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onf erans içtimalarında Ekalliyet- ~?lc·stantı8·k • •• ı~l met egı 

ler Meselesinin Hararetlı Muza- Vurdular 

kerelere Sebep Oiacaktır 
.. 

Bnşvekil vtı Hariciye Vekili " Ege,, de bir m6ldkat esnasındtı 
-r aı ruzname e tın tı mecliı Bugün şehrimizde kti•at bu sabah saat onda Dolma- 't d d k 

edilmesi mukarrer ol:ın İkinci bahçe. 1arayının bUyUk ıalo- içtlmaınd hazırlanmıştir. 

MBalk~~ konferansmın hususi nunda BaıvekU İsmet Paı• R eclısı dun ak b. . . .. umamenin en batında 
ıam ır ıçtima tarafından merasimle küşat Balkan misakı ve S rp, Bol· 

yapmış, son hazırlıkları da edilmiştir. gar, Yunan ve Arnavut aka· 
tamaml:ımış ve bu suretle Başvekil P b .. liyetler meselesi aemektedır· . 
k · l · ·h b · · d a.şa u munase- a omısyon arın mtı a 1 ışı e betle bir nut k · k Konferans aillh tahdidi m-
b "f ·ı · f u sısylıyere .... -

1 ırı mış ır. ~urahhatlara be h d. ıelesile de me•gul olacak, . . yanı oşaoıe ı Y 

Konferansın teşkilat ko- etmı~. yem döndiiğü Atina ve ayrıca iktısadl sahada za-
misyonu reisliğine murahhası· Peş~e seyahatleri etrafında bire ve tütünün müşterek 
mız Hasan Bey, siyaa muka- malumat vererek hu iki iimayesi, bir Balkan Ticaret 
renet kcmisycnuna Arnovuluk memlekette sulh için çalış- Odası tesisi, kredi müessese-
murabaıı M. Stefan, hırsf mıya e-eldiğini ve konferan- lerinin mesai ittiraki itleride 
mukarenet komisyonuna Ar- aında aynı :·olda çalışması göri"fj'ecektir. 
Davutluk müme~sili Mehmet teınennisinde bulunmuştur. (Devama 3 üncil ıayfada) _ 

Koniçe, iktisadi mukarenet S.>nra celıeye Ha&an Bey 
komisyonuna Yunan mUmcs· riya~t ederek bir nutuk 

Müthiş Bir 
Fırtına 
Başladı 
Ağaçlar Ve Kulübeler 
Devrildi, Gemi Ve 

Sandallar Bath 

Evvelki gü;g;ce yarısından 
ıonra başlıyan bir yağmur, 
dün akşama kadar muhtelif 
fasılalarla az veya çok tid· 
dette olarak devam etti. 
Akşam yağmur diner gibi 

oldu, fakat diln, gece yarısı 

istikbal heyetini taşıgan gemilerle gtmi torpidolar tekrar ve misli görnlmemİf 
" Ege " gi selamlarken bir şekilde yağoııya •e bu 

sili Papanastasyo, Sıhhat ve .::aylemif, Balkan mukarene· yüzden tehirin alçak kıaımla· . rında ufak bir d re halinde 
ıçtima1 siyaset komisyonu t inden hararetli bir lisanla il se er akmıya başladı. 
reisliğine Sırp murahhası M. bahsetmiştir. Bu Taziyet sabah karanlı· 
\' oniç ve münakalat komisyo· Bundan sonra diğer beş iına kadar böyle sürdO. Fa· 
l\n reisliğine de Bulgar murah- Balkan devletinin baş murah- kat sabaha karşı saat dlSrt· 

Bandırma, (Husuıt) - Sa- ı 
bık İstanbul mUstantiii ve 
yin• sabık Bandırma Ağır 
Ceza Reisi Hikmet Bey diln 
burada BliyUk Otel önünde 
bazı hasımları tarafından ter
tip edilen bir kast neticeıin· 
de başından ağır surette ya- • 
ralanmıştır. Hikmet Bey te-

f"ôavi için derhal lstanbula 
hareket etmiştir. 

Hikmet Bey lstanbulda 
Dün muhabirimizden bu 

haberi alınca derhal tahkikat 
yaptık ve Hikmet Beyin bu· 
raya gelerek tedavi ıçın 
Amerikan hastanesine git
tiğini öğrendik. Kendisi
ni gören bir muharririmize 
Hikmet Bey şunlan söylemiş-

tir: 
" - Ben Bandırmadaki vaı.i- ' 

fenıden Bursa mahkesine g6n
derildikten sonra istlfal ettim. 
Karaca Bey, Gönan ve Bandır
mada avukatlığa bqladım. 

Sabık latanbul Milatantlti 
Hikmet Beg 

Bu muhitlerde tanındıtım için 
herkeı itlerini takip için bana 
veriyorlardı. Henlm bu muvaf· 
falcıyetim hasımlanmın gayzını 

tahrik ettiği için nihayet bir 
suikast tertip etmiflerdir. Dün 
öğle üzeri Bandirmade bllyük 
otel önilnden geçerken mu· 
hasımlarımdan fotoğrafçı Cev
det Bey arkamdan anmın 
lizerime hücum ederek beni 
ba~mdan yaraladı. Yaram 
tehlikeli olduğu için buraya 
ıeldim." 

Hikmet Bey diln ayrıca lı-
tanbul Müddeiumumiliğine bir 
iatida vererek kendisini yara
hyan hakkında dava açmııbr. h~sı M. Sakazof seçilmişler· basları da birer nutuk söy- ten itibaren korkunç, şiddetli 

dı~. Ayrıca muhtelit tali ko· lemişler ve hepsi de ayr.I bir fırtına çıktı. llıısyonlar da teşkil edilmiştir. sulh ve mukarenet temenni- Fırtına u zaman içind• cumhuriyet Bayramı I<: f ı B lk d d şehrin birçok yerlerinde ol· 

ı . on eransa a tı a an ev· lea"ınde bulunmuşlar ır.. d k Bu sene Cümhuriyet bayra-et d u ça tahribata ve bazı ka-
. ın en iki yüz mnrahhas iş· Nutuklardan sonra rıyaset zalara sebep olmuttur. Bu aunın bUtUn memlekette her 
tz·~ edecek, umumi celseler divanı intihabı yapılmıştır. arada caddelerde birçok aiaç- oeneklnden daha bllyilk mera-
~=İı ol~c~k, komisyon iç~- Konferansın mlltebaki celse- lar yıkdmq, buı dnkkJnların ıılm ve tezahllratla teaidi 

arı gızlı cereyan edecektır. leri Yıldız sarayında yapıla- levhaları kopmUf, ekaeriyetle takarrür etmiştir. Bu mllnaae-
Konf eransm Küşadı caktir. kiremitler uçaıuttur. ı betle An karada bir meraıim 

Ankaradaki Facia 
Tahkik Ediliyor 

Şimdilik Ustalardan Birisi Hak
kında Tevkif Kararı Verildi 

Bir iki ...an enel Ankarada •- h 1 k k •- ÇO• ız ı ve es inlemesin• 
ttlyler lrperticl bir facia o•m.- fırlad A>- • • lJı -y, 1•• IÇID ıava amelenia 
ltlr amele de.tere ile ikiye bllfl •• yüzü k~islln• kadar 
biçilerek ölmttOr. Muhabirimi- keıilmi9tir. Nihat 0 dakika 
:dn kııa bir telrrafı ile bil- ölmllfttir. 
dlrdiiimiz bu haber ctrahnda Bu f acianm tahkikatı MUd· 
dOn yeni tafsillt aldık. Facia deiumumi Muavini Ferhat ve 
ı6yle olmuştur : Emin Beyler tarsf ından mu· 

Ankara, 20 (Huıuıi) - EY- vaffakıye_t~~ icra edilmiıtir. 
Gönderdıgım resimde tahki· 

velce bildirdiğim feci hldiae k atı yapan HAkim Emin Bey 
iıtuyon civarında Fahri Beyin ve kafası ikiye ayrılan amele 
odun fabrikasında cereyan Nihat görllnrnektedir. 
etmiıtir. Facianın kurbanı İhmalinden dolayı hldiıeye 
olan amele Nihat büyük des· ıchebiyet veren KAmil usta 
tere makineaine odun verirken Müddeiumumi Ferhat Beyin 
ansızın deatere fırlamıf ve talebi üzerin hakim Emin Bey 
başına isabet etmiştir. Dcstere tarafından tevkif edilmiştir. 
,~ --~-==---==-:-=-=--========><=== 

Nelere Razı? ] 
.--~--~~~---------~----~ 

Doktor - Birşeyiniz yok. İçkiyi terkederseniz hastalı· 

juuz geçer. 
Ayyaf - Eyvah, ben de bir ameliyatla bu hast~.l:ktan 

kurtulurum diyordum. 
_ ...._ __ E.__:\'....:.V~elce hazırlanan program Konferan_sı_n"""m_.__e_şgu-l uowlaıu.ıcaıKt~ (Devamı 3 Claol ..,ıaPi ff proaramı hazırlanmı~tır.~ 

-~-~~~~_!____~~~~~~~~-



( Halkın Sesi l DABILI BABIBLIR 
Balkan Birliği Ve--.~.~---~----------------' 

Sulh Siyaseti Eskı idadi Beledi ye Kanununun Mavnacılar 
Batnldl, aon Hyahatln· 
den aulh ha•aıı içinde 
diln reri tlBndG. Buıln 

de yine ıulh ıaye1ile ça· 
htacak olan Balkan kon• 
feruaı açılacaktır. Halkın 

bize bu bahiı etrafında 
verditi fikir H miltalea· 
ları yazıyoruz: 

Celil Be1 ( K6çlka1••el711 Medreae 
.... k S) 

-Anupa medeniyetini btı
tln manaıiJe kabul eden yeni 
bir milletiz. Keneli laudutlan
mız içinde ıulh ve sllkliala 
bizden evvel yol alan ve iler· 
liyen medeniyet kervanına 

yetişmek için çok çahımak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için 
de büliln komıularımızla dost 
l'eçinmek isteriz. Bugtın dönen 
ismet Paşa da Yunanlılarla 
tarihi ve mlihim bir do.tluk 
yaptı. Yann açılacak Balkan 
Konferanaında da bu esaslan 
hazırlamaya çal14acaiız. 

* C...U 8. (Atlkallpafa Cami •kak 4) 

- Dilnya Urı>ten hıkmlf, 
aNnmııbr. BIUlln milletlerin 
ıulh içinde kendilerini clinle
miye Ye zararlanm telafiye 
ihtiyaçlari vardır. Balkan Kon
feranea Ye lamet P8f&Din ae
phati de bu ilıtiyaçlardan 

•otmUftur. l.met Pqanın ae
yahatiaden Ye Balkan Kon
fera1111Dclaa llayırb iatikballer 
bekleriz. 

Bellda iL Çarta•lla l.paaakçı 
.... 11 

- l.met Pqa dodluk ya
ratan ziyaretlerinden d&ndO. 
Busfln de Balkan konferansını 
açacak. Dllnyaaın aulhllnde 
biiyBk rolleri olan Balkanlı
lann bir aakaf altında dostça 
konupnalarından istikbal için 
pk hayırlı neticeler bekle
aebilir. 

* Necati 8e1 (Be•teklr Oamaa IOkak 42) 

- Biz aulhperver bir ..ıt
letb. TecaYlz hatır ve haya· 
limilden ıeçmcz. ismet P• 
mahu blyle bir saye Ue 
MJahat etti, Balkan Konfe
ruauu da buatın b6yle temiz 
Wr •elite ile açacaktır. 

.... 
o.-- Be1 (llcanthaae 

.... 11) 
..... ı. 

- Memleketi .. ia MD lfln
lerde aulb için çok hayırlı 

itlerin tezahtırene aabne olu· 
pr. Biltün dtıoya bir defa 
Mba bizim aekadar aulhper
ftl' bir .Wet olduiumuzu 
llrecektir. 

Mezunları T d J Şikayet 
Ne Yapacak a ili steniliyor ••• Ediyorlar 

Darülfünuna Hem Ka
bul Edildiler, Hem de 

Çıkanldılar 

340 aeneainde yapılaıı y•İ 
DarOJfünun Kanuna muc:IWı.e 
Dartılftlnuna ancak U.. ... 
zunlan alınacaktı. Maarif Ve
kli eti geçenlerde Darllflau· 
na g&nderdiji bir emirle (a28) 
ıeneıinden enel yedi MaeUk 
lda dilerden çıkan talebem ele 
bu ıene imtihansız olarak Da-
rlllftlnuna kal.al eclilecı ... 
bildirmit Y• yedi Haellk Wa
di mezunları da oar1111a .. 
kabul edilmiftl. Maa..... ita 
emir m&phem oldaja Afla 
Darülfunun DiYanı V el&llete 
telpafla mtıracaat ederek ta.
zibini iatemiftir. 

EYeliai ~ yeklJetten p
len bir emir lzerine darllfO-
nuaa yalnız yedi aeaelik u
kerf idadi mezualarile lmallb 
Harbiye mektebi memnlan-
mn kabul edlleceji, ita emıta 
aiYil idadi mumalanaa fhm 
il olmaclıtı anlafıhmfbr. 

Darillfllaua E•i•llti de din 
talebeden aim idadi mema
larmı çalararak keadileriai 
Darlllftbaundan çıkarmlfbr. 

Bu talebe, diba ltir taraftan 
Maarif Veklletine, dlpr 
taraftan da Devlet Ş6ruına 

m&racaat ederek manu kal
dıklan muameleden tlolayı 
tlklyette bulunmutlardır. 

Üç 

Mübaşirlik 

Münhale ( 150 ) 
Talip Var 

Mnddeiumumillkte mhlaal 
bulunan mfthqirlilder için ı.ir 
lmtilaan yapılacatı ilin eclft
•İftİ· imtihana fİrmek itin 
mllracaat edealerin adedi 
( iM) yl teca.ttz ettlli halde 
d&n imtihana yalnız ( 40) kiti 
fİrmİftİr. Şimclllik lltlddelu
mumilikte ocak Dç mlbqirlik 
mlnhaldir. imtihana penlerln 
kltıtları llç ıtın içinde tetkik 
olunarak kuanularm liateai 
ilin edilecek Ye en tok aot 
alanlardan içi derhal Yuifeye 
tayin edileceklerdir. 

Şehir Meclisi Daimi Encümeni Kanundaki Eksik 
Ve Aksak Noktaları Tamamen Tesbit Etti 

Ve Etraflı Bir Rapor Hazırlatlı ... 

__;• 

l•11hl ,,.,,lr .,_,... ifil.. lwlbıtle 

Haber aldıjıausa l'lre Be
lediyedeki f>aiml •clmeD, 
Belediye kuuau lberiacle tet
kikat yapmaktadır. Eadlmea, 
kaauada, buflnkG ihtiyaçlara 
rlre ltuı eksik Ye •oban 
aektalar bulmUf, bunluı tea
blt etmiftlr. Bu clmleden ola• 
rak kaaunun bazı maddeleri· 
nbı tadillae, bazılanma ela tef
airine lkum görtılmektedlr. 
T eıbit edilen eksiklikler ara· 
mula ;.tlwlAk " ebnlye bata
aı meseleleri de vardır. 1293 
ıenuiade yapılan Ebniye ka
nununun burtmkft ihtiyaca 
klfi ıelmecliii ileri atırlilmek
tedir. Bu lausuata bir de ka
nun llyihuı hamlanmlJ, An· 
karaya pnderilmiftir. 

