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[Halkın Sesi) 

Uşak Şeker Fab
rikası Mezatta 

Uşak Şeker FabrikHı karul· 
duktan •onra İfletilemedi. 
Şimdi ıntılığa çıkanlda. Bit
tabi bu Hhfa çıkarılif •era• 
ıimden ibarettir. Zira ~ylc 
bir fabrikayı aabn alacak 
babayiğit kolay bulunmaz. 
Dün bu buauıta görüftiitü· 
müz karilefimiz biz.e dedi· 
ler kiı 

RDşUi 8. ( Sirkeci M~ıtenet etell ) 

- Azizim ben Uşakİıyım. 
Uşak fabrikasının ıazetclerdeki 
ıatılma iUlm zevahiri lrurtiırmak 
için kanuni merasimden başka 
bir ıey değildir. Fabrikanın bu
ğünki sermaye ve demirbaş tesi· 
satı ( 5,5 ) milyon liradan faz· 
Jadır. Bugün bu parayı verip 
fabriknyı alacak bir müşteri 
bulunamaz. F abrikanm resmi 
ıermayesi iki milyon iken hisse
darlardan Sanayi ve Maadin Ban
kası fabrikaya bilyük kredi aç· 
nıış, fabrikanın borcu ıermaye
ainden fazla bir yeldin tutmuştur. 

Bu, şirketlerin teşekkülü hak
kındaki kanun ve nizamlara mu
gayir olduğu için fabrika tasfiye 
edildi. Şimdi yine banka alacak, 
fakat karşısına başka mftşteri 
çıkınıyacağı için ve ucuz bir 
fiatle alacaktır. Bu takdirde 
fabrika, zarar.na sablıcak. Bu 
tekilde de fabrikaya ( 350 ) 
bin liraya sermaye koyan 
U~1'1ılarm bu sermayesi kay
bolacakbr. Fabrika fU sene
lerde kazanmıya başlallllfbr. 
Binaenaleyh banka b6yle yapa· 
cağına Uşaklıların sermayesini 
•ererek fabrikayı kendisine mal 
etse çok iyi olurdu. 

ir 
Ahmet bab• (Beysnt Tnp.,ta~ı 11') 

- Oğlum ben bu Uşak f ab-
rikası meselesini nna kabataslak 
bir anlatayım da sen istediğin gi
bi yaz. Biz biraz hesabını, kita
bını bilmiş adamlanz. Bu yiiıden 
de şu buhranlı zamanda bazı 
Uşaklı tüccarlan zarara sokaca
tır. Bu fabrika yapılırken (2) 
milyon lira aermaye korsak cayır 
cayır para kazanını. Dediler. 
Tabii baıtakilcr. Yani müessisler. 
Sonra bu para ile işin dönemi· 
yeceğini anladılar. Çünki r.arar 
ettiler. Şimdi fabrikayı sahyor· 
lar. Tabii r.aranna... Bundan da 
tüccar zarar görecek. VaktiJe iyi 
hesap edip (5) milyon lirasız bu 
q dönme% deselerdi. Tabir bu 
savalb tüccar dı sermayelerini 
koymaılardı. Hesabı yapanlar 
halkı iğfal etmişler vibi bir teY 
oldu. işte senin anlıyacağın bu ... 
Hftkllmet bir daha baylc ıcylere 
milsaade etmemelidir. .. 

ŞtlkrO Cemi! B. (Şch:ıadebatı S) 
-Uşak fabrikam zarar ettiği 

için satılacakmış. Zararmın sebe
bi de fU imif. Şeker labrikauaa 

• 

MAARiFTE 
• 

Halk idadisi ' 
Teşkilatı 
Yapılacak 

Haber aldığımıza göre lnft· 
mOzdeki ders senesi başından 
itibaren millet mekteplerine 7eni 
bir ,ekil Yerilmesi düınnnlmek
tedir. Şimdiki tasavvurlara göre 
millet dershanelerinde halka 
okuma ve yazmaktan baıka 
ameli bir tarzda diğer denler de 
8ğretilecektir. Bu arada iktısadi 
sıhhi ve içtimai dersler de göste
rilmesi tasavvurlar meyanındadır. 
Bo dersler çok ameli fekilde 
okutulacağı için biraz okuma 
yazma bilen halkın bunlan an
layıp istifade edecekleri ıüphesiz 
telakki olunmaktadır. 

Bu suretle bu mektepler 
birkaç sene sonra, diğer Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi 
birer halk idadisi şeklini alacaktır. 

Calatasaray Mezunları 
Galataaaray Lisesi mezunları dün 

mektepte toplanarak Mezunlar Ce
miyeti teşkili için görüımüıle.rdir. 4 
martta bir içtima daha yaplJ.uktır. 

Soygunculuk 
Bir Adamın Ölüm Tehdi

dile Parasını Soymuşlar 
Mişel isminde biri birkaç gftn 

ene) Beyoğlunda Pihan isminde 
bir adamın önüne çıkmış, ölilmle 
tehdit ederek (17) lirasını almış
br. Piban dün bu adama rast 
gelmif, polise şikayet edeceğini 
bildirmiştir. Fakat iddialara göre 
Mişel, böyle bir şikayet yapacak 
olursa kendisini yaşatmıyacağıoı 
söylemiştir. 

Gerek Mişel gerekse Hasan 
isminde bir cüriim arkadaşı za
bıta tarafından yakaJaıımışlnrdır. 

Mektep! er T efUş Edilecel< 
Maarif Vekaleti umumi mü· 

fettişleri mart iptidasında muh-
telif mmtakalarda umumi bir 
teftiş yapacaklardır. Müfettişler 
bu teftişlerde hem dersleri, hem 
de idari muam el el eri teftiş ede
ceklerdir. 

çok su lazımmış. Halbuki Uşak
taki fabrikanın suyunu kuyudan 
ahyorlarmış. Kuyuların suları 
yeti~mediği için de %arar etmiş
ler. Mademki şeker fabrikaları 
sulu yerde kuru lurmuf. Vak tile 
bunu acaba neden hesap etme
diler? 

SON POSTA 

Borç Para Bulmak 
Meselesi 

Vakıf Paralar İdaresinin 
intizamı Memnuniyetle 

Kaydediliyor 

Viliyetlerdeki bankalarda em
lik mukabilinde kredi bulamıyan 
birçok kimseler fstanbul Vakıf 
Paralar Müdüriyetine mnracaat 
ederek emlak mukabilinde ken· 
dilerine 6dünç para verilmesini 
istemektedirler. Bu hususta mat
baamıza da Bandırma ve Mudan· 
yalılardan milracaat edenler oldu· 
ğu için dün tahkikat yaptırdık. 
327 senesinde ilk defa olarak 
lstanbulda teşkil edilen Vakıf 
Paralar Müdüriyeti yalmz İstanbul 
Belediye hududq dahilindeki em· 
lak mukabilinde ikraz etmekte· 
dir. Başka yerlerde muhammin 

teşkilib olmadığı için oralardaki 
emlak mukabilinde para vermek 
tabii mümkün olamamaktadır. 

Tetkikabmıza g~re Vakıf 
Paralar idaresinin muamelltı 
çok muntazam cereyan etmek· 
tedir. Bu milesseye ıon günlerde 
müracaat edenlerin miktan ço
ğalmışbr. 

Müdllriyet emlAk mukabilinde 
verdiği paralardan pe~İn olarak 
yüzde l\ç komisyon Ye sene ni
hayetinde de yüzde dokuz faiz 
almaktadır. (5) bin liraya kadar 
Yerdiji paralardan tahmin iicre
ti de alınmaktadır. Bq bin 
lirayı geçen ikrazlardan beş lira 
tahmin Ucreti alınmaktadır. Her 

ıeoe nihayetinde ertesi senenin 
ko1?1isyonunu peşin veren ve 

faiıile beraber ana borçhm da 
yüzde onunu ödeyenlerin mua· 
melelcri on seneye kadar temdit 

edilm-;ktedir. Müracaatçılara karşı 
gösterilen sühulet, muameleler· 

deki sllr'at memnuniyet ve tak
dirle kaydedilmektedir. 

İlk Tahsil 
Maarif Müfettişleri Mühim 

Bir İçtima Yapacaklar ---
llk Tedrisat Müfettisleri bu 

tatil devresinde Maarif Müdür 
Muavini Terbiyeci Hıfzurrahman 
Rnşit Beyin Riyaseti altında bir 
toplantı yapacaklardır. Bu toplan
bda ilk tedrisatın daha ilmt 
esaslar dahilinde yürümesi için 
nhnman llzımgelea tedbirler 
görüşülecektir. 

I RUSLAR . 
!Çubukluda 
'Gaz Depoları 
yapacaklar 

Bir mnddettenberi Ruslarla bO
kümet arasında yapılan müzake
reler neticelenmiş, Rusların Çu-
buklu veya Serviburnunda bnynk 
bir petrol tasfiye hanesi ile gaz 

depolan yapmalan takarrilr et
miştir. Neft ıendikat müdilrü 
ibzaratta bnlunmak tizere Moı· 
kovaya gitmiftir. 

Ruslar .C - 5 Milyon Ura aarf 
etmek suretile tasfiyehaneyi iki 
1ene zarfında faaliyete getirmq 

olacaklardır. Tasfiyehanede eter, 
tayyare benzini, otomobil benzini 

petrol, ince Te kalın makina 
yağlan, mazot, parafin ve diier 
petrol madenleri çıkanlacakbr. 

Burada istihsal edilecek petrul 
benr.in, ve yağlar, Yunanistan, 

Suriye, Mısır Ye aaire memle

ketlere de ihraç edilecektir. T asfl
yehanede bine yakın amele çalı
pcaldır. 

Deri F abrikalan 
Belediye Tarafından Yeni 
Bir Talimatname Yapıldı 

Deri fal.iblarmaa tuia .., 
bu fabrikalara götilriilecck ham 
derilerin nakli hakkında belediye 
tarafmdan yapılan yeni talimat
name daimi encümen tarafmdan 
tasdik edilmiştir. 

Bu talimatnameye naz.aran, 

fabrikalar meskun mıntakalar ha

ricinde yapılacak, etrafı ağa'1ar

la çevrilecektir. Ham ve yaş de

riler fabrikaya kapalı vasıtalarla 
nakledilecek, 18 yaşından apğı 

kadın ve erkek amele çahşmıya
cak, fabrikada temizlik tesisab 
yapılacaktır. 

Elyevm faaliyette bulunan deri 
fabrikalarının, vaziyetlerini alb 
ay zarfında yeni talimatname 
ahklmına göre tatil etmeleri 

mecburiyeti de konulmllŞtur. 

Sevindjrilen Çocuklar 
Topkapı Fukaraperver ~ 

yeti diln doksan kadar fakir 
çocuğa bayramhk elbise. ıapb 
Ye ayakkabı dağıtaup. 

Snb'at 6 

j Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hazretleri diln 

sarayda meşgul olmuşlardır. Ga· 
zi Hz. evvelki gece Maksimde 
verilen Darülaceze bal<>&unu şe
reflendirmişler ve geç vakte 
kadar baloda ka1mı.ş1ardu. 

Şairi Azamı Tebcil 
Şairi azam Abdühak 1-lamit Beyin 

aekaeninci yıl dönümü münase
betile dün F eyziati lisesinde bU
yük merasim yapılmıştır. 

Recep B. Şehrimizde 
Orta ve Garbi Anadoluda 

tetkik seyahatine ç kan Halk 
Fırkan Umuml. Katibi Recep 8. 
don ıehrimize gelmiştir. Bayram 
ertesi Ankaraya dönecektir. 

Başvekil 
ismet Paşa Dün Ankaraya 

Avdet Etti 
Birkaç (Ündenberl şehrimizde 

Hl..aa Bqvekil ismet Paıa dilıa 

•kp-a kadar Dolmabahçe sarayın• 
da meuul Ol111ut. •onra Gazi ff z. D4 

ana Yeda ederek a.lqam trenile 
Aabraya dönmüştür. 

Tayyarecilik Dersleri 
Siftl tayyarecilerimizin teşkil 

ettikleri Aero ldüpte dün tay 
yarecilik derslerine başlanmııh•; 

Y akıDda uçma tatbikatına a-e
~. 

Yangm F aciata 
ETftlld rece Galatada 9kan fecl 

,.. .. aellceaia4• yaaaa blaa " 
dükkinluın adedi bir matbaa, biı 
han •• dokuz dükki.a olmak ÜzeH 

on birdir. Alnler arasında kaybolaa 
kız feci fekllde yarah olarak bulun• 

maftm. Diter yaralılar bamhaned• 
tedaYi albndadlr. 

Dk Türkçe Hutbe 
Dün Okundu 

Hahs Sadettin Bey dfio Süleyma• 
nJy. camiinde cama namaı.ından 
•onra ilk Türkçe hutbeyi okumuft 

binlerce camaat öa dilile okunan 
hutbe,i -.ecd içinde dinlemittir. Bu 

rOn n muhtelif cam·terde Türle~• 
mukabele okunacaktır. 

Bayram Namazı 
llnftnlüğüıı tebliğine gare 

bayram 8 şubat pazartesi günil• 
dllr. Bayram namazı saatlerini · 
JUIJonD: 

Dakika 
7 
"'; 

,.------------------------------------------------~----------·-------------------------------..;,..------------------------------...... 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Şeker Bayramı 

-· 

-
1 : Kooışu - Hasan Bey... Birkaç 3 : Komşu ..._ Havalar fena, hastalık 

ı, Un sonra Şeker BayramL •• Fakat. .. 
2 : Komşu - Ortalıkta bir barut ko-1 

kuau, Çialilerlc Japonlar arasında muha-
rebe var. çok, buhran var, kimsede para yok. •• 1 

4.: Hasan Bey - Desene ki Şeker Bay
ramı değil bu, teke.r hastal&f1 I Hepimia 
pehriz edecejiz 1 
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Tenkit Ve Neşriyat 1 
1 

Japonya Ne İstiyor 
Çin Ne İstiyor 

Yazan : J. C. Balet 
Harp ilAn edilmeden patbyan 

•e bili ıiddetl.e devam eden 
Çin • Japon mücadelesi, potin 
hakim meselesidir. Her TÖl'k 
mlneneri, beynelmilel bayatta 
büyOk bir akis bırakan ve umu· 
1111 bir lıube sebep olmak leb· 
likeaini gösteren bu ibtilAfıo esas· 
lannı bilmek mecburiyetindedir. 

