


2 Sayfa 

( Halkın Sesi) 

Muavenet T eşkila
tına Muhtacız •• 

Darüllcezede yapılan bir tetkik 
neticeainde, ıon rünlerde met• 
ruk çocukların adedinin ka .. 
bardıtı anlaşılmıttır. Kendl
lerile fÖrüştfitümOz ldmaeler, 
nıuannet tetkllltına ehemmi• 
yet -.erilmesini ı~ylüyorluı 

llarat Bey • Dit tabibi ~lrkecJ • 

- Şu gllnlerdo ıokaklara 
bırakılan çocuklann adedinin 
arttığmı gazetelerde okuyoruz. 
Bu, memleketin nüfus ıiyasetini 
alAkadar eden mühim bir mese
ledir. Topraklarımız bugilnkü 
nüfusumuzun on mislini müreffC"" 
hen yaşatacak kadar genif Ye 
feyizlidir. 

Bizde içtimai muavenet teıek
külleri yok gibidir. DarülAceze
mizin kadrosu kadar bütçesi de 
pek dardır. Nüfusumuzu artırmak 
için yalnız sokakta bırakılan 

~ocuklan değil, fakru zaruret 
yüzünden bakılamıyım çocukları 
da nazan itibare alarak mnte
addit çocuk evleri açmak IA· 
aımdır. 

Ş.rafeddla Be7 ( KUUDp91a, t.lrclc 
eaddeal 11) 

- Çocuklar bu memleketin 
en mOhim servetidir. Bunlan is· 
tismar etmek için iyi yetiştirmek 
IAzımdır. Kendi kendine doğan 
çocuklan heder etmemek için ya 
DarülAceze teşkillbmızı tevsi 
etmeliyiı veyahut yeni bir Çocuk 
Evi yapmalıyız. Bu, içtimai bir 
aarurettir. 

« 
HllH7ba Cahlt B. ( Sirkeci lletntfJet 

.telJ}, 

- Hergtin Darllllcezeye ge
tirilen kimsesiz çocukların mik
tarı onu buluyormUf ki senede 
bin çocuk eder. Halbuki DarülA· 
llç cezenin biitçesi bunun dörtte 
biri kadar bile değildir. Kendi
lerine bir melce bulunamıyan 
bu çocuklar bakımaızLk yüzünden 
llllyorlar. 

Memleketimizin daha (45) 
milyon nüfusu barmdıracak ka· 
dar mllsait olduğu söyleniyor. 
Bizde içtimai muavenet teşkilatı 
yoktur. Ôtedenberi bunu Evkaf 
yapbrdı. kaba Evkaf 
Umum Mftdürlilğll meseli Şeh· 
zadebaşındaki natamam binasını 

bir çocuk evi yaptıramaz mı ? 
Herhalde Evkaftan beklenen ha· 
JU'lı lılerin en iyisi bu olacaktır. 

« 
Nimet H. (Fatih lapa.akçı araaaı 11) 

- Kimsesiz yavrular bu mem· 
leketin, içtimai heyetimizin ço
cuklarıdır. Millete mal edilen bu 
yavrulara bakmak boynumuza 
borçtur. Bunları sefalet ve açlıkla 
haşhaşa bırakmak hiç doğru 
değildir. 

f • 

SON POSTA 

•• 
Dün Uç Kaçakçılık Hidisesi 

Meydana Çıkarddı 
Yedi Maznun Beraat Etti 

lskenderiyeden evYelki gtin 
tehrimize gelen Romanya vapuru 
deniz muayene memurlan tara
fından araşt.ınlmıt, vapurda ka
çak olarak iskambil kAğıdı, 
kadın pijamalan, levantalar, pod· 
ralar, İngiliz dgaraları, ipekli 
eşarplar, di.ş macunu, gerdanlık 
vo saire bulunmuştur. 

Kaçakçılıkla alakadar olarak 
vapur milrettebabnda beı Ro
manyalı ve biri İstanbullu firari 
Ermenilerden Kigork isminde 
alb kişi yakalanmqhr. 

Kaçakçılık maznunlan dtın 
akşam ıaat beı buçukta ihtisas 
mahkemelerinde hemen muhake-

Muallimlere 
Kıdem Zammı 
Verilecek 

lstanbul Maarif MüdllriyeU 
bu senebaşında kıdem ummı 
alacak muallimlerin listesini ha· 
zırlamak Ozere bir komisyon 
teıkil etmiftir. 

Komisyon zam görmeleri JA· 
zımgelen muallimlerin iaimlerini 

cetvel halinde tespit ve her mualli· 
min is ni hizaıma llç sene zarf m
da aldığı mtifettiş nohınu işaret 
etmektedir. Liste yakanda Maarif 
Veklletine gönderilecektir. Zam 
görecek muallimler hakkında son 
kararı Maarif Vekaleti verecektir. 

Tekaüdiye 
Bir Layiha Hazırlandığı 
Haberi Doğru Değil Mi? 

Dnn bir ıabah gazetesinden 
naklen memur maaşlarından 
yüzde on iki tekaüdiye kesimi 
makaadile bir IAyiha haıırlandı-

ğmı yazmışbk. Bugün yine bir 
sabah gazetesi bu haberin doğ• 
ru olmadıj'ını kaydetmektedir. 

Havaya Silah 
Remzi isminde bir şahıs Çem

berlitaşta havaya iki eJ silah 
atbğından yakalanmıştır. Remzi 
tabancayı tecrübe için attığını 
ıöylemiştir. 

me dilmişlerdir. Müddeiumumi 
Kamil Bey kaçakçılann eşyayı 
lstanbula çıkarmak için bir teşeb· 
büste bulunduJJanoa dair za)>ıt 
varakasında ıarabat olmadığını, 

vapurun da Köatenceye gitmekte 

olduğunu söyliyerek beraet tale
binde bulunmuftnr. Mahkeme 
maznunların hepsinin beraetine 
karar vermiştir. Maznunlar tahli
ye edilmiş, Kigork polise tealim 
edilmiştir. 

Bundan bqka i1d kaçakçılık 
vak' ası daha olmuş Ye mücrimler 
mahkemeye ıevkedilmiftir. Hidi· 
aeler ıunlardır: 

Cihangirde (Akarsu) soka-

Kadir Gecesi 
Ve Bayram 

Bu Gece Ayasofyada Dini 
ihtifal Yapılacak 

Bugiin ramuanın 26 ncı gllnD 
olduğuna göre bu akşam müba
rek Kadir gecesidir. Bu gece 
Ayasofya camiinde büyük bir 
dint ihtifal yapılacak, birçok ha
fızlarımız türkçe tehlil ve tekbir 
getirecektir. Camiye yerleştirilen 
radyo cihazı vasıtasile türkçe 
tekbir aadalanm bütün memleket 
dinliyecektir. 

lStanbul Müftülüğftnden bildi· 
rildiğine göre bayram namazı 
ıaatleri ıöyleair : 

Saat 
Ezani 2 
Vasatı 7 

Dakika 
7 

40 
Grip Hafif Jedi 

İstanbul sıhhiye müdiriyeti grip· 
le meşgul olmaktadır. idarece 
yapılan tetkikata göre ıon zaman .. 
larda grip hissedilecek derecede 
azalmıştır. 

I ----Sar dalya Meraklısı 
Sahak isminde bir Ermeni 

Tepebaşınaa Dimitri Efendinin 
dükkAnından sardalya, yumurta 
ve saire aşınrken yakalanmıştır. 

Baroda Tasfiye Yok 
Barolarda yeniden tasfiye 

yapılacağı hakkmda bir gazetede 
çıkan haberler tekzip edil· 
mektedir . 

fında 3 numaralı Belkis Hammm 
apartmanında oturan İtalyan te
baasından (Rikardo F remandi) ile 
(Koço Mesina) nın kaçakçı oldukla
nnı haber alındığından aparlıman
da araşhrma yapılmıt ve kaçak ola
rak birçok ipekli kumaşlar, ka
dın muşambalan, büyiik ve kll· 
çük kıt' ada bıçaklar tutulmuşhır. 

ikinci Şube memurlan dnn 
aynca mtibim bir kaçakçılık da
ha meydana çıkarmıflardır. Mn
bim miktarda ve top halinde el
biselik kumatlar yakalanmqtır. 
Kaçakçılann isimleri henüz mek
tum tutulmaktadır. Bunlann mu
hakemesine de yakmtla başlana· 
cakbr. 

Ya/ovada 
Tarihi 
Tetkikat 

Mme Modam Aziz Beyle 
muavini Arif Bey aon hafriyat 
neticesinde meydana çıkanlan 
tarihi bir binayı tetkik etmek 
6zere dün Yalovaya gitmişlerdir . 

Bu eserin ilk zamanlardaki 
tahmiden çok mOhim o!duğu 

hafriyat ilerledikçe anlaşılmakta
dır. Eserin hanği devre ait oldu
gu henüz kat'iyeUe teabit edile
memiştir. 

Son karar ancak bafriyabn 
ikmalinden aonra verilecektir. 

Yatı Mektepleri 
Öksüzlerin Tahsiline 
Ehemmiyet Veriliyor 
Maarif Vekileti şehir yatı 

mekteplerine büyük bir ehemmi· 
yet vermeye başlamışbr. Sehir 
yab mektepleri mıntaka birlikleri 
teşkil edeceklerdir. Meseli; lstan
bul altı viliyetin merkezi ola· 

caktır.lstanbul birliğine dahil olan 
vilayetlerdeki anasız ve babuaz 
çocuklar lstanbul ŞehirYatı mek· 
teplerine alınarak okutulacakbr. 
Birliğe dahil vilayetler İstanbul 
Vilayetinin ıehir yab mektep
leri masraflanna muayyen bir 
nisbet dahilinde iştirak edecek
lerdir. 

Şubat 3 

Günün Tarihi 

GaziHz . 
Relaicnmhur Hz. dün akşam Şişll

Maa)ak tarikile Boyacıköye kadu 
otoaıobflle bir gezinti yapmışlar v• 
aabili takiben aaraya avdet buyur
muıJardır. 

Jf. Baınldl lamet Pş". dün Tnkalm 
clnmıda bir ıezinti yaparak akşam 
ıarara dönmüştür. Iamet Paşanın 
yarıa nya cumaya Ankaraya ritmeal 
muhtemeldir. 

Balkan Murahhas-
ları Dün Gittiler 

Balkan İdare Meclisi içtima• 
lan amumiyeUe milsbet neticeler
le tekemmül etmiştir. Y almı 
Bulgar ve Sırp murahhasları 
akalliyetler işinde bir itilaf zemi .. 
nl bulamamışlardu. Murahhaslar
dan bir kısmı dün memleketleri
rİDe ıftmişJerdir. 

Adil B. 
inhisarlar Vekaleti Müs
teşan Bu Sabah Geldi 
Glmrük ... lnhlaarlar Vekilett 

Müateıarı Adil Bey bu aabab Anka• 
radaa ıehrimize l'elmlştir. Adil Beylo 
ba MJabati lnhiaularac Ankaraya 
nakli Ye GGmrGklerde Japalacalı 
ıalahat ltferile allltadardır. 

Otobüs imtiyazı 
Ankara, 2 (Hususi) - Anka

ra fehrinde otobtlı işletmek im
tiyaza Ankara belediyesine 
YeriJmİftİr. 

İthalat --
Kontenjan Listelerinde 

Tadilat Yapıldı 
Hek4met ithalibn tahdidi met• 

le.ıae dair 1eı.l bir kararname daha 
buırlamıt ye yüksek taadik• iktiran 
etmlttlr. Bu kararnameye göre elek
trik n huaraı:I wibl UNuml tehir 
lbti7açlarına alt aınai m6eHeaelere 
)hım olan makine •eaaire llatelerdea 
b.arlç tat~lacakbr. 

Tabki,Jıat için mahkemeler t~r~ 
ftndu Yeıika olarak iateaecek eşy .. 
tamlr için harice ıandcrllen madde• 
ler, tepir, koıu veya binmek lçta 
harice mllvakkaten ~karalan her 
neYI etya Ye hayvanlar keza liatt 
harid tatulmuıtur. 

Kontenjan Hateainin ( A) lc11nnna 
karqık ynn iplikleri vo aelJoit, ( 8 ) 
kıımına ıahml bamıılar, pudra •• 
meraerbe iplikler, ( D) kıamına am
baUJ için aelefon klğıdı ve ( E) kı .. 
mına da dite' ba11 •tY• il'n edU. 
mittir. 

Ba arada kolipoltal ithali tekraı 
muYakkaten menedilınittir. 

Ankara Camilerinde 
&.yramdan itibaren Ankara ca• 

mlleriDde Ezan •• Kuran tür kçe 
okunacaktır. 

1 Son Posla'nın Resimli Hikô.yesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Tütün Balyaları J 

1 : Hasan Bey Allah Allah ... Orta· 1 
lıkta bir duman var... Her taraf tütün 
kokuyor. Nf:dir bu ? 

2 : Hasan Bey - Şurada bir adam 
tütün balyalannı yığmış ateşe veriyor. 
Hayır ola arkadaş ? 

3 : Tütün müstahsili - Hasan Bey .•• 
Ne yapayım?.. Tütünlerimin okkasına 
yedi buçuktan fazla vermediler. Ben de 
ııücendim, malımı yakıyorum. ı 

4 : Hasan Bey - Bu balyaların içinde 
yalnı:ı: stnin tütilnün değil, tnhisar ida
resi de yanıyor, memleketin tütünciilüğü 
de yanıyor, bizim kalplerimiz de yanıyor. 



J :)ubat 

( -ergu 
Münderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. -

Tütün İşleri 
Zeriyabn Tahdidi Muvafık 

Görülüyor 
Ankara, 3 ( Husul ) - Tll

tihı kongresinin bir numaralı ko
misyonu tütlin ziraatinin bazı 
mıntakalarda tahdidinin muvafık 
oldujıma karar vermiftir. Ko
misyon kaçakÇJhğın 6n6ne ıeçil
mek Ozere cigara fiatlerinia 
ucuzlablmasını da muvafık buJ. 
muıtur. 

