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Amerika, Japon Donanma Ve Ordu 
sunun Çinden Çık aıasını istedi 
londra, 28 ( Hmust ) - Alcsai 

,;,arkla menfaatleri olan büyük devlet
ler japongaga müıterelc bir nota 'Uer· 
mi,lerdir. Bu notanın altında imzası 
bulunan Amerika, Japon harp gemile
rinin Çin sularından derhal çekilme- 1 
sini 'Ue Japon ordusunun Çin arazisini 
tahliye etmesini istemektedir. Fransa 

w Amerika ise ıimdilik Japon amiral 
gemisinin w filodan bazı gemilerin 
uzalclaşmasıtu teklif etmişlerdir. 

Faltal Şan61ı••""" 6lldlrlttlill,,.ar., Ul
li,etli oallcbu-d• Japorı llıhl.. ınM/reulerl 
lumılJ'I pluınlınlflu. T ..,.,...,,,,. netl..U.tle 
Jt1pt1n agl.tının 1500, Çlnlilerla '- 4000 
aker "8000 •ioll oldala iı'• edil11U1kfMllr. 

Hava Nakliyab için Bir 
Amerikan Teşebbüsü 

Adligetl11 
Tebedtliller 
Olagor 

Ankara, 28 (HlllUSI) - Adliye 
Vekaletinde toplanan Memurin 
intihap Endlmeai meaaiaiıd bitir
mlftir. Huarlaoaa tebeddBIAt 
o.teli yllbek tudika arzedil. 
mek &zeredir. Verilen malimata 
.... lataabal da dahil oldaju 
Ulcle ,.azden fazla hlkim, mlld
delamamt n maaftaler .,...ada 
nakil •• tahYil mretile tebecl
Cllllt yapdmıfbr. 

Merkezi Nevyorkta olan Ame
rikaa Kortia Şirketi Anadoluda 
laaYa naldiyab teNi için hGkt
metimize mlracaat etmiftir. Şir

ket aamma Tlrldyeye ~en 
han nakliyat mnteha... Major 
Vil)'lllB Robert.oa "arazi mite
bu• m&hendiı Major F. Hol• 
tetldbtta bulunmak Bzere Eald
tehire ıltmiflerdir. Maharririmiz 
bu mltelıauıslaıla konutmUflur. 
Major ViJyam Roltertaon eliyor ki: 

- •Ben, Am.ikam boylk 
naldi7aa ıirketi KortWa reia 
muaviniyim. Ankaradaa pli
JOl'Ulla. Mabaclımız Tllrldyecle t 
mlkemmel bir laaYal naldipt J 
ıebekeal dcacla ptinnektir. S. 
hanta bir rapor hazırlamakta,... 
Ankara ile lstanbul aramda 
Aeroclrom olmıya mlsait uhalar 
pek çoktor. Bilhassa Bilecik, iz-

Arazi mlltelıauuı M. 
alr, Y aloya, latanbal bu me-

llDdach~. ' 

İzmirde İhtikar 
Yapılıyor Mu? 
İlmir, 28 (Huusl} - Tacaret 

Mldtlrltljl baYayici zarariye 
plJuuım p aaretle tespit et:mlf 
Ye latanbul Tıcaret Mlld&rlDtnne 
bDdhmiflir: Riyo kahftll 113, 
LeYa kalırill 118, CenoYa pirinci 
3', Çin çaya 210, Seylla çaya 240, 
c... çaya ao5 kurut. latanbal 
plJU'llllcla kahvenin 155 kant 
olclap Tacaret Mlldlrlliln• 

( DeYa• t t laci ıaıfacla t Vılgam Ro,,.,.,._ Wldlrn-lftlr. ADNAN 

Rıhtım Şirketi 
Rezaleti 

,.,,,,,,,,,,..,.,.,,.,. ..... 
.. luıW..,. ,,.,, ..,,,, 
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Gı1ti blaleree .. ,. ballt 
olan ~k garip yektnlara t ... dlf 
etmitlerdir. 

Ş1r1retia 'hheelN 11. P-. 
(Erwt) il 'h Em.,. 
oldul- itiraf ....... ( .... . 

- Ernest Ef. Dla •••• ae,a
laatl munfa.. 

Erwt) Wmlerl ( E) ile .... ..... 
..,.._ lt ... ..,, .... 

Mısırda 
Pul 

işsizler için 
Çıkarıldı 

Kahire, (Hususi)- Mmr Htlk6meti ipizlere it temini ip. ,..ı ı. 
mal tatbiJc etmiye karar yermiftir. Bu UIUI f~n· 
pullan ihdas etmek mretile para toplam=A 
ibarettir. Hıkamet tlmclidea on antimlik . 
bubrmııbr. Ba pallann ianeaile daha pmdiden · 
Jll yirmi bet bin lira toplanm11br. Bir miktar 
daha para toplandıktan aoma bir fabrika yapı
lacak, işsizler orada çalıftmlac:akbr. Her 11...rh 
kendi botçaine .sare b• pullardaa utmalarak 
prclnna iştirak edecektir. 

1 Şeker Gibi 

--

- Ba ıeker muhtekirine ne oluyor? Amma da terliyor bal.. 

- Eriyor. 
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Yangınlar Ve 

İtfaiye T eşkilah 
Kınahada da ıou çakan yan• 
gın, Jatanbul itfaiyesinin daha 
fazla tekamüle ihtiyacı oldu
ğunu rö.stermektedir. Bu bu
ıusta srörüştüğümüz kimıele

tin mütalealarım ıiı. de din
leyiniz. 

Hikmet B. (Galat"saray Lllecllıendelr S7) 

- İtfaiyemizde eskisine na
zaran büyük bir terakki vardır. 
Yerinde saymak bile bugün için 
geraye gitmek değildir. Y angm 
ani bir felakettir. 

İşte Kınalıada da ( J 1 ) parça 
daha emlak kül oldu. itfaiye
miz ancak bir, bir buçuk saatte 
yetişebildi. Heybeli ve Büyük
adah arazözlar istimpotlarda islim 
yok diye yetişemediler, lstinye 
deniz itfaiyesi de ancak ( 50 ) 
dakika sonra yetişebildi. itfaiye
miz her an lstanbulun en hücera 
ve uzak köşelerinde bir yangın 
çıkıyormuş gibi hazır)anmahdır. .. 

AH Rıta B.(OakDdar Ye.al m aballe 70) 

-Zaman Ye vukuat itfaiyemizin 
tam Ye kimil bir halde olma~ 
dığuu g&teriyor. Geçen sene 
Agopyan hanında bir facia oldu, 
yalını on kişi öldü.. itfaiyenin 
merdivenleri ancak ikinci kata 
kadar yetişebiliyordu. Kınalıadaya 
da vaktinde itfaiye yetiştirilemedi. 
Belediye bütçesfode tahsisat 
vardır. Bu paralarla yüksek mer
divenler seri nakil vasıtaları te
min edilmelidir. 

• Şcrafeitfn Bey (Sirkeci ) 

- İtfaiyemizin çalışkanlığını 
in°'dlr etmek doğru değildir. Fa
kat vesait olmayınca yalmz ça
lışmak para etmez. Yapılan is
tatistikler lstanbuluo baştan başa 
( 8) defa yandığını Ye yeniden 
)apıldığmı ğösteriyor. 

Kınalıada yangınında Seyrise
fain iıtimpotJarı islim tutacak 
diye milyonluk emlak yanup kül 
oldu. Bu günktı kazançla bunlan 
yerine koymak imkansızdır. llf a
iyemiz bu hAdiselerden ders alarak 
noksanlarım serian ikmal etmelidir. 

Balıkçılar 
Bulundu 

Samatya sahillerinde balık 
avlarken ansızın çıkan fırbııa 
yü~ünden dalgalar arasına kan
ıarak uzaklara sürüklenen balık· 
çı kayığı ve içindekiler iki . 
gece Hayırsızadada kalmışlar, 
dün ak~am b&va düzelince tekrar 
Samatyaya dönmüşlerdir. 

SON POSTA ~ubat 
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htikir Devam Ediyor 
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0 r tada Hiç Sebep Yokken Limon 
Fiatleri Yüzde Yüz Fırladı 

VilAyet1eki ihtikar tahkik 
komisyonu dünden itibaren, kah
ve meselesini tetkik etmiye baş
lamışhr. Komisyon, bir kısım 
şeker tacirleri hakkındaki kara
rını bugün verecektir. 

Benzin ve gaz: Bu iki mad
denin fiatleri tahditten evvelki 
vaziyete na2!aran iki kuruş yük
selmiştir. Ticaret Müdürlüğü tah· 

kikahnı derinleştirmiştir. Piyasa
daki fayialara nazaran piyasada 
iş gören kumpanyalar bir tröst 
yapmışlar ve memleketimizi hu

susi satış mmtakalarma ayırmrş

lardır. Bu suretle bu kumpanya· 
lar fiatlerin diişmesine mani ol-

1 

Tarihi Bir Eser 
Atikalipaşa Camii Yıkıl

mak Üzeredir 
Tarihi ve mimari bir kıymeti 

olan Kargümrükteki Atikalipaşa 
camiinin kubbesinin kurşunları 
tamamen döküldüğü için cemaat 
çamurlar içinde namaz kılmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Ba
kımsızlık yüzünden kubbelerde 
çökme eserleri de görülmiye 
başlamııtır. Vakfın kıymetli bir 
abidt-si olan bu eserin ufak bir 
tamirle yıkılmadan kurtarılması 
mümkündür. Tamirat için Evkaf 
Müdüriyetine müracaat edilmiştir. 

Muallimler Ve Programlar 
Maarif Müdür Muavini Hıfzır· 

rahman Raşit Bey ayni zamanda 
ilk tedrisat teftiş heyeti riyaseti 
vazifesini görecek, mekteplerin 
program ve tedris meselelerile 
meşgul olacağı gibi, muallimler 
hakkında verilen raporları da 
tetkik edecektir. 

Gramar Konferansı 
Maarif lık T edrint Müfetti,i 

Fevzi Bey tarafından yakında 
·Türkçe gramerin tedris usulü 
hakkında mual imlere bir konfe
rans verilece1<tir. 

Oç Aylıklar 
Dul, Yetim ve Mü.tekaitlerin 

llç aylık maaşları bir marttan 
itibaren mutat olan gişelerde 
verilecektir. 

maktadırlar. 
Limon: Piyasada tahdit kara• 

nndan sonra. fiatleri yükselen 
maddeler arasınd limon da var
dır. Tetkikatımı:ıa nazaran fazla 
sermayeli üç hıristiyan limon ta
ciri bugün piyasaya hakim bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. İtal
yan limonlan İstanbul piyasasms 
sandık hesabile (200) ile (300) 
kuruş aras uda geldiği halde bu-

gün bir sandık limon (550) ile 
(750) kuruş arasında satıl :nakta
dır. Bir kısım tacirler, limon ta-
cirlerinin bugün yüzde yüz kar 
ettiğini scy1emektedirler. 

Pirinç; Yirıe tahditten sonra 

Çalışmıgan 
Şirketlerin 
Tasfiyesi 

1stanbul Ticaret Müdüriyeti, 
çahşmadıklı.ırı ıçın Karadeniz 
Nakliyat ve Ticaret, Boğaziçi • 
Beykoz Parkı şirketlerile Türki
ye - lran, Asya ve İstanbul Ban
kalarını, Büy~kada Sulh Bira 
Fabrikalarım mahkemeye ver
miştir. Müdüriyet bunların tasfi· 
yesini istemektedir. Ayrıca şeh
rimizdeki İktısat Şirketi alacak
lılarile uyuşmak üzere konkordato 
talep etmiştir. SöyJendiğine göre 
şirkette haikın ( 200) bin lira 
mevduatı vardır. 

Hayvan Çalanlar 
Hırsızlardan Birisi Daha 

Meydana Çıkarıldı 
Geçenlerde Rami, Bakırköy 

ve Merkezefendi taraflarında 
yü~crce koyan ve diğer hayvan· 
lara çalanlardan birkıımı yaka
lanmıs., bir kısınıda kaçmifh. 
Bunlardan Halil ismindeki maz· 
nun ozaman Gönene kaçmış, ya
kalanacağım anlayınca tekrar bu
raya gelmiştir. Halil dün evine 
giderken jandarmalar tarafından 
yakalanmıştır. Halilin ç:tldığı an
laşı an koyunlardan bir kasma 
meydana çıkarıloıışhr. 

pırınç fiatleri, cınsıne gare (32) 
ve (35) kwııftan (-42) Ye (4') 
kunışa fırlamıştır. 

Kömür: Bu madde de on bet 
gllndenberi yüzde altmış derece
sinde fırlamışbr. 

Çay fiatleri ise, cinsine g&re 
yüzde (30) dan yüzde (50) ye 
kadar tezayüt etmiştir. 

Şunu da ilive edelim ki hft.. 
kümet esash gıda Ye diğer lü
zumlu maddeleri tahdit listesine 
memleketin ihtiyacı nispetinde 
ithal etmektedir. Bu vaziyete na
zaran yukarda söylediğimiz fiat 
artması ancak bu ibtiklr mana
sını ifade etmektedir. 

Bir Tevhit 
r 

Maliye Vekaleti Deniz 
Muhasebelerini Birleştirdi 

Maliye Vekileti fstanbuldaki 
deniz müesseseleri muhasebecili
ği ile sefaio mobasebeciliğioi 
lağvederek ( Deniz filolan mües
seseleri muhasebeciliği ) ismi 
altında hCJ' iki işi de görebile
cek yeni bir muhasebecilik ihdas 
etmiştir. Yeni muhasebecilik 
İzmite nakledilerek orada yerle-
şecektir. lstanbulda kalacak 
bahri müesseseler muhasebe işle-
rini de İstanbul Defterdarlığı 
görecektir. Bu müesseselerin ma· 
aşları ve her türlü ihtiyaçlan 
Ankaradan gönderilecek tediye 
emirlerine milsteniden fıtanbul 
Defterdarlık Muha1ebe Müdüri
yetinden temin edilecektir. 

Lağıv ve tevhit işi dürı Def
terdarlığa tebliğ edilmiştir. 

Bundan başka Beyoğlu ve 
E""Dinönii kuası MalmüdUrlükle
rinin işi pek fazla oiddğu için 
Maliye Vekaleti bu kazalara (35) 
lira maath birer muhasibin ilave 
edilmesine karar yermiştir. 

Bir Spok Kongresi 
Karag ümrük spor idman yur• 

do azaları cuma . günü akşamı 
Yurt merkezinde umumi bir 
kongre halinde toplanarak idare 
heyeti seçmiş ir. Yeni idare 
he ıetine tüccardan lsmail Hakla, 
Muhtar, Cemal, Ali Sami, Rüştü 
ve Sami Beyler seçilmişlerdir. 

