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Halkın Sesi J 
Onlarda Ve Bizde 

Seyyah İşleri 
Atinadan gelen babeler, Ya· 
nanhların nyyab celbi için 
fok çahşbklannı bildiriyor
Jar. Yunanblu bununla da 
kahnamış,Yunanblann da bat
ka memleketlere ~idip para 
1arfetmelerinin lnüne geçmek 
için memleketin gezilecek 
en güzel noktalannda dart 
MiyOk mlufirhane !yapmıtl•r. 
Halbuki bi:r.im Turioı Klüpte 
faaliyet içtimalara inbiau 
ediyor. Dün, bu bahis clrahn• 
·da, ba11 kimselerle görüftük, 
bak1aaa bize ne dedilen 

Ath Bey (Sıra1enllude 25) 

-Müthiş ikbsat buhram karşı
aında butün milletler memleket
lerine hariçten para sokmak 
için her çareye baş vuruyorlar. 
Bu teşebbüsler arasında seyyah 
celbi meselesi en başta geliyor. 
Bir memlekete seyyah getirtme-
nin en mühim amili de o memle
keti reklamlarla zengin ve gezici 
memleketlere bakkile tamt· 
maktır. Ben bizde bu işin hakkiJe 
yapıldığına kani değilim. Vahiy 
ve ilham devirleri kapanmı br. 
Hatifler ecnebi memleketlere 
gidib te ••lstanbul ve Türkiye dün· 

J&nın en güzel memleketidir. Oraya 
gidin" diye herkesin kulağına 
fısıldamaz. Belediyemiz ve Turing 
K1üp zaman zaman güzel bro· 
flirlerle memletimi.zi harice 
tanıtmahdır. 

.er 
laweı Be)' (Oıldldar Batlarbata 10) 

- Türkiye, Küçük Asya 
d6nyanm ve tarihin en kıymetli 
bir incisidir. Bugünkil toprakla· 
nmız Yunan ve Avrupa medeni· 
yetine befiklik yapmışbr. Top· 
raklanmızın her Lkanşında binbir 
tarih batıralan ve eski eserler 
vardır. Müzelerimiz f(>k zengindir. 
Bizans eserleri de bizdedir. Bakı· 
nı.z Yunanistan zengin asarıatika 
resimlerile dolu reklamlar neşre
diyor. isIAm ve Türk eserlerini 
bile kendine malederek reklam 
yapıyor. Seyyahlann ucuz yaşıya· 
bilmeleri için teşkilit bazırhyor. 
Bizde de bunJar yapılma hdır • . .. 
Nimet Han\tn (C&Tf•mha lapHakçı eokak 11!) 

- Geçen sene Selanikte bir 
ıeyyahin sergisi açılmış. Her 
memleket dünya seyyahlarına 
yaptı ğı propaganda neşriyatını 
Ye diğer vasıtalar.m burada teş· 
hir etmişler. Burada Türkiye na· 
mına yalnız Bursanın eski ve 
yılok bir mahalle resmi teşhir 
edilmiştir. (Armut piş ağzıma dllş) 
devri ölmüştür. lstanbul, lzmir, 
Adana dünyada eşi bulunmıyan 
ıehirlerdir. insanı çeken ve ba· 
yıltan binbir güzel mazarası, ta· 
rihi eserleri vardır. Bu sergide 
bunlar nevedilemez miydi? 

• 

SON PiŞMANLIK 1 
Kaybolan 
Bir GençKız 
Bulundu Amma .•• 

Y eşildirekte oturan J5 yaş• 
lannda Muazzez isminde genç 
bir kız on giin kadar evvel kay
bolmuş, bütlin araşhrmalara rağ· 
men · bulunamamıştır. Nihayet 
akrabaları zabıtaya müracaat et• 
mişler, kızın bulunmasmı istemiş

lerdir. Zabıtanın araştırması ne
ticesinde Muazzezin 17 yaşlannda 
Fethi isminde bir mektepli ile 
birlikte kaçhğı anlaşılmış ve kız 
dün akrabasına teslim edilmiştir. 
Fakat şimdi her ikisi de bu ha
reket karşasmda pişman olduk
larım söylemektedirler. Genç kız, 
iş işten geçti, demektedir. 

Dün yeni bir kaybolma hl· 
disesi daha işitilmiştir. Ayasofya 
civarında oturan Hesna Hammıu 
evlatlığı Emine ismindeki genç 
kız kaybolmuş, henüz bulunama· 
mışbr. 

Fındık Mahsulümüz 

Futbolcu Vehap 
Fransada 
Yerleşmiş 

Arsenal klübile mukavele 
yapmak üzere lngiltereye giden 
hmirin Altay klübünden Veba
bın bu seyahatJ muhtelif dedi· 
kodulara seb~biyet vermiıti. Türk 
gazetelerinin neşriyabnı takip 
eden lngiltere spor teşkili· 
bnın teşebbüsü üzerine, Ve
babın lngilterede vapurdan 
çıkarılmasına müsaade edilme
miştir. Bunun üzerine Vehap 
Fransaya gitmio Rasing klübO 
tarafından kendisine bazı teklifler 
yapdmışbr. Buna nazaran Vehap, 
Paris 'muhteliti ile İspanya fut· 
bolcuları arasında yapılacak mü· 
sabakalarda Fransı.z oyuncuları 
ile birlikte oynayacak, muvaffa
kıyet gösterirse Fransada alıko
nacaktır. Söylendiğine g : re Ve· 
haplan lzmirdeki bir arkadaş·na 
bir mektup gelmiştir. Bu mek
tupta kendisinin Fransada bir 
klübe intisap ettiği, klübün 
kendisine ayde 247 Tiirk lirası 
maaşlı bir i~ bulduğu bildiril
mektedir. 

lstihsalabn Arttırılması f çin Bir Kadın 
Tetkikat Yapılıyor Kavgası 

iktisat Vek!leti fındıklanmız Şehremininde Kavurma med-
bakkmda tetkikat yaptırmaktadır. resesiode cturan Nezihi! Hanım 
Yapılan tetkikata göre fındık bir resim meselesinden ayni med-
mahsulünün bugünkii istihsal mik- re~ede oturan Emine Hııemmı 
tarmm üç misline çıkarmak müm· fena halde dövmüştür. • 
kündilr. Bunun için halka mahs ... - Otomobil Kazası 
lün iyi şekilde harman edilmesı 
ve kurutulması usullerini öğret· 

mek ve fındık nümune bahçeleri 
yararak müstahsile burada fındık 
yetiştirmenin fenni şekillerini 
göstermek lazırngelmektedir. Şim

diki halde senevi fmdık istih
salibmız ( 160-200) bin çuval 
kadardır. Bu seneki mahsuJ 
ise (160) bin çuvaldır.Bu miktarlD 
dörtte üçü satılmışbr. Diğer kısım 
için de talip vardır. Eğer ilmi 
esaslar dahilinde çalışılırsa senevi 
( 500) bin çuval istihsal edebile
ceğimiz tesbit dunmuştur. 

T EH 1 R 
QalataHray •p~ klUbü rİJHetlndenı 

Kiübümtlziln 8 Şubat Pıı:rar,e.i ak4amı 

Tokatliyanda wereceğl Hrtelik mutat ıılle 

ır;. yafetlnl ınU.tevU olan haıtalık dolayıelle 

10 Marl 937 pertembe ak,amı ıaat ona 

tehir etmit olduğ Jnu davetlilerhnbln na

ır;arı dikkatine ar:r.eyleılu 

Şoför Ahmedin idaresindeki 
2243 numaralı cı tomobil Beyoğ
lundan geçerken Ester isminde 
bir kadına çarparak ağır surette 
yaralamıştır. 

Kalp Sektesinden OJUm 
Dolapderede oturan seyyar 

pazarcı 50 yaşlarında Artin is· 
minde bir adamcağız Reşiktaşta 
Hasan Efendinin kahvesınde 
otururken kalp sektesinden bir
denbire düşüp ölmüştür. 

Vapor, Tren 
lktısat Vekaleti Tarifeleri 

Tetkik Edecek 
lktısat Vekileti, şehrimiz nak· 

liye vasıtaları tarifelerinin son 
şeklini tarife komisyonundan is
temiştir. Vekitet hayat sigortası 

tarifesini yapan komisyonunun da 
biran evvel faaliyete geçmssini 
bildirmiştir. 

YOLCULAR 
Ankaradan 
• 

lstanbula 
Taşınanlar 

Bayram mUnasebetile tren ta· 
rif elerinde temilit yapılmakta, 
diğer ıebirlerde bulunup bu fır
sattan istifade eden binlerce kişi 
şehrimize gelmektedir. Üç dört 
gündenberi bilhassa Ankara 
trenleri çok dolu gelmektedir. 
Trenlerde o kadar izdiham var
dır ki birçok yolcular bilet ve 
yer bula.mamak ihtimaline karşı 
gidip gelme biletleri almışlardır. 
Adana ve Konyadan Karadeniz 
sahillerinden ve İzmirden de Bay
ramı şehrimizde geçirmek istiyeo 
birçok yolcular gelmiştir. Bu iti· 
barla şehrimizin bilhassa eğlence 
mahallerinde mahsus bir kalaba
lık göze çarpmaktadır. 

Bayram tatilinden istifade 
ederek memleketin dört buca
ğmdan gelmek üzere şehrimize 
g elenlerio fırtına ve karla karşı· 
!aşmaları biraz neşelerini kaçır

mıştır. 

Hafif Bir Yara 
Eir Ay Sonrt.. Ölüme 

Sebep Olmuş l 
Bundan biray kadar e.vel bir 

cinayet dmuş, Eleoi isminde genç 
bir ~adm eski dostu tarafından 
yaralaomışh. O zaman tedavi 
edilmek üzere Beyoğlu hastane• 
sine yatırılan Madam Eleni dün 
ölmüştür. Madamın yaraS1 o de-
rece ağır olmadığı halde bir ay
ltk tedaviye rağmen ölmesi naza
n dikkati celbetmiş ve cesedi tet
kik olunmak üzere diln morga 
getirilmiştir. -----

Maliye MUfettiş Muavinliği 
Maliye Müfettiş Muavinliği 

imtihanı 12 martta yapılacaktır • 
İmtihana yüksek mektep mezunlan 
girebilec.,ktir. Taliplerin 20 şubat 
tarihine kadar Teftiş heyeti Reis· 
liğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Polislere Yeni Kundura 
lstanbul Polis Müdürlüğü 

mühim miktarda kundura ve 
şapka sipariş etmiştir. Bu kundu
ralar yakında Polislere dağıbla· 
caktır. 

Sarkınblık Etmiş 
Sirkecide Sellnik lokantasın

da garson Mümin Karaköyden 
geçmekte olan Bahriye isminde 
bir kadına sarkıntılık etmiş, ya
kalanmıştır. 

Günün Tarilı !· 

Şehrimize Ge en 
Vekiller 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana B. bu 11abahki trenle bayramı 
geçirmek üı.ere Ankaradan şehriırizt 
gelmiştir. Dahiliye Vekili Şükril 

Kaya 8. de yarın gelecektir. 

Su KoJleksiyonu! 
Amerikahlar, gelecek ilkbabard• 

açılma resmi yapılacak olan Alh.:ınl 
kanal ve limanına •çı !ma resminde 
düuyanın meıhur liman'arından ahn· 
mıt birer fİfe su katmayı düşün
müşler, bu maksata şehrimize bir 
mübendiı göndermişlerdir. Mühendi& 
dün limandan bir şişe su almış, şi
feyi liman reisl:ğine mühürlet niştir. 

Bir San'atkann İddiası 
Merbum Tevfik fikretin bir hey

kelini yapan aan•atkar Ali Haai BeJ 
barice heykel ve abide yaptırılması· 
nın doj'ru olmadığını bu yolda 
Kripel ile boy ö:çüşchileceğinl, 
icabında bedava abide yapacağını 
•Öylemektedir. 

Şehir Meclisinde 
Dün Münakaşalı Bir 

içtima Daha Oldu 
Şehir Mecliai dün öğleden ıonn 

toplanmış. 1.taıı şehir işlerini görü4-
müştilr. Dünkü içtima oldukça ha
raretli ve münakaşah geçm' ştir. 

Belediye,Flmya plajının satın ahnaralı 
asri bir banyo yeri yapmayı, bu aıı• 
retle l.tanbula aeyyıııh celbo!unaca
j'ını teklif etmltı fakat bir kunm 
aza buna ıiddetle itiraz etmi~tir. 
Neticede bu teklifin encümenlerde 
tetkiki milnuip rarülmüştür. Ayrıca 
Heybelide yeni bir nnatoryom ya· 
pılmuına karar verilmiştir. 

Beykozda Elektrik 
Sanayi Ye MHdin Bankuıma 

Beykoıdakl deri fabrikası Beyko:ı 
havaliainin elektrik tenv. rabnı temi11 
edecektir. 

Esnafm Muayenesi 
Eınahn Cemiyetleri reisleri v• 

umumi katipleri diin Ticaret Oda• 
au1da aybk lçtimalarmı yaparak 
bi ümum esnafın 1 marttan itibaren 
Ticaret Odasına kazdedilmelerine 
karar Yermitlerdir. 

iki Kaçakçı 
Dün ibtiıu mabken.ıesi kaçak 

rakı yaparak satan Hiristo ve karıaı 
Marikanın muhakemesine başlamıı .. 
tır. Müddeiumumi kar1 ve kocanın 
ceplaodınlmasını istemiş, karar 
verilmek O:r.ere muhakeme başka bir 
ıüne bırakdmtştır. 

Tabanca Kahzesile 
Yaralamış 

Yüksek ka!dınmda Tekirdağ 
oteli sa.bibi Abraham Efendi bir 
kira meselesinden ayni otelde 
oturan Leyman isminde bir Al· 
man tarafsndan tabanca kabzesi• 
le yaralanmısbr. 

Bayram Namazı 
Miiftülüğün teblitine göre yartft 

bayram namaza Hatleri fÖyledir. 
Sat Dakika 

Ezani 2 7 
Va•ad 7 4S 

• 

' 1 Son Posta'nın Resimli Hik6gesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Ramazan Bayramı 

l: Komşu - Eh... Hasan Bey ... işte 
.. Ramazan " da aidiyor, Ramazan da. hyor. Hana Bey, .. Bayram • a-eJiyor. 

1 

2: Komşu - Yarı1 • Bayram 11 ge• 

1 

3: Hasan Bey - Bunlar hep zengin

l.!re mııh$UI ıeyler1 komşu, bize göre 

dep. ı 
4: Hasan Bey - Kücaman bahçe1eri 

var, bahçevana ihtiyaçlan var: " Raına
%811., ı aavarlar, • Bayram "ı çağırırlar. 



Hergün 
-

Münderecatımrzın çoklu
ıundan Dercedil .. nemiş
tir. 

Mütekait Ve 
Dul Aylıkları 

SON POSTA 
'. 

Son Postanın Resimli Makalesi lf. Ramazan Vecizeleri 1f 

Yoklamalar Başlıyor, Yok- =:':::::=_-:c-::---::========;:::====================== 
lama Günlerini Tarih 

Sırasile Yazıyoruz 

Mlteka't, Jetim Ye dal maqları• 
naa yoklama ıGalerinl •t•taya ıua 
ile ae..-ediyorusı 

Oaodar Malmüdürlütft c Birinci 
l'İfe u' ~r ve eytam ve eramili 7, 
11, 13, , 1~, 16, 17 18, fubatta mill
lriye miıtekaltlerl 20 ili 22 ıubatta. 
ikinci ı fe mülkiye, dul n yetim• 
lerl 7, 11, 13 te, askeri tekaGtler 14 
ili 20 ıuhatta. 

Kadı'<By blrind fite. asker, dul 
ve yetimleri, 7, 11, U, 14, IS, 16, 17 
pbatta, ukerl tekaütler 18 11& 2S 
ıubatta. 

Sultanabmet mülıa DG.vunu Umu• 
miye binaaı dahilindeki ritede uker 
dul ve yetimleri 7, 11, n, 14, ıs 
ıubatta, askeri tekaOler 16·21 şubattL 

MGlkiye dul ve. yetimlerin 7, 11, 
ıs ıubatta. mGlklye teı,antleri 14,tS 
ıubatta, ilmlye tekadtterl 17 ıubatta. 

Beyazıt: Birinci fite asker dul ve 
yetimleri 7 ,11, 13, H, 15 ıubatta. A .. 
keri tekaüll• 16 dan 20 şubata 
kadar. 

MGlldye dul ye yetimler 7, 11, 
15, 14 tubatta, mllldye tekaOtlerl 
15 ten 17 ıubata kadar. 

Hademel ba1rat 18 fı& batta. 
BoJof!u Galataıaray arkaıındakl 

dairede birinci site aıker dul ve 
yetimleri 7, 11, U, 14 ıu.hatta, mili· 
kJye clu1 ve yetimleri lS, 16 şubatta, 
mGlkiye teka.ütleri 18, 20 ş.bbatta, 

aakc;rl tekaütleri 21 ıubaUan ı6 
tabata kadar. 

iklaci g1,e s Alker dul " yetim
leri 7, 11, 13, 14 şubatta, mülki19 
dul ve yetimleri ıs ıubı.tta mülkiye 
tekaGtleri 17 tibatta, ilmiye tekaüt• 
len 17 ıubatta, ukeri tekaütler 18 
den 22 tubata bdaJ'. 

Betiktaf ı Aıııaret1erdekl birlad 
l'ltedo uker dul ve yetimleri 7, 11, 
l3, 14, ıs şubatta. mülkiye dul ve 
yetimler 16 • 17 ·tubatta, askeri te
lcaGtler 18 den 22 tubata kadar, 
mttlldye tekailtleri 23, 24 tubatta. 

Fatih: Mülga Düyunu Umu
miye binasındaki gişede: Asker 

dul ve yetimleri 7, il, 13, 14, 15, 
18 fQbatta, mülkiye dul ve ye
timler 17, 18 de, askeri tekaM
ler 20 den 22 fubata kadar, 
m611dye tekalltleri 23, 24 111battı, 
ilmiye 25 ıubatta. 

Samatya pheai : Aşker 
dal ve yetimleri 7, 11, 13, 14, 
lö tubatta, mllkiyo dul ye y.e
timl91'1 16, 17 ıubatta, askeri 
tebltler 18 den 22 tubata ka
dar, mlllkiye teka&tleri 23, 24 
p1batta. 