Recep Bey Aydmda 
Aydın, 3 ( Huıuıt) - Halk 

Fırkası Umumi Katibi Recep 
Bey ,ehrimize geldi, bir konfe
rans verdi. 

Şeh·r Meclisinde 
Şehir meclisi bugün 6ğleden 

sonra DarülAcezenin vaziyetini 
ve Beyoğlu kanalizasyon itini ıa
üıe cektir. 

Almanlar Diyor Ki 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi lf. Ramazan Vecizeleri lf-

• 
TELGRAF HABERLER/ 

• 
lngiliz-Amerikan Notasının 

Hakiki Maiıiyeti Anlaşıldı 
Londra, 3 (D. Huausi)- Yük- J teklifler serdedilmiştir : ( 

sek siyasi mehafilde, Amerika ve "Japonya muharebeyi uzat-
lngiltere tarafmdan Japonyaya mak ve Cini istilA etmek mak-

ği kanaatindedir. Bu sebepledir 
ki vaziyet karşısında Amerikanm 
ittihaz ve teves•lil edeceği ha
reketlere burada merak ve ea
diıe ile intizar olunmaktadır. 

mliştereken verilen notanın bir sadile seferberlik yapmamalıd1r. 
ültimatom mahiyetini arzetmediği, Muharebe derhal durmalı ve 
bu itibarla mukadder neticeyi Japon kuvvetleri geri çekilme· 
değiştirmek hususunda milessir Jidir . ., 

Vaşington 2 (A.A) - Ameri· 
ka, Çin ve Japon hükOmetlerine 
sulh plinına dahil bir teklifte 
bulunmuştur. 

olamayacağı ısrarla mevzubabs Siyasi mehafil Japonyanın bu 
olmaktadır. Bu notada baılıca ~u notaya ehemmiyet bile vermedi-

Silihlar Tahdit Eclilecek Mi? 

Her tilrHl tealihabn tahdidi l"e biuolanur dere
cede mlesıir bir proğram vücude getirilmesi ; 

Herhangi bir ıekilde vaki olacak teslihatm, 
amumt tahdidi tealihat haricinde bırakılmaması ; 

