
Kuduz' 
Vak'aları 
Çoğalıyor 
Edirneden tedavi edilmek 

lb:ere lstanhula getirilen bir zabn 

feci bir surette kudurarak yolda 

~iduğünü yazdık ve bu münase· 
l,etle memleketin kuduz vaziyeti 
lıakkanda tetkikat yaptık Ye öğ· 
tendik ki, kikuduz vukuatı, aon ı 
tanıanaa cidden fazlalaşmıştır. Ku
duz hadiseleri bilhassa Samsun 
\re Edirne mıntakalarında fazla· 
cadır. lstanbulda da bazı vak'a· 
lara tesadüf edilmektedir. Vazi· 

Yeti, şimdilk şöylece tesbit ede· 
biliriz: . 

yan Beyin kedisi dört gün evvel 
kudurmuş ve Osep Beyie beraber 
yedi kişilik ailesini ısırmıştır. 
Kedinin bütün ev halkını ısırması 
nazarı dikkati celbettiğinden, 
kedi kuduz müessesesine gönde· 
rilmiş ve tetkikat neticesinde 
kuduz olduğu anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine bütün bu aileye qı tat
bikına başlanmışhr. 

( Devamı 8 inci sayfada ) Takt:ıimde oturan Eczacı Mek· 
tebi Kimya Muallimi Osep Celil· 

Sabık Hıdiv Bugün 
Filistine Hareket Ediyor 
Beraberinde Gidecekler 

Bir De Türk Taciri 
Sabık Hıdiv Abbu Hilmi ' .,.

Pata Şarki Erden Kıralı Emir 
~ rNIDI daYetİDe icabet 
etmek izere bugiln Aat (3,5) ta 
ffaydarpaşadan Toroı ekıpreaile 
hareket edec~ktir. 

Abbas Hilmi Paıaya, (kendi 
nanuna Kudüt kongresine iştirak 
eden ve çarşamba gllnil lstanbula 

dönen Mısırlı ( Essiyase ) gazete
ıinin muharrirlerinden Mahmut 
Azmi Beyle Arif Pap, Hasan 

Nasır Bey ve bazı maiyetlerile 
beraber tüccarlarımızdan lsmail 
Hakkı Bey de refakat edecek· 
lerdir. 

Arasında 
Vardır 

Abbas Hilmi Pata Halepten 
LAzkiye yolile ve otomobille 
Beruta gidecek, burada fra~ıa· 
nan Suriye fevkalade komısen M. 
Ponso tarafından resmi bir su- Sabtk HldlYI• ıfdeeek olu n ıu•temize 
rette istikbal edilecek ve mllhfm beyaııatta buluaaa 

yf d ) Mısırlı Malımut Jzzet beg 
( ıD~e~v~a~m~ı=3~6:n:cil~•:•;,;a~a~=-==========~~=======:::=:=:===::= --==--= 

Tasarruf Haftasının Son Günü 
Şehrimizde Çok Mükemmel Geçti 

f haftaaının ıon ,ona tehrl· 
Dan havanın muhalefetine utm•n, t.,arru erli mallarla •Gılenen 

~lede milkemmel teaahilrat ile ıeçmlttir. Y:lnıkaffie rüı:el bir •eçlt reıml 
-•yon, otomobil H arabalardan milrekkep ~r ti a aktederek yeril llAt 
t•p111ıttır. Bu miinaaebetle doktorlar .la bir ç ID 

utlanm11• karar nrmltler df r. 

-
Kır al Feysal Ve Kadın 

"Mustafa KemalTürkiyesindeBile Eski 
Vaziyeti lstiyen Kadınlar Az Deği~dir,, 

Irak Kıralı Feyaal, bir mlddet e•· · 
••I Avrupaya gitti. Seyahati eana
aında kadının umumiyetle dOakü, 
bugünkil ve yarınki vaziyeti hakkın
da fikrini 6trenmek iıstemitler. Kıral 
FeyaaJ, apğıdaki sözleri •Öylemi1o 
İleri •Ürülen fikirlerin isabet ve ha• 
taaile al1kadar olmıyarak blse de 
temaa eden bu beyanatı aynen lkti· 
bas ediyoruz. Karilerimiz, doğru ve-
ya yaııht buldukları noktalar hak• 
kında fikirlerini beyan edebilirler: 

"Kadın da erkek gibi ayni 
vücut ve uzviyetin bir azasıdır. 
Bu viicut ve uzviyetin faal kısmı 
erkeği, atıl kısmı da kadmı tem• 
sil etmektedir. Bu gayrifaal kıs• 
mın ataletini haksız buluyoruz. 

Kadın ve erkek kendilerine 
dtışen vazifeleri bihakkin ifa et
tikleri zaman bu vOcutta tam bir 
ahenk teessüs edebilir. Kırk sene 
evveline nazaran son zamanlarda 
kadınlar çok tekimlil etmiştir. 

Bu mUddet zarfında erkekle
rin kadınlar hakkında besledik
leri fikir ve kanaatler de tebeddül 
etmiştir. Memleketimin ve oarkın 

kadınlan, garp kadınlarile mukayese 
edilecek olursa e~r ahvalde çok 
geride kalırlar. Fakat Amerikalı 
ve lngiliı kadınlan da Latin hem• 
firelerine DuareJJ cida urf ve 

Nuri Paşanın 
Yarın Gelmesi 
Bekleniyor 

Tahminler hilifana olarak Irak 
Başvekili Nuri Pı. dün de gelme
miştir. Dlln haber verdiğimiz gibi 
Nuri Papnm hava muhalefetinden 
dolayı tayyare seyahatini terket-
tiği ve trenle yola çıktığı mu· 
hakkak telikki edilmektedir. 
Paşa dOnkO trenden çıkmamış· 
tır. y ann şehrimize arelmesine 
intizar olunmaktadır. 

Hava Vaziyeti 
Karın Devam Etmesine 

ihtimal Veriliyor 
Perıembe akşamı bqlıyan 

kar, dUn de akşama kadar yağmıt. 
fakat sulu olduğu için sokaklar
da hemen hemen biç tutmamııbr. 
y alnıı cıvar dağlar bembeyaı 
kesilmiftir. 

BugliD rtızglr poyrazdan eıe· 
cek ve bava kapalı olacakbr. 
Ruatbaneden aldıiımız maldmata 

1
are bugtin de kar yağması 

muhtemeldir. Havanın muhalefeti 
fırtınaya da ıebep olmut ve 
(Albanya) ismindeki ltalyan va• 
puru bu ytızden Gelibolu clva· 
nnda karaya oturmuştur. Kara• 
denizde de farbna hükllm ıDr
mektedir. ----

Sıhhat MUdUrlerl 
Ankara, 19 ( Hususi) - Ak· 

saray Sıhhat Mlldüril Şükrli Bey 
Urfa Sıhhat Müdürliiğtine, Kon· 
ya HOk6met Doktoru Aziı Bey 
Mardin Sıhhat Mlldilrlntnn• ta· 
yin olundular. 

lr11k Kıralı F•N•l 

daha müteklmildirler. Bu farkları, 
dalına iklim, ark, tahsil ve ter
biye husule getirmektedir. 

Bana öyle geliyor ki, kadım 
ıözde esaretten kurtarmak iıti
yen halihazırdaki cereyanı ve ka
dmın istikbali meselelerini başka 
bir sualle halletmek llzımdır. Be
nim için yalnız bu sualin ehem
miyeti vardır. Burada Anglo
Sokson mefkuresinin iyi olduğunu 
veya ecdadımızın kadmlara ayn 
bir hayat yaşatmak usullinU ter
cih etmeleri noktalan şayani 
ehemmiyet değiJdir. 

Ehemmiyetli nokta kadının 
seviyesini yiikseltmektir. Kadının 
seviyesini yükseltmek memleketin 
refahına ve hem cinsinin saade
tine hizmet etmek demektir. 

Etrafımda gördüklerimi nazarı 
itibara alırsam bu prensiplerin 
galebe çalacağını tahmin edi

yorum.Bundan aonra hldisabn ihza· 
rmda kadının faal bir rol almasa 
da tabii bir netice olacakbr. 

Dllnya gUnden güne garip bir 
hale giriyor. Bu hal gerek erkek· 
lerin gerek kadınlarm kendi ih
tisasları dahilinde olmıyan şeylerle 
meşgul olmalannı icap ettiriyor. 

( Devamı 11 lnel 1&Jfada ) 

lhtikir Mücadelesinde 
Halka Verilen Salihiyet 

Ankara, t 9 ( Hususi ) - lhtikira karşı mllcadele için hazırlanan 
ve son şeklini alan kanun llyihası yarından ıonra Millet Meclisinde 
mlizakere edilecektir. Uyihanın bir maddesile bu mücadelede halka, 
yani müşterilere de ehemmiyetli bir vazife ve sallhiyet verilmektedir. 

3 üncü madde mucibince beş liradan fazla sahılarda mllıterilerin 
talebi üzerine dnkklncılar imzalı ve mUbürlU bir fatura vermiye 
mecburdur. Müşteriler bu faturaları piyasaya göre tetkik edip fiat 
fazlalığı gördükleri takdirde Müddeiumumilere mliracaatle dava 
açtırabileceklerdir. 

Bu suretle ihtikar mlkadeletinde en mühim bir teyit vasıta11 
elde edilmiı olmaktadır. 

Bir Tabir 

Ev sahibi - Evinizde imit gibi rahat ediniz efendim, sıkılmayınıL 

Miıafir - Evimde gibi mi ? öyle ise gideyim, çllnki burada da rahat 

yok demekl 
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1 Halkın Sesi il ( Günün Tarihi 

Tekaüt Maaşları Liman Vesaiti 

v ~:·~~~~;~~;t~i~~rı 1 y EME K ! A R As 1 J:~:tic! e~!~~~ 1 M E ~ T E ! L ~ R o E •.• !~~~!:~*~~~:~~.~f.·;::. 
yapılda. Bu ıuretle bunların Lokantalarda """ . ı 18 Talebeue bit etmek yolunda mühim bir tas•' .. 
claha ziyade terfihi arzu ed!l- 'arf ıyat Ve hracatı Artbr- ••k ""'"4 # vuru vardır. Bu takdirde birleştiri• 
mektedir. Bu buauata halkın Yemek r·rcretlerı· f mu a at lecek olan şirketler Şirketi HayriY'' 
nıütaleaaa ıudurı LJ ~ mak ÇİD Yeni tedbirler Seyriaefain. Liman ve Ha iç: ıirke~ 

Hilmi Be1 (Beykoz Yala caddw 21) Tavsiye Ediliyor Verilecek leridir. Seyr iıefainin yalnız ıevı.bilı 
- Dul ve yetimlerle müteka- Tenzil Edilecek mütecuire kısmı tevhide dahii of•• 

itJerimiz hayatlannı bu memlekete Haber aldığımıza göre, İktisat cakbr. iktisat Vekileti bu taaav"rıı· 
vakfetmicı insanlarm yadigirlan Birr"k gıda maddelen·nın' ge- Tasarruf haftası münasebetile nu btanbul Beledi)•eı "ne biJdirılllf 

., ....... Vekaletinin alakadar mütehassıs-
ve bizzat çalışmak suretile vazi· çen senelere nispetle bayii ucuz- yapılan muhtelif tezahürat ara- ve bu hususta fikir ve malunıatt111 

felerini yapan kimselerdir. Bun- lan tütün vaziyeti hakkındaki sında, ıehrimizdeki bütün mek- isteınlttlr. Belediye lAzımgeJen ce~•· 
ladım halde lokantalarda henüz t tk.kl · • ·ı ı t k d. ı B ların refahını dr.•ünmek hilkiimet o· e ı ennı 1 ere me te ır er. u teplerde de 1•ktı·sadl mevzular bı -.ermiştir. lktısat Vel<i eti naeı· 

~ eski fiatlerin muhafaza edilmesi kiki ti 
ye milletin borcudur. Filhakika td · erin fU neticeye vardığı üzerinde yazı müaabakalan tertip kar tirket ve idareluinin mali nı.iye ' 
bunların maaşları bütçemizde bazı şikayetlere aebep olmuştur. söylenilmektedir: Bir defa elde edilmişti. Talebenin yazdığı ya- faali1eti hakkında tahkilc~t yapnıak• 

.. h. b' kfm fak t Bize verilen malumata göre alA- mevcut kanuna göre tütün mın- tadır. Alakadarlar bu tevhide rn•'" 
mu ım ar ye tutar; a kadar makam bu meseleyi fU zılar maarif idaresindeki Jüri nacılar, ıalapuryacılar Ye motörcl-
eski ve yeni tekaüt kanunların- takalannı tayin etmek, bu suretle heyeti tarafından tetkik edilm11· Jer cemiyetlerinin de dahil oh•.,. 
d k. ı hi dil k gjnJerde esaslı bir şekilde tetkik t-t· ı · · · dah · · d h a ı maaş ar tev t e me ve u un erımızı a ıyı ve e a ve binlerce talebe yansı arasın- llzım•elecetini ifade etmektec:Urlel• 
makul bir vasatisi bulunmak edecektir. Bu tetkikat. yemek nefis bir hale getirmek lazımdır. dan (80) kiıinin yazın beğenil- Tatbikatta timdiki masraflardan ,.a-
auretile yeni bir kanun yaıalırsa yapılan maddelerin fiatlerile dük· Senede memleketimizde 40 - 45 . him bir surette taınrruf yapılabile· 

dak zl k ı.k b k.a- k. al b mişbr. ara i ö ü ve 6vey ı iİ i tW ır annm ıeçen Ye u ae- milyon kilo tütün istihsal edil- eetl temin edilmektedir. Bıı tetell-
f ki -!'- uk · d Bu yazılar tekrar tetkik edi· L-' arklar da kalkar. ne · awdannın m ayesesm en mektedir. Bu tütünlere mahreç lı.Gller birleştiği takdirde NJıtan.,.. * ibaret olacak, neticede tenzili b 1 k b" ha lecek ve on sekiz tanesi aynla- deni:ı nakil •asıtalara •irketi,, n•"' 

Etem B. ( Tavtantıııı 9) uma ır zaruret line gel- rak para mllkAfatı verilecektir. al&..-da blr umum mu·du-rl"'- ihd•• lizımgelen miktar tesbit oluna· · ti T-tü inh. .d . '"111 ua 
- Dul ve yetimlerle mQte- mış r. 11 n ısar 1 aresı, Bu on sekiz yazıdan (6) tanesi edilecektir. 

kaitlerin istikbali ve refahlan cakbr. dahilde kaçakçılığa esası. bir ilkmektep, talebesine diğerle- E I e· J ı· 
Pek mühim bir meseledir. Bun- Diğer taraftan. belediyenin tekilde mini olunduön takdirde ezacı ar ır eş 1 

· k ı·· b 0 - ri de ortamektep ve Jiae talebe-
lara arazi ve emlak verilmek ve emır ve ontro une rağmen azı şimdikinden beş milyon kilo fazla lerine ait olacaktır. Şehrimizde timdiye kadar muh~ 
Yenileri de sigorta ettirilmek su- lokantalarda ekmek ve francala lif iıimler altında üç eczacı cemiyeti tütün işliyebilecektir. · 
retile bütçemizden çıkanlmak ihtikannın eski ıekilde devam I nrda. Bu üç cemiyet azaaı d011 

isteniyor. Bu tedbirlerin hepsi ettiği anlaşılmaktadır. Bu mesele Tetkikat neticesinde şu nok- ki Konferans umumi bir içtima yapmıtlar ~· 
iyidir. Yalnız arazi ve emlak ve- hakkında da esaslı bir tedbir ta da sabi : olmuştur ki, dahilde Dişçi m\!ktebi asistanlarından cemiyetlerinin bir isim altında bir· 
n'ldı'gıW · takdirde bu emlAk ve tütün sarfiyatını artbrmak için Orhan Abdullah Bey tarafından leımeaine karar vermiş lerdir. düşünülmektedir. 
arazi hiç olmazsa bugünkü aldık- Fakat bir kısım lokantacılar halka ucuz tütün ve cigara ver- yarın Darülfünun konferans salo- Kömür fiatleri 
1 k d b. k ı d B nunda bir konferans verilecektı·r. an paranın yar11ı a ar ır d d d me azım ır. unun içı·n de in· Geren hafta zarfında •ehri· ·d · ı·d· müşteri a e inin ıene en seneye y · 1 d Y Y 
•an at temm etme 1 ır. hisar idaresinin daha ameli ve ıne yarm öğ e en sonra mize muhtelif yerlerden meb:ıul 

ir hayli eksildiğini, bu vaziyet kar- Mülkiye mektebinde muallim 
HUae,t" e. t Akfaray bllyilk Llnl'• ) şısında yemek ücretlerinde tenzi- bilha!s ı ticari lir zihniyetle iş Hazım Atıf Bey tarefından Am~ miktarda kömlir gelmiştir. 811 
- Mütekaitlerimize arazi ve lit yapmak imklnı clmadığuu görmesi icap etmektedir. Tütün-

1 

rika bankacılık mevzuu üzerine vaziyet karşısında fiatlerin düşe· 
emJAk verilmesi fikrini çok mu- söylemektedirler. lerimizin yansım inhisar idaresi bir konferans verilecektir. ceği söylenmektedir. 
yafık bulurum. Çünkü hayatların· y 
da iken bunlıtrdan istifade ettik- işliyeceğine göre diğer yarısının \ eni Tarif eler 
Jeri gibi vefatlanndan sonra da Vecihi Bey da resmi dairelerimizin ecnebi Şehitlikte hctıaat Veklle1inin yeni gümrilll 
ailelerine bir varidat membaı kal- devletlerden aldıkları mallara tarifelerinin erbabı unayie taal• 
mıı olur. Verilecek ikramiye ve Sivil Tayyarecimiz. Yarın mukabil ihracı, mühim bir tedbir Şüheda Abidesinin Etrafı luk eden kt1ımlarında ne .ıbl 
maacı nihayet yenir gider. Fakat l k ·ı 1 k d' T • Ed•l k tadillt yapalmaaa icap ettiği haklar .. Konferans Verecek 0 ara 1 eri sürü me te ır. ezyın ı ece daki suali üzerine ıstanbul Ticaret 
toprak dalına elde kalır ve bu oduı, erbabı aanayi arasında açtıfl 
çok hayırlı bir İş olur. Garbi Anadoluda yapbğı /(adın/arın Edimekapıdaki şehitlikte yap- ankete gelen cavaplan Vekilet• 

ir propaganda uçuşlarının son mer· bnlan abidenin etrafı güzel bir bildlrmittir. 
lldımet Şl1krllBey(Emln1SnU bahkpaun 121) n z· l. . şekilde tezyin edilecektir. Tezyi- Bir Dükkan Yandı 

- Mütekait ve dullarla yek- halesini şehrimizde tamamlıyan rO lS ığı nat işini üzerine alana Belediye 
timlerin maaş!anm idame etme sivil tayyarecimiz Vecihi Bey . DUn gece yansı Beyolunda 
ve balta daha fazlalaştırmak ha- 1S leselesı· tarafından bin lira tahsis edil- lstiklil caddesinde bir yangın 

ti d 1 · k h ·· geren cumartesi günü ilk konfe- lVI ~ miştir. ya annı ev etın apısına asru .,. çıkmlf ve ( 17 4) numaralı Sait 
vakfeden memurlarımızı teşvik ransını vermiş, sivil tayyareciliğin Bu işi yapmıya talip olanlar Paşa Pasajı dahilinde T oma 
teşci etmesi i~ibarile çok mü- dünya milletleri arasıodaki ehem~ Geçenlerde yeni polis kanunu bugün Belediyeye gelecekler ve Efendiye ait t abfiye dükkAnı 
hidir. Fakat dünya buhrana karşı- . h kk d d· '-k layibasından bahsederken layi- açılan münakasaya iştirak ede- yanmıştır. 

d b b · · d 1 miyetı a lD a şayanı ın. at 
ıın a izim ütçemızı arat- hada kadınlara da baıı zabıta ceklerdir. Tezyinat planı Beledi- Yolda Sarkıntılı ,.< 
mak mecburiyetindedir. sözler söylemişti. şubelerinde vazife verilmesi hak- ye fen heyeti tarafından caz.ip 

Devletin birçok arazi ve em- Vecihi Bey yann Galatasaray kanda bir madde bulunduğunu bir şekilde hazırlanmıştır. Şehremininde Neriman ismin• 
liki vardır. Bunlara maaşlan Lisesi konferans salonunda bir kaydetmiş tik. Bu J.abe.imiz An- Aynca ıehitJiğin ufak tefek de bir Hanıma sarkıntılık yapan 
nispetinde varidat getirebilecek konf--rans daha verecekt·ır. h b 1 d•w k nl d 1 Şevket isminde biri polis tara• 

k - ık ·ı· bunJ - karadan gelen yeni a er erle ıger no sa arının atamam an-topra ve mu verı ırse t\r fından yakalanmış, adliyeye ve· 
tekaut olduktan sonra yalnız Haber aldığımıza göre sivil teyit edilmektedir. Yeni kanun masına karar verilmiştir. rilmicıtir. 
müstehlik vaziyetinde kalmazlar tayyareciler ldübü tarafından Meclisten çıkt.ktan sonra kadın- · y 

•e belki tekrar istihsal sahasına fi el b. lar da polis meslegvine girebile- Müsakkafat Tahriri Odun Ve Kömür Narhı 
d afi l 1 Vecihi Bey ıere ·ne güz ır 

atılmak auretile e n o ur ar. ceklerdir; Adana, ( Hususi ) - Kömür 
,. müsamere hazırlanmaktadır. Müsakkafat tahrir heyetleri vo odun fiatlarımn birdenbire 

SalihatUn Klmll B. ( Çarşıkapı F1nn Eminönü mıntakasında faaliyete 
Mkak > M kt 1 · T t·ı· Oı"lsizlar Mektep istiyor nazarı dikkati celbedecek şekilde 

- Mütekaitlcrle dullann is- e ep ertn a 1 1 " başlamışlardır. Yakında bu mın- artması üı.crine bir ihtikar vazi· 
kb 11 f hl t · Li O t kt 1 d tah 1 · takanında tahriri bitmiş olacaktır. ti a erini ve re a arını emın se ve r anıe cp er e - Dilsizler ve sağır ar cemıyeti yetinden filpbe oluumuşhı. Hl· 

edecek herhangi bir tedbir ben- riri yoklama imtihanlarına umumi heyeti bugün bir içtima Kaçakçıhk için diseyi tetkik eden Belediye encU-
ce çok mühimdir, hayati bir başlanmıştır. Yılbaşından evYel yapacaktır. Bu içtimada bir dil- meni, odun ve kömüre narh 
h · tı• vardır Bo·'yle mu .. em l Atinadl\n bildirild : .ıı.ine .,.öre Ada-

e emmıye · - bitecektir. Yılbacından itibaren siz mektebi açılması mese esi 6 6 koymaya karar vermiştir. Narla men bir istikbal, faal ve muvaz- Y lardenizi sahillerimizde kaçakçılığa 
zaf memurlanmııı teşçi ve teşvik de bütün lise ve ortamekteplcr konuşulacak ve hükümete ricada nıini olmak için bir Türk _ Yunan mucibince kömürün okkuı ( 6 ) 
t:der. on gün tatil edilecektir. bulunulacaktır. itilifnameıi im:ıalanmak üzeredir. kuruşa sahlacaktır. 