E,ep ... A-. clal Ye 

yetimlerl 7, 11 ~ mllkiye 
4al ye yetimleri 13. M fld;atta, 
ubrl tekalltler 15,c te ....._ 

Cenevrede .. 
. -
MurahhasımızmBir kiran 

Kabul Edildi 

Cenevre, 8 - Tahdidi Tesli
bat konferansıQda ikinci reislikler 
intihabı esnasında Türk Başmu
rabh.. Tevfik Bey bir itirazda 
bulunmuş ve noktai -nazarı kabul 
edilmiştir. Tevfik Bey, intihap 
talimatnamesindeki büyük dev• 
letler tab:rinin kaldırılmasını iste
~ bu suretle bir gayritabiilije 
nilaıy*t verilmesini i' eri sürmüş
tür. 8q talep muYaftk prill
milft.u.-~ 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Japonya Şanghaya Yeni 
• 

Kuvvetler ihraç Ediyor 
Japon Orduları Nankin Şehrine 

Şiddetli Bir Hücum Yapacaklar 
Vaşington, 7 ( A.A )- Cemahiri 

müttehidenin Asya filosu başkuman
danı Bahriye nezaretini bugün beynel
milel imtiyazlı mıntakaya bir Japon pi
yade livası ihraç edileceğinden haber-

Nankin, 7 ( A.A ) - Japon kuvvetle
rinin bugün Nankin'e taarruz edecek
leri umumiyetle tahmin edilmektedir. 
Burada mevcut 180 Amerikalı aileden 

dar etmiştir. · 
İ09 u bütün çocuklarını ve kadınların 
ekserisini alarak şehri tahliye etmişlerdir. 

Çin Muhafızları M~thiş Bir Japon 
Hücumun11 Akamete Uğrattılar 

Cenevre, 7 ( A.A) - Raner 
muhabiri buglln ağleden 10nra 
V o-Şung istihkamlannı ziyaret 
etmiştir. Mumaileyh, Oç günden 
beri Japon tayyareleri ve topçus11 
tarafından yapılmakta olan mfit· 
hi~ bombardımana rağmen istih· 
klmdaki Çin kuvvetlerinin mane-
viyabm fevkalade bulmuştur. 
sitihkAmat harap olmuştur. 

Bütün etrafında gayet büyük 
obüs delikleri görülmektedir. Fa
kat Çinliler en son hadde 

kadar mukavemet edeceklerini 
beyan etmitti'L. - şimdiye kadar 
Çin zaylab 38: telef ve ftO mec
ruhtur. 

Şanglıag, 1 ( A.A.)- Rögter 
malıabiri bildirigor: 

Vo - Şanı inilık4mını11 baş· 
lıca teclıizatı lıarap olmııı w
ga lcııllanılmaz hale gelmiştir. 
Meşlıar 19 uncıı kolordııga 
mensup 1000 Çinliden ınilrek· 
kep olan miitla/iler 6ıına ral· 

ı 
men Japonların g11nl 6lr ilırat; 
teşe66iiailniJ tanlfltmige mavaf• 
/ak ol,,.,,,lardır. 

· Müzakere Faydasız! 
Cenevre, 7 (A.A.) - Akvam 

Cemiyeti Meclisi aza11, devletler 
tarafından yapılmakta olan te
ıebbllsat henfiz neticelememif 
olduğu cihetle Çin • Japon ihtill· 
fı hakkında al~ni celsede bir 
mlizakere açmanın faideaizliğiıd 
teslim etmişlerdir. 

Çin Ordulan Nankin Demiryolu Üze
rinde Yeni Hazırlıklara Başladılar 

Paris, 6 - ( H. Radyo ) - 1 
Abayı Şark harekib hakkında 

her dakika yeni malimat gel-

mektedir. SOn haberlere s&"e 

reımi Çin memurlart muharebe
ye bqlama mesuliyetinin ma.. 

hasaran Japonlarda oldapnu 

gU.terlbek mşkaa.Jile bir Hyalt!' 

aame neşretnıitlerclir. Bu beya ... 
na.nede iddiıı edildiğine g8re 

ÇinlUe,. ilk P,nlerde bir çarplf-

madan çekiame Al'ZU8Qaa 
IOD derece ileri ıMrmGt-
lerdir. O derecede ki 
•Nanlda"de bulunmakta olan 
Çin Harbip Nazın, b11 mak· 
utJa Şanpayda buluaaa Çene

ral (Vu Ten Çene) bir telgraf 

g&Qdererek japonlana ileri ha· 
reketine mlmkla oldap ka· 
.dat ık keıkatarak kup 
k~,..a•m ve bni 11ki 
top atmalıDH emretmittir. Fakat 

• 
/STER İSTER İNAN, . 

her teY• rajmea mltbit maha
ıunatan inine geçilememiftir. 

Paria, 8 ( R Radyo ) - Ş... 
poy istuyoauiıdu iki kilometre 

fİmalde Şanabay • Naakin de
miryolu Durincle Çinlilerin 
boytilc bir faaliyet twWdilderi 
mllf&hede edilmiştir. Çlnlllere 
19 uncu Çin ordusundaa takviye 
kıtaab gelmit otma._ ilatimal 
verilmektedir. 

İNANMA! 
Dün, rezetelerde, bel~a •u iti kendlalne iotl· Terkoe Şirketi feıbedllecek. MüdOril M, KUtelno ela 

kal ettikten llOara, J•pma,. dltlnap tedbirlerden. itten çıkaralaealc. Fakat ba defa ayni flrket MtJca Wr 
babi• bir0habı>r çıkb, belediye Çamhcadakl ..ıirl kim albada mOracaat edip •JDi lmtıyuı alacak. 
topl.ıvıp aküdar• eu verot. .. kmlf. Çank& ba it HrmaJe itidir. -(14) mllJOD Ura11 ldm 

Bunu okuyan ye Terkoı ftitdn iç y(lzü116 bllea bir ba!up verebilir? Bhaaenaleyh ortada bir inm detft· 
arlcadaf dedt ki: 

- T erkoı meıeleainla balleclUdijinl sannedip ıHI• •ealnden hqka dellfeu blrtef olmayacak. .. 
niyoraunnı dej'il mi ? Dotru... Da meaele hal• Bb bu arkadaflD tahminine inanmak lıtemedik. 
ledildl, fakat ı~dn ıannettilinlı a-lbl defli. BurGnkO Fakat Mil •J kari ı 

iSTER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

Sözün Kısası 

Burhan Cahit 
Beyin 
Şıkı ·---------P. S. 

Etrafımda pliişüyorlardı. Ya• 
zıdan başımı kaldırdım. Ellerinde 
bir gazete. Bana uzattılar. Kah· 
kabalarla sarsılan d8rt bet par
mağın bir anda İşaret ettiği m_. 
kalenin evveli serlevlıuam, sonra 
da imzasına okudum: "Şık adam 
naad olur?" - "Burhan CahiL,. 

Gülümaedim. O meslekdap· 
mın bu mevzuda mütehaisıs ge
çinmiye nekadar üzendiğini ben 
de biraz biliyordum. Makaleye 
ş8yle b1r a• attım : Şık, mon
den. Londra çay dantleri, ak-
şam yemekleri, kabuller, av, te
nis, golf, pllj, triko g&mlek, 4 
çift beyaz. tenis iskarpini, bir 
dilzüne kolsuz g6mlek, amoking, 
frak, lustrin, silendr, mayo, 
burnus, valiz, ipekli çamaşll', 
krep da ADte iWı. .. 

tık balatta 16rlll6yor ki, mu
harrir, 11 fak ", 11 monden .. , 
11 elegan " , 11 dandi ,. , 11 rastak
uer" tipindeki ada~ arumda
ki farklan bilmiyor. Harpten 
sonraki dünyanın hiç farkında 
değil Bir insanın tık olabilmesi 
için mutlaka çay davetlerine, 
akşam yemeklerine, kabullere, 
avlara, plijlara filinlara gitmesi 
şart oldup zanoındachr. 

Makaleyi okuyan Eşref Şefik, 
o çok tath n mel'an istihza1111a 
devam ediyordu. 

Dedi ki: 
- Burbaa Beyin Avrupada 

yanp giden ıdona, sengin koıu 
abırlarile jokeyler aruanda müte
vassıthk eden bir nevi " ekD.ri ,. 
uşağı nazarile bakarlar. Ökçeli 
ve akçesiz müteaddit iskarpiiıli 
tıkana da A~Llann ganon 
zannetmelerine hiçbir mlid 
yoktur. Golf oywıuna mutlaka 
açık otomobil lizım olduğanu da 
hiç kavrayamadım. Uzak yerl~.r-
de oynanan golf, şehn 
daa.ken lflnmesl ihtimali 
olan bir ıpor tubesidir ı birçok· 
lan kapalı otomobillerle giderler 
ve bunun fddığa ne uran var
dır , Anlıyamadını. Burhan Be)'İll 
tıkı mutlaka monden merasim 
ve eğlencelerin hel!._sinde bulun
mah imiş. Burhan Bey, mllnıe'fl 
yaşayan birçok pkların Avrupada 
erkek modası çıkaranlar arasanda 
bulundupaa ela bilmi1or mu ? 

"Krosmia. ki, Y edind Ecl-
varttan sonra senelerce İngilt~ 
rede şıklık larah olmuştu ; 
o adam hiçbir resmt ziya· 
fette g6rllıımllf değı1dir. Bil-
ha... harpten IODl'a kaide 
ile giyinmiye çalışan bir flk. 
sadece glllnçttlr. 

ffayabDID büylk bir kuma 
Avrupada geçea yeni bir mubar
rir arkacı.,.--. se&m Nala Bey 
dedi ki: 

- .,.._ Cabit Bey Mayer-
den liuir ellıiie giyerken ben 
Amapacla iam. Tarif ettitt 11k· 
--btrt.--r•--· 

* 8- di -eyı. ..,or ki S.r-
baa Calilt ~ 11Ia bidm kenar 
m~mbft 8iylenen bir 
tlrklQID fakldar: 

$&1Wr-. flkhr, tıkbr, tık 
Oldum ona ben Atık 1 

Niğdede 
ilk Tren 

Ankara, 8 - Demiryola Nit
de viliyet merkezine şubatın 
dörchlndo via 1 olmuştu ·. L • o· 
motif balkın tezarhürlerı ar Pıd:t 
lstaıyona dahil ( l ıtı .~ 11·. 1u 
bat Ul•ıkafls',. 59 buçuk küo
m~tredir. 



.. Sayfa 

Ankaradan Haberler 

Stadyum 
Ve 
Plaj 

Ankarada plAJ, ltadyom ve 
yanş yeri yapılması hususunda 
ciddi bir teşebbüse girişilmiştir. 
Bundan bqka göze çarpan 
hadiseler fUDlardır: 

Sun'i Pllj 
Anlcarada Gazi çiftliğinde 

yapılmakta olan sun't plAj ilk
baharda ikmal edilec\?ktir. Bu 
ıuretle Ankaranıo yaz mevsi
minde en mühim ihtiyaçlarından 
olan yüzme ihtiyacı da tatmin 
edilmiş olacakbr. 

Stadyum Ve Yarış Yeri 
Hftkümet merkezinde yapıla

cak stadyum ve yanş yeri plan
larını Profesör Egli hazırlamak .. 
tadır. Söylendiğine göre Çekos• 
lovakyalı büyük bir inşaat grupu 
stadıum ve yarış yerinin inşası 
için alikadar makamlara müra· 
caatte bulunmuştur. 

Ankarada Palto Hırsızı 
Ankarada son günlede bir 

palto hırsızı türemiş, şimdiye 

kadar muhtelif yerlerden 67 palto 
çalmıştır. 

Bir Evlenme 
Maliye Vekili Mustafa Ab

dülhalik Beyin kızı Nezihe Fazilet 
Hanımla Devlet Demiryolları 

Mühendislerinden İbrahim Sırrı 
Bey evlenmişlerdir. 

Grip Salgmı 
Ankarada grip devam etmek

tedir. Mektepler tatil edilmiştir. 
Geçen gün yağan kardan ıonra 
hastalığın arkasının alınacağı ümit 
edilmektedir. Hükümet ve Bele
diye doktorlan mütemadiyen ça• 
hşmaktadırlar. 

!entderesı · Tiyatrosu 
Bu Ramazanda Bentdereai ti-

1atrosu epeyce rağbet ıördil. 
Halk Ramazan gecelerinde iyi 
-.akit geçirdi. 

Hava Fabrikası 
Almanlar Havanın Kuvve

tinden İstifade Yolunu 
Buldular 

Berlin 6 - Havayi nesimide
ki kudret ianesile elektrik kuv
veti istihsali meselesi hakkında 

Alman muhterilerinden M. Hon
nef bir proje yapmıştır. 

Projeye nazaran 400 - 500 
metre irtifaındaki kulelerin tepe
ıinden havayi nesimi kudreti 
elde etmek ve bu kudreti nak-
letmek kabil görünmektedir. 
2,200 kilovatlık böyle bir .. hava 
fabrikası., inşası için dött milyon 
marka ihtiyaç vardır. 

Darülfünun Tal ebeleri 
Adana ( Hususi ) - Darülfil

nun talebelerinden mürekkep 
bir kafile bayramın birinci günü 
ıehrimize geleceklerdii. DarülfU.. 
nunlo kızlar, kız muallim mellle
binde, erkekler de liaede misa
fir edilecektir. 

Ceza Muhakemeleri 

Usuln Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birinci 
cilt gibi yirmi formadan mit
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda basaldı
ğmdan hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

. . , .• , SON' 'POSTA 

Belkıs Harabeleri 
Aliiye Ve Antalya Şehirleri Civa
rındaki Tarihi Harabeler Arasında ... 

AJaiyc (Hu
susi) - Alaiyo 
ile Antalya ara• 
sında ve AntaJ .. 
yanın kırk kilo• 
metre kadar şar
kında[ Örimed oo-
Koprü suyu) ke
narında kadim 
tarihte [ Aspen• 
düs) namını ta• 
şıyao ve hali 
hazırda (Bellns] 
denilen muaz
zam bir barabe 
vardır. Bu tarihi 
bara benin en 
mühim kısmı ti
yatrosudur. Bu 
şehrin Moramn 
Argolik namile 
maruf kısmında· 
ki [Argos) aha
lisi tarafından te-
sis edildiği muh
temeldir. Bu ta
rihi harabeye ait 

timsali zanne
dilmektedir. Gi\
ya bu heykel 
Sebe melikesi 
Belkısa nisbet 
edildiğinden bu 
şehre ( Belkıs ) 
denmiştir. 

Tiyatrodaki 
kitabelerden an
laşıldığına göre 
bu tiyatro [Ze
non) namında bir 
san'atkir tara
fından yapılmış· 
br. Bu zat As
peodüs şehrinin 
belediye mühen
disi imiş. 

efsane ve malü
mat şudur: 

Belkıs lıal'abelerinden tigatro oe 6ir saray hakıges! 

Alaiye ile An
talya arasında 
bunlara mümasil 
daha birçok a
san atika hara
beleri mcvcuttUJ' 
ki yerli ve ecne
bi birçok seyab
lann takdir ve 
hayretle ziyaret-

Aspendüslülerin şehirleri ma
bude Miııervanm himayesi altında 
imiş. Bu ıehir ahalisi kablelmilat 
330 tarihlerinde Büyük İskende
rin asya seferleri esnasında ser
keşlik ettiğinden lskender tara• 
fmdan vergiye raptolunmuştur. 

Selçuk istilasında bura aha· 
lisi kısmen islim olmuş ve bir 
kısmı da [ Side ) eski Antalya 
ahalisi gibi Rados, Girit ve 
Kıbrıs adalar1Da hicret etmişler

dir. Selçuk Türkleri zamanında da 
[ Belkıs J mevkiinde bir zaman 
mesküo halk bulunduğuna dair 

• 
lzmirde 
Halkın Haklı 
Bir Teklifi 

İzmir, (Hususi) - Göztepede, 
Sepetç.içek Mektebinin yanın-
daki ismet Paşa sokağı, 
berbat bakımsız ve pis bir vazi
yettedir. Bu sokak sakinleri, ya 
sokağın isminin değiştirHmesinj, 

yahut ta temizlenmesini istemekte, 
aksi takdirde Aokaraya şikayette 
bulunacaklannı söylemektedirler. 

Bir Kaçakçıhk 
Salihli ( Hususi ) - Cemal 

isminde birisi tfitün kaçakçı! ğı 
cilrmile mahkemeye verilmiş, 
neticede ( .c5 ) kilo kaçak tütün 
kaçırdığı sabit olarak 6 ay hap
se ve 225 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Adanada Cemal 
Paşa Mahallesi .• 

Adana, ( Hususi ) - Şehir 
Meclisi şubat içtimaı aktetti. De-

mirköy mahallesine Merhum Ce-
mal paşanın namını yat içia "Ce

malpaşa., ismi verilmesi tekarrür 
etti. Şehirde sılıhi ve muntazam 

bir süt satışı vücude getirilmesi 
hakkındaki teklif sıhhiye encü
menine havale edildi. 

eserler mevcuttur. [ Aspendüs J 
te başlıca nazarı dikkate çarpan 
harabe binalan [Tiyatro] ve 
( Agura - ça~ v~ piyasa mahalli) 
ile uzak mesafelerden şehre 

getirilen su kemerleri ve yolları
dır. Buradaki tiyatro en az tah
ribe uğrmış ve eski halini en 
iyi muhafaza etmiş asarı atika
dandır. Köprü suyuna nazır 

cephe duvarı sapsağlam duruyor. 

Metballerio birisinin üzerinde 
kabartma bir im heykeli vardır 
ki etrafı nakışlarla süslenmiştir. 
Bu heykel ~Baht ) Alibesinio 

Çankırıda 
Gençlik Ve 
Spor Hareketi 

Çankın ( Hususi) - Şehrimiz 
spor teşkilatının tensiki için vali 
Adil Beyin riyasetinde bir lfon
gre yapıldı. Kongreye resmi 
daireler amirleri ve münevver 
gençler iştirak etti!er. 

Vali Bey kongreyi açbğı 
zaman beyanatta bulunarak spor 
teşebbüslerinin vilayetin yardımı
na mazhar olacağım, gençliğin 
tam bir limitle çalışması lazım 
geldiğini söylemiş ve alkışlan-
mıştır. 

Neticede on iki kişilik bir 
idare heyeti intihap olunmuştur. 
Fakat idare heyeti azası ekseri
yetle memurlardan teşekkül 
etmiştir. Eski tecrübelerden ders 
almak lazım geldiği takdirde 
heyetin, yerli gençlerden teşkil 
ve :- · ·• ~ '!' edilmesi daha muva
f 1 

raının ikinci günü Kınk 
kale por takımile bizim gençler 
arasında bir futbol müsabakası 
yapılacaktır. Gençlerimiz ckzersiz 
oyunlarile me;gul oluyorlar. 

K. K. 

Bahkesirde F artına 
Balıkesir, (Hususi) - Kar ve 

fırtına devam ediyor. Bir kısım 
yollarda seyrüsefer inkıtaa uğra· 
mııı bir va:ı.iyettedir. 

lerini celbetmektedir. 
·Gazi Hz. evvelki sene Antal-

yayı teşriflerinde bu harabeyi zi
yaret etmi~lerdi. Bu eserlerin mu
hafazası için Maarif Vekaletinin 
emrile Maarif idaresi tedbirler 
alm şiardır. Harabelerdeki eser-

i 
lerin tahribe uğramaması için 
civardaki. köy ihtiyar heyetlerine 
emirler verilmiştir. 

Anadolunun bi:-çok yerler!nde 
olduğu gibi bu civardaki hara-
beler bilhassa kadim Türk Sel
çuk ve Hitit tarihlerini tenvire 
yarıyacak canlı vesikalardır. 