Kanunda tadili llizumlu g6-
rülen maddelerden en mllbim· 
mi de Belediyenin bir banka 
tesia etmeaine ait olan mad
dedir. Buna nuaran her Bele
diye bir banka teaia edecek, 
bunun için umumi laualatuım 
ytıade betini ihtiyat akçesi 
olarak a)'ll'&cakbr. 

Staj gören Talebaler 
lıtanbul Adliyesinde ltaj 

pren Hukuk tslebesinin mik
tan ( 60) a baliğ olmuştur. 
Bunlar sıra Ue Müddeiumumi· 
liklere, l.tintak ve icra daire
lerinde birer ay Ceza ve Hu
kuk mahkemelerinde de birer 

latanbul Belecliy..W. bu 
.. ddeye rlre 1e11ecle ayıra-
-ta ilatiyat akçeai miktan 
iç J1z bin lira tutmaktadır. 
Daimi Enctlmen, bir hayli 
berca .,.. birçok mllhim ilıti
yapan olan latanbuJ Belecli
yealnla aenede birçok faiz 
nrclltl laalde her Hae but
~inden ( aoo ) bin lira ayır
masıaı muvafık bulmuyor. Bu 
h~ua iç ıGn enel Daimi 
Eftcl,mende latanlnal mo'_.. 
lannın fttirak ettikleri bir 
içtimada uzun uıadıya mev
zubaha edilmif, meb'ular bu 
f ad denin tadili için Mecliste 
tetebblite bulunacaklarını a6y
lemiflerdir. 

Haber aldığımıza a-lre 
Daimi EncDmen, Şehir Medi
ılnin 6nilmilzdeki tetrinisani 
içtimaında görüflilmek here 
yukarda ıayclıtımız esaslan 
ihtiva eden bir rapor laazırb
yacaktır. Encfimen, Şelair 
Meclisi için daha birçok yeni 
milzakere eaaalan hazırla· 
mıtbr. 

Arkadıfmı Vurdu 
Seyfettin isminde birisi ar

kadatı l.mail Efendiyi cııara 
yakmak meselesinden bıçakla 
yaralamıttar. 

buçuk ay staj 16rmektedirler. 
Stajyer talebeye ( tj()) ter lira 
Ocret verilmektedir. 

Paralarının Liman Şir

keti Tarafından Alın

mfını ileri Sürüyorlar 

Halter aldıtımııa 
•namlar Cemiyeti 

E Yerilmek &zere 
eti aleyhine bir 
ırlamaktadırlar. 

gire 
laUkO· 
Liman 
llylha 

Uyilaaımn esası tudur: Mav
-.cılar latanbul aahilleri ara
•nda nakliyat yaparlar; hazan 

nakliyata de-Yam ederken 
dfniz ortumda ttıccardan al
~ ani bir emir llzarine 
,akleriDi yapurlara boplbyor-

lı!!.~aa Şirketi bunu kendi 
da addediyor, mama· 

c:alarclan mavna yevmiyesi 
olarak 112 kun11 bir para 
akyor. 

MaYDacılar zahmet çeke
relc ,eki Y&pura kadar ıeti· 
riyerlar. e- mukabil para 
alaoakkm maYB& yemüye
leri de ellerinden sf cllyor Ye 
mutuarnr oluyorlar. itte mav
nacılar lauırlaclılrlan llylha
cla buna bir çare bulunma· 
slDI i.tlyecelderdlr. 

Zırbabk Buna Derler 
Mehmet, l.mall Ye yine 

Mehmet laminde 6ç kiti Ga
latacla Celil Efendinin dlkkl
ama taarruz etmifler, camla· 
nnı kırmışlar ve iddiaya gö
re de ( 139) liruını alarak 

· kaçmıtlardır. 

Hayat Pahalılığı 
Ticaret Odasına Göre 

Azalmaktadır. 

lıtanh•l Ticaret Odasının 
hayat pabahhj'ı bakkında 
yaptıjı bir iatatiıtiğe g6re, 
hayat 191.C aeneıi yilz itibar 
edildiilne g6re l 931 senesi 
temmaa ve atu.toa aylarında 
l 187 ye 1170 e fırlamıtbr. Bu 
rakamlara nazaran hayat tem
muz ayına nazaran ağustos 

ayında ytlzde iki kadar ucuz
lamıfbr. 

llpullu Fabrikası 
Alpullu teker fabrikuı bu 

Hne ( 1508 ) nron teker çıka
racaktır. 

Günün Tarihi 

Bulgar Gazeteci
leri Şehrimizde 
Eıbak Ziraat Nazırı M. Grigor 

Vaafliefin riyaHtinde Bulgar wa• 
ıetecilerlnden mürekkep bir 
heyet dün tehrlmlze relmlşler ve 
iataalyonda Matl.uat Cemiyeti, 
Belediye, Ticaret Odaaı, Fırka 
ve Vlllyet mümeaaillerl tarafın· 
dan iıtikbal edilmiılerdir. 

Heyet fU zentbn müte4ek• 
kildir: M. ve Madam Grigor 
Vuilief, Ajana Müdiri umumlal 
M. Trayko, La Bulgarie gazete1l 
aermukarriri M. Nikolayef ve 
zevce1i, Matbuat cemiyeti relıi 
muavini M, Tanef, M. Zagoref, 
aabık nazırlardan M. ve Madam 
Statef, Matmazel Vaneva. 

Gazeteci misafirler otomobil· 
lerle dotruca iatirahatlerine 
tahaia edilen Perapalıil olteline 
gitmişlerdir. 

latanbul Matbuat Cemiyeti ta
rafından dün gece Bulgar ve 
Yunan mealekdatlarımız terdıne 
milkellef bir ziyafet veriln İft:r. 
Ziyafette samimi ve doıtane nu• 
toklar aöylenmiıtir. 

Hariciye Müsteşarı 
Hariciye Vekilt.ti Müateıarı 

Numan Rıfat Bey, dün Eıe vapura 
ile Avrupadan ıebrimize l"elmittir. 

Rakı istihsali 
Yapılan bir hesaba göre Tür

ldyede 97 rakı, 302 tarap, 37 
konyak ve lik6r fabrikası vardır. 
Ba lmalltbaaeler bir aenede 
6,607,39S kilo rakı iatihsal etmlt
lerdir. 

Tutun Faciası 
lzmirde tiltiln Hbflara bir 

fada teklini almıtbr. Bir ok! a 
tGtln ( 80 ) kurufa kadar düt
mlıtür. 

932 Bütçesi 
Gelecek 932 aeneai biltçesiıı

de GGmrilk verl"iainin S6 m yon· 
dan 53 milyona,lS milyon hh nin 
edllen Kazanç vera-fainin 13-14 
milyona, TütDn fnhisari varida
tının da 24 milyondan 21-22 mil· 
yona lndirilmeai muhtemeldir. 

Zahire Borsasında 
Son i'Ünlerde fındık, tiftl!c, 

deri gibi mallar üzerine ntı,lar 

arttığından Zahire B~r.suının 
varidatı çotalmıştır. 

icra Ve iflas 
icra ve lfliı kanunu projeıl 

hakkında Ticaret Oda1mda eakl 
icra Daire1i reiai Refik ve Koca
eli meb'uıu Salihattin Beyleria 
ittirakile dün tekrar bir ~toplanb 
yapılmaf, toplantıda kanun pro
jeıinin heyeti umumiyesl ihtiyaca 
uygun l"ÖrülmGıtür. Yalnız icra 
lflbta ıGrat ve zaman meseleleri 
nazarı dikkate alınarak projeye 
bazı kayitler ili•e1i takarrlr 
etmittir. 

Karısmı OövmUf 
Galata'da Dalmaçya otelin

de oturan Madam Olga ko
cası Vis tarafından d&vtıldO
ğlnli iddia etmi1t tahkikata 
başlanmıttır. 

So11 Posta'nııı Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Avukatlar 1 

h IC.omtu - Haiu S., ... Gel Hainle bir 1 2ı KomtU - Huan Bey... Şu 
6a111elim. ,ereyor •••?Çok dm adamchr. 

aYUkata ı a: Ha1a Bey - Ôyle mi? Çok bilir ba... 
Acalta H ....... ae blll,or? 

4: Komp - HuaD Bey, bu avukat y..i 
laarfleri biliyor, ulaclm mı Yeni harfleri .•• 



1 : ' ... ._,.._ ·~ 
:....." -- - . 

- Hergün ~ 
Şehirler 
Nasıl 
Çalışır? 

,. -· 

----- Selim Rağıp 

. Başvekil Paşanın Peıte 
zıyareti mlinasebetile Ege 
•apurunun Venedik limanina 
Uiramuı, ıahun' bana birçok 
teyler öğretti. V e~ediii ıimdi· 
ye kada b' v v 1 r ır eglence ve eg· 
enceıind b k h' b' düş· . en aı a ıç ır ıey 
ola~oııyen neşeli bir ıehir 

d 
.. a tanırdıoı. Tarihin ken
ısıne y d' 

Ier · . . a •gir bıraktı it eser-
: b 1 istismar etmesini bilen ve 
l u es~rlerin getirdiii varidat
ka Yaşıyan Vencdik gibi bq-

a bir yer daha yoktur, zan
nederdim. 
' F ~kat gördüm ki, Venedik, 
bugünun hlkim dtııüncelerlne 
kendini kaptırmış, munhasıran 
•tisini düşünüyor. Bu endişeyi 
her adım atışınızda ıörllp 
!,duyabilirsiniz. Sandaldan ka
~aye çıkarken rıhtıma ayak 
pasışınıza yardım etmek için 
)el uzatan adamın avuç aç11ın
~a, eşyalarına ytızlerce liret 
'fl~t etiketi koyan dtıkklnqpJD 
)bırkaç saniyelik bir pazarlik· 
;t.ıı aonra bat döndUrllcl bir 
(İcat yapıtında, velhasıl laer 
bal ve edasında bunu hisae
_.dersiniz. 
1 Venedik, İtalyanların iddia
ıına göre, Adiryatik denizlain 
İncisidir. Limanın delambaçlı 
.nıethalinden aemi ile tebre 
?'aklaşan bir yolcu için bu 
söz, buyuk bir iddiadır. Fa
kat karaya ayak bastaktaa 
aonra bir hakikat oldutunu 
teslim edersiniz. 
( V enedik birçok adacıklar
dan mürekkeptir. Etrafıni 
çeneliyen kara parçalan ba
,riç, blızat kendiai bir adadır. 
Öyle bir ada ki, aokak yerbal 
alan ince ve dar kanallarile 
birçok cllzlilere ayrılmıttır. 
Fakat bu adanın her tarahnı 
ayakla do ''ltak ta mnmktın
dür. 

Fakat, Vene dili l nttın di· 
ter medeniyet merkezlerinden 
ayıran başka bir husuaiyet 
vardır. insana derin bir huzur 
•e emniyet hiui veren bOytlk 
hir hususiyet: Venedikte oto
naobil ve araba yektur. Onun 
içindir ki ekserisinin genifliği 
iki metreyi geçmiyen dar 
aokaklarında, geniş 'H tarihi 
meydanlarmda korkusuzca, 
ezilmek, çiğnenmek helecanı 
duymaksızm gezebilirsiniz. Bu
rası, medeniyetin bugün için 
en korkulu levazımı haline 
ıelen nakil vasıtalarından 
kendini kurtarabilmiştir. Bu 
hir mazhariyettir. Fakat ta
biate medyun olduğu bir 

ftlazhariyettir. .. 
Avrupa kıt'asımn herhangi 

bir noktasına ayak basan bir 
1 tı ide ilk hAsıl olan his, 
tic.detli bir hiddetle karııık 
derin bir infialdir: Bunu kendi 
llefsimde tecrübe ettiğim için 
llıisali umumileştirmekte beis 
törınedim. 

Fakat muhakkak olan şudur 
ki bugün bizde, seyyah celbi 
lşlerile meşgul olan zev · • 
Ya seyyah denilen adamı.ı 
ruhi haletini bilmiyenlerdir; 
tahut ta bu haleti bildikleri 
fi~lde ne yaptıklarından ga· 

1 bir nevi oyalamacılık iti 
~~Pan kimselerdir. Her iki 
~c!irde de, ben, kendi he- 1 

l Dnama 7 lnel ıayfada ) 

• Aldamnagınız • 1 

1 - faıanıa ylıcle yils laaldkat ıannet
tlti ıey bile yaahı olabilir. 

2 - Size iki kere iki dört ecler elerler. 

Artık bundaa daha muhakkak .. , nr mı? 

3- Fakat ikileri yanyana yaa:araanız iki 
kere iki yirmi iki de edebilir! 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

ALMAN YADA 
Sosyaliatler Fr•• ile 
Banımak Taraftandır -

Berlia, 19 (A.A.) - DIHl· 
dorf ile ~erfeltte l:.ulunaa 
Spyalist fırkalan bu akpm 
Almanya ile Fraua aruıncla 
bir yakınlık teıifl Jel.inde 

birçok içtima aldemiılerlllr. 
Bu içtimalarda hazır lta

lunan meb'ualartlaa Sonlmu 
bir nutuk alyliyerek Fraa
sıı - Alman tetrlki mesai•l 
berinde ısrar etmit ve 
Franaı& efklrı umumiye-
aine endi.. ver•• F qizm 
cereyanları aleyhinde dz 
aöylemiştir. 

Franıız Sosyaliat fırkuı 
namına meb'us Grumbah ıöı 
alarak milyonlarca Almanı 

işaiı bırakan buhran karıı· 
aında Franuaın Almaoyaya 
imkln niabetinde yardım ede
ceği kanaatini ' izhar etmittlr 
•• ( Harzburı ) ta aktedilen 
bir içtima canumda biuat 
( Hitler ) in bile bir F rauız 
Alman tqrikl m .. aial lehinde 
bulundujıınu habrlatmlflır. 

Ankarada Tıp Mektebi 
Ankara dan bildlrildiiine 

g3re Sıhhiye Veklleti Anka
rada bir Tıp fakllltesl açmak 
için tetkikatta bulunmaktadır. 

Maarif Vekili 
Birkaç gündllr tehrimizde 

bulunan Maarif Vekili Eıat 
Bey bugün Ankaraya gide
cektir. 