Çünki hususi bayat, umumi 
bayata dahil bir fendir. Bu ma• 
lumatı biıe verebilecek eserler
den birisi de birkaç uman evvel 
Pariste, 1. C. Balet ismındekı 
muharrir tarafından neşredilmiş· 

tir. Eserin ismi ıudur: Japonya 
ne istiyor? Çin oe istiyor? Bu 
esere, Fransız Hava nazın Jorj 
Leyr bir mukaddeme yumıı, 
on alb tene Çin, Japonya. Rus· 
ya Ye Hlndl Çini de m&temadi 
1anlte bayat geeirea maharririn 
h. la....tald aalihivet Ye mala. 
.. hm teftik etmiftir. il Ba .. 
letia kitabı, Çin we Japon,,an111 
mhtakillen Ye ka,..t.lıla vany•l
lerini izall ettikten •onra bunları 
ayıran menf•at aahaJar1nı, bu 
menf aatJerio tefifi İçin r~relr bo 
devletler ve gerek bu devl.tlern> 
dahil olduğu Cemiyeti Alrw.nt 
misakının hususi abkAmını, dolroı 
deYlet muahedesi iami Ycrile;,1 

V qinıton mukaTelelerini to1>9 
lam.., etraflı Ye müabet bir eaer 
Ykııda retirmiştir. 

Çin ve Japonya bakla.dı 
aerin mukaddemal, b•giio biri
l>irile lıup halinde bulunu bo 
Ud milleti flyle tamr ediyor: 

Çin aDUfİ içindedir. O, bo 
buhrandan kurtulacaktır. Çin, 
pmdiye kadar hAdiaata " llen
diaiae m...ııat olanlara, hazan 
l>üyUk bir lrunet teşkil eden 
ailihsız mukavemetini kartı it.oy• 
•attur. O aabırh •• aeuizdir. 
Harpcu değildir. Çinin yanında 
l&Dl&n, miktar Ye UazinJa feDif• 
liği vardır. Kurtul•caia saati em
Diyetle bekliyebilir. .. 

lkhsadl teşkillb, blallatr, 
tahsil •e terbiyesi, ona hareket 
Yeren milli gururu ile Ja
ponya, yanm asırdan az bir 
zamanda yepyeni bir mem
leket olmuştur. 1894-189 da Çin, 
1904 - 1905 te Rusya ile yaptı
ğı muharebeler, Japonyayı büyük 
devletler sırasına çıkarmışbr. Bu 
ıuretle Asyanın hakim bir milleti 
olmuştur. AdaJnmın kademeleri 
nasıl bilyOk Okyanosa hakimse 
Japonyanın politikası da Uzak 
Şarka hAkimdir. Onun ifa edile
cek bOyilk bir rolü vardır. Şark
la r.rp arasında bir köprll kur-
ma. 

Bu eser, l>Hbaaa heyaelmilel 
liywtin ~etin bir l&fbasım ar
sedea Uzak Şark wazi7etini aize 
kifa1etlo anlatabilir. 

1f. 

Polise Şikayet 
Bir Kadın Kocasından F e
na Halde Dayak Yemiş 

Dnn polise garip bir tikJyet 
yapılmıştır. Tahkikabmıza göre 
Feriköyde oturan Refika H. ka· 
rakola müracaat etmiş, kocası 
Abdullah Ef. tarafından fena 
halde dövüldüğünü bildirmiş, ay• 
rıca öldürülmek kastile ıiJih 
atıldığım da ileri sürmüştür. Ab
dullah Ef. meydanda yoktur. 
Zabıta memurlara, bu şikayet 
llzerıne kendisinı araıuaktadır. 