Ticaret Odası 
Kongresi 

l•tanbul Tir.aret Odasınuı acncUk 
konıresi dün bqlamı,tır. Kongrede 
bllhaaaa yerli kuınqlarımızın mem
leket ihtiyaa karııaandakl vaziyeti 
konuşuJmuf. 1aü:ıakereler çok hara
retli olmuştm. Netice de yerli san..
yiht a0rat1e inkişaf ettiAi fikri tl"bel
IG.r etmiştir. Konırre bir hafta devam 
edecektir. 

Kar Af tında Bir Facia 
Trabzon 27 - Dün Trabzon

dan Erzunıma giden posta l<an' 
yonu Zigana da ç•ğ altınd:ı kal
mıştır. Kamyonda bulunan dok~ı 
kişi ölmUftür. 

Başvekilin Seya ati 
Başvekil buıet Paşanm niau 

ıonlannda Rusyayı ziyarete çıkacatı 
mahimdur. Bqvekil Pş. ıe:>rnh:ıt eı
aaıında birçok şehirleri dolaşacaktır. 

Yeni Evliler 
Amerika Rfin M atcr Grov 

kw Mi• Anıta ile Mi•ter Robertfn 
nikihlan pertemb. tünü kıyıtmlib. 
Dün de dini merasim yapılmıt " 
Gazi H.t:. bir bollet p:ıdermiş!e.rdiJıı 
Yeni evliler bal ayı aeyahatine t••· 
mıtlardır. 

Yeni Irak Safiri 
Şehrimhe gelen yeni Irak seflıl 

Emir Ze:yt Ccnapfan Irak ııbvaH 
n Türkiye - Irak uaaındaJd dostane 
münHebat haJrkında beyanatta bu.• 
lunmuştur. Sefir Ceoapları yakanda 
Ankaraya gidecektir. 

Şehir Meclisinde 
· Şehir Meclisi dün toplanmıı, 

bilhassa son yangı ılar "Ve bu 
yangınlarda yananlar hakkında 
müzakerat cereyan etmiş, Bele
diye Fen Müdürü bu hususta 
izahabat vermiştir. Ftorya plajının 

belediye tarafından satın alınması da 
kat'ı olarak takarrür etmiştir. 

Tüi'kçe Mecburidir 
Maarif Vekileti Türkçenin 

bfttün mekteplerde ecnebi teba
ası için de mecburi olduğunu 
tebliğ etmiştir. 

Darülfünun Mütehassısı 
Darülfün.uu Mütehaı.cısı M. Malı 

hur11da tetkikatın• bitirnıh. dün la• 
viçreye hareket etmiş H r. B r ay •on
ra dönecek ve raporunu v<!rec ktir. 

Benz:n Ve ispirto 
Ziraat V !kileli benz n ithaJatının 

azalması mak.sadile ben:r.ine yine 
yerli i•pirto kımştanlnıaın etrafında 
tetkikat yapmaktadır. 

HAkimlik Ve Avukat!tk 
Hakimlik ve avukat ık hakkında 

Adliye Vekili-tin n yeni layihala,. 
yaphğı yuılmışb. Adliye Velcaleti 
bu huımstı. ki haberlerin tahminden 
ioaret o duğunı.ı. y:sulanlolrlD doR-ru 
olmadığını bildirmi~tir. 

Son Posta'nın Resimli l • .:ikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Valışi Çoban J 
.. XWWW2!5 

ı : Son Posta muhabiri - Hasan 
B y... Gel seni Çanakkalede Bayramı ... 
çe götüreyim. Orada vabji bir çoban 
Viill'. 

2 : Son Posta muhabiri - Bal<... [i
te sıç s-ıkal biribiı·ine karışrmş, bertarafı 

kıl içiuJe... AJeta bir vah_zi luyvan r 

3 : Sn Posta m·ı~:ıbiri - Bu, işgal 
e.:masmd'l burıhra kcıçıp sığmm ş, bir 
ru-ndur. Bir d1ha ins:ı l yiizii görmemiş, 
hep ot yiyerek karnını doyurmuş. 

4 : Basan Bey - lhna b ö ·le 
gülüp durma. Bu buhran böyle ~i leı ..,e 
biitiin dünyada, her memlekette ciimıe
wizia akıbetimiz budur. arkar. 





4 Sayfa 

1 1 

' 
Tarihi Fıkra 

Gel Bakalım 
Topal 
Zorba! 

Osmanlı tarihi facialar kollek
ıiyonudur. O uzun devirde bü
yük, küçük herkes, kendine gö
re bir facianın kanlı kahramanı 
olmuştur. Her hldise diğer bir 
hidisenin anası olduğuna g6re, 
o kanlı tarihte her facia başka 
bir faciaya gebe kalmıştır. 

Hayab kan dökmekle geçen 
Dördüncü Murat, Hafız Ahm~t 
Paşa isminde bir yeniçeri gedikli
aiııi sadrazam yapmııtı.Fakat yine 
o sıralarda bir aralık 1adaret kay
makamlığı yapan Topal Recep 
Paşa ismindeki vezir de sadaret 
makamına göz koymuştu. 
Fazla haris olan bu adam mut
laka sadrazam olmak istiyordu. 
Maksadı, idareyi ele alıp ist~diği 
gibi at oynatmak ve kesesine 
altın doldurmaktı. Topal Recep 
Paşanın hırsından başka şeytani 
bir zekAsJ da vardı. 

Yeni sadrazam kubbe albn-
da Şeyhülislam Efendi ve Kaptan 
Paşa ile (Omuru devlet) hakkın
da çene yarıştırırken topal vezir 
de sipabilerinJ ele başlarile kum
pu kurmıya başladı. " Topalın 
~ytanı dokuz olurmuı. ,, derler • 
Topal vezirin iatediği de çok ça
buk oluverdi. 

iki gün sonra ortada fol yok, 
yumurta yokken Sipahiler ve 
Yeniçeriler kışlalanndan dışarı 
ağre.dılar ve avaz avaz bağırmıya 
baıladılar : 

- lstemeznk, istemezüüük 1. 
Bu ı:orbalann istemedikleri 

feJ, Hafız Ahmet Paşa idi. Bağ
dat aeferinden yeni danen padi
ph, ukerin bu yeni isyanına bir 
türlO akıl erdiremiyordu. Dördüne 
cll Murat, sarayının avlu.sunu 
dolduran • istemeziik • feryatla
nndan ürkmiye başladı. 

Topkapı sarayının genİf bah
çesine hıncahınç biriken Y eniçe
riler, timdi başka tiirl6 bağın
JOrlardı: 

- Hain Paıamn kelleaini 
isteriz t 

- lsteriUiOz ! 
Dördüocil Murat bntnn yezir· 

lerini topladı ve sordu : 
- Bu işi nice edelim? 
Vezirlerden hiçbirisi ıes çı

karmamıştı. Yalnız Topal Recep 
Paşa, padişahı etekliyerek cevap 
Yermişti: 

- Askerin dediği olmazsa 
devletlinin aples alması ge
rektir. 

Topal Paşa bu slbli söyle
mekle, padişahm Sadrazam Hafız 
Ahmet Paşayı askere teslim 
etmesini, aksi takdirde kendi 
hayabnın da tehlikeye gireceğini 
anlatmak istiyordu. Dördüncü 
Murat, o dakikada topal vezi
rin aklından geçen fitneyi 
derhal anlamıştı. Fakat iş işten 
geçmişti. Yeniçerilerin sözüııll 
dinlemek IAzımdı. 

Saray avlusundaki asker, biraz 
ıonra sadrazamı ( hançer üşüıtü
rerek ) parçalamıılardı. 

F aciamn birinci perdesi bu. 
Fakat Dördüncü Murat, bu kanh 
fitnenin elebaşısı olan Topal 
Recep Paşa}" haklamak için 
ortalığın yatışmasını istiyordu. 
Aradan geçen kısa bir müddet 
içinde isyan dindi, ortalık dü
ıeldi ve sükunet buldu. Bu sü
kfuı günlerinin birinde bir saray 
çavuşu Topal Recep Paşanın ko
nağı önünde atını durdurdu. 
Padişah Recep Paşayı çağırıyor
du. Recep Paşa sevinç içinde 
idi. Münhal olan sadaret ma
kamının kendisine tevcih edile
ceğine hiç şüphesi yoktu. 

Bin bir helecan içinde saraya 
koştu ve padişahın tahtı önünde 
yere kapanarak etek öptü. 

Dördüncü Murat çok soğuk 

SON POSTA 

• 
iştahı Olmıyanlar Hemen 

Erzincana Gitsinler 
Ora ~ Hayat Veren Bir Su Vardır 

açıcı hamızlı au 
kaynağı bulun
masıdır. Bu gii
zel au bol bol 
akmakta ve iş
tahı olmıyanlara 
tifa vermektedir. 

Son seneler 
zarhnda bu ha
vali halkının ru
hu açılmış, bil
hassa okumak 
ve yazmak he
vesi halk arasın
da fazlalaşmıı
br. 

Erzincan (Hu-· 
•ual) - Şark 
mıntakamızın bir 
köşesinde sakin 
bir hayat geçiren 
Erzincan çok es
ki bir tarihe 
maliktir. Bir Vi
layet merkezi 
olan kasabamız 
bazı aşireUerin 
isk!nından sonra 
daha mamur bir 
vaziyet iktisap 
etmiştir. Şehrin 
takriben iki bu· 
çuk kilometre 
cenubundan ge
çen Fırat nehri 
bu civara zarif 

Erzincan manzar,alarından : AsJ41ri daire 

ikindi vakti it-
1 erini bitiren halk 
parkta ve Serom
hane gibi şeh

bir manzara ve c3mert bir be- J 
reket hediye etmektedir. Fırat 
nehrinin bu kısımı da etrafı 

dUmdüz ovahkbr. Bu geniş 
ovadaki yeşil mer'alar, •enenin 
bByük bir kısmında koyun ve 
kuzu stirülerile doludur. 

Şehrin etrafı ytıksek dağlarla 

çevrilmiş, prk tarafından bir ıose 
ile Enuruma bağlanmıştt. 

mcrbuttur. 
Yüksek dağlann yamaçlannda 

sayısız meyva ağaçlan vardır. 
Fakat köylülerin maişetini temin 
eden bu nefis meyvalar satılmak 
ıçın pazara çıkanldığı zaman 
mfişteri bulamamak betbabtlığile 
karşılqır ve tabii mühim bir 
kısmı çürüyüp gider. 

r rin güzel mevkilerinde gezerler. 
J Kasabamızda büyük bir un 

fabrikası, birkaç değirmen Ye 

bir de rakı fabrikası vardır. 
Maarif hayatına gelince; bo

rada bir askeri mektep, bir 
muhtelit orta mektek, beş ilk
mektep ve bir de idman kulilbl 
vardır. 

Kasabamız ikbsadi faaliyet 
itibarile son zamanlarda inkip.f a 

1 
Söz Aramızda j: 

''Ben Hiç 
Öyle 
Değilim,, 

Birkaç hanım şaradan burada 
konutuyorlardı. Muhaverelerinin 
yalnız birkaç parçasını alıyorum .• 

- Okumıya çok .meraklı bir 
hanım.. imkan bulsa başını ki
taptan kaldırmayacak .. 

- Ben de öyleyim.. Okadar 
severim ki okumayı.. Okurken 
aklıma ne yemek, ne uyku, n• 
eylence, hiçbir şey gelmez. 

* - ... Hanımefendi de öyledir. 
Çok titiz.. o ev hergün baştan 
aşağı temizlenir.. halılar dövülür, 
camlar silinir.. çok meraklı ... 

- Bende öyleyim efendim .• 
Bir yeri torlu gördüm mü, bütün 
cinlerim başıma toplanır. 

* - Çok merhametsiz, kata 
yiirekli bir hanım.. Erkek gibi .• 
Acımak nedir bilmiyor.. Hizmet
çilerine, filAn öyle fena muamele 
ediyormuş ki .• 

- Ben hiç öyle değilim •• 
Kimseye çabk yüz gösteremem •• 
Acı lif söyliyemem .. Dünyady ne 
biçim insanlar var? 

* - Geçen gün bir mecmua 
okuyordum.. Makalenin birind 
diyor ki. Güya 11 Kadınlar bahis 
ne kadar umumi olursa olsun .. 
onu ıahsiyetleştirmeyi, hizu mlu 
lüzumauz o bahse "ben,, isokar• 
lar " mış •. Hanımların hepsi 
birden atıldılar: 

.. A... Ben hiç te öyle değilim. 

.. Allah için okuyanlar söylesin. 
B. Halim 

Kasabamız diğer bir ıose ile 
Sıvasa, Zigana dağlarının tehli
keli uçummlanna ıllrüoeu bqka 
bir yol ile de Gümllşhaneye 

Zirai mabsulittan buğday, 
arpa Ye çavdar ihtiyaçtan fazla 
yetişmektedir. Bizim kasabanın 
bir hususiyeti de bazı hastalık· 
lann tedavisine yarayan kükürt-
10 bir kaplıcası ve bir de iştah 

mazhar olmuştur. Zenginlerden 

1 bir kısmı sermayelerini ikbaadl _ 
işlere tahsis etmişlerdir. 

TEMAŞA ALEMiNDE] 

Suzan Gecesi 

iki Yolcu 
Uçuruma 
Yuvarlandı 

Geçenlerde Bartında kar yft
zünden bir facia olmuştur. Niyazi 
ve Mehmet Efendi isminde iki 
arkadaş Barondan Amasraya 
gitmek ilzere beygirlere binmişler 
ve yola çıkmışlardır. Fakat o sı
ralarda kar çok fazla yağdığı 
için yollar geçilemez bir hal al· 
mışhr. Bu iki yolcu karlı yollar
da bin müşk\ilat ile giderlerken 
bir arahk yollarını şaşırmışlar ve 
atlarından inerek yolu bulmak 
için uğraşmıya başlamışlardır. Fa
kat bir aralık en önde giden 
Niyazi Efendinin birdenbire aya
ğı kaymış ve 350 metrelik bir 
uçurumdan aşağı yuvarlanmaya 
başlamıştır. Sahibini takip eden 
beygir de uçurumdan aşağı uç
mu~tur. Arkadan geldiği için bu 
facianın farkında olmıyan diğer 
yolcu Mehmet Efendi, arkadqJ<o 
nm ortadan kaybolduğunu gö
rünce bağırmıya bqlamıı, fakat 
bir cevap alamamııbr. Biraz da• 
ha ilerliyen bu yolcu da tam 
uçurum yerine geldiği zaman 
beygirile birlikte birdenbire yu
varlanmıya başlamışhr. 