Son Posta'nın Resimli Hilciyesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kadın Tuvaletleri 

1: Yolcu - Hasan Bey... Şu cama
kAndaki mantoya bak. Kadınların giy
dikleri bu kürklü mantolar dört beş yüz 
lira va.--

2: Yolcu -:""' Gel şu uındaki balo tu
valetine de bak. .• . Bu da yüzlerce liraya 
ç1kar. 

3: ,y olen - Halbuki 
en kabadayı paltomuz 
yüı. lira bile tutmaz. 

biz erkeklerin 1 
ve elbisemiz iki 

=ı 

4: Hasan 8. - Evet.. Kadınlar er-
keklerle müsavi olmak istiyorlarmış. 
Olsalar da hakiki tasarruf başlasa! 
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[ Resimli Itlf akalesi * Her Koyun Kendi Bacagından Asılır it ]' öz_··-~ısası ı 
M --- --

iinderecatımızın çok-
luğundan dercedilememiş
tir. 

-·----.........._~-===~==-m:...-=-=:>C-<=>C = 

Sabık Hidiv =-J3u""gün 
Hareket Edivor 

f ( Baştarafı 1 inci .. ;fada ) 

11 
erefine M. Ponso bir ziyafet 

R.er.e~ek, bu ziyafette Lübnan 
b e1ısıcümburu Şarl Debbas'ta 
h ubunacaktır. Ziyafette evvelce de, 
ta er verdiğimiz gibi Suriye talı· 

lb tnın Abbas Hilmi Paşaya teklifi 

ı _ "Her koyun kendi ba

Cdğından asılır. ,, Derier. 

2 - Bu atalar sözü bizi yal
nız kendimizi düşünmiye sevket· 
miştir. 

ID ehelesinin meY.tubahs edilmesi çok 
taub~enıeldir. Abbas Hilmi Pş. Berut· ;.::::::====================== 

3 - Koyun öyledir amma 
insan öyle değildir. Biz hep birbi
rimize bağlıyız. Herhangi birimize 
dokunulsa, heı: imiz, iskambil 
kağıdı gibi devrilebiliriz. 
----~ ---- -

w; • t .ıkr gece kaldıktan sonra Hayfa __.. re 5WiLA7iWiiiH • 
arı ile Kudüse gidecek ve bu- &&> 

5 n wa _..ıı:; 
rada bir hafta kalacaktır. TEL G 
J Paşa Kudüste icap edenler- A ABERL R 
e görüştükten sonra Ammana 
geçecek ve burada merasimle 
karşılanarak Emfri Abdullahm 
~snı~ d · l ı avetine cevap vermış o-
b~caktır. Sabık Hıdiv Ammaada 
~~aç gün kfildıktan sonra Şa.m 

kıle tekrar lstanbu)a dönecektır. 
Bu seyahat üç hafta kadar 

:evam edecektir. lstanbula dön
likten sonra tekrar bir Ankara 

•eyahati yapması da muhtemeldir. 

KAÇAKÇIUK 
-----~ 

Ankara da 
ıı'f ücadele 
Hazırlığı Başladı - --Abbas Hilmi Paşa hu seya

te bir ay evvel lstanbul tarikile 
S~riye, Filistin, ve Şarki Erdene Ankara, 19 (Hususi) - Ka-
gonderdiği murahassı Mahmut çakçılıkla mücadele için tesbit 
Aımi Beyin İstanbula dönmesin- edilen yeni esaslar nazarı dik-
den sonra karar vermiştir. kate alınmak suretile icap eden 

Mahmut Azmi B. buralarda kanunların tadili projelerinin ha· 
hlüsait zemin hazıladıktan sonra zırl:ınmasma başlanılmıştır. 
evvelsi gün lstanbula gelmiştir. Cenup hudutlarında lcaçakçt· 
P~rapalas oteline inen M~~m.ut Az· hk yapılan merkezler ta.1ıamen 
tnı Beyle dün bir rnuharrırımız (3,5) malum bulunmakladır. Bu h3va-
ıaat süren bir mülakat yapmıştır. lideki gümrlik muhafız teşkilatı 

Mahmut Azmi B. muharriri- ve tenkil kuvvetle i mükemmel 
ruize şunları anlatmıştır: bir şekilde takviye olunacaktır. 

- " Çarşamba gUnü Kudlis Diger taraftan Adliye Veka-
kongresinden buraya döndüm. leti de bu hususta kendisine di\-
Kongrenin altı günlük müzak~ şen vazifeye başlam·ştır. Müca-
resine bir müşahit sıfatile iştirak delenin başlangıcından itibaren 
ettim. İşte şimdi yanınızda açb· devlet varidatında mahsus dere-
ğım şu telgrafta da koagrenin cede bir fazlalık görüleceği 
çarşamba günü dağıldığı bild~ril: anlaşılmaktadır. 
nıektedir. Kongreye Abbas Hılmı Tatbikat ve fıliyata şu giin-
Paşa namına iştirak et~im: Ye ]erde geçileceği tahmin edilınek-
lntibalarımı da paşaya bıldırdım. ted'.r. Mücadele ve tenkil işi 

Paşa Pa.riste iken kongr.eye icap eden şiddette olacaktır. 

'Almanya Hayretler ·l İ K 
İçinde Kaldı 116 • 

. - ıvıançurı 
lngilterenin Aldığı Günuük M. l . _, 

Tedbiri İhtilaflara esea.eSlllcıe 
Sebep Olacak Endişe Ediyor 

- - -
Berlin, 18 (A.A.)- İngiltere 

hükumeti son zamanl:ırda ittihaz 
ettiği gümrük himaye ted
birlerini İngiliz - Alman tica· 
ret muahedesi üzerinde hasıl 
edeceği tesirler hakkında müka
lemeye girişilmesine dair olarak 
Almanya tarafından yapılan 
müracaate verdiği cevapta bu 
kabilden müz<tkereye başlamıya 
lüzum olmadığını, çiinkü hüku
metin aldığı tedbirlerde bir 
değisiklik yap:-11amıya azmetmiş 
olduğunu bildiraıiştir. 

Alman hükumeti, buna verdiği 
mukabil cevapta İngıliz hükume
tinin bu hareket tarzından do
layı hayretler içinde kaldığı
nı, Almanyanın ilerde ala
cağı tedbirler hakkında bildi{tl 
gibi hareket etmek hakkını m~
hafaza edeceğini bildirmiştir. 

Vaşington, 19 (A.A)- Hüku

met, Japonyay&: dostane fakat 

kat'i şekilde olarak Mançuriye 
ait endişelerini izh:ır eylmişlir. 

Amerikanın Tckyodaki sefiri, 

dokuz büyük devlet muvacehe

sinde muahed !!erle ve KeJlog -

Briand misakile alınmış olan 

taahhüdata Japonya tarafından 

riayet edilmemesi hususunda en

dişenak bulunduğ-u hakkında Ja
ponya hariciye nezareti nezdinde 
nazarı dikkati celbeylemek için 

M. Stimsondan emir telakki et
miştir. 

Vaşington, 19 (A. A.) - M. 
Stimson, Mançuri ihtilafına dair 
olan vesaikı ayan meclisine ibra-

za ~azır bulunduğunu ihsas 
eylemış ve : " Bu ves1ikten bir 

davet edilmişlerdi. Kongre rıya- Çekosioval<ya - Türkiye 
setine hitaben yazdıkları ~lir m~k- Prag, 18 (A.A) _ Meclis Esat Beyin Nutku 
tubu bana verdiler ve Kuduse ( gittim. Bu mektup tarihsiz ve Türkiye ile olan ticaret muahe·ll Ankara, l!l Hasusi) - Ma-

kaçmı umuma bildirmek isterim, 

fa~~~ baztl~rı, ayan meclisi talep 
ettıgı tak<lırde "mahrem olarak 

inızasızdı. Kudüste ve kongrede denamesin:n ikin o!m~unda kabul arif Vekili Eıat Bey tasarruf 
İptidai tetkikat yaptıktan son- etmiştir. haftasının son günü olmak mü-
t ·· •t • f ba nasebetile dün akşam radyoda 

gösterilmesi zaruridir" demiştir. 

Japonlar 
a edineceğim rnusaı ın 1 sı· la"" h Yarışı tasarruf hakkında bı'r nutuk 

ilıerine tarih ve namına imza 
koyarak mektubu kongre riya- __ ---- söylemiş, tasarrufun ve yer- ç· ıet· kt' böyle de li malı kullanmamn ehemmı·- ın Arazisinde Tekrar 

ıne verece ım ve Fra". sa Yeniden Altı Harp Yaptım. Mektupta paşa kongreye u yeti ve lüzunıu hakkında etraflı Harekete Geçtiler 
iştirak edemediği için teess~~- Gemisi Yapıyor izahat vermiştir. 
lerini beyan ediyor ve özür dılı- Tokyo, 18 ( A. A. ) - Liao 
Y?rdu. Ayni zamanda mektupta Paı-is, 18 (A.A) - Meb'usan Fransa Şehirlerinde nehrinin garbına doğru ilerleme-
FıtistinJilerin, milli arzularına uygun Meclisi babı; programın 1932 Paris, 19 (A.A) - 1930 se· meleri için Japon askerlerine 

bir netice istihsal etmeleri temen· senesine ait kısnnmn tatbik mev- nesi iptidasında yapılan nüfus verilen emir İ!Jlal edilmiştir. 
nileri de vardı. Kongrenin ilk kiine konmas ı ve ikinci sınıftan tahririnden istihraç edildiğine Bununla beraber resmi mcha-
t~ls.esi, gazetenizde yaz_.dı_g_v mız go'"re Pariste 2 milyon 891 fil Chang - Su - Liang' ın Chin -(rıib do""rt krovazör ile bir torpito Chow'dak' haf k 1 

f~· . • hazin bir dayak ve sovuşme ·ı d 800 88 ı mu ız as er erini .. ııı k k ınuhribi ve b:r torpitonnn in~ası· kişi, Marsı ya a , 1 Liyon- b" ··k det" . . 
le açıldı.Kongrede en ço onu· da 579,763 kişi mukim bu- uyu se ın ıçerısine çekeceğini, 

.fulan lisanlardan birisi de Türkçe na başlanması için hükumete 399 hr eşkıya ile birlikte faaliyette ıdi. • · Iunmakta ve şe in nüfusu b ı k 
Yugoslav, Oral, Kafkas, Şiınaıi salah;yet vermişlır. u unma tan vazgeçeceğini ve bu 

Tü l · · b · ·ı 10 binden, 46 şehrin nüfusu 50 t1 k rkistan ve İran murahha3 arı Bu gemilerın ııışası ır mı - sure e vu uu muhtem~l bir çar-
tıut k ı k ·· n.10 b. f b·ınden, 18 şehrin nüfusu da 100 p ş h l · 

ı u larını Türkçe o ara soy- yar 216 miJyon, V\ · ın ranga ı maya ma a vercmyeceğini 
~diler.Kongreye Yemenden başka rnalolacaktır. binden fazlaya çıkmaktadır. ümit etmektedir. 

hiçbir devlet resmen iştiral~ et- =-- _ '=-- --=--=='====-=========-========~ 
llıetniştir. Bütün azalar islim 
eenıaatleri namma gelıniştir. Kon· r 
lre Şevket Ali ile Kudiis Müf

-
tüsü Eminülhüseyni Efendinin 
~~amen şahsi teşebbüslerile ve 
ılıstinlilerden beşer onar kuruş 

toplanan paralarla açılmıştır. Esa
sen kongreye ümit edilen yüksek 
k•vat iştirak etmediği için aki.n 
alınış nazade bakılmaktadır. 

Fili ve ameli hiçbir neticeye 
'Yastl olunamamışıır. Başlıca şu iki 
~esele konuşulmuştur: 1 Küdüste 
hır t-larülfl.inun yapılması, 2 Hicaz 
.datttn.n beyaelislam bir şe:jtde 
' aresi." 

• • 

İNAN, /STER iNANMA! 
Tasnrruf hafta sı miimısebetile her tarafta 

erli ma!ı ku'h-ıı!n11sı etrafında propagandala~ 
y ldı Memleketin ilctısadi kurtuluşunu, yerlı 
ya pı . 'k l 

1 l faz
la kuUa~ıl:nasında bulan ı tısatçı ar, 

ma 11111 f 
h r"ıler devlet adarnlan1 nutukları, kon e· 

mu ar ' 'k d' 1 
1 

• yazı' ari!e hepimizi buna teşvı e ıyor ar. 
ransıaı ı, · • • • • ·ı · 

Bütün bu vropaganda içinde sesı ıııtı mı-

ısrtR iNAN. t 

yen bir sınıf var: Yerli malı yapan fa lrikalar 
ve yerli malı satan tacirler. 

Diğer, memleketlerde yerli mala etrafında 
alakadarların yapbğı propagandaya kar 
b' . tü" f b .k .. 1 . şı, ızım ccar ve a rı ator erın bu sükutuna 
bakarak, bu zevatın kendi menfaatler:ai e3ash 
surette kavramakta olduklarına. artık: 

TER /NAN!ilAI 

Amerikalı 
Profesörden 
Bir Sual 

P. S . 

Geçen gün, "Milliyet., gaze
tesinde, Türklerin İstanbulu fet
hetmeleri aleyhinde makale ya
zan ve orduJarımıza "Vahşi sü
rüleri., diyen bir Amerikah mü· 
verrihin makalesi çıkmısb. Ben, 
bir kariimin ihtan üzerine, bu 
makaleyi cevapsız neşreden o 
gczeteyi vazife başına çağırmış 

ve 0 Amerikalı müverrihin isnat
larını da küstah yüzünün kalııı 
derisine çarpmıştım. Yine bir baş
ka münevver kariim, bu mesele 
hakkın da bana " Voltaire in 
bazı sözlerini habrlatıyor. " 

On sekizinci asrın bu en dol
gun, işlek, zeki kafası, bir ese
rinde, İslanbulun fethini uzun 
uzadıya anlatıyor ve sonunda, 
sözü Tlirklerin alicenaplığına ge·· 
tirerek, hulasaten, diyorki: 

"011 bcşi11ci asır ortalarında 

ordusu başmda, Şarki Roma 
' lmparatorluğmıun pagıtahtına 

giren Tiirk Hükümdarı Fatih 
Sallan Melımet, mağlup Bi
zanslılara, osrunızda bile gö
rülmigecek bir hilim, merha
met ve adalet göstermiştir. 
1 ürk/er tarafından lstanbulıın 
gağnı.1 edildiği doğru değildir. 

Bilakis, Falih Sultan Mehmet 
Bizanslıların bütiin itikatları~ 
na an' tınelerine ria.lJel olunma
sını emretmiş, patriğin hayva
nını ba~rndan tutarak, ordusu 
içinde yedi adını gürümüştiir. 
Acaba o astrda garbın hıristi

yan b,"r lu"ikumdarı bir Türk 
beldesini fethetmiş ol.ı.;aydı 
böyle mi hareket ederdi ? ,, 

Amerikalı müverrihe yan-
lışlıkla neşir vasıtalığı yapı ş 

olan "Milliyet,. gazetesi, Profesör 
Cenaplarından bu sualin cevabını 
istemeıidir. 

Cumhuriyet Kanunu 
Ankara, t 9 (Hususi) - Cüm

huriyet ve rejim aleyhine işlene
cek ciirümlerin takibi için hazır-
lanan ( Cümhuriyeti koruma ) 
kanun layihası Millet Mec-
lisine sevkedilmek üzeredir. Bu 
suçlara ait davalara da seri mu· 
hakeme sistemi tatbik edile
cektir. 

Üç Aylıklar 
Müracaat Etmiyenlerin 
Maa~ı Ne Olacak? 

Tekaüt kan~unda, iki yokla
mada müracaat etmiyenlerin 
maaşlarının kesilmesi hakkında 

bir madde vardır . 
Haber verildiğine göre Def

terdarlık bu gibilerin vaziyethi 
tetkik etmektedir. Bunların ma
aşları hakkında kanunun göste .• 
diği hükümler tatbik olunacaktır. 

Yerlerine vekil gönderenler de 
gelecek aylıklar için vckaletna· 
melerini noterlere tastil< ettİr..!
ccklerdir. 

Aksi takdirde bunlar da ma
aşlarmı alamıyacaklardır. 

Polise Tabanca Çekmiş 
Kuruçeşmede KömürcU Ah

met cuma tatiline itaat etmiyerek 
dükkanını açtığı için kl. Jdisini 
karakola götürmek istiyen zablta 
memuruna tabanca çektiğinden 

tabancası alınmıştır. Kendisi de 
mahkemeye verilmiştir. 
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lktzsadi Sütun j! r Diş Doktor~ 
Rakamların 
v·e Vak'aların 
Dili 

Dünyanın iktısad1 vaziyetini 
anlatmıı olmak için, şuraya bazı 
rakamlar ye bazı vak'alar kayde· 
diyoruz. Bu rakamlar ve bu 
•ak'alar, hiçbir izaha lüıum gös
termeksizin, size buğünkll dün
yanın iktısadi vaziyetini izah ede· 
cektir. 

Amerikan bütçesinde bu ıene 
(400) milyar açık vardır. Ameri
ka hükümeti bu açığı kapatmak 
için vergileri arttırmıya karar 
vermiştir. 

Şikago belediyesi iflAs 
etmiş ve memurlarına maaf ve
remiyeceğini ilan etmiştir. 

Amerikada son on ay zarfın· 
da ( 1753) banka iflas etmiştir. 
Yalnız teşrinisani ayında kapı· 
larmı kapıyan mail müesseselerin 
adedi (512) dir. 

Bütün sanayide işler yüzde 
yirmi derecesine inmiştir. f abri· 

kalar, kabiliyetlerinin ancak (%20)si 
oisdetinde iş çıkarabilmektedir. 
Otomobil fabrikaları (%40) nis
petinde çalısabilmektedir. Nak· 
liyatta (%20) nispetinde bir te• 
nezzül vardır. 

