhğe 
nşlaınış, bir cadde halkını ba· 

ıına toplamıştır. 
. ~ürt Sait Adliyeye Yeril· 

a ••• 

1 

Itı Kahve ucca ı 
Mahkemeye Ve iliyor 

Spor Merkezi Umumisinin 
Yanlış Bir Kararı · 

Ba lıuasta ekserigetle ganlıı bir karar wr•n 
Spor Merkezi Umıımi azası 

Geçende Ankarada toplanan iman Cemiyetlerine meJl111p 
Türkiye idman Cemiyetleri lttitakı bazı idarecilerin ılmdiyo ka
Merkezi Umumisi hiç beldcnmiyen du her seyahat arifesinde 
bir karar verdi. t 932 Olimpiya- ortaya atbklan muhtelif e.-
dı için Lo.s Ancelosa iıtirakimizo babı mucibeJer arasında bu se-
karar veren merkezi umumi aza· ferki olimpiyada ~tirakimizi ma-
lannı böyle manasız ve mevsim· kul gösterebilecek bir tanesini 
ıiz bir karara sevkeden ıebep- hatırlıyamıyorm. Memlekette ko-
leri anlayamadık. ( DeYamı 8 inci sayfada) 

Gandi Pek Güzel Bir 
Talebe Daha KaZandı 
Gandi, İngiliz amirabnın kızı Mis Slade'den sonra fevkalAde gUzel 

Bunların Hakkında Da Fı•atlerı· Yu·· k- · olduğu söylenen Amerik.alı Vila Kul isminde, henüz yirmi bir yaşınd• 
genç bir kadının daha kalbini kazanmışbr. Malüm olduğu üzere 

k F 1 d T hk k Y Mis Slade, şimdi Gandinin baş talebesidir. Bakalım Amerikalı Mise 
Seltme İ İn en a İ at apı)ıyor Gandi hangi mevkii verecek? Nila Kukun babası bir şaitdir v 

Şeker ihtikinnın dit safhaya şairane bir hayat yaşamak üzere Yunanistana giderek Yunan çoban-
intikal etmek üzere olmam ve larile beraber yaşamıya başlamışbr. Genç kız da babası ile beraber 
Alpullu Şeker fabrikasının da pi- bu hayatı yaşamış ve bütno hayatınca eski Yunan elbiseleri giy-
yasaya şeker vermesi üzerine bir miştir. Şimdi, bayatın en temiz felsefesi addettiği Gandinin nazac 
hafta evvel 42 liraya satılan şe- riyesıni kabul etmiştir. Genç kız, 14 giln süren bir itikaf haya• 
kerler dün piyasaya 38 liraya tından sonra Bramin meibebini kabul etmiştir. Yeni ismi Mela Na-
arı:edildiği halde sabı olmamışbr. gini Devidir ki mavi yılan ilahesi manasınadır. 
Bu suretle, vagonda ( 700- 750) 
liraya fırlamış olan şeker fiab 
vagonda ( 400) lir düşmüştD.r. 

Tahkik Komisyonu Faaliyette 
Tahkik komisyonu dnn öğle

den evvel Vilayette , öğleden 
Sonra Ticaret Müdilriyellndo 
toplanmıştır. Komisyon, ,Alpullu-

un çikolata ve şekerleme fab-
n . d 
rikalarına 38 lira nzenn en v~r: 
diği avarya şekerler meselesını \ 

tamik etmekt~~ir. B_uk m1uam~le Müddelrunumt Kenan B•g 
ker fiatlerınm yu se meımo 

::ik bir iş olarak telikki edil: 
mektedir. Alpullu, bu eekerlen 
34 lira üzerinden verdiğini i~dia 
etmekte ise de Ticaret Müdürıyeti 
bu muamelenin 38 lira üzerinden 
yapıldığını glSsteren ve Alpullu 
ile fabrikacılar arasında yapılan 
mukaveleyi ileri sllrmektedir. 
Şekerleme ve çikolata fabrika· 

cıları bu mesele hakkında diln 

k isyona izahat vermişlerdir. 
om if · ·k 1 Komisyon, yarın vaz · esh~ı ı ma 

ederek l<ararını verecektır. 
Şeker TUccar!arı Müşkül 

Vaziyette 
ı uıtu tirketi dün, Ticaret 

Mildüriyetine mllracaat ederek 
Albullunun piyasaya dalına şeker 
verdiğini ve binaenaleyh, piya· 
saya şeker vermediği iddiasile 
şirketin itham edilemiyeceğini 
söylemiş. lhtikArdan dolayı teker 
tllccarlannın mes'ul edilmesini 
ileri sürmüştür. 

( Denmı 8 inci ıayfada } 

Maarif Vekili 
Maarif Vekili Esat Bey dün 

akşam Ankaradao liareket etmiş 
ve bu sabah şehrimize gelmi§tir. 

1 Toptan Pazarlık 

Bana atbğın tokadı çok pahalı ödeyeceksin, bilmlı ol l 
- Öyle ise bir düzine tokada ne vereyim? Bir fiat aöyle 1 



2 Sayta' 

[Halkın Sesi]" 

Et Meselesi Ve 
Azami Fiat 

• 

iMTiHAN Şehir Meclisi eYVelki ıün ete 
azami fiat iizerinden narh 
konulmasına karar •erdi. 
Bu huauatıi balkın fikirlerini 
yauyoru:ı: 

Klmll B. (Sirkeci Saaeaktar Mis.ak 17 ) 

- lstanbulun et meseleai 
kangren olmuş bir yaradır. Bunu 
kökünden kesip atmak lazımdır. 
Ne ise dün Şehir Meclisi bir 
azami fiat meselesini kabul etti. 
Bunun ne dereceye kadar iyi 
netice vereceğini timdiden kes
tirmek mümkün değildir. Hiç 
olmazsa Belediye bu surctJe iyi 
kötü işin içine girmiştir. Me1gul 
olurken belki cezri bir tedbir 
almak imkinını bulur. Bu kadara 
da çok tllkür. 

• 
Niz.ameltt• B. (EyUp Lılıelc caddut 21 ) 

- Et meselesinde radikal bir 
tedbir almak lhımdır. Biz ne 
fiş yansın, ne kebap siyaseti 
yapıyoruz. Hem eti ucuz.latalım, 
hem de mezbaha resmi u.alma
sın diyoruz. Eğer mezbaha ha
kikaten ibtikire bir vesiie olu
yorsa belediyemiz bu varidab 
bile balkın lehine olarak terke
debilir. Mecidiye köyünil ıehir 
hududu içine aldık. Oraya da et 
mezbahadan gidecek. Yani ora
da halk pahalı et yiyecek. Fakat 
Pendiği ne yapacağız. Şimdi 
halk akın akın giderek oradan 
etini temin ediyor. Orasım da 
belediye hududu içine alsak bu 
piyasa Tuzlaya kaçacak. Rica 
ederim tehirli olmak bir kaba
hat mıdır? Ben lstaobulda otu
ruyorum diye niçiıa pahalı et 
yiyeyim? 

* Salih !!ey (Kadırra GilD,.._H aokalıı 56) 

- Ben et için kabul edilen 
azami fiat tetbirini de pek makul 
bulmiyorum. Esasen tehirde te
bcllilr etmiş bir narh vardır. Dü
ne kadar Mecidiyede bu gün de 
Pendikte et lstanbuldan daha 
ucuzdur. işte h~dilecek mesele 
budur. 

... 
Saim Bey ( Galata Mamhane aohlı: tU ) 

- Ne ise belediye uıun bir 
tereddlltten aenra ete azamt 
fiat ilz.crinden narh koymayı 
kabul etti. Hiç birtey yapma
maktansa böyle birşey yap:nış 
olmak ta bir iştir. Tecrübeler 
Ye tetkikler belki halk için nafi 
aeticeler doğurur. 

Kıral Boris Hz. 
Geliyor Mu! 

Bir müddet evvel Bulgar 
Kıralı Boris Hz. nin memleketi-
mizi ziyaret edeceği ileri ıllrül
müştü. Yeni çıkan bir habere 
göre Kıral Hz. bir haftaya ka
dar ıehrimize gelecek ve Anka
Taya gidecektir. 

Millet Mektepleri 
Ay Sonunda 
Kapanıyor 

Şehrimizdeki millet mektep
lerinin tahsil devresi şubat ıo
nunda bitecektir. imtihanlara bir 
martta başlanarak 9 martta ni
hayet verilecektir. İmtihanlar A 
dershanesinde türkçeden oku
yup yazma, hesaptan basit şe
kilde aayma, cem ve tarh; B 
ckrshancsinde türkçeden kıraat, 
imli, tahrir; hesaptan amali er
bea ve ölçüler ile sağlık ve yurt 
bilgisinden yapılacaktır:. 

imtihanlarda dershanelere kayıtlı 
olmıyanlar da girebilecektir. 

Hizmetçi Kayboldu 
Kadiköyünde oturan Suat 

Hanımın hizmetçisi 15 yaşların
da Cemile bir haftadanberi kay
bolmuş zabıtanm tabarriyatına 
rapen bulunamamıştır. 

Prf. Malş 
Pertevniyal Lisesini Çok 

Mükemmel Buldu 
Dariilfiinunun ıslahına memur 

edilen İsviçreli Profesör M. Malş 
tdırimizdeki tetkikabna devam 
etmektedir. Profesör ayın 21 sin-
de memleketine avdet edecek 
ve bir ay kaldıktan so:::ıra tekrar 
tehrimize avdet edecek ve rapor 
runu ha.ıırlıyacaktır. Profesör 
refakatinde V ekilet mntercimi 
Nahit Sırn B. olduğu halde ev-
velki gün fstanbul Lisesini, dün 
de Aksaraydaki Pertevniyal Lise
sini ziyaret etmiştir. 

Profesör Pertevniyal lisesinde 
lisan ve tabiiye derslerinde bu
lunmuş, r6rdüğü mükemmeliyet
ten çok memnun olmuştur. Bil
hassa mevcut liseler içinde tarzı 
mimarisi ve asri vesaiti ile tema
ytb eden bu lisemiz, profesörde 
iyi bir intiba bırakmıştır. Profe
sör liseyi Avrupadaki emsali 
kadar mükemmel bulmuştur. 

Haliç Şkkeline Yardım 
Haliç Şirketi Ticaret Müdi

riyetine miiracaat ederek 28 
mart pazartesi gllnU heyeti umu
miye içtimaı yapılacağım bildir
miştir. Yaptığımız tahkikata göre 
şirket umumi hizmetlerden birini 
ifa ettiği için yaşaması hususunda 
kendisine kolayLklar gösterile
cektir. 

1 

SON POSTA -
Meşhur Urfalı 
Salih Pehlivan 

Amatörlükten Vazgeçerek 
Anadoluya Seyahate 

Karar Verdi 
Me~hur Urfalı Salih Pehlivan 

burada bulunduğu vazifenin ken-
disini geçindirecek kadar kazanç 
temin etmediğini ileri sürerek 
amatörlnkten -vaz gaçmiye karar 
vermiştir. 

Salih Pehlivan alafranga gli· 
reş bildiği gibi bfiyük bakır ten
cere ve lengerlerini de yırttığını, 
hatta develeri bile kolayca kal-
dırdığım söylemektedir. Salih 
Pehlivan pröfesyonel olarak se
yahate çıkacak Anadolu şehirle· 
rini dolaşacak ve hünerlerini l'Ös
terecektir. 

Urfalı Salih Pehlivan diyor ki: 
"- Ne yapayım zaruret yü

zünden amatörlükten vazgeçerek 
İstanbuldan ayrılıyorum. Fakat er 
meydanından çekilmiş değilim. 

Bana meydan okuyan Dinarh 
Mehmet pehlivan her zaman kar· 
şıma gelebilir • ., 

Salih Pehlivan birkeç gün 
sonra buradan aynlacaktır. 

ihtisas 
Mahkemesinde 
Faaliyet 

Şehrimizde teşekkül eden ih
tisas Mahkemesi bikim, müddei-
umumi ve müstantikleri şehrimize 
gelerek vazifelerine baılamışlar
dır. Adliye binasında İhtisas 
mahkemeleri için 3 oda ve 
bir salon aynlmıştır. ihtisas Mah
kemeleri için yeni mobilye alın
maktadır. 

ihtisas Mahkemesi katip ve 
başkatiplikleri için müracaat 
edenler arasında yarın Müddei
umumilik kütüpanesinde bir imti-
han yapılacaktır. İmtihan sualleri 
Adliye Vekaletinden gelmiştir. 

Üç Aylıklar 
Martın İlk Haftasından 

itibaren Verilecek 

Miltekait, yetim ve dul ma
aşlanna ait yok.lama müddeti 
yarın bitmektedir. Fakat birçok 
maaş sahipleri henüz yoklamala
rını yapbramadıklan için müd
det martın 4 üncü gününe kadar 
uzahlmıştır. Bu itibarla üç ayJık
lar martın altıncı gününden iti
baren verilmeye başlanacaktır. 

ı 
1 
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HALK EVi 
Hafla İçinde 
İntihap/ar 
Yapılacak 

Halk Evine karşı rağbet pek 
fazladır. Daha şimdiden şubelerin 
teşekkülü için lazımgelen miktar 
dolmuştur. Bilhassa lisan şubeaine 
pek fazla bir tahacllm vardır. Bu 
hafta içinde (9) ıube ayn ayrı 
günlerde gazetelerle içtimaa 
davet edilerek beşer kişilik idare 
heyetlerini seçeceklerdir. Bu do
kuz idare heyetlerinin ayıracağı 
birer mümessil Halk Evinin idare 
heyetini teşkil edecektir. Bu 
heyetin başına Halk Frlrnsı tara
fından bir reis tayin edilecektir. 
Reislik için Ticaret ve lktuat 
Mektebi Müdürü Hüsnü Beyle 
Yüksek Muallim Mektebi Mlldllrli 
Hamit Beyin namzetliklerinden 
kuvvetle bahsedilmektedir. -

Emlak Bankası 
Hazineden Bankaya Yeni 

Emlak Devredildi 
Hükümetin emlak vermek au

retile hissedar olduğu Emlak 
Bankasına defterdarlık tarafından 
yeniden irat getiren bir çok em
lAk verilmiştir. 

Banka bunlan satarak hllk&
met hcsabma hisse kaydetmek
tedir. Defterdarlık ıimdiye kadar 
bankaya verilen mülklerin bir lis-
tesini hazırlamaktadır. 

Tevkifhane Teftiş Edildi 
Tabibi adil Hikmet Beyle 

Müddeiumumi Muavinlerinden 
Şefik B. dün ve evvelisi glln 
tevkifhanenin ayhk teftişini yap
mışlar, mevkuflara tiklyetleri 
olup olmadığı ıorulmuştur. Tev• 
kifhane ha»tanesi yağmurlar do
layısile aktığı için tamir edile
cektir. 

Bir Depo LAgvedildi 
Tütün inhisar idaresi Fındık

lıdaki tütün deposunu lağvederek 
memurlannı Memurin Müdüriyeti 
emrine almıştır. 

Mum Fabrikasmda Yangın 
T abtakalede kalfa oğlu Hara

lambo Efendinin 10,000 liraya 
sigortalı büyük mum fabrika
sından yangın çıkmışbr. Birkaç 
çuval ve sandık mum yandıktan 
sonra yangın söndUrülmüştllr. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Günün Tarihi 

Gazi z. 
Reiıicümlıur Hz. dün saraydaki ~ 

dairelerinde meşgul olmuşlar, gecf 
Elhamra ainemaaım teşrif buyurar~ 
( Konpe eğleniyor ) filmini seyr•t
mlılerdir. 

Türkiye - İran 
Trabzon ile Tibriz arıl&lndı~ 

TGrldJe - Iran transit ve ticat 
yola.an milkeınmel ıurette yapıl~ 
aına karar verilmfş ve inşaat ih ..A 

ol .. muştur. Bu yol ild memlek" 
tiCAl'etinin lnki1«fı noktasından Ç
mGhimdir. 

Belediye Mahlceme1eri 
Yakında şehrimizde Belediye et 

rGmlerlni muhakeme için üç m hkl' 
me teais edilecektir. 

Veni Doktorlar 
Mektepten yeni çıkan doktorl" 

hastanelerde mütehassıs doktorl,ı 
Jaaıoda ataj göreceklerdir. 

Bir istifa 
Muhtelit Mübadele Yund 

ikinci Murahhası M. F okas istifi 
etmiştir. 

Bir Polis Yaralandı 
Dnn Ankarada Reşat i&mhıcll 

aarhoı bir işçi polis Necip Ef. 1' 
ajır •arette yaralamıştır. 