Neticede beygirler ölmtış, fa. 
kat iki yofcu ağır bir vaziyette 
yaralanmak ıuretile kurtulabil
mi~ tir. 

Naa•eaaaaentıaaaıaıa-ana-•a ... aeaaa•ıa-·· 111 .._.., 

kanlı idi. Sadece dedi ki: 
- Gel bakalım topal zorba· 

başı, aptesin var mı? 
Topal vezir (Mühril hümayun) 

yerine aldığı bu ölüm haberinden 
sonra çok yaşıyamadı. Celladın 
kemendi onun da gırtlağına dolan
dlt öbür tlünyaya aöndordi. )f. 

AHMET CAViT 

1 Samsunda Kış Ve Kar 
• 

Fazla Şiddet GöSterdi 
Samsun, ( Husun ) - Bu sene memleketin her tarafında oldata 

gibi, şehrimizde de kıı ve kar fazla fiddet gösterdi. Bu yüzden 
birçok yerlerde 
zeriyat gecikti 
ve bir kısım 
arazi de sürüle• 
medi. Grip sal-

gmı da son haf· ~ 
talar içinde şid· \ 
detini arttırdı ~~ ....... .-g 

ve mekteplerin 
ay başına ka

dar kapanmasına 
mecburiyet bisıl . 
oldu. Ayrıca 6ç kişi lekeli hummaya tutulamuı Ye bunlardan biriSI 
tilmnştnr. Size Samsunun kar yığınları albnda bir manzaraauu 
gönderiyorum. Ômer 

Et Ve Ekmek 
Adanada Fiatler Bir 

Miktar Ziyadeleşti 
Adana (Hususi) - Son gün

lerde et ve ekmek tıaUeri biraz 
pahalılanmışbr. Belediye encüme• 
ni etin okkasına, eski fiatine nis-
petle beş kuruş f azlasile (55) ek· 
meğe de 20 para fazlasile yedi 
buçuk kuruş üzerinden narh 
koymuştur. -----

Bahkesirde Oç Ev Yandı 
Perşembe akşamı Balıkesirde 

İzmirler mahallesinde bir yangın 
çıkmış, bütün gayretlere rağmen 
llç ev yandıktan sonra aöndü
rülmüştilr. 

1 İzmirde 
Belediye işleri Hakkında 

Tahkikat Y apıhyor 
lzmir ( Hususi ) - Şehit Mec

lisi Azasından Dr. Ali Aglb Bey, 
Şehir Meclisine bir takrir vererek 
Belediye Fen Heyeti Müdilril 
Muammer Necmettin Beyin, itfa
iye santralı, Reşadiye banyosu 
ve diğer bazı inşaattan mes'ul 
edilmesini, mumaileyh hakkında 
tahkikat yapılmasını talep etmif
tir. Belediye bu hususta tetkikat 
ve tahkikat yaptırmaktadır. Bele
diye bu inşaatta bir fenni hata 
mevcut olup olmadığını tahkik 
için Fransa veya Amerikadan bir 
miltehassıa ıetirtmiye karar 'fer
mi.f tir. 

Şair Nedim için bir heykel yapı.\. 
mau düşünüldü ve birçok tasava 
Y\U'lar ıibi bu da kafada, niha• 
yet a6ı:de kaldı. Fakat edebf. 
yatçılanmızın büyük cetleric.4i 
karp gösterdikleri bu kayıtsıı;
lıklara mukabil, tiyatro mün .. 
tesiplerimiz, aralarından ebediyen 
çekilen bir arkadaşları için güzel 
bir allka gösteriyorlar: Geçen
lerde vefat eden operet artisU 
Suzan Lütfullah Hanımın hatırası 
için, yarın akşam Kadıköy SU
reyya sinemasında bir müsamere 
verecekler. Darülbedayi, Raşit 
Rıza tiyatrosu, Muhlis Sabahad
din Bey, Süreyya ope eti ve 
Naşit Bey heyetleri bu müsame
rede güzel birer parti yapa
caklardır. Ayrıca, Kadıkoyünde, 
Sabiha Zekeriya Hamm, Zekeri· 
ya Bey, Celal Esat Bey, ve Sup
hi Beyden milrekkep bir heyetin 
nezareti altında, Suzan Lütfullah 
Hammın tunçtan bir heykeli yap• 
bnlacaktır. Bu hareketin güzel 
bir &nek ve başlangıç olmasını 
temenni ed~rim. 

P. S. 

AbdDlkadir Kemalinin ArkadaŞt 
Fırari Abdülkadir Kemali ile 

birlikte Adanadan Suriyeye ka~ 
çan Hacı Ali Efendinin tekrar 
memlekete dönmesine hükumet 
tarafından milsaade edilmiştir. 
Hacı Ali Efendi bu müsaade 
üzerine Halepten Adanaya gel• 
miştir. 

Tosyada Bir Mütehassıs 
lkbsat Vekaleti T osy da bir 

çeltik ıslah istasyonu tesis etmi· 
ye karar vermiştir. istasyon bir 
mütebassıı tarafından idare edi-
lecektir. . 







Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

•• 

Avrupa Matbuahnda 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız . 

Dünyanın 

Dört Köşesindeki 

Garip Vak'alar 

Uç Vak'anın Üç .Kahramanı Dünyanın 

Dört Köşesindeki 

Yeni Hakikatler 
Zenginlikten Bıkan Milyo
ner - Üç Şahsiyetli Adam
Baba Evlat Ayni Mektepte 

Amerikamn buğday kıralla
nndan Herbrand Kolter isminde 
bir milyoner, bugünkü lüks ve 
konfor içinde geçen hayatım 

btrakarak bir köye çekilmiye 
karar vermiştir. 

Bu milyoner diyor ki : 
• Zenp ve nafiz bir adam 

elarak yaşamaktan hıktım. 

Kendi hayabma sahip değilim. 

fferılln etrafımı birçok dilenci
ler, iane iatiyenler çeviriyor. Bir

pldan karlı sandıkları işlerine 
11e1111aye koymaklıiımı iatiyor. 

Bir kısmı hir mektep açmamı, hir 
Wtane tesis etmemi tavsiye 
ediyor. 

"' Senelerdenberi herkes elim
tleki parayı almak için bin bir 
tazak dOşOuüyor. Her yaııtaya 
allracaat ediyorlar. 

• Şimdi istediklerini alabilirler. 
Btlttıo paramı onlara bırakıyorum 
n bir köye çekiliyorum. Kendimi 

bulduğum, kendime sahip olduğum 
gtln dünyanın en bahtiyar adamı 
elacağım." 

• Üç Şahsiyeti 

Olan Adam 
Şimdiye kadar iki ıahıiyeti olan 

adamlar çok göriUmOfttlr. Bunlar 
sDndüz sakin ve muntazam bir 
.. yat yqarlar, geceleri kendile
rini kaybeder. Başka ltir ~ 
,ete bilrilnUr ve moteli bıl'ld 
olurlar. 

Fakat pmdiye kadar 8ç ph
Iİyetli adama tesadüf edilmemi.
ti. Fakat bir doktorun iddiasma 
slr• &ç plısiyetli insanlar, iki 
tahaiyetli kimselere nazaran daha 
pktur. Bunlar eneli isterik 
olar, aşk maceralarında ebedi 
bir pbsiyet gösterirler. Birkaç 

bdan alan erkeklerin çoj'u bu 
muf a dahildir. 

Bu Dç tahsiyet sahibi insanla· 
rm en iyi numunesi olarak 
Charles Peace isminde biri glSs
terilmektedir. Bu adam bir köy-
•dür. EYiade ve k6yünde sakin, 
terbiyeli, namuslu, itinde güclln· 
tle bir adam tamnır, hatta hür
met edilir. Bu, onun bir tarafıdır. 

Fakat bu adam ayni zamanda 
iyi bir tnccar, iyi bir musikiti· 

nas, kuvvetli bir san'atkirdı. Bu 
da ikinci şahsiyetini tef kil edi· 
7ordu. 

Üçüocfi tabsiyeti de kan 
düşmanı olmasile tezahür edi
yord ı. Bu adam, kılını kıpırdat-

ma! zın herhangi bir kimseyi 
öldürebilir. 

Y almz üç şahsiyetli adamla· 
r n bir şahsiyeti hırsız •eya cani 
~' arak aramak doğru dejildir. 

Son 

Günlerin 

Üç Mühim 

Siması 

Mis•. Jrıt Mr.. Kol 
Bu ftç kadın geçen bir cetetler meydana çakm11tır. 

ay içinde Amerika ve A Yrupa Mahkeme tahkikat netieeein• 
matbuatına işgal eden llç pyam de Mis!ı Judun aylarca bu iki 
dikkat simadır. arkadqıle birlikte gizli yerlerde 

Bunlardan birincisi Mias jucl içki içerek eğlenditi ve nihayet 
Amerikada ( Kadife kaplan ) ia- kıskançlık 1aikasile ikisini ele 61· 
mini almıştır. Bu genç kadın iki dftrdiğftnll tempit etmiıtir. 
kız arkadaşım öldUrmiif. Vücut- Ortadaki Mrs Kol meıhur bir 
laranan bazı kısamlarsnı bir ba- kaçakçıdır "bebek ytlzlU deli gö-
vula koyarak yola çıkmıı Ye bek" unvanını kazanmışbr. Gayet 
trende bavulu muayene edilirken masum bir hali vardır. Fakat 

Eskiden Sarhoşlan Ve Dedikoduculan Nasıl 

Vaktile lnıilterecle dedikodu yapan 
lıadıalann atıdanna böyle bir •em 
••~lrirler, öyle tecziye ederlermlt 

1 
Eskiden lslamlar yalancının 

dilini, hırsızın elini keserlermiı. 
O zamanlarda lngilizler de 

gayet garip cezalar tatbik eder• 
lermiş. 

Birisini sarhoş yakaladılar 
mıydı? Derhal adamcağızı bir 
fıçı içine koyar, ellerini de iki 
tarahndan açılan iki delikten 
çıkanr, sonra öylece sokağa b, • 
rakırlarmış. 

Zavallı adanı lylece gezer 
rezil olurmuş. 

Kadınlar o ~akit bug&nktı 
kadar serbest dejillermiş. Ka
dın bir ceza lfledi miydi. Ceza 
olma diye çenesini hağlar, s6z 
ı6ylemeıine imkan bırakmu
larmq. 

Buradaki resimde girilen 
bu rem, demirden yapılm11 bir 
alettir. 

Kadının ~enesini oynatmama, 
konuımaıma imkan baralol•a· 
maktadır. 

O vakit kullanılan buna iten
zer daha birçok aletler vardır ki, 
bunlan son ıamanda bir mtizede 
teşhire başlamışlardır. 

lliss. Allttn 

Çocuıunu 

J Arkadaşını 

Öldüren 

Kadınlar 

1 
aon zamanda ktiçük çocuklan 
ildiirdOğii anlqallDlf Ye idama 
mahkiim edilmiıtir • 

Soldaki kadın Miaa. Ailen bir 
aile faciasınan kurbanıdır. Nipn
bıı ile ıerbest hayatı yqadığl 
için erkek kardeşi tarafında ni
pnlısı öldiirn.lmilf •• mahkemeye 
düştnğü zaman, cinayetia faili 
olarak kardeşile babasınm mab
k6miyetini istemiştir. 

F ateberu ya uUUebsart 

Cezalandınrlarmıı? 

Vaktile İoıilterede aarhoılan ceı.a
landarmak için onları b6yle bir fıçlJ• 
koyar, bir hafta a,ı. J•tabrlarmıt 

A vrupada işsizler 
.__.......-

Bi, iş•iz, ıidecelc ger 6rıl11magın~a, AllNriluıtla kadınlar lcoeoluının iı 
/unlanın sofıık olma•ına raflllfln parkta 6ala6ilmesi için 24 Mıtd 

sıra üzerinde dinle11irlcen lıallunaluızın /dli#tl• 
aguya kalmıştır tlua edigorlar 

Biitün dünya büyük bir ipizlik buhranı içinde kıvranıyor. Her memlekette milyonlarca iııiz var. 
işsizlerin miktan Amdrikada 10 milyon, Almanyada 6 milyon, lngilterede 6 milyon, ltalyada bir buçuk 
milyon, Fransada yarım milyon kişiyi buluyor. Şimdiye kadar baza devletler iııizlere yardım ediyordu. 
Şimdi bu yardım günden güne azahyor, baZ1 yerlerde de hiçbir ıey •erilmiyor. lısizler ekseriyetle gecelerini 
parklarda, ıokaldarda ıeçiriyorlar.. Yakandaki iki ruiıa ipizlerill feci hayabm ıö•tereD iki liYbacbr. 

Fennin Yeni Buluşlan -
Lavlardan Altın Çıkaran 

Adamın Sözleri 

Fen, çocuklar etrahnda birçoll 
yeai hakikatler keşfetmiştir. Bu .. 
lardan bazıları ıunlardır: 

Kız çocuklar erkek çocukl.. 
dan daha enel konu,mıya b• 
lar. BOyiik adamlar hiçbir umw 
iç yqındaki çocuklar bd. 
.OratJe kızmazlar. 

Çocuk ilk defa yemeji ... 
rlnce ıiiler. 

Çocuklar • ziyade 5-6 y..,. 
lannda ainirli ye titiz olurlar, fa
kir çocukları, zengin çocuklu.. 
dan daha terbiyelidir. 

Çocak amaesindenenel, ... 
nesinin &zerinde bulunan bil~ 
ıerdanbk, kipe gibi parlak ... 
giz çeken ,eylerini prlr. ıw. 
buki annem 2 aylık çocuğuna 
bakarken onun kendiaiııi taDMll
jım zanneder. 

Çocuk korkutulmadıkça k~ 
maz. 

-tc 
Lavlardan Altın 

Yapıyorlar 

" 

lngilterede Alman tebaaaıoc:t. 
Gladitz isminde biri volkan 11 ... 
larından albn çıkarmanın yolu• 
buldujmıu iddia etmektedis. 
Bu maksatla İnfilterede fizli 1* 
fabrika yapmlf. Asceuion aclaıt 
11Ddu mlilıim miktarda lh 
ıetirtenk orada ıenelerdent..I 
tecrlbe yapmlf. Ve ıimdt,. 
kadar birçok insanlann elde 
etmek iatedilderi neticeyi temi9 
etmiye muvaffak olmUflur, Y-' 
llYlarclan albn çakarlDlfbr. 