Amerikada işsizlerin adedi 
(6) milyon, haftanın bazı günle
rinde çalışan yarım işsizlerin 
adedi beş milyondur. Buğday 

fiatini düşürmemek için lokomo· 
tiflerde kömür yerine buğday 
ıarfedilmekte, süt fiatlerini dü· 
şürmemek için fazla sütler deni· 
ze ve nehirlere dökülmekte; et 
fiatJerini muhafaza ıçın fazla 
hayvanlar öldürülmektedir. 

, .. 
Almanyada işsizlerin miktarı 

• (6) milyon kişidir. Almanyanm 
nüfusu Amerikaya nispetle yilzde 
(40) noksandır. 

Almanyada sanayi muattal bir 
haldedir. Hükümet vergileri tek· 
rar arttırmaya, bütün fiatleri indir
miye mecbur olmuştur. Alman 
bankaları borçlarını &diyemiye• 
ceklerini ilAo etmiılerdir. 

« 
lngiltere Jimanlımoda İf bula· 

mıyan gemilerin adedi gittikçe 
kabanyor. işsizlerin adedi iki 
buçuk milyonu bulmuştur. İşsizle
rin adedinde geçen aylara nis
petle fazlahk yardır. Son alınan 
tedbirler de bütçe açığmı kapıya
mıyacak gibi görünmektedir. Bu 
aebep!e İngiliz lirası tekrar düş· 
miye başlamıştır. .. 

Fransada da buhran alAmet
leri ve şikAyetleri vardır. işsiz
lerin adedi çoğalmıştır. Birçok 
fabrikalar ııkmta çektiklerini itiraf 
etmektedirler. 

Ve saire ve saire ••• 
işte bugünkü dünya! 

Bir Günde 
fstanbul Adliyesi 425 

Muhakeme Yaph 

Perşembe günll lıtanbul Ad
liyesinde muhtelif mabke.melerde 
( 425 ) davaya bakılmııhr. Bu 
meyanda Ağırceıada ( 14 ) , 
Birinci Sulbcezada (18), ikinci 
Sulh cezada (57), Birinci Ceza

da (53), lltinci Cezada ( 36 } , 
Üçüncü Cezada ( 55 ) , Birinci 
Hukukta (22), ikinci Hukukta 

( 41 ) , AJtmcı Hukukta ( 32 ), 
Birinci Ticarette ( 35 ), ikinci Ti
carette ( 35) dava görülmüştür. 

• 
MEMLEK-ET HABERLERi 

lllDcZiiB~E:Smll!:!lllB!l~--EiiC.ml~~!Eam!'.l!mllar.m;:'llm!mml:!!91i!ilil!!lilliilll!!!!i5il!lll!!m:ll!llmll-d Bir Dişin 

ams nda asarruf Haftası 
Memleket Mallarile Bezenen Güzel 

Bir 
Samsun (Hu· 

ıusi) · Şehri· ı! 
miıde tasarruf ~ 
haftası tezahüra• 
tınm mükemmel 
ve parlak bir 
surette icra edil· 
mesi için cemi· 
yetin bir haf ta· 
danberi kuvvetli 
faaliyeti O'Örül
mekte idi. 

Sergi Tertip Edildi 
Sergide ipekli 

ve yünlü ku
maşlar, ayakkabı, 
mobilye, şeker, 
çikolata gibi yer· 
li Türk mamu
l!b eşya teşhir 
edilmekte ve sa
blmaktadır. Ser
ginin küşadı da 
parlak merasimle 
yapıldı ve dok· 
tor Hakkı Rüş
tü Bey Tasarruf 
Cemiyetinin ga-

Mekteplilerin, 
cemiyetlerin te
zahürata iştiraki 
için yapılan ha· 
zırlıklar, tüccar• 
lar arasında ter· 
tip edilen yerli 

Samsun yerli mallar sergisinden hir köş• 

ye ve faydalarını 
anlattı ve sergiyi 
ilk gün akşama 
kadar ilç bin kişi 
Eiyaret etti. 

mallarından "vitrin,, mllsabakası 
da büyük bir alaka uyandırmış· 
br. Ayni zamanda tasarruf cemi

yetinin teşebbüsile Gazi kütüp· 
hanesinde bir yerli malı sergisi 

• 
lzmirde 

Şimendifer Kon
gresi Toplandı 

lzmir (Hususi) - Türkiye De· 
miryollan kongresi iki gün evvel 

Basmahane istasyonunda ilk iç· 
timaını yapb. Şehrimize gelmiş 

olan Devlet Demiryolları Umum 

Müdür Muavini Vasfi Bey ile ilç 
zat ve muhtelif tren kumpanya• 

lannın mümessilleri Kongreye 
iştirak ettiler. ilk içtimada de

mir yollanna ait meseleler etra• 
fında müzakereler yapıldı. Müza

kereye dün de devsm edilerek 
kongreye hitam verildi. 

Kongre nıznamesindeki en 
mühim mesele Konyadan lzmire 
hububat nakli için Devlet Demir· 

yoJJarı Umum MüdürlilğiinUn tari· 
fcde tenzilat kabul etmesi me· 
selesidir. 

Kilim Ve Halı 
Sanayiinde İnkişaf 

Bandırma ( Hususi ) - Er· 
dek kazasına tabi Kapıdağı köy· 

lerine yerleştirilen muhacirler 
. arasında ıayanı dikkat bir do-

kumacılık faaliyeti göıe çarp-
maktad11. Bu muhacirler güzel 

ve cazip kilimler dokumaktadır

lar. Manyas taraflarmda da hah 
dokumacılığı nazarı dikkati cel· 

bedecek şekilde artmıştir. Bu 
iki mUşabede bizim mıntakada 

sanayiin bariz bir şekilde ilerle• 
diğini anlatmaktadır. 

Sinema ihtiyacı 
Bandırma ( Hususi ) - Şeh

rimizin bir sinemaya ihtiyacı şid

detle hissedilmektedir. Bu ihti· 
yaç glindcn güne artan hal kes
betmiştir. Halk daha şimdiden 

ıinemasız ramazan gecelerinin 

pek sönük geçeceğini ıöylemek
ledir. 

açılmıştır. Bir hafta devam ede

cek olan bu serginin, halkın 
yerli mallara karşı rağbetini ar· 

tırrr-ak için çok iyi bir vesile 
teşkil ettiğini zannediyorum. 

Bandırmada 

Piyango 
Hu/yaları 

Bandırma (Hususi) - Tayya• 
re Cemiyetinin senebaşı piyan· 
gosu şehrimizde çok fazla rağbet 
bulmuştur. Halk muhtelif İştirak
lerle birçok bilet almışlardır. 
Şimdiden, kazanmak ihtimalile 
birçok vaitlerde bulunulmaktadır. 
Bu meyanda budarım kaydedi
yorum: 

Naci Bey isminde bir zat 
"bana Tayyare Piyangosu isabet 
ettiği takdirde Bandırmada son 
sistem bir matbaa açacağım" ve 
diğer bir tanıdıkt, "birçok bina· 
larla Band1rmay1 biru daha ca
zibeleştirmiye gayret edeceğim." 
Demektedir. Senebaşı piyaugosu
nun oynadığı bu mühim rol buna 
kıyasen daha birçok tahayüller 
ve planlar çi:zdirmektedir. Bu 
arada seyahate çıkanlar, apartı
man inşa ettirenler, ve ıaire. Hal
km bütün arıusu yılbaşı gecesi· 
nin biran evvel gelmesidir. 

B. K. 

Muğlada 
Tasarruf İçin Halka Tem

siller Verildi 
Muğla, 17, (A.A.) -Tasarruf 

Ye yerli mal1ar haftası münase
betile ıehrimizde bütiln mektep
lerde milli tasarruf cemiyetinin 
piyesi temsil edilmiştir. Piyeı 
orlamektep talebesi tarafından 
ıinema binaSında umuma temsi) 
edilmiş, memurlar ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır buluomuı· 
tur. Temsili müteakıp tasarrufa 
dair bir konferans verilmiştir. 

Sarhoşluk Vak'aları 
Çankırı - Şehrimizde on beş 

gün zarfında 15 sarhoşluk ve Uç 
sirkat vak'ası olmuştur. Hepsinin 
f aiJleri yakalanarak Adliyeye tes• 
lim edilmiştir. 

Sergiye konan bir radyo ma

kinesile de Başvekil Paşanın irat 

ettiği mühim nutku dinlemek 
mümkün oldu. 

HAMiT 

:Bergamada 
Tütün Mubayaası 
Henüz Başlamamış 

Bergama, ( Hususi ) - Şehri

mizde tütün satışına beoilz baş
lanmadı. Tütün inhisar İdaresinin 
diğer şehir ve kasabalardan mu· 
bayaada bulunduğunu haber alıp 
duyuyoruz. Fakat burada henüz 
bir hareket yoktur. Tütüncüler 
inhisar idaresinin mubayaa me
mıırlarına dört gözle intizar et· 
mektedirler. Spor işlerine gelince; 
ıehrimizde gençlerin spor faali
yetleri oldukça geniş:emiştir. 

(Bergama spor) kuiübünOu 
idare heyeti yeniden intihap 
olundu ve foto lbrahim Can, 
Hasip, Ziya, Fethi ve İzzettin 
Beyler seçildiler. Yeni heyet 
8 Kanunusanide kulüp men
faatine bir deve güreşi tertip 
ediJecektir. 

Namus Meselesi 
Ve Bir Cinayet 

lzmir ( Hususi ) - Alsancak 
mıntakası dahilindeki yangın yer
lerinde bir cinayet olmuş. 77 
yaşında ihtiyar ve acem tebaa
ımdan bir phıs ağır ıurette 
yaralanmıştır. 

Cinayetin bir namuı mesele· 
sinden vukubulduğu ve yarala· 
nan adamın genç bir çocuğa 
karşı istibfafkAr bir vaziyet aldı· 
ğı anJaşılmal<tadır. Tahkikata 
aöre, ihtiyar adamın bu harek~li 
gencin karde4lerl tarafından gö
rUlmUş ve neticede bu lcanJa 
bAdise vukua gelmiştir. Bu cina
yeti işliyenler yakaJanroııtır. 

Bursada Bir Cemi yet 
Bursa, (Hususi) - Şehrimizde 

Arıcılık ve Kümes Hayvanah 
Y ctiştirrne Cemiyeti oamile yeni 
bir ccmİ)'et te.şkil edilmiştir. 
Resmen fa~Uyete geçen kıfınctii 
Ziraat Miidllrü Refet Boy riyescte 
intihap olunmu1lur. 

Ehemmiyeti 
Bugünkü bahsimiz rahatıııll' 

Yeren bir dit veya diflerin çekiJııır, 
•i mi, yoksa teduisi mi lazırrııı• 1 diği noktası ib:erinde duruyor. S' 
dit kabili tedni iıe niçin çıkarılıtıl' 
mahdar. Sütun muharriri, busrün bıJ• 
011 •ize i:ıah ediyon 

Bazı kimseler vardır ki, di,11" 
rine layık olduğu kıymet ., 
ehemmiyeti- vermezler ve dişleri 
rahatsızlık verince çektirip ku~ 
tulmayı düşünürler. Kendilerin• 
basta dişinin kabili tedavi olduğU 
söylendiği halde mutlaka çektir" 
mekte israr ederler. Bu israra 
karşı bunu (Bir tek diş meseleesi) 
telikki etmiyerek bu dişin, mir 
cavirindeki dişlerle de alakadat 
bulunduğu vazıhan anlaşıldığı 
halde neye çektirmekte ınusİJ' 
davranırlar. Halbuki bir dişi yal-
naz kendi nefsinden mes'ul zan" 
netmek asla doğru değildir. Bö)"' 
le bir diş yok yere çekildiktell 
o dişin sağında, solunda, önünde 
arkasında ve mukabil tarafınd' 
oekadar diş varsa hepsi bu işted 
mutazarrır olur. Meseli tedavisi 
kabil iken yok yere çekilen bit 
alt çene dişi farzedelim: 

Ameliyeden sonra bu dişiıt 
önündeki diş arkaya, arkasındaki 
öne meyletmiye başJıyacaktJJ'• 

Çekilen dişin mukabili olan üst' 
çene dişi de aşağıya doğru u#' 
yacaktır. işte, bu suretle dişlerid 
biribiri üzerine basması keyfiyeti 
haleldar olacak ve binnetice O 

zat, o tarafile yemek yememek 
vaziyetinde kalacaktır. Çünk~ 
yemeği çiğnemek için dişlerirı 

biribiri üzerine muntazaın ve 
teşrihl bir surette basmaları şart" 
br. İşte, bunun içindir ki bir dit 
rahatsızlığı karşısında bunu yal
mz hasta dişe ait küçük bil 
mesele telakki etmeyip her hald• 
tedavisi cihetini tercih etmek 
daha doğrudur. 

Diş ta·· bi 
Suat l:.mail 

Çok Feci Bir 
Tayyare Kazası 
Londra: 14 - Lord TerulİD 

büyük oğlu dün Essen civarında 
Nazeing tayyare meydanı üze

rinde ve bin kadem irtifada 
uçarken tayyaresi birdenbire to
paç gibi dönmiye başlamış ve 

ba~aşağı yere düşerek yanmışt11. 
Rakip derhal ölmüştür. F acianıll 
safahab biJnerce kişi tarafmdaa 

heyecanla takip edilmiştir. Bu 
kaza 193 l başlangıcmdanberl 
14 Uncü sivil tayyare kazasıdır. 

Bu kazalar neticesinde 22 
kişi ölmüştür . 

Pola Negri 
Artisin Sıhhi Vaziyeti 

Tehlike İçindedir 

Santa Monika, 17 - (A.A)
Kendisine bir ameliyat yapılmıf 

olan sinema yıldızı Pola Negrinin 
damarlarına kan nakledilmiştir. 

Bu ameliyenin bir daha yapılma• 
sma lüıum görülmesi muhte
meldir. 

Uşakta Yerli MaHar 
U1ak, (l fu~u.si) - T:ısarruf 

hafla11 ıutlnascL~ t:ı e td.ıir:lird• 

yerli m~llMile llih'enen :-• .-a~ · 11-lr· 

dan mürekkep Lir J<,.f:le :,1.:çit 
rcııımi yaptı ve çok Leğc:ıildi 
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Cemiyeti Akvam 
Prensler Gibi 
Yaşıyor 

B A 81C:1 
L--------~~--~~~~-~~---.. Bir Kariim 
ltalyanlar Da Japon Rekabeti Karşısın- Gençlerde Ne 

Milletler arasında gtiya sulh 
•e lbüsalemeti muhafaza vazifuile 
~~ edilen Cemiyeti Akvamın 
b~ bntçesi elimize geçti .• Müthi_ş 

P ı S .. T hd•t Ed•J• Kusur Buluyor? 
dadır. etro anayıı a ı ı ıyor .... ~···::;~:.:.u:~:;ç.~ .. ı;:;~:h:~ 

• k l -lbnda açbtJ 
Danımar a ı anket• ıı.ru •• 

• • rlmladen baza• 

ır israf ve masraf misalı teşkil 
eden bu biltçe hakkında karile
riın • • f ıze bazı malümat verm•yı 

Gazetecının ıarı da c:enp 
nrdllel". Bun• 

•Ydala bulduk : 
Cemiyetin daimi bürolannin u , ) l.ın.uıni masrafı senede (10,777,045 

vıçre Frangıdır. Bizim paramızla 
~kriben bu ( 0,310,820) Türk 
lirası eder. 

Bir ihtilaf çıktığı yeya mutat 
toplantılar olduğu zaman muhte
lif devletler namına bu içtimalara 
lttirak eden azanın hükumetle
rinden aldıkları paralar bu mas
raftan hariçtir. 

Bu bütçenin en kabarık mas
raf faslını umumi kltiplik daire
ıiniıı ma~ kıımile başında bir 
IOsyalist Franıız bulunan beynel· 
Dıilel mesai bürosunun bütçesi 
teıkil eder. 

Bunlar, Cemiyeti Akvam ~
rafından ibate, teshin, ten~r 
edilir ve emirlerinde müteaddıt 
lraba ve ıoförler bulunur. 

Beynelmilel mesai bllrosu 
1111\dtırllnUn maafl senede (90) 
bin İsviçre frangıdır. Bu kıymet, 
bizim paramwa (36) bin liradır. 
Bundan bqka senede (30) bin 
frank ta temsil tabsiaah vardır. 
Yani beynelmilel mesai bllrosu 
müdürü bir ıenede maaş ve tah· 
ifsat olarak ( l 20 ) bin lsviçre 
fraası, takriben (48) bin Türk 
lirau alır. 

Umumi katip •e Cemiyeti 
Akvam müdilrüniln maaşı da bir 
kaç lira fark ile bunun aynidir. 
Cemiyeti Akvam birçok dairelere 

taksim edilmiştir. Bunların baıın· 
da birer mlldür vardır. Maaştan 
ela senede ( 16400 • 21200 ) lira 
arasında değişir, Yine mütehassıı 
ııfatile cemiyete mensup bir ln

giliz, bir Fransız ve bir ltalyan 
labit vardır. Bunların senelik 
lllaqları ( 10400) liradır. 

Bu israfa mukabil beynelmilel 
fel&ketlere yardım için aynlan 
Para ise topu topu (20) bin lira· 
dır. O da bu defa bütçeden 
çakanlmıt ve esareti• mficadele 
komisyonunun blHçe1in• lllve 
•dilmiştir. 

« 
Bu rakamları g&rdllkten ıonra 

1İ1 de Cemiyeti Akvam Mediıin· 
de bir vazife almak istemeı 

laiainiz? * 

Akıbeti 
Kudlla, 18 - Geçenlerde Hi

cazda Bedeviler tarafından öldil· 
rüldllğll yazılan Danimarkalı müh· 
tedi gazeteci Ahmet Knodun 
akıbeti hakkında Annamda çıkan 
(El' erden) ıazeteai diyor ki: "Ge
çenlerde CSldflrllldOğil yazılan 
Danimarkalı ıueteci hakkında 
Erden bnkOmetl tahkikat ~a~ 
tırmıŞtır. Hariciye vezaretiniD 
nqrettiği bir tebliide gazeteci
nin elyeYID ui ye Maanda bu
lunduğu, birkaç ,On enel de 
Akabedea Necid• ıittiji •nlaııl-
IDlfhr. 

Mançuri Meselesi 
Ve Amerika 

Vaşington 18 - Ayan Mec
lUi, Mançuri · htillfının bqlangı· 
cına dair hükumetler arasında 
cereyan eden muhaberahn Ame
rika Hariciye nazarı tarafından 
ayan meclisine bildirilmesine dair 
bir karar kabul etmiştir. 

lngiliz Sanayiini Müdafaa için 
Londra 18 - lngilirl Sanayiini 

mlldafaa için çıkarılan emirna· 
melerden sonra bir üçünçDsn 
daha tatbik sahasına girmiştir. 
Bu emirnamenin tahdit ettiği 
maddeler radyo yaııtasile bllttln 
halka tebliğ edilecektir. 

Yeni emirname, bütfin pamuk 
kumaşları, mendil, ıal Jill eşya· 
yı, ev itlerine mahsus pamuklu· 
ları, ince ip, balat, ipten mamôl 
eıyayı, erkek, kadın, çocuk ça· 
ma9ırlarım, elbiıelerini su ıeçmez 
kumaşları, av mühimmatım ağır 

. vergilere tibi tutmaktadır. 
• 
/ta/yanın 

İktısadi 
Tedbirleri 

Roma ı 7 - Milli bir cemiyet 
tqkili için ltalyan ithalat mil•~
Hseleri bir içtima& davet edıl
miflerdir. içtimada, lnıiliz lirası· 
nın sukutundan ve lngilterenin 
altın eusını terkinden, Çinde 
ku•v•t bulan Japon rekabetinden, 
ıon gllmrllk maniaları mevzu 
babıolmut ve buna kal'fl alına· 
cak tedbirler tesbit edilmiftir. 
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MUHARRIRlı SERVER BEDi 

- Evet. Buna benzer bir mektuplqırmıf, ona blltlln bu 
t b b meseleleri yazmıf, nihayet be· 
lllıillz lsmile kanfbrarak a am d 
lcoynıu1- Annem de beğenmİf. nim F ahrettin Beyin evin e 
Fakat orada lngilil ismi ıibi yqamam kararlqmış. F ak~t Sal· 

t l B• mı" Bey"m gayrimeşru çocugu o • 
e lffuz ediliyordu. Ne ise.. il d 

lcalkbk, lstanbula aeldik. Yolda, dupmu F ahrettin Ber en ~e 
b • kan dan baıka biç kımıe bil· 

abam bana ı sın ks b" • k. Sözde beıa ö llz ır 
.. - Seni gayet iyi bir arka• mıyec• • d 

daşımın evine bırakacagı-m, arada lnılliz kıııyım. Fahr.ettin Be~ 8 

L u temiz bır evllt ıste-
Qİr seni orada aelip aörecejim 1 ıoyu sop - 1 
D • • m;._ ( çnnki onun çocuga o mu• 
İyordu. ..... b 

t .) lngilterede ba a~a ~azmı,. 
" te dosdoğru Fahrettin yor el bdi bulmut gebrm•t· Hı· 

Be; l re geldik. O vakit Beşik· ~ ea blSylo uydurulur. Ozamanm 
bşta oturuyorlardı. Meğer daha 

1
_!.. ... lan ela gf. inanırlar. 