Mahmut Esat 
Bombardıman 

Bey 
Ediyor 

Eski Adliye Vekil~ Masonların 
Milliyetçi Olmadığı iddiasındadır 

lz.ir, 19 (Huıuıt) - Mahmut Esat B. Anadolu ıuete
aiDde muoalann ftıtada uama operat&r M. Kemal Beye cevap 
yermekte devam ediyor ye diyor ki: 

..Muoalann hqı Kemal B. "Mahmut Esadı biz tanuu" 
diyor. Bundan ne çıkar. Bea hundan korkacak cibilliyette bir 
adam deiilim. Söyliyeceği varsa açık saylesin. Milletimden 
bqka kimseye verecek hesabım yoktur. Allalıa bir kuru can 
borcum var, işte okadar. Mason olmak hiç bir zaman benim 
~~mdan ıeçmedi. Masonluiu atreadiğim ıtındenberl mille
tımın menfaatleri namına M•onluğa cln,man oldum ve tek 
bqır.ıa olsa. ~a ?na dUımaa okalacağım. Servet Yesari Bey, 
Masonluk gızh bır teıekktll cleiiJdir, diyor. Masonluğun adı 
?~küm~te "TUrk Yükselme Cemiyeti" olarak bildirllmiıtir. Bu 
ısım aibnda Masonluğun IO&hiyetl saldanmak iatenilmiftir. 
Tıpkı Yahudi Beneberit Cemiyetinin kendisine Milliyetçi 
Tnrk fıkuı demesi ııibi. Senet B.y en milliyetçi olan ln
~. milleti~ Muoa oldujıllıp a6yl8yor, ~ dojru. ÇthakO 
faaiJı• milleti Muonluğunu ı.tllicılıfa bir .uıta olarak lruJ. 
lamyor .• İngiliz Masonlufale kardq olan Törk Muonluju 
nuıl bır tehlike kal'fWnda l>ulunduj'unu bununla pek iyi 
anlıyabilir unınm." Atlnıın 

Şüpheli Ölüm Kaybolmuş! 
Genç Bir Kadın Birden· Bir Memurdan Kaç Gün-

bire Ölüverdi dür Haber Alınamıyor 

Sirkecide dit tabibi Ahmet lımir, 20 (Huauıi) - Zira-
Rıza Beyin hizmetçisi 20 yar at Bankası memurlarından Nu-
lannda Melek Hanım, dtla rettin Bey para tahsil etmek 

birdenbire haatalanmıt dok· için bet glD kadar ey. 

iNHiDAM 
Bir Ev Yıkıldı, Üç Kiıi 

Yaralandı 

Ankara, 20 (Hususi) - E.
velkl ıece sabaha kartı Hacı 
Muaa mahalleainde feci bir 
inhidam olmuı ve bir aile 
aakaz alhnda kalmıitır. HAdi
.. ıu şekilde cereyan etmit
tir. Hacı Muaa mahallesinde 
harap bir evia ıahibi olan 
Fatma Hanım evinin tamiri 
içla Nazif Ye Mustafa iımin
de iki ustaya mfiracaat et
miftir. Bu ameleler evin alt 
katını geliıi g6zel s&kmilıler 
ve )Azımgelen tedbirleri alma
dıkları için ev sabaha karşı 
bllytık bir gtırnltn ile çök
mllıtilr. Evin üst katında ki
racı olan Hariciye VekAleti 
batkitiplerinden Osman Rew 
fet Bey refikıw ve çocuktan 
muhtelif yerlerinden yaralan
mıtlardır. Çocuklann ikisi iki 
saattabarrlden sonra ankaz 
alhnbndan çıkanlmıştır. Os· 
man Refet Bey nllmune has
tanesindedir. 

Tahkikatı blkim Emin Bey 
tarafından yapılmış, müddei
umumi Ferhat Beyin f alebi 
(lzerine Mustafa ve Nazif us
talar te•kif edilm iştir, 

Balkan 
ransı 

Konfe
Açıldı 

----tor SUrenyan ve Efendisi ve) Detfrmeadereye ıitmft, 
olan Ahmet Rıza Beyler tara• fakat bindiği yeni beygir ba-tı bot olarak geri dönmllıttır. (Bqtarafı l inci aayhda) 
f ından muayene edilerek Ar Bu ıarip Taziyet kay muhta- Bunlardan başka harı, mü-
nalıçeşmede Cermeoyaa baa- rının naıan dikkatini celbet- nakallt ve ııbbat meselele-
tanesine kaldırılmış, fakat mit, telefonla vilayete haber rinde de mütterek mesai tarı-
orada birden bire ölOvermiftir. vermiıtir. Tahkikat yapılmak- lan tesbit edilecektir. 
ÖIDm •üpheli görilldOfv D için !•dır. Nurettin Beyı'n ne oldu- Konferans · t' 1 d tB~ıtarah 1 inci aayfada) Y - ıç ıma arın a 

Polis müdüriyetinde bulu- :c~ea;:e;t~M;;o;r~g;a=k;al;:d:;:ır:ıl;m~ış;:t=ır:::. :::::::::gu::·:::nu=a=i=le::sı:.· :di:e :b:il:m=:em=ekt;:c;:di;;;r~. ekalliyetler meselesinin bara-
n an eski bir ceviz ağacı da f • '\ retli mllzakerelere aahne ola-

Fırtına 

kökünden kopmuıtur. Bunlar- • • 1 f l• cağı anlaşılmaktadır. 
dan bqka yangın yerlerinde /sfer /nan S er ı nanma f Bu meoele etrafında dnn-
salaş ve kulnbelerin mllhim den itibaren Sırp ve Bulgar 

Telgraflar Edisonun 6lll- adamı, iki ay evvel çeli;x,; murahh ı d 1 
bir kısmı yıkılmıf, buralarda •• as an arasın a temas ar münO haber veriyorlar. ince toz haline koyan ba 1 t F k B 
Oturan al

.leler gece yansı b ı b f amıı ır. a at ulgar Edison kadar u me- yen ir makine satın b 

Y
agv mur altmda açıkta kalmıt· d h' ı k eyetinin ekalliyetler işinde 

lardlr. 

eniyete ve insanlığa ız• a ma istemiş. Bu maki· hiçbir fedakArlığa katlanmı-
met etmiş bir adam az· nenin fiatl 60 bin lira 
d G d 

· k l yacağı anJ .. ılmaktadır. 
Henüz: nüfus zayiatı olup 

olmadığı malüm değildir. 
Fakat fırtınanın denizdeki 

tesiri de büyük olmuştur. 
Limanın ve Boğazın muh

telif yerlerinde birçok kua· 
lar olmuştur. Ezcümle Hay
darpaşa önünde blr vapur 
demirini taramış, Y eniköyde 
de bir sandal batmışbr. 

Bu arada Kadık6yde batlı 
olan bir kömür kayığının 
da balatları kopmuş, kaya· 
Jann tızerine çarpmlf Ye 

parçalanmııbr. 

ır. eceyi glln iıze 8 • imit. fakat Edisonun bu .,. 
bederek gUnleri uzatan makineyi almak için pa- Başvekil Ankarada 
odur. Bize sesimizi işit· rası yetişmemiş. Bunu ha· Bqvekil lımet Paıanın bu-
tiren odur. Telgrafı bulan ber alan f ord bu makine• gün akşam trenile Ankaraya 
odur. Vaşington imtiyaz lerden bir tane alıp Edi- hareketi muhtemeldir. 
ve ihtira beratı ıubesinde sona hediye etmiş. 
yüz binlerce ihtira beratı işte Amerikan gaıe-
vardır. Evde ve bayatta 
huzur ve rahati temin için telerinde tesadlif ettiği· 
gördDğilnilz biltlln fenni miz acı ve inanılmıyacak 
kolaylıkların mubterii o- bir hakikat. En bUyilk 
dur. Binlerce kifiye mil- adamını parasız öldllren 
yonlar kazandıran odur. bu cemiyetin kadirfinas• 

Dlhıyanın bu en bOyllk htına, artık, '*' /na11 lmr lnanmal 

Ekmek Fiatı 
Belediye Narh Komisyonu 

tarafından ekmek altı kurut 
otuz paraya indirilmittir. 

Havuz Yaptırllacak 
Ankarada halkın yUzme 

ihtiyacım temin için lstasiyon 
cfyannda bir baYUS inıa11 

dDelalllmektedir. 

•• 
Kısası 

Ahmet Ihsan Bey 
Ve 
lv!atbuat 

. P. S . 
. ismini duymutsunuzdur: 

Bır matbaacı Ahmet İhsan 
Bey vardır ; bu zat tabst 
te,ebbüsile, büyük ve 'modern 
~ir matbaa yapmıttır. Sayılı 
ıt adamlarımız arasında, Ah-
met ihsan Beyin muvaffaki· 
yeti .~ençler için iyi bir örnek 
olabılır. Buraya kadar mllna· 
kaıaya değer bir nokta yoktur. 

Fakat aynı matbaacı Ahmet 
İhsan Bey, Ttirk matbuatlDID 
~n.him bir. ~knil olarak ıe
çınır, kendıaıni gazeteci zan-
neder ve ettirir, bunun
lada kalmaz, edebiyat Alemi
ne de sokulmıya çalıfll' tabü 
olduiu bir mecmuanın' ede-
biyatı cedide zamanındaki 
°!uvaf!akıyetindc edebi bir 
Jıiuesı olduğu vehmine dllfer 
maruf"Serveti Fünun,.edeb:y.: 
bnı, .Adeta . bir Ahmet Ihsan 
edeb~y~tı gıbi göstermek ce
saretim taıır. 

Be~ büyük harbin ikinci 
senesınden, yani on bet ae
nedenberi gazetelerde çallf"' 
tı~. İçinde yazım çıkmıyaa 
hır tek gazete yoktur. Mat
buat ailesile içli dışhyım. Fa
kat on beı senedenberi, bu 
~hmet İhsan Beyi, bir kere
cık olsun hiçbir gazete idare-
hane~i?de görmiit değ' lim. 
~abıalı yokuşundan inip çıktı
gıoı görenler bile nadirdir. 
Yevmi gazetecilikle bu zabD 
yakındaıı ve uzaktan hiçbir 
alakası yoktur. 

Ôtedenberi çıkardığı "Ser
~eti Filoun" mecmuasıoa ge
hnce, T evfık Fikretin, Mah-
~ut Sadıkm ve eski, yeni 
bırçok edebiyatçılarm ve mu
harrirlerin elinde kaynayıp 
soiuyan bu edebi çorbada 
da Ahmet İhsan Beyin bir 
tek kaşığını bulamaUIDIZo 
Bir konserve kutusu etiketi 
basmakla bir mecmua çıkar
mak arasında, gaye itibarile 
hiçbir fark görmiyen bu 
matbaacı, otuz senedenberl 
Türkiyede güzel bir mecmua 
bile ortaya koymUf değildir. 

Yanlış, eksik ve kMI 
tercüme ettiği birkaç romP 
da, hangi bir lise talebe
sinin tenkıdine mukavemet 
edemiyecek kadar çürük ter 
lerdir. 

Fakat bu matbaacı, nerede 
bir matbuat meselesi, hatta 
bi edebiyatı cedide bahai açı
lırsa hemen söz alır, kendine 
bir devrin, bir zümrenin Adeta 
mümessili süsünü verir, llkır

dıya karışır ve söyler. Tevfik 
Fikret Türkiyeye bir "RGbaba 
.şıkeate" hediye etmiştir ve bu 
eser, elbette "Serveti Fnnun 
bağının mahsulildür. " 

Fak at Ahmet Ihsan Bey, 
bu bağdan ikinci bir Degir
men?ere bağı çıkarmııtır. Bu 
Degı~mendcre bağının Tllrk 
edebıyatına nasıl bir mahsul 
hediye ettiğini bilmiyorum. 

Geçende toplanan Matbuat 
kongrsi, Mecliste gazeteler 
ale} h ·ne beyanatt~ bulundu-
ğundan dolayı Ahmet lbsaa 
Beye alenen teessür beyaa 
etti. Bu kafi ırelmez. 

Matbuat ailesine kapıdaD 
değil, bacadan giren ve Ttırk 
gazeteciliğile hiçbir alakuı 

olmıyan Ahmet İhsan Be}• 
mesleğinin adanı öğretmek, 
yani bir matbaacı olduğunu 
hatırlatmak ve otuz senedir 
matbuat ocağman etrafında 
gezinen bu yanaomayı Mat• 
b ·at Cemiyethı..ıc."l, k meu. 
ilu aç etmek Jizuııdır. 



4 Sayfa 

~'--klı_e_m_l_ek_e_tt_e __ S_p_or ___ ıı 
Balzkesirde 
Heyecanlı 
Bir Müsabaka 

Cuma rünll tsalıkeelrde yapı~ 

\an •p•r maçıntılan dtln kı•a 
ltir telıraf haberi olarak yazmıı
bk. Muhabirimiz bu heyecanlı 
maçın taf•ilibnı tıla göndermiıtir, 

yazıyoruz: 

Balıkeair, ( Hususi ) 
Balıkeıirde dört haftadan-
beri devam eden nııntaka 
kupaıı maçlarının birinci • dev-
reıinin ıon maçı cuma günü 
idman birliji-İdman yurdu ta-
kımları arasında icra edil
miftir. 

Güalerdeoberi her iki kultip 
bu maç için çalatıyorlardı. 
Saat bir buçukta evvelA her 
iki kulübün ikinci takımları 
milsabakaya başladılar. Birinci 
devrede ııfır sıfıra berabere 
kalan ldiçükler ikinci devrede 
rilq&rı da lelalerine alan İd
manbirlikliler üatüste iki gol 
atarak ıallp golmitlerdir. Sa
at ftç buçukta birinci takımlar 
aahaya çıktılar, keaif ve iki bine 
yakın aejirciler tarafından 
uzun uzun aikıtlandllar. 

idman yurdu Ankara ienç
ler l birliğinden " lrf an ,, ile 
takımını takviye etmiş Ye eaa
ıen yüksek ~olan kadrosunu 
daha fazla kuvvetlendirmişti. 

Buna mukabiJ idman birli
ti de evlendiği için Futbulü 
terkeden İzmirli Ye sabık F e
nerbahçeli " Şevki ,, Beyi bir
kaç ekzerıizden sonra tekrar 
takımın kadrosuna almıfb. 
Saat dörde on kalarak mnsa
bakaya baı1andı. ilk on daki
ka İdman yurdunun sol açık
ları ve İrfanları vaııtasile 
ıaptaiı sıkı hlkumlarile geçti. 
Fakat gitgic' • oyun Birliğin 
lehine bir cereyan alıyordu. 

Yirminci dakikada hakem 
Y . rd aleyhine bir firikik 
cezası verdi. İsmailin attıiı 
ııkı bir şilt kalecinin elleri 
arasından direğe çarpıp az 
ileri düştü ve bu eıoada yıl
dırım gibi yetişen Birlikten 
Kemal ilk golü kaydetti. 
Otuz beşinci dakikada Şevki 
Bey güzel bir ııyrılıtla ikinci 
golü de Birlik lehine kaydetti. 
Bundan sonra Yurdun müte
madi hücumlarile ve Birlik 
mUdafaasımn cansiparane o
yunlarile birinci devre bitti. 

ikinci devrede her iki takım 
da ufak buı detitfklikler yap
mıfb. Dltilk öter ötmez Yurdun 
aoldan inkltaf eden uri bir 
akını .. MGnürilo ., uzun ttir 
•urutile bertaraf edildi. Yedi•cl 
•aklkada Birlikten " Aıa ,, kark 
pastan çektiti çok falıulu b]r 
lturun]a Gçüncil golil, yirminci 
•aldkada •at açık Arif ırüzel bir 
aıyrıhtla dardilneü golü kaydet
tile•. Birlikten müdafi " Münir " 
bu arada birkaç tehlikeli akım 
tek batına kurtardı. 

