
Au 
llıya rldecek 
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Nihat, Muzaffer, 
Zeki, Rebll H 

Rqat Beyler 

-----cu arımız h ·· rg •• n 
inaya Gidiyor ar 

Yunanistanda Oynıya.cak Takım, 
Slavyaya Çıkanın Aynı Olacaktır 

lizımdır ki, iki tarafın da kabi· 
'Merkezi Avrupamn üstat fut· liyetini göstcrmiyo müsait sayı· 

tolcüleri Slavya ile cidden mu· lamazdı. Pazar maçı, oyuncu-
~affakıyetli maç yapan Galata.sa· lanmızda nadiren ıördüğllmilı 
l'ay • Fener bahçe muhteliti ayın cuşiıli tezahUrat ile çok gilzel 
~tuz birinci günU Atinaya har~ bir manzara hasıl etti va (0-0) 
ls:et cdecek~r. il futbol den ziyade neticesi, kabul e~ilme!i~ir ~i, 
il uma gun Slavya karşısında hır galıbıy~ttir. 
"ı>İr çamur bolü andıran oyun, (Devamı 8 inci ıayfada) 
Laklı [olarak kabul edilmek 

Bitlis Civarında Bir Çete 
Daha Tenkil Edildi 

) 
Nemrut dağı eteklerinde türeyen •• epey 

Bitllt, 26 ( Huıust - • • , eden dört ıilihlı hayduttan mU-
tlmandanberi geleni, geçenı :ı :ç. darma milfrezesi tarafından bir 
tekkep çete, takibe çıkan A 8 ıan . ddetli bir mUsademe neticeıinde 
Pusuya düşünülmüştür. Aradd~" gefe~ ş~açmışlardır. Takiplerine devam 
haydutların ikisi ölmUş, ıger er N. Yılmas 
•dilmektedır • 

.__ Aero Klüp Açıldı 
" • K I Bu Teşekkül, Sivil 
ıenı uru an d 

., T ·tigıv ·n ilk Adımı ır 
ayyarecı 

- . Türk Aero KlObil dün 
d tetkll edilen hükil et ye ordu 

Sivil tayyarecllerimls tarafın an dl Küıat meraıimind• : 
1 

huır 
llcıanı parlak merasimle küıat edll • n ide Hanımlar v• ey er 

0 ~lcaJi, bütOn tayya!ecilerlmiı. ve birço~ı!ı 'n ıaınim! olmuıturnd~: .. ~ ~~~ 
llh.ınmuılardır. Kutal meraaımi çok f külün nıeınleket m . • 
•t~u. ı6ylenen nutuklarda bu yeni t~tek dun oldutu, tayyarecılij'ı~ bu1ı:1~ •lzeın olan ıivil tayyarecilikte ilk mOhı7 : edllnıiştir. Ayni ıaman ta ~nl 
,._ tehlikealı bir meılek hallne geldiği İ a • kkül• muvaffıldpt eme 
'--i vazifeler de tahammül eden it• yeal t•t• 
'cl•rta. 

Tos Vuranlar Tarikati 

sek ali • 
ıyase y·· 

• 
Maliye Vekaletinin ikiye Ayrılması 
Bu Cepheden Çok Mühim Görülüyor 

Ankara, 29 (Huıuıi) - Maliye H 

lkbaat Veklletlerinin ikiye aynlmaıı 
için hazırlanan kanun llyihaları Mil· 
Jet Mecliıl encilmenlerlnde tetkik 
olundu. Biltçe Encümeni Maliyeden 
ayrılarak kurulacak olan yeni 
Vekilet için liylhada ( lnbiıar 
Vekaleti ) ilmini teabit etti. Bu 
ıuretle bütan lnhiaar idarelerilo 
gümriikle.r bu Vekilete raptedllecek· 
tir. Jktıaat Vekiletinin ikiye ayrıl• 

maaile tetldl olunan yeni Vekilete 
(Ziraat Vekaleti) iımi verildL Alaka• 
darlar bilha11a Maliye Vekiletinln 

ar Çoğaldt 
Dün Bir Eczanenin 
Camları Parçalandı 

Aksarayda Etem Pertev ec• 
unui önUnd ıof~r Nazımın 

idare ettiii 2272 numaralı oto· J 
mobil ile Saip B. isminde bir :za• 
bn arabaı• rnllıademe etmiş, ara· 
banın içinde bulunan Sait ağanın 

liç dişi kınlmıı ve Etem Pertev 
eczanesinin camları par,alanmış 

ıoför yakalanmııbr. 

Yalovadaki Tarihi Eserler 
MUzeler idaresi, Y alovada bu

lunan asarıatikaya feYkalAde 
ehemmiyet atfetmektedir. Bunun 

için YaloYaya milzelerden hususi 

bir heyet ıönderilmeıi •• asarı· 
• 

atikanın latanbula ihtimamla nakli 
takarrllr etmittir. 

ikiye ayrılmasını, yilkıek malt ılya• 

ıet takibi noktaa1ndan çok mühim 
telakki edilmektedir. Diğer taraftan 
Barut inhisarını idare eden tirket te 
imtiyazından vazgeçmiı ve haklarını 

hfikQmete vermiıtir. Gümrfikler H 

Tütün inhisarı Umum Mildürlerl 
Ihsan Rifat n Behçet Bey· 
ler dOn aktam iıtifa ettiler. 
Bugün lktısat Vekaletine merbut 
olan orman, Ziraat ve Baytar Umum 
Müdürlükleri de Yeni Ziraat Vekl· 
Jetine devredilecektir yeni vekiller• 
gelince; inhisar Vekaleti için en 

kuvveUI lıimlu ıunlardır ı Huaa 
Fehmi (Gümüıbane), Saracotla 
ŞükrQ Beyler, Ziraat Veklletl 
için de en kuvvetli olarak 
Ali Riza ( Mardin) , Muhite 
(Kütahya), Yatar (Manisa), ukl 
Ziraat Müıteıan Süreyya, Rahmi 
(lzmir) Beylerin lıimleri ileri •GrülB
yor. Bununla beraber büUln Vekiller 
dün 1rece Batvekilin evinde toplan
dılar. Verilen malumata gire IMa 
içtimada yeni Vekillerin ı.lmlerl 
tesbit edilmittlr. 

Bu Da Bir Yılbaşı Hazırlıgı 

- Ne o Ali Bey? Bu mevsimde göç mil ediyorsunuz? 
- Hayır birader 1 Y ılbaıına baıırlık olsun diye buı ufaktefetl 

Bedestene naklediyoruz. 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi)' D iLi BABIBLI Günün 

Yeni Varidat Ve- ...-....-------------------Beyoğlu Faciasınd 
kileti Ve Halk KAÇAKÇILIK 1 Evkaf: Belediyeyi J iHTiKAR MI? Tahkikab 

:!~~n ~::":JI 9:. '=17 ... a; Yine Dava Etti Faciadan Bacağı Kesildi 
ıur•tt• ldar• ..ıameaı için Vilayet . . Kahve Fiali Kızcagıw z Dün Ôldü 
mali1• ı,ıeriain ddy• ayn.1.... Yıkılan Bır Çeşmenın Pa- • ·_...a 

iki kll ti ld · I 1 ffı D J Enelki gün Beyoğlunda JvP 
~:rar a::ın .... a1ı:m:4br. ar~·~ mücadele l çin rasını Belediyeden stiyor lÇ urmauan lcifinin yaralanmasile netice!-' 

yeni karu hakkıada halk ile Teriz.bat Al' -'ı Evkaf idaresi Belediye aley- Yükse/innr kamyon faciasının k~ 
ıörGftilk. Bize ıunlan MSJ• .l 4 Uı hine Dçllncll hukuk mahkeme- ~ ıof6r Celilettin efendinin tabllf' 
1 e dıler 1 katile mManl olan müddei..-

ö Diinkil aaz~telerden biri, Vi- sinde yeni bir dava ikame et· Gilmrüklerde kinonosani blh- - 0 -
mu B. (Kadattro mektebi talebe- • • • D b b. mi muavm· ıen·nden Şefik ~ 

• ndeı 40) llyette kaçakçılık mücadelesi iJ- mıştır. avaya ıe ep ır çeıme dit listesi ftzerinden mal çıkan). P91 

- Bütçemize en mühim dar- lerile meşgul olmak üzere hususi yeridir. masına önümüzdeki cumartesi 0 rece sabaha ve dün öğlef' 
beyi vuran kaçakçılıktır. Bu ka- bir kalem tesis edileceğini ya- Fatih - Edimekapı caddesinin giiniinden itibareaı başlanacaktır. kadar yaralılan ve şahitleri at' 
çakçrhk ta ekseriyetle inhisar zıyordu. tevsii esnasında Fatihteki bö- Fakat tahdit vaziyetinden sonra ayn isticvap etmiştir:. 
maddelerinde yapıl.yor. Binaen- Tahkikatımıza ıCSre, ..Uiyette rekçi çeşmesi yıktınlmış, ve yo- kahve fiati yükselmekte devam Yaralılardan yaln·z Matm_..a 
aleyh ya mı bu işlerle m~gu) böyle bir kalem tesis edileceği la kalbolunmuştur. Şimdi Evkaf etmektedir. Kahve fiati (95) ku- (Megdelen) nin, yarası çok afi 
oJacnk bir vekaletin tesisi çok doğru değildir. Diğer taraftan idaresi Belediyeden bu çeşme nıştan tedricen ( 130) kuruşa ye olduğu için ifadesi alınamaııııf' 
do~rnıdur. Bu vekAletin masrafı Vali Muavini Fazlı Bey de bizim yerinin parasını istemektedir. timdi de ( 140) kuruşa çıkmıştır. br. Bütfln şahitler ve yaralı1" 
da inhisar idareleri birleştirilmek tahkikatımızı teyit etmiş ve şun- Muhakemeye dün başlanılmıştır. Kahve tacirleri bu fiat yük- kamyonun son sür'atle gittiğiıll 
ıurctile bol bol temin edilebilir. lan söylemiştir: Belediye vekili çeşmelerin ve sekliğine, piyasada stok bulun- ve yaya ka'dınma çıkmasile bllı 

il .. - Kaçakçılık işlerile m~ mezarlıklann Belediyeye devri mamasını ıebep olarak göster- f . 1., 

Arif Hikmet Bey ( Fatih Çartambı pi olmak ilzre Yillyette bir da- hakkında"i kanundan bab.sederek mektedirler. acıanın vukubulduğunu söy ... 
Çukurhoatan lttie&ılnd• 19 ) ire veya kalem tesis edilebilmek bu yerlerin belediyeye ait oldu- Kanunusani tahdit listesinde m•erdir. Şoförün dört nokta 

- Şimdi tasarruf yapmak için bütçede tahsisat olmak il- ğunu, Evkafın bir hak dermeyan fstanbul için (18) bin, Edirne için kabahatli olduğu tesbit 
mecburiyetindeyiz. Bence yeni ıımdır. Böyle bir tahsisat olmadı- edemiyeceğini ı6ylemiştir. Evkaf ( 5 ) bin kilo kahveye milsaade mektedir: 
vekiletJer ihdasına biç lüzum yok- tından bu haber doğru değildir. vekili ise çeşmenin yıkılarak yola edilmiştir. 1 - Şoför yolun solunu ta~ 
tur. Çünkü bu vekaletler iç.in Yalnız, villyet kaçakçıblda alınmasının bu kanundan evvel Kahve Tüccarlan beş bin ki- etmiı; 2 - Yaya kaldırımının Ol' 
ayrı ayn binalar, müsteşarlar, milcadele için yeni tedbuler olduğunu, kanunun bu davaya loyu Edirne için çok bulmakta ve tOne çıkmış ve faciayı ora/i 
memurlar, müfettişler kulJanmak almıfhr. ıumulil olmadığ nı söylemiş, mu- bunun bir miktannın lstanbula yapmıı; 3 - rakı içmiş; 4 .. ( 80) 
mecburiyeti hasıl olacak, bina- Kaçakçalak vak'alannı bulup hakeme kanundaki kayitıerin tet- verilmesini istemektedirler. kilometre sür'atle gitmiı. 
enaleyh bütçemizde ayn bir fas'ı çıkarmak, yeya duyduktan tak- kiki için 13 kAnunsaniye kalmıştır. Diğer taraftan kanunusani Şof5r yakalanır yakalamıı,. 
bu vekiletler yutacak. Bence dirde polise derhal haber vermek tahdit listesinde latanbul, Mar- enelA hariçten bir doktora, ıoll" 
mevcut tqkilitla kaçakçıhk Ye llzere mahalle bekçilerine ve Borsa Ve Piyasa mara ve Haydarpaşa limanlan ra da zabıta doktoruna muayeJll 
ziraat işleri peklll tedvir edi- muhtarlara ıimdiden tebligat vasıtasile ıekerlerini İstanbul- ettiril.mit, şoförün raka iÇJllİf 
Jebilir. Kaç.akçıl ğın en bD)'ük yapılmışbr." D M hi k dan tedarik eden Anadolu vill- olduju ve fakat kaza zamanında 
saika inhisar maddelerinin pahah D b Ün Ü m Mi tarda f .__,.. ~ -•-
olmasıdır. Memlekette itsizlik ve iğer taraftan yapbğlm•z ta - Tı.ftiK• Sahşı Oldu yetleri için ( 30 ) vagon teker ev&AJ&de aarhot olmadığı aıu--

lrikata röre lstaobul polisi, ka- gösterilmiştir. Buna mukabil Ka- tılmışbr. 
kakzanbçsızldık devalm kettikçBe ka- çakçıJan ııkı bir tekilde takip radeniz havzasile, Mersın· 1°çin Şoför dün og .. ·leden sonrl •• ,. k ·=ma o aca b ...... Kambiyo borsasında don, . _1ır 
...- "'

1 
.... r. u Y .. - etmektedir. ( 220 ) vagon cı.eker tahsis ediJ.. tahkikat ewakile birlikte iatint.P' 1-•1 ti ril k ·ı •imdiye kadar ıöriilmemi• bir ..-

IUl e ere ve ece para 1 e mu- .... .,, miştir. dairesine gönderilmit ve hak' 
hafaza teşlolAbmaz lmvvetlendiriJ.. Şirketı· Hayriye Ve GUmrUk durgunluk vardL Birkaç Pn Şeker tftccarları bu listede kında tevkif mllzekk• .. : ketil' -•·d· evvel criinde (6-7) milyon frank.. b k --me1ı ır. ı . •- ir yanlıcı.la olduannu ve ( 30 ) miıırti·r. ıatanbul Gümrtlk idaresi, bir 1 k 1 l k dün 1 7CO COO ... Is °' - "Y 

• !1 muame e o ur en ' ' vagonun tanbul ve Marmara Z.•alh Matmazel Matdellnl, falf/1 
ıtasa Bey (AkHH1 Kasra•• maballeel 24) alacak meselesinden dolayı Şir- franklık alım satım yapılmıştır. mmbkaaıaa kifayet edemiyeçeğini ela baeatı kopaa ba kıze.tıs MI; 

-Azizim ben fimdi zihnen ıo- keti Hayriye idaresi hakkında Bu meyanda fniiliz lirası dün söylemektedirler. Alakadar tüc- ak .. m bette tedavi edilditi Bey~ 
förlefüı yapbklan facialarla mq- icra takibatına lüzum görmüş ve ( 725 ) ile açılmış ve 726 ile carlar bu hususta teşebbüste b~ hastahanesinde ölmüştür. 
gulüm. Bunlara bir çare bulun· icra dairesine müracaat etmiştir. kapanmıştır. lunacaklardır. Hukuk TaJebesı·" 
malı. Kendim bir faciada sakatlan. Zahire borsasına ıelince; dün 

d b lir k Ru .. şvet Davası burada pyam dikkat bir muame- Men·nos Cı·nsı· nı·n Teessu·· ru· •• dım. Ye i in alı otoanobllim ı~ olmuş ve mühim miktarda 
mahvoldu. Bana bu gibi şoförler- tiftik satılmıştır. ( 1200) balya ka- I Muharrir Kl:ına Nami Beyi' 
le nasıl mllcadele edileceğini Komiser Muavinleri Garez- dar olan bu satış ( 55 ) kufUftan Ik Tecrübelerden Muva- Cümhariyet •azeteainde, Abdülfend 
sorarsan adam akıllı cevap veri- den Bahsediyorlar muamele görmüştiir. iatılan tif.. fık Neticeler Alındı Tufik Beye hitap eden •• mubteY.-
rinı. Yeni Vekiletlerin ihdası tikler Kütahya, Karahisar, Bolva- Huk•k Fakültesi müderrl.leru.M 

h kk d · d l k b b k Mukadder ismi:ıde bir Hanım- din mallarıdır. Arpa ve Buğday Hükümet tarafından satınah- cehlini ilin eden yazıs •, dün Huk-
lşi a ın a 1~ i i İç İl' fi - dan rilşvet llldıkları iddiasile piyasasında bir değişiklik yokta. narak Karacabey barasile Bwsa Fakültesi tal~beai arasında heyec...ıı 
rim yoktur. mahkc . .ıye Yerilmiş elan komiser Yapağı ve f.ndık piyasalan ise ve Balıkesir kö;·lerine ve Eski- bir tezahüre ıebeb·yet nrmittir• 

Cemal EnHr Be1 rFatlh Atpa:ıan 'n) muavini Halil ve Osman Avni durgun vaziyettedir. şehirdeki Mahmudiye harasına Bet yGzG mütecaviz talebe, Darülfao 
_ Muvazene tediyesini düzelt- Efendi!erin muhakemesine dibı verilen merinos koyunlan, yerli nua me1dan10da toplanarak ,bu y~ 

D 1 t B k kıvırcık ve dişi merinoslarla ka- zıoın doturduğu teessürü izhar e•-
mek, kaçakçılıkla ehemmiyetle Oçüocll cezada devam edilmiştir. eV e an aSJ rışhrılmış ve ilk nesilde bile bü- mitlerdir. Fakillte müderriıleri tr 

meşgul olmak ve inhisar madde- Halil Efendi mabke salonuna ı• B J d tün vasıflarını haiz melez mcri- lebeyi teskin etmiye çalıtallf 
lerimizden azami istifade edebil- mevkuf olarak getirilmişti. Şe aş a l naslar elde edilmiştir. Bunlardan indi tellkld edilmek lazım relen bit 
mek için yeni vekiJetin tesisini Müddei mamunlar için ceza ölenler pek azdır. Koyun mllte- miltalaadao dolayı fakültenin il• 
çok muvafık bulurum. Gerçi bu istemitt müdafaa vekilleri vak'a.. Şimdiye kadar bankalar kon- bassıslar;n·n tetkiki altmda iter- mt kıymetinin ekailemiyeceğini sar 

d b d kk aoniyomunun yaptığı işi bir liyen bu tesalüpten çok iyi ne- lemltlerdir. 
•ekilet için e iitçemizden bir nın mürettep ol uğunu, müve il- kAnunusaniden itibaren Devlet ticcler alınacağı ı6ylenmektedir. Hakeme Tarziye Verildi 
tahsisat aynlacak, masrafımız !erinin bu parayı aJmadıklarıDJ ve Bankasının fstanbul şubesi yapa- sı • .,. talama c.yunculannda• 
artac•k. Fakat bu masraflar te- haberleri olmadan ceplerine ko- caktır. Maliye Vekili Mustafa Baronun Bütçesi ıol bek M. Fıyalanın cuma l'ünkl 
min edilecek gayeye göre biç nulduğunu s6ylcmişlcr, beraet Abdülhalik Bey konsorsiyomu lstanbul barosu umumi heyeti oJUDcla hakeme çamur aıçrattığılll 
mesabesindedir. Memleketimiz talebınde bulunmuşlardır. teıkil eden bankalara birer dün öğleden sonra toplanarak yazmıtt tarziye Yerrned~kçe pas: 
ziraat memleketidir. Gaileli iJdı.. Mamunlar da ayni şekilde mü- mektup göndererek konsorsiyo- baronun ( 932) bütçesini tetkik y:,'f:;. r::.:b:,iye;;I~~!.,~!:::şt~lt 
ıat işleri arasında ziraatimiz dafaada bulunmuşlar ve bir gare- mun devam1 mOddetince memle- etmiş ve uzun münakaşalardan teblltlne •are M. Fiyala pazar m .. 
adamakıllı inklpf edemiyordu. ze kurban edilmek istendiklerini ketin iktıaadiyatına uygun faali- sonra bir endlmen tarafından çına batlanmadan Türk hakemleri 

kk.. h J b kabul nalDIDa tarziye Termit Ye bakemirnil Yeni ziraat vekileti de bu iti- söylemişl~rdir. Mahkeme gele- yetlerinden dolayı teşe ur et- az r anan ütçeyi aynen bu oywacunun OJnamaaıoa milsaad• 
barla çok faydalı olacaktır. cek celsede karanın verecektir. miştir. etmiştir. etmlftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1: Hasan Bey - Nereye böyle saka 

ağalar, tabur, tabur talime .U fidiyor--
2 : Hasan Bey - Arabalannızı, fıç1-

lanmu nereye bıraktınız ? 