BOtttn dlnyada, Seaehafl 
n Noel münaaebetil• mll-
yonlarc:a ku •• hindi k• 
allir. Senebap ••cetinl 
teait eden her aile aofra• 
aında bunlaa dan bir ka9 
tane bulunur. Almanlar 
kas paluını, Franıuılar 
lngilizler Hindiyi tercih 
ederler. DDnya buhranına 
rağmen, lnaanlar yine bu 
itiyattadırlar. R .. tm S.
ncbaıı için hazırlanan, ke
ailmiye n kHilmlt bin· 
lerce hindi Ye kazdan mO· 
Hkkep aürülerl •llaterlyor. 

Afyon 
Meselesi 

Cenevre l 7 - Cemiyeti Ak· 
vam (1025) tarihli Cenevre afyon 
ltil&fnamesf Ue Yesaya71 ihtiva 
eden •esikaya müteallik mlltem· 
mim ve yeni bir itilAfname nq
rctmiştir. Afyonun perakende 
olarak aahşının zabturapt altına 
alınması, (21) yaşından ufak kim
selerin afyon kullanmamasının ve 
afyon kullanılan yerlere girme
melerinin • menedilmesi tavsiye 
edilmel,.tedir. Haşaş ıdraatinin 
tahdidi, afyon müptelilannı af
yon itiya 1ından Yazgeçirmek için 
çalışılması da bu meyandadır. 

Ruslar issiz Mühendisleri 
Çağırıyorlar 

Moıkova 17 - Ecnebi mem
leketlerde ipiz kalıp İf arayan 
ecnebi m6bendislere Rusyadaki 
mahalli ıeraitle it verileceğini 
Sovyet hllkiimetİ illn etmiştir. 

Petrol lstihsalAtı 
Los Anjeles, l 7 - Petrol 

flatlerinin dilşmemesi için Kali· 
fomiyada petrol istihsalinin yevmi 
(487,500) fıçıdan (456,700) fıçıya 
indirilmesine karar verilmiştir. 

"Doğrusunu istersen F ah rettin 
Bey bana hakiki kızı imişim gibi 
baktı. Evveli lngiliz mektebine 
verdi. Sana bunları anlattım. 
Hepsi dogrudur. 

- Baban seni oraya bırakıp 
lngiltereye nıi döndü? 

_ Galıba. Oralarını pek iyi 
bilmiyorum. Babam hayatında 
çok seyahat etti, birçok Avrupa 
memleketlerine gitti. Hatta, ar
kadaşları arasında onun tuhaf 
bir lakabı da vardır. 

- Nedir o? 
- "Frenk Sami" derler. Ha· 

yatı hep Avrupada geçmiş, tek 
gözlük takar, iyi ecnebi lisanı 
bilir filin da ondan. 

:._ Ben hiç böyle ilim duy-
madım. 

- Burada onu tanıyan azdır. 
Daha ziyade hariciye memurları 
arasında tanınır. Esasen memle
kette çok durmaz, seyahat eder. 

Amerikanın 
Altın Vaziyeti 

Vaşington 17 - Teşrinilanl 
içinde Amerikadan albn ihracı 
( 4,994,000 ) clir. tthalıt ue ( 94.-
430,000 ) dolarlıktır. Son ( l l ) 
aylık altın ihracatı ( 434, 143,000 ) 

dolarbktır. ltbalit ise ( 522,610,· 
000 ) dolarlıkbr. 

Bu rakamların içinde 
ait hesap dahil değildir. 

Tunus 
Fegezanı 

barice 

Tunus, 18 - Şimdiye kadar 
çıkanlan ceıetlere ilive olarak 
iki arabacı ile bir Arap kadının 

daha boğulduklan haber verili· 
yor. Bunlar, Vadil Snleymanı 
bastıran sel tarafından sürüklen
mişlerdir. 

lspanyol Kabinesi 
Madrit, 17 - Kortesler Mec

lisi, yeni kabinenin programını 
dört muhalif reye kartı ( 294 ) 
rey ile tasvip etmiftir. Diğer 
meb'uslar rey vermekten iıtinklf 

•etmiflerdir. 

Beni Londraya da babam getirtti. 
O vakit yine orada idi. Bana mil· 
kemmel bir Darültiinün tahsili 
yaptırdı. Kimse benim Mis Beggi'· 
nin kızı olduğumu bilmiyordu. 
lngiltere esrar şehridir. Kimsenin 
kimseden haberi yoktur. Düşün: 
sekiz dokuz milyonluk bir ıehirl 

Narin bunu söyleyince yOzü· 
me bakb. Ben, o bütün bu 
biklyeyi anlatırken hiçbir hare
ket yapmam ıtım : Ne gülümse· 
dim, ne bir nefret veya öfke 
gösterdim, ne bir ıözünü tasdik 
ettim. 

Narin benim bu taştan sllkô· 
netimle incimiş gibi hafifçe içini 
çekerek dedi ki : 

- Şimdi niçin barlara gitti· 
ğimi tahmin edebilirsin. Benim 
annem de bar kadım imiş. Onun . 
hayalini kendi içimde daha iyi 
canlandırabilmek için barlara 

_ _ _;e~' v" Eabrettin ....-.• 
__,_...,~~_._-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'--~~~~-

tlnc:ealnl 
raldıdırı 

ludan Ankara• 
4a Nafıa Vekl· 
letl 1Deınurla• 
nadan Safiye 

, Hanımın fikir
lerini hulhatea 
aak le dl 1orum. 
Bir ••n~ kına 
kendlal •• u
kek arkadqlan 
hakkındaki dü

ılttermek ltibarlle me-

1 - Baailnktl pnç ladarımıs• 
ela De kuaar buluyoraaauıı? 

Bu.anki •enç kıdarın blrçoklarl 
tllyebilecetlm, dalma fantazl ıiyin• 
mele ve lıu moda:ra tibl olmak 
anuaundadırlar. 

Moda denildi mi Yaktl olan da, 
olmıyan da, ilk fıraatta onu tatbika 
... abyor. 

itte pek uzata sfbnlyeylm ı T .. 
nıdıjım blr~ok memur kızlar, hatta 
bunların içinde ili tabail •area 
arkadatlar da mevc:ut J bunlar vul· 
lelerine rlderlerken moda1ı •a• 
aaGnde tutarak açık, ıaçık sf dlyor
lar ki ben bunu kendi hHabıma 
betenmlyorum. 

2 - Buailnkl •ençlerde ae 
kaaur bulu1oraunus ? 

itten çıkanlaalar kendilerine it 
bulmakta çok zorbalı çelrlyorlar n 
helld de aç oturuyorlar. Bun- bat• 
hc:a aebebl, buı itleri kOçOlr, adi, 
•• kendi bıetineflılerlle kablll telif 
.armemelerldir. Aç kalıyor, dilen• 
mekten utanmıyor, fakat kGçGk 
itlere tenezzül etmiyorlar. 

3 - Analann, babaların kaba• 
laatl nedir? 

EYIAtlannaa terbl,.ellne, okama• 
nna ve g8rail1Cl bOyGınealnln temi· 
nine llkayt kalmaslana bunan ço
c:uta büyOdükten ıonra epe1ce bir 
tealrl olur. 

4 - Genç kııılar için en iyi it 
hanglaidir? 

Herke.la muvaffak olmak btedlll 
bir emeli olabilir. Blnaenale1h kıdar 
arau ettikleri iti kendileri intihap 
ederlerae bunu ae•• aeve yaparlar. 

S - Bir kıı Hlendlkten monra 
itine devam etmeli midir? 

Eaaıen bir erkek ••lenec:•il u
mu kendlainde bir Hl geçlndlr• 
bilecek kunetl balar, iyi• ••lenlrı 
bu auretle ••lenen bir erkek refika. 
unın itine denm ehnennl de late
mezH, o halde beyhude çartıJ& pi• 
rlnce rldlyoruı derk... ••deki bal· 
prdan niJ• olunaun. 

6 - Metut bir lııdlnç lçla 
llııum •ördGtGnüa prtlar nedir? 

iki tarafın muat olmuı için 
anlqmaktaa ai1ade mlHYat kapı• 
... dan ikial de •:mi .. kilde ılrmea• 
lerM meaut olmak pek mGmkGa 
olmı1acatı kanaatindeyim. 

Ankara: Nafıa Vekiletl yollar 
kalemi memurlarındu 

SAFiYE 

ıidiyorum, oralarda annemin 
ruhunu anyorum, anlıyor mU1un? 
He~ sana daha ıaribini 16yli
yeyım: 

Babamda da ayni his var. An
nem öldilifl gOnden beri barlara 
daha çok dadandı. Fakat gidip 
te ne yapıyor? Eğleniyorlmu? Ha-
yır. Herkesten gizli bir köıeyo 
çekiliyor, şarap içiyor, sahnede 
prkı söyliyen kadınlara bakarak 
Annemi hatırlıyor. 

" Biz lngilterede de onunla 
bCSyle yerlere gittik. Hele Anne
min şarkı 16ylediği mllzik-holden 
ayrılmazdık. Hani seninle bir ak
ıam gittiğimiz barada yine ba
bamla gitmiştik. Ben sana o va-
kit "babam" demiftim, sen Fah
rettin Beyi anlamıştın. Öyle de
ğil, bu babamla, yani Sami Beyle 
"Frenk Sami" ile. ' 

'Arllaa war) 



1 Sayfa -
Kari Afektupları 

• 
ihtikar 
Ve Bir Kari 
Mütaleası 

lbtiklrın önüne geçmek hence 
pek kdlaydır: Tilccarın gümrük
ten çektiği mallara kıymet tak
dir etmek •e bu eşyaya narh 
koymak lazımdır. Bu narlı kon
duktan sonra ibtikir yapanları 
cezalandırmalıdır. 

Şevkel -----
istinat Mahkemeleri 

Gaı.etenizde Adliye VekAleti
nio istinaf mahkemelerini tekrar 
ihya etmiye karar verdiğini oku
dum. Bu, çok iyi olur. Şimdiki 
bir dereceli mahkeme usulünün 
hangi bükümetten alındığım bil
miyorum. Hangisinden alm.!a da 
bir kere Avrupa mahkemelerinde 
bizim Asliye Mahkemelerinde 
olan işin belki yüzde biri yoktur. 
Bizde ise Asliye Mahkemelerinin 
işi çoktur. Hergün Asliye Mah
kemelerinde üstüste vasati ondan 
aşağı dava görülmez. 

Türkiye Cüm!ıuriyeti dahilinde 
-Oç yüz altmış kaza olduğuna ve 
her kazada en aşağı onar muha
keme cereyan ettiğine nazaran 
umum Türkiyede yevmi üç bin 
altı yüz ve ayda yüz yirmi sekiz 
bin muhakeme . cereyan ediyor 
demektir. 

Görülüyor ki Temyiz mahke
mesınm ışını hafifletmek ıçıo 
istinaf mahkemelerine hakikaten 
lüzum var dar. 

Kastamonu: Emin 

Bir Maaş Meselesi 
Ben 31 J senesinde telgraf 

memuru oldum ve üç ıene ev
Yel de ( 950 ) kuruşla tekaüde 
ıevkedildim. Fakat eyliildenberi 
maaşımı alamamaktayım. Malmü
dürü Bey havale olmadığını söy
ledi. Yaptığım . müracaatler hep 
ıemeresiz kaldı. B~ nüfuslu bir 
ailenin reisiyim. Alakadar maka
mın nazarı dikkatini celbedecek 
birkaç satır yazmanızı rica ede-
rim. Sirkeci Amasya Otelinde 

Hüseyin Avni 

Ev Kiraları Pahahdır 
1(}.1 2-931 tarihli .. Son Postattda 

ı5yle bir haber okudum: "Alman
ya hükümeti ortalıktaki aıkmtıla 
ahval dolayısile bir müzayaka 
emirnamesi neşrediyor. Bunda 
gıda, emtea ve saire fiatlarmda 
yüzde (5-10) nispetinde, yeni ve 
eski bina kiralarında da yüzde 
{10-15) tenzilat teklif ediyor.,, 

Hükumetimiz ise daha çok 
evvel ev vergilerini yUzde (20-30) 
indirdiği ve %3ruri ihtiyaçlanmıı

da geçen senelere nisp eten çok 
düşiik olduğu ha lde ev sahipleri 
kiracılara karşı asla insaf hissile 
hareket etmek istemiyorlar. Bina
enaleyh hükumetimizin bu mühim 
mesele ile meşgul olmasını rica 
ederim. 

Cevaplarımız 
San'at Mektebi talebcsfnden 

elbise meselesi hakkında Mektup 
gönderen gence : 

"M~ktcbin dahili işleri hak
kındaki temenniler daima alaka
dar makama doğrudan doğruya 
aksettirilmelidir. Bu gibi işlerin 
dedikodu haline ıetirilmesi hiç 
doğru değildir. ,. 

SON POSTA 

• 
şleri •• un a 

Müs Ümanlık Müstesna Olmak Üzere 
Mevcut Bütün o· leri irleş ·rerek 

Yeni Bir Din Tesis Ettiler 

Yeni dinin şelıis!Cırru 

ile ibadet eden 
müritleri 

Bir Mecnunun Karşısında 

Bulunduğunuzu Zannet

meyiniz. Yeni Peygambe-

rin İki Milyondan Fazla 

Müridi Vardır 

Bu hAdiseyf, bize Fransız ga
zeteleri 6ğrettiler. lık dakikada 
ter~ddilt ettik, fakat ıonra 6ğ
rendik ki, doğrudur: 

Hindi Çinide ( Levang-Trung) 
ismini taşıyan bir adam (1925) 
senesinde "Simonin" tarafından 

( Ölülerin dirilerle muhavereleri) 
serlevhası altında yazdığı kitabı 

okumuf, ve hemen öbilr dünya 
ile münasebete ıirişmenin yolunu 

aramıya koyulmut ve ıünGo bi
rinde ortaya çıkarak : 

- Allah ile konuştum, beni 
yeni bir dinin tesisine memur 
etti, bu dinin adı ( Kaodaism ) 

olacakhr, demiş ve derhal yeni 
akidenin esaslarını aolatm1ya ko
yulmuş. 

( Levang - Trung) on ortaya 
koyduğu esaslar yeni değildir, 
Musevilikten, İsevilikten ve (Bu-

da ) dini ile Hindistanda mün· 
teşir diğer dinlerden alınmış, 

birleştirilerek bir kül halinde 
ortaya çıkarılmıştır. içinde yalnız 
müslümanlık yoktur. Gazetecıler 

bunun ıebebini sormuşlar, fU 
cevabı almışlardır: 

"Haıreti Mubammede ispirtiz
me vası tasife müracaat ettik, 

cevap bekliyoruz. Gelirse ve mü
sait çıkarsa müılümaolığın da 

Yeni dinin mi1euisl 
Levang Trang 

esaslı kaidelerini dinimize illve 
edeceğiz. ,, 

Bu ıabrlan okurken bir mec

nunun karşısında bulunduğunuzu 

zannetmeyiniz. Filhakika yeni 

dinin müessisi tahsil görmüş, 
uzun müddet Fransız hizmetinde 

çalışmış, batta (Lejion d'onör) 

Hindistanda Amele 
Grevleri 

Bombay, 17 - (A.A.) - Gre
at lodian Pcninsular d emiryolu 

kumpanyasında müstahdem 3500 
amele işlerin azalmasından dola-

yı kumpanyadan çıkarılmasına 
lüzum görülen 900 işçinin vazife-

lerinde bırakılması için şart 

olarak çalışma saatlerinin azal
tılmasını protesto etmek lizere 

grev yapmışlardır. 

Dinin Müessisi Hazreti 

Muhammede BirMektup 

Yazdı. Cevap Alırsa 

Bizi De Kabul 

Edecek 

nişanı almış bir adamdlr ve şim
diden iki milyonu mütecaviz mü
rit kazanmıştır. 

• 
Fransız idaresi bu yeni dinin 

çıktığını, sür'atle yayıldığını hü
kumet merkezine bildirmiş, tali
mat istemiş: 

- Serbest bırak, ne isterler
se yapsınlar! Cevabına almıştır. 
Ve filhakika bu dinin müntesip· 
leri şimdi Hindi Çinide serbest 
serbest iyin yapmaktadırlar. 

* 
Yeni dinin esaslanna gelice: 

Söylediğimiz gibi diğer dinler
den alınmıştır. Müteşebbislerine 

insanlara hürmet, hakikate tap
mak vicdana sadakat, muhtelif 

insan tabakaları arasında müsavat 
gözetmeyi emret mektedir. 

• 
Yeni dinin ibadet şekline 

gelince mabetlerinde f sanın res
mi vardır ve Musevilerinkine ben
zer bir şekilde namaz kılınmakta 

ispiritizme tecrübeleri de yapıl

maktadır ve güya Hazreti Mu· 
bammede de bu vasıta il e müra
caat edilmiştir. Cevap gelir ve 
biz de işi tirsek karilerimize bu 
cevabı haber veririz, merak et· 
mesinler. 

X.ac•enel il# 

1 Alinci Mektubu t 
Yunanistan 
Ve Türk 
• 
ihracatı 

Atina, (Hususi) - Y unanista.ıa 
Sırbistan arasındaki ticari müar 
sebatın inkişafına hizmet e.tınd 
(izere iki memleket ticaret odr 
lannın de!aletile, nimreami bir 
teşekkül vücuda getirilmiı ve bll 
teşekkülün küşat merasimi bU11da9 
iki üç ay evvel Selanikte yapıl
mıştı. Bu teşekkülün Atina,. Bel
grat, Selanik ve Üsküpte çahr 
mak lizere dört şubesi nrdır. 

Üsküp şubesi heyeti am
yesi, geçen gün toplamıuttJ iki 
memleket ithalat ve ihracablll 
müzakere etmiş ve bunlann mt
tekabilen tevsi ve takriyesi etrr 
hnda hazırlıklar yapm•kl• meşpl 
olmuştur. 

Sırbistanın, Yunanistana yap
tığı ithalattan lürk ticaretini de 
alakadar eden kısmı, ka:-aphk 
hayvanlardır. Yunanistan& ithal 
edilen kasaplık hayvanlar, çoğ'd 
Türkiyeden olmak üıere, Sırbistallt 
Bulgaristan ve Arnavutluktan gör 
derilmektedir. 

Geçen 15 teşrinisanide mer'i
yet mevkiine giren yeni Türk .. 
Yunan ticaret Muahedesi muci .. 
bince Türkiyeden Yunauistana 
ithal edilen hayvanlardan ( gerek 
öküz, gerek koyon) alınan gtimra~ 
resmi biraz tenzil edildiğinde& 
son zamanda Türk hay'fanlannlll 
ithali fazlalaşmışb. Sırbistan iae 
bu gümrük resminin tenzilinden 
istifade edememektedir, çünld 
oradaki öküiler sıklet itibarile 
Türkiyeden gelenlerden daha 
ağırdır: 

Esasen tenzilat yalnız 2fi0 ki· 
loya kadar gelen öküzlere mah
sustur. 

Bunun için Sırplılar, tenzilatlı 
tarifenin Sırp hayvanları hakkında 
da tatbikmi talep etmektedir. 

Buna mukabil Sırbistan, ken
disine lazım olup hariçte getirttiği 
bir kısım eşyayı Y unanistanda 
almayı teklif etmektedir. 

Portekizde 
•• • 

numayış 

Hareketleri 
Lisbonne: 15 - 28 mayıa bir

liği Evero şubesinin küşat m .. 
rasımmı müleakıp sokaklarda 
mukabil nümayişler wku bul UI 
ve birçok silah atılmaşb7. IJd 
kişi ölmüş ve birçok kişi de .,.,. 
ralanmıştır. Diğer taraftan birlik 
reisi de otomobile binerken ta
banca ile öldürülmüştür. Hüktı
met Evero Valisi ile polis müdü
rllnü azletmiştir. 