. ·, SON POSTA Şubat 8 

1 'Takvimden Bir Yaprak 

~~~-----------------_.Cüce Şubatın 

Eskişehirde Bir Şeker F ab- y ~.!1kl!~!n ~tısı. Yeni 

rikası Tesisi _ Düşiinülüyor Z:~::;:::~J~:~t~:! 
laldtelür(Ha- bu aya (cüce) derler. Takvim 

nsi ) _ Son- bir mllddetten- bu clceyi hırçınlıkla, haylazlıkla, 
• ünlerde ıehri- beri hOküm ıllr- hatta eıkiyalıkla itham eder. 

mektedir. Fakat Takv· .. b t t..... mizdeki alika- ıme gore şu a ayı, ..., 
dar mehıfile bi- artık ıiddetini meYliminin en müthiş, en fırtmalı 

kaybetmiıtir. glinlerini sinesinde yaşatan bir 
ıim mıntaka için Hastalann a• loş perisidir. Kış mevsimi, şubat 
çok U nit •erici 
haberler gel- dedi bayii azal- gınnce coşar, köpürür, gürler 
mektedir. Bu ha· mıftır.Bu müddet kabanr ve tam manasile dehşet 
berler, ıehrimiz• zarfında şebri- ıaçar. 
de bir teker mizde fazla mik- Daha doğrusu cüce (Ubat, 
fabrikası tesisi· tarda portakal, kamnrcülerin, oduncuların yüzünü 
ne dairdir. Alı- ıüt ve yoğurt güldünm kötü bir işarettir., 
nan mütemmim aarfedilmiıtir. Fakat dlce ve kıSll' tubal 
malümata ı&-e lf..Şehrimlzde pmdi t6fek fabrikalarının, top 
it Bankuı, Zi· havalar el'ançok imalAtbanelerinin dumanım t6tt8-
raat Banka.uma E•ldıelalrd• K8pril6aıı Hmtl ıoğuk gitmek· r1,_. l:aanmazsanız Uzak Şuka 
da iftirakile ,eb- tedir • Hararet Nıı...n. Şubat girince ( Çin ) 
rimizde b8ynk bir teker fabri- 1 lf. Geçen mektubumda ıeh· ı derecesi hemen her gihl ııfınn k- boyandL Şimdi onlarda 
kua tesis etmek taaavvurundadır.

1 
rimizdeki grip Algım hakkında albndadır. Bu ıebeple odun Ye gllle flrtmasa •e bomba yaimu-

F •brikanın tehrin neresinde ya- mal6mat vermiştim. Grip talui- klmltrcWerin ytbleri ıtUmektedir. ıu •ar. Evet, ai1ih fabrikalannıa 
pılac.ağı bennz malfim değildir. ben burada on beş giinden fazla BAHA bacalarından alev fıtkırıyor. Fakat 

------~-------- -- cephelerde çarpııaa askerlerin. 
geride barakbldan ocakların bi
rer birer a6nmesi bahuaaadır. 

Garson 
İhraç Eden 
Memleket 

(,etenlerdt' Meng-en muhabiri· 
rnizin bir m11l:tubunu dercetmiş, 
bu n•hiyemizin ahçı ihraç ettiğini 
yaımışbk. Bir kariimiz bizim 
hu neşriyatımııı ıu mektupla 
teyit ediyon 

• SeYimli gazetenizin Mengen 
nahiyesi hakkındaki yazılanna 
blyük bir zevkle okudum, nahi-
hiyemiz memleketin her tarahna 
aşç, ihraç etmekle iktifa etmeyip 
oimdiye kadar ecnebiJeria inhisarı 
atbnda olan garsonluğu da Türk· 
lerin eline ecçirmiştir. Garson 
yetiştirmek hususunda Mengen 
bıriociliği almıtbr. Bu aençler 
bagDn Ankaramızın en bilyük 
otellerinden tutunuz da en btiyük 
lokantalarına kadu girmiye mu• 
yaffall olmuştur. Milli hük6met 
merkezinde teşekkül eden lokan· 
tacılaı cemiyeti bir mektep aça
cak oluna ecnebi lisanı öğrenmiı 
ıanenlar da yctiıecektir . ., 

A.ar8"14M it 11-!ar..aı pnonlu .... 

,_. ALl lLHAN 

Malatya da 
Grip Yüzünden Kahve 
Ve Hamamlar Kapahldı 

Malatya, (Hususi) - Şehri
miz Ramazanın başındanberi kar
la örtülll balunmaktadır. Havalar 
ıoğuk ıitmektedir. Hastalık bu
rasını iyice aarsb. lktısadi buh
ran dolayısile bu Ramazan ahı 
•erişler çok ıönnk gidiyor. Kar 
Ye ıofuldar dolayııile et, yat 

~• allt bugOnlerde pahalılaımıt
br. Grip dolayısile kahve ve ha-
mam ıibi umumi yerler tamami
Ie lıapahlmıfhr. Mektepler de 
tatil edilmiştir. 

HASAN 

'Barhnda 
Hayvan Hırsızlan 
Mahk\ım Edildiler 

Geçenlerde Bartında (33) hay
van hırsızının mahkemeye verildi
ğini yazmıştık. Hırsızlığı ıan'at 
haline getiren bu maznunların 
muhakemeleri bitmiştir. Neticede 
bunlardan Asım, Kadir, Raşit ve 
Halit ismindeki dört kişi ıürgün 
cezasına mabkOın olmuşlar ve 
T okawıı Zilo kuaaıua tebit edil-

t Traktör Yerine Beygir 

!Adana Çifİçisi Beygir 
Kullanmayı Tercih Ediyor 

Adana (Hususi) - Üç dört 
ısenedenberi muhtelif 111kınbla va
ziyetlerle karşdaşan Adana Çu
kuro•a çiftçileri bugün her 
iıleriııde dikkat ve itina ile ha· 
reket etmektedirler. Mahsullerini 
bir sene tufana, diğer tene ~e
kirgelere kurban eden çiftçiler, 
her sene ektikleri mahsulün bu 
ıene ancak yuuını ektiler. Ah· 
nan mahsul ektirme, aUrdürme, 
biçtirme, çapalama masraflarını 
korumadığı için çiftçiler bu ıe
kilde hareket etmiye bqlamıı
ludır. 

ÇUtçiler buglln 6kilz " man
da yerine atlarla İş görmektedir· 
ler. Yevmiye masrafa 15-20 lira· 
ya baliğ olan traktörleri kullanan 

Takvim diyorki: 
• Şubat ayında Akdenizin 

fİmal taraflan milthiş fırtınalarla 
mikadele eder. Karadeniz en 
çofkun zamanlarını bu ay içinde 
yapı • ., 

G6rdiinüz m6 şu cuce şuba-

çiftçiler masraf fazlalığından ban- bn yapbklannı? .•• 
dan da ftZgeçerek timdi at kul- t fl 
lamyorlar. Atlarla hem çift •O- ran Q 
nıyorlar, hem de ytık ve araba T ele"on 
işlerinde kullanıyorlar. • 'I ~ 

Çiftçiler kullancbldan amele l nhisarı 
miktarında da yarı yarıya tuarruf T....._ ( Husuai) - Meb'uaan 
yapmıştır. Her sene 500 küvlek Meclili, lrudaki bütün telefoa 
buğday eken bir kö,tlü 200 kiiY. hatlannı sabn alıuak üzere btı-
Jek buğdayı ekmektedir. klmete mezuniyet Yermiştir. Bu-

T eşrinievvelde ekilen buğday- nun için 2 milyon tftmeolik taft. 
lar 20 santim kadar bilyilm6ttü, ıiaat kabul edilmiştir. 
fakat aoo soğuklar bu mahsulle
ri sapsarı yaptı. Son zamanlarda 

birkaç gün ziraat için faydalı 
yağmurlar yağdı ve kuraklık 
tehlikesi kısmen zail oldu. 

D. U. 

~--------------···----------~~-

Suriyede 
Soğukların Fazla Şidde

tinden Adam Ölüyor 
Berut, (Hususi) - Suriyenia 

bilhe•a fimal kwmlarında çok 
ıiddetli soğuklar Yardır. Fazla 
kar ,ağcbg.ndan tark ıürat ka
tan hergün teahhurla gelmekte
dir. Soğuktan iki kişi ölmüştür. 

Zonguldakta 
• 

Mektep ihtiyacı 
Zonguldak ( Hususi) - Bilhas• 

sa şu ıon seneler zarfında ıeb
rimizde okuma heves ve bu ar
zusunun neticesi olarak mektep 
ihtiyacı oldukça artmıştır. Bu 
münasebetle fU hldiseyi de kay
dedeyim: Geçenlerde Gerededen 
buraya gelen Ahmet pehlivan 
isminde birisi çocuğunu mektebe 
•ermek istemiş, fakat kayitlcrin 
kapaodıiı ileri lilrülerek talebi 
reddedilmiştir. 

Okuma heftsklrı olan çocuk
cağm bu yüzden hastalanmıfbr. 

Konserve 
• 
ihracatı 

, 

Balıkesir (Hususi)- Şehrimizde 
dart ıene evvel kurulan konserve 
fabrikası bu ıene faaliyetini art
brmış, diğer şehirlerde ve bilbas
ıa latanbuldaki konserve fabrika
ları ile rekabete bile girişmiştir. 
Şehrimizden yakında mühim mik-
tarda kooservo ibracab yapılacak .. 
tır. 

mişlerdir. Yirmi maznun berat 
etmiş, diğerleri de muhtelif ceza• 
l&ra çarpılm&§br. 

Azgın Dana 
lzmirde Ürkerek Birkaç 

Kişiyi Yaraladı 
lzmir, (Hususi ) - Birinci 

Kordonda vapura yüklenen azgao 
bir dana ürkerek kaçmıştır. Bu
radan Alıancağa kadar kotan 
dana berkae aaldırmıya b&fla
mış, bu meyanda Hatiçe Hanımla 
Osman Elendiyi yaralamıştır. 

Garip Bir HAdisa 
Şehrimizden Barboa transit 

olarak gönderilen 50 çuval ıeker
den bir çuvahmo içinde teker 
yerine fiğ otu çıktığı görülmüştür. 
Hldi.eaiıı bir yanlııhk Yeya kaıt 
ueri olup olmadığı tahkik edil
mektedir. 

lzmirde 
Bir Sene Zarfında ihraç 

Edilen Hayvanlar 
lzmir ( Husus! ) - D3 I senesi 

zarfında şehrimizden şukadar 
hayvan ihraç edilmiştir: 26536 
öküz ve inek, 2996 manda, 29839 
koyun, 68679 kuzu, 15900 keçi, 

1899 oğlak, 1152 tavuk, bindi 
33 yabani domuz, 10 eşek, 5 
kazdır. 

Irak - Suriye Arasında 
Berut, (Hususi) - Irak ile 

Suriye arasında yar.ılacak ticaret 
muahedesi içln hazırlık mlizake
resinde bulunmak ü:ıere Bağda 
da bir Fransız heyeti gitmiştir. 

Çin Tacirlerinin Teklifi 
Bazı Çin firmalan lstanbul 

1icaret Odasına miiracaat ede
rek Torkiyeye porselen, çocuk 
oyuncaktan, havai · ekler gön
dermek istediklerini bildirmiıler
clir. Çinlilere Türkiyenin timdilik 
bu mallara ihtiyacı olmadığı 
cevaba verilmiftjr. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati d 1 ıa ucuz
dur. Eser ince kağıda basıldı
ğından hacmi de kl çulmüştiir. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

1 
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................. _._. ______ _. ............................ Kari/erimin Bir Amerikan 
Japon Harbi Pariste 50 Komünistin Tevkifi. 
Neden Uzaktu T . 1 . y• Ü Ç k 

a.. ekflrr ...!::;~t!. amırat şı ıne rtaya ı b 
tarkbl mı.er ec1ea eon 1aıcH- Fransızların f 
•ttan IOllJ'a, tek bir nokta lze-
rlncle duruyor: Acaba Japon • 
Amerika ID&webab ne olacak? 
,....... ... kant.ak mı? Ja
,_ -ileti ba meselede ne 
deaeceye kadar, kendi bikame
tile beraberdir7 

S. mailere. mutlaka bir ce
np verebilmek · imkansızdır. 
Zira yukardaki sualler bntna 
uak prk meae!eainiu euaım 
tetkil eder. 

Enell ortada bir emrivaki 
ftl'. llançuri işga!i ve iki taraf 
anwadaki aillhla ihtilaf. Japon
,... llançuricleld ba,uk men
faatleri muhtelif Çin hikttnetle
rinin ecziaden dola11 haleldar 
omnıftm. Japonya tatmin edilme
.U.,tir. Cemiyeti Akvam M. Brian 
••••i•ı rağmea iki tarafı da 
-n a bırakamamıfbr. 

J..,.a bOkümeti huka1nma 
muhafm n mtklafaa edebilmek 
için. allkadar devletlere teminat 
Yerdiktea 1anra kendi tabiri De 
bir inzibat n uayiı tesisi .... 
U,uiM bqlaaatfbr: Japon filam 
Çin ..ı.nnda demir atb, kanya 
·~ mnfreze asker ~lranlch. 
Btıtb Şanghaym Çin Belediye 
he1etl siWa kuwvetile ıebirden 
•o...ıcla. Bana mukabil Nankia 
lallklmetl harp ilin etmedi, fa .. 
kat .- kuvvetile Japonlara mu .. 
kabeleye başladı ve şimdiye 
kad• laep biribirUe heiu§aa 
Çin Jeaeralleri m6şterek diipnaa 
lnllnde ittüak ettiler. 

Neticede, Şanghaym beynel
milel imtiyazlı mıntakasında 
Avrupa •• Amerikanın men?Jii 
aarar prdll. Bu vaziyet karşıauı
lla V ..-.ıoa biildimetinin alaca· 
f1 tedhirler merakla bekleniyor
tla. S. mada Nevyorktan, cibaa 
efkAn umumiyeainl endifeye 
90kma bir telgraf pldl ı Dokuz 
dretnot, iki t•yyare gemisi, yirmi 
aekiz torpito muhribi n otuz 
tahtelbalıirdea mnrekkep blytik 
deniz Amerikan donanma11 Çin • 
Japoa mlarma &itmek içia emir ........ 

e. ...,_. lnti .. n, Amerika
- Çla - Japoa ibtilifına lilihla 
....... ecleeejl ........ uyan-..... 

(.,...... 1 lnel ..,, ... , 

Londra 5 - Franam a..n. 
IUll Alınan Bankumdaa alacllja 
olan ( 100) milyoa clolarbk kredi, 
Almaaya ile Fransa ar1111Dda lti
W lalad o1c1aia iPa bir •J mthl
cletle mtdaufbr. Ba ltillf, Fraa-
- talebile Aimm)'Ulll •ltna 
iJu'Mat• ~dir. Çlnld 
bu kredilerin tesviyesi için belki 
bir giln bu altınlara m&racaat 
unıretl hlsıl olacaktır. 

Alman-Fransız Sanayi 
Anlaşması 

Parls 5 - Alman • EraDllZ 
ıenayi komitesi, Sar havzasile 
talaclide tabi tutulan Eranm .,. 
bilye sanayii hakkında bir ltiJAf 
v&cuda ıetirmifl•dir. 

Fransız 
Komünislerinin 
Bir Nümayişi 

Paris 1 - Uzak Şarktaki 
harpten Fransayı mes'ul adde
den ve Fransanın dua bilyük 
bir harp hazırladığmı iddia eden 
komlbaistler düıı bir nümayif lfl-
nll tertip etmiflerdi. Fabt ,a
rllt&ll bir mrett. ,,.,...,. d~ 
flnclllderl R Dllmayif, ...... 
abıta tedbirleri aye9iade .akta 
içinde pçmiftir. Y.ımz im " 
Sea mıntakalarmda ufak bir.kat 
kargaşalık ve arbedeler olmUf, 
birtakım tevkifat yapdchktan 
IODl'a ıükln iade edilmiştir. Te9-
kif edilenlerin adedi (50) kifiyi 
balm11flur. içlerinde iki tue de 
belediye azası vardır. 

Amerikadı Yeni TaJinlar 
Vaıirıgton 5 - Amerikam 

Londra lefaretüae Hazine Nazın 
M. llelloama, onaa y.m. de 
maabd M. Mirsin tayin edilmeleri 
lserine muavinlije Mtlatepr mu-
avial Ballantine ptirilmitfr. Da 
ut. beynelmilel para itlerine 
bllytik vukufa olmakla flhret 
almlf bir mali7ecidir. 
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MOellift: 1'1nit Ht111U11n Mltterdail ı P. S. 

Depoda •at ,.OaydL Kaı... 1&ballladun " temizl•cli•. t..... 
ftllia •afında dolattna, girip mı pnm kronum yok. 