Pazar Ola Hasan B. Ve Saka Ağalar 

• 3: Sucular - Hasan Bey, Belediye 
çağırdı, aahhat muayenesine gidiyoruz. 

4 : Hasan Bey - Öyle ise ben de 
beraber geleyim ~e memurlara söyliyeyi.: 

l 

1 
\ 
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-----~ 

He r gün 
Deı.J/et - - 

~daresinde 
iş Bölümü 
S -- S.R. _. 

tn k~nayide İŞ taksimini d<tğ U!';'!.H 

~ ıne o}d - 'b' L tın h .. ugu gı ı, mua ı:..r nay.:ı -
lt ergun bir parça daha girift-
~t~~~· şb'kli de ihtisasm eheı;mı i-

G 1 ıze anlattı. 
hakteçenlerde, hukuki bir mesele 
di ~. nnda mütaleasım almak iste-
• gırn bir z l' d·- . urıfind . a ın ver ıgı şu cevap 

e bıraz duraklam•ştım. 
dir - .Bu asırda ilim kütüphane
\ttrir~faba bakay.m, cevabını 
t Tereddüdüm kısa bir müla-
Qatad ' . kür· an sonra zail o)du. ilmini 
iİrtıdphanesinde hıfzeden zate 

1 daha iyi hakveriyorum. 
• • 

d ' lsrnet Paşa kabin~si tarafın-
b~n hlenılekelin bilha~sa ınühim 
•r faal' · ~ •t b _ıyet şubesi olan zıra::ı 

ha ugunkü hayabn hakim bir saf-
li sını tenısil eden iktasat ve ma-

i~daı işle~i için • iki Y:~~i. v.~~alet 
d·~, edilmek ıstendıgını ogren-
'&ını d }'tık zaman hukukçu ostumun 

hat anya kaydettiğim cavabını 
ırladım 

ı • 
" l<abine işler~i ınümkün oJdu· rb kadar fazla ve bilhassa mü-
t asats ellere taksim etmek 
~Zli son zamanda taammüm 

'Ye başladı. 
'k M. Lavalden evvel Fransada 
1 tid T d' .. lt clr mevkiine gelen ar ıyo 

1
. abinesi, ilk defa bütçe ve ma
l}'e nezaretlerini ayırdı. Diğer 
~.?eler için yeni, yeni . birtakım 
Usteşarlıklar ihdas ettı. 

Bunun neticesi şu oldu ki, 
Pt1aliye Nazırı umumi muvaıene
tıin murakıb: vaziyetine geçti. 
llnıumi müdürleri hergün karşı
•1rıa alarak şu noktada beliren bir 
lçığ1 bu fasıldan ayrılacak para 
ll~ kapamıya çalışmak der~in
dtn kurtuldu. Gözü daha ıler
•İtıi görmiye ve tabir caizse 
tlıali siyaset yapmıya vakit ka
landı. 

Nazır ve vekillerin basit birer 
~trnur olmadıkları telakkisile bu 
•ki "ckaletin ihdasını doğru bul· 
tl:ıanıak mümkün değildir. Bir 
~aliye Vekilinin üzerinden ya 
Utçc veya varidat yükü alınma-

dık b' . t' ça, ondan, tam ır sıyase ı 

rn,allye beklemek fazla istemek 
0 ur. 

! Bir Muavin Yaralandı 
Hasan isminde biri evvelsi 

Rece sarhoş olarak herkese 
~atak · · N d'm il r en ko;niser mu"vı:11 e ı 
b ty kendisine ihtarda bulun:nuş, 
Unun üzerine Hasan bıçağım 

Çekerek muavini yaralamıştır. 

Birdenbire Olum 
Dün gece Tramvay şirketi 

'nı .. ı . d A • w l R' ,., ~ ~ esın en Adıl og u ı~ .. , 
ttıınönünde yürürken birdenbıre 

l'tre düşmüş ve ölmüştür. 

Sabık Hıdiv 
4ieghindeki 
4lacak Davası 
b Doktor Riza Servet Beyin sa

~= ~ısır Hıdivi Abbas Hilmi Pş: 
t! Yhıne açlığı 5000 lirahk tedavı 
~er t' · ka e ı davasınm ınulıakeme~.m~ 
d nunusaninin dokuzuncu gunu 
~e\lanı edi!ecektir, Abbas Hi mi 
haşanın T oros Trenile Kudfıse 
b areket ettiği gün kendisine celp
f~llıc tebliğ etmek üzer! gönd_e· 
ben tnüb:ışir Tre:ıe yetişeınemış, 
llııun neticesi olarak Paşaya 

&elpname tebliğ olunaınam şt r. 
llnun i in muhakemenin yeniden 

Bu hayvanlar b~larım kuma gömer, etraflarına bakmaktan kcrkarbr. Herhangi bir f\!:ake t 
karşısında başlarını kuma gömüp etrafına bakmaktan korkanlar da bu hayvanlara uen;:er:er. 
Zannederler ki, görmezlerse, felaket daha kolay geçer. Başını ka~d ır ve etrafına· bak. Tch'ikeye 

karşı göz kapama, göğüs ver. Ancak öyle muvaffak olursun. 

TELGRAF HABERLERİ 

ihtikir Mücadelesi Ve Halk 
Mücadele Başladı, Aldanmamak İçin 

o 

Dükkincılardan Fatura isteyiniz 
Ankara, 29 ( Hu•u•İ ) - Millet 

Meelisi dünkü içtimaında ibtikir 
mücadelesi kanununu müzakere etmif, 
bu münasebetle hararetli münakşa-
laro lmu~tur. 

Net:cede bazı tadillerden aonra 
kanan kabul edilmiştir. Müzakere 
ba,langıcanda ilk söz alan mü•takil 
meb'u• Sırrı Bey, daha genİf bir 
surette tetkik eı1iJerek ihtiyacı kar-
4ılıyacak bir şekilde haı:srlanmaaı 

için kanunun iadesini teklif etmittir. 
Adliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Sa!ahattin B. Sırra Beye cevap vererek 
bu huıusla ileri ıürülen mülaleamn 
)<uru itiraı ~ereceaini a-eçmediğini 
söyliyerek )iyihanın kabulünü iste· 
miş ve kanunun iadesi hakkındaki 
teklif reddedilmiştir. 

Birinci maddeye " muamelelerlle 

Y
a fiatlarının yükselmesine aebe-

eş d ·ı- i b' et verenler ,, kay ının J aves 
ıy b l d·ı . • hakkındaki teklif ka u e ı mıştır. 

Buna nazaran memleket dahi) 
ve haricinde toptan fiahn 
yükselmesini icap ettirerek 
ittiba:ı edilen tedabiri isti•m•r •ure
tile eşyaıun cari toplan ve pera
kende fiyatlarına um yapanlar ve 
mu:ı:nelelcrile c1ya fiyatlımnın yük
aelmesine •ebebiyet verenler bi; 
aydan bir seneye kadar hapi• ve 

10 liradan 1000 liraya kadar ağ&r 

para cezaaile cezalandmlacaklardır. 
Ikinci maddenin müzakereıinde 

Belediye Meclislerinin her zaman 
toptu bu!unmadığı, ıuçu tetkik ede
cek heyete bu meclisler tarafından 
aza intihabı salahiyetinin Belediye 
Daimi Encümenlerine de verilmeai 
bakkmdaki teklif kabul edilerek 
madde aşağıdaki tekilde tesbit edil
miştir: 

Bu suçtan dolayı gerek halk ve 
gerek lkh.at Vekaletinin ticaret 
veya ikhsat müdür veya müfettişleri 

Kaçakçılık Layihası 
Dün An- k-ar-;da Manevra Fırka Grupunda 

İdare Ettiler Ankara, 29 ( Hususi ) - Mil-

Gazi Hz. 

Ankara, 29 (Hususi) - Ga~i let Meclisindeki muhtelit encü-
Hı. dün sabah Sa.rıkışlar t~şrıf men, kaçakçılıkla mücadele layi-
buyurarak buradakı askerı kı! ala- hası üzerindeki tetkik-

tarafından şikayet ve ihbar vukuun
da miiddeiumumi iti mahallin en 
büyük mülkiye memurunun veya 
tevkil edeceği idare şubeleri amirle
rinden birinin riyasetinde belediye 
daimi tncümeoi ile ticaret odalara 
tarafından ve azaları arasında inti
hap ve muhallef birer zattan müte
~eklcil bir heyete havale eder. 

Tiraret odaları bulunmıyan yer
lerde azasızın ikisi de belediyeden 
alınır. Bu h~yet hidiıede birinci 
maddedeki kayıtlat daireainde cari 
fiate zam yapıldığına karar verirse 
Müddeiumumi meseleyi derhal mahke
meye gönderir. 

Diğer bir maddeye göre beş 
liradan fazla alışverişler için 
alıcının talebi vukuunda satıcı 

fatura vermiye mecburdur. Ver
miyen\erdcn para cezası al:na
cakt:r. 

Gandi Diyor ki 
Eğer Zaruri Olursa 

Harp Edeceğiz 1 
Dombay, 28 - Gandi dün 

akşam halka .~öyle bir hitabe irat 
etmiştir: 

rın yaptıkları bir manevrayı ıdare ferini bugün tamamlıyacak-
ettiler. k' . . f k ·ı tır. Layihanın Fırka Grupunun 

11 
- Bir çarpı~mamn önünü 

Manevrayı se ızıncı u a 
1 ~ bugünkü içtirnamda da tetk.ıkı 

af al Yapıyordu Gazı almıya imkan hasıl olmazsa 
rnuh 1z ayı h' d. muhtemeldir. Muhtelit Encümen 
Hz. manevranın ıtamın a, .Y~· sizi harbe hazır olmıya davet 

1 hare
kat etraf mda çok ıstı· liyibanm bazı maddelerini değiş-

pı an ı dı · · · ede<.e~im. Maaınafih milletı· 

Sözün 

Yzlbaşı 
Ve 
Şanıpanya 

Kısası 

... 
Gazetelerde okuyoruz : Geçen 

yılbaşında Müskirat İnhisar İda
resi (20) bin liralık şampanya 

satmış. Beyoğlundaki bar, mey
hane ve otellerde masalar daha 
bir haf ta evvelinden tutulmuş. 
Bir tek boş masa kalmamış. Bi
lakis yüzlerce ve binlerce fraklı, 
smokinli, tuvaletli beyler ve ha
nım.Jar sokak ortasında, meyha
nesız ve mas:ısız kalmış. 

Ya bu sene ? Yılbaşına iki 
gi.in var. Fakat barlarda, mey
han~!erde geçen yılbaşındaki 
faa iyetten eser yokmuş. Bir tek 
şişe şam ı=~mya ısmarlanmamış. 
Masalar bomboş duruyormuş. 

Garip münasebet. Yılbaşı de
nince bazılarının aklma bar, 
meyhane ve şampanya geliyor. 
Ve onlar yılbaşını bu üç ölçü 
ile kantara vuruyorlar. Giden ve 
kavuşan seneleri şampanya kö
püğile bağlamak ne tuhaf. 

Garip ve acı bir münasebet : 
Yılbaşı ve şampanya. 

iki Çırak Arasmda 
Kasımpaşada bakkal Zeki Be

yin fırınında . çırak İsmail 
bir çocuk meselesinden dolayı 
Bahriye caddesinde Haşim Beyin 

fırınından çırak Rizayı bıçakla ba
şından yaralamıştır. 

Ankara - Selanik 
Gazi Hz. nin Bir Telef on 

Mükalemeleri 
Atinadan bildirildiğine göre 

Ankara - İstanbul - Selanik te-· 
lefonunun tecrübeleri esnasında 
Ga7.İ Hz. Selanik Belediye Reisile 
bir mükaleme yapmışlar ve doğ-
dukla~ı mel!1~ekct ol~n Sclaniğe 
beledıye reısı vasıtaınle selamla
rım bildirmişlerdir. 

izzet Kamil Beyin Vefatı 
Maruf cilt mntehassısımız Şe

hir Meclisi azasından İzzet Kamil 
Bey bir boğaz iltihabı neticesi 
dün vefat etmiştir. Cenazssi bu 
gün Divanyolundaki evinden 
kaldırılarak Erenköyilne defne
dilecektir. 

Maznunları Buluna
mı yan Davalar 
Dün üçüncü ceza mahkeme

sinde on beş davaya bakıldı. Fa
kat bunlardan on iiçünün maz· 
nunları meydanda yoktu. Müba
şir Efendi teker teker çağırdığı 
halde hiçbiri gelmemiş, bir kıs
mı da polisin bütün araştınnala-
rma rağmen bulunamamıştı. Mah· 
keme, bunların zabıta tarafından 
sakı taharriyat yapılarak buldu· 
rulmaları kararile davalara başka 
güne bırakb. fadeli bir tenkit yaFmış ar r. tırmıştır. ~ Kaçakçılıktan hapse mahkum bu büyük felaketten kurtar-

(talyada Üç Tevkif olanlar, lüzumu halinde sürgün mıya çalışmaktan vazgeçmiyece- El" B• · Z 
M

•
1

111.
00

, 28 (A. A.~ - Ge- de edilebileceklerdir. Dig~ er t.··- w • F k f k 1 ffi Ir tya es kl • gım. a at n u ta ümit ışığı g~ 

Çenıerde 40 milyon d.lırMe~l A açı a raftan hükumet, layihanın kabu- · b Merhum şair ismail Safa Beyin 
k 

onun remez.3.!m sııi i. çolc felaketlere 
iflas eden Ban a 1 ı ~ k. . }ünden sonra fi!i sekilde müca- zevcesi ve İlhami Safa, Peyami 

l
.d Meclisi azasındao uç ışı d 

1 
. . . d'd h kat:anmıya davelte tereddüt S f B l . ld • S 

a

1

re d ilk to"hmetı'le tevkif e e ıçın şım ı ~n azırlıklara a a ey enn va esı e"er etmiyeceğim. S f H Ik' 
do an ırıcı . başlamıştır. a a anım, evve ı gece vefat 

=-ed~-~·::=::~~==~~==~=========~=;;._:::_~..::.:;:::::;::::::;::;::;;:;::=:;;;;:::: etmiştir. -:::::===---_______:;; "' Naaşı mağfiret ııakşi Harbi· 

r ı·NA N, ı·STER ı·NA NMA ·' ~ yedeki ikametgahından kaldını-İS TER mış ve Teşvikıye camiiodeoama· 
ı:ı eda edildikten sonra Maçka 
kabristanına defnolunmuştur • 
Cenaze merasiminde merhumeyi 
seven güzide ve samimi bir ce
ma:ıt vardı. 

üokü gazetelerde, Beyoğlundaki otomobil faci
D k ınuc.sunuıdur. Sarhot bir şoför, kamyonu 

asını o u " · 'd d' k' L • diriyor yolda işme gı en ye ı se ız 
kaldırıma ı..;m ' d altına alıp parçalıyor. 
vatan aş~thi- faciayı okuyanların içinde milthiş 

Bu ınu " 

asabiyet hisleri uyanma ın~k mümkün değildir. 

Şehir içinde hergü!' insan öldüren ve senede 
birkaç yüz vatandaşın ha}·atına k•yan bu nevi 
seyyar kiyolinlcr karşm:-ıda aciz kaldıkça, hayatı
nnun emniyet altmda bulunduğuna l\rhk, 

/STER /NAN, İSTER iNA .N.11/A! 

Bu elim zıyadan dolayı mer
humenin yalnız oğullarile ve 
yakınlarına değil, İsmail Safa 
ailesini bütün seyenlere taziyet
lerimm beyan ederiz. 



.4 Sayfa 

( Gençlik 

Kızlar Niçin 
Darülfünuna 
Gider? 

Kadınların içtimai bayata gil'
mesine, içtimai faaliyete iştirak 
etmesine henllz alışamayan bir
çokları, kadının bu sahaya do§'ru 
attığt her adımda muhakkak 
başka bir hedef görmeyi ve onu 
başka türlü tefsir etmeyi Adet 
edinmişlerdir. Eğer kadm çalışı· 
yorsa bedeni ihtiyacını temin için 
değil, kendine başka eğlence va
ııtaları bulmak, birkaç kişiyi 

tuıağa düşürmek için bir vasata 
gibi kullanıldığı zannedilir. Bir 
spor klübünde midir, sporla mı 
meşguldür, muhakkak erkeklerle 
daha yakinden temas içindir. Bir 
cemiyette midir, muhakkak ken
dini göstermek için girmiştir. 

Kızların Darülfünuna iitme
ainde de yine böyle birtakım 
yabancı ve 1 yanllf maksatlar 
gören az değildir: 

- Kızlar Darillfünuna niçin 
iİder, eğlenmek, başka suretle 
dolduramıyacaklan zamanlarını 
geçirmek için.. 

-Niçin mi? Tabii okadar çok 
erkek arkadqı bqka nerede 
bulabilirler. 

- Artık kızların Darülfünuna 
gitmeşİ bir moda oldu. Tıpla 
uzun elbise modası gibi, bakalım 
nekadar devam edecek. 

- Kızların Darülfüı~una gitme
lerini şuurlu bir maksada mı 
atfediyorsunuz hayır efendim. 
Ne gezer. Körkörüne niçin git
tiklerini kendileri de bilmeden 
gidiyerlar. 