. Delilerle Evlenıneyiniz 
Akıl Hıfzıssıhha Cemiyeti 

neelin eağlam kalması için delİ" 
lerle evlenilmemesi hakkında blf 
beyanname neşredecektir. 

lzmirde Bir Cinayet 
bmirde Nuri isminde bir şotaf 

iki meçhul adam tarafından 16 y., 
rlıu&e. yaralanarak ~JdürülmüştOr. 

Sabık İspanya Kı
rahnın Gezintileri 

Db aabah tehrimize gelen 1&bıll 
lapa.aya Karalı ( Dük dö To1edo f 
Tekathyana inmiş, Ayasofylf 
S11ltaoabmet, Sülcymaniye camilerİlll 
ye mtlzelcri gezmiştir. Sabık Kiral 
atle yemeğini Tokatlıyanda yemitt 
yemekler alaturka intihap cdilmlf 
H yerli tarap içmiştir. 

Sabık loral Dolmabahçe aara}'ı9' 
aiduek kart bırakmak suretile Gasl 
Hs. )erine hürmet Ye tazimabnı bil
dinaiftlr. Sabık knal bu aaW 
Bosuiçinde mot8rle bir gezinti yap
iDll ye tekrar vapura dönerek lsaılt 
H Sariye tarikile Mıs1ra hareket 
etmlttlr. 

Vapurcular Meselesi 
Vapurcalar eakl Yergiler meael., 

mi lllalletmek lzere Ankaraya bll 
heyet söndermektedirler. Dit.ı 
taraftan mahkeme pmrük ta.rafın• 

,_ siritilen fcrat:n tahsil zaaml• 
aiaia tehirine karar vermiştiP.'"" 

Bir Heyelan 
Paıabahçedeld Tcpeköyde kal" 

lar• fada birikmesinden korkun' 
bir beyelin o)muft birkaç ev, için~ 
otwalamıyacak bir hale gclmiıtit• 
E•lu bidiaeden evvel tahliye edil
ditl ~ln nüfua zayiah yoktur. 

1 .... _S_o_n_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_R_ı_·k_a_y_e_sı_· : _______ ,_R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_an __ B_e_y __ V._e_G_u_·n_e_ş~I · 
rt-.,..,_,, ______ lliiiılo ____________________ ......._ ____________________________ ,.... ________________________________________ &..i....,ııiıiııiii~~--------....ı;.~~~ 

• : Doktor - Hasan Bey, ıu gtıneşi 
ıörüyor musun? lıte bu ıüneş, hayattır. 

2: Doktor - Gilneş, nereye girerse 
orada bütün mikropları siler, süpürür. 

1 

1 

3: Doktor - Soluk benizli hastaların 
yüzlerine kan verir, canlarına can katar. 

4 : Haaan B~y - Fakat sen bir d• 
kömürcülere aor: Güneş onların benizle
nnı solduruyor, kanlarına kun1tuyor, 
Doktor Beyi 

1 
y 
s 

le 
~ 
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•• ergu 
Terkos 
Hala Yola 
Getirilemedi :-----------s. R. --~ G 

eçen g\\n mer'iyet mevkiine 
leç?1eai ancak iki aya yaklaşan 
)'enı lbtikiar Kanunundan bah
ıetmiı, bu kanunun halka verdiği 
vazife ve 1 ~ , . 1 • 1 t b sa a .• 1yet erı an a mış, u .. 

. munaıebetle başımdan geç-
;.•ş bir hadiseyi kaydetmiştim. 

arkaç dertli kariimden aldığım 
lb~ktuplardan anlaşılıyor ki temas 
tdılen yara cidden derindir. Bu 
llıünasebetle ve kısaca mevzuumu 
tekrarlamak istiyorum .• 

' "Elmalı Su Şirketi, yeni harf
lerin tatbikı münasebetile evlerin 
bpalanna konulan mukavele nu
lllaralarını havi levhaları değiştir
lbiye teşebbüs etmiş, bu levha· 
ların parasını da abonelere yDk· 
letmiye kalkışmışh. Şirket, ( 30 ) 
lcunıf olarak teabit ettiği ba pa· 
ra verilmezse au taksitini alını• 

Jor, taksit verilmeyince de suru 
kesmek hakkını kazanıyordu. Ben, 
Belediye Şirketler Komiserliğinin 
tavaiyealle noktai nazanmda israr 
ettim, Şirket inat etti ve inadını 
yiirlittU, suyumu kesti. Protesto 
çekmiye ve eğer su açılmazsa 
Daahkemeye mllracaat etmiye 
•ecbur kalacağımı bildirdim. 
Protestonun tebliğinden bir uat 
lonra ıu verildi ve o glln, buıtın 
'- otu kul'Uf iatenmeclL" 

Elınalı suyu gibi Terkoı Şir
lcetillba elinden yaka silkea bazı 
"•rilenm diyorlar ki: 
' TaYaiye ettiğiniz mllcadele 
teldini biz nasıl tatbik edebi
liriz? Ne kanun bilen bir avuka· 
"ı, ne de sözQnll yllrlltebllen 
ha.llllardan. Esasen şimdiye kadar 
btı şirketle yapılan milcadelenin 
'erdiği netice de malüm. 

Mesel! birçoğumuzun evlerine 
2(_>-25 gündenberi Terkoı Şirketi 
bir damla su vermiyor. Daha 
•-..el, günün muayyen saatlerin• 
de Verirdi. Şimdi onu da kesti. 
Batdanmız, evlerimizin bir kıs
lbını kiraya vererek geçinen in
llnlardanız. Susuz eve kiracı da 
Relnıiyor. Kiracı bulamaymca 
tergi borçlarımızı zamanında 
~eyemiyoruz. Haczen tahsil edi
~~or. Memleket içinde, ke~dine 
.,... llevi istiklal veren bu şırke
tin taran nerelere kadar varı• 
)or · Şimdi ı6yleyin bakalım: 

Biz bununla nasıl mücadele 
•dtblliriz. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bir adamın cebinden çanta• 
ıını, evinden para ve eşyasını çalan 
kimse, yalnız bir kimseye zararı do
kunan bir hırsızdır. 1 

2 - Bütiln bir milletin ke1eain
den çalan muhtekirler, cemiyeti ıo
yan hırıızlardır. 

ihtikarın Zararı J 

1 

3 - Bu ıebeple muhtekirler, hır· 
ıızlara nispetle daha ziyade ıuçlu 
n daha büyük bir cezaya müıta
haktırlar. 

• 

İngiltere, Uzak Şarka 
Müdahale Etmek İstiyor 

• 
Amerikada Herkes Heyecan içinde 

Londra, 24 (D. Hususi) -. -~~ayı 1 tan işar ediliyor: Şanghaydan harekatı 
Şarkta Japon taarrul~nnın bıı:ıbı'! ar- harhigege dair gelen haberler kan ve 
kasına hezimetle neticelenmesı alaka.. ateş izi taşımaktadır. Efkarı umumige bü-
dar mahafilde büyük bir hayret uyan- k b. lı . . . J d. " k 

• "d f ff k gü ır egecan ıçerısınae ır. vu ga ın· dırmıchr Çın mu a aasının muva a 1 , • • .k 
1 

7 
• t • d ebepler cu daki /arda Japonga aıeyhıne bırçok Amerı a 0 masını emın e en s y • l . _, •t • lı .. · ı 

kaya kadar mechuldür. Salahiyettar şehir erınae mı ı~g er ve numayışıe~ ya· 
k lann ileri sürdükleri mütalealara pılacak olursa hıç hagret etmemek lazım-

ma am k .. b. b k 
bakılırsa Aksayi Şark hadisabna Ame- dı~. ]aponyaga arşı umum~ ı_r .~9.. o-
rika ile birlikte müdahale etmek lazım ta1 yapılması hakkında ılerz surulen 
gelmektedir. . mütalealar efkarı umumigegi fazlaca 

Londra, 24 ( D. Hususi)- Nevgork- meşgul etmektedir. 

Çin Ordusu Üçüncü Kanlı 
Taar:ruzu Akamete Uğrattı 

Paris, 24 (H. Radyo) - Çin - Japon mubare-1 Bilakis Çin askerlerinin siperlerden birdenbire ok 
besi hakkında en son tafsillt şudur: gibi fırlamaları neticesi olarak Japonlar ileri ıiper-

Diin sabah güneş doğmadan biraz evvel bntUn lerden geri çekilmiye mecbur oldular. Şimdi taarruz 
J on ordusu, tayyare filolannın verdiği işaretlere durmuştur. Cephede bir ölüm ankuneti bnknm 

aöp üçüncü defa olarak umumi bir taarruza geç- ıürmektedir. Harp sahası cesetlerle doludur. Fakat 
g re, k d d · d ç· b ' ç· B ti. Taarruzla birlikt~ ~ra an ve enız e~ ın sallhiyettar Çin mena iinio İf anna göre, ın q-

hesine kartı milthıt hır topçu yaylım ateşı baş- kumandanı, ordusuna bir hllcum emri vermek 
cep . V Ç Ki n- d" 
1 dı Japon aakerlen oşung, apey ve yongvay UAere ır. 
a • ·1erine anudane hllcumlar yaptılar. Fakat Çin- Londra, 24 (D. Hususi) - Japonların dlln aa-

~:: müdafaası okadar mllesair oldu ki, &ileye hah ıafalda beraber sağ ve sol cenahtan yapbklan 
k d devam eden bu kanlı muharebe esnamnda bir ihata taarruzu Çin ordusu tarafından akamete 

J
a ar akerleri bir adım bile ileri gidemediler. uğrablllllflır. 
apon.~a:~:=.=:-_:__ ______________ ~__:=-.~--------.~~~---~~----~~~------~ 

Terk.,. Şirketinden yana • 1 J o 
t.~ d;:r11:::::U:0 ~':~:: Çini lstili Etmek stiyen apon r-
••ridatmı baltalayacak kadar 1 8 1 d A ı ld 
"'-unn bir mahiyet alan bu dusunu Kim erin es e igv i n aşı ı 
'- derdinin halli hakikaten 

!!'ıuınundan fazla gecikmi•tir. ç h b ·th da bul tur d k B "''-.. ,k t d hal b.,.b Va•ington, 24 (A. A.) "7 in mil im ir ı am unmuş • mey an vermeme için tıyua 
a bu zevata er a er M·w HNkumetinin buradakı hu- Vqington, 24 (A.A.) - Ce- Britanya ve Fransa hDkGmetle-

•trıneliyim ki, Terkosun imtiyaz k~k m~ıaviri Amerika banker- mahiri MlUtebide Hariciye Neza- rile mutabık kalmıştır. 
ltıiiddetinin bitmesine ancak bir len·m·n yardımı"le Japonyaya (181) reli, Çine yeya Japonyaya m~- ( Muharebeye dair dOn ıec• yan-

Söz··n 

Konya 
Maarif 
Bütçesi 

ısası 

L---------P. S. 

J 

Bir kafa ıeferberliği yapıyo
ruz bllyük bir münenerler or-
du~u topluyoruz, bu talılidab 
cepheye aevkediyoruz, cehalete 
karşı harp açıçoruz. Bntnn bun
lar faydalı sözler. Fakat nnma
yişlerin, bando muzikaların, Pir
lerin ve bitabelerin arkasında 
çağlıyan bir hayat var. Merasimi 
bitirir bitirmez ona bakalım. Ne 
diyor o? 

işte bir haber: Konya V~lyet 
Meclisi Umumisi. 300,000 lıralık 
193 l maarif blltçesini 300,000 li-
raya indirmek istiyor. iki yllze 
yakin muallim açıkta kalacak. 

Hayır. Bir taraftan yeni bir 
münevverler ordusu toplarken, 
öte taraftan, teşkilibnı yapmıft 
teçhizatını bitirmif, cehaletle her
gün kavgumı yapan bir muallim 
ordusunu datıtmak ne demek? 

" Bir mektep açan, bir ha-
pishane kapar. " ı6zibı8 tenine 
çevirelim, yine dojra olur: " Bir 
mektep kapayan, bir hapishane 
açar." 

Konya Viliyet Meclisi emia 
olsun ki mektepsizliğin dolayıaile 
baiı olacaiı masraf, maarif bftt
çesinden tuarruf edeceii 200,000 
lirayı kat kat ıeçecektir. Bmaa 
tasarruf dejil. israf derler. 

Hayır efendim, bayır. Tnrld-
yede maarif hastadır. Onun te
daYi btltçesine elimizi dokundur
mıyalım. Mektep te fmn kadu 
mukadde.tir: Kafa11Z adam da. 
midesiz adam aibi yqıyamaz. 

Konya VilAyet Mecliainin , .. 
nm milyon liralık maarif bntç .. 
sini bir milyon liraya lbllta 
çahşbğını g6rmek isteriz. NereC!e 
kaldı ki maarif bütçemizde tasar
ruf! Hayır, .. on dört milyon • 
kere hayırl 

--~~ 

Fransız Kabinesi 
Meb'usan Meclisinde iti

mat Reyi Kazandı 
Paris, 24 ( Hususi ) - Yeni 

kabine Meb'uaan Meclisinde be
yannamesini okumuı ve ekseri
yetle itimat reyi kazanmışbr. 

Ecnebilerin 
Yapamıyacakları 
San'atler 

Ankara 23 - Millet Meclhll 
Hariciye Encilmenİ dün Tlirkiy .. 
de ecnebilerin yapamıyacaldan 
işlere ait kanun llyihuını tetkik 
etmif, layihada ecnebilere bu gibi 
işleri bırakmaları için konulan ~ 
aylık mnddeti bir seneye çıbr
mııhr. Liyiha yann Adliye En
cümeninde •e kısa bir mlddet 
ıonra da Meclis Umumi Her .. 
tinde mllzakere edilecektir. 

Şeker İşi 

len k B · hi h himmat aatılmasma mlıtealhk ıına kadar gelen haberleri hltfea 
lb e almıştır. ir senenm ta- milyon delor kıymetinde . adrp herhangı· teşrii mllzakerelere 8 inci 1ayfamuda okuyunuz. ] 

lllda, lstanbulun su meaelesine, ım~ll~bi~m;m;~ab~~·;•;b;ld;ıga~w ~~;•ur;;etin~~e~;:::;:~~::;::::=~::==:-::=::==;=::~~:=:=::=:;=:=:==~ taaaından değilse bile, herhalde, ~ 

~tnunıı heyetile ve ihtiyaca muka· ı·s TER .NAN is TER 'NAN M A / 
1 

ele edecek surette bir ıekil veri- [ ı 

Ankaradan bildirildijine g6re 
lkbAt Veklleti ıeker meselesini 
tetkik etmiştir. lkbsat Vekili 
bu buıaata beyanatta bulunarak 
Alpullu fabrikasının Trakya ihti
yacını nazan dikkate alarak b!' 
kısım istok ıeker muhafaza etti
ğini fakat g&illen ihtiyaç ilzeri
ne 'bu tekerlerin ve aynca 
u,akta bulunan ıekerlerin lstan
bula aevkedilmek lizere oldup 
nu söylemiıtir. 

tcektir. Mevzuun asıl ibtikir işite 
t"kin bir alakası bulunmamakla 
tı·aber umumi sıhhate ve ceml

tttin hayatına taall6k etmesi iti
ih a?Ie gıda maddelerinde yapılan 
~ tika,. kadar mühimdir: ~ iti
ı.:~la kendilerine verilebilecek 
'lllQf ıudur: ~ 

( O.wamı 11 inci 1ayf ada ) 

Türk ıpora badn bir buhran geçiriyor. Nadir 
bir iki temaı mGıteana olmak üzere mem~e~ot 
h rl l mGsabakaluda tamamen muvaffakıyellıslıte 

a r:dık. Spordan anlayanlar, Tilrk ıporunun bugün• 
:~ ndyetlnln mH'aliyetinl idarecilerde buluyorla~. 
lı ba merkezde iken •• sporcuları çahttaracak bır 

ıtadyom vücude getirememiıken, Ankarada topla• 
nan bir heyet Loı Anjele1 olimpiyadına iıtirake 
karar veriyor ve eter verilecek tahılaat az o.lur~a 
ıporcu götürmekten aarfınazar ederek ldare~ılerıD 
tenezzühe çıkmasını muvafık görüyor. Bu yazıye~e~ 
biz, ıpor işlerinin tam bir keşmekef balınde u 
lundutuna lnanıyoruz. Sen de ey kari, 

/STER iNAN. / .. flTER JNAN.rv!AI 

irtihal 
Zeytinburnu fabrikam sabık 

idare mUdüril mlltekait binbap 
Visaleddin Bey irtihali darllbeka 
eylemiştir. Cenazesi /.annki per
ıembe gftnil saat on a Koakada 
Hasanpqa fınm 10kağında Mucip 
Beyin konağmdan kaldınlacakbr. 
Ceaabıbak rahmet eyliye. 