Mısırda Afyonla 
ııfücadele 

Kahire, 17 - Uyllşturucu 
maddeler ticareti yapmakla ınaı
nun Kıbrıslı, İtalyan. Yunanlı va 
mısırlı (40) kişi muhtelif ce2afara 
mah kum edilmiş'erdir. 

Polis, yolda giden iki kac mın 
ayaklarmın çok şişkin ordu - unu 
görünce şüphelenmiş ve ta arri· 
yat neticesinde kadınların ç rap
ları içinde kokain ve eroin bul
mulmuştur. Kaçakçılık bu şeldlde 
meydana çıkarılmıştır. 
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Haftada iki Defa Spor 
Ca~ ,1md- .._. ~be,.. ~ 

tul sGalell elıaak üze.re ıtuıftacb l1d ·~ a.,t .. 
n~celıılir. 

PeTfeDllM l'Unkll spor aa:Jfaaında dlSnya •JHM 

SPOR hareketlerini, memleket ıpor bAdlaeluhll 
okuyacaaanaL 

Perşembe ve c";martesi Gtmleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımı.ıı 

Okuyunm: ... 

CumartUI Hyfaaında: Cwna eilnJr.ll aasJan• 
!tafailihnı bulacakıınıL 

• 

oks Dersleri lzmirde 1 Cansız Bir Gün 
1 Dün Havanın Muhalefetinden Futbol 

Müsabakalanna Devam Edilemedi 
Apar icat 

Nerelerde 

Yumruğu Nedir, Nasıl Ve 
f-•imal Edilir? 

Yapılan 
Lik Maçları 

lmıir, 18 (A. A.)- Alsancak 
spor sahasında !lik maçlanna de
vam edilmiştir. Sabahleyin ikinci 
takımlar karşllaşblar. Şarkspoı, 
Altay takımını 2-0 Te Altmordu 
takımı Buca takımını 6-2 mağlüp 
ettiler. 

.:ol ~'Umrur,ra mu'kabil vurulan 
ı; ., J aparkaıt yumruğunu~ tatbi'lcını 
kii.Iotlu bok&örün hareketlerine ~ikkat 

ederek öğrenmelidir 

l<roşelere karşı müdafaa çaresi 
olarak vücudu bir veyahut ya
rım adam kadar nrkaya atmağı 
tavsiye edeceğiz. Sağa ve y~hut 
sola yapılacak baş hareketlerile 
bir krcşeyc karşı müdaaa yap
nıak yaıılL-; olur. Çünki sağa 
Yatmakla birinci defa savuştnra
bileceğimiz bir kroşenin ikindsi 
daima hazırdır. Geriye kaçarak 
kroşelcrin tehdit sahasından ba
fım!Zl çıkarmış olmmıuz en d<lğru 
bir müdafaa hareketi olur. 

İkinci müdafaa şekli de blokaj 
tabir ettilderi çeneyi ve yü:ıü 
ellerle kapabp çarpacak yumruk
ların şiddetini azaltmakbr. Yüze 
siperlik gibi yarıştırılan boks el
divenleri gelen krc şelerin şidde
tini yu.nşatır. Karş.nızdaki ha· 
sım çabuk kror.c vunm bir bok
sörsc ı eri ıaçmaktan ziyade 
blokajla müdd aa etmek daha 
doğru olur. Çiinki, eldivenlerle 
yüzgeri kaçmak•an daha çabuk 

kap-htaıımr. 
Bundan evvelki babiSlerde 

muhtelif yumrukbn tetkik eder: 
ken, düz sol, ~ving ve kroşeyı 
görd iık. P.u yumruklar gibi bok
sun esaslı yumru darından biri de 
lngiliz!erin apor'cat ve Frasızların 
liperküt tarzıada talaffm et
tikieri yumruktur. Diğer yum· 
tuldar bu dört yumruğun muh
telif şekill rinden terekip 
olunmuştur. Y .ni ezaslı yumruk
lar arasmd:ı say lamaz. Hepsinin 
arasında yurnruldırd r. Onun iç.:n 
Şu yukarda ~.y ığ ınız yumruK

lardan ırn<!da < rbelcrin klasik 
ve mu .. } yen b:r şe! li yoktur. 
Heı· boi;.wr o nıürdikep yum
ru!<lara ke!ldine göre, \Tiicuda.ilun 
' 'c km\ eti in haline nazaı·an 
ko y n clir şe 1 ilde birer şel il 
Verınişl 'r. f: cc,e•a hiçbir .zaman 
meşhur (Karp ntiye) nin vurduğu 
bir hak yumrukla sabık cihan 
Şamp iyonu Dempseyin vurduğa 
hak biribirine benzemez. 

A parkat yumruğu aşağıdan 
JUkarı vurulduğu için esas itibarile 
girici bir yumruktur. Kol kısıla-
rak vurulduğu için de ba ... ma 
)'aklaşmadan yerleştirilemez. Şu 
'1nıumt tarife göre aparkatlara 
(rakın dövüş yumrukları) tabirini 
kullanabiliriz. 

Diğer yumruklarda olduğu 

Siyuh pantolonlu boksörün sağ aparkat 
vumruğunu paz.ı üstüne kolu ile 

dayanarak çelen bo'ksör 

gibi aparkatlaraa hem sağ hem 
sol voru1ur. Bu yumruk ta diğer
leri gibi mukaSil darbe şeklinde 
kullandırsa mües~ir olur. Çünki 
hasmın hücum kuvvetini kendi 
hücuraumuzla iki misline çıkara
rak darbeyi indirmiş oluruz. 

Şekilde de göreceğiniz veçhi-
le: Sol yumrukla hücam eden 
bir boborü sol apark:a.tla karşı-
lama•, mümkündür. Rescıe dik
kat edilirse, sol aFaı-k:ıtla mu
kabil hucum eden boksor has
mına ricudunu doğrultmak su
retile yalclaımıştır. E"•velce de 
söylediğimiz gibi şekilde beyaz 
pantalonla görülen boksor yum
ruk başlamadan ev'1el de böyle 
dik bir vaziyette durmuyordu. 
Çünki bu dik vaziyet ıard vaz
iyeti değildir. 

Gard vaziyetinde gövde daha~ 
toplu ve biraz büküktür. Resim
deki beyaz pantalonlu boksör 

Öğleden sonra ayni klüplerin 
birinci takımları karş ılaştılar. İlk 
oyun Altay - ŞarkspoT arasında 
idi. Altay takımı maçı 6 - O ka
zandı. 

Bundan ıonra AJtınordu ve 
Buca takımlan çarpıştılar. Hava
nın yağmurlu ve sahanın çamurlu 
olmasından dolayı oyun pek 
zevksiz bir şekilde cereyan etti. 
Neticede Altmordu 2-1 müsaba
kayı kazandı. -----T aryare Kazası 

New • Baltimore (Michigan), 
18 (A.A) - Üç asker tayyareci 
UÇUJ talimi sırasında vukua gelen 
bir müsademe neticesinde öl· 
milşlerdir. 

Almanya Uzak Şark 
Basra, 18 ( A.A ) - Alman 

kadın tayyarecilerinin meşhurla
rından F raulein Beinhorn dün 
Bağdattan uzak Şarka doğru 
hareket etmiştir. 

Mumaileyha lstanbul - Bağdat
Hindistan tarikile Şarki Hindis
tan F elem engine gitmek üzere 
4 Klnunuevvel tarihinde Berlin
den mufarakat eylemişti. 

Dün 

gerekse 

muhtelif 

gerek 

Taksim 

futbol 

Kadıköylinde, I 
Stadyumunda 

müsabakalan 

yapılncaktı. Fakat havanın muha

lefeti, dün~ü spor cumasımn çok 

cansız geçmesi gibi bir netice 
verdi. Bu sebeple dün resmi ve 
hususi futbol maçları yapılamadı. 
Yalnız geçen cuma başlanan gü
reş müsabakalarına devam edil

di ve şu neticelCI' alındı: 
Durmuş (Bahriye) gelmediğin-________ , ___ ... ____ .. d c 

bilhassa aparkat yumruğunu gü- en, elil (Beşiktaş) galip, Ah-
zel ve klasik bir şekilde vurmağa met ( Vefa - K. Kapı ) gelmedi-
doğrulmuştur. ğinden, Nahit (Beşiktaş} galip, 

Bu yµmruk vücudu yaklaşbr- V cfik ( Vefa - K. Kapı ~ Kemal 
madan, daha doğrusu kolun teş- (Vefa - K. Kapı) ya galip, Rıza 
kil ettiği %aviye açık olarak vu-
rulursa, kat'iyyen müessir olamaz. Ali ( Vefa • K. Kapı ) Nurullah 
Tesiri yan yarıya tenakus etmiş Vefa - K. Kapı) ya hükmen galip. 

l 
Bahaettin (V cfa - Kumkapı) Celil 

o~ (H Devam edecek arbiye} ye galip, Veli ( Vefa -

Her Zaman Dans Ediniz 

"Dans, fakat şu bildiğimiz fokstrot •e~a diğer ~u l 
"d 

0 
danslar değil. Ritmik dans denılen bedıı 

nevı e • 

k l 
meşgu' ı olunuz". Bu sözleri biz söylemıyoruz. 

ra ıs a · • · kl ı· ...... 
Bir Fransız profesörünün tavsıyesını na ec ıyo.~· 

Bu Profesör uzun tetkikatta~ ~o?ra ka_d~n vti-

d 
sıhhati ve güzelleşmesı ıçın en ıyı çare 

cu unan .1 • _ kt d" 
k R

·t ·k danslan ı en sunne e ır. 
olara ı ını 

P f 
- göre Ritmik danslar evveli tcr

Bu ro esore 
biyevi we sonra da sıbhidir. 

Bu raks usulü sayesinde kadınlann bilhassa 

bacak ve bel adaleleri hem kuvetlenir ve hem de 
mütenasip bir şekil alır. 

Filhakika bugün Avropanın birçok yerlerinde 
Ritmik dans merakı çok artmış, bu iş ıiçin 
hususi mektepler bile aç.ılmışbr. 

Bilhassa şişmanlamak istiyen kadınlar bu dansa \ 
çok merak sarmışlardır. Fransız profesörü tavsiye
sini şöyle bitirmektedir: "Daima dansediniz.,, 

K. kapı) TarJk (Kuleli) ye galip. 
A. Ali {Vefa - K. kapı) gelmedi· 
ğinden Na~ik (Be~iktaş) klikmea 

galip., Durmuş (Bahri~) gelme• 
diğindeo Süreyya (Kuleli) hükmen 

galip, Cdal (Beşiktaş) Halit (Be
ıiktaş) a galip. Aleko (Vefa • 
K. kapı) İsmail (V cfa - K. kapı) 
ya g lip, Ceiat (Vefa - K. kapı) 
Nuri ( Kuleli • ye galip, Ha• 
di ( Vefa - K. Kapı ) - Mitat 
( Hamiye , ye galip. Rermi ( B.J. 
K. } - Muzaffer ( Kuleli } ye sayı 

besabile galip. Abdullah (Vefa .. 

K.Kapı ) gelmediğinden, Hikmet 
( Anadolu ) bülm en galip. Kimil 

( Vefa - K.K pı ) gelmediğinden 
Talip ( Anadolu ) hükmen galip. 

Ömer ( Vefa - K.Kapı t - Necip 
( Harbiye ) ye sayı besabile galip. 
Ati Osman ( V da - K.Kapı ) ya 
Yaşar ( Vefa - K.Kapı ) sayı he
sabile galip. Kenan ( V~fa - K. 
Kapı • geimediğinden Kemal 
( Vıeh - K.Kapl • hükmen galip. 
V.efik {Vefa-K. Kapı) - Bedri (Ve
fa-K. Kapı) ya sayı besabiie gn-

lip, Ragıp (Anadolu) - Faruk 
•'Be~'Kt;aı) a galip, Saim (Vefa-

K.K~;>ı) - AlneUin (V efa-K. Kapı) 
ya galip, Adnan (Bahriye) - Arif 
(Harbiye) ye galip, Osman (Vefa
K.Kapa) - !-!~yri (Vefa-K.Kapı) ya 
galip. 

Voleybol 
Voleybol heyetinden t bliğ 

edilıni;..:.r: 

193·l32 ,.·e!~bol mıııtaka bi· 
rinciJklerinin Gala~saray ıklübü 
lokalında ia-ası takarrür et
miştir. 

Mczkür b irincilik mtisaha'm-
arma bu sene iştir:al< ıcdecek 

klilplcrin 22 Kanunuevvel 1931 
salı günü saat 17 de wkubula· 
cak Heyetimiz • çtimama fikstür 
tanzimi için se'ahiyettar murah
lhas armı gö dermeleri tebliğ o
lunur. 

üsaba ası 
G alatasaray - Fener DJuhteliti 

dün havanın uh efeü yüzün
den yapamsdığı ekzersiz açmı 
hafta içinde müsait ve m nasip 
bir günde yapacaktır. 
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BÜYÜK T ARİHI TEFRİKAMIZ 

ŞEN 

GÖNÜL 
-54-

Fakat bitkindi, her tarafı sı:z
byordu. Hele son hamlede baca
§'ından bir avuç et koparıldığı 
lçin fazla mikyasta kan zayedi
yordu. Ayni zamanda endişesi 
de geçmemişti, fU yüksek nok
tada da baıka başka heyulalarla 
reni yeni bUcamlarla karşılaş· 
inaktan korkuyordu Bir taraftan 
acı ve sı:zı, diğer taraftan korku 
adamcatızın camnı burnuna ge
tirmişti. inliyerek ve gözlerini 
dört açarak odayı tarassut edi
yordu. Yavru ayıln.r, şimdi baba
larının yanma çömelmişlerdi, ağız
lanm yalıyarak dinleniyorlar ve 
kaçırdıkları avın tünediği noktaya 
111im koyuyorlardı! 

İıte bu sırada kapı açıldı, 
başta Sipahi Ahmet olduğu halde 
alndan kaçakçılan odaya girdi. 
Yeniçeri Baki, kendi esiri olan 
dltl mabll\k ile yanyana yürü
)'ordu. ikisi de candan birer 
yoldaş lribi yekdiğerine meclup 
ye meczup görünilyorlardı. Oda
daki yavrular analarının, erkek 
te sevgilisinin önüne doğru abl
dılar, gUrültUlü bir mnsafahaya 
giriştiler. Koklaşıyorlar, öpüşü
yorlar ve aarmaşıyorlardı. Anala
rtnl. alb hovarda ile ünsiyet 
etmiş görmek yavruların hırçın
lığını giderdiği gibi erkek ayıyı 
da sakinleştirmişti. O, sevgilisini 
tehlikeden kurtarılmış gören· bir 
centilmen gibi hovardalara kom
plimanlar yapıyordu. Zaten on!ar, 
kendilerini mağlup eden erkek
leri tanıyorlardı ve galiplere 
karşı içlerinde · bir çekingenlik 
Yardı. Fakat mağltı.biyet hatırası
nın uyandırdığı korkudan ziyade, 
dişinin hoşnutluğu, bu aileyi 
munis bulunduruyordu. 

Altı insanla dört ayı arasında 
bu tuhaf muvanese cereyan eder
ken Boatancıbqt yeni bir ihtilaç 
devresi geçirmiye başlamııtı. Si
pahi Abmetle arkadaşlarını, yan
larında bir ayı daha olduğu hal
de karşıımda tecessüm etmiş 
görünce bidiıenin su-nnı anlamış
tı ve ömrUnUn bitmek üzere bu
lundutuna hükmetmişti. Sığındığı 
yer, ayıların yetişemiyeceği bir 
irtifada idi. Fakat bu yeni dUş
manlar için o irtifam ehemmiyeti 
yoktu. içlerinden her hangi biri 
kolunu uzatsa, raftan tabak alır 
ıibi, kendiaini atağı indinbilirdi. 
O vakit yara ve bere dolu teni
ne kim bilir neler; ne silleler, 
ne yumruklar inecekti ve ne kes
kin hançerler sokulacaktı? .. 

Zavallı Bostancıbaşı, bu dü
ıUnce ile kendinden geçmek üze• 
re iken Sipahi Ahme~ dolabın 
lSnUne geldi: 

- Ağa! - Dedi - Bu sana us 
bahası olsun. Bir dahi bu masu:n
lara ilişme, günahsızları cellada 
.Yermiye çah~ma. 

Her kuıun eti yenmez, Sipa
hilerle Yeniçerilerin eti hiç yen
mez. 

Ve ıonra illvo etti: 
- Biz gidiyoruz. Bu hayvan

lar ıeni gUn doğana kadar bek
liyeceklerdir. Caaın sana gerek· 

He,. kaşrın .tl yenmez ala 

ıe kıpırdama, ıabahı bekle. Ağ- ları da ayni ıllkftnetle ardından 
zını da şıkı tut, bi&i unut. yiiriidil. Nöbetçiler, Ağanın ilti-

y eniçeri Baki, muhibbesile fat etmemesinden teessüre kapıl· 
veda ve yavrulara iltifat ederken makla beraber mUphem bir hay-
Sipahi Ahmet, Bostancı başının 
bir bohçaya konulmuş olan elbi
sesini, duvara asılı palasını, mii
kellef küllhını alıyordu. Dışarı
da kendilerini bekliyen üç bos
tancı da beş kat saray kostilmti 
getirmişlerdi . Zindan kaçakçıları 
kapıyı sımsıkı kapıyor sofaya 
çıkmayı mliteakip soyundular. 
Bostancı kıyafetine girdiler. Sipa
hi Ahmet, Ağa kılığına bUrüıı
müıtü. Kendi elbiselerini gelişi 
gUzel bir köşeye attıktan sonra 
ıe11izçe koğuşa çıktılar, Saraç-
hane köprilsüne doğru yürüdülar. 

Hepsi yüzlerini sarmışlardı 
ve yüzü kendilerininki gibi sarılı 

olan Sipahi Ahmedin ardına sı
ralanmışlardı. O mükellef kUIAh, 

o sırmalı kaftan, o elmaslı pala, 
a-enç sipahiye hakiki bir ağa 

hüviyeti veriyordu. 

KöprUntin başına gelince nö
betçiler, gözlerinde toplanan 

uykuyu sildiler, Ağa Hazretleri· 
nin teftişe çıktığı ıannile kendi
lerine çeki düzen verdiler ve 

pervasıı delikanlının önUnde 
boyun kırdılar. O, tek bir keli
me söylemeden geçti. Arkadaş· 

ret geçirmekten de geri kalma
mışlardı. 

Çünkl alaca karanlıkta sekiz 
kişilik bir maiyetle gezintiye çı· 
kan Ağa Hazretlerinin boyu biraz 
uzamış ve kalınlığı da biraz azal-

mış gibiydi. Nöbetçilerin bir kıs
mı, bu serişi uyku sersemliği-

ne hamletti? Kimi, görüşlerinin 
sihhatini iddiaya girişti. Fakat 

hiçbiri, selAmladıkları adamın 
ölilme mahkum bir zindan firari-
ıi olduğunu habra getirmedi. 

Şimdi sayıları üç ziyadeleşmit 
olan macera yolcuları, için için 
gülüyorlardı, arada sırada da 
" ağa hazretleri f,, diye Sipahi 
Abmede takılıyorlardı. Fakat o, 
ciddiyetini bo:zmuyordu, bu takı
lışlara cevap vermiyordu. Derin 
bir düşünce içinde hızlı hızlı yil
rUyordu. Yapbklan iş, mühimdi 
ve fİmdi dalia mühimmini yap
mak istiyorlardı. Böyle durma-

dan vak'a çıkarmak, her gUn 
yeni bir hadisenin kahramanı 
olmak ne vakit• kadar devam 
edecekti? 

( Arka11 nr ) 

EDMOND ROSTAND'ın şaheseri 

NAPOLEON'UN OGLU 
( L'Alılon )., 

filmini y:kmda MELEK SiNEMASINDA 

HAROLD LLOYD 
Noel ve yılbaıı mlinasebetile 

EVELALLAH 
Filminde ELHAMRA 

Görmiye 

GLORYA'da 
Bu akş<\m 

BÜYÜK GALA 
"MÜTTEHEM KALKINIZ,, 

filminin unutulmaz mümessilosi 
GABY NORLAY 

ve 
VICTOR FRANCEN 

Sevgiden onra 
şık ve lüks filminde. 