Geçen sene bir profesör de 
yine bunlara yakin bir şeyler 
ıöylemişti. 

Hayır, kwar DarOfünuna ne 
eğlence içiu ne arkadaş bulmak 
için gidiyorlar. Bu sridiş ne bir 
modadır ne de ıuursur; bir 
harekettir. 

Bugünkti Darnlfünundaki kız-
ların yüzde doksan beşi, çalışan, 
kendi hayatını kendi temin eden 
kızlardır. Bu işlerden artan za
manlarını Darülfünuna, • Eğlen
mek için değil - tıpkı erkek ar
kadaşları gibi ciddi maksat ve 
g~yelerle hasrederler. Kızlar 
Darülfünuna eğlenmek için değil 
yine tıpkı erkek arkadaşları gibi 
kültür kazanmak, düşüncelerini 
genişlendirmek ve ( Ben ) İ'l 

dar kafesinden kurtulup dün
yayı daha geni~ bir göz:le 
görmek için giderler. Hayata 
daha iyi haıırlanmak ve kendile
rine düşen veyahut düşecek olan 
vaıifeleri daha emniyetle Ye 

daha iyi yapabilmek için bu iki 
tarafh çahşmanın verdiği zahmete 
katlanarak Darülfünuna gitmek 
ihtiyacını duyarlar. 

Darülfünun kızı ne eğlence 
düşkünti ne de moda delisidir. 
O hayatın kendi mevkiini tama
mile gören ve ona ciddi ve tam 
bq şekilde hazırlanmıya azmetmiş 
bir kızdlr. 

Bu hususta erkek arkadaşla
rile yanyana ve omuz omuzadır. 

Kadınların henüz girmiye baş· 
lachklan yeni içtimai hayatlann• 
da birçok hataları birçok ku
surları olabilir ve elbette ola
caktır. Fakat bunları onun gaye
sinin noksanlığına veya zayıflığına 
hamletmek büyük bir isnat ve 
jftiradır. Gidiş gayesiz değildir. 
Buna kat'i ve doğru adımlarla 
gidebilmek bir zaman mesele· 
sidir. 

B. Halim 

SON POSTA 

• 
MEMLEK L Rl 
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Ça ışkan Bir Belediye .. 
Tarsus Belediyesi Bir Sene Zarfında 
Mühim işlerle Uğraşmış Ve Başarmışhr 

kuduz tehlikesi
nin önü alın

mışbr. 

Yine bir sene 
zarfında (55) es
naf ceza ve ihtar 
görmüş, kanu
nun emerlerini 
yerine getirmi· 
yen (28) kahve
hane de kapa
blmıştır.Bu müd
det zarfında çok 
fakir olan (76) 
aileye maaş ve
rilmiş, ( 11) ço
cuğa da ıit 

tahsis edilmiş-

tir. 

Tarsuı (Hu
susi)- Kasaba· 
mız Belediyesi 
bu sene zarfmda 
diğer senelere 
nispetle bariz 
bir faaliyet gös
termiştir. Bele
diye bu sene 
bilhassa sıhhi iş
lere daha ziyado 
ehemmiyet ver
mi~ ve halka 
faydah olmıya 
çalışmışbr. Burası 
bir çiftçi kua
bası dır. Bilhassa 
ekin mevsimle· 
riııde birçok ya
bancı işçi kasa
banın köşe ve 

Tarsaşun igi sugu baratlan temin ttdilecek Be le diyenin 

bucağım doldurmaktadır. Beledi
ye yalnız hemıeriJerle değil, 
diğer şehirlerden gelen bu ame

leler]e de meşgul olmuştur. Size 
bu hususta birkaç rakam zik
redeyim: 

Belediye dispanserine bir sene 
zarfında ( 9522 ) has~a müracaat 
etmiş, bunlardan (7 457) hastaya 
bedava il~ç verilmiştir. Ayrıca 
ayakta tedavisi mümkün olmıyan 

• 
lzmirde 

Çok Feci Bir 
Cinayet Oldu 

İzmir, ( Hususi ) - Burada 
feci bir cinayet oldu. Bir genç, 

hiç yoktan yere bir tabanca 
kurşunile öldürüldü. Hadise töyle 
geçmiştir: 

Lütfi, Ahmet Bedri ve Arap 
Rauf isminde dört arkadaş bera• 
berce gezerlerken karşılarına 

Reşat isminde biri çıkmış ve 
Ahmetle ikisi kavgaya başlamış· 
lardır. Fakat bu sırada kavgaya 

Lütfi ele müdahale etmiştir. Kav
ganın kızgın bir deminde Lutfi 
tabancasını, Reşat Efendi de 
bıçağını çekmiştir. Tam bu 

sırada Liıtfi tabancasını ateşlemiş 
ve çıkan kurşun Reşat Efendinin 

kalbine isabet etmiş ve derhal 
ölmüştür. 

Katil LUtfi yakalandığı za

man: " Bıçağım yere at, dedim. 

Atmayınca ben de tabancamı 

çektim. " demiştir. 

Çeşmede 

ipekçilik İçin Mühim Bir 
Teşebbüse Girişildi 

Çeşme kazasında ipekçiliği 
ihya için mühim bir teşbbüse gi
rişilmiştir. Burada birçok kimse

ler ipek istihsaline kalkışmışlar
dır. Bunun için Bursa vilayetin· 
den kifi miktarda dut fidana is-
tenmiştir. Alakadarlar Çeşme 
mmtakasımn ipek böceği yetişti .... 
mek için müsait bir muhit oldu• 

tunu söylemektedir. 

(358) hasta da ameliyat edilmek 
üzere memleket hastanesine ya
tırılmışbt. Yine hastanede (1116) 
hastanın yaralan tedavi edilmiş, 

(1711) göz hastasına bakılmış, 
(J 1691) kişiye de çiçek aşısı ya
pılmıştır. Bunlardan başka Bele
diye ebesi bir sene zarf mda 

(291) ailenin imdadına yetişmiş, 
sokak köpekleri mücadelesinde 
de (1316) köpek itlaf olunarak 

Jıtlemlekette 
Pamuk 
• 
lstihsalô.tı 

İzmir (Hususi) - Bu sene 
İzmir mıntakasında ( 25 ) bin 
balya pamuk i~tihsal edilmiştir 
ki geçen seneden 1 O bin balya 
noksandır. İzmirdeki iplik fab• 
rik11.larımız bu pamuklan ki
milen işlemiştir. F abrikalann me-

saisi inkişaf etmek istidadindadır. 

Adana, 27 (A.A) - ı 931 ıe• 
nesinde yalnız Adananın pamuk 

rekoltesi 71, 700 balyadır. Bunun 
49.700 balyası ihraç edilmiştir. 

Dokuma Faali yeti 
Adana, 27 ( A. A) - Manisa 

Ticaret Odası Manisadaki eski 
dokuma tezgahlarını fenni bir 
surette ihya etmiye teşebbüs et· 
miş ve bu maksatla Adana Tica• 

ret Odasından, Adana fabrikala
nnda yapılan iplik nllmuoelerin
den istemiştir • 

Numuneler yakında gönderi
lecektir. 

Tahsildara Sil4h Atanıar 

Pozanti ( Hususi ) - Şeyhli 
köyü civarında tahsildarı vurup 
hükômetin kasasına el uzatnuya 

kalkan haydutların birkaç kişi 
olduklan anlaşılmış ve zan albna 

alınanlar Kara lsalıya ıevkedil
mişlerdir, 

Cevat 

Havalar lyile~ti 
1Vluğla1 27 (A. A.) - Havalar 

bugün mülayimleşti. Yağmur ih-

timali vardır. Derecel hararet 
sıfırdan yukan ikidir. 

şimdiki halde fiil 
sahasına çıkarmak için uğraşbğı 

en mühim mesele su temini işi· 

dir. Belediye bu suyu (Tarsus) 

çayından temin etmek niyetinde

dir. Suyun muayene ve tahlili 

yapılmış, muvafık netice vermiş

tir. Bu mühim iş te başarıldığı 

takdirde Tarsus halkının en bü
yük ihtiyacı temin edilmiş ola· 
caktır. D. V. 

Balı kesirde 
Deli Bir Kıpti, 
Karısını Boğuyordu 

Balıkesirde garip bir hldise 
olmuş, deli bir kıpti bir buhran 
esnasında kansının boğazına atıl
mış, boğmak istemiş, fakat ka· 
dıncağız feci bir ölümden bin 
müşkülatla kurtulmuştur. HAdise 
ıayle geçmiştir: 

Balıkesirde lzmirler mahalle
sinde oturan Mustafa isminde 
çalgıcı bir kıpti, akşam evine 
dönünce oğlunu dışarı çıkarmış, 
sonra evin kapısını kilitliyerek 
içerde karısile kavgaya başlamış
tır. Kavganın kızgın bir sırasında 
kıpti Mustafa çılgına dönmüş ve 
karısının boğazına sarılarak bil· 
tün kuvvetile boğmıya başlamıt
br. Bir aralık kadın baygın bir 
vaziyette yere yıkılınca kıpti 
~ustafa, karısını öldürdüiüoll 
zannederek yalınayak sokağa 
fırlamış, bağırmıya başlamıştır • 
Bunun üzerine polisler eve gire
rek kadmıo tedavisini temin et
mişlerdir. 

Urlada 
Fırıncılar Fakir Halka 

Yardım Ediyor 
lzmir (Hususi) - Urlada yedi 

fırıncı fakir halka yardım 
olmak llzere güzel ve hayırlı 
bir teşebbüse girişimişlerdir. 

Bu fırıncılar Urla Hilaliahmerioe 
günde (45) okka ekmek verecek

ler, Hilaliabmer de bu ekmekleri 
fakir halka dağıtacakhr. Fmocı-

lann bu yardımı (45) pn devam 
edecektir. 
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Tarihi Fıkra 

Tarihte 
Kar! 

Kar şairi . diişündUrür, be 
cana düşürür. Çünkü seaıııl 
nisbeti vardır. Bizim için aief 
bir akış, bir dökülüş olan 

oynak habbeler, şairler için, 111 

hul ve mestur periler elile 8 • 

avuç dökülen beyaz konfetiler 

Üstat Cenap, çok keskin b 
siyetile, kar yağışını bir be 
titreyişe benzetmişti ! 

Yine kar, çocukları neŞ~ . 
dirirT gençleri harekete getiJ'il 
Çocuklar, yere serilen beY 
keçede mevsimlik bir çitil 
genişliği, kıvrakbğı sezerler 
bu çimenleri tutam tutam koP . 
mak için yüreklerinde alevli 
iştiyak beslerler. Kar toplatlt 
iştiyakın buketleşmesidir ! 

Gençler, düşünceli iseler, a' 
zerrelerinin uçuşunda se'9' 
emellerin perakendeliğini, k~~ 
sızlığmı görürler ve her ~· 
sokaktan ılık köşelere d~ 
uzanan hülyalı bir istika 
keşfederler 1 

Kar, yoksullar için, yapışa~ 
ğı ciğeri bulmakta mütered ~ 
zatürree mikroplarından bat 

birşey değildir. O, uçarken ~ 
hissi verir ve yayıldığı zaman 
engin bir kefen soğukluğu pU' 
kürilr. 

Yaş, yaşayış rve mizaç itib~ 
rile kar, bu telakkileri te\1. 
eder. Kimimizi düşündürür, 1'l' 
mimizi güldürür, kimimizi ağl~ 
br. Fakat kar, tarihe de girme 
yolunu bulmuştur. Tipiden bede' 
fini ıaşınnış, muhakkak bir '6' 
libiyeti kar cilvekarlığı yüzündeJI 

düşmana kapbrmış ordular ~ 
dır. Şukadar ki, karın diriyi ~ 
göstermesi, devlet sicillinden arP; 
ler •e nasıpler kaydettirrııt-'1 
ancak Osmanlı tarihinde görO' 
lür. Fıkra ıudur: 

Deli Sultan lbrahim, bir ~ 
kar isteıniş ve saraya denk d~ I 
getirilen karlan beğeomemiştJr' 
Çamlıca tepeleri çukurlannd•' 
Kayışdağı kovuklarmda bulurıır' 
bilen karlar, onun bir türlü hO" 
ıuna gitmiyordu. Koca deli, bar 
ka çeıit kar, muvazenesiz kat: 
rislerini tatmin edecek başka bit 
meta istiyordu. Nihayet emir ver 
di, Bursa kadısının bi ?rat lJlır 
dağa çıkarak kar kesmesi lütU' 

munu Babıaliye tebliğ elti. Hedl 
Padişah, hem deli bir adarn•11 

dileğine karşı gelmek imkatıl 
yoktu. Bu sebeple derhal Bor
saya yazıldı ve Kadı Mevıaıı• 
İdris Efendi de paçaları sıvadı' 
cübbenin eteğini beline doladı 1 

mahkemeyi tatil edip dağa çıktı: 
Şimdi Bursaya ulakların bir1 

gidip biri geliyordu, tersane kıt' 
langaçları hep bu memurları glS• 

türüp getirmiye tahsis edilmişti· 
Çünktı padişah, saat başına so

ruyordu, kar meselesini devlet 
mulahab haline koymuştu. Bil 
sırada ulaklardan biri feci bil 
haber getirdi, İdris Ef.nin karlst, 
altında kalıp boğulduğunu sör 
ledi.' Hünkar bu haber üzerine 
Uludağ karından vazgeçti ve 
alelA.cele Bahıaliye · haber gön" 
dererek silsile yürütülmesini, 
Kadılıklarda değişilikler yapıla" 
rak kendi adamları:-ıdan Şeyhzade 
oğlunun da güzel bir yere kaY
nlmasını istedi. 

' Devamı 8 inci aayfada ) 
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rsiuaset Alemi J B A B 'i C 1 Gönül İşleri 

Gayrimüslim 
Kızlar/arla 
Evlenmeli Mi? 

Amerikada Hava 
M~~!~na~sl'!:ı Amirallık Mançuride iş Yine Alevlendi, Tutuştu 
d· · S K l P · t N Y aıresı, bütün deniz tayyare kuv· 
veUerile kara ordusuna mensup ~' ırp ıra } arıs e e apıyor? Aşkın dini, milliyeti olmaz. 

lnsan kimi. ne vakit, niçin ıeve
ccgım bilemez. Gönnl, bazan, 
kendisine kat't surette menedil· 
miş meyvaya bile göz diker. 
Onun için bir Türkün, bir Rum• 
la, bir Ermeni ile, bir Musevi ile 
batta bı'r ecn b' ·ı · .. 

tayYarelerden bir kısmile ( 11·6) 
şubatta ( Havay ) adaları açıkla· 
rınvda büyük manevralar yapıla· 
~gını bildjrmektedir. Bu manev· 
raların birinci safham adalara 
karşı bir taarruzu if ado edecek
tir. 

Garip Bir 
Hadise ~ 

Prağ 28 - Moskova Çek Se· 
fareti kitiplerinden Begratın Rus 
Yollar ve münakalat Komiserliği 
ile temas ederek Moskovadaki 
Japon Sefirini öldürtmiye teşvik 
Cltiği hakkında garip bir haber 
vardır. Çek Sefaretinden ma:lfı· 
ınat istenmiştir. Gelen malümat 

, bu garip hadiseyi aydınlatacaktır. 

~ Bir HUltômet lflAs Halinde 
· Londra 28 - Ternö11 hükü· 
illeti iflb haline gelmiştir. Bu 
hUkumete ait Nevyorkta ( 90 ) 

! ınilyon dolar nıiktarınds hükii· 

1 
lrıet obligasyonu vardır. 

Müslümanlarla Mecusilerin 
j Mücadelesi 

Lahor. 28 - Telef edilen bir 
Mtislfiman gencının gömUlmesi 
esııaımda bazı hadiseler olmuş, 
4 mecuai ile 4 müslüman ağır 
Yaralı olarak hastaneye kaldırı1-
n11şlardır. Daha bazı yaralılar da 
vardır. 45 kiti tevkif edilmiştir. 

Bir emre göre ışıklar s.:ıat 
yirmide s6ndllrülecek ve sabahın 
yedaine kadar geceleyin kimse 
sokağa çıkmıyacakbr. Nümayiı 
tertibi memnudur. 

Y enidelhi 28 - Hint müslü· 
manları birliği reisi Zağf erullah 
Hana karşı müslüman ekalliyet· 
lcrl tarafından şiddetli muhalefet 
gösterilmesi üzerine birlikte te

beddUller yapılınışbr. 
Birlik, bundan böyle müslü· 

ınanlara tahkık hakkını temin ede· 
cek mes'ul bir hükumet teşkilini 
isteyecek daha fazla bir şey is· 
teıniyecektir. Birlik reisleri muh· 
telif müslüman fırkaları arasmda 
da anlaşmalar teminini istiyccek· 

lerdir. 

Fransa Ve 
• 
lngiltere 

Londra, 28 - Londradan 
Lossimonta hareket etmeden ev· 
Vel M. Mak Donaldın M. Lavala 
hlektup yazdığı malumdur. F~
kat şimdiye kadar buna daır 
•arih hiçbir haber alınmamıştır. 
Bu mtılakat Lahide 15 kanunu· 
ıanide toplanacak olan tamirat 
konfe:ransmdan evvel vukua ge· 

e ı ı e sevışmesını 

anlar ve tabii bulurum. 
Fakat aile hayatının dini de 

vardır, milliyeti de. Evlenmek de
mek, ilelebet sevişmek demek 
değildir. Çok defa aksi vakidir 
Evleninceye kadar sevişenJer~ 
evlendikten sonra biribirindcn 
soğuduklarına çok ıahit oluruz. 

1 
Sonra evlilik hayabnın birçok 

Senenin bu mevafmlnde Amerikada yapılan mü.abakalarm en mühimmi nen,. kızlu d 
d b

. • T araaın • tertip edilen 
yıkama müıabakuı olmuştur. Bunlar an ır taneai ( Land) da diter1 de ( Oaldand) d ld B çema1ır - b' ( 39) · d a yapı 1

• u •ene tertip ed ·ı 
muaabakada muayyen ır çamaşırı aanıye e yıkayıp sıkmak auretile birincilitl (Mi E r 

1 

en 

zaruretleri daha vardır. fki ta• 
raf biribirine hayatları müddetin• 
ca arkadaş olmayı taahhüt et· 
mlşlerdir. Çocuk sahibi olacak· 
lardır. Aile münasebetleri teessnı 
edecektir. Bütün bu zaruretler 
aileye sevdadan farklı ve tama-

ıs 
V. [ 1 T me~ ayrı başka bir huıuıiyet 

ırp nıra ın. zn Japon Tebliği venr. 
D 'r A Onun için gayrimüslim bir 

raristeki işleri "e merikanın kızı sevebiliriz, fakat onunla ev-

l 
.... kk lenemeyiz. 