4 .,,. 

1 
Gençlik 

1 
Sabır 
Taşı 

• Sabreclea denif. muradına 
ennif 1 " mif. Ama uemeti, 
ba abakallı darbmaeaeli ele 
,nrıttll. Bu dewirde • •IHr " 
denDea tetelliye, .._.de edi
niz de bqkalan in-nlar. Çlnki 
arbk ,. Sabrile koruk belft, 
dut yaprağı ela atla " olmu1or. 

Teklmllll inklr eden bir 
cleftİD çocuklanyız. l.tikbali amn 
latiA• palerf, hatta ıeaelerile 

iteklemek ba w pcaia- iti 
clefilclir. Meale n uman mef
humuna bile yoketilliye plapn 
baglbakB Delil, llhım.Ji ,_.-ak 
kavıetile kmdiae ~ sorla 
aetlftJOI'. .... (Y wbur) laflDI 
Çhıde bpe balama•aız. E•et, 
teklmtllti laklr eclm ba demn 
,ocaldan, herpyl Wallp maki
anindea pçiriyorm. 

Niçin ,.ıu .e,llyeU. •e 
mçin keadi•isi aM-talm? • Sa-
im " denilen ıey, biraz detiJ, 
laplamea tembelJilia remdclir. 

Ew ald cletiı .. ( W. ) 
....... _ climailııına .....,.. 
•edresenin lıocalan w tekkelerin 
clertiflerl olmamq aitdır? 

HayaU misaller llyliyelim: 
E;er Japon milleti, bundan 

Wr uır enel kenclİllİ yeai taaa-

•tı Dlllan, brpmna ( ıabn1ılfl ) 
koyup ona çatlatmak içid bek
leeeydi baflbıldl medeni Japon
,., bakadar kı1& bir mlddet 
lcbade clojabilir mi Wi? 

q. Çim. •••••• ...... emanet ebneleydi hag&nkl •!-
........,, YUiyette bhr mıydl ? 

.... ,....... ... t...ldd 
lclmpll ... k ...... -ek ... 
IOD pıt ile, Abntaemek Ye 
derhal ham.le ppmak ta o 
prim mhtancLr. Fakat Jaawle 
,.,.. adam tavw- - k• ....... 
..... efmıliDi _ ............ • 

HllA iaamJoru ld, .-ki prap, 
'8Delerce btlarcla wklen""' ... 
rap iJ1 n ..kbaldlr. Ne pn ki 
ltu,ua eski prabm hamuruna bi
ı. bu,Onktl taze ldmdea ma
ldaeler içinde yujıanp eıkitiyor
lar. 

Aklıisarın 

Bir Temennisi 
Akhisar, 23 (HmW)- Kaa-

81111n ceza hildml bir mld
det enel ukere pttL Hukalc 
laakimi de f"İptea lauta 1at
maktadır. Bu ıebeple da..ı.r. 
•evam etmek imktnms bir hale 
plmiftir. ~e Veklletiaia bu
raya bir hlldaa ılaclermui ta
memıi edilmekt.... il. A. 

lzmirde Yeni Bir Hastalık 
So• sDalerde A,dm Ye De

.alide çakan •ri ..Uya Utihat.. 
lzmirde de bqga.termiıtir. All
bdar daire derhal tedbir alm.,br. 

Çeşmede Anasoa Ziraati 
Çeşme ( Haausl ) - Bu aeae 

kasabamız dahilinde anuoa lira-
ati ukisinden daha hararetli 
olmuıtar. Mnskirat lnhiıar ldareai 
anason ziraatile çok yaDadaa 
alllradar olmaktac:hr. Bu 1eae 
yedi bin cl&ılm aruiye aauon 
eldlmiftir. 

SON POSTA 

BML J Söz Aramızda 

._ ______________________________________ _.."MenDakka 

Yangın Alevi Görmiyen 
Memleket : Eliziz 

Orada En Ufak Bir Yangın Halk Ara-· 
sıncla Müthiş Bir Heyecan Uyandınr 

E11z1z (Ha
...r) - .,.. 
larda JDllD çofr 
nadir Wkul>ul
duta için bir 
JUgm çıkbjı 
nkit .......... 
mıda bly&k bir 
heyecan baflar. 
Senelerd.berl 
)'Ulıf.ID aleTi p 
rlllmiyen k-
baauıda 16 .... 
bat uhehı bir 
JUgın oldu •• 
o dakikada her-
ku 10kap fırladı. Yanım Hat 
yedi raddeleriacle çarfı ortamda 
en glizel binalardan birinden çık
mlfb. iki kattan ibaret olan 
Ankara lokanta Ye birahanesinin 
Bit kabndaki mutfaktan çıkan 
aleYler kua bir mnddet ıonra 
etrafa 1açılmıya başladı. Derhal 
llndtlrllmek &zere harekete ge
çildi. Fakat bina ahpp n yağh 
boyah oldajıı için alevler daha 
liyade bOytldO. Bu ııracla Bele
.U,. itfaiyeli de :retifti, faaliyete 
b ... adl. ~ m çok u olclaja 

Grip Salgını 
AmasgagaDa 
Sirayet Etti 

Havalana çok cleğifik gitmesi 
Jlldndea memleketin h• tara
fmda oldap pbi Amu,acla da 
mbur edea Grip butahtt, pek 
lel'i aarette Derliyerek .algm tek· 
llnl alllllf,- ıirmecliii ev, ocak bı
ralmuumfbr. 

Bilhassa mekteplerde aldıp 
ftziyet nazarı dikkati cebeclecek 
kadar ilerilediğinden Maarif ida
resince bil6mum mektepler on 
,an mlddetle tatil olunm11fbn'. 

Mamafilı aon giinlerde kuru 
-tuklar pçmif, arasıra mutedil 
rutubetle kar ıerpiştinnekte ve 
hararet derecesi de hissolunacak 
kadar yikaelmekte oldujımdaa 
hastalık fiddetini kaamen kay
bebaiftir. ----

Bir Dava 
Menemen Kaymakamı A
leyhinde Bir Dava Açılch 

Menem• abık belech_e he
yeti tarafmclan kaa kaj.lakama 
Huip Bey aleyhine imat n tq
llir maddelindea dolaya bir dava 
ikame edilmiıtir. 

Bu ...bakeme,e lnür ullye 
ceza mahkemesinde devam edile
cektir. 

Oenizfida Kar Fırtınası 
Denizli 22 (A.A.) - Gecect.. 

bqlayan kar fırtınasa qleJe b
kadar devam etmiştir. H• taraf 
karla lrttllmllftiir. Daflara Ye 
geçitlere çok kar dlftltlnden 
U-Wrla .... 1raw keıl'mipir. 

Ellziz pArinla •mal ınanz•raı 

için itfaiyeDİD ıa:yreti ilk dald
kalanla bota rittL 

Bir aralık cİYar bawzların 
ıulanndan istifarle edilmek iste· 
Dildi. Fakat havuzlann hepsi 
baz tutmaftu. Bu yOzde yangın 
genişledi •e binanın her tarafım 
ardı. Nihayet itfaiye efradının 
mesaisine halkın da ıayreti in
zimam etmek auretile bu telıli
keli JUgın 86ndilrllldü. Ancak 
koca bina tamamen yanmıfb. 
Yanan bina askeri mntekaitler
.._ RUmi Beye aittir!. tr.ı..w 

etY• tam••• --· ..... Fakat biaawn 
Janmua ytldDdan 
t'Ukaa selen .... 
yirmi bin .. 
nddelindedir. 

)f.0ç .... 
denberi , ...... 

J&tmaktamr.Ba 
sebeple phinle 
ft cinnla "-
lar ......, • ..,. 

lamlfbr. Malat-
ya yolu açık fS 

nakHyat tekrat batlamıftu'· Yal
nız Diyarıbekir yolu beniz b
pabdır. Hava bayle gidene •da 
bir kaç güne kadar açılır. 

'f.. Malatyadan itibaren ,apd
makta olan demiryolu ray feqi
yah EIAzize altmıı kilometre ...,. 
1afede Hardı klprtıd mevkime 
gelmiştir. Halka kolaylık olmak 
here bu k111111da etJ• Ye yolca 
nakliyabna bqlandmlfbr. Y aldn
da kasabamız da trene ka....-
caktır • 

Hiç Durmadan Yol Yapalım 

Mengenliler Yol Mesele
sinde Himmet Bekliyorlar 

Mengen ( Hmaal) - Mengen 
oldukça kalabalık, tam teşkilltile 
bir nahiye merkezidir. Nahiyede 
birçok dlkklular olduğu ıibi 
haftada bir pazar kurulur. Bu 
pazara civar klylerdea maada 
Geredec:lea de iftirak edilir. 
Yazıa ba•alann mOsait olduiu 
zamanlarda Zafranbola, Çerkeş, 
Mecidiye, Dewek Ye hatta Ya
banabattan birçok abalar gelir, 
alım aatım yaparlar. Nahiyemizde 
senede iki defa da P&Da)'IJ' ku
rulur n hararetli hayvan alım 
1abmı olar. llenıen nahi)'elİDİD 

en blytık derdi •eaaitalıliktir. 
Bu ylldea aemleket ahalisi 
•ima ~e lrahmya mechmdur. 

Halbuki arazimizin mlllıim 
bir la... lmmul ebnak dolayıai
•• ae'f'kiyat m8mkln ~ tak-

lzmirde 
Büyük Bir Spor Ba11amı 

Tertip Ediliyor 
lzmlr ( H-11 ) - Şehrimiz 

ftıtbol Ye atletizm heyetleri btl
,ak bir apor bayramı için hazır. 
hk yapmaktadır. Bayrama Maaiaa, 
Uşak. Bahkair, Denizli aporcu
ları da iftirak eclecektir. Bayra-

mm mllJI• •11 aufmda ppd
...... eldedir. 

dirde patateı Ye mlak aralcle 
ise mısır, ttltlln Yeaair mahaallt 
yetiftirilebilir. Keza arazimidn 
mftlıim bir kısmım ormanlar bp-
lamııbr. Bu ormanlardan kerede 
Ye odan ihraç olunabilir. Birpk 
madenler de bulunur. Şimclild 
halde nahiye JU1Durt&, hindi, bs 
Yesair kümes hayvaaatile yaf Ye 
peynirlerimiz ihracat etJalan 
meyanındadır. 

Bugtın yolcu Ye qya nakll,atı 
kamyonlarla yapılıyor ise de p
aelere tq daknlmediji, yollana 
bir kwm iptidai bir ıekilde ol
clup için nakliyat telılikeliclir. 
Hatta kar dolayııil bitin lauia
yonlar durmuıtur. Nakliyat ....,_ 
YaDlarla JapılJyor. Ebr yol ... 
aelesinde hnktmet bhnmet _.. 
terecek oluna aabiyemizle bir
likte memleket ele aeWıecektir. 

ALI iLHAN 

Bir Kaçakçı 
Kaçırdığı Tütünleri Evinin 

Bağçesine Gömmüt 

Sı•uta Kapalı maballesladea 
Memet oğlu <>amam bahçesinde 
ıamlllmlf tlltlln bul•daju laa
ber ıllnm11 •• arama neticesinde 
67 kUo-tlltla lllhur •mits .nra-
kile beraber mlddeiumumllite 
twm ohotmUflar. lluaUD derlaal 
tevkif Mil•ipir • 

Dukka,, 
Bir kasım erkeklerimiz b 

.... erkek mliauebetle • 
rfapt edilmesi llzımgelen m 
Yata alqamadılar. Fakat onl 
.__ • t• •• a.,.mamam, cellll)'e ın ıçıa 

bir a enel temizlenmesi i 
eclta bir yara halini alıyor. 
m• oluyor ki geç vakit e • 
.....im zaman birtakım 
•.,._.eleri, kahve ve gazino 
erblderle bkhm, tıkhm gam 
Ye clltlntiyoram : 

- Bu efendiler, burada o 
rap etlenirlerkea evdeki ham 
lan llCaba ne yapıyor 7 Bir 
lcla .a, ifinden çıkbktan 
YaldW geç ftkitlere kadar 
.._ we meyhanelerde g 
bir ...._. laa1at arkadap ol 
iwa fanedhm.. Et- c.ocılllrll 
bir kadıDMDIZ •bahtan akl.-ı 
bdı.ı J•Yn1Duza baldlmr,, e 
... sard&nlz, . yemlei"'n·.u. 
plflr6lı. heqeJi hamladllladı 
&.alierce yemek yemek ve 
• tatla, acr geçen vak' 
laeldrmcla koc•mzla iki, iç 
karda edip sanlilnlizil a 
iltljOftiiiluz. Saat yedi, aeKJllııı 
._ hatta oa... Fakat 
ıılrde kimseler yok. Vncudiln 
yorpnluktan bitap, gözlerin 
uJkmzluktan mahmur, ken 
nizdea ıeçerek f8yle bir dal 
tuuz aırada "çat., kapı, sizin 
ıe&,or. 

Gelmekle beraber evin için 
de kelif bir ispirto kokusu y 
Jdı,_. Bu hal, bir değil, i 
detl. hiç olmazsa haftanın da 
bet ıecesi böyle geçiyor • 
... altihtlia, la ......... 
bhr .. artık? 

o-ek oluyor ld eski bir 
.... meseline gire "evi 7ap 
ditl lmf., olmakla beraber o 
p wlifeai:ai ppbran da erke 
bfaa hal Ye hareketidir. F 
bir tarafın mlltemacll fe 
kllLla cleftlD edemiyeeeği • 
bir ... sellp İfİD çıjınndan ÇI 

-. bllylk aile fellketlleria. ill 
patlak Yermeli ihtimali çoktorı 
B1J1a bir akıbete uğramak is 
mi11aler. llzerleriae aldıklan ..
lif.. mes'uliyetİPi dlıllne 
k.,& barekettea kaçmmahdırlar. 
11.ıı ll: 

11ea Dakka Dukka l 
NiNE 

P-ıreye Uğrıyan 
Türk Vapurları 
lmür ticaret odamna geled 

mallmata ı&• seçen 031 sen• 
aiDde Pire limanına uğrayan 
aeY npurlar arasında Tfirk bar; 
~ taşıyanlar dördDncll o 
nk, kalya, lnfiliz ve Fransızl 
clu IOlll'a gelmektedir. Ha 
Alma •e Amerikan •apurl 
dahi bizden ıonra kaydedilmek 
teclr. Bu resmi istatistiklere ur: 
zara mezklr aene ıarfmda Pires 
r., • 342,393 tonlllto ha 
.....,.. 173 vapurumuz uğramıftır• 

Ceza Muhakemeleri 
Uaulll Kanunu 

Vasfi Raşit 
Ba kıymettar eserin ikinci 

eldi pkmlfbr. Bu cilt te birind 
cilt pbi yirmi formadan ml
Nkbptir Ye flati daha ucuz
dir. Eaer ince klğıda basıldı
jmdan hacmi de kuçiilmllftOr· 

Fiati ( 200 ) kunqtar. 

• 
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Siyaset Alemi BABIBLIB 
• 

Gönül işleri 1 

Çindeki 
Vııkuatın 

--------------------Kadın Olmak 

T ar.i/ıçesi 
Kızışıyor Tamirat Ne Köt~ Şe_q 

• ' Yarabbıl 
Alman lntihabab 

Parasını Da IQ. " J..,.. muhareltelil en ti•· 
cletti clenulne pmiıtlr. iki ta• 
raf ta azan bir mabarebe lcia 
...... ,.payortv. Fakat ba 

Vermıyecekler ~ ~ 
Evet, blltfln haklan ve bltllD 
kanunlan daima erkefi dnflbıe
rek tanzim eden bupldl Cemi
yette bdm olmak .. kiti ..,. 

W ·, ._ mle.W-1nill aerede 
... - tenlt ...... ...,. et
...... flpıa..ls ld brilll'lmb 
.... bilmek bteder ..... ...,.ld 
labrlutla 7aptıtıma tariJas .. • 
h ......,..... aebeplerbü, uf
• , ... .,..., llJri lııa1lla ecllJe............ _,,...lcl ltmlta-
........ Wdp-.Wllr
~ ,,. 
.N rmp keneli ikbucll karta

... ıp. Çinia fimal lmmmclald 
ıealt (Mançuri) kıt' uma sea .. 
"'- eneı saz koymafhlr. Na.. 
ret lepD aenenln sem ~ 
• t.arnsa yapb. Ve timdi ha 
1at•a .... hemen Japon hlJd. 
.ı,et1 altuaa airmif, Çinden a,. .......... 