pkınlara dikkatle bakarak. hep- - Evet, evet. pek mlmldhd 
llni ciddi bir teftiftea aeçtre.. eenbmı nrcHm. 
nk ,.kan apğı gezindim. Nt. S&ztlae inanıyordum. Bu kadar 
.. yet mt aekize dotru, genç •heınmiyebi& bir 181 için yalan 
adı• girdim, taze ve zarif, l6ylemealne •bep yoktu. Hem 
bhftllia kap11111a doiru ylrl- bua a,ı. geldi ki bir tarafta 
prek lokaja seçiyordu. hiçbir feY bwlamadaa ceplerini 

O- slrllnee kalbim gljlll- arqbnrken mavi akled ulakta. 
mlD iPade bir k&çilk kut ıibi Çekildim. 
..... " •• •IAmla'Mdaa - Beni mazur ....a..nnaz, de-
••• J8Dına damladım: ava .. 

_ Eski dost, yanm kroa I dlm, sadece biraı darda idim. 
dedi• •• armhk ederek ı Sokaiıa bir parçama ıeçmiftim 

- itte mukabilleri ye knçlk ki paketi ıöatererek beni ça-
a.keti eline tutqturdum. jlclar. 
de - Yok,, dedi, vallahi lıtom- - Sizde kallln, mde kalsın 1 
_._ J9k. Ve ça.,tasanı gözleri- anbma nrdim ;1 me onu botlla 
- fldııtde tuau. Diba rece ka.'bimle nriJOftl& Ufak t.efek, 

Bu l'lrdlfhls 41rt Ut• bhplar, Hladlataada larUht.,• .. wlledrlmelc 
iare haavlaamlf .at.larclır. Hıntlll• ba •lbalaım pkanlma•.- lltiyor 
" lnaCHalwie mleeclelelerlala mlhlıa •·r la... da itte ._.daa 11er1,.111cw. 

Altın Yapma 
Tecrübesi Menfi 
Çıktı 

Paris, ö - Kendine mab._ 
fenni bir usul ile altJD yaphğım 
iddia eden ve bir firketl bu yiiz
den iflü ettirdiği içfn tevkif 
olunan Lehli mtthendis Dllnikovs
lc~ bapiabanede, birçok müte
ha•tlarıa humrile- altm yapma 
tecribeül ............. fakat 
Uk tecribeler menfi çıkmlŞtır. 
B. tecrblMler telaar edilecektir. 
Şimdi~ kadar, bir mevkufun 
laapialiUedo, ~e bir tec:ribe 
,.,.._ veya lddiUUll ispat 
ebatliDe ilk defa fınat ftrilmit 
oluyor. 

Tahdidi T eslihat 
Konferansında 

Cenevre 1 - Terki Teslihat 
Konferaoaıoa resmi surette iftirak 
ecl~n dewletleria adedi tam ( 68 ) 
dir. 

Konferans. elye.m, terlcl tu
libat baklaDda aerek h....r eş
lıu ve ıerek •leueaat tarafın
da verilmif olan iaticlalan tetkik 
Ue metgal olmat. çalıtma esasla• 
nıu kararlafbrmlft reis M. Pol 
Boakurun bu istidalarm lflrmeai 
icap eden muamele hakkında 

elaemmiJetlİI birfey, hemea he_. ,_,...de nem vana bu 
bdareddaa ibaret. 

Kenc11 lklerim bana tesir 
etti, prupta leaimüa perclal 
obclar •J111ba •e ailamaya 
bqJadım. 

RGz1tr tazeleai1orcla. balatlar 
alkfGdacle lfke He kofQfU
prlardı " rece oldukça 
gitgide baR daha aopyordu. 
Bntibı IOkak bo)'UDCa ajlachm, 
pttikçe kendime karp merha
metim arb1ordu ve llstnde baza 
kelimeleri tekrar ediJOrdam, 
clarDUJ• ,os tuttukça pZ)'aş
lanmı yeniden faflcutu bir 
istimdat: 

•Allaha-. ne kadar beclbalı
bml Allahııp. DO kadar bedbaJa-
bmJ. 

So...- bir ağırlıkla bir saat 
treell, atlrtlklendL Çarp aokajma. -epey 1111lddet, buamalrlua 
o&11rarak. 1.a,ak bpdarda ... 

Yine Tamirat 
Meselesi 
~ Z-P.W. relea 

" lnPiz aoktai usarile 
Framaz aoktal .........,a-
da yalanda bir mukarenet wkua 
geleceğini g&steren haberler llze
rine tam.irat maelesi gilnlln me
selesi halini almıfbr. Siyasi me
bafildeld kebimi1ete rağmen 
b•zineler aıumda mlzakerata 
devam edilmekte old1iiu. bir iti
lif elde etmek içia temaytlller 
meYCUt olduğa intibaa YUdU'. 

Cavada Kaçak Afyon Bulunda 
Batayya 4 - Polia, Felemenk 

Hinclistaaındald Buo. Aduında 
( 62,t;OO ) lagiliz lirasa kıymetinde 
m&him miktarda kaçak afyoa 
bulmUflar. Kaçak afyoa buraya 
glnderilmiıtir. 

hazırladığı raporu tamp etmqtir. 
Henüz konferans, deYletlerin tah
didi tealibat haklgndald mlltalea
lannı ve bunlarm esa.s•aa na
men mattali bahmmadığı için ce
reyan eden muamelAt usule ait 
bulunuyor. Konferanım hararetli 
safhası, ancak noktal nazarlar 
teşrih edildikten 10nra bqlaJDlf 
olacaktır. 

lenerek, biri geç.tiji vakit, hiçbir 
teY dfitlamiyerek. aydmlak ka
ç&k dlkkinlarda puarlılda .. 
para işlerile menul inaanlan .. ,. 
rederek oyalandam. Nihayet et 
pazarile kilise arasaoda bir taht& 
yağım arkasında keadime Wk bir 
kite buldum. ~, 11 

Hay.r, ne oluna elam1 ••e
ce ormana gidemezdim! Buna ta
katim yoktu ve yol IOll derece 
uzundu! Gece için daha iyi yer
letmei• plapcak n banda b
lacakbm. Eter -tak bira tict. 
detleneeek oluna kiliM tmümda 
gezinirdim, arbk lttmdaa fazla 
bı"klyeye niyetim ,okta. Tahta 
yıjullaa arkam dayadım '" oyu
fUP kalchm. 

Etrafımda g&rlltl azalıyor, 
dOldclolar bpanıyor, yolculana 
adımlan daha ıık çınlıyordu. 
Y •ftf yavq bütiin pencereler 
kararda. •• 

G6alerimi . açtım ft ---

Suallerine 
Cevaplarım 

Evlenemiyecek Erkekler 
Nazillide SupW Bey: 
Enelce, giirikl ....mıı. 

tanımadığı ft t.uqmacbiı bir 
kadınla evleamif. Evlendiktea 
IOnr& kadında, kendine.., bir 
takım kasmfar g8rmiye bqlaanf 
Kadm cahilmiş , musiki bil
mezmit li1k Nihayet pç&
DellleJİp aynlmqlaa. Şimdi a 
çok olmm111. usla akıllı • 
gllzelce bir kızla aevifiyor. Fa
kat aizı yandığı için yoğurda 
ilfliyerek yemek taraftandır. So
ruyor, e'l'lenine tekrar betbaht 
olmamam için ne yapllll? 

Bu delikaah, çok titiz, aabt. 
h•rçm ve geçimsiz bir adu.a 
benziyor. Beğenmeyip bıraktıp 
kadına bulduğu kabahat, batna 
Türk lmlannda Yardır. -Bir çok 
Tlirk km tam olarak ~k bak
masuu bilmez, iyi bir eY bdam
DID IMIİkİ lailmeai pıt c:letlldir. 
Her Irada k..Unç, .U.irl 
" kaprislidir. Binaenaleyh bia 
rind ayrılmada ben eıketl 
kabahatli buluyonrm. ikinci 
izdinçta ela mes'ut ftya heclbabt 
olmak kendi elindedir. Kadana 
k.,.. aoktai auanDI deiiftinne
dikçe, taauup ye lmlcaaçlıkta 
ibtidal bir inlua bldakça, ml
kemmel bir im aramak batta 
batmak lrlft defildir. lrmaen
aleyh eneli kendinizi terbiye 
,,. ıslah eclinür, ondan 80Dra e.
lenip bqkasanm .-uli,.m.I 
Ozerinize almaz. 

Jfo 
Samaunda M. N. Haıumat 
Tiyatroculuk mektebine girmek 

için ilk tahsili bitirmiş olaıak 
kafidir. Fakat timdi mevsimi 
geçmİftir. Gelecek sene için 
timciden futa malOmat almak 
istiyorsanız, Darillbedayi tiyatro
culuk mektebine müracaat ediniz. 

Selma Hanımın adreai padaan 
Mis Marian Manb 
Wanıor· Firıt Natimaal 

atudio 
Bart.nk-CaUf. 

u. s. A. 
HANIMTEVZI 

= TAKViM= 
/ CUMARTtSI / 

-.o-Şubat· m s-
Aralll Rmııl 

2'-lte••AB • UR M-D. ....... au 

Soğukların fiddetl 

bir ~ ~ ıc.ranhlda 
~ ... ,. clA dop.e1 ... 
den ba act.m bir memur _. 
dam. Ylldal ılremi,.d-. 

- eo ...... dedi. 
- Bolllllftl', cenlum ,.. 

cim n beni koıb alda. 
Biiytık bir .bab içinde ka .. 

bm. Bir .addet hareketlla 
durda. 

- ~ obuuyor1unm? 
&ld .... itiyatla " dtitlhıme

.... eaa bırakap çıktttım ldıçms 
tana araunıa adresini ...-dim. 

Bir mllddet yiae hareket* 
darda. 

Telişla sordum: 
- Fena bir .., mi yaptmaf 
- Hiçbir umul Cenbad 

verdi. Fakat ninize plebiliniak, 
blll'MI yabl...,acak kadar ....... 

- ETett ...... farkmclllJI& 
Ona boanvar eledim ve tabl

atia aevlrile doe doiru eski otm-
clujum rerüa ,Jolunu tuttum. 

(Adla .... 
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e Sayla 

1 
Bir Muhakeme 

1 
20 Sene Sonra 
Ortaya Atılan 
Bir Suikast Planı 

( Bat tarafı 1 inci eayfada ) 
Bu Girit meb'usları arasında 

tim diki Yunan ihraç Bankasi 
Müdürü olan M. ( Çuderos ) ta 
Yardı. M. V enizelosun hemşiresinı 
bıtan eniştesi Saridakis ise M. 
(Çuderos) un o zaman M. Veni
ıelos aleyhine bir suikast tertip 
ettiğini geçenlerde bir gazetede 
neşreylemişti. B~ neşriyat llzerine 
M. ( Çuderos) M. ( Saridakis ) in 
aleyhine bir iftira davası aç
nuştır. Muhakemede birçok p
hitler dinlenmiş, fakat Mösya 
Çuderosun Mösyö Venizelos için 
böyle bir suikast tertip ettiği 

1abit olamamı~tır. Fakat bu mu
hakemenin asıl şayanı dikkat ta
rafı fO olmuştur: En mühim şahit 
olan Atina Belediye Reisi Mösy6 
(Merlmriı) idi. Çünki bir rivayete 
r&re MCSıyö (Çuderos) bu suikut 
6Juini o zaman M. (Merkuriı) e 
açmıı imiş. Halbuki Maıyö Mer
bria mahkemenin iki defa 
ftl'diği ihzar karanna ratmen 
mahkemeye gelmemiş n bina
enaleyh en mühim şahidin ıaha
cleti istima edilememiştir. 

Muhakeme neticesinde Mösy& 
( Venizeloa ) un eniştesi Mösya 
( Saridakis ) yirmi gün hapse 
mahküm olmuş, fakat cezam 
tecil edilmiştir. 

Şehit Yetimleri ikramiyesi 
Fatfb a1kerlik şubeal riyasetindenı 

lfOlıa Kocamuıtafa Pş. Eyüp asker
Bk ıubelerile Fatih askerlik şubesi 
'31 seneaf malı'.Uin Ye ıebit yetim
lerine ait ikramiye defterleri vekl· 
letl celiledea taadikan Türut edip 
24 • 10 - 931 tarihinde hitam bula• 
catından mezkur defterlerde mukay• 
J•l olarak henüz lkramiyele.rin.I al· 
mamıt olan malulia ile ıebJt yetim
lerinla tarihi mezkôre kadar Fatih 
hum . Malmiidürlüıwe mOracaat 
etmeleri akal takdirde 1485 numarala 
teniat tallmatnameml mucibince 
•aklan Akit olacatı fibl her tOrlG 
•a'ullyetln aahabma rad oldup 
llAa olunur. 

Tayyara Piyango MOdOr· 
IDgOndan: 

Sabf gİtelerimiz bayramın 
linc;i rftnil olan 8 tuhat pazar
tui glbıQ kapalı, 2inci ve 3 cO 
rOnJeri olan 9 salı ve l O cu 
carşamba giinü açık buluna• 
aktır. 

SON POSTA 
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idare . l•tanbul: Eski Zaptiye 
• Çatalçef~• ıokağı 25 

Telefon f.tanbal • 20203 . 
Posta kutHuı latanbul • 741 
Telpafı latanbuJ SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TORKIYE ECNEBi 
1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 n 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilıneı. 
İlanlardan mea'uliyet ahnmaL 

Cevap için mektuplara 6 kurufluk 
pul iiiv~si lazımdır. 

Adreı değiştirilmesi (20) kuru41hr. 

Son Poata Matbusı 

::,ahlplorl: Ali Ekreııı, Soli.11 Raıpp 

Neırıy.ll Mild:lril . SeJLa Raıııt 

SON POSTA Ş.bal O 

Paris Mektuplan Kari Mektupları 

Fransa - Belçika Hududu Üzerinde He- fc~ıeb~ • .. . . E ~şçı erının 
nuz Mahıyetı Anlaşılmıyan srarengiz Dalaveresi 

· B• v k' iş _ka~~u hakkmdaki lAyiha 
ır a a Tnrk a.şçısım çok memnun etmİf

tir. Ecnebiler, kendi toprağında 
kendi ekmeğini yiyerek doğup 
büyüyen Türk işçisinin çalışma
sına mani oluyorlardı. Bütün m&
esseselerin en ileri yerlerini ec
nebiler işgal ediyordu. Yeni ka-
nun hazırlanmıya başlanınca, ec
nebi işçiler tabiiyetlerini ve 
isimlerini değiştirmiye başladılar. 
Bu efendiler fimdiye kadar ne
rede idiler! •• 

J 
Bir Çıkmaz Sokakta 

Kanlı Bir Mendil, ... 

Bir Gazinoda Yaralı 

Bir Adam, · 

Ortadan Kaybolmuş 

1 Bir Fabrika Müdürü 

Basit 6lr m• oturtın Jabrilla müdürü kagbolanca sabıta cltJ,.Jıal talıfciluıtıı 6aşlaclı w lcoınl•r 
Geren ille iı olarak kanlı bir mendil baldrı 

Paris, 3 ( Şubat ) - Paris . cümlesini okursunuz, diğer ba· geçerek kayita Belçika loımına 
polis · m6düriyetinin M Kayıplar şanda da: gitmiş, Hotel dö Vil gazinoıwıa 
ıubcai ,. şefi ayni dairede yirmi - Burası Belçika toprağıdır, girmif, gazinonun sahibine: 
aeneyi geçen hizmetinin verdiği cümlesini gürürsünm. Köyün adı - liiraz evvel bir çocuk geldi, 
aalibiyetle geçenlerde temln edi· Wernwickitir. Köyiln yansı Fran· sizin tarafınızdan haber getirdi. 
yordu: sada, yarısı Belçikada olmasma Fransız toprağına girmek istiyordu. 

- Bir sene içinde yalnız rağmen ~alisi ~~kdiierin! b!!. a~amın ~urada beni bekle-
,. Sen " vilayetinde kaybolan in- koJaylakla zıyaret edebıl!r: ~iinki digmı ._ayledı, demiş. 
sanların adedi binlerce kişilik hudut muhaf~~· hepsını de ta· Gazınocudan : • 
bir kafile teşkil eder, diyor- mrlar, kendilennden ~saport • - .Fak~t ha~en~ yok, ~n 
du. Fakat merak etmeyiniz. s?rmazlar, esas~n Fr .. ansa ıle B~l- aıze hiç kimseyı gondermedim. 
Bunların yüzde beşi bile bir ci- çıka arasındaki mun~e~et ıki cevabını alm~f· . 
nayete kurban gitmiş değildir. memleket arasında gıdıp gelen- - Öyle ıs• de~Jf, y~nlıılık 
Ekseriyetini zevcinden bıkmq lerden p_as.aportu kaldı~a'Ca~, ~- var, . haber bqka bır rumodaa 
kadinlar, zevcesinden usanmıt dece huvıyet varak&;'ıl~. ıktıfa · gelmış olacak •• 