Paris 28 - Yugoslavya kı- e Q l•Sl• S . • 
evda devri gertikten ıonra 

Miloabakaya iılirak eden on bef kenç kmn ••k••>nda hakem heyeti du<maktador. •• • ınl kazanm•ıtı" 

Mançuri 
• 
işleri Yine 

ralmın Paristeki temaslanndan ki T Tokyo, 28 - Başvekil ga- b h d p Londra, 28 - V .cingtondan 
1 

taraf birbirinden hissen, fi'-· 
a se en eti Pariziyen gazetesi, .,.~ ~ 

zetecilere beyanatta bulunarak Başvekil M. Laval da dahil ol· R~yter . Ajaıuıına bildirildiğine ren, yaşayıı seviyesi Ye saire fli· 
Japon hükümetinin Mançuri duğu halde birçok recülil dev• gore Kmg-Çeu üzerindeki hare- barilo okadar uzaklqırlar ki, be-kıt'ası kendisine hediye edilse 

1 1 
kabn devam etmekt.. olduğuna raber hayat sürmelerine fmkln 

Karıştı 

et e tamirat ve teslihat mesele- ~ kal 
dahi hudutlarının genişliğin- I dair Japon tebligıw' hakkında maz. 

erini görüştüğünü yazmaktadır. M 
den dolayı burasını kabul Kıra! Aleksandrın bu mülAkaUar- Amerika hüldlmeti fikir beyan üsteına kaide teşkil etml-edemiyeceğini, çUnki azim mas- d M k etmek istememiştir. Diploması' ye.ceği için, bazı istisnaları bana 

f d 
. ld v J a er ezi Avrupa, Balkanlar, al ra ı aı o ugunu, aponyanın mehafil, bu tebligv i açıkça Man- mıs. göstermeyiniz. Ben umumi 

d k d l 
terki terslihat, emnüselftmet me- k d d muahe eler)e en isine veri en çurinin tamamen fethi man .. aım 81 

e en bahsediyorum. Umu· 

h ki t k b k 
seleleri hakkında büyük bir açık """" • • b a arı anıma tan aş a gaye almaktadır. Amerikanın yeniden mıyet ıti arile din ve terbiye 

t k
. ı d' v • • A al ı ı sözlülükle fikirlerini Fransız hu- f kı ·ı a ıp ey eme ıgını, vrup ı ar a " protestolarda bulunmuı mubte- ar aı eyi yıkmıya kAfi iki bii-

Amerikalıların elyevm Mukdenin kümetine izah etmiştir. Kıral ve meldir. ytlk sebeptir. 

garbındaki harekat hakkında kıraliça iki, Uç gün sonra Bel· Çinliler Geçinemiyorlar * 
Yanlaş malumata sahip oldukla- grada döneceklerdir. ş Ankarada Ceb il d Sel anghay 28 _ Sanfo, bera- ec er e ma 

rını ve bundan kedisinin müte- Sırbistanda Karışıklık Mı Olmuş? berinde birkaç kantoulu reisi· Hanıma: 
essir oldug~ unu beyan etmiştir. B p k' d u Evlenmek ıçı·n b ı · · elgrat 28 - Avala Ajansı e ın en buraya gelmiştir. Mu- e eveyn mzın 
Amerikanın Bir Prolastosu Sırbistanda birtakım nümayişler maileyh askeri akademide aley· nzasmı almıya mecburounwc. 

Tokyo, 2 8 - Sabık kabine· yapıldığını tekzip etmektedir. hinde yapılan hasmane nümayit" ?nların. ~ı hilifında yapaca• 
nin istifasından evvel Tokyodaki Bir Muganni OldU !erden sonra aleliicele yola çık· gınız bır ızdivaç ile iatikbald• 
Amerika sefiri Mançuride bulu· mışbr. Şanzi valisi, Japonlara ~·::.inizi büyük tlehlikelere maruz 
nan Amerika ticaret müessesele- Paris 28 - Meşhur opera karşı (100) bin kişilik bir kuvvet ır abilirsiniz. nsanın anası ba· 

tl 
. mugannisi Affre Nıs· cı'varı"da k' · k bası en bnyük isti t ıı.h dır 

rinin kendi faaliye erıne mü· • sev ını te lif etmiştir. " na gA ı 
dabale eden askeri makamattan ölmüştür. i< Evlilik hayabnızda tesadüf ed.: 

Şikayet etmekte olduklarına dair . ~~n~~· 28 - Şanghaydan ceğinüı müşküllerde onların Y""' 
askerinin telef olduğuna dair a- bildirildigıne göre bazı Çin dım vo nasihatlerinden kuvvet 

M
. Şideharaya tahriren mUracaat lınan haberler he .. t k ı al ks K di nuz eeyyüt et· as .er. eri birtakım lngı'liz gemı'- aca ınız. en 'nirl bu kuvvet· 

ettJ·g~ i anlaşılmaktadır. memı·ştı'r Fakat b b h b ı t h d · · u sa a tan eri erını müsadere etmişlerdir. en ma rum etmeyiniz. 

Ayni meseleye temas e en Japon kuvvetlerile Çinli haydut- V k' Başvekil' halı. hazır vaziyetinden l 1 d a 8 mahalline ganbotlar ___ H_A_N_IMTEYZE 
ar arasınc a şi detli bir muhare• se J d'I · ti C 

ecnebi müesseselerinin müteessir benin yapıldığı haber verilmek· , v ce ı mış r. eza Kanunlarının Birleştirilmesi 
olmamasımn mümkün olmadığını, tedir. Haydutların mühim zayiatla Stutg~rl Şatosu HAIA Yanıyor Parla 28 - Ceza kanunlan· 
fakat tabii vaziyet iade edilince şimale kaçbklan s8yleniyor. Stutgart 28 - Stütgart şato· mn birleştirilmesi hakkında tet-
Mançurideki muvakkat bükümei Japon tayyareleri llç kola sunda tekrar yangın başlamııtır. kikat yapmıya memur beynelmi-
tarafından bunların tazmininin ayrılarak harekita devam eden Bu yeni yangın, şatonun timal !el konferans dün Pariıte toplan· 

taahlıu··t edilcceg~ini de bildirmiştir. C al A ı· kısmındaki ankaz altından bu mııbr. ener manas ıvasile teşriki .,. 
Mu hare be Devam Ediyor hareklit eylemişlerdir. Bu kıt'a· göstermiştir. Yangının başlangı· Bir Kili sa Kazası 
T k 28 Ç

ing Çov mm hır önlerine tesadüf eden bu"tün ~ın?anberi .. bu işle uğraşan Berlin, 28 Dn b. o yo - • ıtfaıye imırı sinir buhranına lu· - n ır Ayin 

k d du
"n vukua gelen mu- kuvvetleri püskürterek du··şmanı 1 esnasında Senpol kı'lı'sesını' 'n 100 tı asın a tu muştur. Harap olan şato dün kiloluk ran tokmağı du·· cmfictn-. 

barebelerde JOO kadar Jopon fena halde sıkıştırmaktadır. b"" ilk b" T • •..,. 
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bilirsin ki ben bu tipleri bi!e çe- ol. Ciddi söylüyorum. 
kemenı. Yalan hal Of . Nefret ... 

H 1 N 
. h - Hayır, zarureti yalan için 

lecektir. bir yalan uyduracakb, çünkü mec
burdu. Senin, benim, ötekinin 
telikkileri bu tetikameti deji ti
remezdi ki. Hem kız: böyle bir 
şey uydurdu ise zannetme ki seni 
kaybetmemek için. Hayır o sadece 

mecburdu. Hem sonra bu kadımn 
kendi doğuş macerası üzerinde 
ne kuvveti, ne tesiri olabilirdi. 

e e aran, ele onun yalanı kabul edemem. 
cin.rıyetin ta kendisidir. 

A t h 1 
- Fakat Narin yalana mec· 

- mma yap m a Yalan 
dediğin şey, aşağı yukarı bir burdu. Tabiat, bayat, ne bileyim, 
zaruret meselesidir. Hemen her herşey onu böyle ,bir yalana 

yalanın böyle zaruri bir sebebi mecbur ediyordu. 

h
. birer yalancı, birer usta 1 H Hiç kızma, canını en ır 

1 
h' kil' ·? vardır. tiraf et ki Narinin çaresiz• .. - ayatın, hele tabiatin ceb-

't an olmas:ı ar ıç çe !r mı k d 
mes'ut oldugv umuz çocukluk gün· mı onı ff d . liği de çok büyüktü. rını o a ar çok görme RahtnL' 

_ Dostum , a e ersın amma 
!erinde bilo kendi kendimiz• • mitoı:ı"n dediğin bu çeşit - Şüphesiz yalanı daha Hayat insanı namussuzluğa gön· 

yarattığımız namütenahi yalanları s~ın 
1 

r evv~liı hastadır. Sonra müthişi dermez. insanlar hayata iftira 
ıınutuyor musun ? Bu masum a ;mi a ancak kendi şahsi ha· - Öyle düşünme. Onun an· eder. Hayab facia yapan insandır 
günlerde bile saadetimizi yalanla ya ~n arı ait İıafif, bitaraf mev· laşılmaz zannettiğin ruhunda insanlardır! ' 
beslemedik mi? En sevdiğimiz, ya~ arın~zerinde olduğu zaman kuvvetli birşey vardı. Seni sevi· - Kafana bu sabit fikir ne-

lakırdılarındaki lezzete doyama· zu ar b ·· n edilir Fakat yordu. Hala seviyor. Buna emin r d ı --~~-ı..,':;,..-...--ı. ........ __.~ı-a...ı..-d.n411.kr:.._mia~- _J_~d~in~l~en:i~r,~t-e~es_s_u_ı ~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-e~en~s-a-p-a-n-m-~~se_n_i_n_?_K~ız~b~o .. :y~l~e~ 
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EL &ŞI.! 
MUHARRİRİ : SERVER BEDi 

. Ben biraz kendime çeker gi
bı oluyordum. D işünebilecek va
ziyete giriyordum. Fakat müthiş 
bir nefret hissi, aldatılmış ol~ak 
nefreti kafamın içinde sabit bi 
mıhladız gibi duruyordu. r 

( Arka11 var) 
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1 Sı,fa 

Kari ı\1e/,tupları 

1 J 
Temizlenmesi 
Lô.zımgelen 
Bir Muhit 

0 :-imi bir pazar mahalli hali
ne gelen Çemberli taş mu"ıiti te
mizJenmiye çok i htiyacı e lan b ir 

ye rdir.Un umi caddeleri işgal ederek 
ha'kın serbestçe gidıp gelmesine 
mani olan bazı esnaf, yaya kal
dırımlarını aşarak adeta cad "enin 
ortasında dükkan kurmıya başla
dıkları gibi bunlardan b ir kı~mı 
da yine bu cadde ortasında 
buram buram kokutarak balık 

kı zartmaktadır. Caddenin geniş

liğini bir de balık kokusile dol· 
duran bu esnafa sokak ortasında 
ba!ık pişirmek ve caddenin tabii 
havasını ihlil etmek müsaadesi 
acaba kimler tarafından veril· 
mektedir? 

Yoksa aebze utaa bir dük
kina, ayni umanda kızarmıt 
balık sabcısa mtdır?... Şehrin 
ıöbeğinde ve bahusus ecneb:le
ria uk alk ıi . .;ret etmiye alışbk
lan Çemberlitaşın etrafını bu 
tufeyli utıcıbrdan tecrit etmek 
lazımdır. Daha ince d : şünecek 
olursak böyle tarihi mebani ve 
abideler, madeni diyarlarda ıüslü 
bahçelerle tezyin edilir... Bizde 
ise. Çemberlita.ş; çok kirli, çok 
çirkin bir manzara ar:ıedeo mu
hiti,: ecanibe teşhir etmek için 
güya dikilmif bir abide manza
raslDI ve hissini veriyor. Hele 
o cadde parkeleri tamire çok 
muhtaç bir haldedir. 

Ayna Vezirham karşısından 
Kürkçülere giden yol çok pistir. 

Hulasa; e.canibin gelip geçtiği 
" ziyaret etmiye alıştığı abide

lerle mahallelerin ve bittabi 
buralara giden yolların temiz"et
tirilmesi hem şehrin sıhhati 
namına, hem de bu güzel şebri
mıze ecnebi celbetmek için 
tasal'Ytırda olan faaliyetlerin 
tahakkuku noktasından çôk şa
yam temennidir. Alikadarlann 
ba mftnasebetle nazan dikkatle
rini celbetmeyi bir yatan borcu 
biliriz. ... 

Hatah Bir Yazı 
Şehrimizde çıkan gazeteler

den birinde, iki giiD evvel et 
hakkında bir yazı gördüm ve 
hayretle okudum. Bu gazete 
teşrinisaai 93 l ayında Hayvan 
Borsasında cereyan eden kıvırcık, 
dağlıç ve karaman fiatlerini ay
n ayn yazıyor ki doğrudur. 

Fakat düşünmüyor Yeya bil
miyor ki borsa muamelesi kilo 
üzerinden •ecanlr olarak cereyan 
ediyor. Halbuki d ikkarılarda 

hem okka olarak hemde et 
olarak satılıyor. Dağhcı ele ala
lım: Evveli kilo al myor ki 26 
kurp alınan dağlıç okkasa 28,33s. 
alınmış oluyor. Canlı koyundan
da yarı yarıya et kalıyor. O da 
bir misli zammediyor 56,66... edi
yor. On beş kuruş masraf ila
ve edi irse 8 l ,56s. eder ki dük
kanlarda bundan fazla satılmıyor. 
Nekadar doğru değa mi? 

Karaa ğaç mezbahasında 

FAHRETTİN RÜŞT0 

Cevapf arımız 
Adanada M. Ulvi Beye: 
Kanun mucibince istidalara 

tahriri cevap verilmek mecburiyeti 
varclır. Bir defa da bu suretle 
haceket etmeniz muvafık olur. 
Bundan da bir netice çıkmazsa 
daha yüksek makama müracaat 
etmek lizımdır. 

ı 
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Par is Mektupları 

Kanlı Otomobilin Sırrı Bir Gün 
İçinde Nasıl Meydana Çıktı? 

Öldürülen Adam Rişar W ali Adını Taşıyan Bir Amerikalıdır 
Paris, 19 (Kanunuevvel) -

Dün bütün Fransayı işgal eden 
yeni bir vak'ayı size anlatmıştım: 

Bir şosenin üzerinde yarısı 

yanmış iki yığın elbise ve bir 
ormanın içinde metruk bir oto
mobil bulundu. Mühim bir cina
yetin irtikap edildiği an aşılmak
tadır. Fakat vak'a henüz tama
men tenevvür etmıı değildir. Maa
mafih fr4l11Sl% zabıtasının işi ı1ür· 
atle helledeceğine emin olab!lir
IİDİz, demiftim. 

Ben ba aahrlan yuarken, 
•u•mmanw halli için hi~ dejilse 
pq OD giill çaı....,ak lazım gele
ceğini tahmin ediyordum, filha
kika Yak'a o kadar kanffktı. 

Fakat aldanmışım; Paris zabıtası 
kanlı otomobilin ıımnı 24 saat 
içinde anladı. Bakınız nasıl: 

Polis memurla"I yanık elbise 
parçalarım kanşbrırken kül yığ'ı
nın:n içinde tamamen kararmamıı 
bir düğme bulmuşlar. Bu düğ-

menin markasına bakarak 
hangi terziden çıktığım anlamıya 
çalışmışlar, ellerinde bir parça da 

yanık kumaş olduğu halde 
d i kkan dükkan dolaşmışlar ve 
nihayet aradıkları terziyi bulmuş

lar, adam çok meşhur bir tica
rethanenin sahibidir, defterini 
açmış; 

- Evet, demiş bu kumaşı 
ben kullandım ve alb ay evvel 
Mister Risard W all adını taşıyan 
bir Amerikalıya yaptım. 

'* 
Poliı memurlan bu noktayı 

öğrendikten sonra cesedi ara-
mıf1ar, Poissi ıosesının u 

ilerisinde Ariel kaynnnn 
köprüsit nzerinden Sen nehrine 

atıldığım tesbit etmişler. Sonra 
da katilin kim olabileceğini araş
brmıya koyulm\lflar ••• 

Bu aahada zabıtanm elinde 
bulunan ilk ip ucu metruk 1 oto

mobildir. Bu arabanın numara
sına bakarak fabrikaya sormuş
lar: 

- Bu otomobili kime 1atmış
tınız. 

Fabrika defterine bakmış Ye 
meıhur bir adamın ismini ver-

miş, polis memurlan şaıırmışlar, 
o adamı bulmuşlar: 

- Yanlışlık olacak, cevabını 
almışlar, benim otomobilim kay
bolmadı, buradadır. 

Zabıta memurları otomobilin 
numarasının değiştirildiğini anla-

mışlar ve tahmin etmişler ki, 
bulunan otomobil kimbilir ne-

reden çalınmış bir otomobildir. .. 
Zabıta memurlan tahkikatın 

bu noktasında birkaç gün evvel 

maruf bir tacirin otomobili çalın
dığını hatırlamış, adamı çağırmıı, 
otomobili göstermiş: 

- Evet, benim otomobiL Ce
vabını almış.. Demek ki metruk 

otomobil çalınmış bir otomobildir. 

Fakatl kim çalmıt ve cinayeti kim 
yapmıftıt, timdi bunu bulmak 
lizım. 

Yulcarda : Hldiıeyf ıSren Madam Sant. Yanda: Maktul Wall. Madalyon 
içinde ı Şahit AlbertinL AıatJda ı Zabıta memurları köprü Ozerinde tetkikat 

yapıyorlar. 

Poliı memurlan maktul Ame
rikahnın münasebette bulunduğu 

eşhasın huviyetlerini tahkike ko
yulmuşlar, içlerinden birini filp
heli bulmuşlar. 

Bu adamın adı Guy Davindir 
zabıta bu şüpheli adaman iki nç 

gündenberi ·:aktini nasıl geçir
diğini aramış, şüphesinin kuv· 
vet bulduğunu görmilş gece 

Berlinde, 

Altı Yaşında 

Bir Harika 

Bu çocuk bir Alman kızıdır. 

Adı Matmazel Slenskidir. Altı 

yaşındadır. Berlinde bir piyano 

konseri vermiş, harikulade bir 

muvaffakıyet elde etmiştir. 

Musiki tarihinde, bu yaştaki ço· 

cuklann bu derece zor parçaları 

bu kadar milkemmeliyetle çalma· 

lan ender görülmüştür. 

yansı evine gitmiş, uyandırmıı 
ve kısa bir isticvabı müteakıp 

katilin karıııında bulunduiunu 
anlamıştır. 