Bu adam pzetelere ıu be,_, 
1aatta bulunmUfhır: 

.. Ben ketfimde o derece il .. 
gitmitimdir ki, fiiphe edenlert. 

&ıilıde bu tecrtıbemi tekraw 
edebilirim. Buglln livlarda altm 
hulunduğu, bir ton llvdan ild 
pam albn çıkbğı arbk inklP 
edilemiyecek hir hakikattir. Be. 
nim llvdan albn çıkarmak içla 
takip ettiiim usul yepyenida 

Masraf azdır, çıkan altıma betle 
birin• muadildir. 

"Ben bu neticeyi d&t ._. 
çalıftıktan ıonra elde ettim. S. 
it utrunda bir milyon liraya ydla 
pua urfettim. Bugftn [bliyükçe 
bir fabrika ubibiyim. Bugtt,a a 
miktarda lel'lllayeye ihtiy&CUD 
...-. Fı.orikam işlemiye bqltr 
chktu aonra okadar bol millt 
tarda albn istihsali mlmldla 
olacaktir ki, albmn kıymeti k_. 
diliiüıden dilfecektir. Bu ıuretı.. 
diinya, altın etrafında pvm.. 
dalaYerelerden kurtulacaktır." 

Alman kişifl !avlarda plltla 
de bulunduğunu IÖylemq ve ba-

- için de çalıımakta olduğu• 
İllff etmiftir. 



8 Sayfa SON POSTA 

• HARUNÜRREŞIT • 
25 Yazan: lf- lf. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
•.J - ~ ~ .. ,,. , .. u • • • ~ • •. 

Surahinin parlak karmnda 
Hklanan zehirin son katreleri de 
yedi kadehe dağılarak kızların 
midesine boşaldı. Kendi kiseaini 
de bir hamlede boşaltmış olan 
Zübeyde, kestiği kuzuların kanh 
cesetleri önünde şarkı okuyan 
bir kassap hi sizliğile def çalı· 
yordu, halayıklar da memnun ve 
bahtiyar oynuyorlardı. 

Onlar geceki yorgunluklarım 
henüz çıkarmamışlardı. Hepsinin 

ıinirlerinde mahmur bir gevşeklik 
Yardı. Biribiri ardınca içtikleri Uç 

büynk kadeh nebiz, bu ge.şek· 
liği - üzerine su dökülen dağınık 

bir ip külçesi gibi - değiştirmişti, 
rergin bir şekle koymu~tu. Su· 
yun kuruyup ta ipin yine gev· 
ıekleşeceği dakikaya kadar de-

hissiyeti vardı. Biribirini kıskan
madan, biribirini incitmeden, hat· 

ta biribirinin farkında bile olma• 
dan ayni şulenin etrafında dönü-

yorlar ve o şuleye ytireklerini 
veriyorlardı. 

Zübeyede, mllcevherli daire

sini bkırdatırken bunlan düşll
nüyor ve ölüme mahkum ettiği 
kızlara adeta gıpta ediyordu. 

Keşki kendi de kıskançlığım 
kocasının bir tebessümile ben
liğinden çıkanp atacak kadar 
basit olsaydı? .. Bu basitliği, bu 

fedakarlığı belki gösterebilirdi. 
Fakat o tebessümtl bulmak müm-

ehli 

kün değildi. Çünki kocası, kendi-
sini artık sevmiyordu, sevemiyor
du. Bu sebeple de, kadın yüreği
ne herşeyi kabul ettim, o aeYdari 
tebessümn gösteremiyordu. 

Zübeyde,- bu ağır ve acı mtı

IAhazalar albnda artık ağızla te
rcnnfimfi bırakmıştı. Gazel oku
mak istese dudaklarından feryat 

döküleceğinden korkuyordu. Za
ten dudaklarında da hareket için 

ıevk kalmamıştı, tozlanmıı bir 
çilek gibi renksizleşmişlerdi. Yal· 

nız parmakları, şuursuz çırpınış-

' 

farla, daireyi titretiyordu. 
( Arkaaı var) 

Şzlll • 

Bugün 

MELEK ELHAMRA 
sinemasında sinemasında 

YVAIN'nin hoş opereti LILIAN HARVEY ve 
v v HENRY GARAT'oıa 

AGZIMDAN DEGil temılll 
Pas sur la bouche Kongre Eğleniyor 

Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren 

BRIGIITE HELM ve WlLL Y FRITSCH 

E L HA M R A sinemasında 

GİZLİ VAZİFE 
filminde arzı endam edeceklerdir. 

Önümüzdeki Çarşamba 

M E L E K sinenıasında 

Kadınlar Avukab 
U F A' nın muazzam filmini görecekainiz. 

Gi • 
ı ... 

Buglin akşam 
saat 21,30 da 
MOŞKOL 
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lsTAnBUL BınDIYF.SI 

Yam edecek olan bu muvakkat 
diriliğin şevkile gerdan kırıyorlar, 
acip iııhinaJar içinde kıvrılıp bn
külü1orlardı. 

Çin : Japon ·htilifı, Bir Japon -Rus 
Ihtilifı Doğuracağa Benziyor 

Facia 3 perde 
Yazan t M. A. 

•e 
Otto E. HaHe 

Tercilme eden ı 
Nabi Zeki Be7 

~~ ~ ~~ 
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ZObeydenin elindeki def, git· 

tikçe hırçınlaşıyordu. Gerçi çıkar-

dığı aes, oynıyanlann ahengine 
uygundu. Fakat bu tenasüp, 

Melikenin parmaklarında canla
ilan kan kokusu almış kaplan 
homurtusunu pek te saklayamı· 
yordu. 

Bir aralık Zübeyde şöyle bir 
terane tuturdw 
Halet lif akdiküm eyyamüna 

fe,.adet: 
S.vdoa n klnet biküm 

Jeyıan leyalina (1] 

O, beyti okurken belki kendi 
elemini terennüm ediyordu. Fakat 
halayıklar, o sözlerle başmetpe-
11ah işıklanndan ayrı kalmaldığın 
melllini hatırlamış oldular, yeni 
bqt.a.a bararetlendiler, daha çılgın 
ft daha ateşli surette oynamıya 
koyuldular. 

Znbeyde, kadınlara mahsus 
olan sezişle onlann Reşidi dü· 

ft\ndüklerini, Reşidin hayaline 
kollannı açarak dolaştıklan.11 

anladı. içine bir ezgi yayıldı. 
Bwılar, nereden geldikleri belir-

liı bu yedi kız, kendi kocası 
ipa Çlldırıyorlardı. Bir gecelik 

temu, bir gecelik mülibaza 
onlan mecnuna çevirmişti. İşte 

• cinnetle meıut Ye pllr neşe, 
kanat çırpıyorlardı. Ellerinden 
ıeı.e belki uçacaklar. Reşidin 
eteğine yllkselm ek için ufuklar 
qacaklardı. Hallerinde b8yle bir 

iucizap, böyle bir iıtiyak vardı. 

Demek ki o adamın bir kıy· 
meli, yedi kız yüreğini bir anda 

bulyalara boğan bir meziyeti var· 
da. Kadın için kıskançlık, adeta 

uYi mahiyette bir duygu iken 
fQ kızlar, biribirlerini kıskanmı
yorlar ve müıterek bir gururun, 

müşterek bir sürurun kucağında 
dolqıyorlardı. Harun, ne büyük 

bir şahsiyet ve ne büyük bir 
ıfinCf idi ki en kuvvetli istidatla· 
rı, kadın hilkatindeki kıskançlık 
kabiliyetini öldürebiliyordu ve 

kadınlan adeta pervaneleştiri-
7orc!u. 

Evet. Bu kızlarda bir perv ne 

[1) -ıi'cran ytlxündea güa r gözllmüı· 
.. defi tt. Yanınızda :~eteri gllo gibi 
parlak ıörGr ük. Şimdi i9 lcrl siyah 
91rüyorm • demektir. 

Çin - Japon müsellAh ihtilih 
yeni bir mahiyet ve cephe ar
zedeceğe beaziyor. Cenupta Çin
lilerle çarpııan Japonlar, oimdi 
şimale doğru uzanarak Rus hudu-
duna da asker sevkine teıebbii5 

1 
yı haklı bir endişeye düşürmüş- ( 
tür. Bu münasebetle iki taraf 
hüktlmetJeri arasında siyast ve 
az da sertçe müzakerelere baş· 
lanmıştır. Gerek bu teşebbiis 
etrafında ve gerek Şarı{lhay ve 
civarındaki muharebelere ait 

etmişlerdir. Bu tqebbiis, Rusya· tafsilat aşağıdadır. 

Japonların Bir Muvaffakıyeti Bildiriliyor 
Şanghay 27 - Biribirini takip üzerine tiddetli bir ateı açmışbr. 

eden şiddetli muharebelerden Birçok yangınlar çıkmıtbr. Alev-
sonra en son yaphkları bir ta· ler sürat!e etrafa sirayet etmek· 
arruz neticesi olarak Japonlar, tedir. Çin bataryaları derhal 
Çinlilerin en çok mukavemet cevap vermiye başlamış ve mu· 
ettikleri Kiyang- Van'ı zaptettik· harebe bir topçu duelloıu haline 
Ierini haber veriyorlar. gelmiştir. 

Japon tayyareleri, aynca Saat ona doğru ateş kesilir 
Hanşov şehrini de bombardıman gibi olmuştu. Bu bombardımana 
etmişlerdir. Çin büktimeti, hiç on iki Japon bataryası iştirak 
bir makul sebep olmakaızın bu etmiştir. 

şeJıı:in. bombardımanım p~otcs~o Çinliler Ludendorfu Çag.-ırmı~lar 
etmıştir. Japon bükümeti, Çın . Y 
tayyarelerinin Japon nakliyeleri· Lon?ra 27 .. - D~yl~ Eksp~es 

• gazetesıne gore Çınhler, mılli 
ne taaJTUza bazırlandıklanna daır ordularının tensik ve teşkili 
çıkan haberler üzerine bu bom• kumandasını deruhde etmek iç~: 
bardımanın yapıldığını söylemiştir. sabık Alman Orduları KarargAbı 

Şaoghay, Z1 - Sabahleyin Umumi Reisi Ludendorfu davet 
saat beşte Japon topçusu Şapey etmişlerdir. 

Ruslarla Da Bir İhtilaf Mı Çıkıyor? 
Moskova 27 - Rus Tas ajan- nakliyat mllnasebetile yllzde on 

sına göre Hariciye Komiser Mu- tenzilat istemekte, Şarki Çin de-
avini Karahan dün Japon Sefiri miryolunun muhafazası için 
M. lrotayı kabul etmi~ ve kendi- gönderilecek askerin de müte-
sile mühim meseleler hakkında madiyen nakledilmesini arzu ey-
görütmiiftür. Bu mülikabn sebe- lemektedirler. 
bi, Harbindeki Japon kumanda- Karahan, bu teklifin Çin -
nınm Şarki Çin demiryolları ida- Japonya ve Rusya arasındaki 
resine müracaatle Japon tebaasım muahedeleri mllteessir edecek 
müdafaa makaadile lmiyento Ye mahiyette olduğunu da be-
Pograniçaya asker nakletmek yan eylemiftir. Aynca beyaz 
için kendisine 17 katar verilme- Ruslann Mançurideki faali-
sini iatemcsidir. yellerini ve Japon makamatı 

Hariciye komiser muavini, bu askeriyeaince bunlara g6sterilen 
talebin, Rusya ile Japonya ara- müzaherete .efirin nazarı dik· 
sında evvelce yapılan nakliyat kati celbolunmuştur. Aynca Man-
itilafına mugayir olduğunu sefire çuride teşkil olunan hllkiimet 
anlatmtı ve ıimdi, Rus hududuna hakkında da Rusyaya malümat 
asker nakli mevzuubahs olduğu vermesi istenilmiflir. Sefir M. Hi-
içio vaziyete nazarı dikkati cel- rota bunlan hükümetine bildire-
betmiştir. Japonlar, ayrıca bu ceğini vadetmiştir. 

İzvestiya, Japon İştihası Arttı, Diyor 
Moskova 27 - Bu münase

betle İzvestiya gazetesi bir ma
kale yazarak diyor ki: 

Bir Japon gazetesinin şimal 
sularındaki balıkçılık meaelcsinin 
halledilmesi hakkında yaptığı 
neşriyat doğru ise Japonlar, ge
r"k kendi efkarı umuıniyelerini 
ve g r ' .. c ·nya ef'{"rı umunıi
yesini aldatmak istiyorlar. 

Balıkçılık meselesi, bir Rus -

1 

Japon muahedesile tespit ve hal
ledilmiştir. 

Demek ki hakikatte nıcvzubahs 
olan balıkcılık değil, belki son 
vukuat ile iştihaları kabaran bazı 
Japon mehafilinin yeni vaziyetler 
ihdas etmek istemeleridir. Belki 
de Sm:yet ular nda tali tecrübe
sine g= :ş ı k ı.stiyorlar. ~u me
bafil iştibalarını tadil ccL ..... ıse 
herşey yoluna girer. 

Tenzilatlı Halk 
Gecesi 

Japonya Durdurulmak Lazımdır 
Londra 27 - Çin-Japon ihti- f mat vererek İngiliz hariciye lna-

lafından bahseden Ekonomist zıno talebi üzerine lngiliz., Fran-
mecmuau, japonyanın 9imdi sız ve ltalyan sefirlerile beraber 
kimsenin ylizüne bakacak hali Japon hükümeti nezdiııde yapı-
olmadığını, kaybolan bu nüfuz ve lacak teşebbüse İştirak etmesini 
itiban kazanmak için Japon bildinniıtir. lngilterenln bu te-
müfritlerinin belki biitün dünya ıebbüsü, Amerikanın uzak ıark-
efkAnna meydan okumalarına taki siyasetini tasvip ettiği mana-
intizar llzımgeldijini, baileni.a aına alınmaktadır. Maamafih baza 
belki iki üç sene silrilp Japon- Amerikan mehafili, lngiltercnin 
yanın hezimeti ile nihayetlenme- uzak şark ihtilAlinin haleldar 
sinden korkulabileceğini yazdık- ettiği menfaatleri lngilterenin 
tan sonra diyor ki: müdafaaya meyletmek iıtemedi-

Bizim ilk vazifemiz Japonyayı ğini açıkça sölilyorlar. İngiliz 
ileri gitmekten menetmektir. dostu mehafil ise lngiltercnin 

ikinci vazifemiz de ona yar- Cemiyeti Akvam azası olduğu, 
dım etmektir. Bu suretle harpten bu itibarla Amerikanın vaziyetin-
sooraki ikhsat tarihinin yeni bir de bulunmadığını ileri siirmekte-
sayfasını çevirmek mevzu bahstir. dirler. Bundan dolayıdır ki İngiliz 

Vaşington, 28 - M. Stimson Hariciyeai oldukça ııkıntıh bir 
Tokyodaki Amerika sefirine tali- vaziyette bulunuyor, diyorlar. 