kocalar, veya kendilerine meşru ede~k .der~cede ~mı°!ı~ı~ •. Da: . V~ dıprıya _çıkm~f· • • 
yol haricinde eş bulmuş genç ha ~en gıderek dıfebıllrsınız ki Koy ktiçüktur. B!f. hid11enıa 
kızlar teşkil eder. Cinayete kur- Selçıka Fransamn bır parçasıdır. burada burada tahkı~ı güıılcr~ 
ban gidenlere geline, bunları da İşte kaybolma vak'ası bu t-:,vekk~f e~ez. Polis komse~ 
derhal olnllsa bile muhakkak Fransız kısmanda olmuştur. Bura• -6ğrenmış ki, Mösyö Omer Oorna 
surette ergeç bUluruz. da Omer Dorni adını taşıyan bu gazinoda'! çıkbktan ~nra bir 

Kayıplar Subesi Müdürünün bir zat vardır. Büyük bir iplik ç~kmaz sokaga .sapmış, bır fene• 
bu teminatına rağmen mutat fabrikasının müdOrOd~r. Muhtelif rin albnda saatine bakmıf, tonra 
saatte evine dönmiyen bir kim- do~u!D~ ve bez fabnkalanlllll da ortadan ~~ybolmuı.. . 
senin ortadan kayboluşa gazeteye şerıkıdır. T~m iki saat fabrıkat6r0n. n.e 
intikal etti mi mutlaka alaka Çok zengin olmasına rağmen yaptıgı meçhuldür. Nereye gıtti-
uyandırır ve O:aalesef bu alaka- gösterişi se~ediği için _köy dı· 

1 
ğini bilel! yokt':ır. Faka! i~i saat 

nın ~kseriya haklı olduğu görü- tında bahçe ile muhat ~ır kUçtik ıonra .. bı! gazınoya . gıtmıf, bu 
lür. l'°te size bir hadise : evde, kansı ile on ıekız yaşın· • defa ustü başı perışandır. Başı 

Hudut üzerinde d~ki kızının ~~ında yaşar, sakin kan içinde~ir. . 

Fransa ile Belçika arasında 
tam hudut i•zerinde küçük bir 
köy vardır, ortasından cılız bir 
dere geçer, ve bu dere hudut 
hattını teşkil eder, köyün yansı 
Fransanındır. Yarısı da Belçikıa
nın. Köprünün bir başmda: 

- Burası F ransıa toprağı dil' 

bır hayat geçınr. Sebepsız Bır Kavga Mı? 
işte bu zatin kansı geçen Gazinocu pürtelaş sormuş: 

akşam polis komiserliğine müra· - Fakat size neoldu? 
at ederek~ - Hiç, hiç, ehemmiyetsiz 
· - Zevcem eve gelmedi, bir şey t 

merak ediyorum, der. - Durunuz başınızı .yıkaya-
Polis komiseri derhal tahki- · yım: 

kata 'girişir ve öğrenir ki M. Hayır lüzuma yok. . Siz 
Omer Dorni o akşam köprllden baaa bir bardak au veriniz. 

S.bek Melrtep ıolr .. 
HASAN LÜTFU 

(Omerli) Dispanseri Ne Halde? 
926 ıenesinde kagir olarak 

yaptınlan (Ömerli) diıpanserinia 
harap bir halde bulunduğu haber 
verilmektedir. Bu vaziyetin bir 
aenedenberi böyle olduğu da 
kaydedilmektedir. 

Ressam Bolluğu 
Oh ne ill memleket 1. Eslda 

den kim isterse başına iki aqaa 
sarık sardı mı boca olur, çıkarc:h. 
Şimdi de eline fırça alan resum 
olup çıkıyor. Memleketimizde 
ne de çok ressam varmıt t Ea 
Adi tabela boyacılan bile kendi 
isimlerinin başma bir ressam 
kelimesi ilave ediyor. En yüksek 
bir san'at olan resme karşı ne 
büyük bir tecavüz. Ressamlar 
cemiyetinin nazarı dikkatini cel-
bederim. 

Aakara, Hattat 
EMİN 

Karamurselde Ev Kiraları 
Kasabamızın ev kiralan çok 

yüksektir. Bir sofa üzerinde dört 
odah evler 15, üç odalı evler 
12 liraya kiraya verilmektedir. 

Karamürselde bu kadar kira 
verebilecek dolgun maaşlı me
mur yoktur. Alakadarların kira 
meseleaile meşgul olması lazımdır. 

Kararnürıel 

M. MÜZOAT 

Burada fabrikamın mndürü var-
dır, onun evine gideceğim, bapo 
mı orada aardınrun. 

Ve sokağa çıkmış. Artık 
bundan sonra fabrika müdüril
nlln ne oldugunun bilen yoktur. 

Polis komiseri tahkikabna 
devam ederken fabrika mt\d6. 
rilnün bir aralık girdiği çıkma 
ıokakta kanlı bir mendil buldu. 
Bu mendil markasından anlaf'lcb
ğma g6re fabrika müdilrilnftndlr. 
Anlaplan bununla başını silmir 
tir. Fakat nerede, DUll •e kimin 
tarafından yaralanmıştır. BurUDD 
bilen yok. Bilhassa fabrika müda-
rü şimdi nerededir. Bu huıuata 
hiçbir fikir mevcut değil. 

WerWickin fena bir ıölıretl 
vardır. Adeta iki hudut arasında 
kaçakçılann merkezi addolun .. 
bilirler. TUtün, içki, cigara 
kiğıcb •e bilhassa beyaz k .. 
dın ticareti ile uğraşanlara ki
yün Belçika kısmında ııkaak 
tesadüf etmek mümkilndOr. Aeaa 
ba fabrika müdürü bunların an
ıma mı dliıtn? Mümklln, fakat 
muhakkak değil 

Zabıta tabkı1catma dnam 
etmektedir. .. . 

Mü~eiumuml Gtyana gitmek 
liıere iken ifşaatta bulunacağım 
iddia eden haydudu heniz istic
np etmedi. Fakat zabıta m .. 
murlan hapishanede tahkikata 
başladılar. Neticesini anlata• 
cağım. ... 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalıkl m Mütehassısı 

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

-





8 Sayfa SON POSTA $ubat 8 . -
ŞAHI·. mı· LTON Geldi ..• Bu Akşam Sizi 

GLORY A'da Beklivor 
-=================~=============================================================::=.;::::~~~==================================~~· 
LUSTRACILAR 

' ' 
r·.f -;-~-=-/.~:'- ~ ~~/J.:. lı.. •• ı~ : .,. '4~~·.t.:..::-~-;-~~4f.:_· .... -.:;. ~ , ~·:;,~'-~ ... ·Jl.·.-...:i-~: .. ,·_,.·:.~.-;.~':/...:.· ': ··.,': 

• HARUNÜRREŞİT • 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
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Hanın, kıskanç zevcesinin 
urayda tesis ettiği nüfuzun 
tabiatile farkında idi. Fakat 
halayıklara karşı küçük düşme
mek için sesini çıkarmıyordu. 
Ancak bu gece cesur bir adım 
atmq ve· zaten ayn odada yat· 
makta bulunan• kansını başka 
bir saraya atmak tedbirini almış
ti. Lakin bu mühim maslahatı da 
Y ahyanın boynuna dolamıştı. O 
ihtiyar vezir, sert melikenin huşu
netini kıramaz ve kendisini saray· 
dan çıkaramazsa bir rezalet 
vukua gelmesi muhakkaktat 

Reşi~ bu ihtimali düşününce 
ldeta titredi. Nefsini hakaretten 
sıyanet için hile yollan aradı ve 
hemen al çırpara '< emir verdi: 

- Seyyide Zübeydeye yalnız 
olduğumu, teırif ederlerse mem
nun olacağımı söyleyin.. 

Karı.aını oraya çağırmakla 
ertesi giln yapılacak muameleden 
tecahüle bazırla1ımak istiyordu. 
Şay.et Yahya. melikeyi ikna ede
mezse kendisi, böyle bir emir 
vermediğini ve Yahyanın yanlış 
bir anlayı~la nçma bir teşebbüse 
giriştiğini söyliyecektL Daha 
sıkılırsa Yahyayı vüzaretten az· 
ledecekti. Bu riyala rolü oynı
yabilmek için şimdiden zemin 
hazırlamak, Zübeydeye güler yüz 
göstermek lazımdı. 

Zübeyde, zevcinin davetine 
hemen icabet etmed4 kudretli 
halifeyi yarım saatten fazla 
beklettikten sonra geldi. Harun, 
bu uzun zaman içinde mütema· 
diyen nebiz yuttuğu için adeta 
çakır keyifti ve lütfen huzuruna 
çağırdığı kansının böyle nazlanma· 
sından, kendisini bekletmesinden 
ıioirleniyordu. Bununla beraber, 

Zübeydeyi görünce yumuşadı, 
beşaşet gösterdi: 

- Gel bakalım aıiıem, dedi, 
seni görmeyince göolüru inşirah 
bulmuyor. Sen benim güneşimsin! 

Zübeyde dudaldannı kıvırdı, 
libirar dolu bir ses!e cevap verdi: 

- Zerreler, şehinşablar da 
istese, gilne1 olamazlar. Benim 
için de, dünya için c?e, can veren, 
oeşe getiren gün~ sizsiniz. Biz 
nihayet, binler ve ytizbinlerle 
binler arasında unutulmuş bir 

. zerreyiz. 
Harun, zevcesinin elinden tut

tu. yanına oturttu: 

- Hakikat. dedi, ıenin ağ .. 
zmda da kıymetini kaybetmiyor 1 
Sen ilahi bir ateş ta~ıyan same
dani bir güneşsin. Mahiyetini in· 
kir etmek abestir. Gönlüm nu• 
runu senden, sürurunu senden, 
hararetini sendeıı alıyor. Zübeyde 
olmasa Müminlerin emiri soğuk 
bir kalıptan ibaret kalır. 

- Kabihanında söylediğiniz 
uru ve sfiruru doğurmakta his

•esi yok mudur? Biraı muo.sif ol
manızı isterim l 

Kabiba, Haru"ürreşidin diğer 
ıevcesi olup Türktü. Memunu 
doğurmuştu. Bu sebeple Zübey .. 
denin can düşmanı ıayılırdı. 
Fakat bu Türk kızı, kocas1nan 
Znbeyde ile ve fırsat buldukça 
başka kadınlarla düşiip kalkma .. 
ımdan dolayı tamameıı inzivaya 
ç•--1dJmlşti. oğlunu terbiye ile 

Harun karuını &eklerk•n 6lr lıagll Nebiz gatmaştrı 
mef guldü. Harun, birkaç teşeb- Zübeydenln, bililtizam rakibesini 
büsilne rağmen onun buıunetini yadetmesi üzerine yüzfinü ekşitti. 
gideremediğinden ister istemez - Sm, ya Zübeyde, dedi, 

onu bana hatırlatma 1 •• 
kendisini unutmuş görüollyordu. ( Arkası .-r ) 

= 

Kiraları Düşü me çin 
e·r Kanun Laz m Mıdır? 

( B:ıştaran 1 tneJ sayfada ) 
Cevap - Emlak memleketi

mizde daima iyi bir irat temin 
etmiştir. Avrupanın birçok yerle· 
rile mukayese edilecek olursa 
lstanbulda emlak laakal iki misli 
irat getirir. 

Üç dört sene evveline gelin· 
ciye kadar bu nispet daha yük· 
sekti. Mesela, Parisin şerefli 
yerlerindeki emlak, safi % 4,5 
5 len fazla getirmezken lstanbu· 
lı.ın Bahçekapı, Sirkeci, Beyoğlu 
istiklal caddesi, Karaköy gibi 
mutena yerlerindeki emlak % 12 
temin ederdi. 

Umumi vaxiyeti iktisadiye 
nazarı itibara almdığı takdirde 
ernmliikin bu kadar yüksek bir 
irat temini esasen gayritabii 
addedilmek icap ederdi. Nitekim 
bizde de emlake yatırılan paranın 
temin ettiği menfaat yavaş, yav:ıı 
azaJm·ya başladı. Bugün yulcarda 
bahsi geçen istanbulun şerefli 

yerlerindeki temiz, yani hisseli, ihti
laflı 'e pürüzlü olmıyan emlak. 
ıağlam ve safi olarak %9 don 
fazla getirmemektedir. 

Bu gibi emlakin sahşları bu 
nispet üzerinden yapılmaktadır. 

ikinci ve üçüncn derecedeki yer· 
)erde gördüğümüz apartıman ve 
sair emlak arasında % 12, hatta 
daha fazla g.!lirenler de yok de
ğildir. Fakat bu gibi yerlerdeki 
emlak lc.iralaranın kôlayca tenez
zül edebileceğini, bir veya bir
kaç dairesinin aylarca boş kalma• 
sı ihtimali nazarı dikkate alana· 
cak olursa vasati olarak bunla· 
nn da getireceği irat % 10 olarak 
hesap edilmelidir. 

Sual - Emlak işlerinde inşaat 
yapmak ve devretmek kazançlı 
bir iş midir? 

Cevap - Bu gibi inşaat ile 
uğraşan belli başh bir şirket 
yoktur. Bau mimar veya kaHa-
lar kendi besaplarma, nis-
peten ucuz ve ekonomik 
binalar yaptırıp ehemmiyetine 
göre üç, dört, be~ bin lira kar 
ile ıatmaktad1r. Bu ticareti 
yapanlar arasında esas meşgale· 

leri itibarile inşaat iş,eri!c hiç 
alakalan olmıyan sermayedar 
kimseler de vardır. Bu gibi 
inşaat, daha ziyade harcıalem 
denilen 20 den 40, 50 bin liraya 
kadar satılan apartımanlara inhi
sar etmektedir. 

Sual - Bugünkü inşaat daha 
ziyade ikinci sualin bir neticesi 
midir. yoksa parasın1 emin bir 
işe koymak ve mahdut bir vari
data şimdilik kanaat etmek isti
yenJerin teşebbüsü neticesi midir? 

Cevap - Dikkat edilirse gö
rülür ki lstanbulda inşaabn na• 
zarı dikkati ceJbedecek der~cede 
çoğalması iktısadi b~hranm şid
detlendiği devreye tesadüf eder. 
Son zamanlarda yapılan aparlı· 
manların ekserisi tüccar malıdır. 
Ticarette emniyet ve eski karları 
temin etmek ihtimali olsaydı 
herhalde tüccar parasını emlake 
yatırmazdı. 

fakat dünya iktısadiyahnan 
altüst olduğu bir devirde parayı 
emlake yatırmanın her halde kara 
.:kıl olduğu tecr~he ile sabit 
oldu. 

Sual - inşaat umum1yetle 
~angi sınıfın vaıiyeti nazarı itibara 
alınarak yapı~ıyor 1 Yani, büyük 
inşaat mı, yoksa mutavassıt in· 
şaat mı revaçtadır. 

Cevap - Şehrimizde g8ze 
çarpan inşaat bilhassa Aya~paşa, 
Taksim, Şişli, Nişantaşı ve Maç• 
ka cihetlerinde _yapılan aparta· 
mantardır. İstanbul cihetinde 
Aksaray ve Fatih tarafJannda da 
yeni inşaata tesadüf edilmiyor 
değil. Fakat bunlar mahdut ve 
en ziyade ev veya Uç dört daireli 
küçük apartımanlar lan ibarettir. 
Büyük inşaat Beyoğlu cibetin
dedir. 

Son inşaat tetkik edilecek 
olursa dört, beş ve nihayet altı 
odalı, konforlu ve nispeten ucuz 
kiraya veri1ebileeek apartımanlarm 
tercih edildiği anlaşılır. Sebebi 
meydandır. Kazançların azaldığı 
ili zamanda her aile azami tasar· 
nıfa riayet etmek mecburiyetini 
hissetmekte ve evvelemirde mes• 
ken kirasını azatlmıya çalışmak· 
tadır. 

.Şimdiye kadar yedi, sekiz 

1 c- Siga__s_:t Alemi 1 

Bir Amerikan Ve Japon 
Harbi Neden Uzaktır 

( Bat tarafı 5 inci sayfada ) 

Sonra, Paris, New • Y ork 
piyasalarında büyük bir tesir 
busu le geldi. lngiliz ve Fransız 
hükumetleri gerek Tokyo, gerek 