Otuz beşinci dakikada Aga
dan Şevkıye, Şevkıden Ke
male aiden seri bir kombine
zondan ıonra Kemal ftat 
1&ğ zaviyeden çektiii bir 
ıntle beşinci goltı de takımı 
hesabına kaydetti. Artık se
yirciler heyecandan yerlerin
de duramıyorlar. Siyah be
yaz güvercinler uçuyorlar .. 
Hakem Kadri Beyin gtızel 
idaresi olmasa müsabaka ya
rıda kalacak. Favuller çoğa
byor.. Kırk ikinci dakika~a 
ıağ içten birinde bir ptts 
olan merkez muhacim Şevki 
altıncı iOlil de attı ve Uç 
dakika ıonra da oyun hitam 
buldu. 

SON 

HANIMTEYZE Adanadaki 
Memleket Haberleri 

• 

Kadınların Yaptı- i l s o N M o o A PAL T o M o o ELLER ı 1 lf/Qs 
ğı En Büyük Hata ..__., __________ . _________ ___. IDavası "--

K 1 K 1 b k y Adan;.ı (Huıusi)- Ağa 
oca.arımzı 11 1 apmaym Hulusi ve alacaklılardan Sa 

Dün çocuklarını sinemaya 
götürdüler. 

Filimde bir tilrlü kendisine 
münasip bir koca bulamıyan 
bir kraliçeden bahsediliyor. 
Kıraliçe glizeldir, sevimlidir, 
servet ve ihtişami vardır. Fa
ka t kocası yoktur ve bundan 
dolayı bedhahtır. 

Nihayet genç ve v,üzel bir 
Kont bulunuyor. " Kıraliçenin 
her sözüne, her emrine itaat 
etmek tartile ,, bu Kont 
Kıraliçe ile eYleniyor. 

Kontun saraydaki vazifesi 
yemek içmek, tenis oynamak, 
ata binmek ve bilhassa Kıra
liçeyi memnun etmektir. Fa" 
kat ıarayda bir harem hayatı 
yafamıya mahkfimdur. Hiçbir 
hllrriyeti yoktur. Kıraliçenin 
emri olmadıkça ıaraydan çık
maya bile mezun değildir. 

Hayata ve bUrriyete alıtmış 
olan erkek, bir kadının en 
blyik saadet tellkki ede
cetl bu yaziyete tahammll 
edemiyor. layan ediyor Ye 
htırriyetini istiyor. 

Kıraliç onu aakerlerile, jan
darmasile yola ietirmiye çalı
ııyor. Fakat her tazyik ted
biri onu biraz daha asi yapı-
yor ve nihayet Kıraliçeyi çok 
seven Kont, qkına da, saraya 
da, refah ve lükse de veda 
edip kaçıyor. 

Bu bir fantazidir, fakat er-
keğin psikolojisini göstermek 
itibarile kadınlar için ibretle 
seyre değer bir filim. 

Kadın erkeği de kendi 
mevkline dllşftrerek ondan 
intikam almak ister. İradesiz, 
onun her emrine itaat eden 
kılıbık bir erkek, birçok ka
dınlarca ideal bir kocadır. 
Fakat erkek karısından 
evinden evvel hürriyetine 
aşıktır. Tazyik onu ıindirmez. 
Eo kJıbık görünen kocalar, 
evin dışında en ziyade hovar
dalık eden erkeklerdir. Kılı-
bık erkek ya sahtekArdır, 

yahut manen 6lmnıtttr. ikisi 
de bir erkek için felAkettir, 
böyle bir erkekle yafamak 
da herha!d- aranacak bir
şey değildir. 

Kocalarınızın pıikolojiıini 
ihmal etmeyiniz. Erkek çok 
tazyıka, çok ııkıttınlmıya ge
lemez. Nihayet patlar, evi de 
yıkar, aileyi de. 

Onun için dikkatli olunuz 
ve kocalarınızı kılıbık yap-
mayınız. 

• Bebekte Cemil Beye: 
.. Yeni nişanlandım. Nişan

lım dansa çok meraklı, tedan
aanlara, balolara, danalı eğ
lencelere gitmek için can 
atıyor. Benıe danstan hoşlan• 
mam. Daha doğrusu danset
meılni bilmem, nitanlımın 
bqkalarile dansetmeıi de bo
tuma &'itmiyor. Neyapayım?,, 

Nifanlımzı daoı~tmekten 
menedemezsiniz. Bu, onu en 
bnynk ve masum zevk~den 

" mahrum etmek demektir. 
Hayatımız mademki danıı 
zaruri kılmıtbr. Size duten 
•azife dansı öğrenmek ve 
niıanlınıza refakat etmektir. 

Hanımte_qu 

Bu suretle mıntaka kupuı 
maçlarının birinci deneıinde 
16 puvanla ldmanbirliği bi
rinci, 14 puvanla ldmangUcli 
ikinci, Yurd ve Kolordu ta
kımlan da llçtlncn olmuılardır. 

Uu milpHebetle ıu noktayı da 

Bu sene kış için yapbraca&1nız paltolar için yukarki modellerden birini seçebilirsiniz. 
Bunlar, ıon modaya muvafıktır. Geçen seneden kalmış paltonuza, bu ıene pek moda olan 
bir astragan yaka geçirtmek auretile, yeni bir paltoya da sahip olabilirsiniz. Bu yaka için 

de bu paltoların yakalarım model ittihaz edebilirsiniz. 

MASA ÖRTÜSÜ 

Nefis bir masa lSrtliıll modeli. Bunu kendiniz işliyebilirsi

niz. Maaanın biyüklüğilne g6r• bunu da bOyllltünüz. Büyü

yünce daha güzelleşir. 

Her Ev Kadını Neler Bilmelidir? 
Bu notları keeip deftere ya• 

pıtbrıuız, en dar zamanınızda 
itinize yanyabill. 

Kömür Tozları 
Kömürlükte kalan kömilr 

tozlarını toplayıp biraz kül ve 
su ile karııtırır, ufak yuvarlak 

toplar yaparıınız, bunlan 
mangalda veya ocakta k~ 
mürle karıttırarak kullanınıL 

Hem ateşiniz daha çok devam 
eder, hem de kömür tozlarımz 
bof& gitmemiı olur. 

• 
Halıyı Temizlemek için 

Halılarınızı yeniden çıkarma 
umam geldi. Halınızın Uze
rfnde yai' lekesi veya batka 
bir leke varsa ıöyle temiz· 

hatırlabrız: 
MUlt takıma btlyük manaffar 

ihtiyar edilerek celbedllen an
tren8rilıı Anadoludaki •por cere-
1anlarını yakından tetkik ederek 
Milli takıma ıenç uzuvlar ayıra• 
catını raııetelerde ve Futbol 
Heyetinin tebllılerlnde okuyor-

leyiniz: Halıyı bir tahta satıh 

üzerine tersine yayınız. Leke 
olan yeri ıslak bir süpürge 

ile kuvvetle ıüpürünüz. Halıyı 
iyice geriniz ve lekeyi yere 

vurunuz. Lekeli yer ıslandık
tan ıonra öylece 24 saat 
bırakanız. Birşey kalmaz. .. 

Tuzun Faydası 
Tuz evde bir çok faydalı 

ıekillerde kullanılabilir. Et ve 
ya balık temizleyeceğiniz za-

man tırnaklarınıza tuz ıOrer
aeniz rengını kaybetmesine 
mAni olur. Pirzola filan pişi-

rirken, ateşin Usttıne biru tuz 
atar1&nız1 atq parlar ve kuY
vetlenir. 

duk. Futbol menimi bulftl ettıtl 
halde antrenör Efendinin el&n 
latanbuldan ve ı.tanbulun inhl-

aarda bulunan birkaç kUibOnün 

oyuncularından aynlmadıjını te
uı6fle ıörilyoruzl 

iti. All 

Kavga Eden 
Çocuklar 

Çocuk Niçin Kavga 
Eder? 

Çocuklar çabuk sinirlenir, 
çabuk kızar, çabuk kavga 
edrler. Çocuğunun veya ço-

cuklarının kavgasına karii 
ananın babanın hareket hattı 

ne olmalıdır? Biz ekseriyetle 
ya kavga edenleri ayırır, iki
sine de birer tokat atar, 

onların yapamadıklarını biz 
yaparız. Yahut birisini diğe
rine karşı himaye ederiz. 

Halbuki her anamn baba
nın en milhim vazifesi, çocu-

gu ve çocukları kavgaya 
sevkeden sebebi bulmak ve 

ekseriyetle kavgaya karışını· 
yarak neticesini beklemektir. 

Çocuk niçin kavga eder? 

Bunun muhtelif sebepleri 
vardır. Ya, çocuk, o gOn fe-

na. muamele görmüş, kızdınl

mıttır. O takdirde kabahat 
onundur. Çocuğu teskin et
mek lizımdır. Hiç anlama-

dığımız sebepler çocuğu tah
rike kifi gelebilir. 

Yahut ana baba iki kardeş
ten birini diierine tercih et

mektedir. Bu takdirde izzeti 

nefsi rencide olan çoçuk in
tikam fırsatları arar. İntikamını 
da ekseriya kendisine tercih 
edilen çocuğu kızdırmak, sinir-

lelmek ve Uzmekle alır. 
Bu ıebepten çıkan kavgalar 
ana babaya Adil olmayı öğ

retmelidir. 

Çocuğa verilen gıda da 
onu sinirli yapar. Ekseriya 
çocuk kendisine verilen ye
meiJ yemez, biz sinirlenir. 
onu yemepl hitirmiye mec-

Beyler tarafından sindikl 
azilleriJe duçar oldukJar1 z 
ziyanların sindiklerden taz 
nine ve emvali gayrinıen 
müzayede ve ihalelerinin gı 
rikanunf tekillerle yapıl 
ve hatta fabrika gibi b 
emlak ve arazinin tescil e 

meksizin satılmıt olmasmd 
dolayı bunların fesih ve ipt 
Jine dair yine sindikler aley 
lerine açtıkları tazminat d 
vaJarile altı seneden b 
masanın leh ve aleyhin 
ikame edilmi~ olan tic 
davalarının, ikinci Huk 
Hakimi Nasuhi Bey gelinceY' 
kadar ikmal ve intacına '/t 
kiletçe Sulh Ceza Haki 

Şeref Bey memur edilere 
kendisine hakkı kaza verillP~ 
ve Şeref Bey bu davalafl 
tetkika başlamıştır. 

Birinci Hukuk Hakimi Hadi' 
di Beyin ayni meseleden tabii 
muhakemeye alınmasını oıi' 
teakıp kendi kendisini red
detmesile bu davalar ikind 
Hakim Nasuhi Beye devredil' 
miş ve Nasubi Beyin dl 
mezuniyet almasile sürünce.o' 
de kalmıştı. 

Garip Bir Beyanname 
Dörtyol, (Hususi) - Çay6 

köyünde MoUa Mehmet oğld 
Halilin evine Suriyede bulıt 
nan bazı kimseler tarafında; 
gar:p bir beyann=ıme gönde 
rildiği haber alın•nış, jandat" 
malar evi aramışlar ve be
yanrıameyi bulmuşlardır. 

Yol Faa!iyeti 
Muğla, 17 (A. A.) - B& 

tün vilayet dahilindeki yo~ 
larda halen 720 amele çatır 
maktadır. Muğla-Marmaris ya' 
lunda müteahhide ihale ed 
len 10 kilometrelik kısmıd 

inşaatı bitmiştir. Milis-Küllü 
yolunun birinci kıımı da bi 
miştir. Kabulü ıçm heye4 
fenniye istenmiıtir. İkinci kıl' 
mm da inşaatı ilerlemittit• 
Şimdi taş fel'fiyatı üzerind• 
çalıtıl :naktadır. 

Yeni Mektepler 
Gümüşane, 18 ( A. A. ) -' 

Gazi Paşa Mektebi i11taatl 
bitmit ve bugün bilumud 
memurin ve halkın ittirakil• 
açılma merasımı yapılar~ 
tedrisata bqlanmışbr. 

lzmirde Uzum Satışı 
İzmir, 18 (A.A.) - Bugilll 

31 buçuk kuruştan 55 kuruş' 
kadar 1182 çuval üzüm "' 
10 kuruştan 30 kuruşa kad-' 
527 çuval incir satılmıştır. 

Haydutlar Yakalandı 
Adana, (Hu~usi) - G~çell" 

lerde Fevzipaıa ile AyintııP 
yolu üzerinde bir soyguncululı 
hidiseıi yapan haydutlar Ayin" 
tapta "' yakalanmışlardır. BuO: 
lann bir de cinayet işledikletl 
anlaşılmıştır. 

____,_ .__.._.....,._........___ ,.,.... ..............,_....._.---~ 
bur edeıiz. Çocuk bundan ti" 

nirlenir ve kavgacı olur. r 
Çocuğunuzu daima neJe 1 

tutmıya çahtınız. O nekadl't 
ıen ve llt ea'ut olursa, okad•' 
rahat yaıar. 
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Kari Gözile _ _ 

Gördüklerimiz Japonya Kat'i Kararını Verdi : Dikkat: Kalmet Aşı-
Hakh Şikayetler t• d A } k •• 

bı .. 0:1.k~.~=ı~;:·'~:~.ı~~:. A~:. Akvam Cemiye ın en -~ yrı aca sın dan Olenler Var? 
•ı •oğumadan hemen yazayım 
dedim. Sabahleyin evden çıkıp Çin _ Japon ihtilifı el'an \ 
tra.ınvay ist::.ıiyonunda gidiyor· d lhtı•lifı 
d muallakta uruycr. um. Islanmamak için dam k.k 
altlarını tercih ettim. Fakat emin halletmenin sırrım fU da 1 ~-
olunuz ki buradan giderken daha ya kadar ne Akvam Cemı-
çok ••landım ve hiç mubalağasız yetı', ne de bu işe tava11ut 
•ırıl aıklam oldum Sebebi çok k f 
b . • eden Amerika heniiz eş e aaıttir. Bütün evlerin olukları 
•arıl ••rıl •kmaktadır. Hele yağ· muvaffak olamamışlardır. 
:~:l bokularından sokaklara şar~l Akvam Cemiyeti dün top-

, • •n •ular çok fena bır lanıp bu meseleyi tekrar tet-
Dvaazıyet huıule getirm "!ktedir. b t 

r ıokaklarda iki taraflı ıu kik edecekti. Fakat u ~-
akıntılarından rahat yürümek lanma yapılamamış, başka. ~r 
~~ ıslanmamak miimkün değ-11- gUne bırakılmıştır. Yanı. J lf 

bır. Medeni olmak ıevdaımda b. az daha uzamı"'br. Dıier 
ulun•n koca bir tehre ben bu ır "k. 1 

çirkinli§"i hiç yakı,bramıyorum. taraftan geç va ıt a ıdn.~n 
Belediye bu meseleyi çok ciddi şu iki kısa telgraf ta çok 1 • 

•eklJde telikki etmeli ve mutla-
ka önOne aeı-melidir. kate ıayandır: t · 

ı • ... N ki 19 (A. A.) - ngı· kinci bir mesele de şudur: an n, A • 

Şimdiden evlerin sobaları kurul- liz Orta Elçisi Çin HUkumetı· 

Almanyanın En Meşhur Doktorları · 
Cinayetle Muhakeme Ediliyorlar 
Verme karşı biri (Kalmet), 

diğeri Fridman isminde iki 
aşı tatbik edilmektedir. 

kemeye verilmişlerdir. Bu 
doktorlar, Lubek Çocuk Has· 
tanesinin doktorlarıdır. Has· 

tanede 253 çocuğa Kalmet 
aşısı tatbik etmişlerdir. Bun

lardan 76 sı ölmüş, mühim bir 
kısmı ağu surette hasta
lanmışbr. 