Amerikan Boykotajı Endişe Uyandırdı 
Londra Z'I - Amerikada Ja

pon mallanna kartı teressüm 
etmiye bqlıyan boykotaj, japon
yada tiddetli bir endiıe uyandır
mışbr. Mali mebafilde Japonya 

AmerikanHariciye-
sinin Açık Mektubu 

Londra 27 - Hariciye Nazın 

M. Stimsonuo M. Boraha hitaben 
neşrettiği açık mektup bir bayii 
mlinakaplara ıebep oluyor. Si

yasi mebafil ihtiyathd1r. Bu me

hafile göre Amerika, bu mektu
bun neşri müouebetile İngiltere
ye mal6mat wermif değildir. 

Sonra Amerika efklrı umumi· 
yeainin temayülünü japonyaya 

bildirmek için intihap eden bu 
bilvasıta yolun, diğer devletlerin 

V qington ile tetriki mesai etmek 
utememelerinin bir neticesi de 

değildir. Bu nokta da ayrıca 
kaydedilmektedir. 

MOSf<OVA ÇOCUKLARI 
Mos ,o\•:ı'da rııctruk çocukların tallı dır. 

rv OSı{OVA ÇOCUKLARI 
En mDkemmeJ ca1u11 uk draı ıd r. 

MOSKOVA ÇOCUı<LARI 
Çarşamba ak amından itibaren 

o p ER A fl ; •• :nlsında ~' I 

tarafından alınan mal bedelleri-
nin derhal ve peşin olarak 
Amerika baııkalan tarafından is-
tenmesindeıı aıkıntıy• dllfmek· 
tedir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanıı 

Fransız Frangı 12 06 
İngiliz liraaı 1 06 50 
Dolar 47 50 
Liret 9 16 00 
Belga 3 41 00 
Drahmi 36 75 00 
l.viçre frangJ 02 4J 25 
Leva 64 67 00 
Florin 1 17 75 
Kuron ç. 16 00 00 
Şiling A. 4 22 00 
Pezata 6 15 il 
Mark 1 99 60 
Zloti 4 22 00 
Pengo 3 94 82 
Ley 79 30 ()() 

Dinar 26 75 ()() 

Çervonets - - -
Tahvilat Kapanış ,_ 

..'.~ '=-==- 00~ t. Dahili 00 00 
D. Muvahhide 52 75 
A. Demiryolu 03 45 

-
Borsa Harici 

- ~· = ~ 

Altın 9 
Mecidiye 

göreceksiniz. 1-----llil•ılllılllllııııllmi_ .. ~150 
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Abdülhamit Bir lngiliz Kadını 
İle Evlenecekmiş .•. 

Fakat O, Yapılan Teklifi Nezaketle Reddetmiş 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her laaklcı mahfuzdur 
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22 Nlıan 927 

Abdülhamit bir iki gündOr 
yine nezleden ve öksürükten 
muztarip. Seyrek faıılalarla (As
prin) alıyor. Bugün yine doktora 
muayene oldu. Hep, (Verem) 
olmak korkusu. Bu ıabah yine 
boğazından biraz kan geldi. Ne
fes alırken de sağ memesının 

albnda bir ağrı hissettiğini söy· 
IGyor. 

Doktor muayeneden sonra 
hafif bir ihtikan buldu. (Zatürree) 
allmeü olmadığına kendisini 
temin etti. 

2! Nl1an 918 

BugDnkll ( Tercüman ) Rusya 
ahvali hakkmda bazı yazılar 
yazıyor ve ( Çar ) ı bu akıbete 
drGkliyenlerin en başında ( Ras
potin ) ilminde bir papa• 
oldufunu hiklye ediyordu. Ah· 
dülhamit, bu mesele etrafında ki 
tafsilib birer birer tahlil ettik· 
ten soma: 

- Bana kalına,Rualann yap· 
mak istediği inkılibm neticesi 
henüz keıtirilemeı. Bakalım bu 
idare, halla memnun edebilecek 
mi?. SODra harici siyasetleri ne 
olacak. Asıl mesele burada ••• Rus
larda, (Diplomat) pek azdır. Ben, 
ancak iki kıymetli zat prdUm. 
Biri, eski Ruı sefirlerinden (Prena 
Lorabof) tu. Türkçe bilir, bize 
ka111 hayırhah, gayet iyi bir 
adamdı. Biri de son Rus sefiri 
(M. Zinovyef) tir. Bunların .. ikisi 
de Allah için iyi diplomatb. 

Birdenbire durdu ve gfildü: 

- Gazetede ( Raspotin ) den 
bahseden yazılar arasuıda bir 
cümle l'ördüm, çok hQfuma gitti. 
( Saraylara doğru IÖ% girmez ) 
diyor. Hakikaten çok doğru 
ıöz ..• Lakin bu söz yeni değildir. 
Vaktile M1S1rlı Mustafa F adil 

• Paşa, biraderi lsmail Paşa-

1 
ti. Hatta bana akrabasmdan 
gUzel bir kız vermek iate
di. Ben gençliğimde de böy
le ıeylere çok dikkat eder-
dim, tabii bu teklifi nazikine 
reddettim. 

Dedikten ıonra gevrek gevrek 
a-ülerek: 

- Akhma, orada başımızdan 
geçen bir garibe geldi. Söyliye
yim de dinleyiniz. Londranm en 
zengin ve en büyük tüccarların· 

dan }>iri şerefimize çaylı bir kon· 
ser tertip e•mişti. Tabii biz de 
icabet ettik. Bizi parlak bir su• 
rette istikbal ettiler. Birçok 
teşrifatlarla 1alona g8tnrdüler. 
Biraderler de beraberdi. Bir
den bire biraderler beni dOr
terck kapıyı g&sterdiler. Bir de 
bakbm ki ev sahibi kızım koluna 
takmış ıalona giriyor. Ben k111 

görür görmez, adeta hayran 
oldum. Adamcağız yanımıza 

geldi. Kızını birer birer bize 
takdim etti. O esnada, merhum 
buyuk birader, TUrkçe olarak 
yllkıek ıesle : 

- Nasıl, beğendin mi.. Se
nin olsa ne yapardın?. 

Dedi. Bea do ayni auretle 
cenp verdim: 

- Pek hoşuma gitti. 
Dedim. Meğer kızın babuı 

TUrkçe bilmiyor mu imiş. Hemen 
bize döndU. Ellerini oiuftura 
oğuştura: 

- Ben sakızlıyım. Bura7a 
geldim, tavattun ettim. 

Demez mi?.. Biraderler, he· 
pimiz biribirimizin yiizüne bak· 
bk. Mahcubiyetten kıpkırmın 
olmuştuk .. Bu vak'ayı, hiç unut-
mam. 

Dedi. 

* ( Beylerbeyi Sarayı Muhafız. 
hğı) nın ( Vukuat Defteri ) ne 
kaydi aeçen bir hidiseyi ben de 
burada kaydetmeden geçemiye
ceğim. 

Abdülhamidin ıu aon giln· 
lerinde kendisini terketmiyen iki 
kadmı'ırbir oğlu, üç hazinedarı, 
tiç ( musahip ) ağası, dört (Hiln· 
kir cariyesi ), yedi ( Saraylı ) 

kalfaaından maada, iki kıymetli 
doıtu daha vardı. Bunlardan biri 
kedisi, diğeri de papağaDI idi. 

AbdOihamidin ıevgiıini bir 
tnrlU paylaşamıyan ve daima bi· 
ribirine rakip olarak yqıyan bu 
iki mahlGktan birincisi on bet 
glin evvel mnrd olmuıtu. Abdili· 
hamit, bu ı:amuk külçeıi gibi 
bembeyaz fakat ihtiyar dostunun 
vefahndan çok müteessir oldu. 
Müteessir olan, yalnız o değildi. 
En başta Abit Ef. olmak llzere 
bntnn harem halkı derin bir 
keder hiasetmiılerdi. 

Kedi mllrd olduğu zaman, Ab
dnlhamit bunun bir çöplüğe atıl· 
mıyarak saray bahçesinde (Ge
yiklik) denilen mahalde defnedil· 
mesini Rasim Beyden rica etti. 

Bir taraftan kedinin mezan 
kazılırken diğer taraftan da ölii
nün tekfini icra ediliyordu. Kal· 
falar, büyllcek bir elbise kutusu· 
nun içine pamuk döşüyorlar. Ke
dinin sağlığında yatbğı kadife 
yatağı bu pamuklar üzerine ko
yuyorlar. Laşenin bembeyaz boy• 
nuna al bir kurdele bağlıyarak 
bnyncek bir fiyong yapıyorlar Ye 
b11 •retle dsledikleri kediyi ta• 
batuııun içine yabrarak lsttlnll 
tekrar pamuklarla 6rtOyorlardı. 

Mezar kazildaktan Ye 6lll de 
luııırlandıktan Hnra cenaze 
alayı saraydan hareket etti. Ba 
alayın en önünde Şehzade Abit 
Efendi gidiyor Ye muhafızlardan 
Vasıf, Nad, Emin Beylerle, Nuri 
ye Cavit Ağalar da onu takip edi
yorlardı. Matemli bir yürllyllşle 
mezara kadar giden bu alay, ora· 
da durdu. Ahit Efendi, kıy· 
mettar kediyi bir daha görmek 
istiyordu. Nuri Ağa, mukavva 
kutudan mamul tabutun kapa· 
tım açb. Abdlllhamidin sevgili 
beyaz kedisi, dört ayağım ger
miş zat.yordu. Abit Efendi, da· 
yanamadı. Tekrar ağlamıya baş
ladı... Tabut, ıessizce çukura 
kondu. Bütiln cemaat toprak 
atmıya başladı. Yalnız, laşeye bir 
(telkm) verilmesi kalmııb. 

(Arkan nr) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Jf. lf. • 

nın Yerasetten iskat edilerek 
Avrupaya gittiii zaman devlet 
aleyhinde hir risale yazmıştı. Bu 
cllmleyi ilk defa olarak orada 
ıardl\m. Fakat o zaman bu aö
dn nnktesine pek okadar ehem
miyet Yermemlftim. ~:mdl dtıfU- 1 
aDyonnn da bunan dofrulutanu 
tamamen kabul ediyorum. Haki- Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
katen &yledir. Saraylar, birtalam L---------------------------.1 
hultılk&rlarla doludur. Bunlar, 92 LEYLA H. ı ( fotoğrafının 1 95 RIFAT B. ; ( fotoğrafımb der-
•nklmdarlann etrafını alırl:ır, dercini iatemiyor ) Sessiz ve sa- cini istemiyor ) Mahcup Ye çe-
riya ye yalanlarla berıeyin haki- kindir. Yilzlladeld tebeasnmü ek· kingendir. Tehlike Ye mauliyet-
katini aklarlar... Zaten htıküm· ıik değildir. Münakaşaya girmez, ten korkar. Gördüğünü ve bil-
clarlarm bqına gelen belllar da, tenkit ve dedi koda yapmaz. Ar- diğini tatbik eder, kendiliğinden 
laep bunlarua JhüDdeadir. kadaşlarile nezaket dairednde bir fey illve edemez. Parayı iyi 

• •• m konuşur. Kederlerini belli etmiye lrullanmasıDI ve para aahibi ol· 
Abdillbamit, hagüa lngiliz ve başkalarından merhamet ta- masım bilir. Menfaatlerini yalmz 

bdınlanm methetti. lehine taraftar değildir. Menfa- nefsine hasreder, çok kimse ile 
- Dünyada İngiliz kadınlan atlenn· e ka-ı hırs -e .... ka a••- h k 

• y " iS & u...- konuşmaz, er ese itimat etmez. 
kadar a-Uzel, kibar, ve bilhaaaa termez. Gözü toktur. Hadiseleri 
Yekarb kadın yoktur. insan ec-
nebi kadım alacak IDJ, mutlaka tahlil etmiye Ye ıalim bir karar 
lngiliz almalıdır. Bizim gittiğimiz werm;ye mtısait bir zekAsı bulun-
Mmaa kualip beni pek ıevmi,. dup biaıiııi Yermektedir. 

Fotofra/ Ta/alil Kuponrına 

11 inci Sayfamızda bulacabmıL 

BİZİM . - • . l ,.,~·~ . 

DAKTl O 
Bugünün 
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Likin Zehra, bayle yapmadı. ! 
Herşeyi hiçe sayan bir pervas11· 
lıkla, eneli Fahiri buldu Ye 
ıonra beni unuttu. Arbk bundan 
da anlaşılıyor ki Zebranın benim 
hakkımdaki hisleri, Fahirin hisle
rine tamamen uygun geliyordu. 
Bunun için, yann mOşklll ye 
glll6nç bir yaziyete dtifenem, 
benim halime giilenlerin ilk ufın
da Fahirle Zebrayı yanyana g6r
mek pek tabii olacakb. 

Şu halde? •• 

* Evet fUhalde, talihin 6nilme 
çıkardığı Sait Beyi olduğu gibi 
kabul etmek.. onun hakir ye 
zelil vicdanınm herg(ln birer 
parça meydana çıkan kirlerini 
ve lekelerini görmemek.. bugtln 
Ahmet çavuıtan gördüğtl, yann 
da kim bilir hangi canı yanan 
zavallıdan göreceği hakaretleri 
işitmemek.. işte böylece, onun 
mazisine ve istikbaline karşı 
tamamen alakasız bir surette 
onunla ömür geçirmek icap edi· 
yordu. 

Bu akıam Sait Bey, arkad8f" 
lan tarafından ( Gardenbar) a 
davetli imiı. ( Nışanhsı ufatile ) 
beni de götiırmek istedi. Hatta, 
çok ısrar etti. Fakat elbisem ol
madıiım bahane ettim, gitmedim, 

27 Atoatoe 1928 

Bugün bizim hanm uana&
rO bozulmUflu. Merdivenleri ça
karken muhuebeclye rutgeldim. 
Selimlqbk. evvelA: 

- Ne var, ae yok Kener 
Hanim. 

- E, airke içip duruyol'UL 
Dnjibı zerdeaiDi De zaman yiyece
ğiz. 

Dedi. Ben bu suale, yalmz 
gJlmekle iktifa ettim, Fakat o, 
derin derin içini çekerek mml
dandı: 

- Hey gidi dllnya, beyyy •• 
~ 

Muhasebecinin bu hareketi, 
çok manab idi. Bunu anlamak 
için durdum: 

- Niçin &yle söylediniz muha· 
sebeci Bey. Bu sözlerinizde çok 

Romanı 

Yazan : Z. Şale,. 

derin bir mana Yar. Siz, cidcl 
Ye namuslu bir adamımız: Allala 
qkımza, bana bunu izah edinis. 