Vaşington hükumetleri nezdinde 
teşebbüste bulundular ve itidal 
tavsiye ettiler. 

Tokyo, harekat·n·n yalnız bir 
asayiş ameliyesi olduğunu tekrar 
etti. Vaşington ise, Beyaı sarayın 
bir resmi tebliğini ilan etmekle 
iktifa etti Bu tebliğde, Amerika 
donanmasının bir senedenberi 
mukarrer olan manevraya çıkmış 
olduğunu bildirdi. Bu münasebet• 
le umum Amerika donanmaları 
kumandanı Amiral Prat New • 
York Times gazetesine şu beya· 
natta bulundu: 

Donanmamız manevraya çıkh. 
Hedefimiz Şangh ty değildir. 

Yal naz, eğer Amcn"kan 
tebaasının emniyeti tehlikeye 
düşerse bilhassa kadım ve 
çocuklan hımaye için, Şanghaya 
birkaç gemi g5ndereceğiı dedi. 

M. Hovverin riyaseti albnda 
toplanan hususi meclis te, şimdili~ 
intizar politikasından başka bir 
şeye karar veremedi. Bu karar 
Avrupanm ıu halinde ve bilhassa 
tahdidi teslihat konferansının 
arifesinde pek tabii görülmek 
lazımdır. Amerikanın garp mıo
takasında san ırka karşı berneı
ka.~ar büyük bir kin ve nefret 
hissi varsa da bu his. şark ta
raflarında hemen hiç yoktur. 
Sonra Amerika banlcerlerinin 
gerek Avrupa, gerek Japonyada 
yabnlmış büyük sermayeleri 
vard·r. 

Bir harp zuhurunda bu para
ların tamamen değilse bile kıs
men elden çıkmaları ihtimali bü
yüktür. Şu bale ve bugünkil ,e
raite nazaran bir Amerikan Ja-
pon harbinin patlamasına güçlük
le ihtimal verilebilir. 

jllpon milletinin, ne dereceye 
kadar kendi hükQmetile beraber 
olduğunu da bir başka gün an
latmıya çalışacağız. 

Jt Bestekar Muh.lia Sabahattin Bey neıaretinde 

BU AKŞAM - SAZA iLAVETEN 
Beyoğlu Mulen Ruj salonunda (Büyük Operet Heyeti) 

Bestekarın en muvaffak eserlerinden 

ASALETMAAP 
RAŞlT RiZA TlY ATROSU 

Bu akşam saat 21 ,30 da 
AKTÖR KıN 

Piyes 4 perde t tablo 
Tercüme eden: Mahmut Yesari 
Yann akşam saat 21,30 da 

DOLAPDERELI 
Bayramda gündüz ve gece 

Talebeye 30, 50 kuruş 

odalı apartımanda oturanlar beş, 
altı oda ile iktifa etmektedir. 
Bu hal Bertin ve Viyanada da· 
ba bariz bir şekilde görülmek· 
tedir. Bu şehirlerde ucuz aparb
manlara o derece tehacüm ol
muştur ki bunJaran kiraları 
% 20 - 30 nispetinde yükselmiş 
ve buna mukabil boş kalan 
büyük ve zengin apartımanların 
icar bedelleri yarı yarıya diif
müşlür. 

Bizde de ayda 70 • 80 liraya 
kiralanan kaloriferli, dört, beş 
odala apartımanlann hiç boş 
kalmadığına bakarak daha ziya· 
de mütevassıt inşaabn tercih 
edileceğine hükmetmek lizım 
gelir. 

Sual - Birçok inşaat şirket• 
leri, ucuz. fakat çürük ev yapı· 
yorlarmış. Halk bundan şikiyetçi. 
Bunun önünil almak mllmkün 
müdür? 

Ce .ap - Bina yapıp satan 
belli başlı büyük bir şirketten 
haberim yoktur. Yukarda söy· 
lediğim gibi bu ticareti milnferi .. 
den veya müştereken yapanlar 
daha ziyada kalfa Ye mimarlar 
ve bazı inşaat malzemesi satanlar 
veya kereste fabrikalı işletenler
dir. Belediye nizamab inşaat için 
birçok kayıtları muhtevidir. 

Bu kuyut liyikı veçbile tatbik 
ediliyor ve belediye kontrolünü 
ifa ediyorsa çürük in1aat olma· 
mak icap eder. Halk·n şiklyetini 
mucip olacak kadar çürük binalar 
yapıldığına göre bu kontrol vazi· 
fesinin layıkile ifa edilmediğine 
hiikmetmek lazım gelir. 

Maanıafih fena inşaat yalnız 
çürük inşaat değidir. Bir bina, 
fennin icap ettirdiği metanette 
olabilir vo fakat kullumlan mal· 

Saat 23,3() da 

YALOVA 
TÜRKÜSÜ 
lık musikili 

·ıs HBDt LEDIYf.SI 

komedL 
~~ ~ ~~ 

Beste kan 
Hasan Ferit 

Nakili: 

1 Galip 
Bayramın bir, 

günleri matina ve 
lerde zam yoktur. 

l ı il 1 1 

lf lif 111 
ıı 

iki ve 3 üncD 
su vııre. Fiat-

zemenin fenalığı yüzünden birkaç 
ay sonra derhal tamire ihtiyaç 
gösterir. Binaenaleyh inıaat 
işlerinde aıiitayakkız bulunmak 
lazımdar. 

Bu gibi mUşkOIAttan dolayı
dır ki paralarım emlike yabrmak 
istiyeoler ekseriya hazır bir bi
nayı emniyet ettikleri bir mimara 
muayene ettirerek ubn almayı 
tercih ederler • 

Sual - Mevcut binalara g&re 
bugünkü kiralar çok değil midir? 
Bu ifi bir kanun halledebilir mi? 

Cevap - Ticaretin her şube
sinde olduğu gibi bina ve kira 
işlerinde de muvazeneyi en iyi 
bir şekilde tanzim eden arz vo 
taleptir. iki sene evvelkine nis
petle bugün kiralar yerine göre 
% 1 O dan %30 hatta 40 a kadar 
düşmemit midir? Bu tenezzül 
bir kanun neticesinde husule 
gelmiş . değildir. 

Vaziyeti ticariyede sallb vo 
inkişaf hasıl olursa inşaabn bir 
tevakkf devresi geçirmek ihtimali 
çoktur; bu takdirde kiralarda 
bir tereffn huaule gelebilir. Fa
kat ikbıadt vaziyet bu tekilde 
devam ederıe umumiyet itibarile 
kiralarda tereffü değil, tenezzüle 
intizar etmek icap eder. Her 
halde bunun için bir kanuu 
lüzum olmadıiı kanaatiııdeyim. 
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F etbi Beyin Evlen<liğini 
Abdülhamit Dedi 

Duyunca 
Ki: 

Cennetasa Bir 
J. 

Hayat Sürmesine Dua Ederim 
NAKlı..I ZIYA ŞAKIR 

Hır lıakkı mahjazdur 

-224-

ıo M...t m 
Ahit Efendi bugiin biraz iyi

lefti. Abdülbamidin de Deşesi 

7crine geldi. 
U lıWI SSJ 

Abd611aamide geceleri fazlaca 
atq aeliyor. Bugün doktordan 
derece iatedi. Geceleri ateş 
ıeldifıi uman kendisi ba· 
luacak Te erteıi ı&nü doktora 
ı.aber •erecek. 

24 Mart m 
' ..... 916 

Bugiinktl gazeteler yine Ab· 
dlilbamide epeyce bir endişe 
membaı oldd. 

Gazetelerde, lngiitere bape• 
kilinin (Roma ) ya gelerek (Papa) 
ile ıörüttüjiinden babtolunuyor. 
Abdülhamit b11 ha•adis için 
eliyor ki: 

- Maf ümya, lngiltere Başve· 
kili bizim en büyük dÜflllammız· 
dll'. Biz (Cihat) ilan ett:~. Bütün 
lallmlan harbe iştirak ettirmek 
istedik. Şimdi o da Romaya gel· 
miş, Papa ile görüşmU • Hiç 
9llphesiz (Papa) yı kandU'mak ve 
bütiln ( Katolik ) milletleri aley
himize çevirerek bu soretle işi 
bir ( din kavı••• ) haline sok
mak istemiştir. Ben bu müllkata, 
bu manayı veriyorum... Fakat 
lupallab b6yle olmaz. Ç&nki, din 
kavgaları çok fena, çok tehlikeli 
bir ıeydir. Tarihte birçok c!msali 
yar. Allah esirgesin, eğer böyle 
bir ıey olursa, vaziyetimiz çok 
•ahim olur. s~:ıra, miitteEikleri
miz de aleyhimize dönebilir. Doğ
rusu ben, çok endişe ediyorum. 

Diyor ve ( Eb'i Salip ) mu· 
harebelerinden bahsediyor. 

• Abdillİıamidc geceleri yine 
atq geliyor. Mütemadiyen ( as· 
pria ) alıyor. Muntazaman ban
yosunu yapıyor. Banyodan sonra 
biraz hafifliyor. Kendisinin bütün 
ıüpheai, böbreklerinde bir rahat
aazlık bulunduğu merkezinde. 
liu gece doktora sarayda 
kalmasını rica etti. 

-Akşam -

Yemekten sonra Abdülhamit 
doktora haber gönderdi. Harem 
dairesine istedi. Kendisini muaye• 
ne ettirdi. Muayene olurken: 

- ( Aspirin ) aldıktan ıonra 
ağnlar biraz hafifledi. Fakat, bu 
ıekilde devam etmesine canım 
ııkıhyor. 

Dedi. Doktor, yine bazı tav
siyelerde bulundu .• Abdülhamidin 
canı, yine konuşmak istiyordu • 
Nuri Ağaya kahve ısmarladı • 
Doktoru da karşısına oturttu. Ev
t'ela Fethi Beyi sordu: 

- Fethi Bey ge!miş. Galiba 

Kaçak et almayıntz. 

Pa -ça et almayınız 

Çiinki hastalıklıdır. 

-·---------------------

1 

yakında da düğünü olacakmış. 
Ne zaman olacağına biliyor mu
sunuz? 

Dedi. Doktor cevap verdi: 
- Evet efendim. Bugece güvey 

giriyor. 
Abdülhamit, memnun bir halde 

mükabeie etti: 
- Y aa .• Aman kendisini g<Srür

senis benden çok selim söyleyi
niz. Tarafımdan tebrik ediniz. 
Bahtiyar olmasını temenni ederim. 
Aaah. ah... İyi bir kadına 
malik olmak, cennetin nimetine 
nail olmak demektir. Fena bir 
kadına dütmek tc cehennem aza
bından beterdir. Bunun için 
Fethi Beyin ( CennethA bir 

· hayat t&rmesi ) ne dua ederim. 
Allah ran olsun. Bizi buradan 
Se14niğe o gatürdü. GötOrllrken 
bize hOrmet gösterdi. Orada da 
lnsa bir müddet yanımızda kaidı. 
Elinden geldiği kadar bize ne
zaketle muamele etti. Bizi sık
madı. Bunlar, unutulur şeyler 
değildir. Zaten kendisi ı.eki ve 
hür fikirli bir zattir. Böyle fo
ıanlan çok severim... Birçoklan 
benim hakkımda bunun aksini 
iddia ederler. Bu iddiada bulu
nanlar, emin olunuz ki beni biç 
tanımıyanlardır. Bunlar, bana 
bBrriyet dtışmanı nazarile baktı
lar ve hakkımda birçok iftira• 
larda bulundular. 

Halbuki ortada bir hakikat 
vardır. Bunu bilenler de hentlz 
sağdır. Zaten saltanata ilk gel· 
diğim zaman Meırutiyeti ben 
ilin ettim. (lık Me-clisi Meb'uaan) ı 
ben açbm. Fakat iyi meb'us bu
lunmama11ndan meclisi kapamayt 
memleket için hayırla buldum. 
Hatt:ı, birader merhum bennz 
saltanatta iken, ya!li benim (ve
liaht) 1 ğımda, bir gün (Mnter
cim Rüştü Paşa) Jakabile ma
ruf Rüştü Paşa ile Mithat Paşa 
bana geldiler. O esnada (Maslak 
köşkü) nde oturuyordum. B:r 
müddet şundan bundan bahset· 
tikten sonra: 

- (Meşrutiyeti idare) , bizim 
hakkımızda iyi midir, fena mıdır?. 

Diye fikrimi sordular. Ben de 

kendilerine aynen şu cevabı ver
dim: 

- Meçhul Ozerine bOkr.ıolu
namaz. Hem, H'eL. hem, bayır ••• 

Dedim. Benim bu kısa cen
bımın ne demek olduğunu R6ftil 
Pqa derhal aaladL Eauen zeki 
bir •damdı. Pek memnun oldu... 
Ben, onlara •sdiiim cevapta 
hakh idim. Zira, meçhal &zerine 
hiçbir Rretle (beyam fikir) edi
lemez. Her teJde, daima bal Te 

uman nazv. dikkate abne. Ona 
g6re, fayidir; yalaat fenadır) deni-

lebilir. Nitekim ben aaJtanata . ' ıedim. Mefl"Utiyet ilAn edildi. 
Arada kısa bir müddet ge
çergeçmez, Reşit Paşa apan.uzan 
istifa etti. latifayt kabul etme
dim. Bilikia istifada israr g6ıterdi. 
Bu vaziyet beni okadar llzdü 
•e müteesair etti ki merakımdan 

~züm gazüm şiftf. Dit etimde 
bır apse hwrule geldi. Hatta o 
aebcple biz hafla (cuma aeJAm)-
lığına da çakamadım.. Kendisine 
tekrar haber yolladım. Saraya 
çağırttım. geldi. Beni yatağım 

içinde o halde g6rdU. Bu halim
den çok müteea&ir olarak af ta· 
lehinde bub111d11 •• ıoara: 

- Beni bırakınız. Onlarla 
yapamıyacağım. Yerime Mitat 
Pqayı tayin ediniz. Her halde 
Taziyet daha iyi olur. 

CA,,kan Yar) 

1 Sinema Ve T~qatrolar 1 
AI.KAZAR - .__ .. Eaır..a 
ALEMDAR - Şen llWhlm 
ARTls·ı lK - Ceh .. ne- lleleldul 
A 1 Rl - Am1 palJaço 
ELHAMRA - Kaçakcılar 
ElU VA L - C3l Cehenneal 
FERAH - Parlak Wr rnl 
t"RAN:>IZ t1Y AT~osu -Zenciler turupıa 
GLORYA - .Af k blilyalanm 
HiLAL - Kaııh ·~-dik 
KEMAL B. - Gec• H•dalara 
llAJIK - Ç ted L:> pn 
llcl.c.K - Monte Karlo 
rıULLI - Eatr Melike 
Ol'f..t(.A - Cebe-em Melelalerl 
ŞlK - Rac:..ı. Ea1r .. 1 

KADIKÔY S()REyy A SiNEMASI - R.n 
KıdUl 
O~ODAll HALE - Kuh PllM 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• jf • 

Size Tabiaiinizi Sögligelim ••• 
11 AHMET CEMAL BEY; Ça

lışkandır. Şah
sını allkadar 
eden mesail· 
de ateıin ve 
heycan lıdır. 
Ağır söz kal· 
dırmaz ifle
rinde dikkat 
ve ihtimam 

1 vardır. Koaur-

larının 1Uyu· 

undan endişe eder. J<ederlerini 

izhar etmek istemez, menf eatle

rindeo kolaylıkla feraiat edemez. 

1:: SALIM ALI EF. ı A111nklr
dar. Mihnet Ye 
meşekkate ta· 
bammW 1a.
terir, rababna 
düıkün değil
dir. Parayı is
raf etmez. Gö
zn pektir.Sert 
muamele ye 
mukabele e
der, mllcade-

leden ve bedeni faaliyetten çekin 
mez. Muhatabına az itimat gösterir. 

Fotofra/ Ta/alil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacalwnıs. 

Bugünün 

10 

ı 
-Anlıya111adını:ı BU müter

cim Bey.. Bu levha yazıhanedeki 
arkadaşlar için değil.. Dışardao 
ıelenler içindir. Bazaa kapıda 
Hasan bulunmuyor. Yabancılar da 
bilmiyerek buraya dalıyor. Bunun 
için, dün Beyefendiye ben rica 
ettim. Bu le.hayı astırdım. Ka
pım kilitli değil. işi olan arka
daşlar daima teşrif edebilirler. 

Dedim ve afke ile kapıyı ka
padım. M6tercim, kapının 6n&n
de birkaç aniye durduktan IOD• 

ra JlrldL Koridorun aihayetio· 
de bulanan oclasaaa fireli. 

Çantama açtım, ciıara pake
tini pbrdı-. Bir dpra yaktım. 
Healb ~ nefea çekmi§tim ki 
Sait B. ıeldi. Doinaca odama 
sfrdl. 