M. ASIM 

Adana da - -
Bayramda Spor Ta
masları Yapılacak 

Adana, ( Hususi ) - Konya 
idman Yurdu, iki maç yapmak 
üzere bayramda şehrimize gele
cektir. Konyalılar, bayramın 
birinci günü T oros Sporla, liçüncü 
günü de Seyhan Spor takımile 
karşılaşacaktır. 

Birkaç sene evvel Adana 
sporculan Konyayı ziyaret ettik
leri zaman, wkua gelen 
bir ıuitefebhUm yüzünden iki 
komşu memleket sporculan ara
sındaki gerginlik bu temaslarla 
ortadan kalkacaktır. 

Sporculanmıı Kıbnsa giderek 
bir hafta kadar orada kalmak 
ve maç yapmak üzere teşebbüs
İere giriımişlerdir. 

Bir Mahkum Ha
pishaneden Kaçtı 

Adana, (Hususi) - Hırs!zlık 
suçundan mevkuf bulunan Aşık 
İbrahim bir fırsatım bularak ha
pishaneden kaçmıya muvaffak 
olmuştur. Vak'a haber alınır alın· 

• maz jandarma ve polis şehirde 
taharriyat yapmış, firarinin sak
lanacağı yer eri aramışt r. İbra
liimin bugünlerde yakalanacağı 
ümit cdılmektedir. 

Şubat 1 

Söz Aramızda 

Yaşayışımızda 
Bir Noksan 
Var Gibi 

1 

Geçen gün, bir meclisb 
oturuyorduk. Bahsin havailiği 
bizi, yine evlenme ve evlenmek 
teki müşküller nzeriode durmıia 
mecbur etti. Herkes, biribirile 
yarış edercesine fikrini söylüyor, 
bu arada, isabetinden emio 
zannoluoao bir takım şayanı hay
ret iddialar ileri sürülüyordu. 

Bu münasebetle bir defa 
daha hayat şartJannın ağırlığı, 
iktısadi buhran, kadın ve erkek 
rubiyatında basil olan harp sonu. 
tabavvüllcri, itimatsızhklar v~ 
saire mevzubahs oldu. 

Bir kenara çekilerek bahse 
kanşmıyan bir hanım vardı kı 
herkes fikir yarışı eder gibi mn
temadi surette söylenip dururken 
o, susmuştu. Bir söz fas la,sından 
istifade ederek bir iki kişi bu 
hanmıefendiye döndüler ve fikrini 
sordular. Şimdi bütün gözler 
kendisine çevrilmiş olduğu için 
bir parça kızanr gibi oldu. Hafif 
bir tereddüt geçirdiğini hissettik. 
Maamafih bu duruş, pek kısa 
devam etti. Şayam d.kk ıt buldu· 
ğum için bu hanımefendmin fikir-
lerini buraya naldetmeyi münasip 
buldum. Duygu ve fikir1nine ay• 
nen tercüman olduğumu zanne
diyorum: 

tlayatta evlenmek bir ihtiyaç
tır. Birçok kimseler, bilhassa 
genç yaşlarında evlenmenin aley· 
hinde bolunurlar. Fakat bence 
samimi d~ğildirler. Çünki, on1ann 
dudaklan bu aleyhtarlığa tercü· 
man olurken kalpleri başka türlü 
hisseder. 

Nice evlenmemiş yaşlı kadın 
veya erkek gördüm ki hayatın 
kışı başlanna beyaz örtüsilnO 
gerip te kalplerini soğuttuğu za• 
man, evlenmemiş olmakla en btı
yük hatayı işlemiş oldukJanm 
kendilerine anlatmıştır. Aile ocA
ğı, &şüyeo kalpleri ısıtan mucize 
nevinden ve kendi kendine bir 
yaşayıf tarzı tesis eden, iki 
ucu bir araya gelmiyecek zan-
nolunan pek çok bütçelerde 
muvazene temin eden sırrı 
kendine mahsus bir yurttu!'! 
Bir kelime ile söylemek liizmısa 
aile ocağı, " Nikahta lceramet 
vardır " sözUnün en g üzel bir 
misalidir. 

Bugün evlenmekten kaçınanlar 
yanlış düşünüyorlar. Çiinki bil· 
miyorlar. Erkek kadına, kadın 
erkeğe biribirile bağlanmak mev· 
zubabs olunca, müstalcbel birer 
hain gibi bakıyorlar. Çünki biri· 
birini tanımıyorlar. Halbuki gc· 
rek kadın, gerek erkek ancalr 
mecburiyet hissiyetleri zaman, 
ocaklanna hıyanet etmeJidirJer. 

Sokakta rastgele sağ.na, 
soluna bakanlardan bahsetmiyo· 
rum. Çünki eıasen bunlar, mev
zuumuzun dahiline alınacak kim· 
seler değillerdir. 

Şu halde, aksakhk, muaşeret 
ıeklimizden doğuyor, seneler· 
denberi komıumuz olan bir aile 
ile görilşmüyoruz. Sonra çoluk, 
çocuğumuzu, belki ömriimüzde 
bir veya iki defa karşılaşaca· 
ğımız kimselerin mecm~u olan 
Lalolara götürüyoruz, biribirini 
tanımak vesilesini bulmıyan ve 
ancak böyle umumi yerlerde, 
elektrik ziyasının göz l"nmaştı rıcı 
yaldızı altında tanışa lların a'··ıbe-
tinidir ki umumi bir mis 1 ribi 
al yoruz. Bence, hata yaşa ışı
mızdadır. Bunu düze OH' c;elc 
bugünkü bahi'>, ebed· 1 ir a-
dele halinde rlı i n ıin 

önünde durnuya mahK uıu~ur. 



7 Şabat SON POSTA layfa 1 

BAR'icl BABERJ.BB 
r 
1 Siyaset Alemi Gönül işleri 

F ransanın Silah 
Konferansın da 
Bir Manevrası 

.__ ...................................................... Kocanıza 

fahdihi Teslihat KonferansındaEvde /ş 
Cenevre 6 - Fransa hGkü-

meti. Tahdidi T eslibat Konferan
... bir proje vermiştir. Mukad
demeden başka beş faslı ihtiva 
eden bu proje sim tayyareciliğin 
beynelmilel bir hale getirilmesini 

Meharetle Tertip Edilmiş Bir Komedya Yaf.!~~~e1!'!;:,:,~~~!. 
• ~ • l • le mqgul olmaktan hotlamrlar • 
ngı lZ E•e geldiler mi, en büyilk zeft. 

Kabinesinde ıeri mu~a~· girip hazarıanaa 
yemeklen gormek, ulata yapmak, 

teklif .,&emektedir. 
O. teklifi kabul Ye imza 

edecek devletler, askeri maksat
larda kullanılamıyacak ve tonaj 
mukaYelelerinio dununda bulu
nan tayyareleri serbestçe yapabi· 
leceklerdir. Bu tonajın üstündeki 
tayyareler Cemiyeti Akvamın 
laimayesi ve kontrolü albnda bu
lunan lat'alarla müstemlekeler 
ıarumda çalışacaktır. Fazla hamule 
ta,ıyacak ve hareket ve faaliyet 
daireai büyük askeri tayyarefore 
1alDd CcmiyeU Akvam malik 

l7ıtı•la~ ./ içi7crse meze hazırlamak fılindır. 
'J Ban kadınlar erkeklerin bu 

o!ac•kbr. 

Londra 6 - Kabinedeki Dıtl
lif siyasi mehafilde hararetle 
münakaşa edilmektedir. Hiç 
kimse Dahiliye N,zmnm, arka· 
daşlarının hemen be..,.t tarafın
dan kabul edilmif olu plAmna 
ba kadar şiddetle bllcum edile
ceğini tahmin etmiyorda. Sai 
ceaab ve Liberaller kabine için
de mubaJefetle lefl'iJd meai 
imklnı olmadığm1 .aylemekte
dirler. Amele Fırkua memuplan 
vaziyetten memnun r&iiamekte
dir1er. Müsademenin fiddetli 
olmasına rağmen milll birliji 
muhafaza arzusu blkimclir. 

"-'"''•· 61n6lrlnl ,. ~a 6a ntttle .-.ldatmıga te,ebblb •4• 
d,,,.._ Çüs MJ/ııllerinde 'op ai1rlügo1', """' 6•milm 

elrd/ı eelten•mtt ~if'İ!Jorlar 

zlfıodan istifade ederler. Oolan 
yemek pifirmej'e kadar tevkedel" 
ler.O •akit roller dejitir. Ha.um 
klJ§ede oturur, erkek çalıŞU'. 

Erkeğini mc:.f akta çallfll' g&r
mek bir kadın için zevk midir 
bilmem. i!eo kendi he1abıma 
Lunu hc;,ı görmüyorum. Kadıa 
dışarida çalışmadıktan sonra bir 
de evde çalıımaua, dıprıda yo
rulan erkeği evde de yorarsa. 
o :vakit kadının e•deki hikmeti 
Ylcudü blitOa btltb bayatılqu. 

Me•cut askeri tayyare idare
leri yalnız aşağı tonajda tayyare
leri aerbestçe kullanabilecekler
dir. Maamafih mukave~yi imza
lam11 olan devletlerden biri bir 
haya taarruzuna uğrarsa, hidiseyi 
Cemiyeti Akvama bildirmek ıar
tı1e Cemiyeti Akvamın emrine 
tlbi tutulması icap eden tayya• 
reler 4ie dahil olduğu halde hava i 
kuvvetlerinin hepsini serbestçe • 

ispanyada Ve Dünya 
Havan.ada Zelzele Borsasında 

Almanganın 
Rus gaga 
Kredisi 

Bir Amerikah alim, binlerce 
kadına e•de kocalanndaa ,.,.. 
dtm isteyip istemediklerini sor
muş. Bunlardan ybdo kırk beşi 
kocalarının yemek pişirmesini, 
kap yıkama11nı çoçak bakma11m 
bildiklerini ve g6rdl1kleri yar
dımda ıa pek memaun oıduklanm 
.aylemif tir. 

lrullaaabileceklerdir. 

Havana, 6 - Saatiyaa-o dl 
Klibada ze'zeleler deftlll et· 
mektedir. Yüzlerce 1arala vardır, 
halk kırlara iltica etmiftir. Ame
rikan harp gemi Ye tayyareleri 
memurlara muavenet için buraya 
gelmişlerdir. 

Proje, ağır topçu bataryalan 
203 milimetrelik yüksek çapta 
toplara malik olan veya (10) bin g ·ı 6 \ 
tondu yilksek hacimde bulunan evı ' - u sabah vuku-

k k bulan zelzele büyük bir korku 
gemiler gibi birta ım ara ve 111andırmış halk aokakJarda ka· 
deniz malzemesini de Cemiyeti Çf4mıya baılamıştır. Nüfusça za .. 
Akvamın emrine amade kılriıaya yiat yoktur. 
da teklif eylemektedir. 
Fransız Matbuatı Na Diyor? Avustralyada Sekiz Kişi Yandı 

Paris 6 - FranStz gazeteleri, Melburn. 8 - Viktorya htı· 
Franm projesinin methü senası· k6metinin fimal lnsmı.111 tahrip 

eden orman yangını esauında 
81 yapmakla bitirememektedirler. 8 kişi yanmııtar. 
Bir gazete f(>yle diyor; 

Be projenin tahakkuku belki Hindistanda 
eek azak olan bir mefküredir. v. 
FAkat teslibat meselesini namus· Algam 
klrane bir surette tanzim ıetmek 8 . J d 
lçİD ele alınabilecek yegane eru evam ır 
projedir. Bu projeyi tenkit eden· ' 
ler ba mertebe müsnat hakkına 
muvafak ve beynelmilel yeni 
incile bu kadar mutabık bir hal 
.uretini çok milşkülatla ortaya 
~karablleceklerdir. 

lmarika Bunu Bir Manevra 
TelAkki Ediyor 

Vatinton 6 - Ayu azala
aadaa il. 8orah M. Tarclıyö'ann 
Cenewede yapbğı teklifin V enay 
Maahedesile diğer muahedeler 
ahkimının cebren muhafazası 
için Avrupaya "Cebir gömleği 

fiydirmek. teşebbüsü gibi telak· 

Ahmetabat 6 - Gandinin 
katibi 21 97 hapte aaahkim 
olmuştur. 

Puna 6 - Polis taşa tutul· 
duğundan ve polis Amiri nllma
yitÇiler tarafından yaralandığın
dan şehirde her türlü toplantı
ların gayrikanuni olduğu ilin 
edilmiştir. 

ki eylemektedir. M. Borab, b&y
le bir teklife müzaheret edecek 
devletlerin pelr az olacağım dO
tDnmenin bir teselli olacağım 
ilive eylemiştir. 

EDEBi TEFRlKAMIZ: 27 E:ES:=:======= 

M8ellifi: «mıt Ham•rı11 Mlltercimt c P. S. 
bati1atla yürüyecek olursam, duydum; aonra biç birşey qltme-

Mç kimaeye duyurmadan kendi dim. Kapımı buldum, bira kaJ-
katıma kadar pek ili çıkabilir- dırdım ve Adetim veçlıDe anah-
dia; merdi.en sekiz kasamdan tanız açtım. Odaya aird1m ve 
tbaretti Ye ancak soa iki basa- kapıJI gGrlltG.aace kapadım. 

mak p:ardarch. Herşey bıraktığım halde kal-

Kapmın 6nünde lnmduralarıe m11tı. pencerelerde perdeler 
au çarkardım. Ve çıkhm. Hor kenara çekilmişti ve 7atak botba. 
taraf aakindi. lık katta bir Ôtede, muamn Wlbade bir 
duvar ıaatinin atır tiktaklanm klğıt g6rd&m. belki de ba ev 
.,. 1air ~uğwa Yiyaklamalanm Mhlbine yudıiım takere lclL 

lngiliz 
~ 6 - Hima1e bnu

aumm Avaın Kamaruna •erilme
si hidisesinin esham bonaaı fi. 
atlarını yükselt~ceği hakkındaki 
twlıminler boşa çakm ştır. Fiatlar 

ancak bulunduktan mevkü muhafan 
etmektedir. Jngi'.iz J!rası (37,518) 
frank ~ (3,46) dolar olarak tescil 
edilmiştir. 

Rus- leton f~isakı 
Riga 6 - Letonya • Rusya 

arasındaki ademi tecavnz misakı 
imzalammşbr. 

Rus7a- Norveç Wltızekeresi 
A~cim Kaldı 

Oslo 6v - Rusyanın Norveç" 
ten alacagı mahsulün mubayaa 
şeraiti hakkında Ruaya ile Norveç 
arasındaki müzakerenin mutlak 
bir akamete uğradığı resmen 
beyan edilmektedir. 

Fransaya Altın Geliyor 
Havr, 6 - h dö Fram .... 

puru 381,500.000 frank kıyme
tinde albnı hamil olarak buraya 
gelmiştir. Altnılar muhtelif Fnn· 
aaz ve ecnebi mnesseselerine 
aittir. 
lki Yunanil Katil idama MahQm 

Atina 6 - Kendilerini taşı
makta olan bir tof6rll Elösia 
civarında 61dllrüp denize atan 
iki katil idama mahkOm edilmiş
lerdir. Hlkllm, cinayetin işlendiji 
yerde .infaz olunacaktır. 

Demek kl ogtinden beri kadın 
yukan çıkmamışb. Beyaz lekeye 
dopa yoldayıca bi.r el uzatbm 
we l»ua• bir mektap olduğunu 
.. J!9tle hissettim. Bir mekt11p? 
AWan, peaçereye pklaştam Ye 

bnmlakta ba fena rudmıt harf· 
ler ne kadar f arkedilebirae mek· 
tubu oderece tetkik ettim. Niba· 
yet kendi ismimi okuyabildim. 
Abal diye düşündllm, ev sahibi 
belanın cevabı, ıayet bir daha 
buraya ayak basmaktan beni 
meaneden bir ceyap. 

Ve ağır ağır, gayet atır. 
bir elimle kunduralanmı, 6teld 
elimle de mektubu tutarak, kol
tuj'amda battaniye ile odada 
ç kıyorum. Gıcardıyan basamak
larda kendimi 1ıafifletiyonam. 

Berlin 6- Rayışbanlrin 10· 90 
milyon marka baliğ ola.o RUI 
ticari senetlerini tekrar iskonto 

Erkeğin eYcle p .......... Ute
mfyeo kadınlar birkaç kişiye 
münhasır kalm•ttır. 

etmesi için müzakerata devam Amerikada kadın evde a-
edilmektedir. 931 senesinde bu keğin yardımını iatiyebilir. Çliakl 

senetlerin kabulUne Alman sana
yii mUTafakat etmişti. Elyevm, 

lazım olan kredi mevcudu Rayı.
bankta bitmiştir. Yeni bir banka 
Konsorsiyomu ihdas edilecektir. 
Bankaların itiraz serdetmesi muJı. 
temeldir. 
• 
lngiliz-Fransız 
Müzakereleri 

Loodra, 6 - Ta mir at mese
lesi hakkında Fransız ve lngiliı 
tezlerinin telifi için yapılmakta 

olan mnzakerata devam edil
mektedir. 

lngiltercnin Paris sefiri bu 

müzakerata iftirak edecektir. 
Müzakerat müsait teraitle ilerle
mektedir. Hazineler arasındaki 

bu mükalemelere muvazi olarak 
İngiltere ve Fransa bankalan 
arasanda da Londrada miiuke
reler yapıldığı a6yienmektedir. 
Bu müzakerelerin, iki ihraç mli-
essesesinin yekdiğerino muhalif 
harekette bulunmamalanru temin 
edeceji söylenmektedir. 

dişlerimi mlayonam. nihayet en 
alt kata iniyorum ve kapa altma 
geliyorum. 

Kunduralanma ~JİJO"llllt 
eoora tözlerim b()flukta, mektup 
elimde, hiçbir teY dllfUDmeclen 
bir milddet duruyorum. 

Sonra kalkıp ıidiyorum. 

Bir bava gazi fenerinin titrek 
ııığı, uzakta ıöz kırpayOl'dU. aidip 
dosdoiru ıflğın albnda durdum. 
direğin dibine paketimi koydum. 
mektubu açtım. Bunlana hepsini 
gayet ağır bir hareketle 1apm1t9 
bm. 

Gapumdea bir lfık aağnağı 
pçmİf gibiydi •• küçük bir çıilık. 
abeı bir aevioç aelİ ~kardağımı 
duydum: Mektup bqmubarrirden 
pliyordu, tefrikam kabul ecla. 

ikisi de dışarıda çalıtır. Akpaa 
eve beraber döner, her lşlcrial 
beraber yaparlar. Fakat Türk 
kadını için böyle birıey varit 
deiildir. Çüoki erkek dışarıôa 
çalı11rken, kadın e~de oturur. 
Kocasından mutfak ve " İ.fl 
y;:~·mı bddb'çu kıdın, ~~r 
halde ne iyi bir ev kadını, ne de 
iyi bir hayat arkadaşı sayılabilit. 

HAMMT.EYZE 

Vapur WıUsademesi 
Halifaks 6 - Bir kar fırbna11 

esnasında Belçika bandıralı Jadat 
vapuru ile bir Amerikan yelken
lisi müsadame etmiş yelkenli 
batmıştır. Mürettebattan 21 kip 
kaybolmuş 6 kişi kurtanlm1flır. 