Diyecektim. Fakat, diyem 
dim. Deseydim, sorsaydım ne 
ağrenecektim ?.. Sait Beyin bütüa 
yaradılııı, b&tiln Yarlığı aç.ık bir 
kitaba benziyor. Onu okumalr 
için bir gözliğe ihtiyaç yok ki.. 

* Öğleden sonra bir aralık Sait 
Beyle konuşıyorduk. Mns ımn 
g8zön0 açb. Bir zarf çıkardı. 

Gülerek bana verirken: 
- Biraz, elbise, filin y psa

nız Kevser Hamın.. Arada sıra
da ıuraya buraya giderdik. 

Dedi. 
Zarfı, elime almış bulundum 

Ye iç.inde para olduğunu ani dnn. 
Derhal masanın üstüne bırak... 
yordum. O elile buna ma i oldw 

- Y ooo.. vallahi olmaz .. 
gtlcenirim ha.. Şükür allaha ne 
Yar ki ... Arbk yabancı degil'zya .• 
Hem, düğün için de llzım değil 
mi? ••• 

Dedi. 
Odama geldim. Zarfı a.,.tım. 

içinde iki tane yüzer liralık an
konot vardi. Düşündüm. Bunu 
iade etmek, haklkaten mülıase
betsiı olacaktı. Dediği gibi 
artık birbirimize yabancı değiliı: 

yL.. Nasıl olsa, izdivacımız için 
de haz1rlanmak llzım. 

(Arkaaı v r) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 1 
AL.KAZAR - E.-..Wlah 
ALE.llDAR - Kaçakçılu 
ARTlSTlK - lla. Dubarrl 
AS Rl - Kaalı k8pril 
ELHAlılllA - KOlll'• etleniyor 
ETU VA L. - Gal Ceheaneml 
GLORYA - Prenıealn Geceleri 
H1LAL - Kaçakçılar 
KEMAL B. - Voli'• 1ablllerlad 
llAjlK - Hicran 
il.ELEK - Apmdaa deji 
lıı1lL1.1 - TUDuı laaydutları 

OPERA - Ayah l.a 
ŞIK - Parlall KabYeCt 
KadakBJ Stırena - Amerlkah bakireler 
CSK0DAR HALE - Dllıtaban B ıt calr 

Bağdatta. 

Selinik Bankası 
Selanik Bankası hissedarlarımn alelide Heyeti Umumiyesi, Tica

ret Kanununun 361 inci maddesine ve nizamname ahklmma gore 
1932 Martımn 31inci Perıembe gllnll saat on birde lstanbulda İdare 
Merkezinde toplanacaktır. 

Muhterem hissedarlar bu Heyeti Umumiyeyi akde davet oluı ur. 

Bu Heyeti Umumiyenin ruznamei müzakerab şudur: 
1 - Meclisi idarenin ve Mtırakıplann raporlanmn kıraati. 
2 - 1931 billnço1UDun ve klr ve zar hesabının tasdiki. Meclisi 

idarenin ibrası. 
3 - Meclisi idareye intihap edilen azanın memuriyetinin tasdiki 

ye yeniden aza intihabL .. 
4 - Meclisl idare azasma Ticaret Kanununun 323 tıncu mad

desi ahklmına tevfikan Şirketle muamele yapabilmeleri için mezu-

niyet verilmesi. • . • . 
5 - Murakıplerin intihabı ye Ocretlennın tayını. 
LAakal 100 (ynz) Franklık 125 hisse ıenedi kupürüne malik olup 

ta bu Heyeti Umumiyeye iştirak ~tmeyi v~ya .te~sil. edilmeyi ı. · 
hissedarlar hisse senetlerini Heyeti Umumıyenın ıçtımamdan nı 
bir hafta evvel yani 1932 Marbmn 24 üncü gününe kadar: 

istanbulda Şirket Merkezine 
SelAnikte Selanik Bankası Şube · 

ye nihayet 15 gün evvel yani 1932 martmm 17 inci gününe 
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Umumi Har(J Nasıl Patladı ? l ___ Bu_s_üı_u_n_da 
Kez banın Nakleden : H. R. -99- Yazan: Emll Lııdoiı 

- Kızım Doidor: Semi Ekreme -

lngiliz Sefiri, Biz Şeref Namına Bir Ha
yat, Memat Harbine Giriyoruz Demişti 

jüt Kambon ile mükaleme, 
harbin, her ikisinin de şahsen 
tatmıyacakları dehşetlerine dair 
cereyan etmiştir. 

Kambon - 0 Bir nesil silinip 
te yenisine mevkiini terkettiği 

saman yeni nesil harbin tüy• 

ler ürpertici dehşetlerini bil
miyerek cenk arayıcı olur; bu, 
takriben kırk seneda bir teker
riir eder ve binnetice insaniyet 
bir harp ile karşılaşarak feliket
lerini çeker. Dünya budur. " 
demiştir. 

Tıpkı eski tiyatrolarda ismeti 
hozulan bir kızın ağladığı aırada 
kendisini aldatarun : 

- Sultanım, hayat budur t 
demesi kabilinden bir şey. 

Ayni akşam Alman Başvekili 
lagiltere sefiri ile bu mülakatta 

bu kadar açık olmamışbr. Bu 
tarihi saatlerde o' 1 uğu kadar iki 
tarafın biribirine bu kadar çok 
1alan söylediği mesbuk değildir. 

Bethman ki her ne pahasına 
olursa olsun harbi bertaraf et• 
mek istemektedir ve :ıafının ken· 
dini tuzağa düşürdüğünll anlı-

yordu, manen miiteessir olarak 
fU sözleri söylemiştir: 

- Bu, bayabnı iki mlltecavize 
karşı müdafa gayretinde bulunan 
bir adamı arkasından vurmıya 
kalkmaktır l 

Goşen - Biz şeref namına 
ita.yat. memat harbine giriyoruz. 
ÇUnki Belçikanm bitaraflığı bi· 
aim terefimiz namına verilmiş bir 
ta .. bhüttür. 
1 Betmaor • Ne pahasma? Ve· 
rilen bir söz için • bitaraflık 
nice nice harplerde çok kere 
pğnenmiştir. lngiltere bir kağıt 
.parçası uğruna akrabası olan 
ye kendisinden dostluktan başka 
laiqey istemiyen bir milletle har
be girecek. Ömrümce ıllren- bO· 
tlio bir aiyaset yıkılmaktadır. 

Hayasızca nrfedileu ftl "kl
jıt parçası,. ıözil aefirin ıereften 
bahseden ıözlerinden daha sif 
.,. daha samimidir. 

lngilterenin Belçikadan bek
lediği müttefiklerden açıkça balı-
1etmemek için Goşen şimdi i ,i 
edebiyata döküyor, dinleyiniz: 

"Bu, hailenin en feci kısmı 
oluyor; milletler, miinasebetleri 
dostane yıllardanberi g&nlmemif 
bir derecede dostane ve samimi 
bulunduğu bir sırada birbirinden 
tiddetle uzaklaşıyorla'r • ., iki mil
letin kat'i münasebetine bir 
remz olarak ancak ayrılacağı 
aırada bütün meselenin filaslı 
kabinelerin bı.rbinden ibaret 
olduğunu şu suretle teyit etmiştir: 

Avusturya ile Rusya arasında 
sulhun muhafazası için sarfetti~ 
ğimiz emeklere rağmen harp in
tişar etti \ e bizi maalesef öyle 
bir vaziyete soktu ki artık için· 
den sıyrılmak kabil değil. Bu hal 
bizi şimdiye kadar kendilerile 
beraber çal ıştıklarımızdan birden· 
bire ayralm::ık ıztararında bırakı· 

Mütlıiş lılr siaer manlasını aşan lıir tanfc lıiicrıma 

yor. Buna biç kimse benim ka
Gar müteessif değildir. " 

İşte Fransız ve İngiliz sefirleri 
Berlinden hakiki sebeplerin fık
danım örten bu umumi teessür 
düsturlarını işiterek ayrılmışlardır. 

* 
Kont Berhtold oyunun resmi 

küşadını kendisini yaptığı halde 
şimdi ona sonuna kadar devama 
mütemayil değildi. Berlin ile 
Petresburg'un arasının temamen 
açıldığını görünce kendisine bu 
iki kabineden dilediğini tercih 
etmek için bir fırsat çıkhğını 
düşündü. Meternih'in şakirdi 
bu ikiJ şıktan Rusya lehine dön
meyi tercihte tereddüt etmedi. 

Temmuzun son glinil kendi 
tahriki eseri olarak Almanya ile 
Rusya münasebetlerinin inkıtaı 

tahakkuk edince ayni ıaaatte 
Kont cenapları Viyanadan Neva 
ya müteveccihen ilk defa olarak 
yeniden güler yüz göstermiye 

umetti ve derakap moka. 
lemeye başladı ; halbuki Gre
yin bir haftadanberi beyhu· 
de tahakkukunu aradığt bun· 
dan başka birşey mi idi? 
Berlin o zaman tehlikeyi anladı. 

Amiral Tirpiçio hatıralaranda 
şu satırları okuruz: 

"Rusyaya karşı bizimle bera
ber harp etmiyeceğini Avustur-

yadan sormayı unutmuşuz Mol· 
tekeden büyük bir korku ile duy· 
dum ki A vusturyalalar rücu eder• 
lerse biz Ruslarla herhangi bir 
bahaya sulh etmek mecburiyetin· 
de kalacakmışız!,, 

Düşman Almanların karargA· 
hındaki bu tebeddülden tamamen 
memnundu. Son dakika da dahi 
Viyanayı Berlinden ayırmak iste-
nir; son günün son dakikasındaki 
zaten Ruslarla Almanlar şu sıra 

ateş taatisine başlamışlardır. 

( Arkuı YU) 

• 
lzmir Rıhtım Şirketi 

Rezaleti 
( Baştarafı 1 inci tayfada ) 

için (Emest) ismi bir remzolarak 
kullanılmış. M. Jordan ( Ernest) 
namına kaydedilen yekônların 
muallik hesaplar olduğunu, bun· 
larrn Emin Beye verilmediğini 
sölJemektedir. 

Suiistimalin mildan hakkmda 
şimdiden kat'i birşey söylemek 
kabil değildir. Hakiki miktar 
Banka MUdürlerinin tetkikatıadan 
sonra meydana çıkacakbr. Bu 
rezalet perdesinin daha birçok 
gizli kısımlan olduğu zannedil
mektedir. Tahikatı işkil etme
mek için bu hususta fazla birşey 
söylemek doğru olamaz. 

Yalnız şu kadar s5yliyebilirim 
ki, ·şirketin Hukuk Müsaviri Gad 
Franko Beyin lstanbuldaki yazı
hanesinde elde edilen l 4 parça 
muhaberata ait evrak, Gad 
Franko B. in şahsını mes'ul ede· 
cek şekilde değildir. Mumaileyh. 
bir Hukuk Müşaviri ııfatile ıir-

ketin yapbğı kanuni ve d6rUst 
muamelelerden haheri olduğunu, 
gizli yapılan işlerden haberi ol· 
madığını söylemektedir. 

Şimdi bütün zanlar şirket 
mlidüril M. Gifre ile murahhas 
M. Jordan tlzerinde toplan
maktadır. 

Rıhtım Şirketinin mes'ul mev
kilerini işgal eden kimselerin, bu 
pek sarih suiistimal ıeklini sene
lerdenberi nasıl idame ettikleri 
ıayam hayret garülmektedir. 

Adnan 

Emin Beyin Aldığı Ev 
Diğer taraftan bizim lstan· 

bulda edindiğimiz malümata göre 
Emin Bey, Avrupaya firarından 
evvel Ankaraya gitmiş, sonra 
lstanbula dönmüş, burada zevce-
sine (5000) liraya bir ev almıı 
ve Avrupaya hareket etmiştir. 

Emin Beyin lsviçrede oldup tea
bit edilmiştir. 

-ı-

Eski İstanbul dersiamlarından 
Abdülahat Ef. çok titiz, çok 
sinirli bir adamdır. Evinde, 
muhitinde, şerrinden ·herkes 
kaçar. Onun sebebsiz hid
detleri keneli yak.inlerinin bir-
birlerine anJatbkları korkunç 
birer hikayedir. Sabık dersiam 
için, kavga etmek, bağınp çağır-

mak, ekmek ve su gibi zaruri 
bir gıda halindedir ; sudan se
beplerle çatacak içini boşaltacak 
kimse bulamadığı zamanlar, belki 
hayabnan en azapla anlannı yaşar. 
ltte Efendi Hz. nin bu huy-
lanndan dolayıdır ki evle
rine gelen hizmetçinin • on 
günden fazla kaldığı nadirattan
dır. Fakat etrafında kopardığı 

bu tedhiş fırtınasına bakarak 
Abdtılahat Ef.llİD kimseden kork
mad ğına hükmetmeyiniz. Onun 
da yıldığı, huzurunda, idam seh
pasını gören bir mücrim gibi 
titrediği birisi vardır. 

* Abat Efendi, o giin yine çok 
hidhetli idi; .. kazan kulpu,, kaş
larını çatmış kurum gibi siyah 
sakahna asabt, asabi ıığazlıyor, 
sol elite arkasında tuttuğu sedef 
tespihinin tanelerini koparucasına 
çekerek odada sert adımlarla 

doiaşıyordu ; pencerenin önllne 
geldiği zaman durdu. Bahçede, 

yeni aldığı uşak candan bir gay• 
retle kabak ocaklarını çapalıyor
du. Bu yeni uşak, geldiği 
gündenberi efendisine, maaleseft 
hiçbir tekdir daha doğrusu 

hiçbir hirslanmak fırsab verme
mişti. Fakat Abat Ef. bugün çok 
hiddetli idi ; birisine bağınp 
çağırarak içini boşaltmak ve 
serinlemek istiyordu i onun için 
elinin tersile cama vurdu. Uşak 

kafasını kaldırdı ; ve çağırıldığım 
anlayınca elinden çapayı farlatb; 
bir iki sıçrayışta kapıya yetifti. 
Fakat, aralıktaki kapı ka
palı olmalı idi ki, tokmağı 
birkac defa wrdu. Abat Ef. hid-
detle koştu ve kapının ipini çek· 
ti, ayni zamanda merdivenleri 
dörder d6rder brmanan uşafın 

soluk almasına meydan ıvermeden 
gözlerini açtı ve boğazlanan bir 
boğa gibi homurdandı : 

- Y ezidibni mel'un 1. Kapıyı 
böyle her gin saatlerce nai 
YUracakaın ? 