Hindenburga 
Karşı 
Hitler Ve •• ~ 

Bertin 21- Hiadenhmp a.. 
fi tek bir namzet ........ _. 
affakıyetll bir mlıcadele 'ppmak •-da llilliyetpea ..... ... 
pbbiisii ..,. clipalıllr. ..... 
OD llçilnde yapdaak Rı •tı:" ' 1 

intihabatma milli~,. ..... 
dajmk bir halele .......... 
laph7or. 

Bu netice &.peldl il. Brl-
.ı.'ln Mbat ft ......... 
atfedilmektedir. Mımih Bele.,.. 
Reisi, Wmdenburga bir telgraf 
çekmiş ve 13 martta Almaayanın 
diğer kısımlan Bavyera gıöi rey 
verirse parlak bir zafer k•una· 
cağını mljdelemiştir. 

• Bedia 23 - Milliyetpe; tcl'le-
rin Reisi Bitler Brilnnik Da-
rlllftlnanu tarih Müderisliiiae ta-
• ec1·1 ·...:.. JID' !Dl.,.... 

M. Hitlw resmea •msetli-

Plllaat Japonya Çm ülkesi
.. .-Uden itibaren mühim bir 
""'- da almak kararım ver
miftir. Bu karann talbikı için bir 
harp sebebi bulmak liıımdır. 20 
kln....mde o sebep te bulunda. 
IClnnasaninin 20 inci gllııB mil 
Cin ahalisi, ŞanglıaJlll biraz 
rabnsmdaki ( Şapey ) de Japon 
hahri,e askerlerine taarruz etti. 
Japon kumandam der&al Şang
laay Belediye reisinden tarziye 
idadi.. 811 tarziye verilmekle 
laeraber Tokyo h6k6meti Şan~ 
ı.,. ( 1500 ) kifilik bir bahri,. 
.....__ ihrac etti. 

lin! ko,.Uftar. $analaag önlad• w civarında lııueltMı ,_,,,.. _....., 
Amerikan Balonu Hasara IJlradı ıö•t.,.•• 1uıru. 

Sakhlra D - Koopeauın- -:Jırt_l _____ _;;;;__ __ Jf-ır----· ------
claa bir 1ta-.,. 1aemi1en apa• I4 a yada 1.talga Ve 
,.. tefehblm edea Ameribmn V C' /, • 
Akron ı.p.a, ipi hirdeabire A.IŞ 6'1T ıslan 
yere İDiiie clirejiaclea ltop- Napoli, 23 - PuJ hanlisine 
11n1f, yere prpm11 Ye dlmeni pek fazla miktarda kar yapıştır 
lmdmqtır. "yağmaktadır. y.,_ brlana 

ZT klnununnide birçok Japon 
lcro.uörleri Ye torpitolan (Y...
Çe ) nehrindea girerek Şanıbar 
la&Dcle demirlediler. 

l Jlbekliği bir buçuk metreyi 
Japon halmufbır. Bltla mlnakallt dar-
/nti/ıa6atı ....... Y.n.n .-1r lçia hin-

..._ ...... ~J'OI'. 
Japoa Amirali ( Şiy0%ava ) 

Şanauy Belediye reisine Yer
diji lltimatomda Japon ihraca
baa brp dftşmanca hareket 
*-ildiii takdirde Şangbayıa 
Qa mahaDelerini bombardıman 
'Nleceğiai bildirdi. 

Tokyo, 23 - Umumf lnb1ıa- 1 k d K 
bat hükAmet . fırkası olan Sey- a 8 onya omitecilarlnla 
yukay fırkalllDll mutlak plebe- CiaayaUeri 
sile lneticelenmiştir. Rakamlar Sofya, 23 - Milıalof partbıl 
tunlardır: tarafmdaa ,_.le•n Protoprof 

Seyyuka1 fırkası 285 t...aftan Tiladol a1c1aiı c1okm 
~iseyto " 137 karfun ,..._.. telbile ......... 

28 lr.hamanide Şaashayua 
••twlmiW mmtakamsda, pni 
~ Fraam, Amerika Ye 
eller bG,lk devletleria bAkiua 
...... kısımlar hali harp vazi
,... pdiler. 

ltçi " 5 ' ·ı· Muhtelif ,, ı ıngı ız 

Tahdidi Teslilıat Filosunun 

29 kaallll1UaDide Japon tay
)areleri Şapey üzerine m&thit 
.-ette bomba yağd1rdılar. Ayni 
•nauda Japon donanmasa da 
l:aombardımaa yaparak mtıhim 
lllkt.rda Çinliyi telef etti. Ba 

Ve Fransız Maneorası 

-.& Şaaglıa! Çin malıalleleri· 
... ,... ,......... itte bu ... 
retle illm Juarpsiz ...ı..ebe 
\qJs ı olat•da. Bih- Ş.. 
PllJ elrafmda OD pa lradar 
..UOllİI muharebeler olda. 

(o. .... 11 iae1 •rfacla ) 

Heyeti 
Paris, 23 - Tahdidi Teslihat 

Konferansında Fransayı temsB 
etmek üzere atideki zevatin me
muriyetlerİDİ Reiliclmlıar taadik 
etmiftir: 

Reia M. T.ctiy6, imci Reis 
Pol Bakir, murahh•slar: Fabri, 
Repo.Jli~ Dnmon, Dlmenil 
ve .fmyu. Maamler: Mmaitıli, 
Moyıe, Ober. 

AÇLIK 
Mnellifi: luarlf H.....,, Mliterciml: P. S. 

Birb~ adım atbm ve tekrar ı rlDcle cleildL 
4-da... Birbenbire veziyetimi lldı .... etme, çılgm, tlJle 
~.ellerimi kaftlflwdum, .a,le: • E..ı. AJJelnmı n Rab
...... yana aldmı ve tatlı, in llabddı 'wl ,..wı,...ı • 
...... wle ıordum; "fakat ço- Ve alzlerillit flıacli,. kadar lflt-
411ium ona bir kere mOracaat tilin nağmelerin en hazinini Yer. 
ettia mı7,. Haydi, biylel Evet, bu llle Fa-

Seeimin perdesi yerinde kat lçiai çekmek. hendek ..,._ 
...... at gıDI içini çekmek llıam. ŞIJle. 

8ay8k bir -<>. ile, kubbe Yolda giderken kendime den 
Irada.- blyük bir "0., ile eledim ld veriyorum, muvaffak olamauam 
,..abt, Onu yadettin mi?. ve apğımı sablfllılıkla yere YUl'D-

.... efdim ve m&teessii bir yorum ve gelip geçerken da.ip 
'"' ~ııt,, nrdim: •Hayır.,. bana bakanlana hl,ak hayret-

. · ,es psdesi ye- leri kamsend" hndi kP-ndhm 

Roma 23 - Akdeniz lngiUs 
filosa 8 drtla Napoliyi siyaret 
edecektir. 8a 8Jaret, manewalar 
mlaa11betile Japllacakbr. Ba 
manewalar çok Yla'atli olarak 
icra edilecektir· La,ut .. laralmaa 
ltaıya kırahm zipretl .......... 
tile 1900 .-elinde JaP''-• aaa
aewaclu _.. a.. .._wra, La 
mlcldet arfmdakileria ea muu· 
zama olacakW· 

oclm .... ""' ..... ...., ...... 
,_._ ,_,_ çliDlJordw ........... ,....... ... . ,,... , .. ,.. ,.. .. 
......... c1 .... ..-. ...... 
.... ..,.. ..... b .. , Ilı 
• ICmtaıii 1 " .. ,.. lllal:i 
bir bapla~ Bir ..... 
cluadua " ...... ,. ..... ........ 
Yldald• Lir ,_...... teri 
.,.., ......... ... , ... Kea-
• kendime: " Ha1di nhbmda 
bir dolat! • Dedim. Bir reveram 
ppbm " fimendifer nhbmma 
inelim. 

Geniller orada idi, deniz ga.. 
Def altında daJgalaaıyorcla. ffer 

ltarafta hareket .. faaliyet. y .. 
mbafuada bir lmrabiyed otar
mQfbl. .-er burna mal=n .. 
tftn• c.ı;.ilmi~ .. ,~ Ji .. l\ ... ~ .. t .. 1 ~..ft1c. 

Roma 23 - Jaclrwılra ••• 
harp cemiyetiala obmmaa Jdd&
ntlml mlnasebetile ltalyaa p
zeteleri, bu cemiyetin tahriklmiz 
faaliyetine uzan dildr•ti celbet
mı' ... Fl)fl il •• n, [ ..... ~z-
... ft Acla1a6iia bir ...., 
denizi lalliae ... esi lmmnanclaltl 
mesaisini hatırlatarak eliyorlar ki; 

"Cihan 111Dıilatl idame De 
mqpl olan bitin ıentm aa
un ch1rkatini ha IİJUet c:elbet
melidir ... 

Çok Manidar 
Bir Şayia 
Ve Bir Tekzip 

Paria, 23 (A.A) - ·Saf•lai.Jet
tar mebafll Parilte ,._ hlr A-
merikan pzeteli tarafmdan D ... 
redileıa Ye .. Almayı Şu-ktaki va-
Iİyet lngutere, F ranaa Ye ltaıya 
hilk6metleriai memmm edecek bir 
hal 8U1'etine iktiran edinc:iye kadar 
Akdeniacle Statlkonua .......... 
İçİla ,, ba &ç Mika.et arumcla bir 
itillf imza ..mdiiine dair ola 
laaberia tamamile ...... ve laayal 
mabaulı oldajmla beyaa etmell
tecUr. 

.... çilekli ....... r1a dala icl 
ft •efretle ....... P"tiı .......... 
b&tlln n1a1ma ,..- w .. 11. 
clolcMG)W. &.ala .... p11_.. 
leril Y...ıa otw• Wr .,.._ 
·~llltap ...,. 1 .. .. ta-
nfta. auada Wr kw ....... ..... 
da bir....,_ ........ .. 
klJet .. ,. .. 

Ha,.•? ........... . 
a,leli .a.Miptlr ..... , .... 
•damcağız, flpheye dlfetelr, 
nutkumu bitlnaiJ• meJClan bırak
mada k.ıld. w ,ati. Bw de 
kalktım .. .... ramlclaima 
iaaacbmiak ..U. pep..i bırak
maclıdl. 

ilimi OIDlllllDA koyarak de-
dkn im 

- Hatta luhhati koruma -· t.,ı:·~~ ... n '"'"''·''trs .... 

Buan inime ..u. hlcBlel. 
belli kadınbpclan .,_ ... 
keder, keadi IE•fl-. liDldeair 
.. iman-. o akit bir -
ol•elr .. ı.nı,etimt hn·=ık 
hıterim • 

lzmirdea P. B. N ,._.u. Wr 
dul kadmcla bir • ..._, aMna. 

Bu kadmcaiu ild defa ..._ 
mit- ikisinden a. d.ı kı•··· Bir 
çocatu da ardır. Hal ft ftkll 
7erindeclir. Hayat IDIDe 32 ,.... 
lamada ~etli bir adam ~ 
llllfbr. Ba adam çok l'••ı.. çok 
g6rmlf, ~ok ,..amlf, temiz, mm
tazam "ciddi bir zattır. Kama 
..... karp llkayit te ~-Hat-
ta ufak bir teklif ........ ..... 
hayahm oaa Y4klefmi7e ...... . 
Fakat erkek ommla bir arkaclq P. 
bi ko11111maktadır. Şimdiye kadir 
aralanacla .. ka dair bir kelime 
bile geçmemiştir. Fakat lıredmm 
aabır ve tabı•mAIA tllkwmelr.. 
tedir. 

Şimdi bu kadmin vuiyet1ade 
bir erkek taunar edinls. ilk 
Jllpacall 187 .... • •••k. 
....... e'lleamiye talip olda-
... bildirmelr, ... - ........ 
ı.em ea ac+u laareket buds. 

Fakat erkek içia kabul .O
len bu hak kadın içla ta--... 
llllfbr. O biuini izhara ıallhlyet-
tar değildir. Aşkım kalbine ~ 
miye ve erkekt• teklif bekle-
miye mecburdur. Bu mecburiye
tin ııt:ırap " elemini ancak im....... 

Sam .............. .,. 
~cak 191 pdarı Erlmtla 
sana karp olail hislerini ualıya-
cak YeSaite mlracaat et. !i
p bqa temaylll Yana, oaa 
yiiae tamthldan " dostlan ftll• 
ta.ile vaziyeti -a.taaakbr. llati
mal ki o da lizİD clddiyetialadea 
dolayı qlam izhara fıNat bala
mamaktadır. Sonra 7aln1ı: kacJm.. 
lann bildiği •e anlaclıjl Wr ta
lam yollar ftl'clır ki, b......_ 
_..acaat ta aıenia -..,... 
bajbdır. 

HANIMTEYıB 

= TAKViM= 
[ ÇARŞAllBA / 

·Gla 24 • Şubat • 932 mc-ı 
Arül .... 

17 • Şew.ı• U5I ıı ........... 

Dı•ıeıt IPacle Jld•• mira· 
nk cevap verdi: 

-Muarall...._'-ecae
blylm. ...... ... 1 ............. 
dair hiçJtir ..., •• .,. ... 

-a.. ......... 
Ecnebi ile İf delltir. O.. btr 

ljllik edemez miJim? KenclWne 
.... psdiremezmi,U.?Ba benhn 
için bir zefttir, oaa da lüPlr 
murafa mal olma. 

Fakat herif ne olana ... 
benden kurtulmak lltiJ_. Ya 

karp kaldırıma ııııntık IPa eo-
kakta bDylk ........ ,arldL 

Ben -- ........ otm-
dum. Çok lıelcanda idim Ye mak-
ta pim• Wr atmollik w... 
mm1 •bHJorcla. 

' J\ ....... , """ ' 



6 Sayfa 

Kari Mektupları 

Cıgara 
• 

içindeki 
Sarı Toz! 

Modada oturan Neşet Bey 
isminde bir kariimiz bize bir mek

tubun içinde bir cıgara gUnder
di. Şekli cıgaraya benzeyen bu 
maddeyi muayene ettiğimiz za
man, cıgara kağdının içinde til
tün yerine, kınaya benzer sarı 

bir toz g8rünce hayret ettik. 
Kariimiz, "işte tütün faprikaları

mızm muvaffakıyet ve tekamülü

ne canlı bir misali,, diyor. İnhi
nr idaresinin naıarı dikkatini 
celbe deriz. 

Ecnebi Kelime lptilAsı 
Son defa yapılan lisan inkılA· 

hının azameti karşısında bazı 
kitaplarda ecnebi kelimelerin 
ltızumıuz yere kullamlmaıı te· 
eastif edilecek bir hadisedir. 
Menli bir kitapta boğaz ve 
ıeçit kelimeleri . yerine "CoJ,, , 
100 yerine "cent,,, taksimat ke
limesi yerine udivision.,' billlür 
kelimesi yerine 11kristal,, kelime
lerinin kullanılması hiç doğru 
değildir. Hele biraz fransızca 

aaı-enmiş adamlann her cümlenin 
içinde fransızca kelime kullan
maları hiç tahammül edilmiye· 
cek bir vaziyettir. Bu gidişle 
lisanımız Şarkm tesirinden kur· 
tulup Garbın tesiri altına gir· 
mekteclir. 

Edinse 
,HULOSI 

Çankırı Postası 
Çankından lıtanbula haftada 

Dç gün posta gider ve gelir ve 
bu gidiş geliş gtin1eri arasında 
bir tezat vardır. Bu yüı:den va-

ziyeti ticariye ıarsılmaktadır. 
Poıta tevziatı iki mmtakaya ay
nlmab perşembe akşamı gelen 

posta ream.ileri, cumartesi gUnü 
tevzi ettirilmeli, ticarethanelerin 
mektuplan o gün verilmelidir. 

Çünki bunların cevabının cumar• 
tesi günft gönderilmesi zaruridir. 
Bu şekil yapılmazsa mektupların 

cevabımn 3 gün sonra verilmesi 
icap etmektedir. 

v. K. 

Cevaplarımız 
Diş tabibi A. Sarım Beye: 
Bahsettiğiniz mesele hakkın

da derhal Belediyeye müracaat 

ettik. HAdisenin tahkiki için alA
kadarlara emir verildi. Neticeyi 
aynca bildireceğiz efendim. 