Bu eser , " Koenigsmark ,, 
filmini sahneye vazeden Leonce 
Perrit tarafından vücuda ge
tirilmiştir. 

ilaveten: MICKEY MOUSE 

ıinemasım teşrif edecektir. 

hazırlanınız. 

MEDENiYET 
Fen, itim, ıpor, eğlence ve daha 

birçok feylerden bahseden mün
dericatı zengin bir mecmuadır. 
Reıimli olarak yakında intişar 

lm~IDlwa:I~ edecektir. 

Bu akşam 

Saat 21,30 da 

DOKTOR 

Ihsan 
Yazan: F. Laszlo 

Tercüme eden 

ISUHBUL BELEDiYESi 

~~ m ~~ 
1111 

H. N 11111111 
oyundan sonra hususi tramvay 

Cumartesi ve pazar iilnleri 
tenzilatlı halk 2ecesi. 

Klnunuevvel 19 

-GUST AVE LE BON--

ÖJen Alimin Fikirleri 
Beşeri Yüks·eltmekte 

Devam Edecektir 
( Edison ) unun vefab fen ve 

elektrik aleminde ne oldu ise, 
( Dr. Gustave Le Bon )nun :zefab
da psikoloji ve içtimaiyat Alemin
de o oldu. (Dr. Gustave Le Bon) 
büyük hayranlarının söylemiı 
olduklar gibi bir dahidir. Fakat 

mütebellir, sabit ve tek şekilli 
bir dibi değil de, mütehavvil ve 
müteaddit şekilli ( Polymorphe ) 

bir dibidir. Mesela kimya saha
sında, " Tütiin dumanı ,, üzerin· 
deki tetkikab, ( Anthropologie ) 
ve teırih sahasındaki tetkik ve 
tabarriyatı mühim keşiflerle neti

celenmiştir. " Kafa hacminin 
tahavvnlU hakkında teşriht ve 
riyazi tetkikat ,, unvanlı esesri 

Ul<im akademisi ve (Anthropologie) 
cemiyeti tarafından tetviç olun
muştur. 

" Hayat ,, fisimli bUyUk kitabı 
insan (Physyologie) sidir. Binicilik 
hakkındaki kitabı süvarilik mek
tebinin esas kitabı olmuştur. 
Fransamn Harbiye Süvari Mek
tebi Müdüril bu kitabın dördün
cil tab'ı için yazdığı mukaddi
mede "Bu kitabı okumıyan bini
cilik hakkında bir fikri olduğunu 
iddia etmesin ! ,, Demektedir. 
At terbiyesinin ( psychologie )si 
bir ıaheserdir. 

Hayabmn tam on senesini 
vakfettiği (Radio aktivite) "Bey
nelhUcurat energie,, sahasında 
mühim keşifler yapmıı "Ye (Lumier 
noire ) tesmiye edilen ziyasile 
bugünkü ( Rontken ) in esasını 
kurmuştur. 

"Terbiyenin pıychologie,,sl ath 
kitabı 60,000 muallim ve müreb
binin talim ve terbiye usullerinin 
sakameti hakkınka Maarif Ne:za
retine verdikleri raporların tetki
kile vllcuda getirilmiştir. 

Seyahat sahasındaki eserle
ri de ayni derecede kıymetlidir. 
Y aloız birkaç tanesini zikre
delim: 

"Voyage au Nepal "' • Vo
yage aux monts Tatras,, , " Leı 
civilisation de İnde " gibi. 

Bilhassa psikoloji sahasındaki 
eserleri kıymet ve adet itibarile 
çok yüksektir. " Ruhulcemahir " 
ismile Türkçeye çevirdiğim "Psy
chologie des F oulleı ,, tamamen 
orijinnl ve birinci eseridir. " Ru
hillKavanin,, unvanile dilimize ç~ 
virdiğim, iki defa tabedilip bugün 
nüshası kalmıyan " Les loia psy
chologique de l' evolution det 

peuples ,, eseri bu vadideki 
eserlerin en cevherlisidir. A
merika Cümhur Reisi Ros
sevelt bu kitabı daima mua-

sının üzerinde bulundurur ve 
aslan avına çıktığı zaman da 
yanından eksik etmezdi. Muso
lini de geçen seneki beyanabnda 

Gustave Le Bonun ıakirdi oldu• 
ğunu, bilhassa " ruhUlakvam ,, 
unvanlı eseri çok beğendiğini 
söylemiştir. 

1905 te Pariste Ustadı ziyaret 
ettiğim vakit bile yaşı hayli iler
lemişti. Fakat gözleri tatlı bir 
projektör gibi yanıyordu. 

1841 de doğduğuna nazaran 
bu muazzam meş'al ( 90) ya
şında sönmnı bulunuyor. Kendi
sinden birkaç ay evvel aldığım 

bir mektupta gözlerinin fena va
ziyette olduğunu, mektuplarını 
kAtibesino imlA ettirdiğini aöy
IUyordu. 

Ylireğimize hakikaten büyük 
bir ateş düşfirmüş olan bu uful 
son kabili ihtirak ve kabili iftial 

zerresine kadar yanmadıkça aön
miyen bir meş'ale oldu. Fakat 
ruhani ve fikrani meş'alelerin, 
nurları met' alelerle beraber sön
me!, o nurlar fazilet gibi IAye
muttur. ( Gustave Le Bon) fikir· 
leri beşer cemiyetini yükıeltmiye 
devam edecektir. 

A. C. 

Kuduz Vak' aları 
Çoğalıyor 

( Bat tarafı 1 inci aayfaada) 

Sultanahmette Kuduz Fare 
Birkaç gün evvel de kuduz 

bir fare Sultanahmette bir ha-
nımla bir çocuğun üzerine abl
mıı, ikisini de ısırmışbr. Fareyi 
ölU olarak yakalamıya muvaffak 
olan hanım, hayYanı kuduz miles-
seaesinde muayene ettirdiği za
man farenin kuduz olduğunu 
öirenmiştir. Bunun üzerine hanım 
ve çocuk tedavi altına alınmıştır. 

Bursada Kuduz Bir Domuz 
Bir hafta evvel Bursada ya

bani bir domuz şehre inmiş, 

muhtelif kimselere hücum etmiş, 
nihayet üç kişiyi t1ırmıştır. Atı
lan kurşunlarla öldürülemiyen 

domuz nihayet bir balta Ue öl
dürülmüştür. Domuzun kuduz 
olduğu anlaşıldığından bu llç ki
şi de kuduz müessesesine gön
derilmiştir. 

Balıkesirden Gelenler 
Balıkesirde bir kuduz köpek 

tarafından ısıı ılan on bir kişi de 
tedavi edilmek üzere Kuduz 
hastanesine gelmişler ve yatı-

rılmış!ardır. 
Müessesede tedavi edilen has

taların ifadelerine nazaran bu 
ay içinde müesseseye (1690) mü-
racaat yapılmıştır. Yine bu hasta
ların beyanına göre müessesede 
elyevm (85) kişinin tedavi altın
da olduğu anlaşılmaktadır. 

MAJİK Sinemasında 
Yarın iki buçuk matinesinden itibaren 

HANIM SlNErvtA YILDIZI OLUYOR 
MARGUERITE MORENO ve MOUSSIA Fransızca büyük komedi 

Ve: SERSERi CAMBAZ 
MİLTON SİLLS 
~ Büyük SÖZLÜ ve ŞARKILI Film 4• 
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Bir Milleti 33 Sene Esir Gibi Kul anan 
HamitBir Kadın Önünde Boyun Eğmişti 

------------
Bu Aczin de Kendisinin Eski İşlediği l-' atanın Hissesi Vardı 

' 1 irat1anna ve tabsisatlanna vazıyet 

NAKiLi Z iYA ŞAK/R -- etmişlerdi. Bu zaruret karşısmda 
Kadınefendi daire halkını azalt-

Her hakkı mahfuzdur 

-174-
Derdi. 
Behice Kadınefendi, böyle bir 

davet karşısında kalmaktan kork
tuğu için mümkün olduğu kadar 
Abdülhamidin gözüne görünmü· 
Yor ve onun muhitine girmiye 
nıecbur olduğu zamanda da pek 
sönük görünmiye gayret ediyordu. 

Ayni zamanda kendisini bil· 
tiin maddi zevklerden mahrum 
eden Behice Kadanefendi, mane
Tiyatın cazibe ve ilhamlanndan 
hir medet ve teselli bulmak için 
• gençliğine rağmen • saray mo
dasına ittiba ederek ( tarikat ) e 
de dahil olmuştur. 

( AbdUlhamit sarayı ) mn hu· 
llısiyetlerinden biri de ( tarika· 
la ) iktisap idi. Bütün saray hal
kını maddi tedbirlerle bağlıya
rak şedit bir inzibat altında tu· 
tan Abdülhamit, aynı zamanda 
bunlann maneviyatını da bir 
(rabıta) ile bağlamak için ( eh· 
li tarik ) olmak fikrini tamim ve 
terviç ederdi. Erkek ve 

kadın bUtün saray balkı, 

O devir ricalinden Tttm.viz 
Mahkemesi Müddeiumamisl 

Cemal Beg 

düşünerek Elbus Beyi birdenbire 
(Sıvas) a yolladı. işte bu hidise· 
de, Abdülhamit ile Behice Ka
dmefendinin arasandaki uçuru• 
mun yanında, derin bir uçurum 
daha açıldı. 

takça azaltıyor yine büyük müş
külat ile idare olabiliyordu. 

Bu esnada Behice kadınefen
dinin düşündüğü bir şey vardı. 
O da günden güne büyüyen oğ
lunu alup Avrupaya gitmek ve 
onu orada tahsil ettirerek her· 
kes gibi bir ( hayat adamı ) 
yapabilmek... işte bu gayeyi 
takip eden kadın efendi Av
rupa memleketlerinin hayat 
ve vaziyetlerini tetkik etmek için 
bazı ecnebilerle görüşüyor, onla
rın reylerine, fikirlerine müracaat 
ediyor, istikbale karşı temin bir 
program hazırlaınıya çalışıyordu. 

Onun ecnebilerle bu teması 
derhal iki zümrenin nazarı dik· 
katini celbetti. Birinci zümre, 
(Hanedan azası). lkinci zümre de 
bazı hükumet erkim... İki cihet 
te, ayn ayrı endişelerde bulunu
yorlardı. Nihayet her iki taraf ta 
birleşerek şu kararı verdi: Behi
ce Kadınefendiyi ( bir üslübu ha
kimane) ile Evinden çıkarmak 
ve Abdülhamidin yanında bir 
köşeye kapamak ... 

Eğer, Abdülhamit ile Kadı· 
Ahdülhamidin hal'inden sonra nefendinin arasındaki ezeli 

Yıldız sarayı dağıldığı zaman mOnaferct olmamı' ofsaydı, bu 
Behice Kadınefendi oğlu Nurettin plin muvaffakıyetle tatbik edilc-
Efendi ile bir müddet sıkınb cekti. Fak at, bu çareye tevessül 
içinde kaldı. Bütiln ıehzade ve edenler bu ciheti düşünemedik-
sultanfara birer ıaray ve konak leri için teşebbnsleri nihayet bir 
verildiği halde, bunlar mahrum ric'atJe neticelendi. 
kalmışlardı. Bir müddet ( Kızlar• ( Arkası nr) 

Sayfa 9 

L z 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Y ıldıılar Arasına Nasıl Kanştım? 
·-----43------,- YAZAN: Selma Z. 

Eğer benim yt·rimde bir baş
kası olsaydı, Mister Çangın bir
denbire aldığı bu vaziyet karşı
sında belki benim gibi hareket 
etmezdi... Her halde onu takip 
eder ve belki de, ondan bir şey· 
ler beklerdi. 

Halbuki ben, hiç böyle dü
şünmedim. Onu kendi fikrin
de ve düşüncesinde tamamen 
serbest bıraktım; ve kendimi de 
hadisatın cereyanına kaldırıp 

attım. 

Onu kaybettiğim günden l'ionra 
işime dört elle sarıldım. İşim ol
sun olmasın, hergün stüdyoya 
gidiyor, ve akşama kadar orada, 
arkadaşlar arasında vakit geçi
riyor, daima metranselmlerin ve 
büyük artistlerin gözünün önün
de bulunuyordum. 

Bu hayat, bana büyük bir 
tetkik sahası açmışb. Paranın, 
aan'atin, hırsın, hasedin; hulasa 
iyilik ve götülük namma ne var
sa hep bunların yanyana kayna
dığı bu ocakta, hayatı ve insan
ları daha yakından görüyor, da
ha iyi tetkik edebiliyordum. 

Fakat.. maalesef bundan 
maddeten hiç istifade edeme-
miştim... Aylar geçtiği halde, 
daha hala olduğum yerde duru
yordum. Ne bir adım ileri, ne 
bir adım geri... lık ( iris ) in 
karşısına geçtiğim gün nasıl adi 
bir (figüran) sam, bugün de öyle 
adsız, şahsiyetsiz, ancak kuru 
kalabalık arasında bir görünen 
ve görlinür görünmez kaybolan 
bir hayal .. 

Yavaş yavaş bu vaziyet gücü-
me gitmiye başladı. Ben, bu ka· 
dar istidatsız bir kız değilim. Ar
tık eski ııkılganlığım da geçti • 
Buna binaen, en ehemmiyetsiz 

rollerimde bile kendimi göster· 
miye, nazarı dikkati celbederek 
daha bariz rollere geçmiye can 
atıyorum. Fakat ne mümkün? •• 
Sanki metranselmlerin gözü, bir 
saniye olsun beni görmüyor. O 
kadar itinalanm, o kadar parça· 
lanmaJarım, o kadar arzu ve iş· 
ti~a.kla çarpınmalanrn, hep boşa 
gıdıyor. Demek ki bu metran· 
selm olacak efendilerin gözü, an· 
cak liizım olan şeyleri görüyor 
ve başka şeyler, onlarda en kü
çük bir alaka bile uyandırmıyor. 

Artık tamamen anhyc rum ki: 
Bütün hayatımız ( Metranselm) 
denilen bu adamların elinde. 
Bunlar, bizim bütün haynt ve 
mukadderatımıza sahip ve hakim 
olan birer (Mabut)... Fakat 
maalesef bunlar da, bütün yer 
yüzündeki (Din) lerin mabutları 
gibi hasis ve adaletsiz... Dünya
nın mabutları, servet ve 11aadeti, 
ekseriya hiç layık olmıyanlara 
vermişlerdir. işte bizim bu 
( Sinema Mabutları ) da tıpkı 
onlar gibi... Şeref ve şöhretin 
semasına öyle şeyler açıyorlar ki 
bunlar, alelade bir (kağıt fener) 
olmayı bile akıllarından geçimıe· 
dikleri halde, ancak bu mabut· 
ların elile o san'at t.>emasma 
açıldıktan sonra birer (Yıldız) 
oluveriyorlar. 

( Yahya Efendi ) derglhile 
( Şeyh Zif er ) in ( Şazili ) tarikı· 
na mensuptu. Tarikat mürşitleri 
kendi saliklerinin kalbine daima 
( Allah muhabbeti ) ile padişaha 
( havfu heybet ) ini beraberce 
birleştiriyor ve bu da, etrafında· 
kiler hakkında Abdülhamide ay· 
nca bir emniyet zinciri teşkil 

ağası ) nın konağında, bir mild· 
det te Ayşe Sultanın sarayında 
kaldıktan sonra nihayet bir kira 
evi bularak oraya yerleşmişlerdi. 
Kendilerine verilen tahsisat azdı. 
Behice Kadmefendinin gençli
ğinden, tecrübesizliğinden istifade 
etmek istiyenler, ona karıı 
füzull bir C./ eliyet) iddia ederek 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Bizim dilnyadaki İlahlar, nasıl 
ki en çok ibadet eden, en çok ken• 
disine tapan, en çok (Allai) aşkile 
yanan kullarmı ·kuru bir (Cennet) 
vadile avutan - açlık ve sefalet 
içinde yaşatırken dünyanın bütün 
ikbal ve saadetini en asi kulla
rına veriyorlarsa, bizim (Sinema 
ilibleri) de, san'at aşkile yananları 
kuru bir limidin sonu gt:lmiyen 
intizar ateşleri içinde yakıp ka· 
vuruyor ve san'atin bütün haf" 
met vt: saadetini, ancak ( tesa• 
düf ) ün doğurduğu bahtiyarlara 
•eriyorlar . 

ediyordu. 
Behice kadın efendi de bu te

ılrden kurtulamamıı, kalbinin 
IÖneo ve ölen emellerinin ıztıra· 
bını uhrevi vaitJeria ümit ve te
sellisinde aramağa başlamışb ••. 

Namaz kıhyor, mümkün ol
duğu kadar zahidane bir hayat 
Yaşıyordu. Onun bu hallerine 
kzrşı Abdülhamidin de günden 
güne itimadı artıyor. Saray 
kadınlarınm harıçteki akrabala· 
rilo temasta bulunmaları tamamen 
rtıemnu olduğu halde, Abdülha· 
nıit Behice Kadmefendinin ara· 
&ıra peder ve valdesile görüşme• 
lerine müsaade ediyordu. 

Abdülhamit, ilk zamanlar 
kaympede rine karşı büyük bir 
•aınimiyet göstermişti. Tabii on· 
dan da ayni muameleyi bekli
Yordu. Fakat Elbus Bey, hiçbir 
tarnan aaraydakilere ve aaray 
hayabna ısınamadı. 

Esasen tabiati sert bir adam .. 
dı. (Mabeyni humayun) un, riya 
\te fesat ile malamal dairelerinde 
hiçbir dost kazanamadı. Orada 
hulundukça huşuneti artb. Hatta 
~Yle bir gün geldi ki Abdülha
tnidin en kıymetli mukarriplerinden 
iki (zat)ı da şakır şakır tokatladı. 

Biribirini takibeden bu iki 
hadise, derhal Abdülhamidin 
evhamını gıcıkladı. Behice Ka· 
dınef en dinin kendisinden nef
ret ettiğini pekala hisseden Ab· 
hülbamit, bir gün olup babasının 
kendisinden intikam alacağım 

1 Gu .. nu··n Takvimi 1 
ı _ _.::.::~;...,___---

BUGÜN-19 kAnunuenel 931, 

Cumartesi, Rumi 6 kAnunuevvel 

1347, 8 Şaban 1350. 
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16,42 
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Tabiatinizi Sögliyelim ... 

33 TEVFİK BEY: Hassashr, 

alayı sever, 
mizah mevzu
larını, kadın 
ve ıevgi me
sailini, hayal 
ve macera hA· 

diselerini ih
mal etmez. 
Gürültücü ve 

kavgacı de
ğildir. Tehlike 

ve meı'uliyetten ve ıarar verici 

ıeyler karşısında ricate müte-

mayildir. • 
34 CEMİL HAKKI BEY: Alın· 

, gan ve inti-
zampe"erdir. 
El bi se le rinin 
ve qyasmın 

kıymetini bi· 
lir, hüsnü mu-

hafazasına iti
na eder. Ça• 
buk mfiteessir 
ve münkesir 
olur, bazan 

hırçınlık gösterir. İğbiran kinsiz 

ve devamsızdır. Kadın mevzula

rile meşgul olur. İsraftan müç-

teniptir. 

35 HASAN BASRİ BEY: Ze· 

ki Ye sabır
lıdır. Mihnet 
ve meşakkate 

tahammül gös
termek ister, 
çabuk alın
maz, mUnke
ıir olmaz, ga
yesinde seba
ta mütemayil-
dir. Şahsen 

mücadeleci •e kavgacı değildir. 

İtlerini ıulhen halletmek bter. 

• 
FERiT Adil BEY : F otoğra-

fımz tahlil edilmiş ve bu hafta 

zarfında intişar etmiştir. "Zengin 

olabilecek miyim?,, Sualinize ce

vap veremeyiz. Çünki : Bu, istik· 

halden haber vermek gibi bizim 

de inanmadiğımız bir iddia olur. 

Para getirecek teşebbüslerde bu-

lunur ve para kazanmanın sımnı 

bilirseniz, sualinize bizzat cevap 

vermiş oluraunm efendim. 

Ben, kalbi çok saf •e temiz 
bir kız olduğum için bütün bun
lara karşı bir haset bile 
beslemekten çok uzağım. Fakat 
gfüüyorum ki düny-..da kendini 
gösteremiyen veyahut göstere
bilmek fırsat ve tesadüfüne ka
vuşamıyan nice büyük zekalar 
tebah olup gidiyorsa, işte bura· 
daki bu ( insan mahşeri ) nde de 
nice parlak istidatlar, eriyip gi
diyor. 