Uşak, Efendinin hiddetten 
büyümiiş gözlerine, morarDUf 
ylldne hayretle baktı ; akıl er
diremediği bu taşkınlığa sakinano 
mukabele etti : 

- Efendim, dedi. Bahçe de 
çalışırken cama vurduğunu duyar 
duymaz koştum, gelirken acele 
ile düştüm de.. 

Ahat Ef. nin g6zleri biraz 
daha açıldı; yftzündeki damarlan 
biraz daha şişti ve: 

- Köpek! Diye haykırdı; ben 
camı, senin orada olup olmadığı
nı anlamak için vurdum. Kapıyı 
niçin bırakmiyorsun? 

- Efendim, daha diln açık 
bırakbğım için hiddet buyurmuş· 
tunuz. Açık bıraksam kızıyorsu· 
nuz; kaparsam kıyamet oluyor, 

vallahi ne yapacağımı ben de 
şaşırdım. 

Ahat Efendinin birer küçük 
fincan gibi fırlayan gözleri, kanla 
yuvalarında döndü; kurum gibi 
sakah titredi: 

- Nasıl dedin?. Ne mi ya
pacağın? Alçak!. 

- Afedersiniz beyefendi, sız 
evden çıkınca kapı açık mı 
kalsın? 

Abat Efendi gök gürler gibi 
bağırdı: 

- tlayırL 

- O halde ne yapmalı efen-
dim? 

- Kendini daha haklı mı 
göriiyorsun? Ayyaş kerata 1. 

- ..... ? 
Uıağın sükiitli, AbdGIAhat 

Ef. yi büsbfttün çileden çakardı. 
Hele şu surabndan töyle tutar 
bir yerıDl bulsaydı; alimallah 
neJer edeceğini bir Allah bir de 
kendisi biliyordu. Onun için 
uşağa yaklaşb, yumruğunu zaval
lının bW'lluna yaklaşbrarak hay
kırdı : 

- Sen terbiyeni takın!. 

Uşağın boğazında hıçlanklar 
dOğllmleniyor, sesi titriyordu: 

- Efendi, kendimi öldüre
ceğim; söyleyin 1 Bir kapı ya 
açık durur, yahut kapah .. Kerem 
buyurun hangisini yapalım ?. 

Dersiam Efendi, bu haklı 
sual karşisında şaşardı; bocaladı, 
fakat karşısındakine renk -.er
memiye çalışarak düşiindil : 

Kendisi, evin ef endfai.. Şu 
karşısındaki ise alelAde bir uşak 
parçası idi; uıak kısmının sayle
diği doğru da olsa ne ehemmi
yeti vardı. 

Onun için Efendi Hazretlen 
odanın camlanm sarsan bir nara 
atb: 

- · Hay!.. Bana bak ktHban 
beyi.. Sana bin kere a6yledim ••• 
Be:n sana a&ylDyorum. •• Hele bak 
fU aerserinin yediği halta!. Bir 
uşak efendiden ıual soruyor! ter-
biyeni takınacak mısın?. Yoksa 
ben una nual istediğimi ıa.te
riıim. 

Abat Efendi bu suretle, ap
j'I hırpalamanın imklnını bula
mayınca bir ptıriiz 9es1Jesf ,aka· 
lamak için upğa eorpya çekti: 

- Merdiven dibini ı&pllrdln 
mO? 

- Evet efendimi Yulcanclu 
ataiıY•· 

- Peki, bahçeyi? 
Uıak sat elinin bqparmağl

ru tehadet parmağımn boğumun 
retirdi ve: 

- Şu kadar bir ç6p bulur
ıamz aylığı kestirmiye razıyım! 
Dedi. 

- HayYanları suladın mı? 
- Komşulara sorunuz, çeı-

meden dönerken gördüler. 
- Arpa verdin mi? 
- Evet efendim, kliçtık bey 

de beraberdi. 
- Sana söylediğim reçel ka-

vanozlarını götürmek aklmdan 
bile geçmedi değil mi ? 

- Affedersiniz efendim, boş
lannı 1ıeri bile getirdim. 

( Arkaaa .ar) 

• 



Bir Ôlünıilı Halır Dtfltlrinden : 

Radyoda Neler 

llilik.er Nası Gittiler, Ne Yaptılar Yüz Dinliyeceksiniz 

28 fubat 932 Pazar 29 Şullal 932 Pazarte 

EMRETTİ: SEÇ11GIM ADAMLAR TERCÜMAN 
SİMDi 

latanbul·- (1208 metre, S kilonfl 
18 rramofon, 19,S bh"nci kıaım 
alatarlca .... 20.S a-ramofon, aj9lle. 
21 ikinci kaa11a alaturka .... n 
orkestra. 

lnanW ClW ...... S ldlovat) -
18 ıramofoJI, 19,S birlaci kıaım 
turka aa-. 20,S pamofon, ajanı 
...,._._ 21 ikinci kasam alat 
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Ba, llç - bet bin senelik tarih 
~nele ... • ...... .,.. wzara
lardan icB. Karallana. bmandan-
1an., ........... pirlerin, muhar
rirleriD ve halta peygamberlerin 
watanlannı barakap kaçtıldan nld 
olmUflur. Fakat o kaçqlar, ekae-
riyetle alluflananfbr. Çlhaki 
kaçanlar, mensup olduldan mil
letin teveccübilnl berabs 16-
tnrmGflerdir Ye kucafıaa abldık· 
lan yabancı milletin de o aebeple 
muhabbetini g&rmlltlerdir. Demir 
INat Şarha, Lehistan milliyetper
Yerlerinin Türkiyeye i!tica etme-

leri, Volterin, Hilgonun, Zolanın 
vatanlarından ayrılaflan bu cnm
ledendir. Ukin bunlar, bu avare
ler, haklan kuvvet ve faziletin 
rezilet laibıde 1endelemeliadea 
dolaya değil, ihanetin plaa kal
kan hamİyJet kaqa.ında, muke
lini dGfilrmesinden dolayı aıgma
cak yer an1orl.,. Da 8Cbeple .... 
....._.. ..&et. Wkrttb: ve llaet 
bıralmlflarch. Ylae o y&zd• 
herhanıi bir milletin h&snli ka· 
bu,üne mazhar olamıyorlardı, gü-

lerylb g6remiJorlard1, bDAlds ı.. 
111ar91-,11jr}Jorlllrdl. ... - fed 
a1ıeti ise o hakaretin fU tercG-
man sibi uşak doğmut, atak ya
..... lnualar tarafuıJu yapd
•·•cl,rl 

Tqkıtfada toplanan Hr1enıer, 
lly21ette ideal ..,. ...,,_ ... 
kanaat ahibi olsalardı bu vazi· 
1ete dlpniyeceklerdi, gam, ve 
_. kudretine malik bulama
larda tercllNnlaraa, kltipleria 
hakaretlerine ve o laakaretlerin 
clelllet ettifi istiskale taluonmlll 
,Wermlyeceklerdi. Fakat on
lar, • aGae kadar aelialerl 
içia yqamqlardı, nefislerini 
maı... etmek için ele Ya

tanı vazifelerini ihmal etmif
lerdL Bu ihmalin, teklıtlf ede 
ede hiyanet derecealni buldufuDa 
ılrdfllderl ve millete heup .,.... 
miye çekindikleri cihetle savuş
mak lltlJorlarch. işte ba ibtiyac, 
"-dllerhai cllvllmiye. 16vülmiye 
miltehammil barakayorda. 

Terelman, a6lll purnna 11-
mmu kadar tatmin etli)den, ba
...,_. o blabahta •dlte,. 
dllfllelilal aoladıktaa 10DN 
.U.W ark-- batladı ı 

- ~tim adamlar, de& 
inime ı.W.lerl 

Malafa Sabri, Zeynelabidin. 
Slleymu Şefik, Kiru Hamdi n 
Mustafa Natak, kllmetlea aynl
clalar, koi'Uf kapw 6nGade du
na t.clmanan yanına ıeldiler 
•e oau kandllll birer temc:naa 
ile Mllmlayarak kendilerini tak· 
elim ettiler. Hlll Ye bili Wmle
rini llylemekle iktifa etmiyor
larch, ŞeyblllialAmhktan, iyan
Llctan, nazırhktaa bahsediyor
lardı. 

Tercliman, o meşhur Babıali· 
aba PJ\'all •:lamile, yan karan
delali+.;le v. \Nitün mı uhlujıı 

lw&aruad4 ejild iial 
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Münakaşayı sonra ya
panz. ilkin şu yemek 
listesini hazırhyalım. Bu 
teklif, bir lağam kapağı 
gibi, ufunetli zınlbyı 
söndürdü, herkes mide
sini dinliyerek bir şeyler 
seçmiye koyuldu. 

.._-------·--------------~ zannedecek kadar seYinç içinde 
idi. Bu beı derbeder, bir allrll 
mükellef sıfatlar takanarak ken
dilerini yftksek birer ıahsiyet 
olarak takdim ettikçe U$ak ruhla 
oğlan, mahzuz ve bahtiyar, 
glHilmlüyordu, • Ya, sen Şeyha
liallma n, MD de Senat&nlln ha,. 
memnun oldum. diyorda. Onlar, 
bu memnuniyetin en bliyllk bir 
tahkir oldujıum düı6amiyerek, 
dliflbımek iatemiyerek boJUD ka
nyorlar, miitqekkir ve mlftehir 
g lriiDGyorlarcla. 

T ercilmaa, Wmleri clolayJSile 
komite ualafma aeçmif eldufa 
adamlan pbaan ve resmen ( r ) 
tamdıktan ıonra ,u talimab verdi: 

- Ben defterinizi yaptım, 
ama siz de aynca bir cetvel 
baz rlayuuz. Arkada,larmm bi
rer bir r o cetYele pçirial& 
Cetvelde ıealı bir mtlllbazat 
hanesi olacakbr. Oraya berkesia 
clileii razalacaktar. 

N-.,e silmek lstiyonnaaz? 
ilkin ba nokta. b-'reaia İ8mİ bi
zu nda, tesblt olaaacaktır. Ayni 
um•ncla p_..., • ..._., JOlr -? 
Bu cihet te g 6ıterilecektlr. Bizim 
muamelelerimizde yazıp bozmak 
1oktur. Bir kayit cllttlk mi, cle
iiftirmeyil. 0..- ~ Mhnm 
b ..... almal•DIZt dlıjlalp ta
.nmalıo1z. Brezilyaya gitmek 
iatiyen BrailJ•ya ghclerlleeekt1r. 
.. Va geçtim, T ramavala sitmek 
isterim!" Demek para etme&. 
Ona g&re cetveli sağlam yapmalı. 

Mmtafa Sabri Ye arbdatlari 
bir temeauab daha çaktılar :. 

- Batllatiloe efendim. ateni
len delterl hemen baurlanL 

Dec1ller. TercOman, bir lpret 
Yererek onlan yerlerine çevirdi 
•• kalaba'ata d&adl : 

- Komiteye Yerdithn emri 
dUJdna1, cletD lill 1 Bir mektep çoç. slbi ..-. kalecak_.. 
DUttlclerilJld efendilere 11,t.,tp 
yudıneaka nız. Ôile .,. -.... 
,_.;l ~ de canınız 11e illiyor
aa ko-.iteye alyleniniz. Oaı. 
da bir u.te Japıp bile ,.... 
derlrler 1 

Tıblu 1efartkanedeld katip•• 
........ sabit pbi o da ...... 
Yel'IDiye llzum r6rmedea kotu
fU baraktı. ince boynuna gere 
gere ylrthlu, fl•ti. 

iki ... t evvelki 1Drllt6•1ln iç 
dereee fazla•1 timdi bqlamatta. 
Yine ber kafadan bir 1ea ç lca· 
nyordu. Mustafa Sabri. en atar 
klftlrlerle karışık olan bu ge. 
rOltüyG yatışbrmak için muhite 
uypn b0 r tabiye yaptı; 

- Minakqayı, dedi, sonra 
yapanz. ilkin 'f U yemek it.telini 
haz rlayalım. 

Bu t~klif, bir lağım kapafı 
~bl, uf~netll Z•nlhya söodllrdl, 
...... .ıduiai cllali,.,.lt ... 

1 
pyler seçtpi7e koyuld& Sabri 
Hoca, miirayi bir t:abammlille 
1.teollen yemekleri birer birer 
kaydediyor«L.. Y anm saat içinde 
koca bir lifte vlcuda relmifti. 
Aman yara~bll Bu listede neler 
•• neler yoktu? Fasulye piya-
11Ddan bf konmaza, tatar ka
Jatandn keflcete, ayrandan .... 
panya,. bcı. •erşey, habra 
(elen •• gelmiyea lleqey vardı. 
Omrtlade pür.e& bir pirzola ye
miyeD oclacıa makulesi alyu11er 
rozbif -ar1ıyon1a. 

llllltafa SaLri liste bittiktea 
..... •Yi• bıktı. 

- latenı1en feYlerl, el~ 
okuyorum. Eğer mavafak ~ 
aenis aynen takdim edeyim. Mu
•afık ı&rmezde mllsaade ederse
niz. biraz tadilit yapalım, muhta
Ar ve mllfit bir liste huırhyabm. 

(Ara. nr» -=== ,=-=-========--~ 

Rusyada 
Orduya Hitaben Bir 
Beyanname Nefftclildi 

Hellaberı - ( 216 ~.. 7S kite. 
nt) 20 Berllnden aaldn koaeer, 22 
ajana haberleri, •onra daaa hanlara 

BrGno - ( 541 metre 36 kilo•at ) 
20 Zallı f •lmll bir komedL 

MGhfaker - (360 metre, 75 ldlont) 
19,30 Rua edibi Doatonldden l.u 
hiktye, 20 haflf k094aer. 

Bllkret- C 594 metre 16 lcllOftt ) 
20 Operadan naldea Du ,,..,..... 
mfecl operan. 

Belpat - C 429 metre 2,5 ..... 
••t) 20 Romea .. nlan, 21,11 
orke•tn. 

Roma - C 441 ......, 75 klowatt 
20,10 pamafon, 21 ......... .,... 
ismindeki operet. 

Prar - C 488 ..... ., 120 kllont) 
20 orkestra, 22,20 4 ... ... alan. 

Virana- c 517 .... 20 ldloftt , 
20,10 •Rornada •arnanl. ....... ..... 
operet 22,40 dan• laawalan. 

Pe,te - CSSO .. ın, 2S ldlftatt 
19,20 Feenlfc:be ial..U operet. 