ROMATiZMA AGRILA
RINI KESTIRINIZ 

Ağrıyan adclcleri fcvşetmck ve 
llUuke uğramıo mafsalları yumu· 
ıatmak n ağrıyı izale etmek lçfn 
hcmea SLOAN mahlGlilnü kulla• 
nııuz. Derhal enalcenin içine nU· 
fuz ederek iltihabı tahfif hassası. 
yeti Ye aertllk.Je ağ'n)'l izale eder. 
Romatizmadan mu.ıta.Cp binlerce 
kiti SLOAN ınabTnlünü kullan&· 
rak lyfl~mlşlerdlr. 
Romatbm•1 Bel •frıl!l, Siyatik, 
Sırt ajnlan, Burkulma, Bere ve 
aalr adale ağrılarına karşı 
SLOAN mahllllUnü kullanıunı 

Sloan's Lioiment 
-Ağrlıar.i -e1teı• 
-~~~ 

SON POSTA 

D .. nyada Olu Bitenler 
Amerikada Polisin Müdahale Ede· . "" . 
mıyecegı 

,,... Amerika da 
grev yapan işçi· 
lerin bir arada 
doJaşmaları, so
kakta gelip ge
çenlere dert a:ı
latmaları, bağı
rıp çağırmaları, 

nümayiş yapma
ları memnudur, 
polis derhal ya· 
katarına yapışır, 
ve mahkeme der• 
bal kararım verir. 

Bununla be
raber Nevyorkta 
moda mağazala· 
rında ve peru
kar dükkanla
rında çalışan kız

lar geçen hafta grev yapmışlar, 

Nevyorkta Bir Vak'a 

Nevyork zabısası iki hafta· 
danberi maskeli üç hırsızı ara
makla meşguldür. Heriflerin ai· 
maları gibi hüviyetleri de meç· 
huldür. Binaenaleyh zabıta bun• 
ları bulamamışbr. Fakat bulmak-
tan ümidini kesmiş değildir. 
Ergeç yakalanacaklarına emindir. 
Bakınız ne den? Bu Oç hırsız 
bir gece Misters Glaymby is
minde bir kadının aparbmamna 
girmişler. Kadını yalnız bulmuş• 
lar, rovelverlerini çıkararak: 

- Ya canını ya malını demişler. 
Kadın yüzlerinde siyah birer 

maske ve ellerinde kocaman birer 
rovelver .taşıyan bu haydutların 

• 
Bir Grev ilin Edildi 

sokak sokak dolaşmışlar ve polis ı 
tarafından en küçük bir muhale· 
fet bile görmemişlerdir. Bunun 
sebebi genç kızların bilyük bir 1 
kafile halinde değil, fakat ikişer 
ve nihayet dörder kişi olarak 
dolaşmaları, dertlerini de dil ye
rine yazı ile anlatmalarıdır. Fil
hakika bu genç kızlar, boğazla· 
rına birer liivha geçirmişler, yek-

Bu Da Başka 
Türlii 
Bir Garabet 

Çeçenlerde Kıbrıs adasında bir 
layan hadisesi olmuş, kanlı •e 
yangınlı safhalardan ııonra bırsbrıl

mıştı. lngiltere lıüküme.ti bu hadise
den sonra Kıbrısta biribiri arkasına 

1 
zecri tedbirler aldı ve birtahm yeni 
kanunlar, emirnameler, talimatname
ler lsdar etti. 

Bu isyan biidiacleri unasmda 
muhalifler Lefkoşa kasabasında 
Sarayönü denilen mevkide bulunan 
bir dut ağacının dibinde birkaç defa 
içtima yapmışlardır. i11yan bastırıl

dıktan ıonra tedbirlere girişen hükıi· 
met, lbu nğac:ın da yok edilmesine 
karar vermiş Ye derhal kökünden 
kestirtmiştir. Falrnt bu ağaç asırlar• 
danbcrl o meydana gölge yapan 
tarihi bir hediyedir. Bu sebeple Lef
ko9a ahalisinin çok canı sıkılmışbr. 

Şunu da ıöyliyelim ki hükumet 
Kıbrııtaki klüplerl do mahkemeye 
vermittir. Mahkeme, yeni neşredi
len klüpler kanunu mucibince bun
lann vaziyetlerini tetkik edecek, 
tabiidir iti birçoklarını kapatacaktır. 

diğerinden yir• 
mişer metre u• 
zak olarak dar
der ve ikişer 

kişi halinde bü· 
tün N evyork so· 
kaklarını dolat
mışlardır. 

Nevyorkta mo
da ve perukdr 
salonlannda çalı· 
şan genç kızların 

istedikleri şey yev
miyelerinin art
brılması ve iş 

saatlerinin de ek· 
siltilmesidir.Genç 
kızların istedik· 
lerini yapbrdık-
larını il!ve et

miye bilmeyiz lüzum var mıdır ? 

Bir Hizmetçinin Davası 

Mister~ Emma ve Aflakatı 
Londra Hukuk Mahkemesin

de bu hafta içinde garip bir dava 
rilyet edildi: Sara Turner adını 
taşıyan 33 yaşında bir hizmetçi 
kadın, Emma Smith ad1D1 taşı
yan hanımından dava ediyordu: 

- Bu kadın beni 20 yaşında 
iken hizmetine aldı ve o Yakitten 
beri tam 13 sene cebren evinde 
alıkoydu ve hizmetime mukabil de 
on para bile vermedi, diyordu. 

Misters, Emma Smith dürUst, 
namuslu ve bilhassa dindar tanın
mış bir kadındı, binaenaleyh 
herkes soruyordu: 

- Bu nasıl olabilir? 
karşısında korkmuş, çekmecesinin l 
anahtanm uzatmış, çekmecede 
( 700,000 ) Tiirk lirası kıymetinde 
mücevher varm~. Herifler bu 
mücevherleri alarak savuşmuşlar. 

Zabıtanın ümidi şu noktadadır: 
- Bu mücevlerler günün bi

rinde satılacak ve elbette bir ip 
ucu meydana çıkacaktır. Rcrımimiz 
Mister& Glaymby'y~ gasteriyor. 

Suale kimse cevap alamadı, 
çünkü Misters Smith muhakeme 
esnasında çıkardı, hizmetçisine 
20 bin frank tazminat verdi, 
hizmetçi de davadan vazgeçti. 

Haftanın Garip Vak'aları 

Ölen kız 26 yaşında 1 
idi, Parisin büyük mağa
u1lnrından birinde memur-
cu:lCinayetin sebebi kızın 

1 anııesine yapılan hakaretten 1 
dolayı babasını muahaze ' 
etmui ve nihayet baba-
sının evinf terJ. ederek 
yalnız başına yaşamak 1 
iıtemiı olmaaı dır. 

Kahire müddciumumiai, 

Mehmet Taha adını taıı· 

yan birisini aiyasi bir 

cürümden dolayı tevkif 

etmişti. Bu genç a~ılaca

ğındaa korkuyordu, ha· 
pishanede yemek yemedi, 

açlık.tan öldij. 

lngiliz zabıta&ı (Glas
kovv) dan Mis Elizabet 
Kampbel adını taşıyan 

bir g~nç kızı bir mağa-

zanın bodrumunda boğul
muş olarak buldu. Katili-

' 

ni aramıya başladı, fakat 
henüz mühim bir ip ucu 
elde edilmiş değildir. 

Fransanm Villemomble 
kasabasında Henri Boke 
adını taşıyan tam 67 ya
şında ihtiyar bir adam 
bir nevi cinnet buhranı 

eanasın da kızını öldür
müş, ıonra ıabıtaya kızın 

bir kazaya kurban gitti• 
ğini söylemiştir. 

Şubat 24 

ihtikar lvleselesi 

Ağır Cürümlerin 
Cezası Da 
Ağır Olur 

Günün en mfthim meselesW 
ihtikAr mücadelesi teşkil ediyOA 
Şeker üzerinde yapıldığı allkadar 
resmi Ye hususi makamlar t~ 
fından tesbit edilen ihtikar, bu
gün kanuni bir tetkik mevzuu 
olmuştur. Öyle sanıyomz ki bn
glln, yarın mesele mahkemeye 
intikal edecektir. Bu ihtikAr m• 
selesi cllmhuriyet tarihimizde 1111 
hadise olacakbr. Bu münasebetle 

uzak ve yakın günlerde ihtiklra 
karşı bazı ecnebi memleketlerde 

ve başlıca Fransada tatbik edilen 
bazı tetbirler aklımıza geldi. 

Fransa inkılabı kebirinde. 
inkılap ricali lnkılAba karp 
duranları tabur tabur giy~ 
tin'ln altına gönderirlerkea 
halkın cebinden yok yere fule 
para çeken muhtekirlerle de ut
raşmışlardır. Habrımızda kaldıp. 
na göre büyük ihtililin en kanla 
ve şiddetli devirlerinde bir lmıa 
muhtekirler de giyotinin ağır 
satırı altında can vermişlerdir. 
Fransa tarihi Terrör devrinin ha 
ıafhasına ait tafsilat ile doludm. 
O zaman muhtekirler bilAmuha
keme idam edilirlerdi. 

Unutmamalı ki şiddet devrfa. 
de herşey şiddetli olur. lhtikln 
müthiş gören inkılap ricali, ona 
cezasına da (Müthiş ) damgasmı 
vurmuştur. Tabiidir ki bugihı 
yaşadığımız devirde bUknml .. 
rln ve cezalann bu tarzda kanh 
bir şiddet taşıması mllmkün ft 

makbul değildir. 

Bir hAdise daha: 

lngiliz hnkümeti geçenlerde 
memlekete yeşil sebze ithalini 
menetti. 

İngiltereye sebze Fransanın fi
mal tarafındaki VilAyetlerden ithal 
olunuyordu. lngi1iz htıku;netl 
böyle bir karar verince Framm 
bahçıvanlarımn sebzeleri ellerinde 
kaldr. Fakat açık göz adamlu 
bolluk karşısında fiatlann dftf
memesini, bunun neticesi olarak 
halkın ucuzluğa ahşmamumı 
temin ıçın lngiltereye g6n
deremedikleri ıebzelerin mühim 
bir kısmını yaktılar. Bu suretle 
eski fiatları muhafaza ettiler. 
Fakat Fransa hükumeti buna 
haber alır almaz derhal o vilAyet
lere şöyle bir emir gönderdi: 

" Fiatlarm tabii şekilde uc11> 
lamasına mani olmak içha 
mahsullerini imha edenler derhal 
mahLemeye verileceklerdir. Ba 
hareketin cezası kanunen haplıl 
ve para cezasıdır. ,, 

Açık göz çiftçiler bu emir 
karşısında şüt dökmUş kedi siM 
kaldılar ve müşteriler de uC111 

ıebze yemek 1.mkinını buldulu • 

• 
Rusyada lktısadi Casusların 

MahkQmiyeti 
Moskova 23 - Mahkeme, 

Sovyet ticaretini baltalamall 
töhmetlle meyva ve sebze tröstl 
memurlarından üç kişiyi mahkem 
etmiştir. 

Almanya Tamirat Parası 
Vermiyecek 

Berlin. 23 - Maliye Nazın. 
Almanyanın ( 1) temmuzda tami
rat namile bir para tediye • 
miyeceğini beyan etmiştir. 
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Abdülhamidi Tekkelere Bağlıyan 
~ençliğinde Geçirdiği Bir Vehimdi 
O, Bir Tekkede Okunduktan Sonra Vehminden Kurtulmuş 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-240-
15 Mart 917 

Abdillhamit, bu sabah kalktığı 
zaman sol tarafında bir ağn his· 
aettiğini s&yledi. Fakat banyodan 
aonra geçti. Şimdi de romatizma· 
ilin kalbine sirayet etmesinden 
korkuyor. Bu milnasebetle bugün 
Jine çok enteresan bir vak'a 

anlatb: 
- Yirmi Oç, yirmi dört yaş

lannda idim. Henüz makama 
selmcmiştim. Birdenbire vücu· 
dumda bir kesiklik, kalbimde bir 
çarpıntı hasıl oldu. Tabii bunu 
merak ederek doktorlara müra· 
caat ettim. Muayene ettiler: 

- Yeni teehhül ettiniz. İtidal 
lizere hareket etmemişsiniz. On· 
elan ileri geliyor. 

Dediler. Ben bu tavsiyeyi na· 
lan dikkate aldım. Hayabmı da 
ona göre tanzim ettim. Lakin 
çarpıntı yine arasıra geliyor ve 
beni mustarip ediyordu. O esnada 
bir doktorum vardı. Adına Klz 
Mehmet Bey derlerdi. Meğer 
onda da kalp hastalığı varmış. 
Bir p bana dedi ki: 

- Ben doktorum. Tabii ken
dimi anlıyorum. Herhalde bende 
kalp hastalığı var. Kendimi ~rka· 
dqlara gösteriyorum. Ban~ bırş~y 
aöylemiyorlar. Rica ederım, sız 
beni birkaç doktora gösterin. Size 
doğrusunu söylerler. Siz de bana 
llSylersiniz. 

1 

fun olan ( Şeyh Nizamettin Haz· 
retleri ) nin merkadindeki eşiğe 
secde ettim. Yüzümü gözümll 
sürdüm, O zaman bana bir bUzün 
geldi. Ağlıya, ağlıya kendimden 
geçtim. Bilmem nekadar kalmışım. 
Bu cezbe halinden sonra kendime 
geldiğim vakit adeta dünyaya 
yeni geldiğimi zannettim •• Türb~ 
darlara ve orada bulunanlara 
bahıişler verdim. Türbeyi de mü· 
kemmelen tamir ettirttim. Ham· 
dolsun, bu suretle o müziç merak 
ve hastalıktan kurtuldum. 

lf. 
Dedi. Abdülhamidin bu hika· 

yesi de, babl itikadlara, Şeyh ve 
tekkelere nckadar merbut oldu· 
ğunu sarahaten 
misaldır. 

gösteren bir 

14 Mart 917 

( Meclisi Meb "usan ) ın içtima 
müddeti mart nihayetine kadar 
temdit edildi. Bugün bundan 
ba!ıseden Abdülhamit, sözü dön· 
dürüp dolaştırarak şahıslar üze· 
rine getirdi. Sonra: 

- Şu aralık Sait veyahut 
Kamil paşalardan birinin iktidar 
mevkiinde olmadığı çok büyük 
bir isabettir. Eğer sağ olup ta 
makamda bulunsalardı, tereddüt 
ye evhamlarile milletin başına 
muhakkak bir fellket sretil'İr· 

lerdi. 
DDnyada mes'uliyet korkusu 

kadar fena hiçbir şey yoktur. 
Ne ise, onların vefab, ( ayni rah
met ) oldu... Hele Sa it Paşa, biç 
kimse ile geçinemezdi. Bir aralık 
bütün hükumet ricalini kendin· 
den nefret ettirmişti. Bana mil· 
racaat ettiler: 

- Bu adam burada kaldıkça 
rahat iş görmenin imkanı yok. 

Borsaya veyahut başka bir yere 
vatilikle gönderseniz. 

Dediler. Vaziyeti tetkik ettim. 
Şikayetçilere hak verdim. Ken
disini celbettim. Hakikati olduğu 
sıibi söyledim : 

- Sizi oraya memuren gön
derirsem, birçok dedikodu olur. 
Siz kendiliğinizden tebdilhavaya 
gidiyor gibi yapımı: ve bir müd· 
det Buraada kalınız. 

Dedim. Adeta, kendisini tn
yanet ettim. Halbuki o, buna 
bqka bir mnna yermiş. Doğruca 
kendisinin fransızca hocası olan 
Artin Patanın e'rioe gitmif, ben
den tiklyet etmit : 

- Ben, kendisine bu kadar 
hizmet ettim. Şimdi beni Bursaya 
ncfyediyor. 

Demiş. Arlin paşa da: 
- Böyle birşey memul etmem. 

Zira size karşı teveccühü şahane· 
leri olduğunu bilirim. Hiç evha· 
ma kapılmayınız. 

Diye cevap vermiş. Halbuki 
o bu sözlere de itimat etmemiş. 
Gitmiş, İngiltere acfarcthanesine 
iltica etmiş... Bunu haber alınca 
çok müteessir oldum. Hemen bir 
kaç kişi gönderdim. Böyle vahi 
sebeplerle hem keneli başına, 
hem de bizim başımıza bir 
İf çıkarmadan konağına avdet 
etmesini bilvasıta nasihat ettim. 
Ondan ıonra onun aleyhindeki 
vtıkelAya karşı müdafaa etmek 
için göğilı gerdim. 