Cenewe, 3 ( A. A. ) - Konferanıta bir nutuk 
aa,Uyea M. Hendenon, nutkunu bitirirken birçok 
mllfldllerin iktiham edilmesi icap ettijinl .a,lemif. 
fakat koaferamua akamete ufram.. imklnınm 
dtıp&lmeaioi bile reddeyliyeceğini beyan •1lemiftir. 

~~~,~-.-~~~~-----.:.~ 

İNAN, • 
iNANMA! İSTER 

!u sene ihracatımızın ehemmiyetli bir talib

siz1ige ugradıgı malümdur. Portakallarımız henüz 
satılamadı. Afyon ıbracatımır diğer senelere 

niıbetle mühım bir yekün tutmadı. TOtünlerimizin 
en mUbim kısmı depolarda •eya kayHinün am· 

iSTER iNAN. 

barlarında durmaktadır. 
Bu vaziyetin, ihracat işlerinin batıbomk bir 

halde bırakılmlf olmaımdan ileri gelmediğine, 
bu meselede tqkillt yapmak gilniinlln artık 
relip çattığına, 

iSTER INANM.41 

Kadın 
Ve 
Pehlivan •---------P S 

"Urfalı Sallh pehlivan, Çem
berlitqta bir ahçıbqile bahse 
tutuşmUf, arka arkaya ve biri· 
birinden daha kalın iki balar 
gevgiri ellerile parçaladıktan aon
ra, bir ay m&ddetle bedava , .. 
mek yemiye hak kazanmıthr." 

Bu satırlan dllnkil "Son 
Poıta.,da okudum. 

Urfalı Salih pehlivana 11pte 
ediyorum. Fakat ne iJd bakır re .. 
giri ellerile parçala111U111a ve ne 
de bir ay m&ddetle bedava yemell 
yemeıine. Urfalı Sarıh Pehlivanda 
gıptemi, hatta kıskançlığum ha
rekete getiren ıey, kadınlar ara-
ımda kazandıgı muvaffakıyettir: 
Ayda 600 lira geliri olan bir ha-
nım kız kendiıile evlenmek ı.t .. 
mit; bundan bqka, bir Almaa 
kadını da, pelılivanımmn bir ilti
fatına nail olmak için 2000 lira 
teklif etmiş; fakat ba iki talip te 
ret cevabı almışlar. 

Ben iki balar gevgiri defll. 
kal1nca bir mukanayı bile 
ellerimle paralıyabileceğimdea 
pek emin değilim. Biricik ma
rifetim yazı diye bir fOY
ler karalamak ve uada bir 
liipt paralamaktır. Anlqiliyor ki 
hammlanmız tızerinde bu itin o 
kadar tesiri 70k; çlDld Hnelere 
denberi yaza yazıyonaa, fakat 
Salih Pehlivana ya.,... parlall 
tekliflerden hiçbirine mazhar ol
madım. 

Anlaşılan bundan aonra kale
mi elden bırakacağız ve eneli 
kibrit kutulanm, cigara paketle
rini ve bunun ıibi hafif teJlerl 
paralamakla antrenm•na bqb
yacağız; arkuuıdan tedrid bir 
usulle, teneke kutulanm, yumupk 
madenlerden Japal•• et1alan 
parçala7acaja; Dilaayet balar 
ıevjir, tencere, lej'ea gibi ae 
kadar mutfak efYUI nna bepli
ni param parça eclecejiz; • 
sonunda da ç•mapr lcu•n•nı el
lerimizle hallaç pamafa ılbl 
lime lime aJQ'daktan aonra otu
racağu, dGnyanm bllth ,ezen .. 
rinden teklif bekliyecefis. Onlar 
da ıelecekler, m&klfat olarak 
bizim kalbimizi parçalayacaklar. 
Ayvallah. 

C Bat tarafa 1 inci •,.tada ) 
sinden kaldınlarak F erik6y Ka
tolik Litin kabristanma defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

Zeki Megamez Bey 1871 de 
Halepte doğmuş, askeri Ruştiye
den birincilikle çıkmq, tahsilini 
huıuıi muallimlerle ikmal ve la
tanbula gelerek Saadet, ikdam, 
Malumat, Sabah gazetelerinde 
uzun seneler muharrirlik etmiftir. 
Beı ciltlik Medeniyeti lalamiye 
tarihi, Ebu Ml8lim Horuani, Kaz
gani ıOze1i. Salabaddiai Eyyubi 
ve laalaiWer, Karanı Kerim, Tah
riri Mirat tercBmeleri bqhca eser
lerindendir. Kendisi Şam akade
mi.si uuı idi • 

Türkçe Kuran ~ 

Suriye Gazeteleri Bu Ha
reketi Takdir Ediyorlar -

Ad1ına, 3 (Hususi) - Mll
hendis Refi B. dün Ulucamide 
ilk türkçe ezan ve Kuran oku
du, binlerce halk dinledi. Bura· 
da Kuranın türkçe okunması 
hakkındaki allka çok umumidir. 
Yeni gelen Suriye ıazeteleri 
Kuram Kerim ve ezan tercüme
sinin islim lleminde ilk dini 
inkıllp olduianu, difer iılam 
milletlerinin de buna peyreY ola
caklanm llyliyerek b&snii te
llkki ve takdir etmektedirler. 

SAL.lHA. TTIN 



4 Sa)'fa 

ilim Bahsi 

Bilmiyorsanız 

İşte Söglügorum 

1 

Kastamonu meb 'a•u Hasaa Fehmi 
Bey bir Kuru tercilmesi wllcude 
setlrmittir. 

E..erinin başında, .. babı mucibe 
•larak çok alakadar edici bir mu· 
kaddeme nrdır. hml mahiyetindeD 
tlola71 iktibas ediyonm 

Dünya71 blr gUnet rfbl aydınlatan, 
ona yeni bir düz.en •eren kitabımızı 
prkm, ırarbm büUln milletleri 11llar-
ca evvel dillerine çnirmiı, Karanm 
buyruklarını öA-renmif bulunuyorlar. 

Ruhlarımıza ilihl bir gıda .eren 
n Yermek için indirilen Kuraa yal· 
aız Araplara deiil, bütan lııaanlara 

r8nderilmiştir. 

Bütün itlerin batında ve n 8n 
Alında yGrilyen biz Türklerin Kuran 

tercGmeıinde ayrı ve geri kalışımıza 
•ep birden ıaşmalıyız. 

Kitaplan bütün dillere tercüme 
edilen; Müılüman, Hıriatiyan bütün 

ellerde dolatan, iti n 2'idişile din· 
clarlıA'ıD örneti "Şeyh Sadi.,; kale
mile nur pmarlan yaratan, adını 

apte11iz atzımıza almadığımız Hintli 
•HOccetullahilbaliğa. n otullan 
•Abd"'refi.,, •Abdülcelil., Kuranı 

Acem Ye ArdO dillerine çevirmiş· 
.ludir. 

Dinimizin ahkamını yolu ve 
tlüzenile Kuran dan çıkaran, payesi 
rökler kadar yüce •imamı Anm" 
(Kuranın tercüme edilebileceğini 

llÖylemiştir.) dersek, daha bir diye
ceğiniz kalır mı ? .. 

Çölün bedevisi, lal çadırı altında 
ekunaa Kuranı cilDliyecek, var· 
lığına 18re bir ıeJ öj'rcnecek do 
• Türk ", koyunun kaval dinleylıile 
dinliyecekL. 

Türkün lıutlu kıtabını bu yolda 
okuması, blribiriniu dilinden anlamı· 
pn lki aevdahnın g~nı,mcterine ve 
ae'Yitme)erine benzeme• mi? •• 

* Semavi Kitapların Tercümesi 
Hıristiyanhk DUnyasmda Fırtı· 

naf ar Yarattı Amma!.. 
•J517n de .. Lüter • ileriye atıldı, 

l.cili almancaya tercllme etti. 
lfak düfmanlan, karanlık bekçi

lerb " Hristiyanhğın direğini yıktın ., 
diye zavallı Uiterin başında kıyameti 
kopardılar; yüı:üne küfürler, tükü
l'Gklu yağdırdılar. 

l•giliı: .. Wiklef .. de tercilme et
tltl kltab.le ateşe atıldı. 

•Yan Huı .. un haşana ne fellket• 
ler yaedıA'!m öğrenmek iıteraeniı 
tarih kitaplarını kanıtırını:ı. 

Bütiln bu tercümeler Hır· atiyan
h{ıı k6rleıtirecek yerde körükledi ... 

Yanlıt anlaıJılmuın L. 

Şu, yulcandan •••ğıya kadar 
kiğıda reçen aözlerimle Kuranı 

tiirkçeye çevlrmenla kolay bir it 
oldutunu ılSylcmiyorum. SurHI de-
lil, tek bir ayeti lserine ciltlerle 
,. ... yazılan bir ldtaban tercümesinin 

m kadar çetin bU it olduj'unu 
lllJlemek aalttlr. 

Dinime, cllndaılanma ve watan· 
tlqlar1ma benim de llfak bir eme• 

ti• l"eçmlt olmalc ~ia on bet ıene 
..-.el Karam Kert• terc:Gmeslne 

.. tlacb•ı 11ekadar ,.eJlllder karfı• 
•iMi• •aldıflmı, ltet parmaftm da 
...... aalatamazlar. Y aı.dıtım bir 
•tar ya1171 elli bre bozdutumu 
.S,ler••• bilmem ıria •• dentaiz? 

Buwin bir baıındaa 8bBr baıına 
kadar tasarlamıt " lıaralamıf bulu· 
nuyorum. •EJifi elifine,,, kelimesi 
kelimesine aywun olarak tercilme 
ettigimi, Kuranın bütiln inceliklerini, 
J: '\yü; lüklednl tür kçeye çevirditimi 
ı yliy\;mem. 

Oh.ıyanlı:ırı bir tarafa bırakıyo· 
r m; Tanrımdan korkarım!. Benim 
' ılığım, görüş ve anlayıfını bu ka
d. rını yapmıştır. 

OcğenmiyenJer 4aha ılHUnl 
yauınlarJ.. 
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Tütün Ziraat Ve Ticareti 
Samsunlular> Tütün Kongresinin 
I(ararlarını Dört Gözle Bekliyorlar 

(Ankaradald tGtOn 

lı:onl'real iki gün• ' ı 
denberi faaliyete t 
l''Çmiş bulunu- J ~ 
yor. Memleketin ' f 
tütün mıntakala• 

~~:I:::··t=: I ı, ı 
ıafı için çareler , , , l 1,

11 aramakla meşpl 
oluyorlar. D.ter 
ta r a f ta n tütün 
çiftçi Ye bdr lerl 
de alınacak ted
birleri d<irt l'Özle 
bekliJorlar. 811 
münasebetle ba
ıün de Sa m su n 
muhabiri mi:& den 
a l d ı ğ ı 111 u bir 
mektubu neşre• 

diyoruz:) 
Samsun ( Husm~i )- Söylemiye 

hacet yoktur ki vilAyetimizin yE• 
gane ziraat ve ticareti tütündür. 

Fakat bu sene tütiin ihraca
tının durması hem çiftçiyi, hem 
taciri ve hem de halkı derin bir 
sıkıntıya düşürdU. Bu sebeple· 
dir ki Ankara tütün kongresi 
burada bfiylik bir alika uyan• 
dırmıştır. Kongrenin, tütün 

Samsrında tülün Ja1Jrika$ı 
ihracatının inkişafı hakkında 
vereceği kararları ve bu 
kararların faydalı neticelerini 
burada hepimiz dört gözle bek
liyoruz. Fakat esefle ıöyliyeyim ki 
Türkiyemizin en mühim tütün 
mıntakası olan Samsundan kon· 
greye murahhas gidememiştir. 
Çünki murahhasların yol masraf .. 
lan tacirler tarafından temin edi· 

lecekti. 
Halbuki bu 

paranın tütün ta· 
cirlerinden top
lanmasına imkAn 

hasıl olamamıfbr. 
Bugiln şehri· 
mizde tntün iş-

ciliği durgun bir 
vaziyettedir. 

Bu sebeple 
imalat banelerd~ 
çalışan ve mik· 
tarları mühim bir 
yekün tutan ame
leler bo~ otur
maktadır. Efıer 
kongre ihracabn 
teminine bir ça• 
re bulacak olursa 

Samsun yine eskisi gibi çok faal 
bir ticaret ıehri manzarasını ik
tisap edecektir. Şunu da ilAve 
edeyim ki tUtün işlerinin durgun 
gitmesi diğer faaliyet şubelerine 
de tesir etmekte, onlan da mu· 
atta! bırakmaktadır. Bu sebeple 
kongrenin neticelerini büyük bir 
limitle bekliyoruz. 

Sekiz Sene 
Çürümiyen 

1 Türkçe Kuran Tilaveti 
• 

Bir Ölü 
Alaiye ( Hususi ) ·- Burada 

açılan bir mezarda bir cesedin 
sekiz sencdenberi çürümediği gö
riilmüştiir, hadise şudur: 

Alaiycnin Bademağacı kö-
yünde Süvari oğullarından ibra· 
hinı isminde bir genç bundan 8 
sene evvel hastalanmış, tedavi 
edilmek .. tızcre bura ye getirilmit 
ise de öldüğli için şehirtkabrista
nina defnedilmiştir. Aradan 8 sene 
gibi uzun bir zaman geçtikten• 
sonra merhuın lbrahirllin k:-,.deş
leri, lbrahimin" kemiklerini kendi 
köylerine nakletmek istemişler· 

dir. 
Geçen gün mezar açıldığı za· 

man lbrahimin sadece kefeninin 
çürüdüğü fakat vücudünün mumyrı 
gibi sapasağlam durduğu görül· 
milştnr. Bazı hurafat düşkünleri 
<""sedin, manevi bir kuvvetle 
çürümediğini ileri sürmüşlerdir. 

M. ASIM 
l Son Posta: Ziraotc elverişli "e 

içinde fa:da miktaı·da uı.vi maddeler 
bulunan topraklarda ceset derhnl 
çilrür. Killi ye katranh topraklarda 
iM, toprakta bulunan kil ve katran 
derecesine göre eeset uzun boylu ve 
hatb• hiç boaulmadan durabilir. ik
limi •ıcak ve detiıdri1•en memleket
lerde de bu hal vakidir. Çünki 
cesedi boaan Ye çürüten mlkruplar
dır. 7.ikredilen feralt ve muhit içinde 
mikrop yaşamamaktadır.) 

Grip Vak'aları 
Gemlik ( Huausl) - Kasaba

mızda ve Orhanga1i köylerindeki 
ilkmekteplerde grip vukuatı zi
yadeleşmiştir. Fakat tatile lüz ım 
görülmemt:ktedir. 

Havalar Soğuk Gidiyor 
Edremit ( Hususi ) - Hava

lar çok soğuk gidiyor. Agonya 
nahiyesinde kar l.,ir metreyi l 
bulmuştur. Kaza merkezi ile 
nahiye arasındaki yol kapumqtır. 

lzmirde De Umumileşiyor 
İzmir (Husu

si) - Cuma gü
nü ıaat on bir
de Hisar cami· 
inde ilk defa 
olaı·ak Hafız 
Ömer 8. tara-
fından türkç.e 
Kuranı Kerim 
tilavet edilmiştir. 
Hafız Ömer Be-
yin sesi meşhur 
olduğundan bin· \ 
lcrce halk daha 
sabahtan camiye 

gelmişti. Saat 
on birden sonra 

gelenler geri 

dönmiye mec· 
bur kalmışlardır. 

Saat on bir· 
de Hafız Ömer 
B. tatla sesile 
Kuram Kerimin 
Fatiha suresını 
suzinak makaın&n· lznıirde HiMr camii fle ıüzel uall• .,.,,,., 

Hafız Ömer Beg dan okumuştur. 

Ömer 8. bundan ıonra ferahnak 
makamından Bakare ıuresını, 