== TAKViM=: 
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mit ve hemen mlirettiphaaeye 
g&ıderilmişti. Mekmpta ramb
yorclu ki: 

"Küçük baza tadillL.. Baza 
kalem"' drçlerhıia tabibi... F e.
kallde1 i.tidat... y .,... den:ol.-
DUJOr... On karon. .. 

Hem aWD7or ve bem eti,,_. 
dum. aokağı brmanarak kotmıya 
başladım, sonra durdum. bacalt
lanma vurdum, bilyük Allablan
ma yemin ettim, böyle, havada. 
yok yere. Ve vakit geçiyordu. 

Bntnn gece, Nbaha kadar, 
sevinçten afallıyarak, sokaklarda 
farkı söyl6yor ve tekrar ediyor
dum : F evkal&cle lıltidat. Yani 
kOçük bir phesor, bir deha ? 
(İSİ. Ve on kuron• 

Birinci KaslRln Sonu 
tArkul ... 



: 1 Kari Mektupları 1 
Yunanistan 
ihraç Edilmigen 
Paralar 

Pederim Girit ( Kandiye) gay• 
rimllbadillerinden Hacı Cemali 
zade Süleyman Sami Beye son 
Türk· Yunan itilafnamesi mucibin
ce bir kısım emlikimize Yuna• 
aistanca serbest tasarruf hakkı 
Yerilmiştir. Pederim bu emlikten 
birkaç parçasmı sabp bedelini 

Kandiyedeki (İyuniyan) Bankası· 
aa tevdi ettiği bir sırada orada 
Yefat etmiştir. Kandiyede Ban· 
bela mevcut mebaliği sevk ile 
oradaki emlAkimizi idare etmek 
lzere hertnrlll vesaiki kanuniye
JI hamilen Yaldem ve biraderim 
bir buçuk aydanberi Kandiyede 

Waamaktadar. Bankadan para· 
mmn çek olarak verilmesi talep 
etmifler İM de Banka tarafından 
cevaben (Yunan) hiikimetinden sa-
cllr olan kanun mucibince Yunan 
Devlet Bankasının ruhsati resmi
Jai buhmmadıkça parama ihraca 
.-eti kat'iyede memnu bulundu
ia cevabı verilmiştir. Bunun llze
ıine biraderim Yanan Devlet Ban
b11na miracaat etmiş, fakat 
..-eti kat'iyede meli cevap ve
rilmiştir. Yunanhlar tarafmdan 
pkanlaa m6fkôl4t tamamen gay-
rikammicllr; çftnki biz Kandiye
llİD (Etablisimam) değiliz, bunun-

la beraber ortada bir kanun var; 
oda T&rk-Y anan ltilAfi Kanunu..... 

T&rk tebaası pyrimObadil 
.ıatıle itillfname mucibince ta
•raf hakkı ven1en blr mtılkln 
ltedelinin ihracına mümanaat et· 
mek tuanuf hakkını refetmek 
tleğil midir ? 

Yananistaın birkaç yerinde 
.alldere ı&kna kanunu vazo
lanmuftar. T&rk tebaaSJ gayri· 
m&badiller bu kanundan istisna 
... mUJtur. 

Kandiyade lyuniyan Banka
_.da mevcut bulunan paramı~ 

• Tlrldyeye ihracına mllsaade 
ohmmam için merciinin nazan 
dikkatini celbetmenizi rica ederim. 

Almaalbnda Hacı Cemali zade 
HASAN 

Kibrit F abrikasmda Çahşan 
Ecnebiler 

Bllyükderedeki kibrit fabri· 
bsmda bet laveçli mühendis 8 
Raa amele Ye birçok Alman ç.ı· 
lqmaktadır. 200 Türk te burada 
ldt bamalhk yapmaktadır. Bun-
lann _yevmiyesi ancak 83 kuruş
tur. Ecnebiler yüksek maq al· 
maktacfuı. Tnrk tabiiyetinde bir
çok tatb su frenkleri de b11 
fabrikada çalışmaktadır. Maale
tef bu fabrikada da türldere 
',_ verilmemlftir. 

BiR TORK 

Cevaplanmız 
Eyipte Babahaydar mahalle· 

.inde Balcı yokuşunda 1 numa · 
nah hanede AH Galip Beye; 

Hakk11D1Zdaki teveccnblerinize 
tqekklhler ederiz. "Son Posta,, bu 
gibi insani ve milli itlerde fevka· 
lide lıan• davranmakta ve bu 
hizmetleri ifayı kendisinin en 
birinci vazifesi telAkki etmektedir. 

* Tütün İnhisarı Cibali Fabri-
kam Muhaıebe Memuru Bekir 
Arif Beye; 

Bahsettiğiniz reımi tetkik et· 
tik. Hel<kımz var. Maalesef o ga· 
1ete ara aara böyle pyler yapar. 

SOR POSTA 

• 
Dünya işleri 

Amerika da Banka Veznedarlığı 
Dünyanın En Tehlikeli Bir Mesleği 

Olmaktan Cıkmak Üzere ••• 
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Ameiikada belki btıt8a din

yanın en ~blikeli metleli nnka 
veznedarhğıdır. Fılhalôka hafta 
veya ay geçmez ki, memleketin 
şu veya bu köşesinde mühim 
bir banka, göztıpek birkaç hay· 
dutun taarruzuna maruz kalmaaın. 

Bu takdirde ailihll arkadq· 
lan ile müessesenin kaplSDU mu
baf aza altına aldaktan sonra 
dojruca bankama vemeaine te
veccnh ederler ve meydanda 
mevcut parayı aldıktan ıonra 
kapınm önünde bekliyen otomo
bil vaaıtasile ıavutmıya teşebbüs 
ederler. Muvaffak olmalara ihti· 
mali yoktur, denilebilir. Filhaki
ka zabıta birkaç dakika sonra 
hidiseden haberdar olur, zırhla 
ve mitralyo>.lu otomobil ile 
takibe çakar, mlilademeye girişir 
ve ergeç haydutlan yakalar. 

Fakat her defasında da neti
cenin değitmemek ilzere bu ıe· 
kilde tecellisi yeni bir taarruzun 
icrasını menetmez. Birkaç hafta 
sonra .gazetelerde tekrar mümasil 
bir vak'anın tafailibm okuruz. 

ihtiyat Tedbiri eri 
Amerika bankalan bu vaziyet 

karşıaanda ihtiyat tedbirlerine 
müracaat etmişler, Bankanın bü
tiln memurlanna silah dağıttıktan. 
başka müessesenin içinde müte 
addit sivil polis memuru bulun
durmuşlar. Bankanın kapalarına da 
bir taarruz vukuunda kendi ken-
dine kapanarak hayduttan içeride 
mahpus bırakmasa için tertibat 
yapbrmıtlardar Vakıa bu ihtiyat 
tedbirleri taarruzlan haylıdan 
bayhya eksiltmiştir. Fakat tama· 
men durduramar ııştır. 

Yeni Bir Sistem 
Buraya kadar anlattığımız 

senelerden beri devam eden eski 
vaziyettir, yeni vaziyete gelince: 

Kaliforniyamn Long Beadı 
ıebrinde sakin M. Dai\'d Earl is
minde bir miihendis bankalara 
yapılan haydut taarruzlanm oku
J• okuya bu taarruzları maddeten 
imkan haricine çıkarmanın mlim
kü.n olup olmadıiuu duıüomiif 

ve nihayet bulmuştur. Reımimize 
bakma. mtihencliaia balduiu m
temln mabiyetlal Ye fevkallde-
liğini anlarSJnız. 

Filhakika badema Banka vezne
darı açıkta, gişenin &n&nde çabf'" 
nuyac:ak, her tarafa çelik levha 
ile muhat bir hllcrede oturacak• 
br. Buna mukabil veznedann 
kU'flllDda iki tane ayna vardır. 
Bu aynalardan biri pkuli vazi
yette ikincisi de 45 derecelik 
bir zaviye teşkil edecek 
tarzda tesbit edilmiıtir. O 
tarzda ki dışardan vemeye mftra• 
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caat eden mlşterl dofrudan 
dojruca veaeclara dejil, fakat 
ftZDedarm blrhiel .,...- ••bulle 
ikinci aynaya akseden hayaline 
hitap edecektir. Ayni IUl'etle 
veznedarın vereceii ve alacağı 
para da gişeye doirudan clojnıya 
değil, dolaşık bir yoldan gide
cektir.F arzedinİI ki haydut hllcum 
etti, revolverin kuqunu ayaya 
gidecek, vemedann kendisi çelik 
levhalar arasmda mahfuz kalacak, 
hatta .reamlmizde olduiu gibi bu 
taarruzu tebeulınle karpbya
cakbr. 

iş Bankası 
Asri Bir 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 
•• 1 

1 

•• 

Mamulib 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacakhr. 

'8'111 • 

lktısadi Haberler 

Bankaların 
Yeni Bir Anlaşma 
Hareketi .• 

Geçen seneki büyük iflislan, 
son zamanlarda konkordato ta
lepleri takip etmektedir, geçea 
sene 25 müessese korkordato ta
lep etmişti. Bu senenin ilk aynı
da da 4 müessese alacaklılarile 
konkordato akti talebinde bu
lunmuştur. Piyasadaki bu gayri
tabillk bankalara mllteessir etti
ğinden bankalar aralarında top
lanarak fU tekilde bir anlaıma 
yapmqlardır: 

Mali vaziyeti bozuk olc:lup 
halde, bunu gizliyerek, mDteadclit 
bankalardan temin ettiii kredi
lerle borcunu kapamak latiy• 
tacirler hakkancla bankalar yek
diğerlerine hemen haber ve .... 
ceklerdir. 

Ziraat Bankuı bu mtlftenls 
karardan başka kendisinden kredi 
iatiyen tacirleri bqka bankalar
dan borç abp almadığım pepnea 
bildirmiye davet etmekte ve 
tacirlerden bu yolda taabhatna
meler almaktadır. Bu mesele 
hakkında kenclisile g&rilştjlhDb 

bir banka müdütll ıunları sör 
lemiştlr: 

.. - Evvelki aene Ue geç• 
sene bolluk devresi idi. Bankalar 
kendilerinden para istiyen tacir
lerin diğer bankalara olan borç
lannı düşünmeden onlara ge~ 
kredi yapmışlar, bunun llzerine 
tacirler sermayelerinin Oç misi 
fazlasile iş görmiye bqlamıflarchr. 

Bu ıene mallar para etm .. 
yhaee Mit tacil'hır taltklll vui
yete dOştüler: hem kendi serıe 
mayelerini kaybettiler, hem ele 
borç aldaklan bazı bankalan bir 
miktar earsblar. Baza tacirin 
vaziyetleri bozuk olduğu halde 
bize olan bol'C1lllQ diğer bir ban
kadan alc:bjı para De, bu banka
ya olan borcunu da diier bir 
bankadan aldıiı kredi ile kapatı
bğı ve bu suretle hakiki vaziyeti 
aakladıp görülmektedir. 

işte bu hercümerç "Vaziyete 
nihayet vermek maksadile ha... 
kalar kendi aralannda anlaşmak 
lüzumunu hissetmiflerdir. 

Yeni Bir Fabrika 
iş Bankua atedenberl me .. 

leket dahilinde iktısadi teşebbO.
lerle alikadar olmaktadır. Banb 
geçenlerde mensucat işine de gi
rişmeyi dtiştinm&ş ve neticede 
bu tasavvuruna tatbikat aalaa11na 
intikal ettirmişti. Bankanın tesİ8 
ettiği iı ipekli kumaş fabrikui 
faaliyete geçmİftİI'. Yakında illi 
mallar piyasaya çakanlacakbr. 

TOrkiya iş Bankasından: 
Bayramın birinci ikinci " 

lçilncü gQnleri l.t:anbul ve S. 
yoğlu pbelerimiz kapah bW.. 
nacaktır. 

IZMIR OTELi 
M&ıterllerimiıha ateclealııerl ....._ 

ldmuda ılatermlı oldukları tevecc& 
" emi• itimada fl•enerek bu kere 
tam· pl1aA me•kilade Sirkeel Ham. 
tllye türbeal kartıand•ki l&mlr ot. 
llnl iear 1ukardan ..... '"" den • 
mir ve tefrik " laer tGrlG apab ... 
tirabat tahb temlade olarak klfal 
ettik fiyattan mutedildir. 
Hudek Oteli mGatecll'I ıabıln Te~ 

Ekmeğinizi tarhnnız. 

Narh tartı üzerinedir. 
Aldanmayınız ı.~ 
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Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünyanın ı 

Dört Köşesinde 
OlanG ripVak'alar 
Hayat, Roman Ve Hayalden 

Kuvvetlidir. Bu Vak'alar 
Onu İsbat Eder 

Dünyanın 
En Bedbaht Adamı 

Seagar isminde bir lngiliz 
d6nyan10 en bedbaht adamı 0100 

duğunu iddia ediyor ve başandan 
geçen felaketleri anlatıyor. 

Bu macerayı kısaca siz de 
okuyunuz. Bakalım ona hak 
verecek misiniz? 

.. 14 yaşında iken denize 
çıkbm. Babam bir gemici idi. 
Arkasından gitmemi mennet
mişti. Evde annemin yanında 
oturmanıı istiyordu. Fakat 
onu dinlemedim. Bir gün kü
'ük bir gemi ile Liverpoldab 
denize çıktım. ilk vardığımız 
sahilde, ilk rastgeldiğim adam 
babam oldu. Bana güzel bir 
dayak atb, ve beni tekrar geri 
gönderdi. 

H Memlekete dönünce bir 
asansör memuru oldum. Sala 
gfinü işe başladım. Cuma günU 
6stkattan inerken, asansöre bir 
ıeyler oldu. Yere düştük. Beni 
hastahaneye kaldırmışlar. Beş 
hafta hasta yattım. 

•• Harp başlar başlamaz, or
duya girdim. Süvari yazıldım. 
Daha ilk talimlerde attan düş
tüm ve boynumu kırdım. 

Hastahaneden çıktıktan sonoo 
n bizi Fransaya sevkettiler. 
Cephede ilk bombayı atarken, 
iki parmağım da beraber koptu. 

Harpten sonra tiyatronun 
birinde perdeci oldum. işe baş
ladıktan iki hafta sonra tavan 
Gzcrime çöktü, tekrar soluğu 
hastahanede aldım. Sonra 
bir otobüse şoför olduk. 
Aradan on gün geçmedi. 
otobüsü deverdim. Bir kadının 
6lilmüne sebebiyet verdim. işim-
den kovdular. 

ufik oğlum dünyaya geldiği 
gün otomobil altında kaldım, beni 
teskere ile getirdiler. 

" Sonra kilçük bir bakkal 
dlikkim açtım, üç hafta sonra 
düükin yandı, bütün sermayem 
kül oldu. 

Oğlum iJkmektebe gittiği gftn 
ciçek hastalığma tutuldu. 

••Var mı bana taş çıkartacak 
babayiğit? 

Ne dersiniz? 
.. • Her Gün Kabri 

Ziyaret Eden Köpekler 
Almanyada küçük bir şehiroo 

de köpeğin biri, yağmura kara 
bakmıyarak. her sabah ölen 
aahibinin kabrini ziyarete gidi .. 
yormuş. 

K6peğin kabri nasıl bulduğu 
tatılacak bir şeydir. Çünki ce
nazenin gömüldüğll gün köpek 
e•de bağlı bırakılmış, ve katiyen 
1e>kağa çıkmasına müsaade edi· 
lememişti. 

Ertesi sabah köpek !İncirin .. 
den çözülür çözülmez doğru mezar
hj~ gitq ve sahibinin kabri 
başına giderek ağ-lar gibi ulu· 

Avuaturalyada güzellik müsab.1kası. Burada yerJIJerden n ıehlrlerden ye-ti.ten p:ıel kızlar milaabakaya girmif"' 
lerdir. Güzeller mayo ile muayene edilmektedirler. Bizde ıüzell"r bu kadar açık ~yinmiye mecbur tutulmuyorlar. 

Kendi Kendine 
Ameliyat yapan 
Doktor 

Amerikalı O'Nel Kane, şim
diye kadar kendi kendine ameoo 
liyat yapan nadir doktorlardan 
biridir. Doktor O'Nel bbbl bir 
iddia üzerine kendisine ilk defa 
apandisit ameliyesi yapmış ve 
son derece muvaffak olmuştur. 
Bir müddet sonra doktor fıtık 
hastalığma tutulmuş, bu defa 
yine kendi kendisine ameliyat 
yapmıştır. Fakat ihtiyata riayet 
ederek yanında asitanıannı da 
bulundurmur. Taki, ihtiyaç hasıl 
otursa müdahale etsinler. 

Doktor, ameliyeyi çok mu
vaffakıyetle bitirmişse de biran 
gelıniş. vaziyetinin rahatsızlığından 
dolayı eli titremiş, hu sırada bir 
asistan müdahele ederek on 
dakika sonra profesörün ameli
yatını tamamlamıştır. 

Bir taraftan ltsizllkt<n •e paraaııhktan bahsederler, bir ta. l\fta:- kBrek 
acrgilerl tertip ederler. Bu Amerikah kıı da köpeklerini •ergiyn hazırla
makla meşguldür. Her birisini ayra ayrı yıkıyor, kurutmak için çamaşır gibi 
ipe asıyor. 

Japo ların Sinema Sey
redışleri Gürültülüdür 
Her Kafadan Bir 

Ayyuka 

Ses, Bağırmalar 
Çıkar 

Her milletin kendine mahsus :de;i olduğu gibi Japonlarm Adet• 
leri de bize çok garip gelecek bir şekil ve., mahi~~!~edir. Bu millet, 
terakki ve inkişaf etmekle beraber her aldıgı yemligı kendi hüviyeti .. 

ne benzetmesini bilmiştir. Mesela Japonlar şimdiye kadar sesli filim 
yapmamışlardır. Sonra onlar, komik filimlerden hiç hoşla.nmazlar. Bazı 
insanların başına gelebilecek olan ufak, tefek kazaların ınsanlan gül· 
dürebileceğine akıl erdiremezler. Japon sinemaları da gariptir. içeri 
girmek için behemehal ayakkab,nızı çıkarmanız lazımdır. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk karma karışıkbr. Herkes konuşur~ 
Eğer görülen manzara halkın hissiyatını tahrik edici mahiyette ise 
herkes bağırmıya. şu veya bu sözlerle takdir veya nefretini göstermiye 
başlar. Japon filminin nihayeti, uzaktan, meşhur Füji Yama dağının 
gölgesini perdeye aksettirmekle biter. ÇOnki bu dag Japonlar için 
mukaddestir ve en yiiksek Japon şairleri, en kudretli ilhamlanm bu 
dağdan almışlardır. 

muştur. Akşama kadar böylece 
ağladıktan sonra, köpeği zorla 
eve götürebilmişlerdir: 

O günden beri köpek hergün 
kabristana gelerek sahibinin 
kabrini ziyaret etmektedir. 