Abdülhamit, buraya gelince 
durdu. Derin bir aGğüı ıeçirelik· 
ten sonra: 

- Likin .• ? benim bu iyilik· 
lerimi bilmedı. Bu iyiliklerime, 
fenalıkla mukabele gösterdi. 

Dedi ve ıUkut etti. 
( Arkaaı Hr) 

Resminizi Bize 

Ben o ıamana kadar, kalp has· 
talığına ehemmiyet vermezdim. 
Fakat Mehmet Beyin bu sözleri 
beni ikaz etti. Birgü~ doktorları 
topladım. Mehmet Beyi muayene 
ettirelim. Kalp hastalığı olduğu 
tahakkuk etti. Bunun üzerine 
benim de merakım arttı. Doktor· 
lardan inceden inceye malümat 
ald·m. Sonra da kalp dinlemiye 
mahsus olan marpuçlu aletten 
bir tane aldım. Günde birkaç ke
re kendi kalbimi dinlemekle 
beraber sarayda kalfaların da 
her gün kalplerini dinler: 

.. lf. 

Gönderiniz, 

"'" 

- Senin kalbinde bozukluk var. 
Sende de darlık var •• 

Diye hükümler verirdim .. Arlık 
ben bu işe okadar ehemmiyet 
•erdim ki, git gide adeta bende 
bir merak peyda oldu, günler 
reçtikçe kalbim zayıflıyor, çarpın· 
bm arbyor, adeta bu hastalık
tan 6leceğime bir kanaat hbıl 
oluyordu. Önüme gelen doktora 
muayene oluyor, fakat verdikleri 

\aminata bir tfirlü kani olmıyordum. 
Ôyle bir hlle geldim ki, merdiven 
inip çıkmaktan bile korkardım •• 
Sarayda bir doktor bulunmadıkça 
Jatıp uyuyamazdım. Birgün bana 
(Balıklı) dairi tekkeye gidip o
kunmayı tavsiye ettiler. içimden 
relen bir hisle, derhal bu tavsi· 
Jeyi kabul ettim. Fakat oraya 
-.ıı gidecektim? Araba ile gitsem 
Sarsılmak tehlikesi vardı. Hemen 
at haur ettirdim. Hafif bir yilrü· 
JUşle tekkey gittim. Orada med· 

Size Tabiafinizi Söyligelim •.. 

MUAMMER 

ması lizımgelir. 

• 

EF. ; Zekidir. 1 
Oyunu daha 
çok ıever, 

kendini kayt 
ve kuyuda ta
bi tutmaz. Gö-
xü pekçedir 
mektep çan· 

tasını ve ki
taplannı mun

tazam tutması 
ve eyi kullan· 

80 AHMET 
B. ; " Küçük 
resim,, Serimli 
bir yawudur. 
( Henliz çok 
küçllk oldu
ğundan ahlaki 
tabiatleri te· 
ıekkül etme
miş ve binne-

netice tahli-

line lmkln görülcmemi§tir.) 

M. EMİN B. ; Güleryiizlü, ne
ıeli ve uyıal· 
dır. Rahatına 
pek dDıkUn· 
lük g6ste;.. 
mex, menfa· 
atlerlndcn baş· 
kalannı da is
tifade ettirmi· 

ye mBtema· 
yildir. intizam 

kuyudatını ih· 
mll eder, olduğu fibi g6r6nü~ıPJib
net ve mepkkate mütehammildir. 

• 84 ŞEVKlYE H. : ( F ototrafı 
dercedilmiyecek) E• •e elifJerin
de muvaffak olur, babayani, aa
de ve mütevazıdır. Dindardır. 
Temizlik hususunda titizlik gös
terir. laraf sapmaz, parayı idareli 
kullanır. Çok ldmae ile ahbap 
olmaz, daha ziyade kendi lle
mindedir. 

1 Fotolraf Talılll Kııpomına 
~Sayfamızda bulacaksınıL 

Sayfa 9 

BİZİM 
DAKTI O 

Bugünün 
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Annem, henüz itten gelmifti. 
Beni görür görmez sordu: 

- Hasta mısın? .• 

Haykıra haykıra ağlamak ih· 
tiyacını güç zaptederek cevap 
verdim: 

- Biraz fazla ç.alıştım anne •• 
Fena halde başım airıyor. 

Halbuki başım değil.. Acına

cak bir surette kalbim ağrıyordu. 

Yatağımda, mütemadiyen bir 
taraftan obür tarafa dönerken, 
annem kendi yatağından bqım 
kaldırdı: 

- Yine uyumuyor muaun 
Kevser? 

Diye sordu. Demek, o da 
uyumamıştı. 

- Başım çok ağnyor anne. 

Diye cevap verdim. Ve.. B~ 
nim yüzümden müphem endi
ıelere kapılarak gizli gizli ıstırap 
çeken ve bu çektiklerini bana 
hissettirmek iatemiyen annemi, 
daha fazla muztarip etmemek 
iç.in zorla uyumıya kendimi c•b· 
rettim. 

Akşamdanberi kalbime hitap 
eden o haşin ve insafsız ses, 
yavaş yavaş uzaklaşan bir aksi 
seda gibi daha derinden a-eliyor, 
ve yine o ıualleri tekrar edi· 
yordu: 

Bizim daktilo ... 
karşı bir istihfaf 
değil mi? ... 

Bu, bana 
•• hakaret 

Sait Beyin, on gftn bu ı<izü 

s5ylemiye hakkı olabilirdi. Çün· 
ki o zaman, onunla aramızdaki 

alaka, bir işçilikle bir patron
luktan ibaretti. Fakat bugün? •• 
buglin ben onun resmen nişanlısı 
idim. Beni o suretle tanıması, 
icap edenlere de o ıuretle tanıt· 
ması lizımgelmez miydi? •• Bugün 
benim (meşru hüviyet ve mevkii) 
mi ıaklıyan bu adam, acaba 
yarın herhangi bir sebeple bana 
karşı infial hlsıl ederse: Benim 
önümde dikilerek, ıözlerimin 
içine baka baka: 

- Vaktile sen, bir daktilo 
parçası idin.. Seni ben adam 
ettim. bu mcvkie ben çıkardım. 

Demiyecek mi.. Kalbimin en 
ince ve hassa• noktalamı • yine 
bugünkü gibi, belki de daha 

ziyade - kınp incitmiyecek miydi? •. 

Acaba onun yerinde Fahir 
olsaydı, o da mı bayle aöyliye· 
cekti?. O da mı benim şerefsiz 
ve kıymetsiz mevkiimi her vesile 
ile bana ihtar edecekti?.. Oh, 
ıüphesiz.. Bu, pek fOphesiz değil 
mi?.. Nihayet o da bir er· 
kek.. Nihayet o da yaradılışı 
itibarile bir Sait Bey değil mi? .. 
Nihayet o da erkeklik hodglm ve 
mağrur cibilliyetinden kudret •e 
imtiyaz alan {bir mablfik değil 
mi?.. Belki biraz terbiye, belki 
biraz hassasiyet, onu daha ıilslU 
gösteriyor. Fakat yann bu ıllı
lerin yaldızları döküldilğü zaman 
Fahir Beyin yaldızlı maskesinin 
altından nihayet bir ( Sait Bey )in 
kirli tenekeden başka bir şey 
olmıyan çehresi ,ıkmıyacak mı? •• 

Romanı 

Yaun : Z. Şakir 

Beş gün evvel, Sirkeci cad
delerinde benden nemli gözleri, 
titriyen dudakları, bükülen boyna 
ile öksüz bir çocuk gibi sev
gi ve muhabbet istiyen.. b~ 
nim cinsiyetimin leziz varlığının 
aç ruhunu ve hassasiyetini do
yurmak için bir parça aık gıdaıı 
dilenen Fahir, benden yüz bula· 
mayınca derhal Zebraya koşmadı 
mı?.. Kapı kapı gezen ve her 
kapıdan liituf ve merhamet ümit 
eden arsız bir dilenci gibi Zeb
raya koşarak bana oynadığı o~ 
nu ona da oynamadı mı? •• , 

Bana Aşık olduğunu söylüyor
du. Şüphesiz, ona da ayni s5zleri 
sayledi. Onun önünde de boy· 
nunu btilrtU. Onun karşısında 
dudaklan titredi. Onun karşısın· 
da da gözlerinin içi nemlendi.. 
Aık bu mudur? Sevgi bu mudur? 

Ya senra o herif.. Vedat 
olacak, o kedi ruhlu mahluk .. 
Bana olan sevgisini, ilk gününden 
son gününe kadar kirli tırnakla· 
nnı göstermekle izlıar etmiye 
çalışan o kıskanç ve kudurmuş 

hayvan .. 

işte bunların iiçü de, ayn ayn 
maske taşıdıkları halde, hepsi do 
bir çehre içinde, nihayet bir er
kek çehresinin çerçivesi içinde 
toplanmıyorlar ma?. 
. . . . . . . . . . . .. 

,.. 
Annem, sabah namazına kalk· 

mıştı. İdare lambasının küçük ve 
yuvar1ak şişesinden ıızan ölgiin 

ve titrek bir ziya, anneme aksediyor, 
onun simasındaki hatlan daha ~ 
yade derinleştiriyordu. Yattığım 
yerde biç kımıldamadan bu si
mayı tetkik ettim. Zavallı anne· 
ciğim, bu aon zamanlarda neka· 
dar bozulmuştu. Eskiden, bütün 
zaruretine rağmen yine mem· 
nun ve mllsterih olan bu si· 
mada, timdi meçhul ve müphem 
bir korkunun eza ve ıstıraplarını 
söyliyen hazin bir ifade vardı. 
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Sait Beyle nişanlandıktan 
ıonra yazıhanedeki vaziyetim 
biraz değişmişti. Eskisi gibi pat· 
ron korkusundan sabah karan· 
lıkları sokağa atılmıyor ve yol
larda da koşa koşa yöriimüyor· 
dum. Bazan yarım saat, hatta, 
bir saat teahhurla giderek işe 
başlıyordum. Bugün; evd~ . h~çbir 
işim olmadığı halde, bılıltıznm 
geç kaldım . 

( Arkası var ) 

( Sinema Ve Tigatrolar ] 

Al.KAZAR - Soıı bölLik 

ALEMDAR -Amiral Blrd,Blltüo Hayat 

ARTlSTIK - l'ı•m. Duba rrl 

ASRI - Aşk oğrunda cu11a 

ELHAMRA - Kongre eğleniyor 
ETUVAL - Göl Cehennemi 

<il.ORYA - L\uatata 

HU.AL - Kanla vcnedik 

KEMAi.. B. - Volıa aahtlle inde 

lı\AjlK - Alc• ,arkı•ı 

lılf.LEK - Aıiı.ımdıı.n d ef 1 

MlLLI - Dul Nı,anh 

0 .r'ERA - Aya llşık 

ŞlK - Yanık ka lpler 

Kadlk!JJ SUrcyya - Amcri ah bakir er 

1 CsK.ODAR HALE - Kml Raks 
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Umumi Harp Nasd Patladı ? 

Nakleden: H. R. -95- Yasan: E1111l Lrıdolı 
- Kmm Doktora Semi Elrreme -

"F eli.ket Geliyor; Ayaklanmızın Ucun
dadır. Bundan Biz Mes'ul Değiliz.,, 

Br6kael karp dmamadı. So-1 
kaklar on binlerce adamm 
ayak 1eai ile inliym, Joreain 
Sulh temenniyabm izhar et
tiği halkın nefeai ve nftJlua 
henUz aksini kaybetmemlftir. 
komite federal daha camarteaiD
dea itibaren bdm erkek bltlD 
laalka mllthif tezaharata Üyet 
ediyor. 

Fakat pazar lflnl ba tlaftt 
pi baraloldL Belçilranm talD 
hayret verid bir 6'atle bnr
makta icU. Sirin de U. lclan 
eden V andenelcl birçok clela 
naarete aitti. ba,lk farba 
11am1aa Almanlara bqıa malra-
ftlDetl taahlalt •• hattl Vlkell 
Meclisine pmeJI kaba1 etil n 
ertui ... her tarafta ...... 
cek olu bey••um.,t lraleme 
aldı: 

- S-,aliatl• ...... cleiil-
6 f Felaket ıeUJor, ayaldan
amaa acandacbr. Bu farb ...-•t 
lçiıade. llerimiacle tek bir fikir 
lalkimclirı 

11 llemleketimlt pek ,U.. 
bir zamanda keacliaiai bir latiJA. 
p karp mlldafaa uraretinde 
lralacakbr. o ..... yapalaellk alı-
pte karp kendi memleketimizin 
taayabm mndafaa sadedinde en 
bUylk bir h•mısetle d&jtlfece

iiz. Fakat ba korkunç ftlİyette 
Wle bizim ancak Entemuiyonale 
mal bulunduiumuzu unatmıyacak 

•• topraklanmazla telifi kabil 
olduğa niapette ve iyilik ve kar-
de lik hislerinize udık kalacak
llDIL " Diyordu. .. 

Ertesi gln fırk1111111 pnteıı 
karilerini g&nnllD yazılmıya davet 
ediyor ve insanlık uğrunda ilmek 

Hünleria ve V andallana b
aulanna itaata mecbur lblmak
taa nlldar • cllmlelerilli JUi,.. 

* ParWe karar haUra tAblcB. 

Almaa taraftan fuob - bl
Jlktl, fakat lmk ._. enel 
olclup pi blklmetle taha 
tabana 11t olclujunclaa amaml 
srev İlllll harp ile dabili harp
ten birini ihtiyara blıJorda. 
Fraaucla mltteacHt wy.u.t 
latıkGmetler ıelip pçmlfti: 

Viyiaai. meclla reW; lttalft, 
ıeaç dahiliye DUlft;... bur
juva olmakla beraber dalaa din 
90qalilt idiler. Gerçi Hamanit6-
ain aclamlarile ç~tin bir mtlca
dele halinde idiler, fakat mah
felleri tec:lalınl ediyerda; plasen 
yekdiğerine d&fman delillerdi. 
Cemiyette, orduda, zaderln ua-
1111da kalpleri onlarm kitaplana-
dan alınmıf heyecanlarla çarpan 
radikal reisler dolu icU. Banlarm 
laarslan biribirine nnfm ediyor; 
kabul edildikleri de yoktur, red
dedildikleri de yoktur. 

Ba •alaadaa 111 netice 
•lda ki. PuUte, ba ik!erd• 

/il A••m •nılHı•ı anı•ında ıniitAlı 6lr lcarıılaşlftll 

farlralana reisleri ulu bir temua J ellerini aakitane uktalar. Şimal 
tirdiler; bliylk tehirlerde fırka- ıanmn etrafım halk earmafb. 
lar .uuındaki uçurum ne kadar Çiçekler, bayraklar, batnfmalar, 
tenlfM allkad~an bir birile tarlalar... Her tarafı doldura-
o ili.bette daha zıyade yalan ya- yordu. Bir amiral arabuandua bu 
pdıldanndua ba mada yalnıı çıltuı halka batırdı: 
çok ileri farkalann adamlan itillf 
hariclDc:le kalc:hlar. Renoclel U. - •itidali... Zamua olar ld 
Klemamo: intikam ile dostluk... dkat: herşeyl ifade ederi Kadere 

Reisler Pariaten uzatka idiler. hllkilm edemeyiz, fakat dakikw 
Puvankare nihayet Fransa sahille- gelince Fransanm lıuır buluna• 
rini 16rdll ve husual trenine atlı- cağma kaniizf" 
yarak bir ıaat evvel Parise koıtu. Ertesi glln 6ileyin, yine ayni 
Pariae perıembe akşama &ğleyia gara Jores geliyordu. Ayni heyecan 
girdL g6rilld0: O, Çann yanından gel• 

Garda muzaffer bir jeueral 
geliyormUf gibi bir istikbal vardi, 
zabitler, amiraller, meb'ualar, 
Akademi azalan, şairler... Fakat, 
bu mesti içinde reiıin nazarlan, 
lzvolıkinin ve lngiltere aefirinin 
nazarlarım aram. Bunlar ıelip 

Mısır 
Kredi 
Fonsigesi 

15 tubatta çekilen 1886 M

nui tahYillP--inin (595) inci kefl
cleainde (1286~4) numarala tahvil 
(50) bin &ank kazanaufbr. Ata
iıdald (25) tahvil de (1000) er 
frank amorti alacaldarcbr. 