saba makamından Kaşır suresini 
okumuştur. 

Bu ilç surenin okunması bit· 
tikten sonra, cemaat arasından 
bazı zevat Hafız Ömer Beyd~n 

---~ 

Balık esirde 
b ayram İçin Spor Ha

zırlıkları Yapılıyor 
Balıkesir ( Husu ·i ) - Bay

ı a•nda burada mlihim maçlar 
yapılacaktır. İzmir Altay takımı, 
Bursa idman yurdu. Akhisar 
idman yurdu, ve Darüşşafakalılar 
bnyramda buraya geleceklerdir. 
Altny takımı, ldm~n gücü ile, 
di~er takımlar da idman birliği 
ile maç yapacaklardır. 

Fatiha suresinin tekrar edilmuini 
rica etmişse de vakit ıeçtiiiodeo 
buna imkAn garlilememiştir. 

Hafız Ömer B. önllmDzdeki 
cuma glinü yine Hisar camiinde 
tilrkçe olarak Yasin ıuresini till· 
vet edecektir. Adnan 

Adana da 
Gazi Hazretlerinin Heykeli 

ekzedilecek 
Adana, 1 (A.A.) - Beledi

yemiz yeni istasyona giden cad
de üzerinde yirmi bin nıetremu· 
ı·abbaı genişliğinde yaptıracağı 
yeni parkın ortasına büyük Ga
zinin heykelirıi diktirmiye karar 
vermiş ve heykelin imali için 
Türk ve ecnebi sarı'atkirlara 
müracaatta bulunmuştur. 

Şubat 3 

lktısadi Bahisler 

İktısadi 
Faaliyetimizin 
Bılançoları 

Cümhuriyet Merkez Banka 
Dm vücude getirdiği bir istati 
tike nazaren 1931 senesinde E 
nebi devletlerle yaptığımız mu 
melelerde ltalya birinciliği alma 
tadır. 931 senesi zarfında mu 
telif ecnebi devletlerle yaptığım 
umumi muamele şunlardır: 

52 388 071 ltalya 
47 214 450 Almanya 
33 927 183 Fransa 
30 045 638 ingiltere 
23 000 053 Amerika 
18 252 406 Rusya 

Bu memleketleri sırasile Be 
çika, Yunanistan, Çekoslovaky 
Mısır ve saire takip etmekte v 
yapbğımız umumi muamele itib 
rile ( 30) memleket arasında Çi 
ıonunculuğu almaktadır. 

Devletlerle Ticari Muvazenem 
930 senesinde Türkiye • 

baflıca devletlerle olan tica 
muvazenesi şu şekilde tespi 
edilmektedir: Amerik 11.711.31 
ltalya 11.633.095, Yunanista 
10.892.872, Mısır 3.498.723, Su 
riye 3.457.399, Fransa 2.987.57 
Tnrk lirası bizden alacaklı olup 
bunlar bu vaziyette olan devlet 
lerin başlıcalarıdır. 

Almanya 7,538,084, Çekosl 
Takya , 7,021,405 , Belçik 
4,974,212, Japonya 3,685,347 
lngiltere 3,003,424, Hindista 
2,962,280, Rusya 2,929,3 J 2, 
Brezilya 2,295,390, Avusturya 
2,009,512 Türk lirası bize borçlu 
olup, bunlar bu vaziyette olan 
dmetlerin baıhcalandır. 930 
aeneai nihayetindeki bizden ala .. 
cakh olan devletleri~ hize borçlu 
olan devletlerin alacak ve borç
lan arasındaki fark 4,093.304 
lira olup bu bizim borç mikta· 
namdır. 

KömUr lstihsatata 
F.reğli, Zonguldak Kömür bav· 

zumda 1002 senesinde 388122, 
1910da 764,400, 1920 de 569,37:!, 
19'l5de 956.625 1926 da 1,216, 
1 m de 1 ,323,833, ı 928 de 
l,2M,639, 1929 da 1,421,708. 
1930 da 1,595, 159 ton kömür 
istihsal edilmiştir. İstatistika na• 
zaran istihsal 1917 ve 1918 se .. 
nelerinde asgari hadde 146,000 
•• 186,000 tona düşmüştür. lstih· 
aallt azami miktara l 930 senesinde 
ftl'IDışbr. 

Ehli Hayvan Mevcudu 
Koyun keçi mıktan 1927 den 

ıonra tenezzül etmiş ise de 931 
de tekrar teı.ayüde başlamıştır. 
l.tatiatike naz.aran memleketi
mizde 1931 senesinde 11. l 62.343 
koyun. 8. 777 .071 kıl keçisi, 
a..cM.639 tiftik kecisi, 480.833 
at. 6.363.071 bakariyye, 80.217 
de•e, 39.580 katır, 882.595 
etek bulunmaktadır. 

lthallt Ve lhr acat 
1924 senesile 1931 scoelİ 

arasındaki ithalat ve ibracabmıt 
hakkında yapılan bir grafiğe 
nazaran, itbalibmız 1927 sene
ainde azami hadde çıkmı~ ayni 
sene nilrnyetinde ani surette 
teneunl cf mi~, tedrici surette 
1929 aenesinclc en yüksek hQddi 
bulmuştur. 

ihracatımız 1925 senesinden 
itibaren lcnc ı.ıUlc ba~lamış 1928 
de normal \'a:r.iycle gelmiş ı oı9 
da azami h.tt!<le çıkm ış, soma 
tenezzüle n iH cm:ıyil tahavvüller 
g5slerrniştir. ~931 senesinde il
hallt ve ibr:ıc:ıtta leoc:a.ial JiÖU 

çarpmakla dır. 



3 Şahat 

Siyaset Alemi I[ 

Tahdi,.Zi Teslihat 
Konferansı 
Başlarken 

Cenewe 2 - Tahdidi teıll· 
hat konferansının küşat celsesi, 
M. Headeraonun ıöyliyeceii nutka 
tahm edilmiştir. Mumaileyh 
tahdidi teslihat meselesinin bir 
tarihçesini yapacakbr. Sonra muh· 
telif komitelerin teşkiline karar 
Yerilmiştir. Birinci komite, mu
rahhulann salahiyetlerini tetkik, 
ikinci komite, konferans nizam
aamesiDİ tanzim, üçüncü komite, 
tahdidi teslihat lehinde birçok 
memleketlerin siyasi ve dinl 
teşekküllerinden gelen temenn~ 
leri tunif edecektir. Her mem
leket için memleketleri resmen 
temsil edecek zata tayiıı ed~ 
cektir. 

Konferanı cumartesi gOnll 
feftaüde bir celse aktedecektir. 
Komiteler çarşamba Ye peJ'fembe 
,Onl tayin edilecek ve umumi 
mllzakerler neticesinde vücuda 
retiriJecek dört büyük komisyon 
mllıtakillen hemen faaliyete baş• 
•yacaktır. Konferans divanı cuma 
ıunn wcuda getirilecektir. 
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1c·· ı ........................................................................ uze 

Tahdidi T eslihat Konferansı Açılıyor Kadın 
D.. N 1 o·· 1 b·ı· . ' Kime Derler? un ya ası uze e l ırmıs e Güzel kadın, güzel kadındır. 

.,, I k D l' J r Güzelliği muhtelif vuıfların bir 
LY1 Q Ona uQ araya gelmesi teklinde düıünmek 

A l • f doğru değildir. GüzeJlik uçan, 
m e l g a elle tutulamıyan, .~ı.le tasvir 

V l k edilemiyen birşeydir. Bir çiçeğin 
~ apı aca kokusu, elmanın rengi. musikinin 

Londra 2 - iki gBı mUte- ahengi gibidir. Ruhumuza feraJı. 
hassısı, çok yonılmuı olmam- lık verir. Fakat o nedir bilemeyi&. 
dan dolayı başvekiliıı 10l g6zl.. Gnzel kadın giyinmede hata 
den ame!iyat yapılmasına liiza• yapmaz derler. Gnzel kadıa 
göstermişlerdir. Bundan dolayı kendisine yaraşan tuvaleti kendisi 
batvekilin Cenevreye gidemiye- bulur. Giyinişinde, tuvaletinde, 
ceğ-i anlaşılmıştır. Maamafih iyi- batta yürüyn,node bata yap&11 
lqir iyileımez Cenevre7• aid.. kadın güzel aayılamaı. 
cektir. Bir gün bana bir genç kıı 

Kudosta Kuraklık I 

Kudüa 2 - Y ağmar 1atma
masıadaa dolayı bbıl olaa pyri
tabil kuraklık au buhranı doğur
muştur. Belediye, au tedariki 
için çalışmaktadır. 

Bulgar • Arnavut Dostluğu 
Cenevre 2 - Bulgaristan na

mına M. Muşanof, Arnavutluk 
namına da· M. Kurti Cemiyeti 
A1'vam binasında harbe mini 
olmak çareleriııin inkişahnı k~ 
laylaştırmıya mahsus umumi 
mukaveleyi imzalamışlardır. 

Yunanistanda Komünizm 
Atina 2 - KomilnistJerin çı

kardıkları hadise neticesi olarak 
bunlardan tevkif edilen (10) kişi 

kır1' gün hapis cezasına mahktım 
olmuşlardır. 

M. Grandi Cenevreda 
Roma, 2 - M. Grandi Ce

aeweye hareket etmittir. 

l•6fl,.,... lspıe ~kara• Dorlm•t Aap&llı•slna 
uga11 hu•t11 IJılcta11 .011rt1 

He~-..-... -------------
poıt.a. .... ............. 
..... d••• .._ ..... 

Avustralgada 
Bir Siklon 

Sidney 2 - Burada bir sik
lon .. fiddetli fırtına ., neticesinde 
_. ev rıkılmış, belediye ve hükü
met binaları mühim hasara uğ· 

ramıştır. Burke şehrindeki birçok 
evlerin damlan uçmuı iki askeri 
tan are hasara uifmıştu'. Nüfuz~ 
zayiat yoktur. 

Koçak lti!Af Devletleri 
Montköly 2 - Küçüle ltillf 

devletleri Hariciye nazularmdan 

ıormuştu: 

- Bir kadmda erkeği çek• 
nedir? 

Ona p cenbı YenDlftlmı 

- Ne oldujıına bilmem, fakat 
g8rdilğtlm zaman tananm. Sende 
de bunu görmllyorum. Filhakika, 
bu cazibe sun'l vasıtalarla elde 
edilemez. O, hilkatin bir bediy .. 
sidir. Kadın bunu hisseder, ve 
hissettirir. Fakat tuvaletle, ama'I 
hareketlerle t•min edemez. .. 

Cihangirde Nenat Hanım 
yan yor: 

lnıilterenin konferansta takip 
edeceif battı hareketin bariz 
aoktalanndan biri de nimresmt 
mebafılde gösterilen ketumiyet 
Ye ibtirazdır. Cenevredeki ln6 iliz 
heyetinin, ihzari komisyonun m&
taleaları lizcrinde yürüyeceği ve 
laer türlD cllr'elklrane teşebbna
lerd- tevakki edeceği kanaati 
lalklm bulunmaktadır. İngiliz b~ 
yetinin. kendi mUdafaa kuvvet· 
lerinia tenkisini teklif ederek 
diğer devJetJen de beraberinde 
lliriildemek tetebbGıtlnde bulun
•ıyacatı tahmin edilmektedir. Dünya Nasıl 

mürekkep bir konferans toplane 
niıştır. Romany Hariciye Nazın 
Prenı Gika, M. Marinkoviç, M. 
F otiç ve M. Beııes kooferansta 
buJunmutlardır. 

Fransız işsizlerinin Bir 
Nümayişi 

.. Çalıştığım mOeasesede. it 
arkadaşlanmdao biri bana mn,. 
terek kazancımızı e•e vermek 
şartile izdivaç teklif ediyor. 
Evlendikten aonra da bu çalJf'" 
mağa devam edeceğim, ne ka• 
zaoıyorsam eve vereceğim. Ça
lışmaya muanz değilim. Fakat 
kocamm benim kazancıma 16• 
koyması boıuma gitmiyor. Ne 
dersiniz? laailiz Hariciye Nezareti Par

Umeato Mlisteıan Eden bir mDd· 
det enel irat ettiği bir nutukta, 
lngUtereoin lcendi milli emnll 
aellm•ti ile kabili telif olabilecek 
lillb tabclidatını yapmıı ve bunu 
IOD haddine isal etmiş olduğunu, 
flmdi lafiltereye İmtisal aırasınm 
cliğer devletlere geldiğini a6yl~ 
miftL Yeni tahdidata mOtemayil 

1arnneo Cecifiıa lngiliz heyetine 
dahil olmama11 da, logiltereniıa 
bu ift• çok ibtiyatkArane hare
ket ettiğini göstermektedir. 

Ban kimseler Aksayı Şarktaki 
nkaJiia mef'um bir tekilde m. 
kifafı muhtemel bulunduğunu. 
Cemi1eti Akvam azasından olan 
Ud de.Cetio müaellib bir ihtillf 

Düzelebilirmiş 
Nevyurk 2 - Amerikalı Ban• 

ker M. Aller Viggin Berlindeo 
dönmüştllr. Bu zat, bankerlerin 
mlimkün olan herşeyi yapbkla• 
nm. l.orçlulann da milmklln olanı 
yapmakta bulunduklarını kaydet• 
mit. fakat gerek Almanyanın,g~ 
rek cihanın diğer kııımlanmn 
yeniden tanzim ve salaha ıevk .. 
dilebilmesi için hükumetler ara· 
aındaki teşri.dmesainin lDıumlu 
olduğunda bilhassa israr etmiıtir. 

halinde bulunduktan bir esnada 
Tahdidi T esJ:bat Konferansının 
•uifeainl ifa edip etmiyeceji 
•diteıial izhar etmektedirler. 
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ima• tamamile beyhude bir te
pbbla olduiunu iabat eden bir 
fe1 yokta, belki de bu aefer tali 

mLana 1ardım edecekti. Mukadd~ 
ratm yolları ekseriya ne garip 
lıir tanda inişli. çıkışlL Nihayet 
Gre>aland caddesine gittim. 

Beynimi ıarsan ıoo teheyyftç 
beni biraz yormuştu. F evkalide 
l»ir apialda yürüyordum ve ta· 
lire •• aöyliyeceğimi düşüail· 
yardam. Bu •dam belki de eyi 
hir nh sahibiydi. Aklına eserse, 
l.ea istemeden, yapacağım işe 
mahsuba çıkanp bir kuron ve
rirdi ya. Arasıra bu gibi adam• 
lara gayet güıel ilhamlar gelir. 

Baytık bir kapıdan içeriye 
&laldım, biraz rabıtalı bir kılıkta 

r&rGnnlek için pantolonuma11 diz 
kapaklarını tükllrükle ıalatbm. 
battaniyeyi karanlık bir k6te1e 
Lo1dum, bacaklarımı açarak 
1olu ıeçtim ve küçük dükklaa 
pdlm. 

Bir adam eski gazetelerden 
yapılma kesekAğıtlanm rapı.
tumakla meşguldO. 

- M. Kristi ile kon111mak 
istiyorum, dedim. 

Adam cevap verdi: 
- Benim. 
Ali. Benim ismim falan fa· 

landı, kendisine bir talep-
name göndermittim, netic~ 
nıo müsait olup olmadığım 
bilmiyordum. 

J l.mimi birkaç kere tekrarla-

Hindenburgun 
Reisicümhurlu~u 

Berlin, 2 - Hindenburgun 
tekrar ReiaicOmburl .ığa intihabıDJ 
