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Sene 2 

r<udüs 
'Kongresi 
Münasebet ile ••• 

Filistin Müftüsü Bir 
Beyenname Neşretti 

K on•re mıı/ıoll/lerlnden 
Sultanülatraı 

Adana, 8 - (Hususi)- Filis
tin mliftüıü HOıeyni Efendi bi
rinci klnunun ıekizinci günll Ku
düste toplanacak olan kongre 
münaıcbctile bir beyanname 
neıretmiştir. Bu beyanname, Af
gan, Mısır, Yemen, Hicaz, Necit 
"ye Irak hUkilmetlerini murabbaı 
ıöndermiye davet etmektedir. 

imam Yahya, timdiden mu· 
Yafakat cevabım göndermiıtir. 

Mısrın cevabı da gelmit ve 
Ezher ulemasından elli kifilik bir 
heyetin gönderileceği bildirilmiştir. 

Bqta Atraılar old~ğu. halde 
birçok Arap gazetelen, bılbusa 
bir hilafet meselesi meydana ç.ı
karmak için toplanan bu h~yeti!' 
mUstakil bir devlet olan Necıt :Hı-
c d . t' a etmesi lllzumunu ılerl az a ıç ım k d' 
ıilrüyorlar. Bundan baıka, en 1 

arzusile hakkından vaıgbeçtln 
Abdnlmecidin, bu münaıe e e 
herhangi bir iddiada bulunamı· 

SALI - 10 T eşrinilani 1931 Fiab 5 kurut -

Japonlar, Büyük Bir Çin Şehrini 
Saat Bombardıman Ettiler 

iki 1 Geri Müdürünün 
Ôlümü 
Hadisesi 

Bir Çin Ceneralı Japonyaya Harı.- İlan Etti Cinayete Bir Latife MI 
Sebep Oldu? Çin - Japon lbtilAfı kanflk bir 

devreye girmiştir. Maoçuride bir 
Japon emrivakii ile batlıyan bu 
bal fimdi bltiln Ak•yışarka si-

tıt: . ,.#; ~,. , ' ' ,, •' .~ ........... , , •• ' :--::-.. ~,;~: • • 
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rayet etmek tesir ve temayülünü 
gösteren bir ihtilaf haline geliyor. 

Son gelen telgrafların ifade et
tikleri vaziyet bundan ibarettir. 
Bunların meali de aşağıdadır. 

Tien-Tsinin Bombardımam 
Londra 9 - T ein-Tisnn de bu

lunan Japon kumandanı, Çin as

ker ve polislerinin imtiyazlı Ja
pon mahallesine çok yaklaştıkları 
için (300) metre geri çekilmele
rini istemiş, sabaha kadar bekle· 
mittir. Saat albda ayni ihtarı 
tekrarladıktan sonra şehrin üze-
rine top ateşi açmışhr. Bombar
dıman sekizde durmuştur. Çin 

kıt' alarmın şehri ele geçirerek 
ahaliden teşkillt yapbklan haber 

verilmektedir. Çin memurları, 
Japonlara taarruz ederek badi-
.eye sebep olan Çinli haydutla· 
nn üzerinde Japon tapancalan 
ele geçirdiklerini bundan da bu , 
pkilerin Japonlar tarahndan 

idare edildiklerinin anlaııldığına 
beyan etmektedirler. 

Dört kişi ölmllf, (10) kiti 
yaralanmışbr. 

Kısmi llAm Harp 
Londra, 5 - Şimali Mançu

ride vaziyet fenalaşmaktadır. 

Çinliler Anganıinin cenubunda 
(5600) piyade, (2400) ınvarl tab

ıit ederek (32) kilometre mesa
fedeki bin mevcutlu Japon kıt'a· 

sına taarruz etmiye hazırlanıyor-

Regaip Gecesi ı 
lıtanbul Müftiliğinden: Teşri

nlıaninin 12 sine müsadif olan ' 
Perıenbe günü Recebin iptidası 
olmasına nazaran yevm mezkur 
akıamı (Cuma gecesi) Leylei Re
gaip olduğu ilin olunur. 