• 
Mes'ut Adam 
Arıyorlar 

Şimdiye kadar ölürken hayırlı 
işlere para bırakılırdı. Ya bir 
cemiyeti hayriyeyc, ya bir fuka
raya yardım edilerek duasını 
kazanmak arzu edilirdi. 

Bir Amerikalı milyoner bu 

1 

kaideyi bozarak servetinden iki 1 
milyon dolar ayırmaş ve bu pa· 
ranın dünyanın en mes'ut ada
mına verilmesini vasiyet etmiştir. 
Milyoner vasiyetnamesinde diyor 

ki : 
"Senelerdenberi insanlar sefa· 

lete yardım ederler. Şimdi de 

biraz mes'utlara yardım zamanı 
gelmiştir. Rokfeller olmak iste
mem. O servetinin mühim bir 

kısmını sefalete hasretmiştir. Bi
lakis ben mes'ut ada nı anya• 
cağım ve saadete mükafat vere
ceiim. Bunun için iki milyon do-

"Bana it vermeuenlı, ben de 

size rey vermem.,. Sokakta giden 
adamın arkaaandaki l&vhada bu yan 
yaaıJıdır. Bu ad.nı, Amcrikada bir 
ipizdir. Reiticümbur JnUhabında 

reyini kulJanarak kend1aine it arı
yor demektir. 

Jar lnrakıyorum. Bu parama faizi 
her sene en mes'ut ndama mü
kafat olarak hediye edilecektir. 
Herkes müracaat ederek saade· 
tini ispat edebilir. Hatta bu mes' • 
ut adamı bulup parayı bizzat 
kendi elimle vermek isterim. 
Şüphem yok ki bu mes'ut adam 
fakirin biridir. Çünki zenginler 
içinde hcnü:ı mes'ut olan kimseye 
rasgelmedim. " 

Kendinize gftveniyorsamz nı ; 
racaat ediniz. Adres şudur: 

Mr. Brandon Colt. CaUfoı-n 

M. S. A. 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

-

Dünyanın 
Dört Köşesinde 

Vukubulan Garibe •• 
Paraşütle Mühimmat Gön• 
deriyorl~r-Dilden T abiati 
Anlıyorlar Ve Saire .. 

DiHnizden 
Tabiatinızi Anlıyorlar 

Genç bir Fransız doktora. 
dil insanın tabiat ve seciyesini 
ifade eden bir uzuv olduğuna 
iddia etmektedir. 

Bu genç doktora göre: 
Uzun dil açık kalpliliğe, 
Geniş dil dağınık ve daJ. 

gınlığa, 

Dar dilt ~merknz kabiliyetine 
Beyaz ve uzun dil, saflığa, 
Dar ve kısa dil, yalancılığa 

ve riyakarlığa delalet eder. 
Kendi dilinizi bir muayene 

edip tecrübe ediniz. 

* Paraşütle 
Mühimmat Gönderiyorlar 

Şimdiye kadar paraşütleri, 
tehlike anabda pilotun tayya
reden atlıyarak aşağı inmesi iç.ha 
kolanıyorlardı. 

Son zamanlarda yeni bir 
tecrübe y«mıJlar ve bu tecriJ. 
bede muvaffak olmuşlardır. 

Bu tecrübe tudur: 
Tayyare karargahmdan mühim 

miktarda mühi.ıaımat alınıyor. Bu 
mühimmat, cephedeki ordu üze
rinden par.;ışütle yere abhyor. Bu 
sayede battı ricati kesilmiş veya 
bir mahalde mahsur kalmış kıta· 
ata mühimmat göndermek imkAıd 
temin edilmiş bplunuyor. 

Bu tecrübeyi lngilizler Afrfe 
kada yapmışlar. Kahireden krJ.. 
kan tayyareler Afrikamn göbe
ğine kadar gidip paraşütle mil
himmat bıraktıktan sonra geri 
dönmektedirler. 

* Hafızası 
En Kuvvetli Adam 

Ruhiyat ilimleri, dllnyanill 
hafızası en kuvvetli adamım keşe 
(etmişlerdir. Bu adam bir İtalyan 
doktorudur, adı doktor Mancie 

nidir. Birçok Alimler doktor Man
cininin evinde toplanmışlar ve bu. 
hayretbahş adamı imtihan etı

m.işlerdir. 
Doktor Mancini evvela İtaı. 

yanan bittün istasyonlarını saym11 
ve her istasyondan kalkan v• 
her istasyona varan trenlerio 
barP.ket ve muvasalat saatlerini 
saylemiştir. Tarifeye bakılınış ve 
doktorun hafızası tasdik edilmi ... 

tir. Sonra doktor bir İtalyan ha
ritası açmıı ve en ufak köylere 
kadar istenilen yerin nüfusunv 
sormalannı söylemiştir. Her so
rulan suale müsbet cevap vermif. 
tir. Sonra, en ciddi imtihana ge
çilmiş. Doktorun beş aeneden
beri okuduğu 500 muhtelif ki
tabı almışlar. Yapraklannı biri
birine kanştırnuılar. Doktor her 
sahifeden bir kelime hatarlıyaralı 
bütün bu sahifeleri tasnif et mit 
ve yerli yerine koymuştur. 

Doktorlar bu hafıza harika
nı gördükten sonra, Mançmiye 
.nyanıu en kı v 'ıi 1. .fıza 

.,ahibi aJanu &ıfatını ı~eımi.ıordiı. 
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HARUNÜRREŞİT • 
----- 7 

Harunürreşidin Zübeyde i, in
ce bir gUzelliğe malikti. Gözleri 
· • ve siyahtı. Pırıl pırıl parlıyan 

bu siyah incilerde zekA vardı. 
Ağzı küçüktil. yanaldan kırını• 
ıımsı idi. Çenesinde hususi bir 

etbuiyet. beyaz gerdanında 
müstesna bir halavet göriinliyor
du. Biraz şişman, fakat tepeden 
tırnağa kadar kıvraktı. Başına 
gayet kıymetli iğneler, boynuna 
paha biçilmez gerdanlıklar, göğ
süne renkrenk mücevherler tak
mıştı. Ayağında, şöhreti tarihe 
de geçen, murassa terlikler bu
tunuyordu. 

Kocasının bir kasideye benzi.. 
yen Bözlerini sü~un ile dinliyordu. 
Her kadın gibi o da, dille y1i
rek arasındaki uzun mesafeyi 
takdir ediyordu. Hararetini yQ.. 
rekten almıyan sözlerin inşirah 
değil, inkıbaz doğurduğunu bili
yordu. Kocasının, nckadar kuv
vetli kelime kullanırsa kullansın, 
yalan söylediğine emin idi. Me
selA, fevkalade güzelliğinden 
dolayı nazar değmesin diye 
" Kabiha " adı verilen Tfirk 
haremine karşı onun göster
diği isteksizlik ahte idi. Zira 
o Kabihayı istemiyor değildi, 
Kabiha onu yanına okmuyordu. 
Bir erkek için bu, iştih kamçı .. 
lıyan bir harekettir. Fakat Harun 
az metine tor. kondurmamak kay· 
gusile kendisini isteksiz göster
miye çalışıyordu. 

Ayni zamanda endisine rşı 

da duyguları, göstermek istediği 
ıibi değildi. Çünki aylardanberi 
yrı yaşıyorlardı. Bu uzaklaşma, 

"Seviyorum" denilen bir kadına 
ıunulabilecek yegane gönül muh
tırasıdır. 

Hassas olan adın, o yazısız 
muhtıranın herr i,in bir yaprak 
ziyadeleşen sahifelerinde bıkkın 
bir 1 albin istiina ve istifasın 

okur! 
Zübeyde bu ağır islignayı ve 

bu di~iken İıttifayı çokt n sczmi • 
ti. Fakat sinirlerine bakim olarak 
fırsat kolluyordu. Yerinde ve za
manında Harundan intikam ala .. 
caktı. O, şuradan buradan teda
rik olunan halayıklardan değildi. 

Hatta rakibesi ve bir halifezade-
nin anası olan Knbih ile, 
güzel türk kadınil de kıyas 
edilemezdi. Bütün ku,;vetini taıı· 
dığı kandan alan, sa tanabnı nese· 
bine medyun olan kocasile ayni 
ıeviyede idi. Binaenaleyh bir ba
!ayık muamelesi görmiy~ eski 
bir gömlek gibi kö elere atılmı· 
ya tahammlil edemezdi. 

Zübeyde bu dUşünceleri geçi· 
r'rken Harun da onu süzüyordu. 
Vaktilo çok güzel bulup yıllarca 
aşkını taşıdığı bu kadına, şimdi 
biginelik duyuyordu. Filhakika 
vino güldn, gözlerincle yine zevk 
lemalar uçu,uyordu. Yanakla· 
rında yine renk, teninde yine 
letafet vardı. Fakat onda tec· 
rübe görmaş bjr insan olgunluğu 
vardı. 

Ha~n, işte bu olgunluğunu 
beğenmıyordu. Katmerlerinin her 
birinde eskimiş hıı.tıralar taşıyan 
endamında senelerin yorgunhı· 
ğunu ağlayan bu çok o!gun gü), 
onun ho,un1 gitmiyordu. O, 
nıUhürlü bir dudak gibi kıvrım .. 
lanoı birbirioiu ka.ekanı der g· 

Yazanı Jf. Jf. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

uşlan arasında k pıyan gonceler 
arıyordu. 

Zübeyde de vaktile b6yle bir 
gonce idi. 

Y ekdiğerine nikAhla bağlı 
olan bu iki amca çocukları, 
Melikle Melike ıessiz bir 
temaş içinde biri birlerini 
süzdüler. Kadın, taşıdığı gfi.. 
zelliğiu karşısındaki erkeğe he-
yecen., vermediğini anladı, kaşla· 
nnı çattı. Erkek, henüz otuz ya• 
ıında bulunan şu nefis kadının 
zarif bir levhadan başka bir şey 

olmadıitnı, göze boş garünse bile 
yürekte iz bırakmadığını bir ke
re daha kaböl ederek içini çekti. 

Bu çablan kaş, bir harp i!i""' 
namesinin kara sabrlan demekti. 
Erkeğin göğsünden çıkan bu 
teessürlil ses, kırılan bir göniil 
rabıtasının son inkisar sayhası idi 

Fakat ilcisi de duygulannı 
saklamıya lüzum görüyorlardı.. 
Ağırlqan, çirkinleşen hakikat 
yerini daima riyaya terkeder: 
Hanın da. Zübeyde de artık mO. 
rai idiler ve mfirai yaşıyacaldardı. 

(Arka.Bl var) 

• 
ır Japonyanın 

ee 

• 
ıma u 

( Baş tarafı 1 inci sayfada J 1 
Japonya Cemiyeti Akvamdan 

Çel<iliyor mu? 
Londra 6 - Tokyodan Röy- 1 

ter njansı bildiriyor: 
Osaki gazetesinin verdiği ha .. 

b rlere göre, Japonya, Cenevre
de, Cemiyeti Al .. vam nezdindeki 
murahhasana mühim talimat ver
miştir. Bu talimata göret Çinin 
talebi veçhile, kendisi hakkmda 
misakın ( 15) inci maddesinin tat
biki hususunda ısrar edilirse Ce· 
miyeti Akvamdan istifa edeceğini 
Cemiyeti Akvama haber vermesi
ni murahhasına bildirmiştir. 

Şanghay Bir Cehennem Gibidir 
Sanghay 6 - Şanghay sokak

lan cehennemi andırmakta ve her 
tarafta Çinlilere ait cesetler yat
maktad r. Kuang - Tungtan gel
mekte olan sekiz Çin tayyaresi 
Çen • Yu Uzerinde dlln akşam 
bir Japon tayyaresile karşılaşmış. 
iki Çin tayyaresi düşmiiştür. Ja
pGn bahriye efradı, yeniden Fran-
11z mmtakasının cenubundaki nh
tama asker çıkarmıya teşebblls 
etmişlerdir. Horada, şiddetli bir 
muharebe bekleniyor. Şapey mın· 
takruıında harp bütlin şiddetile 
devam ediyor. 

Cemiyeti Akvaın Toplandı 
Cenevre 6 - Cemiyeti Ak

v m saat 17,30 da ictimaa davet 
edilmiştir. Ruznamesinde Al.sayı 
şark vaziyetinin müzakeresi yok
tur. Maamafib bu hususta bazı 
fikirlerin teatisi muhtemeldir. 
Fransız Başmurahlıası M. Tardi· 
yö Çin murahhası M. Yeni kabul 
etmiş ve görüşmüşlerdir. 

Şanghay 6 - İkinci kiounun 
29 urıdanberi Şapeyin müdafa· 
UlDI temin eden ( 78 ) in(.i Çin 

fırkasının yerine ( 60 ) mcı fırka 
getirilmiştir. ( 78 ) inci fırkanın 
(1000) kadar telef ve mecruh 
verdiği söyleniyor. Japonlann 
telefatı ise (60) kişi olduğu riva
yet ediliyor. Çin Ccncralı ( Tse ) 
ve arkadaşlı:n, japonlan denize 
dökmek yemini etmişlerdir. Ja
ponlann şiddetli hücumile şimal 
~tasyonuoun garbine çekilen Çin
liler, (60) mcı elayın iltihakile ve 
zırhlı otomobillerle japonlan geri 
püskürtmüşlerdir. 

Çinlilerin iddiasına göre Ja
ponlar Tse - Şi • Kiyang Darü]fü
oununu tahrip etmişlerdir. 

Ofmiyon Amirahn Bey&nah 
. ~~vyork, 6 - İntihar ettiği 

bddırılen ve sonra öJmediği anla· 
şılan Amiral Siyozavo Nevyok 
Taymis gazetesinin muhabirini 
ku~anda ettiği gemide kabul 
etmış ve beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

" iki gün daha bombardımana 
devam etmek Şangbayda muha
rebeyi hitama erdirmiyo kafidir. 
Son gelen kuvvetler on sekiz 
şahra topuna maliktirler. Bu kı-
taat, Çiniileri mevzilerinden tar
detmek için istasyon istikametin
de taarruza geçmişlerdir. Bundan 
sonra süratle terakki edeceğiz 
ve hem deniz, hem kara tay
yaresi gibi kullanılan yeni 
18 tayyareyi kullanacağız. 

Japonlar Çini Parçalanak 
Gayesini Glldüyorlar 

Londra, 6 - Japonlann 
Şapeyi zaptetmek için anudane 
çalışmalar.na Taymis gazetesi 
hayret ediyor ve Milli Çin Hn .. 
kumetioden ayn ve japonyaya 
müsait kimselerle Japonlann 
Şanghayda bir Çin hUkl's~eti 
lwf'aıak istedikleriııi. bwawı için 

$ubat f 

Pek heyecanla iki saat geçirmek istiyenler .,. .... 

Bugün A S R i ,.SiNEMADA 

Çöl Aşkı 
filmini görmelidirler. 811 mOkemmel AŞK ve MACERA eaerl bUyO\ı: 1tldııtar 

NOAH BERRY ve OLIVE BORDEN tarafındaıt temall editmektedır, 
AŞK <iECELERI - MÜCADELELER - KAÇIRMALAR • HEttC0MERC • SAHRA 

ÇÖLÜNDE HINLEı..CE SUVAhl MARAFINDAN F ANTEZILER. 
Bur\111 ı&aat 16 1/2 VARYETE NUMARALARI. 

___ _.Bu hafta ""m-mlmll .. ---------• 

ELHAMRA Borsa Fia tleri 
SiNEMASINDA 1-----------

Bütün lstanbul halka j .,,..,,....-=K .... a=-m=-b ... iy_o_==l===--=K=a=pa=n .... ış.-
Jj' k Fransız Frangı 12 05 
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2 lad Tnlaçe 11-0dQ ve ,:ırkılı 1 Liret 9 09 50 

m.uıııl alkışlıyor. 
Kıymetli Darillbedayl san'atkl.rluı Belga 3 40 59 
tarahndan tamall edilen bu fll:nlo 1 Drahmi 37 12 61 
tarkılan ve musikisi alaturkadır. 

Slncmanııı nloııu rnü .. cmmcleıı tcahln lsviçre frangı 2 43 38 
edllm1ştlr. Leva 65 31 

Raşit Riza tiyatrcsu 
Yann akşam aaat 21,30 da 

Dolabdercli 
Plyea S perde 

T lebe7e Bayramda gllndn. n gece 
SO .. SO k\IJ'uf 

Saat 23,30 da 

YALOVA 
TÜRK.ÜS O 

.1ST ftBUl BllEOIYfll 

ilk musikili 
komedi. 

Beste kin 
Hasan Ferit 

Nakili: 

1 Galip 
Bayramın bir, 

~~ ~ ~~ 
1 1111 I 
llllllll 

günleri matina ve 
lerde zam yoktur. 

iki ve 3 üncn 
uvare. Fiat-

müzakerede bulunduklannı ilave 
ediyor. 

Bir lngiliz Muhlb!ri Kayıp 
Londra, 6 - Deyll Ekspres 

gazetesinin Mançuri muhabiri 
ortadan kaybolmuştur. Harbini 
işgal eden Japonlar, bu gazetC"" 
cının Çinliler tarafından esir 
edildiğini öylemişlerdir. 

Ruslar Asker Topluyor 
Londra, 6 - Niyoz Kronik! 

gazetesi, Japon menabii.-.den al· 
dığı haberlere istinaden Viladi.e 
vostokta (70) bin Rus askerinin 
toplandığını haber vermektedir. 
Bu şehirde Japon tebaasınct ateş 
edildiği söylenmektedir. Şehirde 
örfi idare ilAn olunmuştur. 

~uhareba inatla Devam Ediyor 
Şanghay 6 - Japon karar

gahının neşrettiği tebliğ hillfına 
olarak fa ılasız aurette devam 
eden topçu ateşine rağamen 
Çinlilerin Vo - Sung istihkamla· 
nna hakim olduklarını iddia 
etmektedirler. Bu haber, mlista
kil bir dikkat ve tahkik ile 
teyit etmiıtir. 

Japonlar Şapey'in bombardı· 
manına bügUn de devam etmiş
lerdir. Vang • Pu ırmağının 
kenannda bir tayyare mey
danı yapmaktadırlar. Bu ırmak, 
Şangbaydan geçmekte ve Vo • 
Sung istibkimlarile allkadardır. 