Davacılar 250 babadır. 

Muhakeme bir j imna?iyumda 
cereyan etmekh.dir. Muha-

tnaktadır. Fakat iıli ıuların ıo- nin dikkat nazarını Kell.ok 
ka~lara akmamaıı için borul~rın Misakının ikinci maddesıne Çin _ Japon harbine ait i1k resimlerden biri. Bu reaimde 
ıo •ta çıkan kıaımlarına ınce s'ıfabi bı'r surette celbetmi1.:tir. ç· kerlerı'nı· gor·· :tyorsunuz bir boru takılmak lbımdır. Bazı 'I' Japonların eline eıir düşen ın as u. • 

Sıhhiye Vekaleti ve bizim 
doktorlarımız, Tıp Cemiyeti, 
Fridman aşısınm hiçbir işe 

yaramadığında ittifak ettiler. 

Kalmet aşısmm küçUk ço• 
cuklara tatbik edilebileceği

ne karar verdiler. Sıhhiye 
Vekaleti liboratuarlarında 
hazırlanan aşıların İstanbul 
ve İımir V crem Mücadele 
Cemiyetinde tatbikına bile 
batlandı. 

keme esnasında analar göz· 
yaşlarile, babalar feryatlarile 
çok heyecan uyandırmış, ve: 

•vlerde buna hiç dikkat edilmi- • Tokyo, 18 (A.A) - İtim~- k 
yor ve yolcularJD elbiıeleri leke da ,ayan bir membadan bıl- Buhranın ıAmeri a 
içinde kalıyor. Aoaray Süllldii dirildiğine göre kabine hidi-

Bu sebeple Almanyada 
Kalmet aı111 yüzllnden cina
yetle mahkemeye sevkedilen 
doktorlarm vak'aıı bizi tid· 
detle alakadar eder. 

- Hiç olmazsa kalan ço
cuklarımızı kurtarmak ıçın 

bu canileri asmız diye bağır· 

mışlardır. 
M. Kamil sat ne şekil ahrsa alıın Japon- Bir Haftalık Ve Fransa 

yanın Cemiyeti Akvamdan Arasında 
Biz de Kalmet aşısı tatbik 

ediyoruz. Yarın bizde de böy· 

le feci sahnelere şahit ol
mamak için atının bilhassa 

tatbikatında şimdiden dikatli 
olmalıyız. 

Cevaplarımız 
Doktor Marko Sönami Ef. ye: 
Yapılan hareket çok çirkindir. 

Derhal zabıtaya haber verlraeni% 
bu hareketin önüne daha çabuk 
l•çllir. 

Salihliden fmzaaız mektup 
ıönderen kar:lmiz:e: 

Mektubunuzun netredilme•i 
için evveli imzanız v• aarib ad
resiniz lazımdır. Sonra mektu
bunuzda ıahai iılerinizden bah
sediyouunuz ki bunun gazeteye 
yazılma•• hem doğru, hem de 
milmkün değildir. 

çekilmesine karar vermiştir. Bilançosu 
.fc Pariı, 18 ( A. A. ) - Mali Fran!ız Baıvekili M. Llval 

Bu ikinci telgrafın ifadesi hafta niabeten bir sıiikun için- şimdi Il dö Franı vapurile 
çok sarih ve ~at'!d~r. Japonya de geçmiş, batta hafta baş- büyük At!as denizinde Nev-
Akvam Comıyetını terkede- laniıcı bazı nikbinlikler bile york seyahatine devam edi-
cek, ayrılacakt!r. HAdisenin kaydetmittir. Maalesef, per- yJr. Amerikada yapılacak 
ehemmiyetini ınkir edecek ıembe ve cuma glinleri mö- mülikatlarm ehemmiyeti her 
de~füz. Fakat bunun sebebini şahede edilen yeni ricatler, dakika llrlmaktadır. Son ge-
keşfetmek te okadar güç bir daha muvafık olan bu inti1)aı len telgrafta çok ciddi malft-
meıele olmaaa gerektir. kısn:.en olsun tahrip etmit ' • mat vardır : 

Akvam Cemiyeti, ilk za- nihayet haftanın bilAnçoau c lf' lı d6 Frana vapurundan: 
manlarda lAkayt kaldığı Çin· fazla yükselişler göstereme-:- ıs ( A.A.) - M. Hoover ile 
Japon ihtilafını son günlerde mittir. Tener.ıllle doğru ya: icra edeceği miilitat oına· 
benimser ve mühimser glbi palan ıpektıllayonlarm da bu sında mevzuu bahsedeceği fi. 

Almanyanın Luebek şeh· 

rinde, Almanyamn meşhur 

doktorlarından Dr. Dyeck, 
Dr, Klotz daha dört doktor, 
bir aaistan cinayetle mah-

Edisonun Ölümü 
Kaşifin Hayatı Fen Ve 

Doludur suretle biraz ceaaret almıı ol.. kirler hakkında intişar etmit 

Meşhur 

ilim Harikalarile 
Teşekkür oldu ve Japonyayı ııkıştıran maları muhtemeldir. Maamafih olan haber hakkında kendi-

bir vaziyet aldı. Japonya ise Hali hazır vaziyeti hasebile sm· ... sorulan bir suale cevaben Nevyork.18 ( A.A )- Bu sa- ! Halkın merak ve heyecanı~ Müteveffa Kornandator• Dome- f al I · · · "" 
'k B f ll' Ef d. . Şimali Çinde, Mançuride İfgal satıcıların a iyet erınm ıım- M. Laval, ~öylo demiıtir: hah, Ve•t- Orange'daki ika- nın fevkalide artmıcı olması, 

nı o razza o ı en ının ce- . ;r... • • h x. dilik piyasa için bir tehlike ... d v. d fı d il i k " 
naze merasimine lütfen ittirak ettı5ı arazıyı erteye ra~men tevlit etmeleri ihtimali yoktur: M. Hoover ile icra e ecegım metgAhıo a etra n a a es yapma ta olduğu gazete satışı 
ederek ibrazı nezaket ve muhafaza azmindedir. h f 1 d - mUIAkat hakkında beyanatta erkim •• doktoru olduJ(..• hal~ fiatlarmı üç misline çıkardı. Piyasanın a ta ıon arına og- • .. 
n:ıuhalasat etmiş olan memwini Salahiyettar Japon erkbı ru çok dar bir hal almış bu- bulunmadığım fibi bulunmıya- de, ıon nefesini vermiş olan Bilahare, genç elektrikçi 21 
resmiyeye, ıefarethanelerle ko~- bunu açıkça söylediler. Bu lundug" unu ve hergiln karışık cağım da ... Binaenaleyh bana töhretşiar Alim ve muhteri ya,ında ilk ihtira beratını al-
.olosıuklar erkanına, Seyrisefaın · t k d l t isnat ve izafe olunan bnttin l ki vazıye arşısın a Japon ar ve kararsız kalan umum va- Edisonun hayatı ye mes e dı ve 28 yaşında iken mali 
kumpanyaları mümeuillerine, için yapacak tek birıey vardı: h · de ıabcılarm tekliflerin asıl ve esası da yok- adeta bir romanı andırmak- piyasaları otomati·k surette 
erkanı matbuata, müesııeıatı ziyet muvace esın tur. Fransız hnkiimetinin va-

k! Akvam Cemiyetinden ayrılmak ı"·ti·nklfının da bu tenezzllllere tadır. kaydeden bir alet icat ederek 
ticariye ve maliye er n~na, h Le " I t k ziyetini, ancak Washington 
cemiyetlerle müessesatı bayrıye- şimdi Japon ü fımetl buna sebep olduğunu i ive e me mtilAkatından sonra, aleni ola· Thoma1 Alva Edison, 11 1 milyon franga sattı. 
ye ve diğer zevatı muhterem~yc karar vermit bulunuyor. Bu icap eder. • . d ha rak söyliyeceğlm. ıubat 1847 tarihinde doimuş- Mllşarünileyh, bu para ile 
ayrı ayrı arzı şükran etmıye karar, tabii Çin - Japon ihiill- Borsa, yeai baftad ıçınb. 8

0 k H b d . T tur. Ohio eyaleti dahilinde Mungo - Park llboratuarını 
maddeten imkin bulamadıkların- h halledildi demek değildir. fazla kuvvet bahıe on ır~. a e~istan a Bır aarruz MilAnda ikamet etmekte olan tesis etti ki bilahare bu IAbo-
dan, Brazzafolli - Badin- Damini b h unsurlar muvacehesind~ 1~ın· Ad' Ah b 18 (AA) an-·1 fak·ırdı'. 12 ya•ında ha- k J d ih ' BilAkis Japonyanın u a- Bunlardan biri, M. Brünnıng t ıı a a, · - - y ratuardan bari u a e tıra-
aileleri hiuiyatı minnettarane- reketile ihtilif daha ziyade d ffakıye Bir Ermeni, Yunanistan viı- yabnı kaıanmıya mecbur olan lar çıktı. 
lerin iblağına ceridei ferideleri- i . d kar.anmış ol uğu muva k konıoluıunu ruvelverle yara· k ki d b ğ d b'lh 

artmlfl' uzamı41 ve çın en ve dı· aerı' de Nevyorkun ço Edison, so a ar a a ıra Bunlar meyanın a ı assa 
nin tava11utunu rica ederler. Y Y • dı lamııtır. bag· ıra gazete satmakla lşe nl l 

İstanbul 20 Tetrinievvel 1931 çıkılmaz bir ıekle girmittir. iyi temayUllb r. ........-- fono~raf altı amisyo u te • 
~ .... ~ .... ·- Zeppel·ın Uçuyor buladı. Dahili harbin en va- l d F k t d h ..,. Eğer Amerikanın tevassutu --·"-···- . -r d'f 1 graf .. i A .. var ır. a a a a 

Pek kıymettar erkanından k - TAKVİM :::::::- him günlerinde timen 1 er er- 1 1 •ht' l O. 
birisini zayi etmekle dilhun olan da meufi bir netice verce -:::: - 168 Friedrichshafen, 18 (A. A.) le gazete paketleri taıımak ar. ma tlm 

0 
an 

1 ıra an m k. 
LLOYD TRIESTİNO kumpanyası olursa Çin - Japon muharebe· Gtın sı -20T,.evel • 931 ffoır - Zeppelinden alınan bir mecburiyetinde kalan Edison, bim bir yekun teşkil etme • 
müteveffa müfettiti umumi Ko- aine bu sefer daha kanlı bir Arabi Raı11t telaiz, balonun merkezi Avru· demiryolu kumpanyası ile ken· tedir. Mesela demir madenini 

'k B f ili 7 -Te•rlnevel·t9'T l k k i i k ll 1 'k ınandatore Domenı 0 razza 0 tekilde intizar edebiliriz. 7 Cemaılyelah.350 y-- pa saati ile saat 16,30 da dlsinin muvasalitından evve çı arma ç n u anı an mı • 
h t b ilen izharı F - 1- t ıan1· vaaatt J t' .. · k d'l 'I h Efendinin atıraaını e c akat hldiaenin bu şekli nldt-uant-vaı,tf v11

"
1 ·e - Yuby burnu ciYarında bulun• her istasyona havadisleri te g- na ısı ıs an 1 ı e arp esna~ 

teeHilr etmiş olan ahalii beldenin alması Uzerine Akvam Ce· GUne,,12.2s 6.16 Ak••ıaıu·-ı 17,23 makta olduğunu haber ver· rafla vermek hususunda mu- ınnda tatbik edilmiş olan 
kiffeıine an samimülkalp arzı miyetinin vaziyeti hayli neza- öt•• 6.36 u.59 Yat11 ı.sı tB,56 tabık kaldı. diğer ihtiraları bu ciimledend 

d •· im.ak .11.15 ık37 mekt«::dir. 

::e:te~k:k:ü~r~e~er~·~:::::::::~~~~k:e!t~k:e:s~p~e;t~m~i;ş=o=l~u:y:o:r:.:"~~~~-:1:
0

d:i~9.:37:::1S~.o~o~~~~~:::::::~~=::::-=;;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rr, I.tanbul 20 Teşrinlevvel 1931 

TEFRiKA l\UMARASI 17 

y AR 1 ş 
d kal· ı lakin Saraybosna a 

nıak tehlikeden hali değildi. Fır-
t hem 
ınadan hem mutazarrır, 

tnütebeyyiç olan halkın ayaklan· 
tnası ihtimali vardı. Binaenaleyh 
biraz uzaklara çekilmek baklma· 
ne bir hareket olacaktı. 

Yali, işte bu mülahaıa ile 
kona~ına gitmemiş, Benaluka 
Yolunu tutmuıtu. Fırtınadan te· 
1lta düşen ve yeni bir kasabada 
Yeni yeni eğlenceler tahayyül 
eden ıekbanlar, kavaılar da he· 
'Qıen efendilerinin ardına dClşmüt
lerdi. Veıir alayı, biraz bozuk 
~Üz.en de olma, ylne lhtlıaıııını 
'tluhafaza ederek ileri dotru yol 

YAZAN:* * alıyordu. Milyoner ıade, 'ehlrden 
çıktıktan ıonra başka bir Ata 
bindirilmişti, valinin yanı başında 
yürüyordu. Gerçi mütedehhlşti, 
lakin korkudan 11tırabın1 haıme· 
derek vali hazretlerine giller yüz 
gösteriyordu. 