temine çahıan komite .. Alman 
milleti Hidenburgu istiyor!" un• 
ftllile bir beyanname netretmir 
tir. Beyaunamede Hideabur
pa ukerl ve medent meziyetleri 
aayılmakta ve Alman milleti itti· 
hada davet edilmektedir. 

M. Venizelos Lavalm Nezdinde 
Parla, 2 - M. Laval, M. V ~ 

nbelosu kabul etmiştir, 
MllftU O.do 

Berat. 2 - Büyük Mllftll ve
fat etmiıtir. 

da ve gillmiye bqladı. Mektu· 
ba cebiadea çıkararak .. Şimdi 
pnnllnlzl.. dedi ve ilive etti: 

- L6tfen rakamlan nasıl 
Jazdığınıza bir kere dikkat bu
JUl'UDUZ. M6sya. Mektubanuza 
1848 tarihi atmışsınız. 

Ve adam boiazına kathyarak 
ıtlmiye baıladı. 

Can ııkınbıile dedim kf: 
- Şiipbesiz ba fena bir ~ 

hiv. Bir hafııa noksanı, bir dal· 
ıınlık. 

- GZSrdOnDzya, halbuki ba
na, umumiyetle rakam itlerinde 
Janılmıyan bir adam liıun. Ya· 
anız çok okunakl., fazla olarak 
mektubunuz da botuma gitti, fa· 
kat •.. 

Bir müddet bekledim; adamın 
ıoa siiıü bu olmamak lazımdı. 
Kesekağıtlarını yapışbrmıya de-
Yam etti. 

Bunun nzerine dedim ki: 
- Evet, caa sıkıcı birıey bu; 

fllpbeaiz, çok caa sıkıcı; fakat, 

Sen Nazar, 2 - Birçok it
s;zler bir alay halinde belediye 
aairesine giderek Samplen, 5.,. 
per ve frana gemilerinin inşaa• 
tına devam edilmesini istemişler 
ve nllmayiş yapmışlardır. 
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emin olun, bir daha tekerrtır 
etmez Ye bu k&çük bata, benden 
kitaplan muhafaza etmek kabili· 
yetini tamamile aöldlp atmaı de
jildir. 

- Ben bmm iddia etmiyo
rum, cevabım verdi; fakat bu 
bana o kadar •iır geldi ki b..,.. 
ka bir namzeti 1Dtihap ettim. 

- O llalde yer doldu? diye 
sordum. 

- Evet. 
- Ah, yarabbimi Demek ki 

yapılacak şey yok. 
- tlayır. Maalesef; IAkin ••• 
- Allabaıımarladık. dedim. 
Kan tepeme çıkıyordu, sert 

ve yakıcı. Boynk kapının altına 
sakladığım paketimi aramıya 
gittim. Ditlerimi sıkıyor, kal-
dınmlarda mlldaf aasız duran 
adamlara çarpıyor ve af ta· 
talep etmiyordum. Bir efendi dur
du ve hareketimden dolayı beni 
sertçe azarladı. Geriye döndilm 
ve . kulağına bir tek kelime, 

Kızım, hdinan ea kunetn.I, 
iki taraf ıo da eve bir ıeyleri 
verdikleıi zaman tahakkuk 
edebilir. Bir kadın evde 
oturarak kocaııma kazanana 
yardım edemediği uman, hariç
teki kazaocile bu noksanı ta
mamlamıya mecburdut. Bu detil 
amma, beni düşündüren nokta 
fW'&aubr. Yana sen &DDe olabi
lirsin, o Yakit çal1f1Dıyacak hale 
plinin, kazanan kalmaz, mu
rafın artar. iki kişinin omuıla
nna yüklenen ev bu defa bir 
omuzda nasıl yüriiyecek ? Bunu 
balledebilirseniz evlenmekts t.. 
reddüt etmeyiniz. " 

HANIMTEYD 

manasız bir kelime baylardım, 
zaptedemediiim ıü bir kudUl'Ut" 
la yumrujuDlu bumwıuu altma 
yerleştirdim ve yolume. devam 
ettim. Bir memur çapdL Bir .... 
muru elime almak o sırada ea 
bllyük anulanmc:Lm biriydi! Beoi 
yakalaması için adımlanmı •t•r
Jaştu'dım, fakat relmedi. En 
ileri gelen, ea kat'I teıebbna-
lerimin bile mutlaka nya d6tt6-

g6ne bu da ea kOçiik bir zahiri deU 
te7kil etmiyormuydu? Meseli içba 
"1848,. yazdım? Şimdi o kadar 
karnım aakmışh ki barsaklanm 
karnımda yılanlar gibi düğiimJ~ 
Diyordu Ve IÜD bitmeden enel 
yiyecek bir parça birşey bulab~ 
leceğim de hiçbir tarafta yuah 
değildi • Vakit geçtikçe biraz 
daha minen, maddeten çöküyor
dum ve günden gline daha az 
namuskirane hareketlere hazarla-
myordum. İşin içinden 11yrılıp 
çık:uak için utanmadan yalanlar 
kıvınyor, 1.avalb inaanlann bap
na ocaklaram yıkıyordum. 
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Çinin _ Japonya 
1 

Kuvveti Japonlar Daima Çalışmıya Mahkômdur Kuv1:.eti 
Nüfusu Nıifusu 

Ordusu Ordusu 
Çlnle Japonya arasında filen bat-

hyan harp karşııında hepimizin 
kafaaında bir ıual var? 

Çinin kara \ e deni:E kuv\ etli yok 
•adur? Vaua Japon) nın hakkından 
plebilir mi? 

Çinin nüfuıu ( 451 ) milyondur. 
Nilfuıu bukadar kalabalık olan bu 
milletin muntazam e kunet i bir 
orduıu olsaydı , Japonyayı tükürükle 
bile bo~abilirdi. 

Ordusu 
Fakat Çinin aıkeri tcşldlih pek 

JeDI H dahili iıyanlardan dol yı 
wdaıu pek %a} ıftır. 

Çinde ordu teşkilab ( 1895)de 
başlar. Fakat asıl mecburiyeti as· 
keriye (1923) tarihinde ihdaa 
edilmiı ve muntazam ordu o ta· 
rihten itibaren teşkil edilmiştir. 
Çinde (2o) ile (25) ya~ arasında 
her Çinli silah altına davet edilir. 
Hazarde Çin ordusunun miktan 
(1,300,000) kişidir. Fakat bu kuv· 
'fft bir kumandaya tabi değildir. 
Muhtelif mUstakil veya nimmüs
takil kumandanların emri altında 
dır Ye bu sebeple de bir knl teşkil 
etmemektedir. Bu kumandanla
nn komandaları altındaki ordu
ları buan ıu veya bu kumanda
.. aatbkları görUIUr. 

Donanması 
Çinin donanması, Pekindeki 

hllkümetin sukutundan sonra 
nun müddet ihmal edildi. Nan• 
kinde hükumet teessüs ettik
ten ıonra tekrar bahriyeye 
ehemmiyet verildi. 1923 de in-
pwer donanmayı tensik ctmeğe 
memur edildiler. İngiltereye tah
ail etmek üıere birçol bahriye 
ubitleri gönderildi. 

Çinlilerin en büyük gemısı 
(Hai Chi)dir. Bu gemi (4,300) 
ton ııkletindedır. Bundan maada 
daha ziyade mektep f gemisi va· 
ailesini görmek üzere (191 l}de 
lngiiterede [(Cha Ho) ve (Ying 
Swci) isminde (2500)r tonluk iki 
gemi yapbrılmı tarr. Aynca liçer 
bin tonluk üç krovazöru vardır. 
Herbiri (400) tonluk (23) gam
botu mevcuttur. 

Çinin hiçhir lissUbahri•İ yoktur. 
Binaenaleyh Çinin donanması yok 
demektir. Bahri bir harpte bu 
ıemilere düşecek vazife limanla
ra iltica etmekten ibarettir. 

Nankin Hükumeti bu sebeple 
Japonyaya b!r tUrlO ilAnı harp 
etmiye cesaret edememektedir • 
Ve yine bu sebeple bütün mü1-
takil veya yanm müstakil kuman
danlara bntün kuvvetleri, milli 
mndafaa uğrunda tevhit etmele
rini bildirmiıtir. 

Filhakika birçok kumandanlar 
ba davete icabet etmiılerdir. As
kerlerini top ve tayyarelerini Nan
kin hükflmetine göndermiye bq
lamqlardJr. 

Mançuri 
Japonyanın İfial ettiti Ye 

npn harbe sahne olan Mançuri, 
Çini tcıkil eden üç yan mlista· 
kil hilkOmetlerden biridir. NUfu· 
m 24 milyon kişidir. Rus ve 
Japon nüfuz mıntakaları bu saba 
llzerinde çarpışır. Şimal kısmı 
Rm cenup kHımı Japon nüfuz 
.. atakuıdır. 

Belli başlı tehirleri Mukdcn, 
Tljençin, Tsitsihardır. 
• _ t'ancurl ldSmür. demir. altın 

' 1 

Japongada bir •okak köıe•l, 6B11Bk bir mer.ıslm aalın••İ 

Japonya, cotrafi yaziyeti iti
barile daima çalışmıya muhtaç ve 
mahk6mdur • Bu sebepledir ki 
Japonya kısa bir müddet zarfın.. 
da, dünya üzerinde iktısadi ha
kimiyeti olan devletler arasına 
girmiştir. Japonya az alır, fakat 
pek çok satar. lbtiyaçlannı da· 
hilden temin eder. J aponya baı
tanbaşa fabrika tarlası gibidir. 
Yani Japonya müstakil alıcı, 
müstakil satıcıdır. fkbsadi seci· 
yesi itibarile bir ziraat ve sanayi 

memleketidir. Japonya, bilhassa 
son ıeneler zarfında ticari haki
miyet ve kabiliyetinin hududunu 
genişletmiye şiddetle azmetmiıtir. 
Japon mamulitile dolu olan Ja
pon bandıralı vapurlar bütün 
dünya limanlari arasında seyrüse
fer etmektedir. Fakat bugtın dar 
ve uzun adalardan ibaret olan 
Japonya, Japon ikbsadiyabna kafi 
gelmemektedir. Bugün bu sebeple
dir ki Japonlar yeni toprak, yeni 
paı:ar ve yeni müşteri aramakta
dırlar. Çine karşı açtıklan muha-

rebenin en mühim sebebi budur. 
Diğer mühim ıebebe gelince, 

Japooyanın nüfusu günden gilno 
Eiyadeleşiyor. Bu nüfusu ba
nndıracak yeni memleketler ve 
nlifusun bu çalışmaaı için Jeni 
topraklar lAzımdır. 

itte Japonya bu sebeple 
mllstemJef{e siyasetini tatbik et
miye karar vermiştir, Japon si
yasileri en müsait toprak olarak 
Mançuriyi bulmuşlardır. Bu Çin 
arazisine dökülen Japon paralan 
milyarlarca Türk lirasıdır. 

İktısadi Esareti 
Çin Halkı 

Mnnçuride koga11 •Üriil 
çoba11lar, Şanghagda 11htım 

•uık hamallfll'ı 

Çin, ikbaadi YHİyet itibarile 
bugtın bir mtıstemlekeden farkıız 
bir manzara ıasterir. Mllstakil 
bir ubcı olmadığı gibi, mtlsta· 
kil bir alıcı vaziyetinde de de
ğildir. Yani iktısadi istiklili yok
tur. Çinde yetiıen milyonlarca 
ton mahsulat ve iptidai maddeler, 
Avrupa ve Amerikalı simsarlar 
marifetile ihraç edilir. Tabii bu 
ticaretten Çin köylüsünün eline 
birşey kalmaz. Yalnız derebey-

. -- 1thallta ae-

Simsarların Elindedir 

Bir Çin •tır•gı,plrlaç tlol• pıoal ıılırıluı 
ve Şanılıag limt1nı11111 bir lcöı••I 

lince; Çin ıenit bir pazar ve kartı çok yabancıdır. Çinde, 
iıtihllk memleketidir. Btıtlln ih- bu,Un petrol gazini bile kullan-
tiyaçlannı Avrupa ye Amerikan mıyan ve batta petrol denilen 
aimsarlannın elinden alır. Esasen ıeyden haberdar olmıyan milyon· 
bugtınkü Japon istillsının Ye di- )arca halk vardır. Bir Amerika 
ğer Avrupa devletlerile Ameri- petol kumpanyası Çinlileri petrol 
kanın bu istilA hareketine karşı yakmıya alışhrmak için tamam 
tetikte bulunmalarının ycglne üç sene müddetle bedava gaz 
sebebi de ikbsadt Çin miistem- dağıtmıştır. Çünki halk gaı 

yakmayı öğrendikten sonra Ame-
likesinin paylaşılması meselesidir. rikan kumpanyası her sene Çin-

Şunu da söyliyelinı ki Çin bal· den milyarlar kazanacaktır • 
kı henilz medeniyet eserlerine Ve bugün vaziyt böyledir. 

Japonyanın nUfusu Çinin ... 
ldzi Diabetindedir. Yani ( 65j 
milyondur. 

Fakat bu nnfusunun ulıflm 
ratmen Japonya uzak ıarkıo m 
kuvvetli devleti ve lniilteretl 
ayılır. 

Ordusu 
Japonya bir çeyrek aıırdm

beri ordu ve donanmasını takviye 
ve tamim etmiştir. Askerlik mec
buridir. Askerlik hizmet mnddetl 
( 17 ) yqından ( 40 ) yaıına ka
dar f&IDİldir. 

Hazari Japon ordusu ( 17 ) 
fırkadan mürekkeptir. ( 1930) 
aeneainde hazari Japon kuVfttl 
( JS,540) zabit ve ( 198,000.) 
neferden mürekkepti. 

ffaya kıtaabna dahil ukeı
lerin miktan ( 3000 ) kiti idi. 
Tayyareleri sekiz alaya mno• 
timdir. 

japonyanın harbiye bütçeli 
( 225) milyon (yen) dir. Sefer
berlikteki kuvveti ( 1 ,200,000 ) 
kifidir. 

Donanması 

Japon donanması, aynca bah
riye nezaretine merbuttur. Bab
ren Japonya dUnyadanın tıçllD
cn derecede kutvetli de ... 
lettir. V qington itilAfna. 
mesinden sonra Japonya ba. 
yük remi miktan ( 315) milyoa 
ton olarak tahdit edilmiıtir. S. 
miktar ltalyan ve Fransız donq. 
masma faiktir. 

Japon donanması atideki 
kuvvetlerden mürekkeptir: 

( l O) zıhlı ve zıhlı kruvuln. 
(Her biri 30-35 bin ton hacmin~ 

7 Zıhlı kruvazör 
2 Tayyare zıhlııı 

25 Kruvazör 
4 Birinci sınıf gambot 

f11 Destrtıyer 

65 Tahtelbahir 

Japonyanın kendi gemllerfld 
yapacak, tamir edecek derecede 
büytlk ye kuvvetli ter1ADelerl 
vardır. Donanması itibarile J .. 
ponya tamamea mUıtakil adde-

dilebilir. 

Japonyada askeri disiplin " 
ukerl terbiye çok 11la •e au
hdır. Japon ordu ve donaDlllUI 
diinyanm en ciddi kuvYetlerl 
arumcla ve an saftadır. "itaati 
mutlaka. denilen prenaip, Jap• 
ordu ve donanmasında kelimenlll 
bltün mana ve ıumulile hükOm
fermad1r. Askeri kunet Jap_. 
yada mlllkl kuvvetten daha fada 
aOfuıa maliktir. 

Japon tersaneleri b6tliD dla