Filhakika adam ı 

- Evet otomobili ben çaldım, 
ıonra Amerikalıyı bir gezintiye 

davet ettim ve parasını çalmak 
için öldürdüm, demiştir. 

ltf atnaazel Slen•ki 

Aylık Tahsisi 

1 
Taka üt 
Ve Yetim 
Maaşları 

Dahiliyeye merbut memurld" 
dan takaüt ve yetim maaşlara 
tahsisi için yapılan müracaatler 
den bazılar nın muameleleri vekil 
tarafından ikmal edilmiştir. Bur 
larm isimlerini yazıyoruz: 

Tokat hususi muhasebe tah
sildarı Hafiz Mehmet, Birgi nr 
biyesi müdürü Lutfi, Hicaz aşait 
katibi Ali Rııa, Sıvas matbaa 
müd ürü R :tuf, Ayancık kaymr 
l•amı Yümnü Paşa, Varto kar 
makamı Ali, Kahta kaymakamı 
Muhtar, İ.stanbul nüfus başkitibi 
S:ileyman Faik, l'g n tahrirat kl
tibi İsmail, Çorlu nüfus memurd 
Ra~it, Bayramıç tahrirat kltibi 
Arif, Köşker nahiyesi mlldilrl 
Ramiz, Tefenni kaymakamı Ki
mil, Adana nüfuı midilrG Tevfik. 
Erzincan nüfus mldibil Kadri, 
Aydın hususi muhuebe müdüri 
Ali Rıza, Uzunköpril buual mu
hasebe memuru Halil, Maçka 
kaymakamı Hamdi, Rize huSUll 
muhasebe mukayyidi Afir, Bire-

cik nüfus memuru Şnlua. Konya 
mektuı;çusu Yusuf Hüsnil, Ke
şan iskan katibi Ali, Kemah hu

susi muhasebe memuru Sıtlo, 
Maraş tahrirat kalemi evrak me
muru Hakkı, Orhaneli kaymaka
mı Tayyar, Sürmene nnfus me
muru Ati, Dörtyol nüfus kltibi 

Osman, Niksar tahrirat kitibi 
Mustafa Rahmi, Halep iıklnı 
muhacirin katibi lbrabim, Ayva
lık hususi muhasebe memuru 
Şevket, Karadere nahiyesi müdü-

r ii Hasan Tahsin, Sabık Trabzon 
valisi Hilmi, Hadim nüfus memu
ru Mehmet, Sabık İzmir vali mu• 
avini Halit, Aydın tahrirat ka· 
lemi mübeyyizi Ali Rıza, Sındırga 
nüfus memuru Raşit, Çemişgezek 
kaymakamı Vasıf, İçel valiai Sait, 
Çanakkale nüfus müdürü Ahmet 
Ferit, Kerkük mutaaamfı Behram 
Paşa, Amasya meclisi idare kA
tibi Necip, Hekimhan nüfus me
muru Mehmet Fevzi, Gemlik hu
susi muhasebe memuru Rqit, 
Gördes tahrirat kltibi T emk, 
Mara, nüfus müdilrü Tahir, 1 

Eceabat tahrirat kltihi Tahsin, 
Eşme nüfus katibi Hacı Yusuf, 
Giresun mektupçusu Ali Galip, 
Bandırma kaymakamı mütevveffa 
Hasan Fikri, Mudanya nlifus me
muru Necip, Feke kaymakamı 
Sabri, Mülkiye mnfettişi Müfit, 
Çanakle hususi muhasebe tah
sildarı İsmail Hakkı, Ômer' nn
fus memuru Ali Rıza, Develi 
kaymakamı Ramiz, İstanbul ev
rak kalemi katibi Mehmet elil, 
Bursa naf a başkAtibi Ş krü, 
Haran kaymakamı Abdül\... im 
Zihni, Esr iye nahiyesi mi" ürü 
lsmail Hakkı, Perbangök ı a!ıi
yesi müdürü Ahmet, K eri 
nüfus müdürü Salih S&bri, Ke
ban kaymakamı Raşit, ı<ars 
kaymakamı İshak, Taş! prü 
nüfus memuru Ali Azmi, Şi an 
kaym11kamı Nuri Bey ve Ef. lar. 

Lola Len 
"Lola Len" aon aenelerin ye

tiştirdiği. fakat sesli sinem dan 
sonra daha çok parlıyan yılc dar 
dan biridir. "Küçük Kedi" ı .Jiıı
de bir filme başlamak üzeredir. 
Bu yeni filmin mevzuu çok güzel 
ve eğlencdi bir operetten aho-

tu. 
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1 - Bu kadm kocasının meurına 
çfçek koymak Uzere diz üıtll çökünce 
Dıczar taşı llstüne dii,mi!ş •e kadını da 

.....__ kocasının yanına ı5nd ... - -'.~~t,;;r·=-=-
•· 

Bilir 
Mi~iniz 

Nizin 'i 
Şeınsiye Niçi Başaşağı 
Daha iyi Kurur ? 

Yağmura tutulduktan sonra 

'

ern . . . k t k iç:n aklı· sıyemızı uru ına • 
lnıza gelen şey sapı yukarda 
olduğu halde onu bir yere bırak· 
inak l b·ı· Halbuki bu suretle o a ı ır. ' . v. 
rutubet demirlerin birleştıgı 
hoktada birikir, demirlerin pas: 
l l Halliu~ 
anmasına sebep o ur. v 

bazı yerlerde şemsiyeyi başaşagı 
koyarlar. Bu sayede su kısmen 
tebahhur eder ve kısmen de şem-
aiyenin kenarlarından sızar. Bu 
ıuretle şemsiye tehlikesizce kuru· 
tulmuş olur. 

Çiçek Neden Kopardıkça 
f azlala.şır ? 

• d ve gerek Gerek evimız e 
hariçteki hayatımızda her !:Y: 
göründüğü gibi olmadığını ogr •• 

n b·ı· . ç· kler hakkında hıç e ı ırız. ıçe k 
tnalümata olmıyan bir adam v o· 

• v. fazlalaşacagını 
Pardıkça çıçegın . • 
basıl bilir ? Çiçeklen kopar 

hıaktan korkmayınız. Çünki .
1
°1: 

ıd k Yem erı 
Runları kop arı ı ça . b. 
daha bolca çıkar. Herbangı b ır 
. d v zaman ne a· 
Çıçeği kopar ıgımız . 
tın orasmdaki hayat kuvveti 
başka tarafına naklolu~ur, • v~ 
Orada yeni bir goncenın has 

olmasına sebep olur. 

Niçin Patatesleri Muhafaza 
İçin Yere Gömerler ? 

H l Fatesleri taze avuç an ve 
• · yere ınuhafaza edebilmek ıçıo b T ? 

iÖmdüklerinin sebebini kim 1 !r 
B . d • Sebze.er 

unun sebebı şu ur· . k 
tazeliklerini muhafaza edebılme 
· . b. hararete 
•çın değişmiyen ar . 

b' derın· b:ıuhtaçtırlar. Muayyen ır k 
likte hararet farkolunmıyaca 
k d v• • Bu sayede a ar az degışır. . 
Patates ve havuçlar çimletP 
hayatlamaktan kurtarılmış 0 ur. 
C . k ı şeylere 
arıp görünen ma u 

nihayet yoktur. Mesela: Kaç 
defa evinizde bir şişenin tapasını 
açn.ıak için dibine vurdukl~r~n~ 
&ö .. .. .. d.. Şişenin dıbını e. rmuşsunuz ur. 

d tapa· Yere vurunuz. Yukansın an 
d e bir 

sı havaya uçar. Bu, sa ec 
aksi tesirden ibarettir. Sür'atle 
koşan bir araba birdtı:nbire du· 
tursa içinde oturanlar öne fırlar• 
hır. Toptan mermi çıktığı zaman 
lop arabası geriye gider. Bunun 
gibi şişe in altına vurulunca üs· - -----

2 _ Genç kız sevgilisinin 

kucağına oturmustu. Erkeğin 
bacağı uyuşa uyuşa o hale 

'miş ki kız kalktıktan sonra ge. , v • d h 
da erkeğin bacagı bır a a 
kendine gelemiştir. 

3 - Tayyareci, havada yal· 
nız başına uçarken, birdebire 
ınakinenin içine gizlenen yıla

nın fizerine atıldığını görmüş 

ve güç hal ile hayvanı aşağı 
atabilmiştir. 

4 - Bu köylü, pazara do

muzlarmı satmıya götürürken, 

domuzlardan biri üzerine saldı· 

rarak kolunu ıs rmış ve ölü· 

müne sebebiyet vermiştir. 

3 - Kadın, çoktanbcrl Ve Şairlere İlham ırvgilialne kavu,uııca, 01'\I IJle bir 

ııknu' ld, vkeiln bel kemlfl lun1111Ufo 

----=---------=---------=--:.-
Perisi Vakit Doğar? j Bu El 

Elinize 
Benziyor Mu? Bir diğer1, !'hanı 

perisinin taraş olurken 

geld " ğinl ıöylemittir. 

Dimağımız bir meseleye takılıp kaldıj'ı 

zaman, diğer meseleleri unutur ve etrafımızla 

alakamuı ke.seriz. Alimlerden biri bir sabah 

üç defa biri biri ardından banyoya girdiği 

halde ancak üçün<"üde banyo yapmakta 

olduğunun farkına varmı§tır. 

Günlerdenberi ıızı işgal 
eden bir mesele vardır. Sağa 
koyuyorsunuz, olmuyor. .so~a 
koyuyorsunuz, tutmuyor. Bınbır 
tecrübe yapıyor, binbir cepheden 
. . halletmiye çalışıyorsunuz. Fa· 
ışı N"h kat muvaffak olamıyorsunuz. ı a 
yet yorulup nevmit ?luyorsunuz, 
o işi bırakıp va:ıgeçıyorsunuz. 

Fakat sonra bu işle meşg~l 
değilken birdenbire aklım~a bır 
fikir geliyor. Günlerd~oben b~l· 
ledemediğiniz ıneselenm en salim 
hal şekli buluuyor sunuz. .. 

Bunu nefsinizde tecrube et· 

miyen yoktur. 
Fakat bu kabtl buluşlara 

daha ziya de ilimlerde tesadüf 

ediliyor. w 

Edison O~um Yatagmda 

M 1• Edison, on seneden· 
ese a k .. 

. •· kauçuk yapma ıçın 
ben sun ı d b' 

d Oo sene e on ın· 
uğraşıyor u. tı 

f l tecrübe yapmış . 
den aza f yoran bu 
Senelerce ka asını . ölüm 

1 b"yük muhterı, 
mese e, u 

yatağına düşünciye kadar, halle· 
dilememişti. 

Ölüm yatağında bir gün 40 de
rece hararet içinde yatarken 
9kJma gelen bir formül, on se

nede halledilemiyen bu meseleyi 
hallediyor ve Edison ölüm buh· 
ranları içindo muradına ermış 

bulunuyor. 

Şairlerin ilhamı 
Keza tairler, ilham perilerinin 

gelmesini beklerler. Onlardan ayak 
listnnde bir şiir bek1erseniz yaza
mu. Yazsa bile bu şiir bir ilan 
yazısından farkla olmaz. Fakat biç 
beklemediği bir anda ilham pe
risi gelir, ona yeni bir mevzu 
ilham eder. O vakit yazdığı şiir 
bir şaheser olabilir. 

Alimlere ve şairlere bu ilham 
perileri ne vakit ve ne şarait 
dahilinde gelir? Niçin İnsan iste· 
diği zaman aradığı fikir ve ilham 
gelmiyor? 

Amerikada ruhiyat muallim· 
terinden biri, müteaddit alim ve 

ft l Arayıp bulamadıtım bir fen formülünü, 
kl• ha a arca 

Bir ilinı diyor ' uman, Gluvar• ya&ılmıt aibl, llhaıu perin kulitıma 
. b b uyandıtıatı 

ertesı ıa a 

Bir diğer ilim, ilham per11ının 
ekseriya otomobille gezinti yapar• 
len geldiğini aöylemiştir. 

şairlere müracaat ederek kendi· 
!erine ilham perisınin ne vakit 
doğduğunu sormuştur. 

Aldığı cevaplar çok gülünç 
hikayelerle doludur. MeselA 8.lim· 
lerden birisi, banyo yaparken, 
bir diğeri gezerken, bir diğeri 
uyurken. bir diğeri sarhoşken 

ilham perisinin geldiğini söyle
mektedir. 

ilham Perisi Nedir? 
Bu ilham perisi denilen ve 

ele avuca sığmıyan nesne nedir ? 
Bu da dimağımızın bin bir oyu• 
nuncan biridir. 

Uzun müddettenberi ilim, 
dimağın kontrolden hariç bir 
kısım olduğunu kabul etmiştir. 

Bizim " tahteşıuur ., dediğimiz 
şey, şimdiye kadar kontrolü 
mümkün olmayan bir şeydir. 

Tahteşuuru size anlatmak için 
şu misali alalım. iki katlı bir 
evde oturuyoruz. Üst kat döşeli 
güzel, mazbut bir evdir. içinde 
oturanlar hep makul ve manhki 

insanlard·r. Hareketlerinde hiçbir 
gayritabiilik görülemez. 

Fakat alt katta oturanlar 
birtakım zapb ve rapb 
mümkün olmıyan serserilerdir. 
Bu serseriler, üst kata çıkmak· 

tan memnudurlar. Fakat hazan 
ilst katı açık ve kimsesiz bulur
lar. O vakit üst kata çıkarlar, 

yapmadıklan maskaralık kalmaz. 
Dimağımızı da böyle iki katlı 

bir binaya benzetebilirsiniz. Üst· 
katta şuurumuz oturıır. Bllerek 
yaptığımız her vekitki hareketle
rimiz bu katta cereyan eder. 

Fakat alt katta tahteşşuur 

denilen bir mahliık •ardır ki, n-

Bazı kimseler, ellerini apğı 
sarkıttıklan zaman açık tutarlar. 
Bu kabil kimseler açık fikirli, 
geniş düşünceli insanlardır. Kat'• 
iyyen hodgam değildir. Gizlisi, 
aşikarı yoktur. Her feyİ açılc 
konuşur. Samimidir, hoştur. Her 
kesin iyiliğini ister. 

Bu kabil kim· 
seler paraca da 
cömerttirler. Ye· 
nilsin içilsin ve 
YPŞansm isterler. 
Ahbap hklarında 
da öyledirler. 

Bu adamlar 
temiz, namuslu 
ve itimada şayan 
olurlar. Konuşması güzel olduğu 
için çok dost tutarlar. 

Y ahuz bunlara sır söylemiyo 
gelmez. Geveze olduklan ve sır 
tutamadı kları için. aaklanmasa 
lizımgelen şeyi farkına varmak .. 
ıızm ifşa ederler. 

Bu adamlar el işi de yapa
ma:dar. Daha ziyade kafa i§leri
ne istidatları vard r. 

Haset, kin, sıkıntı, kıskançlık 
yeis, nevmidi gibi şeyler bilmez• 
ler. 

Şimdi bir defa da kendi eli
nize bakınız. Beleld buradaki 
resimde gördüğünilz ele benzer. 
O takdirde bu söylediklerimizl 
kendi üzerinizde tatbik ediniz. 

Yahut tanıdıklannız, dostlan
nız varsa onlann ellerine hala
nız ve bu gibi!ere ona g&e mo
amele ediniz. 

Çiftçi H ububab 
Niçin Gömer? 

Patatesi gömen bahçıvanın 
yaptığı gibi, çiftçi de hububab 
rutubetten ve bozulmaktan koru
mak için yerde- bir çukur açar, 
hu çukurun dibini ve etrafım 
samanla kapahr. ortasına lıubu
bab kor. Saman havanın ve ru• 
tubetin geçmesine m!ni olduğu 
için hububat orada aylarca, hat
ta senelerce taze kahr ve rengi
ni kaybetmez. 

bıt ve raph mümkün değildir, 
hazan üst katı boş bulup yukan 
çıkar ve bire hiç yapmıyacağımıa 
şeyleri yaptınr. 

Üst katın boş olduğu zaman-
lar. uyku, sarhoşluk, hiddet 
anlarıdır. Tahtc:şşmıromuı en 
ziyade o '\'akitler lıükmünU icra 
eder ve i!h•nn perisi de en ı.i

yade bu zamanlı.uda a6rünür. 
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Kutslyetpenabın kendilerine 
kırgın olmadığını, bilakis daha 
yakınlık gösterdiğini anlıyan, endi· 
ıeleri ı&ıen Yeniçeri Baki arka· 
daılarından evvel kendini topladı: 

- Sana kul olmak, dedi, 
elimden gelir. Fakat ben yeniçe
ri bir adamım, eYlenemem. 

Sipahi Ahmet te, bu açık 
cevaptan cllr' et alarak fikrini 
ıöyledi: 

- Bu can tende oldukça sa· 
na kulluk etmek borcumdur. 
Amma evlenmek itime gelmez. 
Çtınki yerim yok, yurdum yok. 
Bugün bunda isem yarın Budin 
Onllndeyim. Bana varacak kadın 
laergün dul kalabilir. 

Diier < ört yoldaş ta bir 
ajızdan itizar ettiler: 

- Biz de ıipahiyiı, uvq 
eriyiz, eylenmek istemeyiz. 

Dervif, ciddiyetini bozmadı: 

- Siz, dedi, bugiine bakıp 
yarın için hüküm yfirütnyorsu· 
buz. Halbuki yann, ne sipahile
rin, ne Yeniçerilerindir, ancak 
Allahındır. Onun için iSzrilnüz 
makbul değildir. Ben, bir aynaya 
bakar gibi, yüzünüze bakıyorum, 
alın yazınızı okuyorum. Hepiniz, 
evet, hepiniz evleneceksiniz ve 
içinizden biri benim kızımı ala· 
caktır. Hovardalar sustular. Baş• 
lannı eğerek mUlihaıaya daldılar. 
Kutsiyetine iman getirdikleri bir 
ıahıiyetin emrini kabul etmemek 
ellerinden gelemezdi. Kendilerine 
aindan kapısını açan bu adamdı 
Ye timdi, imam evinde mahpus 
olan Gillsnmu, ·mahpeıinden kur
tilrmak suretile yeni bir kudret 
daha göstermiş bulunuyordu. 

BlSyle bir ıahsiyetle münaka· 
f& etmek ne caiz, ne de kabil 
idi. Fakat evlenmek meselesine 
de bir tlrlll nza veremiyorlardı. 
Evlilik, onlar için, bir nevi esa· 
retti. Hepsi, nikAh kelimesinde 
ılncir sesi tevehhüm ediyorlardı 
ye niklh duasında bir beddua 

Avcı Bıırlıan lcorka itibarile 
nO dinletmif olan Sipahi Ahmet, 
fedakarlığın kendisine te•eccllh 
ettiğini anlamıf h. Dede sultanın 
batın için altı yoldaştan birinin 
intibar etmesi, yani e•lenmesi 
llzımdL Ekmekçi oğlu, bu feda· 
kırlığı deruhde etti, içi yana 
yana dervişe döndft: 

- Başüstüne, dedi, ben em• 
rine uyuyorum; peki diyorum. 
Fakat kızmu:, bir başıboş Sipahiye 
varır mı? 

- Kızım işte yanımda. Seni 
beienmezae, dili yok değil a, 
söylesin. 