Onlar Boınaaaraydan yüz ylr· 
, k'l metre kadar uıakta bu-

mı ı o "0 ~1 
B lukaya varıpta aru -lunan ena h " 

denilen konağa enu:ı 
emare" s· b , l di ki Hacı ınan oy 
y~rleşm.ıf e~l mli ihtiyar, vakit 
goıterdı. e k J ve Hat• 
gezirmeden yola çı mı:oıunu ıil• 
tat Haıan, ayağının , . . -

d 
karş11ına dikılmı:ttı• ya 

nı• en . · n ceıur 
d Boına eyaletınm • 

nın a, 

Hacı Sinan, bu iki adama - Hacı Sinan Çelebinin ziya- kethüdahğa kadar yolu var. 
adamı Ömer Düz:darla bütün ~~r:at latlnat etmekte belki haklı idi. fetine a-ökten "su karıştırıldı, a~- Ondan ileriai artık baht işi. ~~-
b ık k l kib 11 mevkun e b k sımızın tadı bozuldu. Burada z.ı- llir mi olur, Serdar mı olur, • 

a ıntn a ı ya Bu iki Llkin Hattat Ha1anin •t a va• 1 linmezl 
bulunan Nasuh Aıı.a vardı. 111 b dfıırl ı unutuyordu 1afetl tazeleriz, değil mi H.acı _ 6 kten ere enzeme • n • n - Ta, oca,.ından taııı, altın 

h d bi ilkte getirme k bibi d ·ı Milyoner, kaftanının ön nu A ., met ur a amı r Haaan Pa,a, mül aa enı en madeninden altın çıkar. Esnaf 
k d h d iri dolayı· h h tti b kavu•turarak cevap verdi: ma 18 ı, ay ut veı ı· hünkarın tacilta tını, • •- -s "Ocukları da babalarının karını · h · k ı ÇilnkG ya ı• ld ıı. _ Bı'z Efendimin emirlerine ... aıle te dıt etme t · yatmı kendbine medyun o U15U gütmerlidir. Lı'.itfedin de çocuğu 

ler, bütün Boına eyaletini at~şe kanaatinde idi. Kapıağalar101 81• 1Pünkadı:ı, Efendimiz de umarım azat edin. 
vermek kudretinde bulunıa o.r dörmekle tehzadeleri kurtarmış ki bizim niyaz:ımıı.ı dinler. - Bana tükürüğmü yalatmak 
btıe Ömer Oüıd.ula Na1uh Ağaya ve deli Mustafa.nan hal'ine yardım - Buraya beni ıelametlemek mı istiyorsun, Hacı? Oğlunuz bir 
m,emulerdi, onların töhretln~eo etmekle de timdiki hilnklrm için gelmemişıiniı. Bir dileğiniz kere evladım, dedim. Naııl geri 
ve halk üıerindekl nüfu:ıların an tahta ~ıkmauna imkan vermlttl. ml var? döneyim? ~ . 
çekinirlerdi. Bu hizmetlerinin aarayca unutul· - Me1cide ibadet için gidilir, -Yine köleniz olsun, kahıc• 

itte cahiJ kitlelerln ibre~ vde• madıllrına kani idi ve bu ıebeple vOzera dergihına da haceti olan- gelip hakipaye yüz aürsün. Fakat 
birı e li anasının yanında bulunsun. Bıı 

rlcl huıuıiyetlerinden hayai• diğer valilerden ıiyade haydut- lar yüz sürer 1 lyı'lı' ıırı' bı· .. den e~ı·rgemeyı'n. 
budur. Kendi mallarının, b k 1 h l l ? ıı; .. "' ıa,ıyordu. - Neymit a a ım acet n z - Olmaz, olmaz, olmaz! 
yetlerinln yağma edilmePlne uı Maamafih Hacı Sinanla yanın· - Mustafa kölenizi bize ba- Dizdar Ömerle Nasuh Ağa, 
çıkarmadıkları halde-mevcut veya daki Aır.alarl milltefitane kabul llr1şlamanızı diliyoruz. zalimle mazlum ararıındaki mu-

. 1 · e itikat l!I • mevhum - meııyet erın ettiı Hattat Hasan, yüzünü ektitli: havereyi sessizce dlnliyorlafdı. 
be.lediklerl. ethaı için baıan can• ı b ) V 11 • • d lbı' •lini _ Ne ili, ne Ali • dedi • _ y 0 0 , dedi, şte u o ma:z:. a nm yemın e er g .. 

l T lh falan k ld k ü k e !arını feda eder er. ar ' beni habenizce buraya kadar ae· Ben Muatafayı evlit edindim. a ırara ağır ağır ç er 

'
eyhin veya falan Ağanın ba~ı~a d dl • Biraz hizmete eli yatım, kendime " olmaz " demHi üzerine Dizder 

k f' ıçın lô.metlemişslniz. Dostluk e ğin Ömer bahse kanıtı: 
toplanıp ta onların ey ı böyle olur. mühürdar, 'onra da haıinedar (Arkaıı var) 
koyun gibi boğaılanınıya ruı Ve ıonra istihzaya glrittis J•pacatım. Beni memnun ederae 
olan nlce bin avare kaydeder! 



Cebimde Para Olarak Ancak 
Beş Buçuk Lira Kalmıştı 

YAZAN: M. KAZIM 
-131-

( Bayburt ) tan ayrılırken bu 
havaliyi yakından tanıyanlar 
bize nas'hat etmişlerdi: 

- Eğer Kop dağının tepe
leı in' dumanlı ve karanlık 
görürseniz handan kımıldan· 

mayınız, aksi takdirde başı .. 
nıza felaket gelir, demişlerdi. 

Bizim de Kop dağının ete
ğinde barındığımız gecenin 
ı 1bahı yaptığımız ilk iş, dağın 
tepesine bakmak oldu. Müt
hit bir ıis içindeydi, zirvesi 
görllnmüyordu: 

- Dikkat ediniz, kar tipisi 
altında mahvolursunuz, diyen· 
leri hatırladım ve doğruca 
Jı.ana dönerek odama girdim. 
Manralın başına çömeldim ve 
cebimde kalan parayı heaap 
ettim: 

Hanın o geceki parasını da 
•erdikten sonra cebimde an
~ak beş buçuk lira kalacaktı. 
düşundüm: 

- Burada bir iki gece 
daha eğlenmek mecburiyeti 
ile karşılaşacak olursak, pa
ramız bizi Erzuruma g5türmi
yecekti. O halde, o halde 
ölümü göze almaktan bqka 
yapılacak bir iş yoktu: 

- Arabacı hazırlan baka
lım 1 

Zavallı Mehmetçik şöyle 

bir dağa baktıktan senra 
boynunu büktü: 

- Peki efendim, dedi. 

işte Türkü tarihin her deY· 
rinde muzaffer yapan Meb
mehtçiğinin amınne karşı 
gösterdiği bu itaattir, bu 
itim attır. 

Tuhaf değil mi, biz tepeye 
yaklaştıkça sis dağılıyor, du
man uzaklatıyordu. Zirveye 
vardık ve orada kar fırtması 
yerine mutedil bir bava ile 
kal'fllqfık. 

Tepenin üzerinde bir jan· 
darma karakolu vardır, teh
likeye diifenlere yardım eder. 
Bir müddet burada dinlene
rek çay içtikten sonra tekrar 
yola çıktık. Akşam üzeri da
lan diğer eteğinde kUçUk 
l>ir köye vardık. Fakat maalesef 
burada dinlenecek yer yoktu. 
Bize pis bir ahırı gösterdiler : 

- Buyurunuz, burada ya
tabilirsiniz, dediler. f çeriye 
baktık. iki kısma aynfmıştı. 
Bir kısmında hayvanlar, diier 
kısmında da insanlar, tabir 
caizse koyunkoyuna yatıyor
lardı. insanlara mahsus olan 
kısmı mehmaemken temizle
terek içine yerleştik. Tam 
uyuyacağımız sırada dışardan 
1'ir ayak sesidir aksetti. Me· 
ter Erzurum tarafından bir 
inek ıürU.ti gelmit ve ahırın 
laayvanlara mahsus kısmına 
aokuluyormUJ. Artık sabahı 
auıl ettiiimizi siz diltllnünUz. 

Aydınlık olur olmaz yola 
flktık ve cebimizde kalan 
loa parayı dA Ermrum yo
hmda ıon menzil olan (Ilıca) 
lauında laaroettlkten ienra 

Erıuruma vardık. ilk işim 
mevki kumandanını iCirmek 
oldu. Bu makamı timdi Emin 
Bey ismini taııyan bir kay· 
makam işgal ediyordu. 

BilAhara maiyetinde bulun
duğum zaman ne darece ili
cenap olduğunu anladığım 
bu zat: 

- lsterıeniz h rada kalınıs, 
isterseniz Karsa kadar gidiniz, 
ben ıize elimden gelen yar
dımı yaparım, dedi. 

Kendiline hararetle teşek
ktir ettim. 

- Fakat, dedim, bir defa 
Karsa gidip vaziyeti anlamak 
iıterim. 

Benim Türkistandanberi ta
şıdığım zavaHı abmdan ay-

rılmamın rtnn buıtn•ftı. 
Mecburen 90 liraya aatbm Ye 
bu parama 43 llruı ile bir 
vurgun kiraladım. 

( Mabadl yarın ) 

"Hafız Ali 
" 

Memleket Bu Nefis 
Üzümden Mahrum Kaldı 

Bf r zamanlar Bursa ve ci
vannda (Hafız Ali) ismi verilea 
çok nefis bir OzDm yetiıir ve 
mebzul miktarda ihraç edilir
di. Fakat bir aralık bu civar
daki bağlarda filoksera ftre
miJ, bütiln klltükleri ve ç u
bukları kurutmuı, netice itiba
rile de (Hafız Ali) UzOmüniln 
nesli mahvolmuıtur. Fakat bu 
hldisden biraz evvel bir Bul
a-ar miltehassısı Borsaya ge
lerek bu üzümün çubuklannı 
Bulgarisatana götnrmn,, ora
da Oretmiye muvaffak olmut
tur. Buıün Bula-ariıtanın bir 
çok ballarında bu nefis Bur
ıa Ozllmleri yetişmekte ve 
barice mühim miktarda ihraç 
edimektedir. Fakat bu İfİn 
bir de bizim için feci olan 
tarafı vardır. Bulgar hOkümeti 
Borsada (Hafız Ali) lizUmünUn 
tamamen mahvoldu(unu öğ
renince çubuklarının Tilrkiye
ye ihracını bir kanunla yasak 
etmittir. Buna ne buyurulur ? 

Kral Boris 

Kraliça ile Birlikte ltal
yaya Gidiyor 

Sofya, 18 ( A. A ) - Kral 
ve ka·aliça, kııa bir müddet 
ikamet etmek Uzüre, ltalyaya 
haraket etmiılerdir. MUtarU· 
nileyhima, mütenekkiren seya
hat etmektedirler. ltalyada 
İtalyan kral ve kraliçesinin 
misafiri olacaklardır. 

Bir Kadm Yaralandı 
Saadet isminde 60 yaşların

da bir Hanım Sirkecide tram
•aya atlamak isterken dlif
mOt •• tehlikeli ıurette yara
laamlfbr. 

BIKA'YE 
l 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Safige Pegman 

SAG EL 
Bir ay ev.el, karımla ben, 

a-nıel bir kadınla tanıştık. Bu 
kadın, bir c1 ostumuzla bera· 

her, evi~ize misafir gelmişti. 
Kadın gittikten sonra kar-

ma dedim ki; 

- Bu kadın tehlikeli. 

- Çok giizel, değil mi ? 
- Hayır, o mAnada değil. 

Ellerini giSrmedin mi? 
- Rek dikkat etmedim. 
- Bir daha gelirse unut-

ma, sağ eline bak; sol elin· 
den daha büyük, daha kaba 
ve gergin. 

- Ne çıkar bundan? 
- Bundan çok mfithiş bir· 

şey çıkar. Biliyorsun ki ben 
son zamanlarda cinayetlere 
ait ilmi tetkiklerJe fazlaca 
metgulüm. 

- Eyvah, burada da mı 
ilim? 

- Şeker karıcığım, ilim 
her yere, senin mutfağına 
bile girmelidir. Ve bu soğuk 
ilim, bu kadının sağ eli için 
ne diyor, biliyor musun? 

Ne diyor? 

- "Bu kadın katildir.,, di
yor. 

- Sen bu kitaplar arasında 
nihayet oynatacaksın, dostum. 
Dnnyanın en gUzel kadınla
rından biri katil, cani ha ? .. 
Güleyim bari... Erkekler bu 
hanım için aevdalarından öle
bilirler, fakat .. 

- Hayır sevgilim, bu kadın, 
ya bir adam öldfirmüştOr, 
yahut ta öldOrecektir. Bunu 
bir tarafa yaz. Sonra göril
şilrfiı:. 

Münakaşayı uzatmadım. Ne
riman ( o giizel cani kadın ), 
ta kartımızdaki apartımanda 
oturuyordu. Bir kere de 
biz onu ziyaret ettik. Kanınla 
dost olmıya haşladılar. Ziya-

Sebze Ve Meyva 
Ziraat Odası Hayırlı 

işlere Girişti 
lıtanbul Ziraat odasının ver

diği bir karar üzerine Eren
kayündeki fidanlıktan halka 
paruız fidan verilecektir. Oda 
yerli meyvaların ıslahı için 
de faaliyete girişmiştir. 

Bu cümleden olarak hariç
ten gelen meyvalar vasıtasile 

memleketimize meyva hastalığı 
girmesine mini olunacaktır. 

Bunlardan başka bağ yap
mak iıtiyenJerin toprakları 
tahlil o'unacak ve toprağın 

cintine göre aama çubuğu 
verilecektir. Aynca şehrimiz-
de asri bir çiçek pazarı te
sis edilecektir. 

iş arıyor 
musunuz? 

Gazetemizin ucuz ve 
küçük illnlarından isti
fade ediniz. 25 kuruş 
sizi işsizlikten kurtar
abilir. 16 kelimelik bir 

ilin 25 kuruşa 

SON POSTA 

retlerimi:r: sıklaşh. Sat eli 
hakkındaki kanaatim gün 
geçtikçe kuvvetleniyordu. 

Bir sabar, erkenden, karım 
beni müthiş bir çığlıkla uyan
dırdı: 

- Kalk, dedi, kalk.. Şim· 
di hizmetçi haber verdi, Ne
rimanın kocasını öldOrmOşlerl 

- Neriman öldOrmnıttırl 
diye yataktan fırladım. 

Çabucak hazırlandım ve 
karımla beraber Nerimanıo 
apartımanına gittik. Henllz 
polis gelmemişti ve hiz
metçi ortada yoktu. Neri
man da kırklara karışmış. 
Kapı açıktı. Cesaretle girdim. 
Faik Bey, Nerimanın kocaaı, 
yatağında, kanlar içinde ve 
yüzilkoyun yatıyordu. 

Yatak odasından içeri ikinci 
adımımı atınca karım beni 
kolumdan çekerek bağırdı : 

- Girme f girme! 

Karımla beraber sofaya 
çıktık. Elimi soğuk kanlılıkla 
omuzuna koydum : 

- Gördün mü ? dedim, 
ilim istikba!i görür ; bu as,.ın 

falcılığ• ilimdir ; ilim c ı :ır 
perdelerini yırtar, karanlıklara 
aydırılık doldurur, ilimle meş
gul bir adam için herşey 
malumdur, meçhul yoktur, 
gördün mU ? İşte ilmin ha
rikası ... 