Şehir civarında Japonların 
muhtelif bUcumlarile geriliyen 
Çinliler dün akşam mukabil bir 
hücum ile tekrar eski n:evzilerini 
işgal etmişlerdir. Muharebe, ldar 
b.r saba dahilinde bntün gece 
devam etmiştir. 

intihar ettiği haber verilen 
Amiral Şujozavanın ölümll tahak
kuk etmemiştir. Bu zat, Japonla· 
rın dünkü taarruzda muvaffak 
olamadıklarını itiraf etmiştiı. Ja
ponya, yeniden Şanghaya bir fır
ka asker göndermek tasavvurun· 
da bulundujundan Amerikayı 

Florin 1 ı 7 91 
Kuron ç. 16 02 
Şiling A. 4 26 26 
Pezata 6 12 71 
Mark 1 99 93 
Zloti 4 26 26 
Pengo 3 85 
Ley 79 40 
Dinar 26 81 
Çervonetı 

Tahvilit 

i. Dahill 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

00 00 
44 2.5 
27 25 

Harici 

g 42 

49 o 
2 32 o 

haberdar etmiştir • 

Amerikan Askerleri S3rtlik 
istiyorlar 

Va~ington, 6 - Amerika 
söylendiğine göre, Japonyadaı 
aldığı son cevap için kgiJter4 
ile istişare etmeden cevap vere 
cektir. Bu, bir şayiadır, tahakkuJ 
etmemesi do muhtemeldu. Ma 
amafih Amerika, japonyaya yen 
bir nota vermiştir. İngiltere. bun; 
~tirak edip etmemeyi düşünüyoı 
Amerikanın mllstakil cevabın: 
gelince: Bunun sebebi· Japonya 
nın seferberlik llAn ettiği babe 
rinin doğurduğu endişedir. Riya 
aeticllmhur, bahriye ve harbiy 
dairelerile daimi temas halinded 

Mançuriden Çini vazgeçirme! 
için Japonyanın Şangbay, Nanki: 
ve Mavi nehir layılarma kamile: 
işgal edeceği bildiriliyor. 

Bahri ve siyasi mehafil. Ja 
ponyaya karşı daha sert bir 6İ) 
set takibine tarahardırlar. Efkfü 
umumiye miltemadi endişe v 
heyecan dadır. Fakat M. Hovveri 
tesiriledir ki s0k6neti muhaf.t:ı 

edebiliyor. 

Japonyanrn Sulha Tecavozu 
Londra 6 - Ekonomist gau 

tesi ise, son vukuat hakkınd 
mütalealar serdediyor ve Japo 
yanın hareketini, dünya sulbün 
karşı bir tecavüz addedtyor. 

Amsrikamn Bir Tekzibi 
Vaşington 6 - Hariciye Ne 

zareti, Amerikamn Japon aley~ 
tan boykotaj tatbik etme 
tehdidile japonyadan ( 1 t ) ıub~ 
tarihine kadar Çini terketmesiı 
istemiş olduğuna dair ortay 
ahlan haberi kat'i suıette te)j 

zip eylemektedir. 

Muharebe Kima Yararm' ? 
Riga 6 - Çin Japon ihtill 

Leton keten anayiini memnu 
etmiş, top ba~ana ketenin fia 
(20) şilin artmıştır. Bu bezl4 
mitralyoz ıeridi ve çad&r bu1iı 

·do kullaıulmaktadaı. 
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Düşman Tayvareleri 
Bombardıman 

• 
Yine Istanbulu 

Ettiler 
Abdülhamit. Bu Ziyaretlerin Sıklaşmasından Korkuyordu 

ZIYA ŞAKIR 1 
Her Aakkı malı/11zdar 

NAKiLi 

-225-

Dedi. Ben, işi anladım. Mit
.. t pafa, o kadar zeki bir adam 
olmadığı halde her nasılsa ava

mın muhabbetini kazanmlf idL 
Taraftan çoktu. Bunlar, oaua 
ndarete gelmesini istiyorlanb. 
Ben, halkı memnun etmek için 
onu aadarete geçirdim. Fakat 

devletin başma bir (Rus) 
muharebesi) açh. Neticesi, f eli· 
ket oldu. Halbuki ben, lıiçbir 

zaman muharebe taraftan de
iildim. 

Dedi ve bu mesele etrafında 
da birçok izahat verdi. 

1' • ,16 

Ba rece düşman tayyareleri 
latanbul aemuında bir cevelin · 
Japıyorlardı. Tayyarelerin gilrül· 
tldnll duyar duymaz Abd&lha
mit pek telAf etti. Hath• tayya
relerin avdetinden sonra da 
ayumadı. Derin derin düşünllyor: 

- Bu, ne olacak ? Galiba 
timdi de bunlar handan taarru
za geçe:cekler. Her halde bizi 
aak 11k taciz edecekler. Harp 
meyclanlannda birşey yapama

manın acısına masum 
~karmak istiyecekler. 
kadar fena bir py ... 

Diye IÖyleaiyor. 

halktan 
8u, De 

il Nhı• tı6 

Ha•alann rutubetli gitmesi yine 
Abclülbamiclia dizlerindeki 11zı
lan artırdı. Namaz i ılarken, 
eğilip dcğrulurken dizlerindeki 
ağnlardan ıikiyet ediyor. Dokto

run verdiği ( ruh ) u sürüyor. Ber 
mutat, ( Aspirin ) alıyor. 

Bugün Abdülhamit umumi 
ahvalden bahsederken Amerika 

hakkında ıu garip mütaleada 
bulundu: 

- Amerika, dart .. hepten 
harbe iştirak edemez... Birincisi, 
(Nevyork) phrinin aekeneıi, d6rt• 

te iç nispetinde ( Alman arla ) na 
mensup insanlarla meskündur. 

J>iter Amerika tehirleri de az, 
~ok b6yledir. lhincW, Amerika
hlar, lngilizleri ae..aezler. Onı.a 
1ardım etmeyi istemez'ler. Hele 

aralarıad.W ticaret rekabetiai 
kabil değil feda edemezler. o~
ctiıü, eğer harbe iftirak ecl~ 
lene, ticaretleri ıektedar olar. 
Halbuki Amerika, aenet ve 
ticarete tapan bir memlekettir. 

Dwdüncüsii:de, Amerikanın harbe 
tirmeai, abden memnudur. 

Dedikten sonra, dudaldanna 
hük6p ommlanoı kaldırarak: 

- Fakat... Bu harpte hiç• 
bir fcyi kat'i olarak kestirmek 

aıumkün olmuyor. Eğer fevkali
de ı~h~pler ite karışırıa, ona 
laır fey diy.emem. 

S5zlerini de llive etti. 

25 Nl .. a Jn 
6 Ma,.. tii 

Dün gece herkes yatmağa ha
zırlanıyordu. Fakat birdenbire 
harem dairesi alt Ost oldu. 
Kızlar oradan oraya koıuyor, 
ağalar, harem dairesine çağ· 
nhyor, koridorlarda ve kızla· 
nn odalarında gizli hıçkırıklar 
duyuluyordu. Çünki Abdülhamide 
birdenbire bir titreme ~elmiş ve 
gcsterdiği fevkalade mukavemete 
rağmen ıstırabının şiddetinden 
kendini kaybetmişti. Biraz sonra 
karnında ve kasıklarında ağrılar 
başladı. Bu ağrılar, midesine 
vuruyor ve onu inietiyordu. ilk 
titreme devri geçtikten sonra ge
len ateş te yavaş yavaş artıyor, 

mecalsiz bir halde uzan ığı ya
takta aras ra sayıldıyordu. 

Kadınefendiler, Abdülhamidi 
korkutmamak için yatağın n ba· 
tında mümkün olduğu kadar 
aUkünetlerini muhafaza etmiye 
çalsşıyor; fakat odadan çıkar 
çıkmaz, hıçkıra hıçkıra ağlıyor
lardı. 

Ağalar, ıelamhğa koşmuşlar, 
n6betçi zabitine haber vermiş-
lerdi. Rasim Beye haber 
ıitmif. Doktora ela adam 
pderilmifti. Doktor Abt Bey 
hasta idi. O aaatte aaraya 
selecek halele değildi. Onan 
için doktur Rifat Beye haber 
giSnderildi. Rifat Bey, ancak ge
ce yansına doğru saraya gelebil
di. Ruim Beyle beraber Abdül
hamidin yatak odasına girdi. 

AbdOlbamit, dalgın bir halde 
yatıyordu. Doktor, muayeneye 
başladı. Bu esnada Abdnlhamit 
gözlerini açb. Birdenbire başu· 
cunda Rasim Beyi ve sonra da 
doktor Rifat Beyi görünce ikisi-

l 
Dİa yüzGne de derin bir hayretle 
baktı. 

Doktor muayeneyi bitirdikten 
ıonra, korkulacak bir teY olma
dığını aöyledi. Rahatsızlığın ( ha-
zimsizlik neticesi olarak kaha 
barsaklarda gaz) toplanmuandu 
ilerı geldiğini temin etti Ye ilAç 
verdi. · 

* Sabahleyin doktor Abf Be, 
geldi. Abdülhamich haber ıın
derdi. Abd6lhamit, hiç ldmaeye 
karp fazlaca rahatsız olduğuna 
göstermek istemediğinden dok· 
tora, miUeınadiyen: 

- Kadınlar, liizumsaz yere 
fazlaca teliş etmişler. 

Diyor ve tabii g6rünmiye gay
ret ediyordu. Maamafib: 

- Bir kere de siz muayene 
buyurun. 

Dedi ve şezlooga uzanarak 
kendini muayene ettirdi. Atıf 
Bey btlyük bir dikkatle 
muayeneden aonra doktor Ri· 
fat Beyin koyduğu teşhisin 
aynini söyledi ye AbdOlbamidin 
idrarını g&rmek iıstedi. ld
rar, kırmızı renkte ve az miktar
da idi. Doktor, bunu tahlil et• 
tirmek libalDlllldan bahsettL 
Fakat Abd&lluamit, derhal buna 
mini oldu. 

- Hayır, bayır.. Buna biç 
llzum yok. Sizin bu kadar gir
meniz ktfi.. "Ben evvelce de L6b
rek rahatsızb çektim. Bilirim. 
tıpkı ona ben ZİJor. Salan tahWe 
gönderilmesin. 

Diyordu. Abdtllhamidin bundan 
maksadı rahatmzı.ğmm pyi ol
mamasıydı. Onun en ziyade çe
kindiği meaele, nbatmzlığmlll 
a.ğazdan atıza yayılarak nihayet 
matbuata intikal etmesi idi. 

( Arkam yer ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, ,,. 
lf. "" 

Size Tabiatinizi Sögligelim ••• 
M. D. K. Bey ; Mücadele ve 

dedikoduyu 
davet etmiye
cek mmtakil 
mealeld.dea 
birinde ..,. 
ftffak olabi
lir. l!ia ft ba
yale dle..-. 
yet verir. Ça-
huk mtiteeair 
olur, alımr. 

Samimiyet taraftandır, paraya 19-
nf etmek later. itlerinin hillanza 
devamuu uza eder. Sevfi mesa
Uiode h ..... br. Zevkine milliyim 
gelen mqıaleleri tercih eder. 

• 20 ARiF EF. ( Fotoğrafı clerç 

edilmiyecektir ) Hovarda mq-

1eptir. Muv•ffakıyetlerini fabr ile 
ilio eder, küçük hidiseleıi bn-

fiiltlr, mibal&j•Y• aapar, aadi-

GALiP BEY ı Uyanık his Ye 
fikirlidir. Baı· 
kalanna ça
buk ayaall11c 
ıa.terına. .. 
az itüut eder, 
IRaftu m&ç
teniptir. Ha-
ftl IDefrale
lere rajbet 
ebnes. Temiz 
le,İllmelcten 

n kadlnlar &zerinde mGeuir o[.. 

maktan blzeder. lddiaadar. Ken
eli fikirlerinin kabul edilmesini 
ister. Muamelltmcla ihtiyat ve ba
airet vardır. 

Fotofra/ TaJalil K,,,,.,,,._ 
11 inci Sayfamızda bulacabams. 

ren nqeaioi zayi eder, çok söy
ler, bir parça da komikçedir. Mec
&alerde aramr, •eteaind• istifa
.. ettidaı 

DA.ET LO 
Bugünün 

11 

- Ne gibi? •. 
Ellerimi onan masa11mn la

tone dayadım. Biraz evvel mll
tercimle aramızda cereyan eden 
vak'ayı anlatbm. Sait BeJ beni 
dinlerken hayret ediyor ve g6ı
leri büyüyordu. Tamamen dinle
dikten sonra : 

- Yaaa. •• 
Dedi ve sonra, ayala kalka

rak ili ve etii : 
- T eşelddlr ederim Kevaer 

Hanım. Meseleyi çok iyi idare 
etmifsioiz. Siz hakikaten çok 
seki bir ban11D11mz. 

Dedi. 
Ve.. bugln, Udncllye kadar 

oduında çalıfbfı halde bir defa 
dahi odama girmedL ikindi Takti 
de pkh, gitti. 

1 Ap.toe '21 

Bu sabah yazıhaneye geldiğim 
vakit Hasan, büyük bir faa!yetle 
lroridoru temizliyordu. Odama 
girdiğim zaman da, g6ze çarpa
cak kadar bir temizlik görd&m. 

Sait Eey, henüz gelmemişti. 
Aralık bıraktığım kapı yavaş ya
ftf aç ldı. içeri Hasan girdi : 

- Ne o Hasan.. Bu temizlik 
ne ? .. 

- Vali ahi bilmem.. Beyefendi 
haber göndermiş. Her tarafı 
güzelce temizlesin.. Efendiler 
geldiği zaman da tenbih etsin. 
Kimse bir yere gitmesin, dem~ •• 

Huanın Yerdiği ha havadis 
tuhafıma gitti. Bunaa esbabım 
dllştmllrken dit kapı açıldı, Bir 
ayak tesl dayulda. Koridora 
dotru yürlldll. Kapım açık oldu
ğu için, geçerken g&rd&m; me
ler Fahir Beymiş. 

Fahir Bey kapımm lahde 
durdu. Elile Sait Beyin oduım 
ifaret ederek orada olup olma• 
dığmı sordu. Hasan, cevap verdi; 

- Hayır, ~ elmec:IL 

Dedi. O zaman Fahir Bey 
gülerek bana baktı; 

- Ôyle ise bonjur Keftel' 
Hanım. 

- Bonjur Fahir Bey. 
- Affedeniniz.. vakıl yan-

hanede harem, selimlık ihdas 
edildi amma.. ne de olsa. arka
daşız değil mi? •• 

Fahir Beyin hu alayh ıözleri 
bana dokundu; 

- Fahir Beyi Sb de mi 
b3yle zannediyorsunuz. Eminim 
ki tea r albnda kalmapmız. 

Fahir Bey; iki elini kapmm 
iki kenanna dayayarak ve ara
duıra da yan g6zle de clq kapa
clan tarafa bakarak aordu: 

- Kimin t~"? .. 
- Ben bilirim. 
- SlylefİDİJI Allah .,U... 
- Ne ilzama ar efendim. 
Bamda,_ ..... ,. ... 

Fahir Bey, ellerini barakarak be
nim kapıdan ayrıldı. Kapı, yaftf 
,.... reulerl tı.ıDnde dinerek 
kapamyor, Huan, arka k~pıdaa 
Sait Beyin odama ıeçıyorda. 
Meğer cht kapuLm firen Sait 
B. deiilı mlterc:im Vedat Bey
mif. Henb daha kapımdan 
u:ıakl&flll811Uf olan Fahir Bey 
durdu; 

-ı.Ooo Vedat Bey, m misiniz? 
Ben Cle' patrOD' WlllettİllN lonjllr .. 

Romanı 

Y azaa: Z. Şakir 

Koridorda birlqerelr yürilyor
larclı. Vedat B. cevap verdi: 

- Bonjur Fahir Bey. 
Fahir, alayla bir ifade U. 

IOl"du: 
- Ne o, Kevser Hanımla 

dargın IDISIDız? Bonjur!aşmad mz. 
Vedat, buna ne cevap verirae 

beğenirainia? 
- Bırakın canım fU kaltağL. 

Onu da adam hesabına koyuyor
amuz. •• 

Demez mi?.. Blrdenbir~ kan 
beynime 11ç.radı. Hema ı ileri 

atddım. Kapıyt açtım. Arkalann
dan bakbm. Vedat Fabirin omu
zuna doğru eğilmiş: 

- Daha evvelki glhı, patron
la lpüfllrlerken l'&rdlm .• Dün de 
durmuş, bana kafa tutuyor. Biz 
b&yle şeyleri yutar mıyız? ... 

Diyordu. Artık. daha fazla 
sabredemedim. Kapıdan f rl dım. 
Fakat tam o anda dış ka ı aç dı. 

Sait Beyin aesi kolağıma ç rpb: 
- Buyurunuz efendim.. buyu

nnaz. 
Sqımı ~virdim. Sait Bey, 

bir adama 101 g6steriyor. Birçok 
yaltaklanmalarla ezilip büzü erek 

ona kapıları açıyordu. Sait Bey 
bu teşrifatla okadar meşguldü ki 
benim koridurda olduğumu bile 

g&rmedi. ôtekiler de Sait Beyin 

aesını işitince arkalarına bile 
bakmadan odalanna tirmişlerdi. 

Oldufma yenle durdum, 
dDflad&m. Sait Beyin bu kadar 
ehemmiyet Yerdiği bir yabancımn 

burada balunduiu eına ~a bir 
rezalet çıkarmak, pek çirkia 

bir teY olacakb? Hırsamdan tit
riye titriye odama dandüm ve 
usullacık kapımı lrttllm. Sait 
Beyin odumdan gelen ıesler bi-
ribirine kanşıyor ve anlaşılmaz 

bir mükAleme halinde de.vram 
ediyordu. 

Öfkeden titriyen ellerimle 
makineyi açbm. Hanımı yenmek 
için bir kljıt koyarak karma 
kanşık kelimelerle bir şey yaa
mıya başladım. Parmaklarım. bO
yük birer 6rilmcek ağı gibi klal'

yelerin üzerinde oynarken, adeta 
beynim kanncalamyor ve kulakM 
lanmda mlltemadiyen o menfur 
aözler clalsalamyordu. 

C ArkHı nr) 

.--• 9 Şubat .._ __ 

Matbuat Balosu 
- ....... .....,. __ -

7.enp. Wr proınmla mftkem• 
mel bir .-ette Yerilecek olan 
Matl»aat Bel•• pek ıüzi<le da· 
.,.tli)erl tophpeak Ye pek eulp 
olecaktar. 

Reua• •• aan'atd.ı·lanmıZ1n 
•• huıutald meaaiıi bilhassa ta· 
J•nı kaJİtbr. Diter taraftan baloda 
yerli mallanmazın nefaset ni teş ir 
için Matbat Balon pek ıüzel 
bir uha olacaktır. 

Şimdiden ;rerli mah tac'r erimiz 
muracattle heJiyeler ycrm i( ıu

rctll.t rau:uherctlerinl •ad tme ·, 
tedirlu. 6ta la.J:yer or h çb.r 
del rnuk.ablU olm"k•1z1, L._ .. o 
ıelu uweflfJ.,, ıw,. ı ~ ı 

edilecektir. 
Cti:r.el lcot ~ ı ~r ı. 
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r ·-9 l 4 Fütürizm Nedir? 