Gtilsiim, baıındaki oyalı çev· 
reyi biraz daha sıkıca ,Ozilne 
doladı ve mınldandı: 

- Zorlu dede bilir! 
Sipahi Ahmet, Dervişin Gül· 

s8mü evlendirmek iıtediğini an· 
layınca biraz ferahlandL ÇUnki 
onunla kardeıleşmişlerdi ve kar· 
deş tanılan bir kızla evlenmek· 
liğin erkeklikte ayıp olduğunu 
söylerse şu izdivaç felaketinden 
kurtulaca§ını umuyordu. Bu 
limidile hemen abldı: 

Yunan Milli Opera Heyeti 
Fransız Tlyatroıunda 

Bu aqam aaat 21,50 da 

CAVALLERIA RUSTICANA 

ve PAGLIACCI 

Şebzadebaşında 

H 1 L A L sinemasmda 
Perıembe günllnden itibaren 

Şafak Keşif Kolu 
Bllyük tayyare harp filminin 

iraeıine başlanacakbr. 

mefhumu aeziniyorlardı. Binaen- 27 N O. Jı Casus 
aleyh sıkıatılı bir nziyete dtıı· 
mUşlerdi, ne yapacaklannı bile- M A R L E N E 
miyorlardı. Ayni zamanda kutsi D f E T R J C H 
adamın kw hakkında da zihin 
ltletemiyorlardı, Hwnn evi, barkı, _ _.. Ş J K SiNEMADA ~
,.0luguy , çocuğu olabilir miydi?Şaı· 
• Bu•la mevılmla ea çok mUYaffak 
kınlık ve ııkıntı, bu hususta da olan fUaıl =o= edebilmelerine mini KÜÇÜK DAKTiLO 

Fakat ıusmak, mllnuip de- M A R y G L o R y ve 
llldi. Dede Sultana bir cevap J E A N M U R A T 
Yermek llzımdı. Hepsi, bu lG- tarafından temsil edilen büyük 
sumu idrak etmekle beraber Fransızca sözlü operet 

la iki adamdan aşağı delildi 
- Aman Dede Sultan, dedi, 

yarenliğin sırası mı? Gnlanm Ha· 
mm, bizim bacımızdır. 

- Ne bacısı? 
- Düpedib: bacı, kız kardql. 

Onunla nasıl evlenirim ? 
- Kardeşi Allah yaratır. 

Ahmet Bey. Onun için dnınnmi· 
ye lüzum yok. Bu gece niklhı· 
mzı1 kıyacağız. Zaten saz da hazır. 
Niklhtan sonra çalarız, çığırınz, 
ikinizi İbni Kemalin höcresinde 
gerdeğe koyanz. 

Sipahi Ahmet, son bir kaça· 
mak yolu aradı ve mırıldandı : 

- Babası bize kllskündllr, 
nza verir mi ? 

- Verir 1 
Derviş bu sözO s3yledikten 

sonra iilr bir seıle bağırdı : 
- Subaşı Ağa, b~ri gel 1 
Emir vermiye, dilediğini bir 

iıaretle huzuruna çağırmaya alış-
kın olan Subaşı, kulağına çarpan 
Amir seıin mukavemet edilemez 
tesiri altında bir köle itaatile 
sıçradı, derviıin yanına geldi. 

( Arkaaı nr) 

l Bu akşam ISTlftBDL m.f.Dlml 
Saat 21 ,30 da 

M~: A ~~ ~ ~~ 
T .~~:!ıı::en: 1 1 

Bedrettin 1111 
Yakında: 

iŞ ADAMI lllfllJI 

_ _.. Yarın akşam ~

M ELE K sinemasında 

NANCY CAROLL 
CHARLES ROGERS 

AŞIKLAR 
KULÜBÜ 

ıazlü musikili ve b.mamen 
RENKLi muazzam eserde 

Paramount filmidir. 
hiçbiri, ret veya kabul cevabını 
kat'ı surette ağza almakta ta· 
kaddiim göstermek iatemiyordu. 
Bakışlannda son a6zll yekdiğe
rlne teklif eden yalvancı bir 
mana vardı. Ateş, kurşun ve 
ecel karıııında biribirile yarışa 
çıkan, hep 6nde bulunmak isti
yen hovardalar, evlenmek bah· 
sinde "evet,, veya "hayır" demek 
lç' • orkaklaşmışlardı. İleri atıl· 

Y annki Matinelerden 4 

ı .1 biribirlerinden bekliyorlardı. 
) "'üne kadar arkadaşlarım 

i · . ~ etmiş, her meselede ıözü-

AL KAZAR SiNEMASINDA 

ESiR MELiKE 
tarihi muazzam filmin SESLENDİRiLMiŞ YENi KOPYESI 
En muazzam film 100,000 kişinin iştirakile ve 3,000,000 dolar 

sarfile vtlcuda gelen harika ve mucize filmidir. ~ 

GLORYA'da 
Önümüzdeki Cumartesi akşamı 

ala suvaresi olarak 

E. A. DUPONT'un eseri 

ÖLÜM ÇEMBERİ 

Sporcularımız Öbürgü" 
Atinaya Gidiyorlor 

( 8af tarafa 1 inci Hyfada) 1 
F utbolclllerimiz Atinada da 

ayni suretle hareket ederlerse 
muvaffak olacaklarını ıimdideıı 
kabul edebiliriz. Kalbimiz ken· 
dilerile beraberdir. Biltfin emeli· 
miz, bize güzel bir netice getir

lan takbih etmelidirler. O ,.,,,. 
diğer Avrupa takımları derec" 
ıine çıkmış oluruz. 

melerinden ibarettir. 

Zeki Bey Ne Diyor ? 
Pazar maçı ve Atina miisa· 

aabakaları mUnasebetile dlln 
görilttüğfimllz Zeki Riza Bey 
bıı.e fikrini ş8yle anlatb : 

-"Oyuncularımız, Atinada da. 
pazar maçında hareket ettikleri 
gibi hareket ederlerse neticede 
muvaffakıyet muhakkakhr. O 
gün, takımımız glizel bir oyun 
oynadı. Bunun sebebi, oyun 
tarzımızın değişmit olması· 
dır. Yani ( çalım illetini 
bırakmıı olmamız ) dır. Futbol· 
cülerimiz topu durdurmadan paı 
verdiler, çalım yapmadılar, tama• 
men bir Avrupa takımı gibi ha· 
reket ettiler •• muvaffakıyetle 
neticeye vardılar. Çalım, futbol· 
de bir cinayettir. Bence seyirciler 
bu tarzda hareket eden oyuncu-

Tarihte Kar! 
(Baıtarafı 4 inen ıayfamızda) 

Arbk yeni bir faaliyet belir
miıti. Filin molla filin yere ve 
filin hoca filin villyete naklolu· 
nuyordu. O meyanda saray ça· 
maşırcısının sevgilisi olan Şehzade 
oğlu da meramına ermiş, bir 
kadılık yakalamışb. Halbuki 
Mevllna idris Efendi ölmemişti, 
kestirdiği karları erimeden lstan
bula g8ndermek çarelerini ara• 
makla uğraşıyordu. Ôltımnne bi· 
naen yerine başkasının tayin 
olunduğunu yine dağ başında bu
lunurken öğrendi ve kar işini 
yeni kadıya devredip lstanbula 
gel dl 

Kar, demek ki bu vadilerde de 
cilveklr olurmuş! 

Radyum 
Tedaviye Tehlikesiz Bir 

Şekil Veriliyor 

Paris, 28 ( A. A. ) - Rad· 
yolojinin birtakım kimselerin 
kurban gitmesine sebep olma· 
muı ıçın Saint Louis hasta• 
nesinin Elektro Radyoloji servisi 
tamam ile asri esaslara istinaden 
yeniden bastanbaıa tensik edil· 
mittir. Bu yeni esaslar Radyo
logların himayesi meselesini ta· 
mamile halletmektedir. 

Bu husus için bilhassa Yilcuda 
getirilmiı olan pavyonlar gayet 
havadardır. Etraflan yeıilliktir. 
Duvarlar yeıil boyalıdır. Bu sa· 
yede sıkıntı giderilmekte ve llmit 
ipka olunmaktadır. 

Bllyük bir yenilik, haataların 
radyomla baıbaşa yalnız bırakıl· 
malarıdır. 

Hindistan . 
• 
işleri 

Bombay, 28 - Mahatma Gan· 
di buglln buraya gelmiştir. 

G NA MAN ES 
tarafından fnkallde temıil edilen 

bir atk ve kıakançhk dramıdır. 

Eğer driblingli bir oyun O'f 
nasaydık mağlüp olacağımız 11; 
bakkakh. Atinada ayni .aıe 
hareket etmeliyiz. " .. 

Slavya takımı dnnkn kon..., 
siyonel ile Çekıslovakyaya d6' 
müştfir. .. 

Futbolcnlerimizle Atina se~ 
ha"inde bulunmak istiyen huJPI" 
eşhas bu seyahate iştirak edebi' 
leceklerdir. 

l.tanbul futbol heyetlndenı 
1-12-931 tarihinde icra edil•,-

Uk ve 4ilt maçları. O. 
Hilal • Kaaunpaşa lik Hat 1 

hakem Adnan B. EyOp • Altınorcl' 
lik, saat 11,35 hakem Hamdi 8. BeŞİ~ 
ta,-Bcylcrbcyi gençler ,ut aaat t3,1 
hakem Emin 8. Süleymaniye- Beyk°' 
tllt aaat 14,55 hakem Refik 8. 

Yunan Takımı Galip 
Atina, 28 ( A.A ) - Eno,11 

takımı Avusturya'lı Beker ekipbll 
2 ye kartı 4 sayı ile mağl6p ,; 
miıtir. 

1Efganda 
Komünist 
Nümayişi 

Peıaver, 28 - Kohata nefye" 
dilmiı olan komünist Gafur tW 
nın taraftarlarile asker arasındt 
hakiki bir muharebeyi andır .. 
mllaademede 1 1 komünist telef 
olmuş, kırk elli kadarı da yar&-

lanmııhr. 

Hnk6met tiddetli tedbirler aJıı 
mı ıtır. Kızıl gömlekliler aruındt 

te•k ifat devam etmektedir. 

Yeni Pullar 
29 Çeşit Damga 

Pulu Basılıyor 

Damga matbauı yeni harfler 
lo 29 çeıit damga pulu bumıy• 
bqlamııtır • 

Bu yeni damga pullan fiat
lerine g6re, ayrı ayn renkler tr 
tımaktadır. Damga matbauı a'f' 
nca 19 çeıit ve 19 renk Ozerio• 
Posta idaresine basmakta oldui'J 
120 milyonluk sipariıin yansılll 

ikmal ve teslim etmiştir. Şimdiy• 
kadar basılan ve piyasaya çıkarıl8' 
pullar yedi çeşittir. Bunlar 10, 20 
paralık ve 1, 4, 5, 6, kunıtluktur. 

Aynca Likör •e içki etiketle
rini şimdiye kadar Anupada 
bastıran Müskirat inhisarı da si
pariılerini Damga Matbaasına 

vermiştir. Alman gazeteleri v• 
un'atkArlan Damga matbaasında 
basılan pullardan takdirklr bir 
lisanla bahsetmektedirler. 

Veni Japon bütçesi 
Tokyo, 28 - Yeni japon bllt

çesi (1,397,000,000) olarak tesbit 
edilmiştir. (222) milyon bahriyeye 
(184) milyon kara bütçelerine aittir• 

Ekmeğinizi tartırınız. 

Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız ! .. 
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29 KiDnmıevvel 

Abdülhamit, Türkiyenin Harbe 
Girmesini Vaktinden Erken Buluyor 

O, Bizim De İtalya Gibi Hareket Etmemız Fikrinde İdi 

NAKJLI ZIYA ŞAKIR 
Jler htllckı mahfuzdur 

- 1R4 -

Safa 9 

ŞARK TILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım'l 

r.---~----~-51~------------- YAZAN: Selma Z 
b~nu ölçmiye Ye düsünmiye bile . . - O ~dam, çok temiz kalp-

lıdır. Sem de bir gu .. n .. d . . ıçın e 
çok. ıyı etüt etmiştir. Zaten o da 
senın mahçubiyetincfea istifade 
etmek istiyor. 

Dedi. 

h~ç llizam görmüyorum. Yalnız 
bw .. mesele var ? Acaba bo İfİ, 
yiZume gözüme bulaşıbrmadan 
yapabilecek miyim ? Bunda, hiç 
tereddtn etmemeliyim. 

Herşeyi göze alarak bu lf1 
muvaffakıyetle becermiye çalış
malıyım. Çünki l:>öyle parlak biı· 
fırsat he 1 B ' r zaman e e geçmez ... 

u kad_:n- zamandır stiidyo haya
hnda sürilm sürüm sürü d .. vil ı:. J'..I n ug m 
oa ue li - b" 1 • enuz oy e göze çarpa--
cak bir rol almıya mm affak 
olmadım. Hep kuru kalabalık 
arasında durdmn, koştum.. Diit· 
mm, kalktım. SOn zamanlarda 
'ftfai. mmtakil bir iki rol aldmı
sa. da bunlar da pek ehemmiyetm 
feYler. .. 

(. Canh hayTanlar ıubesi ) ne 
ıefdim. Müdü~ Mister Klerana 
BraYOmm ktğıdım nrdim. MlJii. 
cfthr, ktğrdln altına hirşey yazdı 
Ye beni f binilecek atlar ) paw
yonuna gönderdi. Orada bana 
slnl: IİJ'ali bir at seçtiler. Bu 
at, nna ve- terbiyeli imiş. Neme
"2nm, satm alacak değilim ya ... 
Orada af hazırlamncıya kadar 
~~ dairesine koştum. Parlak 
bir çızme, g:ii'ıel bir pantolun sa-
k 'l)· b • ' ız g:ı 1 eyaz hır spor fanilası 
kaim bir çift eldiven aldım. De~ 
bal değiştim. Koridordaki büyüli 
aynaya baktığım zaman, kendimi 
hen de beğendim. 

Ahıra geldiğim zaman, at ha· 
zırlanmıştı. Hemen atın boynuna 
sarıldım, bu sevimli aan'at arka· 
daşımın ıiyah elmas gibi parh· 
yan göziinii öptüm. Ve sonra 
or.ada duran at uşağınm y~ 
mıl~ abma binerek 6zengileri 
ayaguna geçirdim. 

Ah 'babacığım l ••. Nefse İ.tima· 
dm; cesareti arttırdığını iddie 
edeulere berlla!Cla inanamıbd 

ipe~ fİm~ ben de böyleyi.:.: 
Atımını dizginlerİlııİ: aımnkı tuta· 
rak,. ~zeuemi muhafaza İçin 
&.ıengilcre bitün kuvvetimle ba· 
sarak hem gidiyor, hem düfiinii
Y?rwn. Ben kim ? ( aüvui ) Iik 
kim?.. Çocukluğumda ( Cinci
meydam ) nda birkaç defa mer
kebe binmiştim. Fakat, merkep 
sahibi, belimden tutmak ıartile .. 

ALEMDAR 
ARTlSTlK 

A &Rl 

( Arkuı var) 

- lı!orgaıı cambaz.haaHI 
- Bir tanco 
- Sevdıa maceraları 

- Ze-.ılder beldtııl 

- Şekerim 

- Evel Allah 
- Haydut f&rkıaı 

FERAH - Konıo~, varyet 

FRANSIZ TiYATROSU - Yu:ıaıı tu • 1 ..... , 

GLORY /\ - Mesele yok 

HiLAL - Son b31ük 
- Ruham anııeın 

- Dtşl köpek 

- E,,:lo'l 
- Ron kızları 

OPERA - Sevda maceraıı. •. 

SIK - Küçük daktilo 

0sKÜDAR HALE - Sumru 
KadıldiJ SÖREYYA - Vartova lıta .eıa 
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Pa • 
Nakleden : H. R. -46- Yazan: Emil Ludvig 

- Kızım Doktor: Semi Ekremc -

Bütün 
Şimdi 

Mi il etlerin 
Brükselde 

Halk Reisle i 
Toplanmışlardı 

Bu sırada (Wilhelmstrasıe) de 
yeni yeni nümayişler yapıldı. 
Schadovstrasse de yine itişme

ler, kakışmalar oldu. Bu iki ıo· 
kağın orta yerine iıabet eden 
lblamurlar alb caddesi ise gittikçe 
arta:ı süvari polislerin At nalları 
altında sarsılmıya başladL Mu
kavemet gösterenler tevkif olu-
nuyor, anbean hey~canları 
artan amele safları geri 
sürülüyordu; maksat o civarda 
bulunan sefarethanelerden bu 
manzarayı saklamak, herhangi 
kimsenin Almaı:.yada harp aleyh
tarı bit sınıf ta mevcut oldu;wıa 
dair bir telgraf çekmesine mani 
olmaktır. 

Mağlup edilen amele ,arkı 
ıöyliye söyliye şehrin şimaline 
doğru çekildi. Bu sırada içlerin
den bir kısmı Kayserin sarayına 
doğru akına muvaffak oldu. 
Fakat Kayserin makam etrafında 
dairen kadar genit bir ıaha açık 
bırakılmıştı. Halkın ihallsklr 
ıeıi, terennllmab hilküdara ka
dar vasıl olamıyordu. 

... 
Artık Almanyada hakikatleri 

sayıp dökmek, bağırabilmek için 
ancak iki günlllk vakıt kalmıştı. 
Hükümetin neırettiği seferberlik 
emerinden az evvel çıkan bir 
ıosyaliıt yuısında ıu satarlar 
okunuyordu : 

"Almanya lmperatoru, Avus
turyanm müttefiki olmak sıfatile 
harp ve sulha başlı baJına karar 
vermek mevkiinde bulunuyor. 
Eıef olunur ki bu dakika harp 
istiyenlerin çetesi, ıağa sola 
bakmasızın, hükumetin barekibnı 
da kösteklemek için her ,ey 
yapmaktadır ••• " 

Kayser bu aabrları okuma
mıştır. Asla bir sosyalist karşı.. 
sında bulunmamıştır. Bu şerait 
dahilinde nümayişl'!rİ duyunca 
buna dair gelen raporun altına 
şu ibareyi yazmıştır: 

" Böyle şeye müsamaha edi
lemez. Tekerrürü halinde idarei 
örfiye ilin eder, bir tanesini bile 
istisna etmeksizin bütü cleba
şaları hapse tıktırmm. 11 

Tarzı hal itibarile Kristof 
Kolombun yumurtasır. Diye işte 
buna derler. 

* Ne iyi beşareti Bütün millet-
lerin halk rüesası içtima noktaları 
olan Bruxselde tamamen toplan
nuş bulunuyorlar. 

Sabahleyin birleşliler, istişare 
olundu, her bir zümre tarafından 

kendi hükumetleri nezdinde icra 
olunan tazyıktan dolayı biri
birlerini tebrik ettiler, her tara

fa tamamen müttefik olduklarını 
göstermek üzere müteakip kon
grelerinin hemen ağustosun do
kuzunda bizzzat Pariste toplan
masına karar verdiler. Fakat 
hemen o akşam büyük bir tiyat• 
roda da toplanıldı. Hava gayet 
sıcaktı Brükselin sekiz bin 
amelesi orada, yığın halinde, 
re'sleri Vandervelde kürsüde idi. 
Onu tunımıyan yoktu. Biraz aa-

i 

j 

Aoasturga - ltalga cephe•indt1 
bir hücum neferinin kablo ile 

dağdan dala aıması 
rarmış, ihtiyatkAr bir vaziyet 
almıştı. 