120 59842 64019 97319 
100514 ıı 1711 122357 124278 
137 UD l.teım 181004 194.586 
200784 217064 218048 238124 
244830 256991 2tB188 28.121 
295414 29829'l 314627 356842 
36316 

1903 Tahvilleri 
19°'1 ıeneai tahvillerinden 

( 585790 ) namaralı11 ( 50 ) bin 
frank kuanm•fbr. Apjada nu
maralan yazah ( 25 ) tahvil de 
(1000) er frank amorti alacakbr. 
409291 414206 416251 421369 
434282 434336 461474 478530 
499370 511253 520326 591220 
610439 627773 &11058 637917 
845774 652882 863562 894728 
188547 728922 7D173 757248 

miyordu. O, kardeşliğe sadakate 
ahtll peyman eden ka rimlerin ya
madan geliyordu. Onun da bpla 
PuYankare gibi Parise biran eY. 
vel girebilmek için aabır •• ta
kati kalmamaşbr. 

(Arka• ftl') 

ıKaçakçılar Mısırdan 
Çıkarılıyor 

Kahire, (Hususi) - fflldlmet 
ecnebi tebaasıbdaa bualannıa 
yerli kaçakçılarla birleşerek 
M111n kokain, esrar Ye afyoa 
aoktuklanm teabit etmlftir. HG-
ktmet ba kaçakça ecneblleria 
hudut haricine çakanlmılan lçla 
memup oldukları kouol--.e
lere mllrııcaat ederek muvafakat. 
leriai almlfbr. ilk parti olarak 
Uç ecnebi hudut harici edilmittlr. 

19 1 1 Tahvilleri 
1911 aenell tahvillerinden 

(34475'1) numaralı tahvil (50) bin 
lira kazanmıştır. Aıağıdıki ( 25 ) 
tahvil (1000) er frank amorti ala
caklardır. 

12619 26576 43317 88382 
92197 9'l413 104724 129872 

133754 134944 144800 172659 
172776 185166 2m828 212633 
278867 287357 299102 305851 
306940 314001 326484 368888 
390388 

Şaltıt il 

BIBlYB 
Bu Sütunda Hergün 

Malwrirl: a,... .\lolN Coata- Terclme eden: BeldN Sedlll 

Yabani Erikler 
Evvelki Hikayelerin 

Hulasası 
Muharririn alle.t, 11 Slamp " h
aıtnde bir aile ile doattur. Bir 

••bala, • Slamp " lar, koruda 
yabani erik topl .. mya gtd .. 
celderdlr " muhurlrin ali• 
sini de ba se:llntl1• çatır· 

mıılardır. Fakat iki aUe ara
•ıncla, belki de rekabet yldndm, 

bir .otuklak mevctlt oldu ... 
lpa, muharririn aun•i ba gezla

tl1• ptmek i•temez, çoeupna 
elladea ,.akalar, kı1afeti mi• 
•alt olmacbpu baban• ederek 
lslr diler. 

-3-
Mn.Slump biç latifinl boz

m1clu: A. o glllel elbiHJi çıka
rana kadar beldi7ebiliriz, diyorda. 
Fakat IDDem lmarank batil• 
olma• ipreti veriyordu. 

Mn. Slump dizginleri çekiyor, 
atlara balınJorda. Son Ben sana 
llylemiftlm, ıtlrl)tllll ftdalar •• 
arabanın talardm arumda kay
~lmllfla. 

Annem en yllrtlrkm bili 
elimi tutuyordu. Eve girer glı-

ma bana d6nerelc O imanlarla 
ahiden ıidecek miydin? Diye 
mordu. 

Ben: BltGn ıece acakta aya
, .... aklar, dedim. 

Annem titredi: Sahi onlarla 
ıider miydin? 

Ben annemin btıttln dlltllntlp 
a&yledilderini lıiuederek kendiır.l 
mlldafaaye çalıpyordum. Amma 
Mn. Guare de onlarla beraberclL 

Sahi fidecek miydin? 
Evet. 
Annem uzun zaman pencere

den çayımı ufuklanm aeyrettik• 
ten sonra merakla yilzflme bakb. 
Belki daha iyi olurdu, dedi ve 
d6nerek kabvalb mauamı top
lamıya bqla.dı. 

Ertesi glln IOkakta oynadım • 
Eberi 6jle iistleri vaktimi mllr
._. •taçlan albnda YeJll aletler 
daraa barakama arkamda, il.
timde at ainelderi ve açık mal 
penaneler dinen hendekte geçi-

rirdim. Fakat o ıGn hep Jolcla,. 
clun. Annem beni bir k... çap. 
rarak .,..... koçanı tafatb, bir 
kwe ele ati• vakti yamarta top
latb. OçllDcl defa çatmaca ea
difeliydi. 

Eter Slamplar geçene ulaa 
onlardan erik ı.teme, tleclL 

Annem latiyecetiml blliyordae 
Eter ftl'lllek isterlene aakua 

alma. 
- Ne diyeyim 1 
- Bizim onlan yemediğimizi 

llylenin. 
-Ya almıya mecbur ec:lerlenel 
- Kabul etmezsin. 
Slumplar g&rllndllğll zaman 

atlar yllrtıyorlardı. Ninilcan, on 
bet mil atede olduğa için yo
ralmuılarda. Araba ıeçerken 

çocuklarla konupcaiımı zamıet
mlftlm, fakat araba tam bana 
pldqmca Mn. Slamp bir .ağilt 
clah ile atlara Od ken vurdu. 

Atlar koıUfbdar ve uaba yola 
geçti. 

En arka ııraclald çocuklar 
bana doiru bakıyorlardı. Gnlerek 
ellerini salladılar. Clably arkaya 
eğilerek bir avuç erik aldı. 

Araba her halde JU'IYa kadar 
erikle doluydu. Clubly elindekileri 
bana athktan sonra bir avuç dahi 
aldı. Erikler tutmama Yakit kal
madan kalın tozun içine 16ml
lllp c:latıldılar. 

Erikler afak Ye lmmızıycLler. 
Parmaldanmla tattap. umaa 
aıcak 11cakblar. Elbisemin etef11e 
onlan temizledikten aonra &ali

filme cloldurdam. Kalbim çarpa
rak 1DDeme kOfUp ketfettijiml 
anlatmadan enel bir taae,t Pi 
meruimle yemeji bekliyordam. 

Annem bana ppmama nklt 
bırakmadan: Onlan toplll'lma 
ı&rdlller mı7 Dedi. 

Kendimi ClablJ Shmıp s1111 
•in açık hareketail clmuyor dl-
fbdtlm. ÔDllilmclea iki erik 
dllfeae kadar ,aldllm. E...t top-
rata d&fer d&flnu toplacl•m. 
Arlralannclaa, -ıetekl* ecl.U.. 
diye bapdım. 

Annem bAJl memm delil .. 
At onlara, declL Hu halde '°'" 
kakla una ablmıf teJleri yemek 
Utemeaial 

Konuşmak gDçtO. Anneme 
yaklqarak kulajma fmldadıım 

Ne olur onlan abmyayıml 
Annem odayı terkettl. Geri 

gelene kadar epey ftkit geçmif 
gibiydi. Beni lmcaklıyualc Haydi 
onlan g~tllr tulumbada gllzelce 
y ka, dedi. Yerken ya•q yemlye 
dikkat et Ye derilerini yeme. 

Pek çok yiyemiyeceWa, 
Çtınki acı ve yenecek te)'ı. 
olmadıjını g&recekainl 

Sessizce dıpn çıkbm. lçimdea 
onlarm aizama yabani balm 
acayip! ÇAfDİalal nrdilfal, rhefia 
olqadıjı kamlar kadar temua 

11cak olduklanm •• onlar da 
eğik clallaı albnda aba ...,.. 
Iİhriliİ buldutuma blldiiim halele 
buma anaeme bir tirli llJliJ~ 
miyeceiiml biliyordum. 

Ç&ald mlrakta Wr tanı ' 1 
... tatmqbm. 

SON 

Konserli Koaf•ans 
ltaıyada Bolopa KOlllelftıo 

taftl'llldan pllp birkaç ı&n tela
rimilde kalacak olan ltaıyaa plııı 
yaniatlerindea Prof. Ceure Va
labreıa. lnlmllıdeld Pazart..ı 
akpmaı Beyoilunda Km d'ltaı
ya aaloalannda konaerli bir koa
ferau verilecektir. Duhuliye her
kea için serbest ve lcretai~. 

Selim Sırrı Beyin 
Konferan11 

Yann akp.m -t aeklı ba
çukta radyoda Selim Sım Beyin 
yerecetl konferamm me'ft88 
·Baballr .. ewlltlarla bıtbfthll. 
dlr. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ--:;= 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
RIZA TEVFIGIN 

ZABIT ONU 
TIRAŞINI DINLIYEN 

DELi SANMIŞTI! 
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Hayli azun afiren bir bekle
Jllt- ...,. koğuıa çay geldi. 
Mllteakıben de yanında bir ter
cüman olduğu halde genç bir 

zabit boy g6sterdi. Nihayet mtı
llzim rütbesini haiz olan bu 
ecnebi zabitin koğup girmesi, 
V abidettinin HDrriyet •• ltilif 
merkezine gelmesi kadar mnlıim 
bir tesir yapb. Uzanıp yatanlar, 
arkumı cluftl'll .erip konuşanlar 

Ye hatta başına bir battaniye 
pkip on bir bin • Ya bayi " 
malamıya çalqan Sadık Bey, 
laep birden fırlamışlardı, ayağa 

kalkmlflardı, el pençe divan 
durup ıenç mülizime bakı-
10rlardı. 

Tefkillt Vaptıntz M1? 
Zahit, Hfaretbanedeki kltip 

..... aellm Termiye tenezzlll 
etmedi, yanındaki tercllmana iki 
•elime ı6yledi, o da berbat bir 
ei•e ile o ilkleri Tlrkçeye çemdi: 

- T 8flrillt yapbmz mı? 
Hlrriyet n ltilAfçdar, biribir

lerlnin ytlz&ne bakblar. Suali 

aıalamamlflar, anlıyamamıtlardı. 
Zabit, hansıi tetkilAttan Ye ne 
pbl hfldllttan b•hwdiyordu? 
Onlar, bir nevi teıkillt biliyor-

larda. Tirldüiiln kuvvetli olması· 
• lllemiyen amurlara yine 
TDrldlk aranna vaitlerde balu
aup taraftar kazanmak, memu
riJetleri pa1l&1mak auretile bir 
firket karmak usulibae ıikd 
lclUer. Bu wkuf ile bir fırka 
tetkll etmiflerdL Şimdi o teşki
lat, flbaet ,eren kirli bir kar 
klmesi gibi erimişti. Kendilerine 
,ardam vadeden unıurlar, blltlln 
cina1etlerini lnklr ederek nefis. 
lerini tezkiyeye çalıpyorlardı. 

Memuriyetler elden gitmifti, 
keaclilerine mensup memurlar 
lft• koğuılarda Ye fUl'&cla bura
da li1ribai1yorlardı. Böyle bir 
lnhlzam, lnhilAI, ve izmihlal 
clakikumda hangi tqkilit 
IOl'Ulayordu? 

Zabit Suali Tekrarladı 
Kalabalıktan kimsenin cevap 

Yermedijini g&llnce o bozuk ti· 
Yeli terdlman, ıuali tekrarladı : 

- Tlrkçe konqu7orum, an
hyor muaUDUZ? Zabit Ef. aora-
Jen Arumcla tetkilit yapbaız 
•ı? idare komiteniz var mı ? 

Rıza Temk, ilerilec:H; 

- Kafama fimdi dank dedi. 
içİlllzden bir mlimessil heyet 
leÇilip aeçilmediğini aoruyor
IUDaz? 

Ve ıonra terclimanla Tlirkçe 
•onutmayı zill sayarak zabite 
clGndll, frenkçe izahat verdi : 

- Çok zeki bir insanla te
terrllf ettiğimi anlıyorum. Çiinki 
Jllzilmllze bakar bakmaz içimizi 
llrdlntlz, ilk hamlede ruhi ku
-.Smuzu ketfettiniz. Evet, asa• 
letmeap. GBriiftlnüz doğrudur. 

(oqui1 MJOD) balali&ade ya· 

Zabitin" Deli 1" hitabı 
üzerine filozof ıu beyti 
mınldandı: '' Tigi sertizi 
zekamız kırk yararken 
bir kılı, Biz dahi mecnun 
isek kimdir cihanın 
ikıli?n 

yayız, çok genyız. HDrriyet ye 
itilaf için organizasyon, tamamen 
•absurde - mümteni" dir. Dikkat 
buyuruyorsunuz ya, absürd di· 

yorum, emposibl demiyorum. 
Çünkü abıiirde, akim sağır dav
ranıp ta idrak edemediii keyfi· 
yete ıtlak olunur. TeşlriJAt mese
lesinde biz, o akıl eaiırbjı ile 
maltilOz. 

FelAketi idare Komitesi 
işaret buyurduğmaas veç-

hile aramazda, bir • F ellketi 
idare komitesi " teşkil etmek il· 
zımdı. Halbuki bu lnzumu taakkul 
Ye kabul için evvel beeyyeJ ar-
kadaşlarda • La perception de 
l'espace • meklm idrak ,. kabili
yeti bulunmalıdır. Bu kabiliyetten 
( accomodation • muhite uymak ) 
keyfiyeti doğar. Bir uzvun yazi
failli s&iirken karplqüileceji 
ahvale ve icabata kenaıni uydur
ması llzamdır. Aklcomodaıion ela 
budur. Gel de •en bunu bizim 
yoldaşlara anlat. Maamafib zati
llinizin ıu müdahalesi.n 

Zabit, hayran hayran, ba deli 
tekerlemesini dinliyordu. S6zln 
uzadıjuu görünce tercllmaaa 
döndü ve sordu: 

- Bu adamı tanır mısnn ? 
Rıza Tevfik, onun mlapet 

yeya menfi, cevap vermesine 

meyclm bD'akmacla. Sat elı.ln 
bq parmaj1na ktirldB paltosunun 
albncla Jeleiüain koltapaa ıe
çirdi; 

GDIU Tarife Na Hacet ... 
- Tllrkçede methur bir llz 

nrdır ı •cwo tarife .. hacet, ne 
çiçektir biliriz I" Derler. Beni de 
bir çiçek, meşhur bir çiçek uya· 
bilirsiniz. loit Corcun, Kleman
aooun, Worçanm kokladıkları ve 
maalesef ıtrındaki kıymeti anlı
yamadaklan bir çiçek 1 

Zabit glUmecli, hatta ,nIBm-
1emedi, yine terclimana doodtı: 

- Biraz aapıtmlf& benziyor, 
fakat zararsız 16rün6yor. icabında 
tedbir ahrız. Şimdi ıiz onu söy· 
letmeyiniı de berikilere emirle
rimi anlatınız. Aralarında tet
kilit Y•Pllnlar, bize karp mea'ul 
olacak bir Jaıe,et ..pnler. Biz de 
o heJetle hmeu ıeçeiim. 

Zararsaz Bir Deli 1 
Rıza Tevfik. kendisinin zara-

11z bir de& olarak tellkki edil· 
meıinden dolayı ilkin protesto 
edecek oldu. Fakat ı&zlerinin 
dinlenmiyeceğini n belki do ten 
bir muamele 16receğini dlişüne
rek vazgeçti, yanş yavq ıeri 
çekildL Yanına teNdtlf eden 
altmııhlc bir itillfçımn kulajma 
fısıldadı: 

- Bu bir rana reYiftir akil 
ol diYane ıanaınlar 1 

Fakat hızım Ye hıncanı ala
madı, bir yarım daire çeYirerek 
baıka bir yold... )'aD•fb ye 
okudu: 
Tisi •ertid seldmıs kırlı ,....rke• 

bir kıb 

Bia dalal mecnua laek kl•dlr ciha• 
aaa akdi? 

f Arkua •ar) 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz 

Asipin - Kenan 
Grip, 

diş 

Komprimeleri 

soğu)( algınlığının ba11 
ağnlannın en birinci 

ilacıd1r. 

Alpullu Şeker Şirketi 
Müdüriyetinden: 

Son günlerde şeker fiatlannda görülen g&.yritabit 
tereffülerin önüne geçmek Ü7.ere şirketimiz; mevcut 
küp ve dubl rafine şekerlerini ötedenberi cari ber
veçhiati fiatlarla satmaktadır: 
Küp 50 kiloluk Çuval 19.30 lira 

n . 25 ., " 9.65 " 
Dubl rafine 100 " • P,PP 37.40 ,, 

" 100 " ,, Nf\' 37.50 " 
" 100 ,, " M 37.70 " 
,, 100 ,, " G 37.90 " 

Toptancı tac:irler de firkete Taki tulıh6tleri mucibince bu. 
ıekerlerin y\i3' Qİosuna ancak altlDlf kuruı masraf •e kir illve 
edebileceklerdir. 