Umumi Harp Nasıl patladı ? 
Nakleden: H. R. -83- Yazan: Emil Lııdvig 

- Kmm Doktor: Semi Ebeme -
eo e 

Uç imparatorlukta Da Harp Ve Sulh 
Hakkı Hükümdara Aitti 

Kendisine çok ciddi vesa .. 
yada bulunduğu Almanya sefiri 
ile ayan 29 uncu günll vuku-
bulan müllkabnda donanmaya 
iz.in vermediğini ve binaena· 

lcyh kısmen sef erbcrliğe girildi· 
ğini sakladı. Ertesi gin ayni zaman
da. Pariste olduğu gibi son defa 

' olarak Berlinde ve Petres-
burg' da da tavassut icrasına 

le iebbüs etti. 
Ayın 31 inde artık müterred

dit idi. Mesai arkadaşlarından 

Krov ve Nikolson'dan aldığı 
bir mektup ile bir muhtıranın 

bunda tesiri olduğuna şüphe yok· 
wr. Bunlar kendisini tahrik edecek 

delillerle dolu ve kendi fikri ru

huna hitap edecek hesaplara 
müstenit idL Bunların ikisi de 

kat'i surette itilaf kuvvetleri ta .. 
rafmı tutmakta idiler. Bahusus 
Krov Londra Hariciye Nezare-

tinde mütemadi bir faaliyetle 
mümtaz ve azim bir nüfuz sahi
bi idi. 

Grey kabineye, lngiltere bi
taraf lakta kaldığı halde kendisi· 
n.iıı istifa etmek mecburiyetinde 
olduğunu bildirmedi. 

Fakat Askitin bu istifayı kabul 
edip etmiyeceğini, yahut muhalif 
tarafın da Çörçil i.le Loit 
Corcun etrafına toplanarak 

keza istifa edip etmiyeceğini biç 
kimse ke:ıtiremezdi. Filhakika 
kabinede şikak vukuu tehlikesi 

artıyordu. Diğer üç imparator• 
lukta harbetmek, sulh yapmak 

hi"kümdarlara ait hukuktan bu· 
lunduğundan böyle bir me~ele 
yoktu. 

Pariste parlamento ittifakı 

kuvvetli idi; fakat Londrada 
iktidar mevldinde olan Liberaf... 

lcrin iki hizbi ağustosun dördüne 
kadar açık olmaktan ziyade 

gİ7.1İce çarpıştılar. Bu mücadele 
esnasında başvekil bazı nazırların 

Avrupayı nazan dikkatten uzak 
tutmalanna meydan vermiı gibi· 
<lir. Fakat fırkanm ikiye ayrıl· 

naasile şu nazik sırada lngiltere• 
nin bir müddet kabinesiz kalması 

fikl'i bu siyasi ricale harp kadar 

tehlikeli göründü ve nihayet el 
ele verdiler. Ayın 31 inde ka• 
bine lba!a hiç bir devlete 

bagJaoınayı kabul etmemişti. Ve 
Avrnpa kredisinin tamamen İn· 

hid~unını menetmek için lngilt~ 
renin bitaraf kalmasmm yegane 

çare olduğu söyleniyordu; bu ise 
İngi!terenin tavru hareketini esa· 
sından göstermeğe kafidir. 

Fransız sefiri Kambon büm· 
malar içindedir. Fransa için se4 
rı c' .·rcc ve o kadar büyük bir 
emek ve meharetle hazırlanmış 

Kaçak et almayın1z. 

Parça et almayınız 

Çiinki hastalıklıdır. 

1 • 

Amttl"ikalılar da vukuatı dikkatle t .. -ıkip ed;gorlar, 
tarafta,.lar nümayişler gapıgorlordı 

olan faideleri kaybetmekten kork· 
maktadır. 

hine bu itiraf, mühim bir se
nettir. ) 

Evet, mukaddermiş, Grey'io 
kendisine: 

Kambon bunlara mukabil an
cak 1870 deki hatanm tekerrür 
etmemesi icap ettiğini söylemiş 

1 ve Almanyanm bu bata yüzün· 
den korkunç 6ir devlet haline 
geldiğini babrlatmıştır. 

- Rusya buhranı tacil etti, 
demesini duyacak, ve : 

- Rusya Almanyayı sefer
berliğe tahrik etti imasına mu· 
hatap olacakmış.. ( Rusya aley- ( Arkası var ) 

T aşhan Palas Oteli : 

Taşhan Palas Oteli: 

Taşhan Palas Oteli: 

Taşhan Palas Oteli: 

T aşhan Palas Oteli : 

Ankaramn ı, merkezlerine en yakın ve en iyi 

Jetinde kllodlr. Bu mUnasebetl• mUıterHerine 

t&aan'Uf temin eder. 

A.ari konforu hafa, 

bir oteldir. 
ıade, 

Emsal! ara11nda 

derecede ucuzdur. 
rekabet 

fevkallde temiıı: 

kabul etmeyecek 

Muntazam ıervtıl, kalörlfcri ve yeni idarenin 
temin ettiği ıtlkClnet ve intizamla it adamlarının 

H ailelerin istirahat edebil~eklerl 7elf.la• oteldir, 

Yukandakl iddialarının hakikat olduğunu müşte

rilerin kendi teftlı ve tetklklcrlno terkeder. 

Yeni idare ••• 
BOyllk fedakarlıklar netlceslnde yaptığı yenlllk

: lerle Tqhan Pıalas Otelini Ankaraoın en modern 
bir oteli lıalfne lfrag etmlttlr. Telefon. 1163 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enstitüsünün ( 19,500 ) lira bedeli muhammeni bulunan alit ve 
edevatı bu kerre pazarlık suretile mübayaa edilecektir. işbu alat 
ve edevatın listesi ve şartnamesi Vekalet Mübayaa Komisyonun-

dan .alınacaktır. Pazarlığı 16 ~ 2 .. 932 tarihine müsadif sah günü 
saat 15 te yaprlacaktır. Puarltğa iştirak edecek taliplerin ilan 
edilen bedeli muhammenio % 7,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan 
yazılmış banka teminat mektubu ile birli!de yevmi mezkürda 
pazarlığa iftirak eylemek üzere Vekalet Mübayaa Komisyonuna 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

Mezkur · ilit ve edevatuı ınübayaası uhtesine icra kılınan 
firmanın müb'ayya bedeli miktarmda memleket mahsulit ve ma· 

mulitmdan eşya satın alıp ihraç eylemesi şarttır. 

~ p ARA n ız ı n 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alımz. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyioiz. 

• Türk Ne.piyat Yurdunda bulunur. 

ve . 
Marinetti ile Münakaşamız 

Peyami Safa 
J-

" Zekiya rarcıs bağlaymısf,., - San'atta tahlil ve terkip - Sao'atta teJhlh ve btla· 
renin tarihi - Fütürizm b ir derece mcseleııtdir. 

Geçen makalemde izah etmiye 
çalışmışbm ki, Fütürizm dışarı 
Alemden aldığımaz tesirleri, aklan 
ve zekanın müdahalesi olmadan, 
vasıtasız, makine gibi kendi ken• 
dine mmüteharrik ve makine gibi 
hızlı ifade etmek san'atıdır; ve bu, 
mümkün olduğu kadar spontane; 
kendiliğinden doğma bir ifade
dir, bunun için zekiye düşman· 
dır ve Marinetti, son eserlerin
den birinde: 

Haissez l'intelligencel 
Yani: " zekiya garez bağla· 

yımz!,. diyor ve bununn için akıl, 
zeki mahsulü olan "Sarf ve na· 
hiv,, i edebiyattan kaldırıyor, 
kelimelere hürriyet ilan ettiriyor. 
hatta "noktalama,, mn bütün şe
killerini virgülü, noktalı virgülü, 
bütün bu gibi işaretleri atıyor. 

Herhangi bir şeyi tahlil et· 
mek te yalnız akla ve zekaya 
mahsus bir ameliye olduğu için, 
fütürizm, kendinden evvel ge· 
len güzel san'atleri birer tab· 
lil san'atı addediyor• fakat 
kendisini •'terkipçi,, olarak ileri 
sürüyor. 

Her san'at eseri, zekadan 
ziyade, mürekkep deruni hayatı· 
mızm ifadesi olduğu için, tahlil 
değil, terkip mahsulüdür. Fakat 
psikolojik tahlil romanlarında, 
yahut fen kısmı galip san'at , 
eserlerinde her iki unsur, tahlil 
ve terkip, derece derece bulunur. 
Binaenaleyh, fütürizm için ter
kipçi san'at ve diğerleri için 
tahlilci san'at demek doğru ol· 
maz; ancak, fütürist san'atin öte
kilerden biraz daha "Syntetique" 
yani terkipçi olduğu söylenebilir; 
bu da, bir "bambaşkalık,, değil, 
ancak, san'at tarihinde yeni bir 
merhale ifade eder. 

NuruUah Ati Bey, Marioetti 
için yazdığı veciz, kıvrak ve zarif 
bir makalesinde diyor ki : 

"Marinctti, mazinin eserlerinde 
sedece tahlil olduğundan, halbuki 
san' atta sadece terkip aranaca· 
ğından bahsediyor. Hakikat şudur 
ki San 1 atkirlar daima terkip 
yapmak istemişlerdir: hatta psi· 
kolojiye en ziyade bağla roman
cıların da gayesı terkiptir. O 
halde Marinetti eski gayeyi bir 
kere daha teyitten başka bir teY 
yapmamış oluyor. ,, 

* San' aatte zekanın hissesini 
ı•fıra indirmek istiyen fütürizm, 
edebi teşbiblerde, "benziyen., vo 
" benzetilen " arasında mümkün 
olduğu kadar uzak bir müuase
·bet arar. Marinetti, " Les mots 
en liberte " isimli eserinde bunu 
ilin ediyor. Eğer, benzetme mü· 
nasebeti yakınsa akd ve' zeka 
müdahale etmit demektir. Misal: 
" Taı gibi kah ,, , " Ars!an gibi 
cesur " diyecek olursak, taşın 
katılığa, arslanın cesurluğu gibi 
makul ve mantıki bir 11 V cçhi 
şebeh n 1 yani benzetme mü
nasebeti tesis etmişizdir; fakat 
"Beaudelaire,, gibi "limit,, mcf· 
bumunu 0 yarasa,, ya ben:ı ettiğimiz 
takdirde, fütürizme oldukça ya· 
km bir teşbih yapmış oluruz. 

Emil Bouvier, edebiyatta leş· 
bihlerin tarihini bir eserde çok 
güzel lnsaltmıt ve anlatmıştır. 
Ondan aynen bir parça alıyorum: 

0 Edebi bir mektebin teşbik 
oyunları, ahaliye çok munis ve 
yıpranmış görünürde. tazeliğini 
kaybederse, yeni bir mektep 
zuhur eder ve sermayeyi yenileş
tirmiye, cazip işlemelerle eski 
elbiseyi gençleştirmiye çalıŞU". Ori 4 

jinal sembollar, yeni teşbihler bu· 
larak ve o ana kadar ~mal 
edilen unsurlardan malzeme 
alarak buna muvaffak olur. 

" Fransız edebiyabna gelelim. 
On altıncı asırdanberi, teşbih 
sermayesi llç defa yenileştiril
miştir. Bu yenileşmelerin birinci
sine Rönesans derler: On albncı 
asır müellifleri, hayallerini eski 
devirler tarihinden ve esatirden 
aldılar. ikinci yenileşme roman· 
tik ve preromantik devirlerde 
vaki oldu ( 1760 • 1830 ) : Ar
tık yıpranan esatirı teşbihler 
yerine, tabiattan alınan 
ve tabiabn ( baslra, samia, 
şamme, lamise ) üzerine yapbğı 
tesirlerden iktibas edilen hayaller 
ikame edildi. Fakat romantik 
hayaller de çabuk yıprandılar; on 
ciokuzuncu asrın ortalarında, en 
mükemmel mümessili "Beaudlai· 
rt:,. olan realist mektep, gllnde-
lik hayalin en ihmal edilen, en 
tenezzül edilmiyen, küçük haki
katlerinden aldığı teşbihleri ika
meye çahşb. 

" Velhasil yenilik araşbnşlan, 
tetbibleri daha ince, fakat daha 
karanlık bir hale getirmiştir . 
Hele mecazlar ve istiareler ufku 
bütün biitiln karartmıştır. " 

Klasik aan'atlardan modren 
san' atlara doğru inkişaf eden 
bu safhalara bakılınca şu görfi. 
lür: Sanat, bir taraftan, aklı ve 
mantıki bir aydınlıktan, insiyaki, 
hissi ve hadsi "intvitive,, bir ka· 
ranlığa doğru gittiği gibi, aksülA
mel olarak en klasik devirlerin 
sadeliğini, safiyetini aramaya 
doğru da gitmektedir. fn .. 
rizm birinci kısımdandır. 

Fakat gelecek) yazımda da izah 
etmek istediğim gibi, fütürizm, 
maziden bütün bağlannı kopara• 
cak kadar "yepyeni, bambaşka,. 
bir mektep değil, sadece yeni 
bir merhaledir, ve birçok diğer 
yeni nazariyeler buna benzer 
iddialarda bulunmuıla.rdır. Mesele 
"derece tayin etmek.. tir ve pr
latanlığa, kuru gürtılt&ye, ahmak· 
ların ağzmı açtıran beyamolalara 
düşmeden, bu yeniletmenin kıva
mına bulmakbr. 
, 
Zekat 
Ve Fitre 

-11-
Her sene olduğu rllH bu sene 

do :ıekit Ye fitreler Tayyare 
Cemiyeti tetkilitı na.ta.ile top
lanacak ve haaılat Tayyare, Hl· 
mayei Etfal ve Hillliahmer Ce
miyetleri aruında taksim odi· 
lecektir. 

Hava kuv•etlerimlzin takviye
ıine ve hayır İflerino yardım için 
zekiıt ve fitre en gOzel b!r fır· 
Httar. Zekit ve fitrelerimiıl 
Tayyare Cemiyetine vermek bir 
vatan borcudur. 

Fitre miktarı aşağ1da gös
terilmiştir: 

Hurma 
Ü&Um 
Arpa 
Buğday 

AlA Orta 
K. K. 

208 o 
1851 56 

16 15 
12 10 

Edoa 
K. 
o 

78 
13 
8 

. 
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Peygamberi Şarkın Yeni -• 
GANDI KİMDİR 

Hindularla Miislümanlar Arasında 
Hakiki Ve Samimi Bir Dostluk Yoktu 

-89-

Artık memleketi tanımıya . 
alışm ıştım. Bence kanaat haline 
gelen bir nokta vardı: Bu daki· 
kada Hindistamn bu köşesinde 
lı:öylulerirı vaziyetlerini belki 
hafif mikyasta ıslah edebilirdik. 
Fakat bu biçarelere hususi bir 
terbiye vermedikçe daimi bir eser 
vücuda getirilmesi mümkün de
ğildi. Cehalet kalplere dokunacak 
derecede fazla idi. Binaenaleyh 
her şeyden evvel köylüleri az çc.k 
maarife kavuşturmak icap ediyor
du. Uüşündüm ve bu maksatla 
ıimdılik alta köyde birer tane ip
tidai mektep açmıya karar ver· 
dim. Bil mekteplere tayin edil~ 

cak olan hocaların maaşlarım biz 
verecektik. Fakat ibate ve iaşe
leri köylüye ait olacaktı. İşe gi· 
riştik. Ve derhal müşkülat ile 
karşılaştık: az maaşla hizme
te razı olacak olan bocalan 
bulmak mühim bir meseleydi. 
Alelhusus ben çocukları alelade 
hocalara tevdi etmeyi doğru bul
muyordum. Bence hocalara fikri 
kabiliyetlerinden ziyade ahlaki 
düıtürlarımn ehemmiyeti vardı. 

Meseleyi basit bir şekilde balle
demeyince bir beyanname neş· 
rederek gönüllü boca istedim. 
Çok geçmeden cevap çıktı. Ge
lenler meslekten yetişmiş bocalar 
değildi. Fakat ben bunlardan 
çocuklara iptidai hesap ve kıra· 
et öğretmekten ziyade içtimai 
malümat vermelerini istediğim 
için müşkülpesentlik etmedim. 

Harp Konferansı 
Avrupada öldürücü muharebt 

devam ediyordu. Bu sırada da 
Hindistanda bir buhran çı km:şb 
Kıral Veki~i bu buhran münase· 
betile Hindistamn tanınmış sima
ları ile bir müzakerede bulunmı· 
ya lüzum görmüştü. O .zaman 
Kıra) vekiline tayin edilmiş olan 

1 

Lord Çohnsford ile aramda sami
mi münasabat vardı. Bu itibarla 
beni de davet etti. 

Delhiye gittim. Bununla be· 
raber konferansta çalışmak lağım 
için itiraz ettiğim birkaç nokta· 
nın hallini istiyordum. Bu nokta· 
lardan başlıcası ,. Ali,, karddeşlcr 
fibi ileri gelen miJlet rehberle· 
rinin konferanstan hariç bırakıl· 
mıı olmalan idi. .. Ali,, kardeş· 1. 

ler o vakit hapishanede bulu· 
nuyorlardı. isimlerini birçok de· 1 
lalar iıitmiı olmakhğıma rağmen 
phıiyetlerini ancak bir iki defa 
ı&mDttOm. Ayni vaziyette bu
lunan (HAkim Ecmel Han Sahip) i 
iae hiç tanımıyordum. 

muslüman zihniyetini daha yalan- olmadığlDI dabıı Cenubi Afrikada 
b~ miimessillerinin vasıtasile l 11nda hakiki bir dostluk mevcut 

dan anlamak istiyordum. iken 
HintJiJer ile müslümanlar ara- [Mabadı yann] 

• • 
lstanbul Isviçre Oldu ... 

( Bat taralı 1 inci Hyf ada ) 

" Lütfiye ,, vapuru fırbna 
yüzünden karaya oturmuştur. 
Yunan bandıralı Pr.ions vapuru da 
Boıcaada civannda karaya otur
muşsa d.ı kurtanlmıştır. Şark 
Demiryollarmda da fazla kar 
vardır. Fakat Avrupa ve Edirne 
postaları muntazaman ıelmek
tedir. .. 

Şehrimizde bulunan bir Rus 
beş, altı kişi taşıyacak büyüklük
te bir kızak yapmış, Rusyada 

olduğu gibi bununla ıehirde 
müşteri taşımak istemiştir. Fakat 
Seyrüsefer talimatnamesinde na
kil vasıtalan arasında "kızak,. 

tabiri bulunmadığı için bu müra
caatçıya numara verilmemiştir. 

Maamafih gençler ve çocuklar, 
bizim bildiğimiz eski usul kızak
larla dün sevinç ye neşe içinde 
kızak kaymrşlardır. Üç sene ev
vel alman ve şimdiye kBdar kul
lanmak nasip olmıyan belediye
nin kar makinesi de faaliyete ge· 
tirilmiye çalışılmaktadır. 