Vakıa, benim şu günlerim 
fena geçmiyor. Şimdi tamamen 
korkusuz ve yarına karşı da 
endişesiz bir surette yaşıyorum. 
Çok şükür, aç kalmıyorum. Başı
mı sokacak bir oda, sırtüstli uza
nacak temiz bir yatak ta buluyo-
rum. Fazla olarak ta hayattan 
bol bol ders alıyorum ... 

Şimdi o kadar basit, o ka-
dar mütevazı, o kadar kana· 
atkAr bir insan oldum ki ba
bacığ1m. Hatta kalbimdeki san'at 
aşkının ateşi bile yavaş y:waı 
sönüyor zannederim. Artık san'at 
için değil, yaşamak ve aç kalma
mak için çalışıyorum. Çünki artık 
kani oldum ki, ne istidadım, ne 
zekam, ne de güzelliğim, bana 
bundan fazla hiçbir şey kazan
dıramıyacakbr. Artık ben, beni 
mes'ut edecek şeylerin arkasından 
koşmuyorum. Çünkü bunun boı 
bir buda!ahktan başka bir şey 
olmadığını anladım. Buna binaen 
bugünkü vaziyetimden memnun 
ve mes'ut olmıya çahşıyorum. 

(Arkası var) 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : H. R. -36- Y aıan: Emil Lud11i1 
- Kızım Dokton Semi Ekrem• -

Almanyanın O Zamanki Londra Sefi
rinin Vaziyeti De Bir Hayli Garip idi 

Denizde gezerken deniz itleri 
hakkında, maden kuyularına 
inerken, madenler hakkında 
projeler tertip ediyordu. İçtimai 
meseleleri Almanyada tahşil 
etmişti. Fakat sanayi ve fünunda 
behresi olmadığından Alman 
kuvvetinin en mükemmel tarafı 
kendisince · meçhuldü. Bu itibarla 
Almanları da ancak Fransızlar 
kadar severdi. Bununla beraber 
vaziyeti vüzuh ile muhakeme 
ediyordu. 

Altı sene evvel demişti ki: 
- "Almanyanm endişeleriuin 

ne dereceye kadar doğru oldu· 
ğunu anlamıyorsunuz ? Sizin 
memleketiniz bir harp vukubul· 
duğu zaman ve iki dilıman ara· 
ıında sıkışacak bir mevkide 
bulansanız silahlanmaz mıydım? 
Lloyd georje teslihat yarışının 

gayrı makul olduğunu daima 
tekrarlamıştır. 

Jf. 

Çörçil: Grey gibi düştin· 
mez ; Askit gibiJ sakin değil· 
dir ; Haldan kadar det in görmez; 
l..loyd georj~ derecesinde maruf 
değildir. 

Şairdir, müverrihtir; eski ve 
yeni dünyada şahsan muharebe
lere girmiş, sanayi ve ulômda 
behredardır, ordunun sevk ve 
idaresi ve serbestii mübadele 
hakkında mükemmel kitaplar 
yazmıştır. iyi bir müşahittir; he
yecan kaynağıdır. İngiliz donan· 
masının ink işafı hususunda çok 
hizmetleri vardır. Haşarı, harbü 
darp ile istinas halindedir. O 
devirde ÇorçilJ ile Enver Paşa 
Avrupanın elde silah muharebe 
etmiş yegane iki nazırı idi. 

Avrupanın en mUhim beş ka· 
binesi arasında, lngiltere kabinesi 
beş nazırı itibarile en başta idi. 
Harbi en az istiyen, olmaması 
için en uzun uğraşan ve fakat 
daha . bir miiddet olsun menet
mek elinde iken bertaraf etmiyen 
bu kabine olmnştur. .. 

Almanyanm yeni ıefiri bir 
buçuk senedenberi Londrada si
tayiş ve Berlinde ise haset cel· 
bediyordu. Memuriyetile içinde 
bulunduğu memleketi belki kendi 

vatanı kadar ıeven Prenı Lih· 
ıovski Almanyanın İngiltereye karşı 
harp filosu arttırmasından doğa· 

bilecek müessif neticelere müte· 

madiyen oazars dikkati celbeder. 
Ve Almanyanın Avu:; turya hak-

kındaki lemayüllerini beyenme· 
diğini söylerdi. İngiltereyi Avua-

turyaya te..cih etmek ıuretile 

Alman siyasetinin mecrasını teb· 
dil etmek için Berlinde it batını 
ıeçmeınıf olması bir kabahat 
olmu~tur. 

• 
P·u ıat meslektaıları arasında 

rütbe , ıcr t el vo İmparator ile 
ausın daki mi.\naıebct, ımparato

run kend i,,ın e ıenli benli bitap 
etm ~sine ve kendiıunden hususi 
raporlar ho: klemiye kadar varan 
dostluğu ıt ıl> arile, bükümet daire· 

ıinin 'nubıt ınde deail, doarudao 

O zamanki Alman Hariciye 
Müsteıa,.ı Fon Ştum 

doğruya merkezinde imiş gibi İf 
görmiye kalkmııtı. 

Böylelikle nezarette düşman· 
larmm adedi artmış ve dostları

nın mesaisi de engellere maruz 
kalmıştı. 

Nezaret kendisini perde ar· 
kasından bir heveskar yerinde 
tutuyordu. Filvaki prens ne kü· 
çüklükleri, faziletlerile bir Prus· 
yalı memur idi, ne de bir heye· 
tin hakiki, fenni reisi idi. Şahsi 
nüfuzile hizmet ediyordu. 
Çünkü kafi derecede fikir sahibi 
idi. İngiliz kuvvetinin tarihini 
ve Avusturyanın zAfını biliyor ve 
kendi şahsi tecrübesi de telakki-
lerini teyit ediyordu. Gerçi 

Awsturyada irat ve akan vardı, 
fakat orada daha babasının za· 
manındanberi ailesi sevilmemişti. 
Halbuki Londrada evsaf ve ha· 
rekatı mükemmelen takdir edili-
yordu. Viyana ile Berlioin müna
sebatında bir Avrupalıya yakışan 
ilk merdane sözll prens söyle· 
miştir. 

BerJine: 
- "BütUn Sırp milletini ser· 

ıeri ve katil damgasile damga· 
lamak güç olacaktır. Awsturya· 
nın siyaseti maceraperestanedir. 
Çünkü ne meselenin cezri bir 
surette hallini temin, ne de İslav 
ittihadı harekatını hazfedemez.,, 
demişti. 

Memleketini defaat ile ve hatta 
son olarak ültimatom verilmeden 
bir gün evvel Balkan sergüzeştine 
girmekten tahzir elmistir. 

-" Muhasamanın mahallileşti
rilmesine gelince lfıtfen tasdik 
buyurulur ki bu şartla harp Sır
bistaııın bitmesi demektir. Bana 
öyle görünür ki, herşey Avusturya 
metalibinin bast ve temhidi şek· 
line tabidir. Burada bakim olmak 
lazımgelen nokta bu metalibin 
Petresburg ve Londra tarafından 
gelecek tazyikler üzerine Sırbis-
tanca kabul edilmiyecek bir şe· 
kilde olmasından ibarettir. Yoksa 
Berhtoldun radıyallahü taala anh 
hazretlerinin aradığı harbe götü· 
recek mahiyette bulunması mu· 
zırdir. ,, 

Bu ve buna benzer mütalea· 
lar son haftalar zarfında biribiri· 
ni velyü takip etmiş ve Prens 
hAdisatı sıhhatle muhakeme ve 
hükümeden üç Alman siyasısı 

arasında tarihe şerefle kaydet• 
miştir. 

(Arkası var) 

Geçen Haftaki Bilmece
Doğru Halledenler • • 

mızı 
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( Dünkü ntlıhamı:ıdan devam ) 

Birer Kart Kazananlar 
1stanbul 45 inci mektep 82 

F abrettin, Gemlik Merkez Mek
tebi 138 feri ha, Gebze Kahveci 
Celal Ef. kıza F eriba, İzmir De· 
ğirmendağı 36 No. da manifatu· 
racı Muıtafa Ef. kızı Münevver. 
lstanbul Erkek Muallim Mektebi 
tatbikat kısmındı 147 Tacünnisa, 
Üsküdar Kıı San'at mektebi 
lızet, Ankara lsmetpaşa Mektebi 

357 Perihan Halit, Çcngclhöy 
28 inci llkmektep ismet Emin, 
Çorlu Davavekili Abdurrahman 

Bey oğlu Davut. Ankara Dum· 
lupınar mektebi S9 Mehmet. 
Adapaıarı Saliha Hanım mektebi 
Feridun Ali, Vefa Orta mektebi 
413 Fikret, Ankar1 Hacıbayram 
hkmektebi 30 Remzi Aıım, An· 
kara Kıı mektebi l70 Vedia, 
Edirne Karaağıç flkmoktebi 55 
Nezihe Mustafa. Ni,antaf 15 inci 
mektep 458 Huriye, Bursa Birinci 
Erkek lisesi 165 Cahit, Ankara 
İltekin Mektebi 414 Bedia, Üs
küdar 19 uncu mektep 143 Ca· 
vide Tahsin, Pertevniya) Lisesi 
247 Sefa, Gelenbevi Orta mek· 
tebinden 8 Celil Şefik, Bayazıt 

' 

Beşinci mektep 353 Mehmet, 
Giresun Necatib~y mektebi l l 2 
Burhan Bey ve Hanımlar. 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Nakıllı S. N. 

Namuslu Bir Genç 
Saat altı yoktu, Beyoğlunda 

geziniyordum, bizim Cevata raat-
geldim. Mektepte arkadaşlar, 
bilmem nedense, ona, kahbe 
Cevat derdik. Bu takma iımin 
tesiri mi, yoksa kendi ahlakıızlı· 
ğı mı, her ne hal ise kahbe 
Cevat hiçbir işte muyaffak ola• 
mamış, haylazlıktan başka bir ıey 
bilmezdi, ondan bundan para 
ister, velhasıl görüşlllemiyecek 
bir adam olmuştu. 

Daha birkaç gün evvel onu 
Köprüde görmüştüm, berbat ha· 
line acımış, biraz para vermiştim. 

Bu kadar düştilkten sonra bir 
adamın tekrar kendi seviyesine 
yükselmesi pek zor bir mesele 
olduğunu düşünerek yoluma de
vam etmiştim, 

Her ne hal ise, ogUn Beyoğ· 
Junda bir sinema kapısında, oy• 
nan filmin bazı sahnelerini 
gösteren fotoğraflara bakıyor· 

dum, koluma biri girdi. 

Baktım, Cevat 1 Bizim kahbe 
Cevat! 

Gözlerime inanmalç istemi
yordum. Bambaşka bir adam ol· 
muştu. Sordum : 

- Ne o f Cevat? Miras ıoı 

yedin? Yoksa adam mı kestin? 
Üstünde, iyi terzide dikilmiş 

bir kostüm, ayağında İngiliz po
tinleri, arkasında güzel kesilmiş, 
kalıp gibi oturan bir pardesü, 
başında gümüşü renkte şık bir 
şapka, kahbe Cevat adeta bir 
centilmen olmuştu. 

Benim hayretle bakışıma 
güldü. 

- Tanımadın değil mi? dedi. 
- Tanıdım, amma, üç gün 

evvelki Cevat ta değilsin. Ne 
oldu anlat bakalım! 

- Gel 1 Bir yerde oturahm, 
iki üç rakı içelim de sana an
latayım. 

Cevabn rakı ikram etmesi, 
akla gelir bir keyfiyet değildi. 
Bunu işiten inanmak istemiyeceği 
gibi alay olduğuna hükmede· 
cektl. Cevat beni zannedece
ğiniz gibi, Adi bir meyhaneye 
yahut kötü bir lokantaya götür
medi. Beyoğlunda en iyi bir lo
kantaya gittik. 

-Bu halime hiç taaccüp etme, 
dedi. Bugün param varsa sırf 
bir tesadüfün ve ayni zaman
da namuslu olmanun eıeridirl 

Hayretim büsbütün arbyordu. 

- Peki, devanaet dedim. 
lkioct rakıya içtikten ıonra 

Cevat bir çatal mcıo yedi, bana 
baktı: 

- lyt dinle, dedi. Bundan 
bir ıene evvel aeceyarııı, ••• 
bablıyacak bir kabv~ arıyordum. 
Galatasarayın önünde dü,Uatlyor· 
dUm. Ne tarafa fİdeceğiml daha 
bilmiyordum. Birkaç adım ilerle
dim, önümde, yerde bir ıey iÖr
dUm, topladım. Bakttm, bir cüz
dan. Açtım, içinde birtakım ki· 
ğıtlar .. . 

- Para da var midi 1 diye 
ıordum. 

- Para da vardı kardeıim 1 
- Şimdi anladım 1 
- Yo 1.. Anlamadın f 
- Ya ne yaptın ? 
- Bak. kuzuın 1 ben demin 

aana ıöylediğim gibi. namuslu bl5 
gencim. Benim olmıyan paraJI 
el ıürmem. 

- Peki ne yapbn ? 

- Doğru, polis komiıerlo• 
gittim, meseleyi anlattm. Kooıl-
ser Ustilme başıma bakb, nered• 
oturduğumu sordu, içindeki e.
rakı tasnif etti, parayı saydı. 
( tam 1000 lira vardı. ) Elime bir 

makbuz verdi. Haydi çocuğulll 
dedi, ıen namuslu bir gençsin 

dedi. Eğer bir sene bir gllıı 
sonra bu cüzdanın eabibi çık• 

mazsa, senindir oğlum. Anla
dm mı? 

- Anladım. Bir sene geçti, 
kimse cüzdanı istemedi, sen d4J 
paralara kondun. Tebrik ederi11& 
Cevat. Cidden taliin yavermit 1 

- Nasıl aramadılar ? Sahibi 
gitmiş sormuş. Cüzdanının şeklini 

söylemiş, fakat komiser ver· 
memış. 

- Neye vermemiş? 
Allah, Allah! söylemedim mi? 
- Yooo ... 

- GUzdanı öylecene götilr-
ıem, sahibi meydanançıkınca, ve
receklerdi. Cüzdanı vermeseııı 

bu sefer beni birden paralı gö
rünce polis şiiphe edecekti. İşinı 
o va kıt fena 1 Ben bunları 

düşünmedim değil. Komisere git· 

meden, bir kere bütün evrakı 
yirttım atbm, yerine sinema, 

sabun, aspmn, podra ilanları 
koydum. On tane yüzlük kAğıt 

vardı , bir tanesini buzdurdum tek 
lira yaptım koydum. Bir de bizinı 

beş senedenberi ölmüş bacının 

resmi vardı, arkasına: " Sevgili 

kocacığıma ,, yazdım, cüzdanını 
içine koydum. 

Gelen adama komiser sormuş: 
Bu cüzdan sizin mi? Evet demiş. 

içinde ne kadar para vardı? Bin 
lira, On tane yilzlük kağıt, vardı 
demiş! Evli misiniz? Evet. Karı

nızın fotoğrafını gösterirsem ta-

nır mısınız? Tabii. ihtiyar bacı
nın fotoğrafını görünce, bu beniın 

değil demiş, çıkmıf gitmiş. Anla" 
dın mı? 

Gandi 
--·--

Hindistanın Medeni is
tidadından Bahsediyor 

Roma: 15 - Gandi dün Gi
ornale d'ltalia ıazetesine beya· 

natta bulunarak demiıtir ki : 
"Hindiıtan nüfusu sayeainde bll-

ynk bir medeniyet rilcuda 
ıetirmek istidadındadır. Fakat 

bu yaratıcı vaziyete ancak istik
balde geçebilecektir. Bugün Hint 

milleti yalnız bir tek vazife ile 
mükelleftir. O da bu iıtikbal• 

varmak için önUne çılc:an bütün 
maoilert yıkmakttr. Tatbik etti-

ğimiz boykot bu mUcadelelerden 
biridir. Ben İn~iltere ile mUcade· 
)eye devam için tekrar Hindiıta
na dönUyorum. Fakat açacatu• 
cidal cebir ve tiddet Uıerin• 

mlle11ea olmayacaklar. 
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.. 
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lbub~oktor. (Godfrey) ın cesareti 
iliçla:: sı~ayet etmişti. fakat 
tula dagıtmak, hastalarm ar-

tuıı y . it . erıne getirmek ve yer-
tınio t . ttrn k emız kalmasına dikkat 

~ıL e ten başka yapılacak bir iş 
•ure11ı • doat1 •yorduk. O gece genç 
~ . atımızın aarfettik1eri gayret 
tın h 

etti, er feyin fevkinde memnun 

Bir m .. dd J d" ''d u et sonra da be e ı-
tı en haber çıktı, boş evi aç· 

,,':'akk Ye hastalan ubdt:mize 
..,a ·ı h. 1b ıuretı e yapbğımız ız-

b eltten dolayı bizi tebrike şayan 
u uy b or, fakat ayni zamanda da 

lcu gibi fevka!ide hadise-
re k b' d bir' arşı alanmış ır te -

lb ~· olmadığım söylüyor. Maa
d'a ıh Belediye Meclisinin ha-
ısed ltn) en haberdar olur olmaz 

t .. c~ nispetinde yardım ede
'8egıoı temin ediyordu. filhakika 

tlediy M ı· . . .. t J e ec ısı ertesı gun op-
~~d~ ve ayrıca boş bir hangar 

sıs elti. 

b:-:Hastalannı:ıı buraya nakJede-
ılırainiz, dedi. Yalnız bu han

~arı temizletmemişti, biz yikadık 
'te içine birkaç yatak yerleştirdik, 
~erhametkar Hintlilerin yardımı 
e muvakkat bir hastane yaptık. 

Doktor (Godfrey) el'a~ vazi

fesi başında idi, belediye ken
disine yardım etmek üzere bir 
kadın hasta bakıcı göndermişti, 
fakat biı, vebanın sirayet etme· 
ll'ıesi için bu kadının hastalara 
dokunmasına ender olarak 
in .. 

\.lsaade ediyorduk. 

Hangarda bulunduğumuz sıra-
da lı al · · · .. ld .. a ast ardan yırmı tanesı o u. 

elediye de başka tedbirler aldı: 
Oobannesburg) un on kiJo

b:ıetre ilersinde sari hastalara 
:ahsus bir hastane vardı, has .. 
h larınıızdan ölmiyenler burada 
l aı.ll'lanan hususi çadırlara uak
:dildi ve bizim vazif eınize 

8 
e nihayet verildi. Birkaç gün 

honra bizim yardım etmiş olan 
~stabakıcı kadının hastalığa 
t lulduğunu ve derhal öldüğünü 
Cesıürle haber aldık. 

• 
tr:ı liastahk patlak verdiği za· 

d
an nıatbuata bir mektup gön-
errn • 1 di )e i ış. v~ bu me:ktupta he e. • 
hy liıntlı mahllesinin nezafetıne 
:idenınıiyet vermedijinden dolayı 
d· detıe muaheze etmişti. Bu hl-

•'~ Henni Polak ile ve mOte
d t a rahip Josef Dak ile aram-

tt~ &ı)o bir doıtlupa te..,ÜI 
lntaini mucip oldu. 

Sonuna Kadar 
>tnıli~~~tuun ilk lusıaılarında 
~· eıımı sadece sebı:e piıiren t; lokantada yemegı mutat 
~~rıdiğirni an1atm.ışbm. Bu lokan

b a Mister W ut ile tanışhm. 
}' cıat olduk, kendisi ile her akşam 
d '~ekten sonra birlikte ç.kar, 

0 aşır, konuşurduk. 
bı ~ister West şehrin san'at ile 
~ r ınatbanın aahibi idi. O sırada 
t ilra veba münasebetile benim 
°'te.elcre gönderdiğim mektubu 

okumuş, benimle konuşmak iste· 
miş, lokantaya uğramış. beni 
bulamamış, merak etmiş. 

O gilnlerde' ben, arkadaşlarımla 
birlikte kendinizi diyete tibi tutmuş. 
tuk Benim ötedenberi Addetimdir. 
Ne vakit, bulaşık hasbk ile musap 
bir memlekette bulunsam, hasta
lığın devamı mUddetince bafıf bir 
perhize riayet ederim bu defada 
öyle yapıyordum, akşam yemeğin
den vaz~eçiyordum. 