Ben bunları karıma anla
brken omuzuma bir el dokundu, 
başımı çevirdim ve hayretten 
sıçradım: Nerimanın kocası 
ve Neriman! kahkahayı bası
yorlar! 

Maktul Faik B. dedi ki: 
- Bu muzipliğe dair sizin 

ilim ne buyuruyor? 
Karımın gülüşünden de bel

liydi ki, o, bu oyunda, katil 
ve maktulün şeriki cürmüydü. 

Bir Tavzih 
Gazetenizin l 4 teşrinievvel 

931 tarihli nüshasının 6 mcı 
sayfasının 4 üncü sütununda 
birinci sayfadan nakledilen 44 
balya eşya hakkındaki namı
ma atfedilen beyanatta bu 
balyaların (Mizrahi biraderlere 
ait) tAbiri eşyanın bu nama 
viirudetmemiş olması dolayısile 
gayrivarit görüldüğünden tac;
hihioi rica ederim. 

fıt•nbul G. B•tmüdürO 

Seyfettin 

Yeni Neşrigat 

Kaynak Mecmuası 
lzmirde san'at ve ilim ha

reketlerile meşgul ( Kaynak ) 
isminde bir mecmua itişara 
haşlamıştır. Muvaffakiyet te· 
menni ederiz. 

Adsız Mecmua - Bu mec
muanın altıncı nllshası çık

mıştır. Milndericab: Milll 
ahlak, Kapitalizim Buhranı, 

TUrkiyedeki diller, Eski ta
rihte mektep, Basılmamış Bek
taşi şiirleri, Memleket manileri 
ve daha bazı müfit maka
leler vardır. Karilerimize ta•· 
ıiye ederiz. 

J 

T epinievvel 
/_,____ _____ ____ 

SiNEMALAR 

lill--D11-m1•_,.- Yarın Akşam 

EL HAMRA sinemasında 
BUtUn dünyanın en meşhur dansözü ROSITA MORENO 
ve (Rio-de-Janeiro) milli tiyatrosuna men:ıup FERMAND REl' 

ile birçok büyUk İspanyol yıldızları tarafından temsil edild 

ŞEN İNSANLA 
Tamamen f spanyolca sözlü ve şarkılı muazzadl 

opereti ilk defa olarak gösterilecektir. 
Yerlerinizi tedarik ediniz. 

Paramount filmidir. 

Yarın akşam 

MELEK sinemasında 
MURNAU'nun şaheseri, aşkın şiirİ 

olan ve tamamen cenubi 

denizlerin adalan ihtişamı 

içinde sinemaya alınan 

'44- J A B O U filminde 

....llW-o_ güzellikte inkılap... Gözlerde 
.._:~(,,...~--.:; J ~ ihtişam... Kulaklarda neşe... Ve 

kalpte küşayiş... Hissedeceksiniz. 
Paramount filmidir. 

( Niebelungen'in Siegfried'i ) sevimli 
P A U L R 1 C H T E R'i 

Viyana Operasına mensup 1 R E N E E 1 S 1 N G E R 
ile beraber temsil ettiği 

KIRALIN GÖZDESi 
birinci Almanca •Öxltl ve ıukıh filminde ırörmlye haxırlanını:ı. 

2'l Teşrinievvel Putembe •kt•mı 

A R T 1 S T 1 K ' te 

. ___ R_a_d_y ____ o ___ lil Tiyatro Ve Sinemalar 

20 T eşriniev al Sah 
İstanbul - 1 ] 200 nwtre 

:l kilovat 1 18 gramofon 19,30 
<daturka saz, 20,:m gramofon, 
~l alaturka konser, 22 orkc::-tra. 

Heilsberg - l 276 metre, 
75 kilovat] 19,25 nwktep saa-
ı i, iki talabe arasındıı fel~efo 
ı ııülmhascsi, 20 LanH~ıktan 

11aklcn mandolin kon:seri, 
21,10 konser. 

Mnhlaker - [ 360 metre, 
7.) kilovat 1 Freibıırgden nı:ık-

lcn Fran::a hakk111da hir kon· 
fı rans, 20,30 Derf Jiger ismin
de bir dram, 22,30 ... on ha
berler, gece kofüwri. 

Bükreş - 1394 metre, 16 
kilovat 1 20,40 gramofon, 21 

orkestra, 21,45 mu:-ıalıabe, 

22,15 orkestra. 

Roma - 1 441 metre 75 
kilovat 1 20,30 muhtelif haber-

Jcr, 20,35 İngilizce ders, 21 
orke:;tra. 

Viyana - 1 517 metre, 20 
kilovat! 19,40 halk ~arkıları, 

20,10 radyo mikrofonu, 20,40 
kon:;er. 

Peşte - [ 550 metre 23 
kilovat J 19 c:;ki ha1k şarkıla-

rı, 19,30 operadan naklen Lo
heııgrin, sonra dans havalan. 

Varşova - [ 1411 metre, 

158 kilovat J 19,30 gramofon, 
20 tefrika, 20,15 konser. 

Königsvilsterhavsen - 11635 
metre, 75 kilovat ] 19 İngilizce 
ders, 20,15 Laypçigden naklen 
mandolin konseri, 21,10 sen
foni. 

ALKAZAR - Mmnuell 

ALEMDAR - Yaoık k•lpler 
ARTiSTiK - Sevil Dmn~ösll 
AS R 1 - Fakır milyoner 
EK L E < - Milton 
ELHAMRA - Parlıll K•hved 
ETU V A L - Cu kır•lı 

FERAH - Altına hllcum 

GLORY A - Atlmntlk 

KEMAL 8. - Mulnddea d•t 

MAJIK - Al Jolaon 
MELEK - Parlıll K•hvecl 

MiLLi - Buıenln kıymet· 

OPERA - V UfOYa K•leal 

SIK - C.nnet yolu 
Üakildu Hlle - Atk J'Hml r•çldl 

Pamuk Piyasası 

Adanada Fiatler AnsızıO 

Yükseldi 

Adana, ( Hususi ) - Son 
haf ta içinde koza fiatleri 

çiftçilerin yüzünü güldilrecek 
derecede yükselmiş, kozanın 

çekisi seri bir çıkışla l 30 
kuruştan 180 kuruşa kadar 
fırlamıştır. Dnn borsada son 

muamele 184 kuruş üzerinden 
yapılmış, alım satım epeyce 

hararetli olmuştur. Yalnız şu
rasını da kaydetmek lazımdır 

ki bu yükselmiye Liverpol 
pıyasa telgraflarının yüksek 

gelmesi değil, en çok, alıcı
ların iştahlı talepleri sebep 

olmuştur. Bu itibarla piya
sanın daha ziyade yükselmesi 
pek te muhtemel görfilme" 
mekle beraber memleket 
iktısadiyahnda büyük bir ta" 
havvül husule gelmiş, çifçİ" 
lerin ve ihracatçı tacirlerin 
maneviyatı da o nispette ynk
aelmiıtir. 
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Abdülhamit Mahmut Şev
P aşanın Olümü Habe

Sükiinetle Karşıladı 
-:::------NAKLEDEN: ZIYA ŞAKhl 117 

(Her lı•klcı ın11/ıf•ztlu ) ~ 

Gece b&d' . 2' Nlıaıa 
N . lleııı ge9miftl. 

11 
) ~n Ağa, ıabahleyin ıabır

N 'I. 1 la gazeteleri bekliyordu. 
ctckiın gazeteler l'eldlji za

nıan btiyilk bir telif ve be
Yecanla aldı. İlk açhğı gue
tcnin, birinci aayfasında Mah
nıut Şevket P11şa hldisesinf 
anlatan büyük yazılan görtır 
iÖrrncı, hemen Harem daire
ıine koştu. 

Ö 
.. 

ğleye doiru doktor Atıf 
Beyle Abdülbamidin yanına 
rirdiğimiz zaman, daha hAIA 
l'•ıete okuyordu. Bizi 16rllr 
i6rmez, elindeki ıazeteyl 
nzataral<: 

- GardftnDz detil mi 1 .. 
Bunlar ne fena ıeyler... Daha 

Nazım paıa vak'asının llkir- ı 
dııı bitmeden yeni bir dedi-
kodu zemini açıldı. Bunlar, 
ecnebi devletler Uzerinde kim 
bilir ne fena tesirler yapıyor? 1 
Yazık.. Memleketi ihtirasla, 
komitecilikle bllyOk bir fell
kete ıllrUklüyorlar. 

Diyordu. Oturmuf ve cıga
raları yakmıştık. Bu müllka
bn pek enteresan olacağını 
tahmin ediyordum. Çünkü 
Abdülbamidin Mahmut Şevket 
Pata lıakkmdaki diltünceleri
ni anlamak herhalde çok 
mühimdi. O, sözüne devam 

etti: 
- Mahmut Şevket Paşanın 

•efatı, cidden zayiattandır. 
Yerine koyacak adam bula· 
caklarına emin değilim. Böyle 

karışık bir zamanda memle
keti peklll idare ediyordu. 

Ben, kendisini yakından tanı
rım. Zeki, çahşkan bir adamdı. 

Çok iyi de ( malfımab -
tarihiye) ıl vardı. Ona birçok 
itler gördfirdüm. Bilhassa, 
{Ealiha ) işlerinden çok anlar
dı. Yıldız sarayındaki ailAb 
mOzesini, bizzat o Yllcuda 
getirmjştir. Her itte bUyllk 
bir istikametle çalışır ~e 
aıuvaffak olurdu. Hele, (mav
ıer ) tüfeklerini aabn al-
dıiımız zaman onun röı
terdiği rayret ve faaliyeti 
hiç unutamam. Az kalsın, 
O<rup) fabrikasile aramızda 
bllytık bir ihtillf çıkıyordu. 
Adeta, milyonlarca lira, 
tehlikeye piyordu. Bu ihtilafı 
btıyUk bir dirayetle halletti. 
F •kat, uıl büyük bir hizmeti 
•ardır ki buna yalnız biz 
değil, büttln ( cihanı insaniyet) 
llıinnettar olmalıdır. ihtimal 
ld birçokları bunu bilmeı. 
..1 Bllytlk bir merak ile ıor· 
QUQı: 

- Ne gibi efendim? 
S.. - Sivri uçlu kurıunlann 

dı. 

Abdülhamidin bu ı6zli 

Dalıilt malıa/ız zobitlerin· 
d•n Fegzi B. 

Biz, mavzer tüfeklerini ml
bayaa ederken, acemilik do
layısile mukaveleyi noksan 

ve yanlış yapmışız. Tüfeklerin 
çapı, mermilerin mesafesi ve 
silAhların fiatı biribirine ka
rııtı. Bu mukavele mucibin
ce fabrikanın bize vereceji 
silAhları kabul edecek olsak, 
alacağımız ıilAhlar kıaa men
zilli olacakb. Biz, sonradan 
bunun farkına vardık. Bunla
rı kabul etmiyerck daha 
uzun menzilli sillh istedik. 
Halbuki ıilihlann mUbim bir 
kısmı yapılmıf olduğu için 
fabrika bu talebimizi reddetti. 
Yeniden yaptırmak lAzımge

lirae, bunlar için de aynca 
bilyilk bir fiat farkı istedi. 
Gaflet gösterdiğimiz için me
aelede biz: haksızdık . Bir 
ıızılbya meydan verme
den Taziyeti ıslah etmek 
için Mahmut Şevket Patayı 
Almanyaya gönderdim. Gitti. 
Orada fabrikada tetkikat 
•e tecrübeler yaptı, uğraıh. 
Mermileri •İvri uçlu yapmak
la {ınrati iptidaiyc)aini arttıra
rak ttıfeklerin meaafesinden 
kazandı. Bu suretle hem dev
leti bUyllk bir zarardan kur· 
tardı, hem de insaniyeti ken· 
diıine minnettar bıraktı. 
Mailim ya, kllt burunlu mer
miler, insan vücudu üze
rinde bliyilk yara açıyor ... 
Hele kemiğe tesadüf ederse 
mutlaka kırarak tedavisine 
imkln bırakmıyordu. Ha!buki 
bu ıivrl kurıunlar, vücudun 
hangi noktasına tesadüf edene 
etsin delip geçiyor. Kalp gibi, 
dimai gibi ıslllm merkezi 
olan noktalara tesadüf et
meue, muhakkak o yaralı ko
layca tedavi oluyor. Faraza, kot 
burunlu kurıuoların tesirile 

'-erine hayrette kalarak tek
"tr IOrmıya mecbur oldum. 
~~ıl efendim.. Sini 

, merhumun ••• 

Oıde kırk telefat olursa ıivri 
turıunlarda ölüm yüzde beı 
dereceıine iniyor ... Harp,w ~~t
laka adam 6ldUrmek degıldır. 

l_J)Qaawı aakeri.Di, ( pftu ba-

rif ) bırakmaktır. itte, Mala
mut $e•ket Paşa, bu kurtun
lan icat etmekle milyonlarca 
insanın bayatını kurtarmııtır. 
Merhum, mutevazı bir adam 
olduğu için bu ibtiraından biç 
latifade etmedi. HattA, fabrika 
bu icadı, Adeta kendine ma
letti. Halbuki paşanın çizdiği 
pllnlann fabrika müzesinde 
bllyUk bir itina ile saklan
makta olduğunu ben pek iyi 
biliyorum. 

Abdülhamit durdu. Gözleri, 
bulanır gibi olmuştu. Kaşları, 
bir iihirar ile çablmıt olduğu 
halde başını hafifçe aallıyarak 
sözUne devam etti : 

- Mahmut Şevket Paşanın 
bir tek batuı vardır. O da, 
( 31 Mart ) hldisesinde 
hissiyata ve teıirata kapıl

masıdır. Beni, Sellniğe gön· 
dermek için çok acele etti. 
Bundan dolayı kendisinden 

memnun oimamaklığım icap 
eder ... Fakat bu, tahsi birşey
dir. Şahsi feylcri, memleket 
it lerile karıştırmamalıdır. Be
nim İ';İn fena olan bir adam, 
memleket için çok iyi olabilir. 
Ben, Allah için söylüyorum. 
86yle bir zamanda ondan bq
ka bu işJeri başa çıkaracak 
adam göremiyorum. Yazık, 
hem de çok yazık oldu. 

* 
Abdülhamidin Mahmut Şev· 

ket Paşa hakkında söylediği 
ıu sözleri aynen kftydediyo
rum. Fakat şunu da ilAve 

ediyorum ki bu beyanat esna· 
ıında Abdülbaruidin çehre· 

sine çok dikkat ettim. T ee.
sfiflerinde kuvvetli bir ciddiyet 

ve samimiyet göremedim. Ne
tekim sözlerinde de bunu 
kendisi zımnan itiraf etti. 

Demek ki AbdUlhamit, 
Mahmut Şevket Paşayı takd~r 
ediyor ; fakat (31 Mart) bici!• 
sesinde kendisine karşı aldıgı 
vaziyetten dolayı kalbinde 
beslediği iğbirarı bir Uirlü 

silemiyor. 