Fakir Y avrolar Lehindeki 
Sesimiz Duyuldu 

4 Baş tarafı 1 lnci aayf ada ) 

Ga.,etemiz vasıtasile yardana 
yapan zevat: 

Sabun Fabrikat8rü Sabuncu 
Zade Mehmet Şakil' ve 
mahtumu (Topkapı Fukara 
Cemiyetine) 
Sabun F ahrikatlSrO Sabuncu 
Zade Mehmet Şakir ve 
mahtumu (Tayyare Cemiye
tine.) 
Zonguldakta, Yeni Şark 
Terzihanesi, Kavas Zade 

Lira 

100 

-
1 

Mehmet Yekta Bey (Top
kapı Fukaraperver Cemiye
tine.) 

lzmirden iamini blldirmi1ea 
bir karıimia 

5 
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Aynca Eyilpte, Defterdarda, 
Zicrikasım mahallesinde Otakçı• 
lar caddesinde 39 numarada saat 
tikcarı Esat Bey de kendi ma• 

hallesindeki üç babasız ve res• 
mini dercettiğimiz mektep tale
besini giydirmiştir. 

~~~~--------~···-... ·-------~--~~ 
8 Milyondan Fazla Kadın 

Müracaat Etti 

Cenevre 6 - Tahdidi Tesli· 
hat Konferansına 8 milyonu mü
tecaviz kadının imzasmı havi bir 
.istida verilmiştir. Kadınlar kon· 
ferans müzakeratının muvaffakı
yetle neticelenmeaiııi temenni et
mektedirler. 

Londra Sandalcılarının 
Grevi 

Londra 6 - Londra limanın· 
da birkaç haftadanberi grev ya· 
pan gemiciler 1COO reyle grev~ 
devam elmiye karar vermitlerdir. 

Salihli Himayei Etfalinin 

Hayırkarlığı 

Bir Haydutluk 
Dokuz Şerir Bir Köyü 

Soydu ----Salihli ( Hususi 
dokuz meçhul şahıı 
yünü soymuşlardır. 
mütecavixleri takip 

) - SilAhb 
Yar'aşlı kö
Jandarmalar 
etmektedir. 

Bıngale Valisine Suikast 
Ka!küta 6 - Bingale Valisine 

bir suikast yapılmış, fakat valiye 
bir teY olmamıftır. 

Kulak. Uotu, Barun Mütehuaıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Be1otlu, Mektep ıokalc ı 

'l'elefon ı ,.,. 

Çocu11. ha1talıklan 111Uteha ..... 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

7 Şubat 932 Pazar 
lıtanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 ırramofon 19,S birinci kısım ala
turka ıaz, 20,5 gra n ofon pl akla11, 
Aja!la neşriyah, 21 ikinci ka11m 
alaturka an, 22 orkestra. 

HeUıberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 Ber lindea naklen halk 
danaJarı. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19 halk ıarlulara,· ?.O Pragtan nakiL 

Müh!aker - (360 metre, 75 kilovat) 
19,20 M:ı.inzden nakil • 

Bükreş- ( 394 metre 16 kilovat) 
20,40 gramofon, 21 radyo orkestraıı, 
21,45 şarkı. 

Belgrat - (429 metre 2,5 kilovat) 
20 a ktam kor. ıen, 20,45 prkl 
konseri. 

Roma - ( 441 mdre 75 kilo.at ) 
20 gramofon, 21 muhtelif konser. 

Prag - ( 488 metre, 120 kiiont ) 
20 Maria Nemeth'in konseri. 

Viy.:ma - (517 metre, 2a kilo.at) 
20 Tanz der Völker, 22,20 dana 
hivaları. 

Pe~te - f SSO metre, 23 kilovat, 
20 Arien ş arkıları, 23 piy:ıno kon.seri. 

Var~ova- ( 1411 metre, 156 kilo· 
vat ) 2~10 akfam konseri, 22,10 pi• 
yano kona.eri. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilont) 
20 Tanz der VBlker. 

8 Şubat 932 Pazart .~i 
fs~unbul- (120() metre, 5 ki' ovat) 

18 gramofon, 19 birinci kısım ala
turka sız, 20 gramofon, Ajansı ha
berleri, 21 ikinci kııım ala tuka uz, 
22 orkestra, 

He Iıberı - (276 metre, 75 ki'o
vat) 20 tiyatrodan naklen Der Kuta. 

Brüno - (341 metre, 36 ki ovat ) 
19,20 Pragtan nl\kil, 21 Ba ' ayk". 

Mühlaker- (360 metre, 75 kilovat) 
19,35 Frankfortlan nakil. 

B.lJuef - (399 metre, 16 kilavat) 
20 konferans, 20,4) gramofon, 21,4.'ı 
farkı, 22,15 Harfonio ;. 

Belgrat- (429 metre, 2, «; kilovat) 
20 m:m Sırp şarkıları, 20,30 Avru
pada b·r gezinti, 21,SO piy:rno. 

Ro"lla - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20 ıramofon, 21 ıenfoni. 

Praı- ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,20 kabare, 20 1'ııla haberleri, '21 
piyano konseri. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat ) 
19.SO elli 1ene eYYelkl Viyana mu
sikisi, 22,30 kabare orkcstraııı. 

Peşte - C SSO metre, 23 ki ova t ) 
19,40 operaadan nakil. 

Varşova- (Ull metre, 158 kilo
vat) Valsin tarihl, 20,15 Holanda 
dulu, Kalmanın opereti. 

Berlin~ (1635 me~re, 75 kilovat) 
20 Bre1lavdan nakil, 21,10 Stütgart
tan nakJe11 fengeee. 

Dikkat: Dercetmektc olduğumuz programların Anupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa aaatine slJre tan:dm edilmiştir. 
lıtenbul saatine tatbilu için Avrupada aaat (12) olduğu 
uman ı.tanbalda (1) e l'elditi faraedilmelidi. 

Beyoğlunda Taksimde Sıraservi
lerde kain dairei mahsusasında 
ifayi vazife eden lstanbul ikinci 

icra Memurluğundan: 
Tamamına · iki bin beş yl1z 

( 2500 ) lira kıymet takdir edilen 
lstanbu'da Çarıii kebirde Yağlık
çılarda eski 16- 10 yeni 40 nu
maralı bir bap kagir dtikkinın 
dörtte bir hissesinin birinci •e 
açık arttırması 9 • 3 • 932 tarihine 
müsadif çarşamba gunu saat 
14 ten 16 ya kadar dairede icra 
lulınacakhr. 

Artbrmıya iştirak için mezkdr 
gayri menkulün kıymeti muham
miııesi olan ( 2500 ) iki bin beş 
yüz liranın yüzde onu nishetinde 
teminat akçesi verilmek lazımdır. 
Haklan Tapu sicilliğile aabit ol-
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarlano, irtifab hakkı sa-
hiplerinin bu haklanm ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım ilin tarihinden itibaren 
yirmi gUn içinde evrakı müsbite
lerile daireye bildirmeleri lizımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilliğile 
sabit olmayanlar sabş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 
Milterakim vergi ile Belediye 
rüsumları, Vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 931 • 3341 numaralı 
evrakına müracaatle mezhür ma· 
hallin evsaf ve meaahasanı havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raporu-
nun; 13 • 2 • 93ı tarihten itibaren 
daire divanbanainde asılı bulu
nan arttırma ıartnamesini göre· 
bilecekl-eri illn olunur. 

fotoira/ Talalill Kuporı:ı 

Tablatlalal ltrenıael& ut·,.~rn"11 

fetotrafl.m 5 Met k11poıa .ı. bir· 

Ukte pdvlala. Feto.trah:uı eua1.a 

tabidir .-. iade edll.Qu. 

lılm, mulela 
\'eya aaa'at I 

Fotopaf ı.u,., 

t
e .. ecek mif 

Foıotrafıo kliıeal 30 kuruıluk puJ 
ık'lbi 'i nde ıönderi ebilr, 

d&& 

Çocuk kitaplarından : 

Orhanın Taggareciliği 

Nakili: 
llehmet Behçet 

Çocuğunuza en güzel 
bayram hediyesidir. 

Fiati 75 kuruştur. 
latanbul .na,rett t•11•r• 

ıubealıade .. tıhr. 

SON POSTA - -----------Yevmi, Siyasi, HanJiı ve H.ıl c 
~azetesl 

idare . Jatanbul ı Eakl Zaptiye 
• Çatal~efDM aokap 2S 

Telefon l.tanbul • 20201 
Posta kutuıuı latanbul • 741 
Telgrafı iıtanbul SONPOSTA 

Buna mukabil Kalb:ütada ak
tedilen milslüman kongresinde 
doktor Ansariyi, doktor Abdur· 
rahmam, doktor Saibi görmüştüm 
Şimdi fırsattan istifade tderek 
en temiz ve en vatanperver dan 

Salihli ( Hususi ) - Şehrimi• 
ıin Himayei Etfal Cemiyeti bay· 
aımoa 25 fakir çocuğa yerli ku· 
•nıış~an dikilmiı clbise1er tevzi 
.. decektir 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. _ _..Şayanı dikkat~• ABONE FiATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

Beyoğlu Mektep ıolcak 
Telefon 8, O. 2496 

.. ~ .... llıllllmEllllllC .. rimDİlalı1ii':iElıii~1'lii .. 111112'm·~ı5~iilii'ra3GGGH~~:.mıı~&·•*Wimaii*~·ısmsa ... ,,S&40rl'.EMPE , • ....,,!itil 1!111 
·ra'ail r bAş'ıca ıe7ahat eceatal ırı İıtanbuldıkl fahri 

mGm~aılllı MUherıdlı H. ZECKSER, A1op1an Han 
c,,ıah, Tel. B. O. 163. Poıta lc.utuıu ı Galata 76. 

S\ \G'n 
le\pı\g ser\}\ 

n\ Sıjahal 
ııecca. 

Le?pzig 1932 İlkbahar Sergisi 

ı •'•raf adreei ı 2.ECKSER lıtaabul .. 6 ili n Mart 

1'32 de nUmunelilder ıerglıl • 6 il& 16 Mart 

19:'2 de büyilk lenat ve ia9aat Hrfiıl • 6 111 9 

Mart l93'J de 'llenaucat terırlıl • 6 il& 10 Mart 

l~S? de ıpor leva'Umah Ye U) • fru,at •~rlflai. 

bir teklif 
Yalmz 75 kuruş gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii hüviiklükte. san'at
karane bir .büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre• 

!erinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANSE. 
lstıklAJ caAd .. ei No. 128 Bryotlu. 

1400 Kr. 
7SO ,. 
400 tt 

150 • 

1 Sene 
6 Ay 
3 • 
1 n 

27i)ı) Kr. 
140() " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri veril::nez. 
ilanlardRn mes'uliyet ahamaı. 

1 
Cevap için mektuplara G kuru1 ..ı' 

pul :ıavesi lizı nJı r. 
Adr~ı de~.şti .lmed (.!>ı ·•ır • • 

u;"' 

Son Po ,'a Math.-ı.• 

.Sahıpl~n ~ ı ··": • ,, , ~ , , :'l' 

....,.,.. ~· ~.... ,(,&IY 

' 
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Halis limon çiçeğinden 
müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir harikai 

san'attir. 
Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet Aleminde manendi ve naziri yoktur. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan Ecza Deposu 

Bayram Şekerlerinizi 
Meşhur 

HACI BEKİR 
Zade 

ALİ MUHİDDİN 
Ticarethanelerinden Alınız. 
Bahçekapı, Beyoğlu, Pangalb, Karaköy 

Kadıköy, Ankara • 

SANTRAL Beyoğlu - Galatasaray 
HER AKŞAM 

N 
A 
N 
D 
y 
s 
R 
E 
v 
o 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından 

1 - 1841 Numarah kanun mucibince terhis edilmiş Gedikli 
&atçawılardan l&yik ı&lllenler rGmrllk lat'alannan takımbqıt.-
imcla istihdam edileceklerdir. • 

2 - Ordu ve jandarmada fili hizmetini bitirerek terhis edil· 
mit olup ta terhisiaden iki 1ene ıeçmemiş olan Gedikli başça
VUf(ardan Cenup hududunda bu maaı ve bu vazife ile çalışmıya 
istekli olanlann hangi lat'adaa hanai tarihte terhis edildiklerini 
ve terbia vesika aumaralarile adreslerini bildiren istidalarım 
Ankarada Glmrlk Malaafaza Umum Kumandanhğına göndermeleri 
tebliğ olunur. 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

İLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABRIKASJ 

M$LICA l/()SI' AH JAltAT1 , 
ec... r..c.. -.,... _,... 
ıı.ı,..ıı. p- ı<.ı..,.ı. 
T...ı.t r..ı.aıu. .......,_ V & V. L 

üw6l Mar"olnriRa. Ço4 Delte lJaa N•f-"
P.lc Oalıe Multt"'..ttlir. 

PARA Senelik faiz 
kumllsyon 
yüzde 12 

Emlak terhinine mukabil PARA 
VERiLiR. Saat 9-12 arasanda tapu 
senedinizl ahp latanbul, Bahçekapı 
4 üncil Vakıf han Aamakat 29 nu• 
marada UNION KOL, T adresine 
milracaat ediniz. 

Dr. A. KUTIEL 
Cllt Ye ı:ühreYI hastalaldar müte
hHıııı. Karaköy bGyQk mahallebic: 

Janında 34 

Çorum vilayetinin Osman
cık kazasında Kunduz orma· 
nından senevi 20636 gayri 
mamul metre mikap ihraç 
edilmek üzere yirmi seneden 
412720 gayri mamul metre 
mikap çam eşcarmın beher 
metrosu t50 kuruş esas bedel 
Ozerinden 28 - 2 - 932 tarihine 
mllsadif pazar günü saat on 
albda ihalesi icra kılınmak 
üzere kapah zarf usulile müza
yedeye vazolunmuştur. Taliple
rin müzayede ve mukavele 
şeraitini anlamak üzere Anka
rada Orman müdüriyetile mil· 
düriyeti umumiyeye lstanbul 
Orman Müdüriyetine ve Çorum 
muamelat memurluğuna müra
caatleri ve yevmi mezkiırda 
666 No. it müzayede ihale ka
nunile zeyli ahkamı dairesinde 
şeraiti ve teminat vesaikini 
ha.,i kapalı zarflarmı hamilen 
Çorum vilayetinde müteşekkil 
ihale komisyonunda hazar bu
lunmaları ilin olunur. 

Sultanahmet ikinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Mehmet Ali Beyle 
Dimitri ve Yorgi emlaki metruke 
'Ye aalrenin taylan mutasarrıf olduk
lara Hoca Aliettia mahallesinden 
Sabunhanı kartı•ında 20 ve 22 nu• 
marala aualann izalei ıuyuu zımnın
da furubtu mukarrer bulunmakla 
mevkii mllzayedeye vazedllmlt ve 
22 Mart 932 Salı gilnil saat on bette 
ihalenin icrası mukarrer bulunmut 
olduğundan talip olanların kıymeti 
mubammeneleri olan on bin liranın 
yüzde onu nisbetlnde pey akçesini 
bamUen Sultaı:aahmet Sulh Mahkeme
si ikinci Hukuk Dalre1ine 932-26 
numara ile müracaat eylemeleri Hin 
olunur. 

DEM RAKI FABRiKASI 
Şehrimizdeki mGakarat fabrikalarının en kıclemllal olan ALiOL 

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

all ısondan mamul gayet lenetll, uhhl " mGftehl 

Kilosu 200 kuruştan L Q K S rakwm piyasaya 
45 dereceli ali çıkarllllfbr 

DEM RAKISI 
Gram: 1000 600 500 300 250 200 150 100 
Kurut= 250 150 t 25 75 6ı,5 50 37,5 25 

LÜKS RAKISI 
Gram: 1000 600 500 300 250 150 100 
Kuruş: 200 120 1 OÔ 60 50 30 20 

Her iki ralu~ mualnen bakkahl'ısden lateyinis a Hir tecrübe kafidir 

•• Bestekar MUHL1S SABAHADDiN Bey nezaretinde 

Büyük OPERET HEYETi tarafından 
Bayramıa iklad Sah ve üçüııcli Çarş:ıınba g0n19rl s&ndlb; .. at 2 112 da 

Boyoğlu M U LEN R U J salonunda 
Bayramın ikinci günO ( GOL FATMA ) Milli operet 3 perde. 

.. üçüncü " ( ÇARE SAZ ) büyük operet 3 " 
Bestekar m6ellifleri : Muhlis Sabahaddin Bey 

l.tanbul dördüncü İcra memurlu
ğundan: Fatma Mevhibe Hanım ile 
Ali Müçteba Beyin Ethem Beyden 
borç aldaklan paraya mukabil 
birinci derecede birinci •ıra nu
marasile ipotek kayden Üsküdar 
halen Kartal kazasının So
vaalık kariyeılnde Üsküdar cadde
sinde 3390 - 9368 • 13 - 14 • 31·177 
murakkam ebvaplt mukaddema ma 
bat k<Stk elyevm tarla 30 gfin müd
detle lhaleJ'l •••ell,.e il&nq1a kODa• 
rak 100 lira bedelle talibi uhdeıinde 
olup ihalei kat'iyesi icra kılınmak 
üzere ve yilzde bet ıammlle tS gGn 
mlddetle lhalei kattiye mGzayedeye 
konmuıtur. 

Hududu tarken Mustafa elynm 
Kaymakam Mehmet Bey batı sar
ben Yakacık tariki, tlmalen Küçük 
Veliata batı, cenuben harmanlık •• 
Sovanlık tarikl!e mahduttur. 

Tarla boştur. 
içinde bir miktar incir, cevlı ve 

~am ı.tacı vardır. 
Meaahaaı bermucibi aenet 24 dö

nüm terblind•dir. 
Kaymetl muhar.ameneal 2000 lira• 

dır. 

Talip olanlann kıymeti muham-

Bayramlaşma 
lstanbulda bulunan Gaziantepli• 

ler bayramın ikinci l'ünü aaat 14-16 
arasında Şabinpap kıraatbaneainde 
bayramlaıacaklardır. 

------·------
ZA YI - 341 senesi Membai

irfaa idadisinin 3 lineü sınıfından 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hGkmG yoktur. M. Avni 

Evvelisi gtinkll niiahamızın 
son sayfasındaki zayi mtlhflr illnm
da "ileride zuhur edecek imzamı 

havi olmıyarak bu mllhiirle"cnmle
sindeki" olmıyarak,.kelimesi "olarak,. 
çıkmıttlr. Tashih olunur. 

meneainin yüzde onu nlabetinde pay 
akçe1lni mhtabıibea 29-2 .. 932 tarl• 
hlade aaat 14 ten 16 1a kadu biz .. 
ut veya billYeklle ve 928-3540 
doıya numaraıile lata.bul dlrdGacfl 
icra memurlatuaa mGracaat edUme
sl ve fazla mal6mat dNJaaından ita 
edileceti lizamu llln olunur. 

FARUKi DUDAKLIGI, 
PUDRASI, KRE&ıi,KOLON

y ASı, LOSYONU v. •· 
A"l'upamn ea meıhur ıtriyat ayınn· 

dadır. Kibar Hanım Faruki ıtrlyatıııı 

dalma dlferlerlae tercih e<-er. 
Deposu ı Sultanbamam No. 11 Doium ve kadın hastahldan 

mütehass151 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Siz de yavrunuza kumbara alınınız! Cilt ve zGhrevl bastabldar MOteh•H••• 

DOKTOR 
Ha•taJarıDI Tiirbe ka,.wnda 
eski HiJAliahmer bin .. ndaki 
muayenehanesinde hergfln öi
leden aonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 2262'.? 

( Türkiye İş Ömer Abdurrahman 
lıtaabal emraa. :OueYlr 

d°t9panseri S.rtablhl 
Ankara caddesi ikdam Yurciu 

kapıaµd.a &ıı 71 