Yemek yediiim lokantanın 
sahibioi tanırdım, kendisine basta 
bakıcılık ettiğimi, bu itibarla 

dostlarım ile temastan imkAn 
nisbetinde çekindiğimi, binaen-

aleyh akşam yemeğini yemiyece
ğim gibi öğle yemeğini de diğer 
müşteriler gelmeden evvel bitir· 
mek istediğimi söylemiştim. Mis

ter West beni bunun için lokan

tada bulamamıştı. 
Şu halde bir aabab, sokağa 

çıkacağım sırada beni görmiye 

geldi: 
-Sizi lokantada bulamayınca 

merak ettim, anlamak istedim, 
dedi. Asıl söylemek istediğim 
şudur: Madem ki siz hastalan· 
nızla meşgulsünüz, belki bir yar-

dımrıya ihtiyacmız vardır, bu 
itibarla emrinize amadeyim. Bilir
sinizki, üzerimde berhaogi bir 
aile yükü yoktur. Binaenaleyh 

çekinmeden talebime kabul ede
bilirsiniz. 

Dostuma teşekkür ettikten 

sonra dedim kiı 
- Size bir basta bakıcı aıfa

tile ihtiyacım yoktur. Esasen 
yeni bir Yak'a çıkmıyacak olursa 
birkaç glln kadar bi:ıde serbest 
kalacağ'IZ. Bununla beraber ıizin 
yapabileceğiniz bir iş nrdır. 

- Ne gibi? 
- .. Hintli dUşUncesl.. ,, mec-

muasını ( Durban ) da basabilir 
misiniz? 

- Bilirsiniz ki benim bir mat
baam yardır, binaenaleyh yapa
bilirim, fakat size kat'i cevabı 
bu aktam Yeririm. Gezinirken 
konuşuruz. 

Jt-
Akşam lizeri konuştuk •e 

anlaştık. Bu işte Mister West 
para meselesine ehemmiyet vermi
yordu. Çünki gayesi para değildi. 
Bununla beraber ayda on lira 
maaş ile kardan bir hisse tefriki 
esasası üzerinde mutabık kaldık. 
Mister W est ertesi gün akşam 
postası ile ( Durban ) a gitti ve 
o günden, benim Cenubi Afrikayı 
terkedeceğim .zamana kadar 
sevinçlerime ve kederlerime ortak 
oldu. 

Jt- • 
Mister W est bir köylll aile· 

sine mensuptu, ( Louth } da doğ
muştu. Tahsili iptidai idi. Fakat 
tecrübe iJe ve bizzat kendi 
uğraşması ile bayatta pek çok 
şey öğrenmişti. Kendisini temiz, 
ağır başlı, dindar ve merhametli 
bir İngiliz olarak tanınm. 

(Mabadl yarın) 

Kır al Feysal Ve Kadın 
( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Bu intibak esnasında kadın ken
dine has hususiyetleri kaybetme· 

melidir. 
Eğer daha mükemmel varlı-

ğına doğru böylece tekimUl 
etseydi doğrudan doğruya gaye· 
sine vasıl olabilirdi. Hiçbir kadm 
kad.nlık hassasını feda ederek 

yükselmez. 
Şark kadını henüz Avrupalı 

hemşirelerinin hallelliii birçok 
meselelerle henüz karşı karşıya 
gdmek fırsatım olde edememiş· 
tir. Şark kadını ancak son za· 
manlarda yeni bir Alem olduğunu 
anlamıya ba~hyor. Ben Şarklı 
kadının Garplı kadından daba 
dun bir mertebede olduğunu Ye 
bu farkın lslam dininden müte
vellit olduiunu kabul etmem. 
Bu, kat'iyyen yanlıştır. Biıim dini
mize göre kadın erkekle ayni 
haklara sahiptir. latediii gibi 
ahp satar ve iıdivaçta da bir 
F ransa:ı kadım ıibi serbest hare
ket edu. Bu itibarla Şuk kadt
nınm vaıiyeti Garptekinden dalla 
ynksek deiilN bile bunlarla eysai 

derecededir. 
Kadını hUrriyete bnaştunnak· 

tan ne faydalar elde edileceği 
henüz kat'i surette ma~üm 
değildir. Bu, kad.ımn. .-bsı!e
tine ve ırkının secıyesıne baıh· 
dır. T. k" 

Hatta Muttafa Kemal Ur ı· 
'nde bile eski yuiyetio ida· 

yesı d ğil-
mesini istiyen kadınlar az e 
dir. Kadının bugüne kadar dun 

wevkide kalması kabiliyetsizli· 
ğinden değildildir. Tarihe kısa 
bir nuar atfetmek bu sebebin 
erkeklerin hodkamlığından ileri 
geldiğini gösterir. Şövaliyelik 
duygulan çok yüksek bir merte· 
bede tutuldu ve bu nıb erkek
lerin bodkamlığını artırdı. Bugün 
kadın sade ailenin değil cemiye
tin bir uzvutelikki edilmektedir. 
Zamanımızın en büyük zaferi 

budur. 
Kadın bir kere bu hakkım 

istirdat edecek olursa hilrriyete 
doğru daha snr'atli hatvelerle 
ilerliyecektir. Hakikatte kadının 
bu yolda nereye kadar ilerliye
ceğini bilmiyoru~. Yalnız istik
balde bütün baklanna malik 
olacağını tahmin edebiliriz. 

Kadının bugünkü nziyetini 
müstakbel vaıiyetine tercih edip 
etmiyeceğiııİ bana sormayınız. 
Herhangi bir hnkmün taahhüdü 
altına girmek istemem. Fakat 
temenni ederim ki kadının tekA
mAln, beklediii 1Udeti kendisine 
temin etsin, ye bütün dünyaya 
yarasın. Bu busmta fimd.iden 
hüküm ttrmek acelecilik olur. 
Kadın uzun tahsil senelerinden 
aonra birdenbire hayata ablan 
delikanlılara çok bemer. Bana 
kalırsa bu, onun düştüğii birçok 
fikir ve hareket ifratlanni izale 
edecektir. Kadın, muvazenesini 
bulduktan sonra belki de erkek 
kadar hayatta kudretli bir amil 

oJacakbr. 
IEJdR FEYSAL 

Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

19 Kanunuevvel 931 CumartesiJ havaları. 
f.tanbul - (1?00 metre, 5 kilovat) Belgrat - (429 metre, 2,6 kilovat) 

18 ırramofon ile opera parçaları, 20 milli Sırp havaları, 21 komedi, 
19,S alaturka konaer, 20 Anadolu 21,30 şen gece. 
Ajanıı babuleri, ~ramofon netrlyata, Roma - ( 441 metre. 7S kılovat ) 
21 alaturka aaz, 22 orkutra. 21 operet parçaları, 22,SS son ha-

H J 
L_ bcrfer. 

eı ıucrır - (276 metre, 7S kilo- v· 
Yat) 19,S fen musiki, 20 dünya dana• 

20 
~yana - (517 metre, 20 kılovat) 

büyük Potpourrl, ıonra dana havalar: b b lorothoa opereti, 22,15 akşam 
• a er eri. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilont ) p 
19,S konferan1, 20,S Pragdan nakil. 

19 30e~e - ( SSO metre. 23 kilovat) 
Milblaker _ (360 tr 

75 
kll ' eıt• operasından tranami•İon. 

••t) . , me e, 0 - Vartova - (4411 metre, 156 kilo-
L :ıG,lS .. n muaakl, 22,35 danı nt ) 19,S ıramofon 20 ıs h f'f 
uaYaları. . . • , a ı 

mu11kı. 

Bükreı- (394 metre, 16 lülont) Berlin- (163S metre, 75 k·ı t) 20 radyo orkestra. 21,15 Romen 20 miJJetler daoaı, büyük Pot~::;!'i. 

Dikkat: Dercetmekte oldupmuı programlann Avrupaya ait 

olaD k11mı naatl A•rupa saatine ıöre tanı.im ed.lmiıtir. 
latanbuJ ıaatine tatbikı lçlıı Avrupada aaat ( 12, oldu u 

ıaman l.tanbulda ( 1) • ıetditi fanedilmelidir • 

Delileri Tedavi Yolunda~ 
Yeni Bulunan Çare 

Son seneler zarfında tababe

tin her ıubesinde yenilikler ve 

inkılaplar yapılırken delilerin 

tarzı tedavisinde de yeni usuller 

tatbik edilmeğe başlamışbr. A-

merikada Guy Payne, Hinton, 

Stoker, isimlerindeki meşhur 

doktorlar ıimdiye kadar yaptık· 
"' 

Stobr 

lan mfiteaddit tecrübeler netice

sinde delilerin eskiden olduğu 

gibi cebir ve şiddetle tedavi 

edilmiyecekleri neticesine var

mışlardır. Bu doktorlar delileri 

tedavi için dudak boyası, krem, 

podra, ıürme ve sair tu•alet alet

lerinden istifade etmektedirler. 

Elgin ıehrinde hükUmete ait mu

auam bir hastanede deliler 

için huırlanllllf tuvalet aalonlan 

vardır. Bu tuvalet ıalonlannda 
çalışanlar da mesleiiu 7abaııcuı 
olmıyan kimseler. 

Bu hastanedeki mecnun b-. 
danlar istedikJeri DmaD bu tu
valet aalonlanna airmekt~ anu 
ettikleri gibi boyannıakta, aaç

lannı kıvırtmakta ve manikür 

yaptırmaktadırlar. Bu terait al

bnda tedavi edilen mecnunlar, 
daima güler yiizlü, fık, tertemiz 

ve ayni xamanda çok terbiyeli
dirler. Bu tarzı tedavi erkek mec

nunlara da tatbik edilmektedir. 
Erkekler de, kadınlar gibi saç

lanm klYll'tınakta ve brnaldanm 

cilltmakta ve podralarını da ih
mal etmemektedirler. 

Kankako ıehrindeki deli has
tanesinde ( 2,000 ) hasta kadın 

vardır. Bu kadınlar en apğı 
haftada bir defa tuvalet salon-

larına uğramakta ve istedikleri 
gibi tuvalet yapmaktadırlar. Bu 

mecnu~ların içinde zincirle zap
tedilemiyecek kadar azgınları ol
duğu halde bunlara da ayni mn
aaade verilmektedir. 

Bu ıekildeki tedavi delilerin 
climlei asabiyesi üz.erinde daima 

ıslahkir tesirler yapmakta ve bu 
tedavi tarzı devam ettikçe deli

lerin haleti ruhiyesi gittikçe ta
bu mecraaım almaktadır. 

Halbuki eski tarzı tedavide· 
delilere demirden cakctler giy~ 
dirilir, demir kapılı zindanlarda 
hapsedilir, muayyen gün ve sa

atlerde larbaçJanırlardı. Bu tarzı 
tedavi delileri ıslah etmek şöyle 

'ursun daha ziyade ZJvanadan 
,tkarırdı. Dr. Hinton ~e Dr. 
Stoker bu hususta diyorb.r ki 

.. Böyle hastaları tedavi için 
hastalarda daimt surette bftyilk 
bir allka uyandırmak, hıu;talar 
daimi bir yenilik karşısında bu 
lundurmak lizımdır.,, 

Bilhassa mecnun kadınlarda 
gtlıel rörünmek arzusu büylllc 
bir ihtiyaçbr. Bu şekilde hasta

lan mqgul etmek çok f aideler 
•ermiştir. 

Sinir hastalan n verem 
olanlarda da ba tarzı tedavi iyi 
neticeler vermektedir. 

............. -... ·~·-··----- ..... _....... 

Tablatlniıtl atr~••k ı.tlyerunı• 

fototrafınw 5 adet 1ıu,.. ile bl,. 

likte ıllnderinls. Fa}raft-.a arAya 

tAbldlr .,. lade adilıaes. ____________ ..,.. ____ ...;. ____ ~ 
lelm, maelek 
veya ean'at? 

Hangi suallada 
ce••'- p 

Foto}raf intl;u 

edecek mil 



T~rh.ibinde külliyetli miktarda iyot ta
nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviye

ye sür'a ti temessülü sayesinde, kansızlığa, 

verC'rne istid adı olanlara ve bilhassa emra· 

.z; asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiralı 

ş'.f aiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiratı nafı· 
O&ıt• pek ieri olup renksiz, hastalıklı, za

yıf, .Araca veya kemik hastalıklarına müp

tela çocuklar az zaman zarfında diş çıka

nrlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 

Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kam tezyit ve tasfiye, hazmi 

>.esh il, ren~e tazelik ve veçhe taravet bah· 
şeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 

Ye başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin
ciliği ihraz eylediği gibi bütün ôlemi taba
bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem-

leketimizin etibbasmın raporlarını kazan

mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. De

posu: Hasan ecza deposudur. Eczacılara 

ve toptancılara büyük tenzilat. 

Dr. A- KUTİEL 
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7UKUFE 
ITRİYATI 
TABIATIN MUMESSILIDIR 

Yüksek zevklere klf içinde 
baharı yaşatır. 

Kadıköyde 

Cilt ve zührevi hastalıklar tedavi• 

hanesi. Karakciy büyük mahallebic 

yanında 34 

ASiPfN .. KENAN 

., 

Komprime le~i: 
GRİP, 

NEZLE, 
BAŞ ve 

DİŞ 
Ağrılarının 
en birinci 
ilacıdır. 

A 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve İdrar Yolu 
Hastalık! m Miitehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 

No 35. Saat. 2-6 

Haliç iskelelerinde mazbut 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
Vapuru !~·v~· P Al AR 
akşam saat 17 de Sir· 
keci nhtımından hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi
resun , Trobzon , ve 
Rize ) ye . azimet ve av
detle ayni iskelelerle Gö· 
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham alhnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Satılık kuaathane 
Sultanahmette ki Narin Zade 

kırathanesi devren satılıktır itti
salind~ki lokantaya müracaat • 

Çocuk lı ııstıılıklnrı mütehassısa 

KELEPİR SATILIK EV .ı 
Kad•köylinde Osmanağa mahallcıinde Kuasker sokağındı ..ı 

numaralı vapur iskelesine ve ç&rfıya yakıo, 40 lira icara mUteb~ 
beş oda, banyo, elektri\c ve su tesinh bulunan yeni inşa e tllJ 
4500 liraya mal olan a.srl bir ey zararına 3600 liraya acele "•; 
caktır. Talipterhı gezcnek üıere eve ve görüımek için Galata 

.__ Ada Han 5 numaraya müracaat. Telefon: Beyoğlu 3831 

'f. İstanbul Belediyesi ilanları 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zühreviye bastaO 

Kimyahane için lilzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pa 
alınacağından pazarlığa iştirak için 3502 liralık teminat )Azundat• 
teminat naklen kabul edilme-z. Ya Belediyeden irsaliye 
bankaya yatınlap alınacak makpuz veyahut btıkümetçe mutebe' 
momıı bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu 

1 
teminat makbuz veya mektubu ile 24-13·931 perşembe gUoD 
on beıe kadar Daimi En ~ümene milracaat edilmelidir. Ecza 
lerini ve şartnameyi görmek için hergün Levazım Müdürlüğün• 
racaat edilebilir. (4481) 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 
-- -

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 " 
200,000 

1 " 
150,000 

1 
" 

100,000 
1 " 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 

" 
15,000 

100 Mükafat ( 1,000 ~ IOCJ,000 
100 ,, ~ 1,000 100,000 
100 

" 
1,000 ) 100.000 

100 " 
( 1,000 ) 10tl,'L0 

5 ikramiye ro.oooı 50,000 
5 ,, 8,000) 40,000 
6 ,, 5,000 ) 30,000 

15 H ( 3,000 ) 45,000 
60 ,, ( 2,000 ) 120,000 

200 " 
( 1,000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L 

Kindergarten 
Bir baftadanberi açılmıı
tır. Çocuklarım yazdırmak 

istiyenler saat dokuzdan 

Uç adet Köknar kalas, beı adet 
kayın dolap, 12 kayın kerestesi, 
iki köknar seren, t 40 köknar 
yumurtalık, 6 kayın kerestesi, 
338 meşe varil tahtası, iki kara 
ağaç, üç ıhlamur kas-ele 268 çam 
26 köknar kerestesi 31- l 2· l 931 
Perşembe günii saat üçte ihale 
edilmek üzere müzayedeye çıka· 
rılmıştır, izahat almc k isteyen 
taliplerin orman müdüriyetine 
ve yevmü ihalede saat üçte def
terdarlık bina ınclaki ihale ko
mısyonuna n iı ı acaat eylemeleri 
ilan olunuı: 

ar. ~~~,.~~~.~ E.~~.:M H. Darülfünun Eczact Ve Dişçi Me~ 
l .. .-.a*;!;ıl,1 •Tc.ıcr.on•s• •• 

0
••

24
_
96 
__ 1 tepleri Müdüriyetinden: 

itibaren müracaat 
etmelidirler. Haydar Rıfat B.in eserlerinden 

Aynt haklar iki lira 
A-1iras mes'eleleri Bir ,, Dr. HORHORUNI 

Zührniye ve bevliye tedavihaneai: Şehrli bo'l'çlar kanunu ,, ,, 
ikbal Kitaplıanesinde Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tar• 

labaşı, Takı.im Zambak ıokak No. 41 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Gülhane hastanesinde meccani mu:ıycn ·!er için bir liste bnırlanmışlır. Li!lteyi aynen. yaııyoruz: 

Günler Hastalı k! ı- Muallimlerin lıimlerı 
Cilt Haatalık br ı Muallim Tal4t Bey 

Cumartesi Kulak, boğaı, bur un h aııtalıklan Muallim Sani Yn,er B•y 
idrar yolu hast alık l arı Muallim Fuat Kiımil Bey 

Göı: hastalıkları Muallim N iyaxi Jamet Bey 

Pazar Dahili haatalıklar Muailiru Al.dülk adit Bey 
Akıl ve sinir haatalıkf:m Muallim Naıım Şaklı B•y 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Hnticiye ha.talıkları 
Kulak botaz burun haa. 
Masoj ve tcdavii mihaniki 

Kadın ve doğum hutnhklırı 
Dahili haatalıldarı 
idrar yolu hastalıklar 
Akıl ve ainir hastalıklar 
Rontken muay~neai 
Göz hastalıkları 
Cilt hastalıkları 
Muaj n tcdavii mihanild 
Haı iciye lıastalıkJarı 
Kadın ve doğum hutalık!arı 

Muallim Muıat B. 
MuRllim Sani Y ayer 8. 
Muallim Şemıtltin B. 

Muallim Refik f,"- ün iı Bey 
Mualllm Süreyya Hidıı1el Be7 
Muallim Fuat Kiınil BeJ 

11 Naıım Şakir B. 
., Şükrü Emin B. 

Mu alli m ı lyaıi lımtt B. 
Muallim Talit B. 

MuallilD Şemıettin B. 
M. Kemal Bey 
Refik Münir Be1 

Mektebimiz Baş asistanlarından Diş Tabibi Orhan Abdullah 
tarafından 20· 12-93 t pazar günil saat 16 da Darülfünun konf 
salonunda "Stabiloccluseur,, hakkında projekaionlu bir koof 
verilecektir. Herkes gelebilir (4473) 

KOLAYLIKLA~~ 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif V•klleılaln 6 • 4 • 931 ·earıb Ve 78~ Numarala Kararlle Gul M~ 
M•khbl, 'te Bütan LIHlule Orta Mektcplerlmlıe Kabul Olunmutllır. 19' 

D•fl Senui Ruml Kitap Llatulnln 13 Unı:U sRyruında illa olunmaktadl" 

MOclHflcri : 

H. SAN DER T AHSI N AB Dl 
Almanca, Fuoıızc:• •• Edebiyat laınlt Llacal ve Orta Mektebi Al19.,; 

Mıııalllmi 

1 mcı Kısmı 40 
2 mcı Kı:,nn 50 
3 iınci.i Kısım 70 
3 kuoı bir 1erde 150 

lalncl Tııbı o dedi: 21,000 
llaaıldıfı ve aıııı ldı tı ) er 

Kr. 
)9 

,. 
•t 

Mualllml 

Ayni 1\lctodun: 
Küçük Cep Lilgati 30 J(r. 
Muallim Hekberi 160 11 

olma~h beraber Mualllıa 8. leril 
llttetıl:a wwlllr, 

HUsnütabiat Matbaası · ISTANBU'-' 

Mana:ıırı Bediayı Haiz Gayet Havadar tıi~ 
Vaniköyiinde mükemmel rıhtıcu ve geniı bah~eyi, leılıoa, t-lcl. 1~ 

hamam gibi esbabı istirahati hah. mUttemi'Ab La ti t\&i, ll\', d~rtı 'ıl 
yedi bUyük odalı kısım kısım npartımanlar kiıa!ık ve cüaılct•ll ıaı.IJ. 

iki odalı 10 lira nparbman 
lki bUyük oda 15 lira aparbman 
Dört bll:yük oda 20 lira apartıman ,1 
Altı bUyük oda mUkemmel bemam ile b•raber 50 lir• apat~-

kiralıktır. 

' -