J• Uıerindeki tersaneler arumcla 
birinci derecede gelmektedir. 
Japon tersaneleri fennin en ml
kemmel ye asri vesaitile mUceb
bez bulunmaktadır. Japonya, orda 
ve donanmasını icabında en kau 
müddet zarfında tam manuile 
aef erber bale ietirmiye mukt~ 
dirdir. 



Pazar Ola asan Bey 
1 ŞEN EIKRALAR 

Tütün 
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Tiryakisi 
~ Hun Bey bir gün Sirkeci-
den trene binmişti. Cigarasını 
tllttürdll. Karşı1mda bir adam 
oturuyordu: 

- Affedersin. Hasan Bey, 
dedi, ba yagon tütün içmiyenJero 

mabsuı. 
Hasan Bey cigarayı çok 

.ever Elinden ntamabı, dedi ki: 
- Oğul. ben çok tiryakiyim, 

•vurduğum dumanı tekrar yuta• 
nm, merak etme! 

Kocanın 
Cevabı 

Bir gün Hasan Bey, yolda 
t,ir kadınla erkeğe rastgelmişti. 
Erkeği biraz tanıyordu. Durup 
koııu,tuıar. 

Hasan Bey sordu: 
- Karı koca mısınız? 
Erkek ıu cevabı verdi: 
- Ben kocayım ammas bu 

bn delil, Hasan Bey 1 

Ev 
Kirası 

EY aahibi, Hasan Beyden kira 
latemiye gelmişti. Hasan B. can 
mkınbsile baıını kaşıdı: 

- Para yoksa ne yapayım? 
diye erdu. 

- Olmaz, Ha an Bey. 
- Neden olmazmıı yahu? 

Ben birini tanıyorwn ki biç evine 
kira vermiyor. 

- lmkinı yok.' 
- Vallahi üylo. Çnoki CY 

kendisinin. 

Bir Otelin 
Temizliği 

Hasan B. bir' gün yabancı 
bir ıehirde idi. Otel arayıp du
ruyordu. Oradaki dükkAnlardan 

tbirine uğradı. 
- Pazar ola, kunduracı başı 

dedi, bana şöyle rahat, temiz 
bir otel g&sterir misin? 

- BaşUstüno Hasan Bey ... 
ltto ıu karşıki. 

- Rahat mıdır ? 
- Ço .•. k. 
- Temiz midir? 
- Ço ••• k. O kadar temizdir ki 

mOşteriJerin yemekte kullandık· 
lan kUrdanlan yontmadao sofra· 

J• koymazlar. 

Gazetede 
Yazıyor 

Haaan Bey bir gün evinde 
oturuyor, gazele okuyordu. Say
ımı bir kom~ kadın ıreJdi, 
bir sllrO dedikodu yapmıya, 
Hasan Beyi tra~ ctmiye başladı. 
Puar ola, aldırmaz g6rünerek 
tazetesini okumaya devam edi
yordu. Fakat 6teki susmuyor, 
habirc anlabyor. 

Nihayet Hasan Bey gazeteden 
bqınt kaldırdı : 

- Okudun mu? Dedi, ı• 
•ete ıeni yaııyor. 

Kadın ta~ırdı : 
- Beni mi 1 Ne münaaebet ? 
- 1• Bazı kadınlar çok geveze. 

çolı dedikoducu. çok ıayıısıı 
olurJar • ., Diye yaııyer)81' 1 

= $ & : 

Hasan Bey - Ayol, aend 
bu hüner varken J ponla da 
h?rbeder.sin, dünya ile de ... 
Silibları kukla gibi oynabyorsun. 

\ 

l, __ H_A_S _A_N_B_E_Y_._N_M_O_· L_A_,. _K_A_T_L_A_R_I___.I 

Aşk Hazretle ile ... 
Aşk hazretleri bana dedi ki: 

- Hasan Bey, biliyorsun ki 

ben fimdiye kadar "g6oül,, evin

de oturuyordum. Fakat bu ev
den hiç memnun değilim. 

Sonra küçücek. hi;r,mcti kola), 

iki katlı. Sonra gayet sağlam y ... -

pılı. Kapısını açmak pek güç. 
içinde oturmak çok rahat, çok 

emin. 

- Evet Hasan Bey. Oraıım 
tutmıya karar Terdim. 

- Nerede bu e ? Nedir? 
Adı ne? 

- Bildiğin kasa, Huan Bey, 
anladın mı? para kasa11 t - Kirası mı pahalı? 

- Hayır. Bilukis çok ucuzla-

dı, Her köşe başında bir şair 

var. Hepsinin gönülleri bana 

açık, gidip bedava bile otura
bil:rim. 

- Ôyle iıe .•• 

- Evet Hasan Bey, mesele 
kirada değil. Fakat gönül evinde 

sıkılıyorum. Orası çok sıcak. 

- iyi ya, bu kış giinlerinde ... 

- Ben yalnız sıcaklık iste-
miyorum, biraz da rahatlık IAzım. 

Halbuki bu gönül evleri çok 

girintili, çıkıntılı. Hizmeti gtıç. 

Merdivenleri çok. Odaları, sofa· 
ları pek büyük. 

- iyi ya. şahane. 

- Fakat bomboş. Hasan Bey, 
eşya namına bir şey yok. 

- Orası 6yle • 

- Ben ba,ka bir ev any.,. 

nım, Hasan Bey. Bir tane bul· 
dum. Müzakeredeyim. 

- Allah Allah ... Nasıl ev bu? 

Oh, oh ... 

- Tam benim istediğim gibi 
karanlık, yıldızsız bir gece gibi ..• 

Hasan Bey... Sen beni otuz. ae.nc evvel görmeliydin l 
Evet, ben o vakit altı aylıktım, bana sllt emzirirdin 1 

------------------------------------------------------------------·---------~ r 
BULUŞMA 

•• O gencin sevgilisi bugün gelecek!. " Diye, 
Her zamankinden güzel. o aabah bava açb: 
Perde aralarından, geçmeden bir saniye, 
Odanın her yerine iÜnef nurunu ıaçbl 

• 
O aabab bütün kuşlar. kaçarak kafesinden. 
Bahçedeki ağaca kondular birer birer: 
Nağmeler kapmak için ~ızın güzel sesinden, 
Dallara dizildiler kanaryalar, bülbflllerl 

Jf 

O sabah rlizklr verdi bir serinlik her yere; 
Genç kı:ı.ıo kollarım yaz sıcatı yakmadır 
O •abah tam kapının önünden akan dere 
Bu dünya güzelini görmek için akmadıf 

1 
O sabah vermek için genç kıza bir hediye, 
Arılar bal taşıdı tabaklara kovandan! 
O sabah " Çabuk gelsin kavuşmak vakb.,,,Diye, 
saatin fazla koştu akrebi yelkovandan! 

)f. 

" Ya gelmezse.,,, diyerek, hepsi de ederken:Ab .. 
Ylizü bir güneş gibi, kız göründil en ıonur 
Sevdahsından başka, ne çare ki o sabah 
Yolunu bekliyenler görmemişti onu' 

11--
Derc, seyredemeyip, hıçkırdı ince ince, 
Sesini duyamıyao kuşlar kederden yandı! 
Zira ki: O güzel kız randevuya gelince, 
Asakı birdenbire çököp dize kapandı!. 

Ba. Ha 

Besmeleyle ÇJkbm yola 
Sel4m Ycrdmim sağa IO)a 
Beyefendi iki gözilm 
Bayramınız Mnbarek ola 

lşhı geldim duydunuz ma 
Selim Terdim aldınıı. mı 
Beyefendi iki gözüm 
Aleyknm sellim dedinb mi 1 

Öteden beriye geldim 
Urdum davulumu deldin 
Beyefendi iki gözilm 
Ben seni arzuladım geldim 

Bahçelerde dolu bakla 
Güverçinler atu takla 
Beyefendi iki gözüm 
Kesenin dibini yolda 

işte geldi bayram ay 
HaZJrladmız mı mabrema)'I 
Ucuna beş on parayı 
Yollayın gelsin burayı 

Tokadımın direği burmalı 
Altında divan durmalı 
Sizden bir çevre isterim 
Dört ucu olsun sırmalı 

stanbuJda Yeni cami 
Her yerde söylenir nami 
Bir yanı deryaya karıı 
Bir yam Çiçekçi hanı 

Ben bu davulu uruyoram 
Urup urup duruyorum 
Beyefendi iki gözüm 
Ben sizden lira umuyorum 

Davulumun ipi gaytan 
Sırtımda kalmadı mintan 
Beyefendi ver bahşişi 
Sırtıma alayım mintan 

Otluk köyün penceresi 
Gümüştendir tenceresi 
Kalk uyuma beyefendi 
Yandı plav tenceresi 

Baklavayı balladılar 
Tepsilerde salladılar 
iç kapıdan bekler iken 
Dış kapıdan yolladılar 

Arkadaşım fener taşır 
Keldir başı durmaz kBflP 
Kaşır ise kan çıkar 
Kaşımazsa canı çıkar 

Çarşıdan aldım karpum 
Kestim içi kan kırmızı 
Arkadaşımı sorarsanız 

Camide papuç hırsızı 

Evlerimizin önü üzüm 
Taneleri dizim dizim 
Beyefendi iki gözüm 
Bahşişine yoktur rtözlim 

Dün gece gittim doyrana 
Kaşığımı saldım ayran• 
Malümunuz olsun Beyefendi 
Birkaç gün kaldı bayrama 

Davulumun üstü pekmeı 
Çalanın çalarım ötmez 
Annem bana bir kız aldı 
Oda hiç benimle yatmu. 

Davulumu vurdum •eslerim 
Kafeslerde bülbül beslerim 
Beyefendi iki gözilm 
Bu akşam bahşiş isterim 

Koyun olsam satılırdım 
Sürülere katılırdım 
Babşişimin ucunu görsem 
Şahin gibi atılırdım 

Kara koyun kuzuladı 
Almnda yazı yazıladı 
Çok bekletme beyefendi 
Ayaklanın sızıladı 

Bak şu pire neye benzer 
Ayakları yaya bemer 
Ne keskin pire bu pire 
Üç yRşmda taya benzer 



8 Sıyla SON POSTA 

a HARUNÜRREŞİT 
3 Yazonı • • 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Emirülmümininin içini çekme
aine karşı Yahya lakayt kalamadı: 

- Sizi düşünceli görfiyorum, 
dedi, o sıkleti bu &adık hizmet
karınıza devretmez misiniz? 

Harun, gamlı gamlı bir daha 
içini çekti : 

- Düşünce bir değil baba
cığım, bindir. Onları sana dev
redersem korkarım ki belin bll
külür. Çiinki ihtiyarladm. 

- Sadakat yaşlandıkça ku .. 
vet?enir. Maamafih yükümü be
nimle paylaşacak kölelerin var. 

- Ha, evet "'Cafer" i, "MlJoe 
aa" yı, "' Muhammet " i telmih 
ediyorsun. Oğullarını severim. 1 

- "Fazıl" da mübarek lisa
mnwa anılmak şerefine layıkbr. 

- Onu unuttum sanma. Na-
111 unuturum ki damarlarında ana• 
mın sütü var! 

Yahyanın kaşlan belli belir
siz çatıldı. Emirülmümiuin, F azıJ 
için • süt kardeşim" dememiş, 
yahut diyemernişti. Fakat bu ha· 
kikati de inkar edemediğinden 
.. onun damarlarında anamın sütil 
Yar,. cümlesini kullanmıştı. Bu, 
cidden manalı idi. Kendisine "ba
bacı~m" dernekte mahzur gör
miyen halifenin, oğlu Fazıl için 
.. kardeşim. diyememesi nedendi? 

Y abya. küçüklüğünden beri 
kendi elinde terbiye gören Hali
fenin dil alışıklığile "babacığım,. 
demek ıztırarmda kaldığını, fakat 
kendi ırkından olmıyan, kendi 
nesebine münasebeti bulunmıyan 

F azl için kardeş demekten 
yine biliztırar ve belki bila şuur 
çekindiğini ıezdi. H~run, IJU 
çekingenliğile, şu gururile gülllnç 
bir mevkie düşüyordu. Lakin 
vezirile kendi arasındaki mesa
fenin enginliğine de işaret etmiş 
oluyordu. ( Belih ) ten gelme 
bir ailenin çocuğu olan Fazıl, 
Halifenin anasından süt em~esi
ue rağmen, Ha[fe tarafından 
kardeş sayılamazdı. Çünki Harun 
Peygamberin amcası oğlu ve 
yan dünyama sahibi idi. Fazl, 
Nevbahar ateşgedesinin bakıcısı 

Barınağın torunu idi. Arada ne 
kadar ve ne kadar fark vardı ? 

Yahya, bu farkı bir cümle 
ile canlandıran Halifeden zeki 
bir hamle ile intikam almak 
istedi: 

- Ya Emirlilmllminin, dedi, 
.. F aı:I " la .. Cafer " , sayende 
yetişmiş birer fidandır. Onlann 
köklendiğini sağlığımda görm~k 
istiyorum. Bu liitfu bana rayegln 
eder misin? 

- Sana ihtiyarsın dedimse 
yann 6leceksin demedim. Allah 
o kara günü senden uzak tut
ıun. Fakat oğu!ların için de endi· 
ıeye düşmeni istemem. Dile
iin nedir? 

- Benim 
sana ıadık 
buyurduğunu 
tufl 

kadar onların da 
olduklarına itimat 
~ österecek bir liı-

Harun, kendi elile bir kadeh 
aebiz doldurarak içti, bir nebze 
düşündil: 

- Hatırın hoşolsnn • dedi -
dileğini kabul ediyorum. Bu 
dakik11dan it;baren ülkemizi iki 
nıUsa•İ kısma ay rdım. Bir 
parçanın emaretini Fazı la, öbürü• 
nnnkünn de Caferc verdim, Ah
ı .rdan Aferikiyt:ye kadar Garp 

Hanınllnşll 

eyaletleri Caferindir, Şirvandan 1 tuttu: 
Tiirkislan sınırına kadar Şark - Lal .. Dedi • teşekkftr iste-
ülke:si de F azlındır • Nasıl , mem. Yerine otur da aôı:Jerimi 
memnun oldun mu? din.le. Elbette bilirsin ki, Emirül· 

Yahya, oturduğu yerden sıç· ı müminin olanların da baun gö-
rayıp Harunun elini öpmek ister- riilecek işleri bulunur! 
ken o, elile ihtiyar vezirin ba,ını (Arkaa var) 

Memleketimizi Tanıyalım 

Köm ··r Havzamızda 
• 
Ik Büyük Kaza 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

ile bekleşirken ocagın insana 
dehşet saçan korkunç bir girdap 
gibi derinleşen karanlık agzından 
yüzü simsiyah, gözleri korkudan 
dışan ugramış genç bir amele 
fırladı ve elindeki sönmllş yağ 
kandilini sallayarak haykırdı: 

- Ateş Nefes !.. 
Vaziyeti derhal kavradık, 

bacalarda biriken (grizu) olanca 
şiddetile infilak etmişti. Hadise
nin tevlit ettiği şaşkınlığı gider
dikten sonra derhal içeri girdik. 
Manzara, insanın tüylerini diken 
gibi ürpertecek ve gözlerini ya· 
şartacak kadar hazin ve fecidi. 
Galeride dikilen kalın meşe 
direkler tıpkı birer kibrit çöpü 
gibi kırılm ş, parçalanmıştı. 

Taraf, taraf duvarlar yarılmış, 
tavanlar çökmüştü. Sanki bir ci
gara kağıdı gibi yırtılan araba
ların kalın saçları öteye, beriye 
sıçramış, yerdeki raylar bir bal