Bir iki dakika aonra benim 
odama ıelecejioi bildiğim için 
cigarayı söndürdüm. Dün yarım 
kalan bir kAgıdı makineye koya• 
rak yazmıya başladım. 

Hergün onun odama gelme
me&1 ıçın dua ederken buglln 
dört gözle bekliyordum. Beş da· 
kika.. on dakika.. bir çeyrek.. 
yarım saat ... hatta bir saat geç• 
tiği halde Sait Bey g3rilnmedi. 
Odasma girdiğinden emindim. 
!çerden sandalye gıcırblannı, kA· 
ğıt yırtılmaların işitiyordum. Aca· 
ha onun hergünkll itiyadını 

birdenbire değiştiren ne olmuftu? 
Ben bunu düıünürken, onun 

aellİ geldi: 
- KeTser Hanım! •• 
Dar3ın ve ağır bir sesle 

oturduğum yerden cevap verdim: 
- Efendim? .• 
- Biraz tqrif eder misiniz? 
Yı•q yavaş kalkhm. Ara 

kapı11m açtım. Çatkın bir çehre 
ile ODa yaklaştım. O, dalgın bir 
tanda elime bir kiğıt parçası 
vererek: 

- Şu adresi bir zarfın 6stüne 
yazınız. Fakat, damgalı zarf 
olmasın. 

Hiçbir s6:a sCSylemeden kAğıdı 
aldım. Odama geldim. Makineye 
damgasız bir zarf koyarak adresi 
yazdım. 

Yoıgatta, Camiikebir mahal· 
lesinde tellal Recep Ağa vasıta
sile Düriye Hanıma: 

Ayni ailk(inet ve ayni çatkın· 
lıkla zarfı götürdüm. Masasımn 
llltüne koydum. O esnada Sait 
Bey &nllndeki mektubu bitirmiş, 
imsabyordu. Tam geri dönece
tim zaman birdenbire baflnı 
kaldmh. Her zamanki gibi, lk
den evvel g61miye bqlıyarak: 

- E nasılsınız bakalım Kev
ıer Hanun?. Ne var, ne yok? •• 

Ben, daha ziyade kaşlanım 
çatarak cevap verdim: 

- Sağlığınız efendim. Batka 
bir ıey yok. 

- Ne o. rahatsız mwnu?. 
- Hayır efendim. 
- Haııiya ıöyle biraz, ıey 

gibi ıördüm de.. . 
_ Bir teY yok efendım .• Yal-

mz biraz camm sıkkın ..• 
- Hayır ola.. bir ıey mi 

oldu yoksa 1 
Ben, müteessir bir tav1r ala

rak 6oüme bakbm ve cevap 
yerdim: 

- Kapıma bir llvha yapıfb· 

Romanı 

Yuaa: Z. Şaki,. 

nlmlf. Doğrasa bana hiçbir 
mana veremedim. 

Sait Bey bana birdenbire 
tt•ap veremec:li. Önüne baktı. 
Elindeki kalemin ucunu ağ
ı.ına aldı. Dudak1annı büke 
Lake ve sesi titriye titriye 
cevap verdi: 

- Bunda can s1lnlacak ne 
var ?.. MalCim ya, herkes yerinde 
oturmab, işile, güciJe meşgul 
o1malı. Dün Fahir Bey .•• 

Derhal sözünü kestim. Adeta, 
mlk:adeleye hazır bir vaziyete 
ıirerek: 

- Affedeniniz Beyefendi.. 
Dh Fabir Bey, it için gelmişti. 
Hem ele kendi iti ip. değil •• Bil
ı.a... *ill ifinizila doğra g&r&l
meıi için... Fahir Beyin gilnahaaı 
.tıp al-a•ıza br11amam. Fakat 
bu metelede, benim pb11m da 
alikadardır. Eğer aklınıza fena 
bir fikir geldi ise, çok teeuif 
ederim Beyefendi. Dedim. 

Sait Bey, Şiddetli bir yağ
mura tutulup ta korunacak 
aaça1' alb anyanlara benziyordu. 
Gittikçe masama (izerine eğiliyor: 

- Haşa efendim.. Haşa •.• 
Diyor •e sonra kelimeleri 

ağı.anda dolattıra dolaşbra izahat 
veriyordu: 

- Ma16m ya.. Biz, Anadolu
luyuL. Öyle kadınların yanına 
girip çıkanlardan 'hoşlanmayıL 

Derhal cevap verdim: 
- Ba dilfGnc:enize ~k mem

nun oldam Beyefendi. Fakat rica 
ederim; kitip efendiye emredi-

nb de bari bir le-.ha dz, 1fU ara
azdaki camh lrapya yapıftımn. 

Sait B. darda. Ce•ap -.cre
miyorda. Fakat ynzn idcta mos
mor ohaOfhl... Pek ileri Tardı

ğımı anladım ve ıimdi mahirane 
bir ricalle Yaziyetimi kurtarmak 
için sesimin tonunu derhal de
ğiştirerell: 

- Beyefendi, müsaade bu
yurursanız, size fikrimi açık 

ıöyliyeyim. Ben burada Gcrctli 
bir memurum. Verilen her emri 
icraya mecburum. Eğer işime 
gelirse yahşınm, i,ime gelmezse 
çıkar giderim. Benim asıl dü
şündüğüm, sizin mevkiinizdir. 

Sc1it Bey, birden bire ne 
demek iıtediğimi kavtJyanıadı. 
Sordu: 

C Arkalı Yar t 

.__ .. 9 Şubat x 

Matbuat Baloszı 
- llaksim sal..Sarıada -

Zengin bir program1a mükem
mel bir surette verilecek oLn 
Matbuat Balo•a pek gü~icJe da
ntlilerl toplayacak ve pek canp 
olacaktır. 

Ressam ve ıan'etkarJarımıı n 
bu buıustaki mesaisi bilhaHa 
yan\ kayitlu. Diğer taraftan baloda 
yerli mallarımmn nef set ni teş i 
için Matbuat Balosu p.:k rü J 
bir saha olacaktır. 

Ş'mdiden} rli malı c'rlcn 2 

müracattle l cJiyeler ver mck 
relile muz. heretler·:ıi v:ıdctm 
tedi ler. Bu Ledıyer er h çbir lt -
del mukat:ili olm:ı tsı ,, ba' 
gelen davet!Uer arası ıd.:ı te' ı 
edilecektir. 

Güz.el kot'yonlar hazırlan•m: . 1 
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- Kızım Doktor: Semi Ekftm• • 

e 
Ma 

di Menaf iini Ahlik Ve Hak 
• 

esi Altında Saklıyan lngilizler 
Gladistone bir gtin bu haki· 

kati ilin etmişti. Hukuku düvel 
ilimi, sulhçu tam bir lngiliz. 
Greyin selefi ve nümunesi olan 
bu zat, üçüncii Napolyonun Bel· 
çıka hakkındaki arzular1na dair 
Bismark tarafından yapılan 
ışaata 1870 lo verdiği cevapta: 

" Hürriyet ve istiklilin kur
ban edilmesine seyirci kalmak 
bizim için kabil olamaz.. Demişti. 
Bu hakikati kendine has bir 
urette lüzumu miktarında say-

4emişti. 

Filvaki fhtflAf halinde olan 
her iki hükumete birden lngilt.,. 
renin Belçikaya dair kefaletini 
bildirmişti. 

Bunun bir sebebi hukuku dn
'Jele mfiraat etmekten ibaretti; 
ikinci sebebi kara devletlerinden 
birinin pek fazla inkişah ihtima• 
tine karşı kendisini teminat albn· 
da tutmaktı. 

Bilton bu menakip bugün 
kabinenin fikrinde idi, daha 
sonra bütün harp senelerinde, 
İngiliz me afiini ahlik perdesi 
ve bak dostJuğu maskeleri ar
kasında saklıyan lngiliz kavminin 
fikri de bu merkezde idi. 

Bilhassa Loit Corç'dır ki 
bütiin harp senelerinde parlak 
outuklarile hukuku beyneddüvel 
nazırlığı yapmış ve bilahare 
Versayda kaybetmek üzere 
Avrupanın vicdanım bu noktada 
teksif etmiş ve kazanmışh. O 
pekalA biliyordu ki ordusu gö
ıııüllillerden mürekkep olan bir 
d ·vfet: milstemlikeleri •••• ya uzak· 
1arda, yadellerde büyük, müsta• 
kil, tariz ve tenkide müsteit 
şah!4iyetler teşkil etmiı olan bir 
devlet. •• Avam Kamarasının adi 
bir ekseriyeti ile bu harbe gir
miye kafi değildi. 

Buna gerek kendisinde •e gerek 
Çörçil de İrlanda meselesinin 
18pllğı iktidarın muhafazası kay• 
psuou da ilave edioiz. Muha· 
fazaklrların bir kere daha zayıf 
düşmeleri mücerret muharebeye 
girjlmesine bağlı idi. Çünki 
harbi istiyenler heryerde olduğu 
ıibi bunda da iJte bunlar 

Zekat 
Ve Fitre 

• 

• 

Her 9eno oJduj'U gibi bu •ene 
de zeki~ ve fitreler Tayyare 
Cemiyeti t~şk'lita ya•ıtaıUe top
lanacak •e haaılat T a"are, Hl· 
mayei Etfol .-e Hillliahmer Ce
miyetleri ara.anda tak.im edi· 
lecektir. 

Hava kuvvetlerimizin takviyo
ıine~ Ye hnyır işlerine Jııl'dım için 
ıckat ve fıt!c en ~üzel bir fır
ti• ttır. Zel.at •e fitrelerimizi 
Tayyare Cemiyetine vermek bir 
v ~tan borcudur. 

Fitre miktan aşağıda gös
tcrUıniştir: 

Ala Orta Edna 
t K. K. K. 
J Hurma 208 O O 

Üzüm 1851 56 18 

1 
Arpa 16 15 13 
Buğday 12 10 8 __ _.. 

1 

Cephelere lopçu akını 
Lortlar, çiftçll~r idi; halbuki 1 ğildi, Grey de mfttereddit bulu· 
tüccardan, ameleden terekkfip nuyordu. Tarih huzurunda Mak· 
eden liberaller her yerde oldu· yaveUik yapmamış olmak için 
ğu gibi ıulbüo masuniyetini muhtelif dört mütevassıt teklif· 
istiyorlardı. ten en iyisini bulması li· 

Şayet liberaller o zaman bD· zımdı. Kendisi sulbü severdi, 
kômetle birlık hareket edecek· lngiltereyi harbe sürüklemekte 
lerine muhalefette bulunsaydılar, hiçbir faydası yoktu, fakat öyle 
muhafazakarlann harp ateşlerini hissediyordu ki, gere!< şahsi şe-
kırmış olurlardı.. Fakat bu su· refi, gerek memleketinin namusu 
retle muhalifleri tarafından kuv- dostlarına karşı taahhüt albnda 

vet1endirildiklerini hissediyor- idi ve son günlerde, gittikçe da· 

Jardı. ha ziyade ittifaka gösteklendiğini 
Maahaza bu son gllnlerinde iyice farkediyordu. 

kararsız olan yalnız kabine de• ( Arkuı var ) 

Seyyah. Celbi için Yu
nanlılar Nasıl Çalışıyor? 
Yunanlılann Başka Memleketlere 

Gitmemeleri İçin Tedbir Alınıyor 
Atina, ( Hususi ) - Her 

memlekette iktısadi buhran var, 
fakat her memleketin de milli 
teşkilatı, buhranın o memlekete 
düşen yükünü tahfif etmek için 
kendi faaliyet sabalan dahilinde 
mütemadiyen çalışıyorlar. 

Bu cümleden olarak burada• 
ki turizm teşkilib büyük bir 
faaliyet ibraz etmektedir. Yuna• 
nistana seyyah celbetmek için 
muhtelif lisanlarda neırettiği 
risa!eleri dünyanın her tarafına 
dağıtmıştır. Bu risalelerde meb
zul resimler ve haritalar Yar. 
Haritalarda bütün memleketin 
vesaiti nakliye ıebekeleri, bah· 
ri münakalati, şehirler arasındaki 
mesafeler mufassalan gösteriliyor. 
Bütün memlekette göz alacak 
nekadar kara ve deniz manza• 
ralan varsa hepsinin ayrı ayn 
resimleri alınarak risalelere ilive 
edilmiştir. Bu resimler arasında 
eski Yunan ve Makedonya asan 
atikasına büyük bir mevki ve
rilmiş, her harabenin altına bir 
hayli cazip tarihi malumat ya· 
zılmıştır. 

Bu asan atika resimleri me
yanında Yunanistanın Türk ida
resi altında bulunduğu zamana 
ait olanlan vardır. Fakat bunla-
rın Türk asan oldup meıkilt 
geçirilmektedir. 

!sici Türle oorından olması ,ole 
mrılıt~m•l ogma fi• tahta bir 

kapı ki, Yanan tarlzm 
kitaplarında resmi Pardır 

[Yuaaa aefta eHZClliflade t•ht•eıhk-
olmadığınd• a ba eaerhı bir TQrk 
eıert olmuı da makuldUr.) 

Diğer taraftan bu turizm 
teşldlatı her sene Y unanlstandan 
yabancı memleketlere tenezzüh 
için giden Yunanlıların bu ihti
yaçlarını dahilden temin etmek 
için timdilik memleketin dört 
muhtelif tarafında dört b&ynk 

-
DUnkU Kısmın Hulasası 

irfan, karıaı Seniyeye işi çok 
olduğunu, ancak yemekten 
aonra gelebileceğini aöyliye-
rek evinden çıkmış. sevgilisi 
Cevzanan yan?Da koşmuştur. 

O gün, Seniye ile evlenmele
rinin beşinci yıh olmasına 

•e karı11nın bu habrayı an· 
masana rağmen irfan yine 
Cevzaya koşmaktan men'i 
nefsedememiştir. Fakat 
lrfanm bu aşkı, karısına 
olan 11efkatinl •ihnemiştir. O, 
Seniyenin sabır ve tahammü
lünü çok takdir etmektedir. 
Cevzanın aparbmanına gel· 
diği zaman ise hizmetçi ken• 
disiae bir mektup vermi,tir. 
Cavza bu mektupta, kocasın· 
dan aldığı bir telgraf üzerine 
hareket ettiğini bildirmek· 
tedir. Halbuki Cevza ona bir 
kocasa olduğunu biç ıöyle• 
memişti. 

irfan bir müddet şaşkın, ol· 
duğu yerde kaldı. Kocasanın ya· 
mna.. Demek bu kadının bir 
kocası vardı. Nerede? Cevza 
ona biç bund:ın bahsetme -
mişti • Her halde bu sergn. 
zeşt bugün nihayet bulmuştu. 
Buna boyun eğmekten başka 
çare yoktu. 

lrf an içinde bir boşluk ve 
bllyük bir yeis hissederek apar
t.mandan çıktı. Bir müddet ne 
yapacağını tayin edemeden sokak· 
larda dolaştı. Bu kadının kalbinde 

bıraktığı boşıuğu nasıl dolduracakb? 
Bir müddet düşündükten sonra 
omuzlarım silkti. Şimdi yapıla· 
cak hiçbir şey yoktu. Madamki 
Cevza gitmişti. Uğurlar olsun 
demekten başka çare yoktu. 
irfan böyle düşündükten sonra 
içi biraz rahat etti. Hiç olmazsa 
kansı artık ısbrap çekmiyecekti. 
Kendisini bundan sonra onun 
saadetine vakfetmek dnşüncesi 
lrf anın dudaklarma bir tebessüm 
getirdi. Eve gitmeden evvel biraz 
kendine gelmek istiyordu. Bir bi
rahaneye giderek fiç dört tane 
duble içti. Sonra bir sinemaya 
gitti ve saat ona doğru evine 
avdet etti. 

Seniye pembe abajurlu bir 
lambanın altında kitap okuyor
du. Kocasmı görünce ona doğru 
giderek: 

- Bu akpm benim hatırımı 
kırmamak için erken geldiğine 
okadar memnun oldum ki tasav
wr edemezsin. 

Dedi. Zavalh Seniye bu ufa· 
cak lutuftau bile memnun olu· 
yordu. 

irfan karısının bu haline mn
teessir oldu. Birden karısının 
ellerine sanlarak ondan af talep 
etmek, hakikati itiraf etmek ve 
k&tll gtiolerin bir daha avdet 
etmemek üzere geçtiğini söyle-

misafirhane tesisine karar vermif
tlr. 

Bu pansiyonlarda yemek te 
memleketin piyasalanna nazaran 
kabil olabildiği kadar ucuza 
maledilecek ve bu fiatlar her 
zaman koatrollu olararak ilin 
olunacaktır. 