Varton- C 1411 ...tn_ 151 Wlo
wat) 20,ts halk kOllMl'L 

BerHn - (1635 .. tn, 75 ldlnat) 
20 koDMI' sonra daM anlara. 

Mef' .... - C27' metre, 75 ldle
ntt 21 .. , .. ~ laikAJe, 21,20 _. 
.......... 2f Zirka. 

••• - (341 metre, 36 •uont) 
19,15 ork•tra ip. ••l'Jete. 20,0S 
•keatra. 

lllhlaker - (360 .. tre, 75 ki ontı 
28,0S hafif konser, 21 komedi, 23.11 
Stltl•arttan nakıL 

Bllrret - (394 metre, 16 kilo•at) 
20,45 t11atrodaa naklen Ermeni• 
.. •alar •• Kora, 21.lS pi7ano •e 
..... koueri. 

Belpa4 - (429 metre, 2,S kilo• 
nt) 20 Rupotla komedi, 21 Mada• 
Batterflr .,_ .... 

Roma - (441 metre, 75 ldlont) 
21 ili.....,_ uldl, 22 •odern ••· 
aUd. 

Pr .. - cm ..tr' 120 lrllont) 
20,05 •IJlk konaer, 21 rad70 or .... 
truı, 22,20 ıra•ofoa. 

Viyana - C517 .. tre, 20 kilowat) 
19 Operada aaW.. llOHD ku·al• 
epera-. 

Pett- - (551 .. tre. 23 kilowat> 

OperUaa --- ... ... v......- - 1411 ...... 156 kilo-
.... 19,51 Pik Dua ...... .. 

Beri• - cım _..., 75 ldlont) ....... 
Dikkat: 0.eat.elt. ........ ,............. Aw.paya alt 

.._ ._ ..... Awapa ••.,_ ......... e-"lmlttfr . 

........ mtt.e ....... itila A114a• wtCl2t oldatu 
saman latanbulda (1) • relclitl fanHll .. lldL 

( Bat tarafı 1 inci •Jfada ) 
Çinlilerin Attıkları Beyannamsler -===-==-============ === ===========-

ş.ng1aa, rı ~ffamıal)- Na- -·Şayanı dikkat,.. .. ıHava Nakliyab içı·n 
ziyanı .,..._ açaa bir Çta bir teklif 
ta11aral. pWr tlzerine birçok Bir Amerikan 
.,.,......._ at&wfbr. ea he,.. v.- 1s -.. ...-.w.. .,.. ,._epbbus.. 

0 
•• 

namelerde J• Japonlara ,......,.. Mukabiliacle Relliclmbar Hz. 1 ~-
pau llkm albagll& bir Çin ~ aia tabii ~ ua'at- C Battarafa ı laci •Jfada ) 
keri, 7abut ta birkaç Japom kiram bir lllllt portrelerbü 
kafa11aa kopanp koltaianaa ara- elde eclıe • •'ei&. Tlbld)_. Diğer mil••••• llajor Hola 
mna ........ - bir neferia resmi bilim Ricali ı •. ta muharririmile AmerikaM ft..-..... am ABye portre- Aero kulı..a-.t- -L--•'-etin..1-
f&'Glmektedir. lerinin 6atleri dahi aynidir. ...-- ...,.. •ı '--

uma uaclap UMetmif, him 
Dlfer beyann .. e'erde de aç- Poata maarifi yukarild bedele Aero kullbln hentb. tee ... 

1ara Japon eti yimelerini, 111SU1- clabilclir. FOTO FRANS elmit olm•u ratmea gayet 
lara da Japon kam içmeleri tav- llwaıcalfct..m • 121 a.,.ıt.a la1metli a=ı..-.. mlrekkep 
lliye olamlJor. olclujaDu takclirklr bir u...la 

Her tarafta 111 dhnlelm hawl dllik flphe etmlye mahal p aalahmftlr. 
bey•an1melere teadül edtniaiz: medlii beya ohmmaktacllr. • 

• Bo:Jkot bnrma t...lyea iki Tarafnl l8"8ti lekadar? Belça1aaclan Tin Aero kuht-
r1a,et edim.. c. ... ..a.. Ş bine glnclerilen bir mektupta 

ır-•-Y 'Z1 - anghayda yek· •-• b8 faali • • d • JalMD lmoa,aa-.-L-wıhn•- awli D •yet Ye ıncaatlm -~ wıı-. .... cliğerile hali harpte bubmaa .., ..n.L-- &-•d· ı L-L- - .. ..ı :ı_ k 
mabol111• ı...a.. düaiıclea -•eni ~- ve wa ır e IHlll»CUllllle • 

~ a~ kerlerin miktarları 1111dm: t ...ı=-
•a•aal. ..- eUll". 
ı. r Japonlarm Voıungta 3.000 
iki Taraf Ta Harpten llkimş? ldtllik bir Bom, ıa.ooo lcifiHk 

bir lırkua varclar. Jeneral Uyecla-
VaPnıtoa, 27 - Şangbayda ma ldarellnde, bir cebel topçu 

Japonlarla Çlalileria blribirile alaya, &000 bahriyeD, 3 aiper ba
hvp etmekt• ..aac:lılduw ,a.- van topu bat.,.., 200 tayyare 
terecek dlmetler -'ICUt oldu- wardır. Japoalarm Çincleld uker-
ina Ameıtll•1 lar a&yle•lde- a..fDiD ,.L .. • 27.000 6. ' 
clirler. 8aslkl vaziyette iki Soatcbeoa koyunun fimalincle 
t .. fa da Wr •ltanke teklif t9 - ordada 30.000. J-eral 
edllec• .,_ l>unua icat.al ç... ICOJ f;ek idarethNle 20.000 
eclil•elİDİD muhtemel olclaltl Çin ulceri •arclır. imtiyaz mınta-
.a,ı..tyor. E....., ÇWler (20) ka•da 3859 lngllls. Z.08ıt Fraa-
kilo•etre .- 'ekilmek prtile ••• 877 lta11an merl •ud11'. 
Japoalana da mlnaaip bir mua• Şimdiye kadu Japonlann 
feye '91cilmeyi kabul edecelderi- ı.500, Çinlllerill 4.000 telefat 
ne dair Japon h&ktmet mi- werdigi llyleamektedlr. 
meuil leriae talimat Yermİftir. Şanrbaydald harp remileriaia 

lngiltare Bekliyacek f mik~:0~!" ait 8 1cnmuar. a 
Londra, 'l7 - Mahafazalclr t,yyare remial, ı topçek•. 28 

matbuat. lnfilterenin Çin • Japon torpito muhribi .. rchr. lnptere-
itine dotnJdan dotruya mlda- nin 3 kruvazlrl, 2 torpido mub-
ha e etmemesi fikrini mlldafaada ribi, Amerikaaın 1 kruvaz6ril, 1 1 
larar ediyor. HOktmet mubafiU torpido muhribi, 1 nakliye gemi-
lngilterenin Cenevrede verilecek Iİ, F ransanıa 1 kruvaz6r0, 1 top· 
kararı bekllyeceğini,Japonya Çin- çekeri, l sahil muhafızı, ltalyamn 

--~~~-----------
Şebaadeb... Ferah ~incmada 

...... , l"nM'M l..eü --~ 
Almeıt .,... ....... ...,... " ..,.. 

9" ....... ..., .... ....... 

"--- .... ' ..... , 
A:rnca M. Auetae Bale H91.U. 

RA$IT RIZA TiYATROSU 
S. aqam aaat 21,30 da 

BAHAR HASTALICI 
V .. 911' perde 

Zabll*••• .._llhaleM ,,. tale...,a 
Blrincl 50 Dalıı.U,. JO kurq 

,.0 , 01,,., raıı11 Krı,,~111• 

llı&te ......... Fotep ah, ı ara1• 

uabiclir " iade edU .... 

..... ..-.ıı .. , ..... al' 

fotoı al • 1-" 
• ..,.. ıaı . 

de açık kapı ıiyasetine bGrmet 2 lmavuiSril 1 toDçekeri vardır. 

edecefiaf Yadettiti için onım bu ~ebistanı l kruvaz6r temail .ı- flfıliiiW~lalliİ~llıiiı•_...•ıW•pa•l I 
vadini tutmıyacaj&11daD ela tiat- mektedir. 
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verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 
Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar HASAN KUVVET ŞURUBU 
hastahklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

• 
Artık Hanımlarımız için Modayı 

-:-TakiP Müşkülatı Kalmıyacakhr. 

---

lpekiş 
Bu mes'eleyi 
Kökünden halletti 

• I PEK 1 Ş ,, lcurıılurktın şu 
mühim noktagı esaslı surette 
nazarı dikkate aldı: Dünya moda 
ee,.ega11lonnı ıünü gününe takip 
etmek ... 

Bu maksatla yüksek mütehassıs
ların idare ettiği hasusi bir büro 
tesis etmiştir. Hu büronun bütün 
mtaşgalesi, dünga moda cerPgan
forını adım adını takip ve P A
RiS 'te çıkan her geni modayı 
burada derhal tatbik etmektir. 

IPEKİŞ Moda Bürosu 
Dünyanın en bügük ipek fob

rikaları ve Parisin en büyük moda 
müesseseleri ile çok .IJakından 
temas hasıl etmiştir. 

Yüzlerce Tecrübeden 
Sonra •.• 

I PEK 1 Ş Avrupa kumaşları 
derecesinde, hatta onlard,,n daha 
igi cins kumaş gapmıga maoaf fak 
olmuştur. 

Pek Yakında Göreceksiniz! 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz 

Asipin - Kenan 
Grip, 

diş 

Komprimeleri 

soğuk algınlığının baş, 
ağrılarının en birinci 

ilacıd1r. 

Ziraat Vekiletinden: 

Fevrozin 
Grip 

Nakris 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 

Ağrılarını 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 
Kat'iyyea boamas 

Her yerde FevrozinNecdet arayınız. 

'f : : '•. .~ , . 

. :.~~,E -FA:~} i ~ 
. B~I o:~ş we N~.VR&,LJI 

~OlllillNA ~ilfl~ 
· • I ( 

1 

PARAnızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye dllf6neceğinize, 
aenede bet yllz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yOz kurUf vererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alınız. tatlı. tath yiyeceklerinizi yeyini&. 

Tnrk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

İST AN BUL ŞUBESİNDEN: 
Sinema Ve 

Tarla 
Tiyatro, Gazino, 

Ve Mera 
Esas -82 

144-4 
169 

252 
252· 11 

Mevkii ve Nev'i 

Kadıköy Kuşdili sinema ve tiyatrosu. 
Çırpıcıda 17 dönlim tarla. 
Şişli - Büyükdere caddesi Hacı Osman 
Bayırı Gazino. 
Beykoz Tokat çiftliği dahilinde mera. 
Beykoz Tokat çifliği dahilinde Ortaçeşme 

Teminat 

40 
5 

10 
5 

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

Balida muharrer emlik bilmüzayede birer ıene mDddetle 

kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 5 - 3 • 1932 cu

martesi saat on alt.da ıubemizo mllracaatleri. 

----
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinci teırio 330 tarihli kanun hükllmlerine ~öre teaeil edilmlı olan 
ecnebi tirketleriaden (Filip Holıman - Philipp Holzmaan aktien Geaellıcbaft) 
tirketl bu kerre müracaatJe TGrldyedekl faaliyetine ni!:ayet nrecetinl l>il• 
dlrmİf olmakla mezkur tirketle allka11 bulunanların tlrkete ve icabında 
fstaobul Mıntaka11 Ticaret MQdGrliltilne müracaat eylemeleri illa olanur. 

ÇiKOLATASI 
en iyi neviden olup leziz ve nefistir. Bu itibarla 1932 Avrupa wQaellik 
kraliçelerinin mükemmel ve kıymetli birer adet fototraflarıaı her bir paket 
içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim t'!der. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
btanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuıtüyü Fabrika11 yüıı:ile ıilte 

12, yüıı:ile yorran 15, yafılıboya yubk S liraya. kuttüyünün kiloıu 100 ku· 
ruıtan ba,lar. Kuştüyü kumaşların her renrl vardır. Ucuı 1atıhr. TeL 2.3027 

15 ton göztqı, 15 ton arsinikiyelii sut ve (300) adet pülve
r:zatör §artnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müd
deUe münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere 
timdiden Ankara'da Ziraat Vekaleti mubayaat komisyonuna ve 
lsh:nb Jl'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14 - 3 • 932 pazartesi 
güni ne kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 
7,5 nisbetinde teminatlarını mezkur komisyona göndermeleri 
ilin olunur. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden; SON POSTA 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide: 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRA D 1 R. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

Ankara hapishanesi hatanesi için 52 kalem muhtelif eşya pazarlık 
suretile mubayaa edileceğinden listesini görmek ve teklif mektubu 
vermek üzere lstanbul Adliye Levazım idaresine müracaat edilmesi. 

Böbre~ k! .! b~sak~as~kla~ın ~b::::--m 
•---. Büyük ve kUçük şişelerde her yerde satılır. =ıd~ 

Tokat Sulh Mahkeme.inden: 1 
Tokatta tüccardan Şamil zade Rıza 

Bey tarafından) müddeialeyh Malat
yada 19 uncu kısım şimendifer hat
tında Rizeli ekmekçi Harun aleyhine 
ikame eylediği alacak davası muha
kemesinde müddeinin baaenet mat .. 
Jübu olan yirmi sekiz lira on kuru-
şun müddeialeyh Harundan tahsiline 
kabili temyiz olmak üzere Tokat 
Sulh Hukuk Mahkemesince müddei• 
aleyhig gıyabında 17 - 1 - 932 tari· 
hinde karar verilmekle tarihi ilan
dan itibaren biray ıonra ke1bi kati
yet etmit naıarile bakılacafı ilia 
olunur. 

Doğum ve kadın hastalıkJan 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergiln öğ· 

1 leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

1 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehaaaısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep ıokak 1 

Telefoıa ı 2496 

-----------------------Yevmi, Siyasi, Havadiı ve Halle 
gazetesi 

idare . lıtanbul: Eıki Zaptiye 
• Çatalçe,me r1okağa 25 

Telefon latan bul • 20203 
Posta kutusu: iıtanbul - 741 
Tclanf: lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 " 
1 " 

2700 iV. 
1400 .. 
800 ,, 
300 .. 

Gelen evrak 1reri verilme&. 
hanlardan mes'uliyet abamaı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
pul iliveıi lbımdır. 

Adres değiştirilme.si (2i>) kuruştur. 

Soa Posta Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rai"P 

Netrirat lllcllrih Selim Ra,.. 