mumu gibi eğri, büğrü olmuştu. 
Çökük noktalar yeniden tamir 
olunarak bin müşkülat içinde 
amelenin bulunduğu mıntakaya 
geçildiği zaman manzaranın deh
şet ve fecaati bir kat daha art
mıştı. 

Grizunun burada yaphiı tah
ribat ve sebep olduğu facia !:ıer 
türlU tahminin fevkinde idi. He
men her adım başında moloz 
yığınlarının altında tamamile kö
mür haline gelmiş insan ceset-
lerile karşılaşıyorduk. Grizunun 
tesiri okadar ani ve şedit olmuştu 
ki, çektikleri arabalara koşum 
kayışlarile bağlı olan hayvanlar 
bile oldukları yerde en ufak bir 
hareket bile }'apamadan kömllr
leşmişlerdi. Facia birkaç yerde 
tahammülü büsbüfün aşıyordu. 
Patlayan gazin müthiş ıadamesi 
bazı cesetleri büsbütün parçala
mıştı. 

Tavanlardan, direk bağlan 
arasından, duvarlardan kol, ba
cak, kafa ve sair insan azası sar
kıyordu. Grizunun müthiş tuyilu 

1 
bunları oralara perçinlemişti. 

Günlerce süren gayretli bir 
çalışmadan sonra toprak altında 
kalan yüzlerce insan cesedi çıka
r&ldı. Bazıları tefessüh etmf'yeye 
başlayan bu ceıcller arasında 

ocak mfihendisi M. " Holcyer " 
maden başçavufu, ustabap ve 
çavuşlar da bulunuyordu •• 

Havzada buna benziyen ma· 
den kazalan pek çoktur. 1916 
Mnesinde Asma ocağında amele
nin körnefes dediği asit karbonik 
•antilatörlerin bozulup durması 
yüıiinden bütün kuyuyu istila 
etmişti. Büyük bir kazanın 
önüne geçmek ve henüz gaz 
kaplamıyan yerlerdeki amelenin 
bayatını kurtarmak için M. Detres 
İ.!lminde bir maden başçavuşu 
ocaktan içeri dalmış ve orada 
zehirli gazlurıo tesirile boğulan 
birçok amele ile beraber can 
•ermı,tir. 

(912) ıenesinde Kandilli ocak· 
bnnda vuku bulan Grizu facia
ıile de tam (52) kişi kömnr ha
line gelmiştir. (903) te Çayda· 
marda yine Grizudan ( 18) kiti 
kurban gitmiştir. 

Yine bu senelerde fimdiki 
.. ln'amiye., ocaklarıom alt kı1-
mında işletilen bir maden kuyu· 
111nda heyelan olmuJ, maden ku· 
yusunun üstündeki dağ beyetilo 
k•yara~ bütün menfeıleri ve 
galerilerf tamamile kapatmıştır. 
Ocakta çalışanlarla mübendiı 
te dahil olduğu halde kısmen 
eıilerek, kısmen de hava~nxlıktan 
boğularak çok feci şerait altm· 
da can vermişlerdir. Havzada 
muhtelif şekillerde vukua gelen 
kaı:alar; hudut çizilecek. vak'a, 
tarih ve mekan kaydederek sa• 
yılacak kadar az değildir. Bina· 
enaleyh, son senelerdeki btıyUk 
kazaları ve mahiyeti itibarile kU· 
çDk fakat umumi bir alaka ve 

teessür uyandıran münferit ka· 
z:alan da anlatarak bu haJin 
bahai kapatmak iaterim. 

Jlı Ç O K M 0 J 1 l M !!l 

Bu akşam MAJİK sinemasında 
S.bt.ar we dtl'"4r B ILt.U: OOVE:'u" t•msıa muht:ı-:c:10l 

BOY ALI MELEK 
Emsalahı .,. parlak oı-r .. tl içi" flalla=-d• te .. zilllı 

"-u•1 5i - '-o, t uk "• ı.ı, r .... ı 4~ - Uo.lncf 25 - localın· "4 k i~tıık "200 kunı,tuP. 

ı. Yarın akşam b1rinci defa olarak MAJİK sinemasrnda 

ÇETECİ LOPEZ 
., KOH.SIKA ÇAKIRCALISI • 

P'ra1'llftCa •iM& ola" bu muauaıa fllaı alnemuın 5 BOYOK SAN' ATKAAI 
VITAL. • SUZY VEk NON - J EAN NE HEı...BLING • ROLLA NORMA.il .,. 

DANIEL ME " OAILLE tarafından temıil edll ıaektedlr. 
Ba -.il •e aevlml maceralar kahrıımı, gere k bıı.Flf me~rep va gerek kibar kadınlanıı 
kur y•paıt bir PARA HHtSIZI dır. N ... ını fena belıeoml~ lce de hakikatte ly-f 

yürekti bir ad ,ım..ıır. CIRMStS 

Varm akşam 
FEVKALADE 

A S R İ SiNEMADA 
GALA OLARAK 

Çöl 
ç!Jlüıı ie cereyan ed~n ılhlrk!r bir ••" ye m•Mra drm 

Aşkı 
ftlıü .ue .. :llerl ı N()AH BEERY •• OLlVE BO~DEN. 

Zenrta mlıanıeıı • s~hha.r tablolar • BİNLERCE ARAP SÜVARiLERi tarahııtdt""' 
icra edUeıı batdöodürücll faııtula - Si lh •calerl • lıl1.tharebeler • Ş.~ 

ve muhteri• •lk 
sengin •• cazibeli nryet• aumaralan. 

SİNEMASINDA 
JOSE DAVERT •• PAUL VIGUIER'ın tamam 

RAZİYE 
Fn1H1:ıı:ca •ealt ve aôzlll fllnı. ile talebel umumi Dz:erlnc 

VAR ŞOVA KALESi 
Bt!~'k muvııffa kıy t fil •n ınlıı tekrar traesl. Mumessill VICTOR VARCO'.'it. 

t?Jiimm~ ~~~RP!~!!lıı... 2 film birden 2 

Fakir 
Yavruları 
Sevindirelim 

Topkapı Fıkataperver MQe11 .. 
ıeıinden ı 

Her aene mUellf ıemin kıymetli 
yardımlarda bulunan şekerci Cemil 
Bey tarafından, bu Ramaunda da 
2S fakir aileye tevzi edilmek ü2ere 
makarn~ reçel, faaulya teberru edil
mit Ye ayrtca 10 çocuk giydırUmlştir. 

Her eene teberruda bulunan Bü
yük Çar,ı Eanafı Cemiyeti ba sene de 
370 parça tuhaf ·Y• eşya11 •• aynca 
3525 karat teberru etmi,tlr. 

Sultaahamamıada manifatura el 

Salih ude Muatafa Aaam Bey tar• 
fından bir top kadife, Bahçekapıda 
trikotaj fabrikası sahibi Reşat n 
mahdumu Hüseyia Fehmi Bey tara• 
fından S hırka, 55 çocuk etyuı 
hediye edilmişlir. 

Muhtelit mahkeme ajam Emin An 
Bey tarafından 27, Türkiye Ameri
kan bort heyeti larafındaa S9, mer• 
hum ecaacı Efref Neıet Bey namına 
yalde•f Fatma Leman Hanımefendi 
tarafındu 20, TatlcHapta Hilmi Be1 
tarafandaa SO, Venibahç• Huaa 
Baari Bey tarafından ıo. ecsayı tıb
biye aal&eahhidf RamHH ude c .. 
mal BeJ tarafındaD 20. O.•l•t baa• 
kaaı aaaralnbi Niyaai Aıı111 BeJ ta,... 
fından 10. DeniıaptaJ mahellulnd• 
Kudret Hanımefendi tarahcıdan 10, 
KöprO batında ec:zacı Hardar AD 
Bey tarafından 10. Şehremi•lnde k•o
d r•a 1.mail Bey tar.afındaa 7, AU 
E~rem Bey tarafından .S, Sadiye 
Ekrl"m Hanımefeudi braftndan S, Miı 
Batnl •• Miı Barker tuafındaa 
3 lira olmak Gure 242 liı'a tebe,.,I 
cdilmi,tir. 

Bu aHe~naban• teberrül•re 701<· 
ıul ya..,.rular namına tc .. kküG bir 
yuife bUria. 

Oarülbedı.tyi Temsı1leri 
Buglln Akşam aaat 21,30 da 

YALOVA TÜRKÜKÜ 

OSKÜDAR 
Hile sinemasında 

K.ANLI PUSU 
lıheten 

GENÇ KAHRAMAN 

Borsalarda 
Düşkünlük 

Londra, 2 - Akaayı $a-k 
havadislerinden borsa milteeuir 
olmuş, İngili& devlet eshamı dOf
miye başlamıştır. 1915 tarihli ~ 
%4 faizli Japon istikru tah-fll.· 
leri 57 den 5 l ,5e. %6 faizli tah
vilat 85 ten SOe, %5 faizli loh-r 
viller de 75 ten 70 • düşmllftOr. 
Çin bonolan da dü~kündöı. 

RAŞlT RIZA TİYATROSU 
Şehzadebqa 

Bu akşam 21. 30 da 

BlR NOKTA 
Vodvil 3 perde 

-------
Şehzadebaşl 

F erab sinemada. 

Bu gece 9. 30 da 
Halk gecesi devam ediyor 

Duhuliye 20 koltuk 40, 3 6ac1 
kat localar 175 K. 

y..,..ı. Slyaıl, Hancil• n Hai• 
razetesl 

ld . lıtanbul: Eski ZaptlJ9 ara . ÇatalÇefm• aokajl 2.S 

Telefon l.tanbul • 2020S 
Poıla kuluıw l.tanbul • 741 
Tdaraf: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TORKIYE ECNEBi 

1400 IU. 
;so • 
400 " 
ı.so • 

1 Sen• 
6 At 
s • 
1 .. 

27GO IU. 
Ul>O 11 

800 " 
soo • 

lalalplad. A!l f._, • ._. Seli,. R•r-. 

ta..,ı,.a IW4'iıt ı S.U. ~ 



Abdülhamit, Ahvali Harbiyeyi Kemali 
Dikkatle Takipten Vazgeçmiyor 

Müttefiklerin Selinik Etrafındaki F aaliyetlerile Meşgul 

ZIYA ŞAKIR 
H11r hliı 111alaJuztllll' 

-221-

30 Klnunu .. nl 3Sl 

AbdOlbamit. ( Yusuf izzettin 
Efendi vak'uı) na bir türlü unu
tamıyor. Sinirleri bir türiii ıil

lmnet bulamıyor. Mütemadiyen: 

- Çirkin ıey.. Çok çirkin 

P1·• 
Diyor. Fakat bunda. hanedan 

uaaındao birinin - herhangi şe- , 
kilde oluna olsun - uğradığı 
feci akıbetten ziyade, bir (hayat 
korkusu ) var. Kimbilir, neler 
clnıünüyor? Kimbilir ne evham· 
lara kapılarak ne ihtimalleri 
ubnna getiriyor. 

DUndf!nbf'.ri belinde bir ağn 
ar. Mutadı yeçbile ( Aspirin ) 

alıyor. iki gtındenberi idran da 
az geliyor: 

-Acaba b&brcklerimdeo mi?. 
Diye. buna da ..,.rak ediyor. 

Baealrlanma arullidaki kqınta da 
•enoz geçmedi. 

Mamafih Abdülhamit, yine 
ah•ali harbiyeyi -kemali dikkatle 
takip etmekte berdevam. Bilb ... 
• mOttefık ordulann Sellnik cl
nnndaki harekltma çok ehem-
81i7et yeriyor: 

- Ba kadar fedaklrlık ettik· 
teri Wde epr burada da mai
llp ohri'lana arbk d&nya y6zün
• •ayaiyetleri kalmaz. Ve 
lapllah ta bayle olacakbr. Bu 
larp, kolay kolay bitmez. Yazık 
ti milyonlarca insan, biribirini 
bopzlıyor. Amaa Y arahbiL. Bu, 
ae •al ?.. DOnya, dtlnya olah 
itiyle bir facia ı&rGlmemlftir. 

Diyor. 
1 tub•t ssı 

AbdOlhamit, (Veliaht) hk me
..ıe..ll• meıguL 

- Acaba gazeteler, Vahted· 
din Efendinin Veliabdıtnn aiçla 

1umadılar? Diyor. 
11 ...... 151 

Bagtinkll gueteler, bu ( ca
.. llllmhjı ) mn ( Ayuofya ) 
camWnde Qlacapu JUIJorlarcb. 
AJ,dlllaamlt, ...... pek ....... .... 

- ........... ...1ıtu 
•wtaW11111. mr.d~ ( A,._,,. 
a.W)ae bclar slbaul, •• 
Wde. laclei afl1et ettiliae .... 
illet eder. Camide. aamuclu 
_.. ( 11e916du Şerif) te olat-
•ıv"... Allah. kabul .,1e11a .• 

Dlpr. 
11 ..... iSi 

1 ~"' 

Sellaik haftlisiade deam 

Ekmeğinizi tarbnnız. 

Narh tarb üzerinedir. 
Aldanmayınız L 

; 

eden atikiın, AbdüJhamidi düşün
dür&yor. 

- Bunlar, ne bekliyorlar. 
Şimdiye kadar ne olacaksa olma .. 
lı idi. Kuvvetlerini daha ziyade 
tezyit ederl~rse, vaziyetimiz va
hamet kespedecektir. 

Diyor. Mütemadiyen ( Buharii 
Şerif ) okuyor. Yakında bir 
( hatim ) dalıa indirecek. Namaz· 
larda da daima erdunun muzaf
fariyetine dua ediyor. 

- inşallah hu dualanmız, 
Cenabı Hakkın indinde müatecap 
olur. 

Temennisini tekrarLyor. .. 

olur mu kadımm? •.• 
DedL Kaclıaefeadi. kendisi

ne aenelerdenberi derin bir mu
habbetle merbut olan Abdtllba
midin bu samimi ve candan dı· 
lerine pek memnun oldu. 

u Şabaı sn 
Geceleri Abcflllhamide hafif 

bir ateş ıeliyor. Kollarında bir 
kanncalanma lailsediyor. (Aaprin) 
ahyor; banyo 1apıyor. Bunlarla 
biraz hafifliyor. 

Enver PaşaDlll ( Medine ) ye 
gittiğini gazetede okumUf. Bu 
hareketi, fena bulmuyor. Ukin 
gerek Arapların Ye gerek ilemi 
İslamın Ozerinde biiyilk bir tesir 
yapılabileceğini pek Umit etmiyor. 

Bugiin ağleden sonra Mllşfika 
Kadın Efendi ile pencerenin 
6nllnde oturuyorlardı. Abdülha
mit, son günlerde havalanu gilzel 
gitmesinden dolayı hafifçe ye
ıillenen muhite bakarak g&l&msedi 1 

Kadınefendinin elini tutarak -
ytlztıne baka baka şu Arapça 
beyti okudu : 

- Eğer buna muvaffak ola· 
bilir.se, aferin •.• 

Diyor. 
l Arka11 '""' ) 

Sinema Ve Tiyatrolar 1 

SeliıetUn tüzhibnelhüzne 
ElmaG velha:ıraG nlveçhulhaaen 

ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTlsTlK 

A SR( 

lKl.l!l 
WiAMRA 

_ Şala.& kqlf Ula 

- Bir haftalık ... c1.a 

~ - Vlld_,• •• H&iNan 

- ,... palı• 

- Şekerim 
- Kqakcıl• 

ITU V AL - Ha1dut prlaa 

RRAH Jlllıllllı Mır rw1 

Dedi.. Kadınefendi de ayni 
tebeuiim ile bu beytin manasını 
aordu. O zaman Abd&Jltamit, 
halinden memnun bir •azlyet 
alarak izah etti : 

IPRANSIZ MATROSU -zeacn.r ..... 

- l>lnJada, hm..ti Ye ke
deri bale eden iç ıey ftl'IDıfo 
Biri IU, cliteri yeşillik, 8teki de 
giisel Jizmif. •• işte &alimde, de
niz.. etrafımdaki manzara, tatlı 
bir yeşillik.. Sonra da senin hüsnll 
cemalin •• , Elhamdülillah, üçü de 
karıımda. Bundan büyük saadet 

GLORYA - Atlı ldU1aı... 
1111.AL - Kala ftMCUla 
DllAI. .. - Gece ... c1aı .... 
llAJIK - BG1ala ...ıu 
111:.LE"- - ._te Karle 
ldUJ - la llelike 
OPi&A - Raa~e 

IU' - Parawe qk 
KADIKÖY sOREyy A SINEllASI -
Kulan " Rafit Raaa 