Muhterem h41lkımıı1n fabrikamız mamullb ıekerlere bundan fada 
fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri ltıtfen tirketimizo biJ. 
dirmelerioi rica ederiz. Alpulla Şeker Şirketi 

Sayfa il 

~-:" 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

24 Şubat r 93 2 Çarfamba l ._ -( «t metre, 75 Jdloyat J 
latan bal- f1200 metre. 5 W-.tt 2l t11• • • • nakli. 

il ıramofon 19,S biriael ._ .a.- Pnıs - C • metre, 120 lrllovat ) 
barka NZ, Anadolu AJ-- ........ 19,20 B......._ nakil, 21 ... foni, 
2QJ ıram.ı.n, 21 ikiul .._ .ı.- 22,lS aokol k..ı.anıı. 
harka ıaz, 22 konaer. Viyana- ( 517 metre, 20 ldl .. at) 

Heilaber• - (276 metre, 75 kile- 20,0S prka •on..n, 20,4S l:aaftanaa 
nt) 20 muıild ile k.,.k polla lai· ..ahim wakk'alan,21.15 kon.er, 22,28 
kl7eal, 21,10 opera •batruıaaa .a-. •a•alarl. 
k011aerl, 23 da1111 haYalart. 

Berlin - (341 metre. 3' ldlcwat) 
19,20 balk koa.erl, 21,21 Prasdaa 
aaldL 

Mllblaker - ( 360 metre, 75 ldlo
nt) 20,0S operet baYalan, 21 Fraak• 
forttan nakil, 21,lS Goetbeyi tali' 
mıaıa? 21,3S orkestra. 

Billueı - (394 metre, 16 ldlont) 
20,40 flüt aolo, 21,IS lıe••• konaerL 

Belgrat- (S29 metre, 2,S ldloYat) 
20,S radyo orkeltruı, 22,0S Kunıtet, 
2S .._. haYalara. 

P .... - C SSO .. tre, 23 ldlowat ) 
• Macar dektro tıelmiti baklanda 
bir konferan., 20,38 komedi C$eyyar 
elmu), 22,30 Çlpa. 

Varton - ( 1(11 metre, 1S8 kil• 
nt) 19,'5 ndyo razeteai, 20 Vilna
..._ aakll, 21 edeb:yat aaatl, 21,15 
alqam kouerl, 23 danı havaları. 

Berlia- um metre, 75 kilont) 
20,45 lmlnlki bir konferan., 21,15 
vı, ..... makil, 22,40 operet (Pem
be tiyatro_ 23,20 cazbant. 

Dikkat: Dercetme .. te oldapmaz proırraaların Anapaya ait 
olan inamı nutl AYrupa aaatiıte ... tmadm edllmiıtir. 
latanbul aaatine tatbikı için AYrUpatla .. at (12) olduj'u 
zamaa latanbulda (1) e selditf farzedilmelidi. 

=======================--=====-=====================-==-
A 

Siyaset Alemi 
Çindeki Vukuabn 

Tarihçesi 
Bat tarafa S inci NJfada ) 

2 Şubat: yaal Tahdidi 
T alibat Konferanunin ktıpda 
gilnü, Japonlar Nankin Ye Sn
tuyu tayyarelerle bombardıman 
ettiler. Büt6ıı Şanghayda mitral
yoz ıesleri işitiliyordu. Şapey 
mıntakası alevler içinde idi. 

3 Şubat: Japonlar Şanghayin 
20 kilometre timalindeki V o
fUDI' Ye Putang iatihklmlan 
llzerine mütlıit bir bombardıman 
yapblar. Fakat Kaleler ıukut 
etmedi. Y ang • Çe aehri denize 
cesetler chikllyordu. O ıtındea 
itibaren Şapeyden V oşunga ka· 
dar uzanan kıt'ada fuılasız mu
harebe devam etmektedir. Buna 
rapaa Çin lmnetlerinin ml-
daf•a •aziyetlerincle beldenilen 
teHddtll olmamaşbr. 

Tokyo b&kflmeti birkaç gtla 
zarfında Şanghayı zaptetmek 
fikrinde idi. 19 uncu Çin ordu
ıunun gösterdiği mukawmet Ye 
cesaret neticesi olarak mabaclma 
nail olamadı. 

Bu sırada Kuomintang ye 
Jeneral Şan Kay Şek eneli 
Şanghayı Japonlara harpsiz ter
ketmek fikrinde idiler " l 91111C11 
orduya ric'at emri verildi. Fakat 
nedense IOll dakikada Şangbayı 
terketmek fikrinden nzgeçildi 
ve mukavemet karan Yerildi. 
Vaşuug kaleai dalına aukvemet 
ediyor ve binlerce Japon askeri 
telef oluyor. 

Muharebe fU dakikada bile 
bittin fiddetile denm ediyor. 
Her iki taraf caa ve ..ı zayiab 
veriyor. Acaba zafer kimia lm
metidir? Bu •uale bupdea 
kimıe kat'ı cenp TeNmeZ. 

_ .. Şayam dikkat~
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş ıGnderinfz. 
Mukabilinde Reisicllmbur fk. 
nin tabii btıyllldllkto, un'at· 
kArane bir bllst portrelerini 
elde edeceksiniz. 'hrkiyenin 
bilümum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Poata mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
llklAlcaddHI No. 128 Beyofl11 

r 
Hergün 

Terkos 
Hala Yola 
Getirilemedi -----------s. R.--

... tarah S lad ıayfada ) 

Hukuki bilgi toplamaya, mahir 
Ye iktidarlı avukat tedariki gibi 
kfilfet)eri bir tarafa bırakanlı 
birer iatida ile Hukuk Mahkeme
lerine derhal mtlracaat etmek 
lbamclır. Da mDraac:atlerde -
ıdahatinizin maraz bulundup 
tehlike, hem de beran zuhlr 
etme8i muhtemel yangın felaket
leri mevzuu bahsedilir, aynca 
ıimdiye kadar aa tedariki içia 
yapılan m....ııu istenir, bundaa 
başka ela ilerde ağnyabileceğillia 
yangın fellketinia sarar ve ziyaa 
-.iyet albna alınmı, olur. 

Anlatbtım bu basit mücade
leyi yapmayı '6ze almıyanls 
Terkoı Şirketinden fikiyete hU
lan olmıyanlarcLr • 

Çllnki onlaraa mreketaizlili 
laaklarından nzgeçmelerindea 
batka bir manaya alınamaz. 

ZA YI - 11 tahat 932 perşembe 
pnil Karak31 Ue Galatasaray ar.,. 
aında cnzdanımı kaybettim, içi•• 
a6fua teskerem Ye aakerllk nıika. 
n enakı huıuai7em varclıl'. Her 
kim bulmq iM Opua ainemu ... 
Ali Beye ıetirilclitl takdirde m...-

nwn edilecektir. Abl takclfrde yenlal
ai pkaracatımdan hOkmil yoktur. 

ALI HAYDAR 

ZA YJ - Kaaımpaıa ıubesindea 
almakta olduj'um maqa ail 19092 • 
'5Sıtl ...,._ -maralı berabmı UJ· 
bettim. Hlkmü yolrtur. 

Sablk .-lia ..... 1959 Mustafa 

Fel.p./ Telılill Kapon• 

T .... d=hl ..,._.- let"1orn1111 

felotnıa- 5 adet kıapoıı ıla bır· 
ilkte slad-lm• Foto}rafaaıı. ear.ııa 

............ •dfl:na. 

ı.-. ..... . 
"1• ... •at I 

fet9jrafıa klit-' 30 kwllflıa' pıa 
m•bMUade ırlSnder 'ebllr. 



r2 Sayfa 

Hasan 

SON POSTA 

Karşı 
Taklitlerinden sakınınız. 

.. P H 1L1 p s~in 
En son sistem 930 A tip 
numaralı radyo makinesi 
piyasaya Çıkarılmıştır. 

Alın! Tecrübe Edin! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı: 225 Türk· lirasıdır. 

$Ubat h 

Komprimeleri Kullanınız 

LEr" p ARA n iZ I n 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye dD.şüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği· 
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbap kitabı 
aJmız. tatJı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Yurdunda bulunur. 

~itlis ~ Be~ediye Riyasetinden: 
Bıtliste şelale hahndo akan sulardan istifade edilmek .uretile bir un 

fabrikası ve elektrik tcaisatı yapılması takarrür etmiştır; pilln ve kroklıi· 
nin tanzimi için bir mütehassıaa ihtiyaç Yardır. Bu itleri yapmak için 
taliplerin teraiti neden ibaret i" belediyemize müracaatları lüzumu il!a 
olunur. 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Bdtık markalı ve dört lamba kuvvetindedir. Mileeddettir. Bütün Awapa 

telsiz: merkezlerini hoparlörle dinletir. AkümülAtar ile iıler. AkOmülitCSr 
• f • llmba Ye aaır te erruabnı nbn alan zat tedarik edecektir. lltanbulda 

Yeni Poatahanenin üst kabnda telsiz telefon tirketine m6racaat. 

Zeytin Yağı: 
Türkiye'nin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. 

Hanımefendi: 
1 P E K f Ş. yalnız Türkiye ipek fabri· 
katarının en büyüğll değil, tesisata 
itibarile dünya ipek fabrikalanmn en 

mükemmellerinden biridir. 

J P E K J Ş 'in hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin ve 
Avrupanın ipekli mamulabn-

dan müstağni kılmaktadır. 

l Ş B A N KASI, memleket iktısadiya• 
bnın her sahasmda olduğu gibi ipekçilik 
aahasında da hizmet edebilmek maksadı 

ile bu fabrikayı tesis etmiştir. 

Hasialıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. 

RELIABLE INCUBATOR 
& BROODERCO 

Ye ol ınevrudat 

En son Amerikan: 
Kuluçka makineleri 

Ana makineleri 
levaıımatı 

Aropyan n Kapamacıyaıı (Depot Englebert) 
Galata, Hezaren Cad. , 13 

Fevrozin 
.,,, l§tMi§ ••4Fp416f* .... • 

Grip 

Nakris 
Romatizmayı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 

Ağrılarını 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 
Kat'iyyea boımas 

Bir kadeh ' • • • MARTELL Konyağı 
veya buna muraccah V S O P M AR T E L L 'i bir şişe ilaçtan 

daha müessirdir ve hastahklarm önUnU ahr. 

Ankarada:I 
Anadolu oteli 

Elektrik, Banyo Ye sair her 
türlü aaarl konforu haYidir. Tet• 
rif edecek en müşkülpesent miH· 
firlerimizi bile memnun edecek 
derecel mükemmeliyettedir. 
Yatak fiatlerh 75, 100, 150 ve 
200 kuruştur. MÜDÜRiYET 

f stanbul 4 üncü İcra Memur· 
luğuodan : Beherine yedi bin 
beşer yüz lira hesabile tamam-

1 

larına 15000 lira kıymet takdir 
edilen Mabmutpaşada Hacıköçek 
mahallesinde Çakmakçılar soka· 

Sultahmet DördilncD Sulh Hukuk 
Mabkemeaindenı lstanbul ROaamat 
Müdüriyeti tarafından Galatada Birin-
ci ithalat •üm.rüğO müayine memuru 
Akurayda Yuaufpaıada Kazgani Sadi 
mahallesinde Çeşme aokağında ( 12) 
numaralı Hanede mukim Ali Nusret 
Bey aleyhine ikame eylediği (15) lira 
(56) kuruşun tarife farkandan noksan 
olduğundao. dolayı alacak dava.ı ika
me eylemiş davetiye ilanen tebllt 
olduğu halde yine mahkemedı iapab 
vücut etmemiş olduğundan bir ay 
:ıı:arfmda muamelell gıyap kararının 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 
ber mucibi karar mahkeme güntl 
olan 26 mart 932 tarihine müsadif 

1 E i Ş 
Mamulatını 
Yakında 

Göreceksiniz. 

1 
ğında kayden eski 21 • 23 yeni 
66 - 68 numaralarla murakkam 

Her yerde FevrozinNecdet arayınız. miktarı gayri muharrer biri bir 

cumartesi günü saat 13 buçukta 
bizzat ve yahut bir nkili muaaddak 
göndermesi aksi takdirde müc• 
dei tarafından dermeyan olunan 
vak"aları kabul etmiş addolunacağını 
natık gıyap kararı tebliğ makamana 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebesinin Mart 1932 ilçllncü taksit ders ücretle· 

rinin tahsiline 25 şubattan 'itibaren başlamlacak ve bu muamele 

Marbn ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edileQ 
~u müddet zarfında verilmesi Inzumu ilin olunur. 

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
Nazan Dikkatine 

fıpirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı İdaresine ait likör fabrikasının 
1932 senesi imalatı için külliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç 
Yardır. 

Şitlide Mecidiye köytınde Fabrikada teslim edilmek şartile beher 
ekkasmın peşia para ile 70 kuruıa alıoacağl ilin olunW'. 

lstanbul 4 üncll icra Memur· 
luğundan: Şaziye Hanımın Hayim 
Marçilli Efendiden istikru eyle
diği paraya mukabil vefaen Ferağ 
Beyoilunda F erikôy, Birinci 
kısım Hasköy caddesi eskA 
11 numarala bir kıt'• tarlanto 
südüs hissesi otuz gün mOddetle 
ihalei evveliy~ ilinına konmuştur. 

Mezkür tarla halen boş ve 
Hürriyeticb~diye tepesi civarın· 
dadır. Hududu; Cephesi DarülA· 
ceıcye giden ~adde iki tarafı 
Bulgar' hastanesi bahçesi ve ba
zan: Çiftecevizler caddesiJe bir 
tarafı İngiliz kulübü He mabtut 
olup mesahesJ tahminen t 7 dö
nüm bir evlek 182 arşın terbiin
de olup kıymeti muhammenesinio 
tamamı 6000 lirad!r. r alip olan
ların kıymeti muba~minesinin 
südüs hisseye isabet eden meba
liğın % 10 nisbetinde pey akçesini 
mü:Jhıslıibeo ve 6300 dosya nu· 
marasile 28-3-932 'tarihinde saat 
on dörtten on altıya kadar bizzat 
veya bilvekale ve fazla malumat 
almak istiyenlere dosyası ita edi
leceği ilin oh.una. 

diğeri iki kemerli iki mağazanın 
tamamları 15 hisse itibarile 3 
hissesi açık arttırma vazedilmiş 
olup 3 - 3 - 932 tarihinde şart· 
namesi divanhaneye talik edilerek 
!9 mart 932 tarihine musadif 
ıalı s:ünü ıaat 14 ten l 6ya kadar 
lstanbul 4 üncü icra Dairesinde 
açık arttırma i]e satılacaktır. 

Arttırmıva lştirak için yüzde 
vedi teminat alınır. Ve mütera• 
kim vergiler ile beledive resım· 
lcri vakıf lcaresi müşteriye aittir. 
icra •e lflas kanuounuo 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
alcillerile sabir olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile diğer aJakadaramn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
hakları ve hususiJe faiz ve masa· 
rif e dair olan iddia1arını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
eVTakı müsbiteleriJe bildirmeleri 
IAzımdır. Aksi halde hakları tapu 
aicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu mad
dei kanuniye ahkamma göre 
tevfiki hareket etmeleri ive daha 
fazla malümat almak istiyenlerin 
931 • 303 dosya numarasile me
muriyetimize müracaatleri ilin 
olunur. 

8 inci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz vo 
fürubtuna karar verilmiş oldu
ğundan 2 perukAr aynası 2 kol
tuk 25-21932 tarihinde saat 1 1 
den 13 e kadar Çarşıkapı~ önün
de satılacağı ilan olunur. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyast, Havadlı ve Halk' 

J?aıeteai 

idare . htanbul: Eıki Zaptiye 
• Çatalçefme aokaj'ı 2S 

Telefon lstanbul • 20203 
Posta kutusuı iıtanbuJ • 741 
T elırraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE Fl A Tl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 K.r. 1 Sene 2700 Kr. 
750 .. 6 Ay 1400 " 
400 ,, 3 •• 800 •• 
150 ,, 1 " 300 ,, 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilavesi lizımdır. 

Adreı deiiştitilmesi (20) kuruştur. 

Son Posta Matbaası 

r 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragap 
Netriyat Müdüril ı Selim Raıap 