Yamnda Keir - Hardie vardı. 
Bu güzel başlı, sebatkar mefku
reci İngilterenin sulhçu temenni· 
yatını getiriyordu. Onun yanında 
duran Rubinovitch ise Petres
burgtaki ağır grevleri idare etmiş 
olan elebaşı idi. Almanların reisi 
olan (Haeıe) pek zeki ateşli 
olmaktan ziyade marazi idi. 

Bütün nazarlar dünyanın en 
kuvvetli fırkalarından birinin rei
si olan bu zata mnteveccih idi, 

1 
o da dün Berlinde neler olduğu· 
nu anlantb, kardeşlerinin sulha 

daveti bütün Tirpitzlere, Berch
toldlara karşı bir teminat oldu· 

ğunu teyit etti. Fakat ne oluyor? 
Bu toplanma nedir? Şimdi kür· 
ıüye gelen kimdir? AsJan kafalı, 

kumral, dev cüsseli bu semavi 
bir meb'us mudur? 

Söze başladığı zaman bu 
binlerce adamın hepsi birden 

nefes almıyormuş gibi bir vazi
yet hadis olmuıtu. Çünki ken

disini herkes seviyor ve dakika· 
lar onun sesinin kuvvet ve hela
vetine halel verecek bir çıt ol
madan geçiyordu. 

Bu, umumun başı idi; şu anda 
Avrupamn asıl sahiplerinin vic

danı idi. ihtilal ve hürriyet diya
rından geliyordu. Hürriyet uguru
na memleketin bütün fırkalarile 
çalışmıştı; şimdi onu bu memle
ketin seması altına ~ağıracaktı ... 

Bu adam eski ve yeni dünya· 
nın; milyonları aşan milyarlara 
baliğ olan halk kitlelerinin taçsız 
hükUmdarıdır. Kardeşlik aleminin 
reisidir. insanlık aşkım terennüm 
eder. O haldmler hikimi ve 
dünyanın en büyük hatibidir. 
Adı Jaurestir. 

Ortada, ayaktadır. Daha iyi 
görünüyor. Uzun değil, hatta 
biraz kısa boyludur. Elli beş 
yaşındadır. Üzerinde mecnun bir 

mütaassıp hali yoktur. Üzerinde 
şiddet ve fecaate delalet eden 

bir bal yoktur. Vöcudunda yaşa
mak zevki ve bu zevki bütün 

kardeşlere muazzez kılmak arzusu 
taşıyor gibidir. 

(Arkuı nr) 

Gülhane Hastanesinde 
Meccani Muayene 

Gillhane hastanesinde meccani muayeneler için bir 
hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz : 

Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 

CUM~c\RTESİ 
Cilt Hastalıkları 
Kulak, boj'az:, burun hastalıklan 

Muallim Talat Bey 
Muallim Sani Yaver Bey 
Muallim Fuat Kimll Bey idrar yolu hastalıkları 

PAZAR 
Göz haıtalıkları 
Dahili haataltklar 
Akıl ve &İnir hastalıkları 

Mual!im Niyazi l.met Bey 
Muallim Abdülkadir Bey 
Muallim Nazım Şakir Bey 

PAZARTESİ 
Hariciye hastalıkları 
Kulak boğaz burun haa. 
MaHj ve tedavii mihaniki 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
Muallim Şemıcttin B. 

SA Ll 
Kadın n doğum hutalıklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili baatalıkları Muallim Süreyya Hidayet Der 
idrar yolu haatahkları Muallim Fuat Kamil Bey 

ÇARŞAMBA 
Akıl ve ıinir hastalıklar Muallim Nazım Şakir B. 
Röntgen muayenesi ,, Şükrü Emin B. 
Göz haatahkları Muallim Niyazi lımet 8. 
Cilt haatahklara Muallim Talit B. 

PERŞEMBE 
Masaj ve tedavii mibanil<i 
Hariciye hutalıldarl 
Kadın ve dotum hastalıkları 

"1uallim Şemıettin B. 
,. M. Kemal BeJ 
,. Refik Milnir BeJ 

liste 
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A 

A T E 
Bu Sütunda Hergün _J 

Bir Facia 
Cemal bütün gençlik hayatı· 

ni Adapazarında geçirmiştir. Saf 

sihbatli ve zinde bir Anadolu 
delikanlısı idi. Adapazarının yeşil 

kuytulukları, serin dere kenarla
rı, çıplak at sırtında ucu bucağı 

görünmiyen kırlarda dolaşmalar 

onun en büyük zevki idi. Kışın 

karı ve soğuğu, yazın kızgın ha
rareti baharın şiiri, herşey 

onun için bir zevk ve neşe 
membaı idi. Ömründe gözyaşı 
ve başağrısımn ne olduğunu 
bilmiyen bu genç, tabiatin ve 

hayatın her hAdisesini bir saadet 
adesesi arkasından seyrediyordu. 
Tam manasile mesut bir delikanlı. 

Fakat, felek bu saadeti bah
tiyar gence çok gördü. Cemal 
evveli babasını, bir hafta sonra 
da annesini kaybetti. Ani felaket 

bu köy delikanlısını perişan et
mişti. 

Şimdi büyük ninesinden başka 
kimsesi kalmamışta. Cemal, artık 

bir dere kenarında yeşillikler üze-
rine oturuyor, gözlerini sabit bir 

noktaya dikiyor, düşünüyor, düştı· 
nüyordu. Daima neşe saçan göz

lerinin feri sönmüş, yanakları 
çökmiye başlamıştı. 

Zavallı ninesi, kızını ve dama
dını kaybettikten sonra torunu
nun üzerinde çok dOşmüştU. 

BntUn ıefkat ve sevgi hislerini 

Cemalin üzerine teksif etmiştl 
Onun bir dediğini iki etmıyordu. 

Onun için paramparça oluyordu. 
Cemal bir parça hastalansa sa-

bahlara kadar başucunda bekli
yordu. 

Fakat ninesinin bütün ıefkat 
ve ihtimamına rağmen Cemalin 

neşesi hali yerine gelmemişti. 
HAIA, mağmum ve hayata küskün 
görünüyordu. 

* Bir gün Cemalin ağaçlıklar 
arasında ve tarla ortasındaki mü
tevazı evinde fevkalade bir hadise 
oldu. 

Evlerinin civarındaki yolda 
bir otomobille bir kamyon müsa-

deme etmişti. Müsademe esna
sında otomobilin içinde bulunan 

bir kadın hafif yaralanmıt ve ba

yılmışta. Hemen baygın ve yaralı 

kadını Cemalin evine getirmiş· 
lerdi. Cemal ve ninesi, kadının 

etrafında pervane gibi koşuşuyor

lar, onu ellerinden geldiği kadar 

tedaviye çalışıyorlardı. Bu kadın, 

genç ve güzeldi. Altın sansı gibi 

parlayan kabarık saçlan hafif 
rüzgirla dalgalanıyor, ağzından 
bembeyaz dişleri görllnllyordu. 

Ninesile Cemal bir hayli uğ

raşbktan sonra kadın kendine 
sıelebilmişti. 

Gözlerini açtığı zaman kendi
sini bir köy evinin basit odasında 
buldu, ihtiyar bir ninenin endi
şeli gözlerile, bir köy delikanlısı· 

nın meftun nazarlarım üzerinde 
tesbit edilmiş buldu. 

Kazaya uğrıyan kadın bu 
müşfik ellere teşekkür ediyordu. 

Muharriri : S abah 

Silsilesi 
Bu esnada ihtiyar ninenin göz
lerinde bir saadet ışığı parla
mıştı. Günlerden ve ayl rdanberi 
melfıl, mahzun duran Cemal gü
lüyordu. Gözlerini genç ve güzel 
kadına dikmiş meftun, hayran 
bakıyordu. Torununun bu tebes
sümü, ihtiyar ninede bUyük bir 
haz uyandırmıştı. 

Cemal, ve nineıi ısrar ettiler, 
genç kadını o gece evlerinde 
misafir ettiler. Ona çorba •O 

yemek verdiler. Yorgun ve 
bitkin genç kadın yemekten 
sonra oturduğu minder üı:erinde 
uyuya kalmıştı. 

Cemalde kadının karşııma 
diz çökmüş, onun güzelliğini 
doya doya, içine sindire sindire 
seyrediyor, . kadının yüzüne konan 
müziç sinekleri kovuyordu. Bu 
vaziyet saatlerce böyle devauı 
etti. 

Saatlerce uyuyan hasta ka
dının karşısında onun güzelliğini 
temaşa etti, ihtiyar nine de iki 
büklüm klSşesine oturmuş bu 
canlı tabloyu sinsi sinsi seyre· 
diyor. 

Oh Allahım, arbk Cemal 
de gülecek, o da hayatın zevkini 
alacak !.. diye seviniyordu . 

Misafir kadını sabahleyin ı~ 
len hususi bir otomobil abp 
götilrmüştil. 

* 
Ninenin bir saadet başlangıca 

zannettiği bu tesadüf Cemal lçiıı 

bir felaket olmuıtu. 

Zaten mariz, bedbin ve kederli 
genç bu gelip geçen ve bir gece 
evlerinde misafir olan kadına 
Aşık olmuştu. 

Her gün eriyor, bir parça 
daha sararıyor, ölüme, fellkete 
doğru gidiyordu. Zavallı nine 
torununun bir sabah kan 
tükürdüğünü gördüğil zaman sağ 
tarafı tutmaz: olmUJtu. Za
vallı ihtiyar kadına ant bir felç 
gelmişti, artık ağaçlıklar ve tarla 

ortasındaki ev bir matemhane 
olmuştu. Bir köşede mefluç bir 
ihtiyar bilzülmüş yalıyor, öte t&
rafta müteverrim bir genç kan 
tükürüyordu. 
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evmt, Siyaıi, Havadiı n Halk 

ıazeteıi 
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Telefon lıtanbul • 20203 
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Adreı detiştirilmeai (20) kuruştur. 

Son Poıta Matbuat 

Sahipleri: AU Ekrem. Sellm Rızıp 
Neviyat Mlldüril : Sellıa fUııp 
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Şarkın •'ll~DT9~8 
Bu Akş_am. Radyoda Neleı 

Dınlıyeceksiniz 

Yeni Peggaınberi 
• • 

Gandi, Hasta Olan Zevcesinin 
Tedavisinde Felsefesinden Ayrılmadı 

29 KAnunuevvel 931 satı 
latanbul - (1200 metre, 5 ki!o~at) 

18 gra~ofon -netriyab, 19,S Nermin 
ve Vedıa Hanımların ittirakite ala· 

turka ıa:ı, 20.5 Salih Murat Bey 
tarafandan konfcrana, 21 Bedayi 
.muıiki IJıe_yetl tarafından alaturka 
ıaz, 22 orkestra Borsa baberlerL 

30 Klnuntaaıval 931 Çarşamba 
i.t..nbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 gramofoa 'bepiyatı, 19,20 alaturka 

aac, .20,5 ırramo'fon, 21 alaturk• •aı 
22 or.kea'tra. • 

t:HeilsbuR - (276 1Detre, 15 kilo· 
•a t KOionyadan Daklen Haydn 
"Senfonisi, 20,S komcd· 22 ~ı 

-6 

Doktur ~tiraz etti: 
ttnı -. Hastanın fikri ile hareket 
b eyı !kabul edemem. Derhal 

uraya l' . v b . . t d' v. ge ınız, eger enı ıs e-
~gırn tedavi 'USU.ünü ta1lb1k 

' rnekte se'best bırakmazsan z 
Zevcen' • . il ' r . . ti . ızın ıyı eşmesi mes u.ıyetını 
ı.erıme ıalamam, ~vabuıı "erdi. 

( 
Ayın günd tre~ binerek 

?urban ) a gittim, döktoro 
!0 tdüm. Doktor son derece so
iUk kanlılıkla bana şu babe.ri 
Verdi: 

- Sne te'efon ettiğim '%&-

inan madam Gandiye esasen 
~yu vermiş bulıuıuyordunı. 
il - O halde doktor iyi bir 

arekette bulunmaınışs·nı1, de-
inektir. Bu, bir suiniyettir· 

- Bir hastaya 'JiZJDıgelen 
ilaç \Terilirken suiniyet veya hüs· 
ta~ me~t oıam.u. Esa
•eıa biz doktod.at bir 
..... kurtarmak mevı:uu hah· 
•olduğu zaman hastayı ve 
•krabaJannı aldatmayı bir vazife 
•ddecleriı. 

Çok ınilteessir oldum. bunun· 
la beraber soğuk lranhlığımı 
muhafaza e\lim. Doktor mert 
bir adamdı ve şahsi dostumdu. 
Kendisine ve -zevcesine luıTJI 
aımnettardım. Bununla beraber 
tamycterini ıdiııtemiye de amade 

değildim: 
- Peki doktor, '1mdi Söyle· 

)'İni&, ne yapmak armsuadasnııl. 
dedim. Bea zevceme et suya 
~esine kat'iyyeaı 1Dof'Bfakat 

ttmiyeceğim, batta hayatına mal 
olsa bile. Bittabi kendisi arzu 
ederse, benim muvafakatimi al· 
balya lüzum yoktur. 

- Anlaşılıyor ki, fe}sefenh.e 
ilirnadınız kuvvetlidir. Fakat ben 
abıe haber veceyim ki .zevcenİ% 
be ıirn tedavim altında kaldığı 
lauddetçe istediğim şekilde ha· 
-ket etme'kte serbestimi .muha
faıa etmek 1lrzusundayım. Eğer 
b.a arzuma mmraEakat etUtiyecek 
i)}ursanız hastayı başka bir yere 
t"Ötürme~zi rica edeceği[JJ.. Ken· 
disinin pbm altında öldüğünü 
tör.ek istememi 

- Derhal nukletoıekliğimi 
ini arzu ediyor sunuz? . 

- Böyle birşeJ söylemedun. 
istediğim şey hareketimde tama· 
inen serbest kalmaktır. Bu 
takdirde ge.rek ben ve gerek 
tevcem refikanızı 'kurtarPJak için 
~linıizden gelen her şeyi yapac~
in:. Fakat bu şekli kabul d;mı
~ek olursanız refikanızı başka 

Tabl.ıtlnizl ISjroıı:ne'& lstiyı>UliUZ 

Cototrafıru%1 5 adet Jı11po:ı ilo b '.r· 

llkte ıönderlııla. F.to}Tahır.J: -.ra1~ 
tabidir ...,. itade -edil:ne"L 

1-., 'tllell•lııt 
'Veya ıan'a't~ 

bir yer:e götürmenizi rica ~dece
ğim • ., 

Zannediyorum ki u muhave-
re esnasmda oğullan.mdan biri 
refakatiıudeydi . O da tamamen 
benim fikriındeydi ııve her ne 
bahasm olursa olsun annesine 
<el: suyn ven1memesi Jlazımgeldi· 
ğini söy edi. Bu lstişarcyi mütea· 
kip ze~mle ıkouuştu Hakika· 
tea ıfikri a!:nmıyacak derecede 
ef(ftı. Bununqa 'beraber ne dü
ıündUğiinü sormayı enirn için 

acı bir vazife addettim. Bana 
çok kat'i bir cevap verdi: 

- Et suyu içmiyeceğim, de -
di. Vücııdümil böyle bir şeyle 
kirletmelctense kollarınızın arasın
da olıneyi tercih ederim. 

1 

Kenöisile münakaşaya giriş· 
tim,. benim hareketimi aynen 
'taklıde mecbur olmadığını söyle
dim, ilaç olara'k et yiyen ve şa-
rap içen bazı Hintli dosllanmızıo 
isimlerini zikrettim. Fakat o, ka
n.rmda sarsılmadı. 

(Mabadl yarın) 

Tarikati 
= 

Vuranlar Tos 
Adanada Bir Zamanlar Hayli Meıak 
Uyandıran Biberiye T arikati İşte Budur 

bir 11kh. diz, bir akh kili vardır. 
Cilıe 4mvvel vermeyi iste-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

meyiz. .Mttı etiz iblistir, 

.Heılıhersr - (276 metre 7S kil 
~~t) l9,30 Daı land d,.ı' sehn-su~ 
ısımli opera par çası 20,20 orkestra. 

Brüno - ( 341 metre, 35 kilovat) 
19 20 d ·ı·b ' en 1 1 aren Çek iataayonlarsn· 
dan nakil. 

Milhiaker - (360 metre, 75 Kilo· 
vat) 20,30 hikaye, '21,15 Franklurt
tan nakil, '22,40 dans havaları. 

Bükreş- ( 394 metre, 16 kilovat) 
20,30 konferans, 29,45 şarkı, 20,05 
orkeıbra. 

Belgrat - {'129 metre, 2,S kilovat) 
2o,3o 'lagraptan nakil, 20,30 ailn 
haberleri, 22,36 konser. 

Roma - ( 441 metre, 75 kHovat) 
21 keman konseri. 

Viyana - {517 metre 20 kH 
:LO 40 k- , k ' ovat) 

, uçü 1Jarkılar, 21,10 senfoni. 

Peşte - ( SSO metre, 23 ltilont) 
19,15 çigan orke~traın ~ 30 k f ı ""'• on e-

rans, 21 konser. 

Varşova - (44U metre, lS6 kilo
vat) 19,SO gı-amofon, ~O hikaye 20 ıs 
halk koıueri. ' 

Be~~in- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
muhteııf hafif ıarkılar, 21,40 Kolon-
yadan naklen şen gece, aonra danı 
hu·aları. 

llJUl"ki ~ t n 
Si , 

Brü~~ - (.341 mctr~ 36 ki.ov.at} 
19 d_an ıt ıbaren Çek istaşiyonlnrmdan 
nakıl. · 

Mühlaker - (360 metre, 75 ki' ovııt) 
19,145 Frankfurltan aklen hnf" f u· 

aiki. 21, 15 RoınesE"tfiH ett operası. 

20 Bükre§ - (394 metre, 16 k Hovat) 
,45 !davya konseri. 

'Belgarat - (429 metre 25 kilovat) 
20,30 konser, 21,30 FranslZ mı :;Ü<İJİ. 

R~ma - ( 441 metre 75 kUont t 
21 bır tiya'trodan nakil. 

. Lıngerıberl' - ( 472 metre, 75 
k&lovat ) 20,3.S diğer don kiQo• ko-
me~ ~ ~ 

Viyana - (517 tnetTe, 20 ki ovat;) 
19,45 hafif musiki, 20,45 terb ıyeı't 

hik•yeler, 21,15 akşam haberleri 
21;30 dana lıavalua. • 

Peşte - ( SSO metrt;, 23 kiiovat.a 
19 30 O d l e • , pera an naK1en Bayauo ve 
Peşte kama •ah 'O'p'CTll! n. 

Va.rşova- ( 14M ınetre, 158 kilo· 
vat)_ ."lO mu.ikili hikaye 20,15 hafif 
moa la, 22,10 pm foa, 23 danı 

bav olan. 

Benin - (1635 metr~ JS kilov3t) 
19,30 Dic Gciaba opereti. 