OsKODAR HALE - ıc..ı. ,..._ 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. • Jf. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

... 

BfzjM 
DAKTiLO 

Bugünün 

7 

Zebra banlan llyleclikçe, 
fena halde gldlme gidiyordu. 
Ne demek?. Ben bu bayata ça• 
hpaak. elimin •• lrafamm kav-

. vetine dayanarak rahat rahat 
yaşamak için girmiftim. Beni 
çalqbracak adamlara, yalnız 
elimin ve kafamm bnetini nı
miye mecburdum. Beaden b*fka 
bqey beklemiye, bqka pyler 
iatemiye ne haklan varda? •. 
Ben. eaki zamanın para ile •ha 
ahnan çerkez yeyahut pcO 
oclabklaniadu biri mi iclim ki, 
bir taraftan bedeni kunetimi 
sarf ederek bttap kabnaya kadar 
çahftıktan aoara, icap ettikçe de 
sahibimin se'Vk " keyfine de 
hizmet edecektim. 

Vala' t6ttbı ameleliğinde de 
az çok buna yakın pyler olur
du. Arasıra, Ustabqımn hafifçe 
çimdiklerine, haftahk dağıtan 
kitibin gizlice çene okşamalanna 
ıunun bunun yamk yanık g&z 
ıüzmelerioe maruz kahnırd1. Fa• 
kat ben bunlan, o hayat içınde 
yapyanlann bir sımf farkı un
nederdim. Hatta, makine dersi 
ahrken bazı kazJardan kulafama 
çalınan Patroa hiklyelerine de 
pek okadar ehemmiJet yermi
yerek: 

- Her halde, kendi qifte
likleri. 

Derdim... lnsanlann llDlflan 
yllbeldikçe, daha nuila ve daha 
aemiz olacaldarma bir kanaatim 
varda. Onlann içtimai mevkile
rbldea bir gurur duyarak, ken-
cli.uıdea ekmek beldiyen bir 
savallmm kalbini Ye biuiyabm 
rencide edecek hareketlerde bu
lunmıyacaklanna çok eminim. 
Meter, nekadar yaahf dütliDl
yonaUfam. 

Demek ki, amf yllbeldikçe, 
aenet ve mevkim verdiii cilr' et, 
bunları ıımarbyor. Her ne ıekilde 
olana olsun, ekmek )'eclirdiklerl 
birinin btlttln ftl'lığlna da temel
lik etmek, adeta bunlar için bir 
( Hak ) telikki olunuyormuş .. 

Zehra, mllteessir olduğumu 
anladı, veda ederken: 

- Salan mene bir ıey 
ı&ylemo. 

Dlye •la ukı tenblh etti. Ne 
mllnueb.t?. Eğer mneme İfİn iç 
ylzlnll bira platum kabil 
değil yara ite saadermez:. Yine 
kolumdan tatar. s&rllldiye drllk· 
11,. lmallthaneye fltWlr, clizi
ala mbiae oturtw. 0-1 kokulu 
tatla tularuun içinde akma 
abwa demet l>ajlabmy• icbar 
eder: .. 

EY• gidip le aım•I bekle.tem, 
ma aGreCektL Zelnclaa aynlm
ca dojra imallthaMJ• siltlm. 
Koca aloacla. tozda dumandan 
ık gizi ılnnDyonlu. Annem, 
kura tahtama lstlae serili bir 
f11nl ~ baldaf kurmUf. 
Onlbuleki tlltln deoğinden birer 
birer yapraklan ayan7or boylarına 
•• renklerine g6re biribiriniıa &... 
tGae koyarak demet hatlıyordu. 
üld arkadqlar beai ı&ribaaı 

-o...o.... 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

Di)'e bağwm.,. bafladalu. 
Bu ıeslerde, ı&pheaiz biraz da 
alay varda. 

Şimdi kaclm, erkek hepsi 
bqlanm kaldll'llUf bana bakıyor· 
lardı. Ba bakltlarda 8yle bir 
tebeadm Yarda ki, eğer bu tahlil 
edilecek oJsa tamamen ( kin ) ve 
( istihza ) manası çıkardı. 

içimde, hafif bir 8rperme 
duydum. ite girdiğimi anneme 
tebşar etmek için kop kOŞ1 
ıeldiğim halde, en evvel, öteki· 
lede konUfauya mecbur oldum. 

- Nuıkm Ane ? •. 

- iyiyim be... Sen nuılsm ?. 
Çoktanberi ıar&nmez oldun. 

Ayoenhı yanmcla ç•••fall Gül
lllm, ona cevap verdi: 

- G&rünüp te ne yapacak? . 
Burada ne işi var onun?. Artık 
hanım oldu o .•• 

Gülsüm, banlan dylerken 
ne bana Ye ne de Aneye bak· 
mayor •• elindeki t8tlln yaprakla· 
rım Ulke silke •J'lnyor. Yüztı
ntin çizgileri, Pli bir infial ile 
ıerilıyordu. 

(Arkua Yar) 

Cevaplarım 

Daktilo Nedbe Ye Samiye 
Hanımlara- Alikamza teşekldlr
Jer ederi&. lpnıt buyurduğunuz 
aoktayt 11•• (8iDm Daktilo
mu) Keftel' Hamm da ilzama 
kadar DUan dikkate almıtbr 
efendim. 

Sabık inlaiaar daktil•lamıdan 
(M) Hanıma - Tefrikaauzın, ha· 
yabmza temu ettijini ancak 
gönderdiğiniz mektuptan 6ğreni· 
yonız. Emin olunuz ki bu, bir 
teaadnf ve müfibehetten başka 
bqey değildir. (Bizim Daktilo)
muz, sadece Kevser Ham:ndır. 
Biz, yalnu onu dinliY.oruz ve 
onun hayabnı kopye ediyoruz. 
Tellşmır, beyhudedir efendim. 

Navman Daktilo mektebi mu
allimi Sabiha Hanımefendiye -
Karbmn pek geç aldık. Lütfu
nuza teşekki\rler ederiz efendım. 

Daktilo lNebahat Hanıma -
Kevaer Hammm hiçbir tesir al· 
bnda kalmaclıjlpa emia olabiJir
IİDİz. MOoklllilnlld, istikbal 
Wedecektir. 

Zekat 
Ve Fitre 

• 

z. ş. 

Her .......... sll>I lna mene 
tle aekAt •• lilleler Tanmre 
CemlJetl telldlAll .. ııtuile top
luaeak •• "huılat Tayyare, Hi· 
mapl Edal ve Hillllahmet Ce
miyetleri araııntla takaim edi· 
leceklir. 

Hawa kuvwetluimbin takYiye
alne ve bayır ifleriae Jardaıa ~ia 
:ıekit ve fitre en rGzol bir fır
ntttt. Zekat " fltrelerimizl 
Tayyare Cemiyetlae wermek bir 
vatan borcudur. 

Fitre miktan qağıda ga -
terilmişlir: 

Hurma 
Oznm 
Arpa 
Buğday 

All Orla 
K. K. 

208 o 
1851 56 
16 15 
12 10 

Edna 
K. 
o 

78 
13 
8 
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HASAN . ZEYTiN 
SO N POSTA 

Y AGI: Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yajıdır. 

Hutalaldar4a lclllr. v .. 
•.Wude ••Alatalar4a 
lesMtlae ,., .. ,oktw. 

Gala tada Karaköy'de kciin meşhur 

Mağazası diğer mağazalardan 

Noksanına 

mallannı satar çünki bilômum"'"' 
eşyalannı burada ve kendi f ah-. 
rikasındaimal eden yegcine bü
yük bir elbise ticarethanesidir. 

111. 

Fiatlarımızın Birkaç Nümunesi: 
Erkeklere mahsus: 

Kostumler: 
ingiliz muşambaları 
Çevrilebilir muşambalar 
Muflon ile gabardin pardesUler 
Trençkotlar 
ingiliz biçimi köstOmler 
Empremeabilize Mandelberg 
PardesUler 

8 
8, 1 /2 

12, 1 /2 
22, l /2 
12, 1 /2 
18, 1 ı2 
27, 1 /2 

Llradaa 
itibaren 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 

HanımJara mahsus: 
Po db Suad muşambaları 
Deri taklidi mütenevvi renkle es 
çevrilebilir muşambalar 

4, 1/2 
12 l /2 

Muflon ile gabardin pardesüler 21 , l /2 
ipekli muşambalar 21, 1 /2 
Janr angle kumaşmdan gayet 17, l /2 
şık pardesuler ve Trençkotlar 

Erkeklere Cihanşümul Şarl Mahsus 
Olunmuş 

Sem on 
Muflonlu imal 

Muhterem mqterilerinl memnun etmek emelilo hiçbir 
fedaklrlıktan çekinmiyen 

«REHBERi TiCARET» MAGAZALARI 
kendileriııe göıterilen teveccllh Ye itimattan dolayı alenen 

izban teıekkilrü vecibe addeyler. 

Bilumum yerli mallar üzerinde 
FEVKALADE TENZiLAT 

Avrupadan ıelen emaaline faik olan 

iPEKLi ÇORAPLAR· A~IR iÇ ÇAMAŞIRLAR • KADIN 
ERKEK VE ÇOCUKLARA MAHSUS HER NEVi ELBISE
LER • IPEKU ÇORAPLAR· KADIN VE ERKEK ELDiVENLERi 

n ıaln flatlerl rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 
Bu balaraah ... ....,... mubayaahnıır yapmazdan eY'f'el 

REHBERi TiCARET 
SORİANO VE HANANEL 

ISTANBUL • ANKARA 
tahaflye majaularıaı slyaret etmenlı meafaatlnls icabıdır. 

Nefb •e mlteaenl ~eıitlercle her nHI tahafiye • Cıltaz takımları • 
Kadm •e erkek ça ... arları • Çocuk elblHleri • Korseler • Hazır ye 
11marlama •l•lelder • Şapkalar • Minimini yaYrular levazımatı 

Ye Alre bulaeak11aıı. 

Bayram münaıebetlle me•cut fınatlardan fıtifadeya kotunuz. 

Bir ziyaret iapab mGddeaya klfidir. ------
IZMIR OTELi 

Mlfterllerlmldn atedeaberi hak· 
ldmada raıtumlt oldaldan tencclih 
Ye •mla itimada •llvenerek bu kere 
tam pl1ua me•ldiade Sirkeci Hami· 
dıye türbeel brııaındald lzmir ote
lanl icar yukardaa •talı yoiden ta
mir ve tefrik ft her tarla upab ia· 
tirahat tahh teminde olarak kütat 
ettik flyatlan mutedildir. 
Hendek Oteli müsteciri 1ahıkı Teyfik 

Dr. A. KU11EL 
Cilt .,. dlarnt ••.talaklu mate
...... Xarak., ltGJlk maballeW.i 

,& .... " 

Eyllp icra Memurluğundan : 
Bir borcun temini istifa11 için 
mukaddema Ayvansarayda Kalfal 
mahallesinde marangoz Halıl 
ustanın dükkanında tahtı hacz 

alman iki metre kırk beı san m 
genitliğinde yedi buçuk metr 
boyunda bir adet kotra ve b r 
adet bot 13 • 2 - 932 tarihin 
müsadif cumartesi günü s at 
J 3 te açık arttırma suretile pa
raya çevrileceğinden talip olan· 
lann ~yevmi mezktirda ·luwır b~· 
IWUD&lan il&D olwaur. 

renkte 

1 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Po~tası 

,. v~~ ~~!~~! 
ak amı J 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 

tankile Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. 
Adres: Yemişte Tavilıade Mustafa 
biraderler. Telefon: 2.2210 

Çocuk kitaplarından : 

Orhanın Taygareciligi 
Nakili: 

Mehmet Behçet 

Çocuğunuza en güzel 
bayram hediyesidir. 

Fiati 75 kul'Uftur. 
l•tanbul Yill7•tl t•nare 

t11beslnd• •atalar. 

A rupan1n en me hur pudraları 
ayanndadır Terkiplerinde tene zarar 
verecek hiçbir madde yoktur. Tuva
Jetl ne meraklı hanım F ARU~~ ıtrlya· 
tanı dahaa dite~t.rine tercih eder. 

Depoauı Slt.na••• No t 1 

Çocuklara mahsus: 
L radaa İngiliz muşambaları 4, 1/2 Ltraclaa 
ti baron ltlb.,.. 

,, Trençkotlar 8, 1/2 ., 
Yünlü paltolar 8, 112 " ,, 
Bir Ziyaret Sizi ,, 

,, 

ikna Edecektir 
Fabrikasının Asri Biçimde 
Pardesüler 24 1/2 Lira 

• En ili ve her cins ve ucuz 

MEVSiM AY AKKAPLARI 
Beyoğlu'nda lstiklll caddesinde 367 No. lu 

N. AMiRALi 
kundura mağaıasında bulununuz. 

---- --· .. " ---:.. 
Kazanamadığınızı mı Düşünüyorsunuz ? 

Sahibi birinci dereceden Harp MalOIU olan Gazi Sevkat 
Beyin Karaköyde Etki Borsa Ham albndaki M. Gazi Gisesinden 
piyango biletinizi alırsamz behemehal kazanınınız. Çllnki 

biz altıncı keşidede 
200,000 ve 50,000 lirayı bu giıeden kazandık. 

Turban • Ye • Mediha 

lstanbul Dardllncll icra Me
murluğundan: Tamamına 1248 
lira kıymet takdir edilen Bakır· 
köyünde Cevizlikte Orta 10ka· 
ğında eski mükerrer 10 yeni 12 
numaralı arsamn nısıf hiuelİDİn 
60 hisse itibarile 9 hlMeai 
•çık artbrmaya vezedilmif olu~ 
17 - 2 - 932 tarihinde ıartnamesı 
divanhaneye talik edilerek 6 
mart 932 tarihine mOsadif pazar 
gUnG saat 14 ten 16 ya kadar 

lıtanbul Dördüncü icra Daire· 
sinde açık arttırma ile ıatılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yllzde 
yedi teminat alınır, müterakim 
vergiler ile Belediye resimleri 
Vakıf icar esi müşteriye ıttir • 

icra ve (fJis kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan h kları 
tapu sicillerile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılar ile diğer 
alikadaraoın ve irtifalı< hakin 

.,hiplerinin . bu haklangı ve hu· 
IUlile faiı ve maıaiife clair olaii 

iddialanm llAn tarilıindea itiba
ren 20 gln içinde ewala mna-
pitelerilo bildirmeleri llzımdar. 

Aksi llalde haklan tapa aicil
lerile sabit olmayanlar sabf be· 

delinin paylaımuından hariç 
kalırlar. 

Alakadarların lf bu maddei 
kanuniye ahkAmına göre tevfiki 
hareket etmeleri ve daha 
fazla maliimat almak iatiyealerin 
931 • 516 doıya namarasile me· 
muriyetimize m6racaatları ilin 
olunur. 

İstanbul ikinci icra Memurlu
ğund n: Mahcuz ve sabim ası 
mukarrer yazı makin l ri ve Hali 
7 • 2 - 932 tarihine mll adif pa.ıar 
günü saat 1 O, 11 de Gala tada 
Arapyan hanı 6nllnde satılaca
ğından talip olanlann 931 • 2126 
dos)a numarasını hamilen uaahal· 
linde ham bulunacalt memqruna 
mliracaatlan ilin olunur-. 