Yunanlılardan birçok ailenin 
yaz mevsimini lstaubulda, Boğa· 
ziçinde geçirmiye hazırlanmakta 
oldukları s5yleuiyorsa da Turizm 
teşkilibnan bu faaliyeti yüzünden 
latanbuluıi bu misafirlerden mlls· 
tefit olması biraz füphcli görün-
mektedir. 

mek ihtiyacım duydu. Kansının 
yanına oturarak yavaşça elini 
tuttu: 

- Seniye, dedi, yann izdiva• 
cımızm senei devriyesini layık ol
duğu gibi tes'it edeceğiz. Son 
zamanlarda seni okadar bedbaht 
eden o elim macera arhk maziye 
kanşb. 

- Hangi macera?.. O geç 
vakte kadar seni alıkoyan işler 
mi? 

- Seniyeciğını. Artık yftzle
rimizdeki maskeleri atalım. Benim 
bütün deliliklerime şimdiye ka· 
dar sabır ve tahammül ile mu
kabele ettin. Fakat arbk bu 
kadarı kafi. Fazla lizülmeni lste
miyorum, senin güzel gözlerinin 
ağladığını istemiyorum, anladın 
mı? Zaten o, geçici bir hevesten 
ibaret idi. Hakikatte ben yalnız 
seni seviyorum. 

Seniye hayretle doğruldur 
- T abil yalnız beni sevmen 

lazımdı. Yoksa. •• 

irfan bilisebep kendini teh
likeye attığını anlamışb. Fakat 
artık geri döoemezdL 

Seniye şimdi ayağa kalkmıı 
bagmyorduı 

- Ne demek istiyorsun, tay· 
leseoe? Ben neye sabrettim ?Han· 
ği geçici bavesinden bahsediyor
sun? Ah .• ben şimdi anlamaya 
başla yorum. 

Seni gece yarılanna kadar 
dışarıda tutan o mühim işler 
kuyruklu bir yalan.. Sen metre
sinin yanında kalıyordun.. Ah 
sefil.. 

irfan o kadar pşırmışb ki 
kendinde itiraz edecek kuvvet 
bulamıyordu. 

- Ben zannediyorum kl .... 
Zannetmiştim ki .•• 

Diye kekeledi. 

- Ne zannediyordun? Bütün 
bu kepazelikleri biliyorum da 
hazmediyorum mu zannediyor
dun? •• Ah ben ne saf, ne cahil, 
ne budala bir kadınmıfım.. Se
nin gibi herife emniy~t olur mu?. 
Seni mazur göreceğim ha?. Kat'i• 
yen, seni kat'iyen affetmiyeceğim. 
Benim gibi zavallı bir kadına 
hiyanet etmek!.. 

Seniyenin g&zleri hiddetten 
ateı saçıyordu. Bir deli gibi 
odada gidip geliyordu. Konsolun 
Dstüode duran kıymettar bir 
vazoyu yere atarak parça parça 
etti. 

irfan bir köteye btızlllmtış, 
yaphğma nadim: 

- Ben ne ahmak bir herifim, 
ne diye ukalllık etmiye kalktım. 
Mademki karımın bir ıeydea 
haberi yokmuş .• 

Diye kendini yiyordu. 
Fakat lrfan, bu kırdığı po

tun cezasını çekti. Kendini bir 
daha Seni yeye affettiremedi, git ti. 

Fütürizm 
Vo 

Marinetti lıe Mlinakaşamız 

Yazan : Peyami Safa 
Üçüncü Makale 

Yarın 
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' Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDİ KİMDİR 
O Gün, Memlekette İlk Defa Medeni 

• 
Bir isyan · Havası Esti 

- --
-88-

Vaziyeti arkadaşlanma anlat· 
tim. Memleketi terketmek niye· 
tinde değildim. Bu takdirde tev· 
kif edileceğim muhakkaktı. Bina· 

enaleyh kazaya rıza göstermek· 
ten başka yapılacak birşey yoktu. 

Tevkif emri geçikmedi. İlk iş 
olarak nezaret altında hapisha
neye gittim. Hlidise çabuk du· 
yuldu. Bu mıntakada köylil ce
halet içindeydi. Hint kongresinin 
ismını bile işitmemişti, fakat 

kendilerini boyunduruktan kur
tarmak istiyeo bir adamın gel· 
diğini ve belki ~iftlik sahiplerinin 
emrile derhal tevkif edildiğini 
işidince işini gücünü bırakarak 
ıehre doldu. Ve o gün bu 
memlekette ilk defa olarak 
medeni isyan havası esti. 

Mahkeme salonu, civarındaki 
ıokaklarla bırlikte hıncahınç 
dolmuştu. Hükümet endişedeyd_i, 
tevkifim için ortada meşru bır 
aebep mevcut olmadığına 
nazaran m&ddeiumuml mahkeme
de ne gibi bir iddia serdedece· 
tini düşünmekle meşguldü. Fakat 
aradığını bulamayınca daha ilk 
ıöz olarak muhakemenin talikini 
iatedi: lşio sürüncemeye dökUl
mek istenildiği lşikArdı. Buna 
mini olmak için derhal ayağa 

bıkarak: 
- Ben mDcrimim, dedim, çtln· 

ki hükümetin memleketi terket· 
mek hususunda verdiği emre 
riayet etmedim. Bu vaziyet kar
şısında muhakemenin taliki mev· 
zubabs olamaz. 

Muhakeme başladı ve karara 
talik edildi, fakat bu karar 
hiçbir zaman okunmadı. Çiinki 
umumi valinin emri ile Müd· 
deiumurni iddianamesini geri 
almışt . ; serbest bırakıldım. 

* Bu hAdiseyi müteakıp önllm• 
de geniş bir ufuk açıldı. Alelii· 
sul hükumet te bana bir mektup 
göndermiş: 

- Arzu etliğiniz takdirde 
resmi kuyudata da müracaat · 
edebilirsiniz, demişti. 

Dört beş kişiden mürekkep 
küçük bir tahkik heyeti teşkil 
ettim ve köylüleri çağırarak ifa
delerini almıya başladım; çok 
zaman geçmeden hakikat meyda· 
na çıktı: Anlatılanda mübalağa 
yoktu; köylü burada yerden yurt· 
tan mahrum, sadece bir kuru 
ekmek mukabilinde bir esir ba • 
yah yaşıyordu. Bunun haricinde 
yevmiye almıya muktedir olanla· 

=----:::=.================= 
9m_,-Şayanı dikkat-.-. 

bir teklif 
Yalnız 75 kuruş gi>nderiniz. 
Mukabilinde RcisicUmbur Hz. 
nin tabii büyüklükte, sao'at
karane bir büst portrelerini 
elde edeceksi,1iz. Türkiyenin 
bilümum Rk .... ı Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posla mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANSE. 
lıtıklal cn<fd,.al No. 128 Beyoğlu. 

1 

rıo ellerine ge~ para ile gthıde 
azami kırk paradan ibaretti • 

lf. 
Büyük çiftlik sahiplerini g3r-

miye ve bunlann nezdinde köy
lülerin vaziyetlerini ıslah İçin 
azami tatblıkla teşebbüste bu· 
lunmıya karar vcrdiın, Bu efen
dilerden bil' kısmı beni kinle, 
diğer kısmı Iakaydile, en niha· 
yet bazıları da nezaketle karıı· 
)adılar. Netice çıkmadı. 

[Mabadı yarın] 

Yeni NeŞ_!!J!at 

Medeniyet 
Üçtinctl sayısı zengin ve mn

fit mündericat ve birçok 
resimlerle intişar etmiştir. Beı 
kuruştur. 

r------------------.. 
Ekmeğinizi tartınnız. 

Narh tarb üzerinedir. 

Aldanmayınız! .. 

'-----------·----------.-.. ................... 
fotoğraf Talı/ili Kaoonu 

Tablatlnlıl 8ğre11,.ell &.t"1oruıaıa 

fototrafıaau 5 adet l11ıpo11 ile ltlr 

IL:ıtte ır8aderlal1. Fotojrah111a ma1a 

taltWW " iade eclll,..... 

lalın, ..... .. 
... , ...... , l 

Foto}nl latlıar 

edecek ml l 

-
fo.otrafıa kllt••I 30 kurUfluk pul 

muk,.hllln<fe önderllebllr. 

Siz de yavrunuza kuınbara alınınız! 

{ Türkiye İş 

HASAN ZE YT.İN !*YAGI: 

SANTRAL-BAR 
:'}ayra 11 

Beyoğlu - Galatasaray 
HER AKŞAM 

N 
A 
N 
D 
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s 
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E 
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Muhterem müşterilerini memnun etmek emelile hiçbir 
fedakarlıktan çekinmiyen 

= 

«REHBERi TiCARET» MAGAZALARI 
kendilerine gösterilen teveccüh ve itimattan dolayı alenen 

izhan teşekkürü vecibe addeyler. 

Bilumum yerli mallar üzerinde 
FEVKALADE TENZiLAT 

Avrupadan gelen emsaline faik olan 
iPEKLi ÇORAPLAR • A('.jIR iÇ ÇAMAŞIRLAR - KADIN 
ERKEK VE ÇOCUKLARA MAHSUS HER NEVi ELBiSE
LER ·İPEKLİ ÇORAPLAR· KADIN VE ERKEK ELDİVENLERi 

•• saire fiatleri rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 
Bu bubraoh ııamanlarda, mubayaatını1.1 1apmazdan evvel 

REHBERİ TİCARET 
SORİANO VE HANANEL 

ISTANBUL ANKARA 
tulıaffye mafaularını dyaret etmenb menfaatiniz icabıdır. 

Nefla ve mütenevvi çetitlerde her nevi tuhafiye - Cıbaz takımlan • 
Kadın ve erkek çamatarları - Çocuk elblaeleri • Korseler • Hazır ve 
ıamulama ıömlekler • Şapkalar • Minimini Ja•rular levazımab 

n 1aire bu!acakaınız. 
münasebetlle mevcut fırsatlardan istifadeye 

Bir nyaret ispab müdd~ya kafidir. 

BA YRAMLIKLARINIZI 
EN UCUZ! 

Os. FERUH ve SENAI KAZMIRCI 
İstiklal caddesi 303 No. 

BEYOGLU ŞUBESiNDE BULABiLiRSiNiZ. 

ÇÜNKÜ 
Umum tuhafiye eşyasını elden çıkarıyor. 
Kundura , elbise ve hediyelik eşyalan 

Görülmemiş Ucuzluktadır. 
Mağazamıza gelenler fırsatı kaçırmamı, demektir. 

ŞEKERCİ SALİH AHMET. 

BAYRAM ŞEKERi 
130 KURUŞ 

Yerli Alpullu Şekerinden Mamuldür 
Satış mağazası : Galata, Karaköy, Havyar hanı kapısı karşısında 

1 lmalithaneai; Galata, Karaköy bar':lcçi yanında 
Şubesi; Kadı köy, 1skele caddesı No. 2 

Doktor ALI VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK. UNU 

Çok beıler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini. çoktur. Meme-
deki çocuklar için yegane bir gıdadır. içindeki tarıfcyi dikkatle okuyunuL 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

Haatalıkluda içilir. Ye

meklerde Ye aalatalarda 
&ea1etİM pafaa )'91dur. 



BAYRAM EKERLERINIZI 
meşhur 

zade 

• 
1 

ticarethanesinden alınız 

Bahçekapı, Beyoğlu, Pangaltı, Karaköy, Kadıköy, Ankara 

Galatasaray Spor Klübü Riyasetinden: 
KlübtlmjziltJ 8 ıııbat pazartesi a!qamı To1catlıyaada vereceği s ea 

nelik mutat aile ziyafetini mn.tevll olan hastalık dolayısile 3 mart 932 
pe11embe akşamı saat 10 a tehir etmiJ olduğunu davetlilerimizin na• 
zarı dikkatine arzeyleriz. Heyeti idare 

HILALIAHMER 
Gazetesine ilan vereceklere: 
Hilaliahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Ramazan bayramında İatİfar etmiyecek olan yevmi gaze-te-le-rin
yerine ber tene olduğu fibi bu ıene de mllmtaz bir tahrir heyeti 
idarelinde ve nefüı bir tekilde Ankara ve lstanbulda neşre
dilecek olan HillH•lımer gazeteıine illa vermek suretite Ce
miyetimize muavenet anuaunda olanlano lıtanbul K&hraman Zade 
Hanmda "Resmi lılnıar T. Ltd. ,5irketi" ne müracaatlan. 

ilin leretleri yedinci Ye aeldzinci sahifelerde tek sntunda be
her santimi (ao) albnca •e be,ioci sahifelerde (40) kuruştur. 

Wi,.el UMUDI,.. lftlU .. atık ft kunobi11Uk ballhacla bayilk 

F 0,.1S YAs1f ••t 1 

ŞARK MAL 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

DEM RAKI FABRİKASI 
Şehrimizdeki mGıkırat fabrikalarinın en kıdemlisi olan ALIÜLALA 

O E M rakı fabrikası bu kere ayni fenni şerait 
dairesinde safi üzümden ve halis 

an ıaondan mamul f&yf'!t leı:zetJı. ııhht Ye mÜştehJ 

Kiıosn 200 kuruştan L u·· K s rakısm• piyasaya 
45 dereceli ali çıkarmıştır 

DEM RAKISI 
Gram: 1000 600 500 300 250 200 150 100 
Kuruş: 250 150 125 75 6~,5 50 37,5 25 

LÜKS RAKISI 
Graqı: 1000 600 500 300 250 150 100 
Kunq: 200 120 100 60 50 30 20 

ket iki rakıi_ı _ ra11ılrren bakkalınıı len lıte1inlı 
Bir tecrübe kafidir 

ahrsanız sizi de kazandırır 
, ; ... ~ . ;.: • .ı .. - • - .. - • • 

..... . • f • 

• 
iş Bankası 
Asri Bir 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 

•• •• 
1 
1 

Mamulib 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır. .. 

.. ~--· • t • • . - • .. ... 
kuştüyü yastık •• •• yuzu ile kuruş 

lıtanbul'da Çakmlkçılar, ıandalyacılarda Kuıtüyü fabrikHt yüzile tilte 
12, yüıile yorıan tS, yağhboya yutık S UrayA, ku ~tiiyünun kiloıu 100 ku

ntftaa bqlar. "-ttlrl k•••ılaraa w "8ıf nrdar. Ucaı Mtıhr. Tel. 1"27 

---• Muhterem ---.. 
Ankara halkına müjde 

Ankara Tel Gu lttlaalladeld 

Şeyh zade Kamil 
mahtumları 

Ankara ıubeal 

Büyük kumaş mağazası 
1 Şubat 9: 2 taril • !c-n ltlbuea Ad· 

u,. Saran ı r • ıd ı G.:nç •i• apartına• 
m albadald yeni maiu•r• naklet.ittir. 
M•kezl bulanan lataabulda Sultaahama• 
maıadald ••tuu ında ea ylkaek demen• 
terdeki kuaaaflan Aaksa ıuheılade de 
bıalabllccelAlal&. Kwaatlan urif " fi· 
atlel' rekabet kabul ebalyeeek derecede 
ehYeadlr. Muhterem Aakara halkıma bu 
defa maiuamıu teırlflerl kendi men

.. __ fatleri lktııuıaclandar. --· 

-DiKKAT 
Her I~ mGea.tr değildir. 
Her Ulna lnanmaJtmz. 

GLAN O OK RATIN 
Methur Prof. Brown Sequart 

•• Stelnah'ın ketfidir ve terkibi 
HORMON •• lesitindir, unl1etten 
alınnuthr. 

ADEMi iKTiDARA BEL 
GEVŞEKLIÖINE VE ZAFi-

YETi UMUMiYEYE 
kartı kat"t 1qlne clnadır, erkek kallm 
farla 1oktur. Her ecaaaede buluaur, ICa• 
tulU 200 kl11'11ftur. 

Umumi depoıu, latanbulda ZAMAN 
ecza depoıudıır, 

Or. BEYLERE ~J::~~ı ~~~': !::.~ 
kabtllndc meccanen gönderilir. 

TERMOJEN 
THERMOGENE 
Lapa, yakı, merhem ve eair 

ilaçlar yerine faideli bir surette 

kaim ve mehazırdan aridir. 

Botun eczanelerde satllır 