KıhksıE, çıplak kahtı, bum
şuk ytidU, yeıtmiş y:ış1arında. 
beli bükük bir ihtiyar,; içine 
,ökmüş gözlerini korkak ve mü· 
tereddit, etrafta dolaştırıyor, 

hayvandır. Çok yeyip te onu 
tuğyan ettiremeyiz. Herkes üç 
yerse biz bir yeriz. Kıyafeti
mizdeki süftülük de aklıcüzi nef
simir.e bikim kılmamak. içindir. 
Mesela yamasız elbise geymek 
adetimiz değildir. ,, 

Dikkat: Dercetmekte olduı..•m I .,. uz prognmlar.ın Avrapllya ait 
~ .. kıamı vuad .i\Trupa .aatİıle Win tandM ..,.ıa.-:.n• utaab.ul • ' -·1,tr. 

saatine t.atblk.ı içla Avr~pad. aaat ( ll~ old.uju 
yanına yakLıjtim: 

- Develi oğlu Halil Efendi 
ile m1 te,errüf ediyorum efendim? 

- Estafurullalı bendenizim 1 
ıaman lıtanbulda (1) e geldiği far:ıedilmeliclir. 

deCli. 
- Buyurun, diyerek yer gös

\erdim. Evmi hü'Viyennıi bildi~ 
-dim ve dedim .O': 

- Stri niyetle -gehncclim, 
maksadım l>ibemer 'ba\'kın· 
daki kııa tetildrileri ~ 1 ) iule 
etmektir. Hem beni .-:aban· " 
ca telakki etmeyiniz:. Akiılelerilıi4 

Hakikaten Develi oğlunun aya-
jındaki ıalvar yeni olduğu halde ~nünde avi.i~ içi kadar bir yama enaleyb kıyamet kopmıyacakbr. 
görünüyordu. Cennet, cehemıem de yoktur. 

- " Fena adamlan iyi bir Olacaksa bile. madam ki ikaya-
hale koymaktır. Bu da sohbet mete daha çok zaman var, şim-
ve muhabbet ile olur. insan diden cennet, cehennem yapıp 
di.Jerken Cliokdcen •alah L-ıı·nı' beyhude yere odun kömür yak-

u. mıyada lüzum yok .• 
bulur. BWm bütün ibadetimİ7., - O halde niçin namaz kılı-
Ayinimiz sohbetten ibarettir. yorsunuz? 
lhvan bir yerde toplanır aolı- - Faidesine kailiz, iyi bir 

rum. Daha ziyade tene.vilr için bet ederiz. ' şeydir. Temizliktir ve harekettir. 

arkadaşlarınu:a çok defalar milra· - Bu sohbetlerinizde kadın- Kıblesiz Namaz 
lan oda buluııdurur musu11U% ? 

caal ettim. Fakat belki gazeteci - Namazda kıbleniz yokmuş? 

%İD bir çoğuna. yani bildilderimi 
ben de kabul etmiş (1) bulunuyo-

olmak dolayıslle beni şayanı iti- sölıballeri Nadir? -; Allah nereye dönerseniz 
mat göremedikleri ıçın bunu - 6aAn bulundnmnız, am· veçhim oradaıLr diyor. 
diriğ ettiler. Binaenaleyh açık ma gençlerini değil, ihtiyarca - Namazdan sonra koyunlar konuşabiliriz. olanlarını... gibi lı:afalannı:da tos wruştuğu-

8 ( Uı - Kadınlar ve kadınlık Lak· nuzu da söyliyorlar. 
Konuşma aşa !ondaki fikirleriniz nelerdir! - Tos wrınak yoktur, ikafa 

Yüzündeki çizgilerden bu - Bu mesele bizi pek alaka- kafaya dayar, gözlerimizi yuma· 
oörlerimİD kendisini çok emııun dar etmez.. nz. Bu bir teveccühtür, deraguş 
ettiğini anladım. - Söhbetleriniz negibi şey- kabilinden ... Giilüııısedi: terctır ? T oslu Bir N:ımaz 

- Hay bay konuşahm i!ed.i. - MesclA biı nereden geli- .. Halbuki bana, hapishanede 
Ne isterseniı sorunuz, cevap ve- j'OnlZ. -eye gidiyoroz<' Bir za- gorenler anlatmışlardı: . birin bi . . n_ Develi oğlu bir gün ıiınamet 
reyun. r manevlSI '\"ar. u.ahn gti- mevtciinde yatsı namaZJ k.ıldırı· 

Sordum. neşi qar, ~ahir güneşi ver. Batın N b 

k d

. ? yormuş. amaz ittikten sonra 

- Biberili ne ır kameri var, zahir kameri var. ımaman dömipte karfısma isabet 
_ Bir defa bu isim veril- Bu alemde insandan büyük kim- eden Maiımttt Bey .ismiıadeki bir 

miştir. Fak at bizim haherimİE se yoktur. malıkümun alnının çatına: 
roktor· Bu ismi \'eren de gaze- Uydurma air Tefsir - Kut. .. K-üt. Diye iki ıid-
te

ci Mehmet Rasim Beydir. Üç Ailah b 1.c dctli tos vurarak namazdan kalk· k b · uyurayor Kİ nerede beş arkadqı bibe~i ço ır . sa: bir edna kimse eörsenizJ üçte, :ığını ;gören cemaat ae olduğu· 
,ata Y

erken görmuş ve b.u ısmı b _, ..ı_ gunu pş.ınp kahkaha ile ktMioıı ... eşte, .. b<lıiıl .ne kadar edııası t eh f l - .. -. takmış. Vaktile bunları Tanı ne de ol... tiile l:ı9 anlarla beraberim. an na::'. " amışlar. yazmıştı. Bizimki bir 7ı..ı: de· işte bu ayet hepsini bitirmiştir. em:ı Kadın Hik4yesi 
· il bir felsefe mesleğı t Biz iıısanilan 1ıaşka büyük kim- Develi oğluna bir iki sual da a 
g ' _ Halbuki sizin bir ıiya'zeti- ıordum: se tanımıyoruz. Alla1ı da insanla -. Ruh hakkında kanaa~=-

niz olduğunu, hu riı;;ett~.". ~~n~) .beraberdir. Garmediğimiz fOY• nedır? ~ insanı nur olınUJ a ettigı.nııı imanımız yoktur. - Ruh ölmez, bakidir. Fakat· 
• n~bkt•n &DJora o ınsanm - Peki omma biı Allahı ( X•vme t~blesserairü femalehiİ 

:nasile, bacısile dahi herhangi gôrmiyoruı?J.. mın kuvvetın veli nisır.j 
bir kadınla beraber buluumasına - Allah ,....dedir... Bunu Yevme, yevme tübl! hubli 
<:•••• v«diğinir.ı sö)4iiyodar? 'l>'ış'kıı. yerlle 'aramıya bacet yok.. veıııindedir. Hubla demek bir 

Ayinleri fb_ ym1ş.?. - Kıyamete, ce11Pete, celıen- gebe avrattır. Biz gebe bir 

ti 
neme itikadmız var mı? avrata bemerİL Rııh insan...:ı __ 

ol~rsa la~ek yakayı kurtarır. Bir 
~ belkı isterki oouııla hemni
ıaı olsun; o ~önlüne g' d•v• .b. k"' .. _ 'e. ır ısr-
gı ı otuluk çıkıp gider. 

EhH Keşşaf Uydurması 
1er? Ehli keşşaf diye kimlere der· 

- Allah akhküle emir veri· 
yor, cüz'?. beraber ahp götürü· 
y~~' ge~dınyor. ~şte bu rüyadn. 
R~ya gor~~k mastarmdan gelir. 
~orür, lakın terkettiği noktayı 
ilme~,. evvelki halini hatırlamaz. 

Kendim deveci g·· ·· b onır.se ea 
deveci imqim der,, F'.akat ehi 
lk~şşaf. ~lan kimse o1urduğu yerde 
g~~:rını yumar, otururken :bunR 
mukaşefe aç ı lır, hem olduğu yeri 
hem . t~eltiği 110\.'tayı ıbifır. Rüy~ 
Alemı dunyanın hakikatidir. Burasa 
ma'kiısudur. Bu gözün içinde 
başka bir göz vardır. Asıl gözil· 
müz odur. Biz zulmette gözü
nıiizii ne kadar açsak etrafımızı 
görür müyüz? Hayır •• Fakat rü
yada gözlerimiz kapalı o; cluğu 
halde n wler görüyoruz. 
. . Rüyada gördüklerimiz ıde ak· 

sıdır, amma nisbeten yakmdıT. 
.. Daha ıoe :sorar:.anız cevap ve

nram. Ancak ıtabakaiseUiseden 
bir ~J söyliyemem. 

Şerhin Tahditleri 
-T abakai selisenin ıne oldu· 

ğunuda liittedersenit: soracak baı
ka suulim kalmayacak efendim 

- l'!tbaka.iselase ınoraniyettir. 
N_urun ~a burada bir ~ yok 
kı teşbıh ~elim. B11t1lar .Lep nu
run makusüdür. 

. Esasen fazla din1c~ he
nım de tahammülüm kaLmamışb. 
Elini öper gibi y.amnClan ayrılır
ken Jcula~uua.: 

- "Filhakika rJyaze rruz var- kt v b uau ötekiler yalandır. - Allah gibi kiiıuı.t da dai· çı . ıgı gi i iyi kötil het'kes buna 
dır. Aının• . 'dir "~-· bir 1.-''-·• !alıp olur. 

-
_ _ ..._..z:o..:.. ............. ......_~...:.....J..:._:___::~:....__lıJR~i~a.ı~e=tt·:· ~n~e~fs~ı.:_em;m~ar~e=~ii~:W~-~a=v~ ~~ı~m~ı~-~~~~·~~:_~~~a~n~c~~ü:-J..:~B~u~n~d~a~n~=kwt~ulmak için bir ,_ ua ıum .ar? Buna ne ohttuş? Blna- ehli keşsaf bul · upta ona murabıt 

Hanııl ıuallerln 
cevabı 'f 

- Sec.i çok &evclim. Ş ı·adan 
Sllmetle çk:u-Hk inşaall ah daha 
ç~ kon~ur.uı. Atn::la h cHden 
la\ar.dı -a~ i:çin hir filnif.rnitle 
g~dmsc, yiiz~nü :g-ü riip fa.nı<lım. 
Dlmyanın olm ~cuna -ı;it ııen elim
den bırtulanı:u:sm, siaıkliiİni bağ
lar, seni bvr:ım1rra l:.rv.r:r d ·ra 
helik ederhn'J diy.ordu. · • 

snJ\Uı\Tf iN 
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CUMHURiYET ABiDESi 

f<ARŞISINOA 

T~KSIM'OE 

Üç ayhk yeni tedrisat devresi kanunsani iptidasında başlı
yacaktır. Ders programı ve sair şerait hakkında mektebin matbu 
programım isteyiniz, adresinize meccanen gönderilir. Amatör kadın 

ve erkekler için hususi ders ve talim. Telefon: Beyoğlu: 2508 

INGILIZ 
L E O N 

PAZARI 
LASTNI C K 

lstanbul, Eminönünde 
numarada 

ERKEKLER IÇlN 
İngiliz muşambaları 9 
liradan itibaren. 

Köprü meydanında 13 
l inci katta 

KADINLAR fc:fN 
Empermeabilize pardesüleı: 

r.c~~d Fantazi İngiliz muı>amha
13 liradan itibaren. 
Deri Uıklidi mu nmbalnr 

ları 14,50 liradan itibaren. 
Gabardin pardesü.ler 16 
liradan itibaren. 
İngiliz gabardinind ·n ve 
muflonlu pardesül<.'r 26 
liradan itibaren. 
İngiliz Trcnch-Coat 16, 1/2 
Jiradan itibaren. 

10 büyük 
mükifat 

12 lira. ~ 
İngiliz ıııuşaınbaları 10 
liradan itibaren. 
İngiliz Trench-Coat 16, 1/2 
liradan itibaren. 
Mektepliler için her nevi 
muşnmhalar. 

-_..KOLAYLIKLA._...-... 

ALMANCA ÖGRENME USULO' 
llurlf VekileUaln 1 • 4 • 9S1 Tarlla Ve .. 5 Numaralı Kararlle Gazi Mualllm 

Mektebi, va Bütüa Lt.elerle Orta Mekteplerimize Kabul Olunmuttur, 1951/32 

Derı Seneıl Reamt Kitap Llıttalnln 13 Unctı ıayfa11nda illn olunmaktıdlr. 

Müellifleri : 

H. SAN DER TAHSiN ABDI 

Almanca, Franııı.ca vı Edebiyat l&mlr Llıesl ve Orta Mektebi Alınaaoa 

Muallimi Muallimi 

ı inci Kısmı 40 
2 ıncı Kısmı 50 
3 üncü Kısmı 70 
3 kumı bir yerdo 150 

ikinci Tabı adedi ı 21,0GO 
Basıldığı ve satıldığı yer 

Kr. 

" 
" ,, 

Ayni .Metodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
Muallim Hckbcri 160 ,, 

olmakla beraber Mualllm B. lere 
Ucret&iz verilir. 

HUsnUtabiat Matbaası - IST AN BUL. 

SU ö İDUiHAnl 
ŞOFOR REHBERİ 
Otomobilim bozuldv 

ne yapmalı? 

Kitapları çıktı 
Tevzi merkezleri: 

Taksim, Cumhuriyet meydam 
F ıKRı TEV FıK OTOMOBıL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

ls;tanbul, Babıali HUsnUtabiat 
·rıatbaasr 

SON POSTA 

DiKKATi ~l 
Ademi iktidara J 
Gl.ANDOKRATıN 
Meşhur Profe11ör Brova Sequart 

ve Steinach'ın mühim ketfidir. Te
airl kat'i ve seridir. Her eczl\nede 
bulunur. Toptan aatış yeri ZAMAN 
ecza deposudur. İstanbul, Bahçekapı 
tramvay caddeai. No. 37 ve Eıkite
birde Yusuf Kenan Beyin Merkez 
eczanesi. Kutuıu 200 kuruştur. 

Eylip sulh hukuk hakimliğin
den: Balatta Hacı isa mahalle
sinde Köprü başı caddesinde es
ki 40, 42, 44 numaralarla mu
rakkam mukaddema bir bap 
dükkan ve iki bap hane elyevm 
ma mağaza bir kıt'a arsanın his· 
sedarlarından Madam Leya ve
kili fsak efendi tarafından ikame 
olunan izalei şuyu davasında his
sedarlarından Bohor Delakomadre 
efendi mahalli mezkiirda akdem· 
ce ikamet etmiş ve elyevm ma· 
halli ikameti meçhul bulunduğu 
mahalle muhtan ve mubaşir ta· 
rafından verilen terhlerinden an
laşılmış olduğundan işbu muha
keme 7-2-932 tarihinde pazar 
günü saat 1 O da muhakeme icra 
edileceğinden yevmi mezkfırda 
muhakemede hazır bulunmanız 
veyahut tarafınızdan musaddak 
bir vekil göndermeniz aksi tak· 
dirde gıyaben muhakeme icra 
kılınacağı hukuk usulü muhake-

meleri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan işbu ilan varaka
larından bir nüshası daire di· 
vanhanesine talik kılınacağı gibi 
evrakı havadisle dahi ilan olunur. 

Yılbaşı Hediyesi 
Genç Hanımlar; yetişmiş çocukla .. 

rı memnun etmek isterseniz yılbaşı 
hediyesi olarak Holivut'un nüıhai 

fevkaladesini alınız. 44 sahifelik bu 
nüsha 54 artistin resmini havidir. 31 
k1nunuevvel per,embe rününü lilt
fen bekleyiniz. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi haatahklar müte
hassısı. Karaköy büyük mahallebici 

yanında 34 

Dr. HORHORUNI 
Ziihreviye ve bevliye tedavibaneıi: 

Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tar .. 
labaşı, Taksim Zambak sokak No. 41 

Khunuenel 

Olduf.ım'üı 

t:!a' ağrısına ka~ı en müessir devanıl"\ 
ıhangi ilaç olduğu hakkanda uzun tet
/kikat yaptım. Neticede ASPİRJN de 
tkarar kaldım • 
•Size temin ederim ki~ .,erem ağrırsa. 
~rısın, başka tedbire hacet kalma
tdan " AS P 1 R f N , o airının 'iierhd 
.1önüne geçer. 
iııe·ASPİRIN" in~lzdekr ağrılart da eynt 
suretle !lifayap edeceği muhakkaktır. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok bealer. Çünkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Menır 
deki çocuklar için yeg&oe bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuı. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Belediyesi Riyasetinden: Belediye zabıtası talimatmunr 
ıinin memba suları faslındaki 452 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
tezyil edilmiştir. Alikadaramn malümu olmak tlzere ilim keyfiyet 
olunur. (Gerek Yakacıkta gerek sair mahallerde muhtelif memba-

lardan nebaan eden ve satılmak üzere lstanbul belediyesi hududll 
dahiline getirilen içilecek memba sulannın kaplan ilzerine vazolU"' 

nacak etiketlerle ağızlarına konacak mühürlere sadece membaıll 
bulunduğu mevkiin ismi yazılmakla iktifa olunmayıp ayni zamandı 

alındığı memba veya çeşmelerin isimlerinin de ilAvesi ve meseli 
( Yakacık - Ayazma suyu ) ve ( Yakacık - Koru suyu ) ve ( Yaka• 
cık - Çarşı suyu ) şeklinde yazılacaktır. Kapları bu tarzda etiket 
ve mührü havi olmıyan bu sulann satılması yasaktır. ) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
latanbulda Çakmakçılar, sandalyacılarda Kuttüyil fabrlkuı yüzile ,ut 

12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yaabk 5 liraya, kuştüyünün kiloıu 100 kıı 

ruıtan başlar. Kuıtüyü kumatların her rengi vardır. Ucuz satılır, TeL 2.302 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 
ASKERE DAVET 

EminönQ As. Ş. Riyaıetlndea 

Piyade, levazım, sanayii harbi
ye sınıflarına tefrik edilmiş ve 
elinde orta ehliyetname bulunan 
kısa hizmetliler kimilen. 

Süvari, topçu, ölçme, istih
kam, muhabere, hava, nakliye, 
demiryolu sınıflarına tefrik edil
miş ve elk .nde orta ehliyetna
me bulunan 322 ve 323 ( dahil ) 
doğumlular ve bu doğumlularla 
muameleye tabi bulunan ( 318 
ila 32 l ) kısa hizmetli efendilerin 
sevkedilmek Uıere 2 • K. sani 
932 tarihinde öğleden evvel şu
beye müracaatları. 

§ Beyoğlu askerlik 911be1inden: 
Şimdiye kadar sevk edilmi

yen ve ikametgAhlarmı değiştir
diklerinden vaziyetleri tesbit 
edilemiyen 316 , 334 doğumlu 
ve tam hizmetli efradın hemen 
şubeye müracaatları ve gelmiyen• 
lerin cezalı kalacakları. 

Y e11i Neşriyat: 

ATILA 
Büyük Türk hakanının gerek 

tarihi, gerek hususi, hayatı en 
hakiki vesikalara istinat ederek 
nakledilmiştir. 

Nakıli: Peyami Safa 
Natiri: Resimli Ay Matbaua . . 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir 

BÜYÜK İKRAMİYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-