• Öğle yemeğinden henllı 
kalkmıştık. Rasim B. mühim 
bir tepşirde bulundu. Mahmut 
Şevket Paşayı şehit eden c~
nilerden dir kısmı da, Beyog· 
lunda ( Pire Mehmet ) so
kağında yakalanmış. 

Ayni zamanda, daha evvel 
ele geçen ve katillerin en 
azılılarından olan Topal Tev· 
fik ile sair tevkif edi
l enlerin ifşaatından anlqı~
mış ki, bu suikast meselesı, 
yalnız Mahmut Şevket Paıa· 
nın ıabsına munbasır imit-

• Bu hidisenin böyle milnfe-
rit bir şekilde kalmasına rağ· 
men 1aray etrafında alınan 
tertibatın birkaç gün daha 
de•amuıa karar verildi. 

( Arka11 nr) 

QJ 

iki Kumarcı Tutuldu 
Yusuf ve ıoför Fethi ı.

minde iki kişi Tepe başında 
kumar oynarlarken yakalan
mışlardır. 

r 
ON DÖRÜNCO 

PATRON KUPONU 

No. 9 
GaHtemlıı.de on bet rln:I• ~lr 

wermckt• olduğuma Patroıaa 
bedava almak l•tlyoraanııı;, b11 
kuponu kealp ıaklayıaıs •• U 
luıpo~ toplayınıa. Patroa!anmar 
elan pek memnun olacalumua. 

Patronlar aetredlldl;deıl rila· 
den ltlbııroa f.tanb:ıl karllerlmll 
bir hafta, tqra karileri mll 011 

rnn için:!• kupoıalaruu ,and .. 
meliduler. Bu mliddet ıeçUld .. 
ıoara lıupoalar kabul edilmez. 

Bize 

(Fotof'rafanın dercini lıtemlyor) 

V erdiii ~zO ifa eder. Mu

taassıptır, fazla •e derin dü
şünmek istemez , usul ve 

merasime riayetkirdır. Parayı 
çok ıe•er ve israftan müçte

oiptir. 

m. Hilmi bege: 

Fotoğrafınız tahlil edil mit 
ve intiıarda etmiştir. Eğer o 

nüsha elinize geçmemit iae 
bu ciheti bildiriniz . lntipr 
tarihini bildirelim efendim. 

.... 
Jı. miinire hanım; 

Fotoğrafınız, bugilne kadar 
tahlil edilenler meyanında in

tişar etmemiş ise sıra bekle
mektedir. Maahaza yakın bir 
atide intişar etmediği takdir
de zayi olması ihtimaline bi
naen bir diğerini gönderiniz 
efendim. 

.... 
Ali Rıza beg: 

- Fototrafının dercini lltemlyor -

Hatırşinastır. Hürriyetine 
fazla dUıkUnlllk gösterir. Hu

susiyeti hakkında hesap ver
mek istemez:, mUşkilAt karıı
sında Aciz ve beceriksiz de
ğildir. GUrültücil ve kavgacı 
olmaktan ziyade aalqmıya 

mütemayildir. 

M, Sadılc br Girgin ve 
:c u l gandır. 

!şlerinde ace
leyi ihtiyar 
eder. Çabuk 
alınır ve atak
lık ga s t erir. 
Kadın mevzu
larına IAkayt 
kalmaz, birtey 
hakkında bir 
' kir ve milta

lea dermeyan t ... \!bilir, kendine 
ehemmiyet verilmesini ister. 

• Nedim bey: 
- f"otofrafının dercini lıtemlyor -

Asabi ve hırçındır. K6-
çük birşeyi büyUltür, günlere• 
onun Ozeriode ısrar eder, 
mübalAğaya mütemayildir. Ar
kadaşlıjı z;ıırarh değildir. Al
danmaya tahammül edemez. .. 

Emine N~dim hanım: 
- Fotoğrafının dercini lıtemiyor -

Sahur ve mütehammil bir 
ev kadınıdır. israfı ıevmel, 
k~~aatklrdır:. Fenalıktan çe
kmır, ıofuluga mütemayildir. 
Gördüğt\nU, bildiğini tatbik 
eder, işlerine kendiliğindea 
birşey ilive etmez. 

* V. Nigazi Efendi: 
- Fotofrafının dercini lıteml1or -

Çabuk inanır ve kanar, 
baıkalannın tesiri alhnda kr 
lır. Birıeyi tamik etmez, tr 
sadUflere tabi olur. itiraz .. 
tenkit yapmaz, yaratıcı dr 
ğildir. .. 

Nigazl b•§: 
- Fotofrafı dercedllmlyecektlr -

Sakin ve ae11iı:dir. Yapa
cağı iti fazla dOttlnür, Her
kese çabuk itimat etmu, 
mftteredc!:!~:-. Menfaatlerlal 
ve aamimiyetinf iaraf etaaes. 
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F osfatll Şark: Malt · Hiılis8Sı · '" Kullanınız. Sütünüzü arttınr. Ço· 
cukların Kemiklerini Kuvvetlendirir. 
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Fikriye Hanım: Mulenruj'da 
Mevcut 20 kitflik Asri Ttırk Aile Musiki heyetine ilAYeten: Her eumartesi, pazartesi, çarıamba 

ak,amlan Sahibinin. F j K R jy E HA NJM En mUnta~ap parçalannı 
Sesi bat mugannlyesı tagannı edecektir. 

Aynı geceler; ? ? ? Beyin feryatlannı ruhdan çıkan nağmelerini do dinliyeceksiniz. ---. ..... ....,....,..~ .. ~ ·' .......................... ·---. .. -- ...,. . ._,... -~~-

~·1!11 f.l{~~CllO N ~ DAHA.-fiiAill R~Ei:DI N iZ .. 

E.N 
Çocuk Unu 

hazmı kol•ydır. Çocukta baum.ıaltk 
varsa giderir. Kemik haatahiına 

mllni olur ve çok bealer. Çltnkl 
k•bill lı aı2.lm h•le konmu,tur. Ve 
hububatın kabuklarınd•kl ma4eo1 
maddeler ve vitamin hulba haline 
kon::ı_rak una illve cdılmlftir. 

~ EN MQTEkAMIL· 5 -(AMBALI BiR RADYO AHİZESİDİA 

epo~u Hasan feza Dl'posudur. 
. . . --.. - ;. _ _.- •. . . . Otomatik ıskala 

' ........... -
Din;anın en basiaa en 
dakik ve ayda bir dakika 

bile farketmiycn saati - . 
Fiot. [CullanıŞ, "sekli harici ve musiki ilctidan itibarile 

Radyo · aleminin bii harikasını ;.. teskil . edecektir 
.. ' ' 'lı 

SOlJRLA SIRADERL:ER VE şs• 

--· 
ı Öksürenlere: KATRAN 

için 
1929 aeneal Baraelon mııhcrlnde 

birJncfllfl knı:anmıttır. Fi.tların eh· 

veniyctl ve aaatl~rln ır:arafetl bllbbaa 

diğer markaların fevk indedir. 

TENZILA TLI SATIŞ 
odaıınıD mllsaadei mahsusasilo 

Her türlü M O 8 İL YA 
Türkiye için umunıt depctsu: 

VAHE OTOCIYAN 
fabrikama mllıtacel Ye kat'ı tufiyesi dolayııile 

GAYET UCUZ ve malt fiatından daha 
dun satılmaktadır. 

lst a nbul Sulta nhamam No. 3'2 

Muhasip Muavini Aramyor 
Beyotlu lıtlklJl eaddeal Kredi Llone Bankaıı kB .. ılndeld 

Linar.li eokaj'ıada 21 numarala ardiyeye milracaat. 
Fırsattan iıtifade ediniı 1 

Mahiye otuz lira ma.ı,la iıtih· 
danı edilmek üzere mütetebbi• 
bir Türk gencine ihtiyaç vardır 

Talip olanların KarAköy Kara 

Mustafa Pata ıok1'ğl Bosfor ha· 
nında Safi adre:oıine müracaatları. 

1 Müderris Faik Sabri Beyin 

C0GRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI BONO 

Gayrimilbadil bonoları llze· 
rine muamele yapılır. Balık
pazarı Maksudiye Han No. 35 

--... Mehmet Derviş~ 

Dr. A· KUTİEL 1 

Cilt ve zührevi haatalaklar teda- 1 
•ihancıi. Karakay büyük mahal• 1 
lebici yanında 34 . 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü Failt Sabri 
Beyin bu eseri çotrafya tedrisatında mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek Orta mekteplerde coirafya tedrisatile 
meşguJ olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın fiati 
5() kuruştur 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Gülhane hastanes)ode meccani muayeneler için bir liate laa111lumııtır. Listeyi aynen yuıyoruz: 

Günler Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesı 

Salı 

Çarşamba. . ' ( ı 
' . .. 

?erşembe 

Cilt Hastalıklara 

Kulak, boğaz, burun haatabldan 
idrar yolu hastalıkları 

Göz haıtahkları 
Dahilt haıtalıklar 

Akıl ve alnir hHtahklan 
Hariciye haatahklan 
Kulak botu burun baı. 
Maaaj ve tedavll mlhaaikı 

Kadın •• dotum laa•tahkları 
Dahili hastalıkları 
idrar yolu hHtalaklar 

Akıl ve ılnir haıtalıklar 
Rontken muayeneai 
Göz hastalıkları 

"""\Cilt ~aatahkları 
.Masaj ve tedavil mlbaalld 
Hariciye hastalıkları 
Kadıa ve dotum laaatabkları 

Muallim Tallt Bey 
Muallim Sani Y anr Bey 
Mualllm Fuat Kimli Bey 

Muallim Nlyasl i•met B•y 
Mualllm AbdOlkadlr Bey 
Mualllm Nazım Şakir Be7 
Muallim Murat B. 

1 Muallim Sani Yayer B. 
Muallim ŞemHttin B. 
Muallim Refik Mlnlr Bey 

· Mualllm SClreyya Hidayet Ser 
Muallim Fuat 'IUmll Bey 

,, Nazım Şakir B. 
,, ŞilkrG Emia B. 

Muallim Niyul f•met B. 
Muallim Talit 8. 
Muallim Şem•ettin a. 

,, M. Kemal Bey 
" Refik Münir S.J 

EKREM 
Mercanda Arsa Arıyorum 

Mercanda lımetiye veya 
Fuat Pata caddesinde asgari 
4 X 6 metre murabbaı olmak 

.pzere aatılık arsası bulunan 
zevatın Beyoğlunda Galipdede 
caddesinde 651 mumarada sa
atçı muatafa efendiye müracaat 
etmelidir. 

Patoog, Bakteriyolog 

0r. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MU ALL iMLERiN DEN 
Dahili, Ye intanI hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 
Adreı : Baltıali caddesi 

Yillyet karııaı ttJ No. 
lluayen•h-e: Telefon lnaabw 2J2J 
lkameta-lhı: ., ,. 223' 

BeyoQ'lu İkinci Hukuk Hi
klmliğindenı 

HüınürGI ve Fatma Nedime 
Hanımlara: 

Nuri Beyin aleyhinize ikame 
eyleditl izalei şuyu davaaandan 
dolayı taraflnıza a-önderilen teb
llğnamede ikametg6hınızın meç· 
hul bulunduğu mubatirl tarafın· 
dan beyan edilmi4 oldutundan 
bu baptaki tebliııatan illnen lc
raama karar verilmit ve muha
keme 21 teıriniaani 1931 rünü 
Hat oaa tallk kıhnmııtar. Tarihi 
mezktrda Yakti muayeninde 
mahkemede hazar bulunmanıı 

veyahut vekili muHddalı rönder• 
, •eDis tebllt lınakamına kaim al
' mak üzere keyfiyet ll&n olunur. 

Doğum •• kadın bastahklan 

•1tehassw DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalanaı Tftrbe karııımda 
eaki Hillliahmer binaıındaki 

muayenehanesinde ber1ıln öi· 
leden ıonrakabul etmektedir • 
Telefon lst. 22622 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASiii.ANATI] 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Kiralık 
Esas Mevki Ye NeY'l lcan Senevisl 

L. 
69 OıkOdarda Kllçllk çamlıca 13-17 No. tarl• 200 
86 Çırpıcı 104 •dön Um tarla 600 

87· 17· 18 " 48 " " 240 
87-19 " 2-4 " " 216 
81-21 " 24 " •• 200 
81-28 8 M 

" " " l 65 Galatasaray Avrupa pasajı kahYecllltl 150 
252- 1 Beykoz Tokat çiftliği müştemillbndan klSprll bahçe 1 l O 
2!>2-3 ,, ,, ,, ,, bostan 24 l 
252-4 ,, ,, ,, ,, çayır bahçe 90 

Ballda yazılı emlAk ve arazi bllmtızayede birer sene mnd-
detle kiraya verileceğinden taliplerin 26-10-931 pazartesi gtıoil 
saat on altıya kadar tubemize milracaatleri. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 ,, 400,000 

1 " 
200,000 

1 " 
150,000 

1 
" 

100,000 

1 
" 

40,000 
1 " 

30,000 
1 " 

20,000 
1 " 

15,000 
100 MükAfat ( 1,000 ) 100,000 

100 " ( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 

6 " 
( 5,000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) -45,000 

60 " 
( 2,000 ) 120,000 

200 " 
( 1,000 ) 200,000 

Amorti ( 100 ) 500,000 

3,340,LOOO 

100 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastı 
lıtanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda KuıtüyQ fabrika 

yilı.ilo 4ilte 12, yOzile yorııan 15, yatlaboya yastık 5 Jiray 
kuştilyOniin klloıu 100 kuruıtan ba,lar. Kuttilyü kumaıları 
her rengi vardır. Ucuz ıatılır. Tel. ııt. 23027 

Çucuk Hastanesi Kulak, 
Bcğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

SELANiK BANKASI 
T eal• tarihi : 1188 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı İSTANBUL 
TÜRKİYE'dekl Şubeleri: 

GALATA, IST ANBUL, lZMlR 
SAMSUN, ADANA, MERSıN 
YUNANıSTAN'daki Şubeleri: 

SELAN1K, ATİNA, KAVALA 
PİHE 

Bll6mum banka muamelata. 
Kredi mektupları. Her cin• 
nakit üzerine heaap kiltadı. 

Huam.i kasalar icarı. 

I SONPOSTA 
Yewmt, Siyaal, Havadia ve Halk gauto,ı -idare ı lataabul Nıtruoamanl7• 

Şeref •okaiı 3S • 37 

Telefoa latanbul • 20201 

Poata kutuau ı latanbul • 741 

Tc1rraf: latanbul SON POST-' 

ABONE FIATI 
TOR KiYE - ECN~ 

J400 Kr. 1 Sene 270G 1'r• 
750 ,, 6 Ay 1400 ,, 

•· s .. aoo,. 
Hl • t ,, IOt ,. 

aeı.. enak geri verllmdo 

lllnlardaa mea'ıallyet ahnmas
Adrea deilttirllraeai (20) kuru,t:ır• 

MATBAAİ EBUllt YA 

Sahipleri& AH Elu ... Selim ~ 
N .. ri1aı llCldlrilı '"11• ıt-f#. 