·. ',. ~,··--ı ........ ..., ... lımir ( Hususi ) - Evvelki 
giin, telgrafla Geri kumpanyası 
mDdllrlerinden Usamettin Be
yin ölümll hadisesini bildirmiştim. 
Hadisenin esas cereyan ıekll 
şudur: 

Japonların Çinlilere karşı 

Çinin Cemiyeti Akvam mümessili 
Doktor Al/erl Sze 

lar. Çinlilerle Japon ileri kara· 
kollan ateş teati etmektedirler. 

Bu ıuretle Ceneral Mac • Çaog -
Çan Japonlan Şimali Mançuriye 
çekerek Ruslarla bir ihtilat yap

ma k utemektedir. Japonlar bunu 

MUALLİM 
SAYFASI 

--- -

kullandıkları bir su tangı 
anlamışlardır. Böyle bir tuzuga 
dllşmiyeceklerinl s8ylllyorlar. 

Ceneral Mac - Çang • Çanın 
Japonlara karşı ilanı harp ettiği 

söyleniyor. Bu Ceneral, Mareıal 
Çang .. Su· Lianga mllracaat ede

rek Kirini havalisin<le aeferberlik 
yapmaauu istemiftir. 

Japonya Protesto Ediyor 
Tokyo, 9 - Japonya inatçı 

hareketinde devam ettiği takdirde 
Japonyadaki Cemiyeti Akvam 

siyasi mümessillerinin geri çağ

nlacağıne dair olan haberlere 
burada inanılmamaktadır. Maa
mafih Cemiyeti Akvamın Çin 
membalarından gelen haberlere 

inanması burada memnuniyetsizliği 

mucip olmaktadır. Japon hükil· 

meti bu hususta Cemiyeti Akvam 
ııezdinde teşebbilste bulunmuştur. 

Japonya, Cemiyeti Akvam Bllro

sunun bir Çin propaganda mer
kezi haline geldiiitıden şiklyet
çidir. 

Usamettin Bey sekiz: sene· 
deoberi (Geri Tabako) namın• 
daki Amerikan tütün kumpan
yasının başekisperliğini yapmıı 

bir zattir. Usamettin Beyin 
faaliyeti onu kumpanyasının mil• 
dnrlük mevkiine kadar çıkar
mıştır. 

Bu zat sekiz senedenberi iz .. 
mir civannda tütün alıcılığile met
guldn. Bu sene tiltiln fiatleri 40 
kuruşa kadar di\şmllttil. Baa 
k&ylüler Usamettin Beyi fiat 
düşlişünde bir Amil addediyorlardı. 

Son zamanda katil Haaan ile 
de bir tütün alım meslesl cere
YllP etmiftir. Bu adam para al
md llzere Uaamettia Beye mB
racaat etmif, maktul para ve
rirken: 

- Tırq oldun mu ? 
Diye bir lltife yapmııhr. Saf 

ve cahil b1r adam olan katil de 
tabancasını çekerek evveli Uaa• 
mettin Beyi. bilihere de otomo
bil şoförile bir k6yl&yll yara
lamıştır. 

Uaamettin Bey aldığı yara· 
lardan derhal vefat etmiştir. Di· 
ğer iki yaralının sıhhi vaziyetleri 
salaha gitmektedir. 

Rusyayı Yapllacak Satıf 
Rusya ile aramızdaki Ticaret 

muahedesine göre Rualar bu ıene 
bizden 15 milyon liralık mal ala· 
caklardır. 

\ 1 Bir Meclisi idare içtimaı 1 
L-----~-------

( Devamı 3 Onc0 ıayfada ) 
••• 

" Son Posta " muallimlere 
mahsus oJIDak üzere haftada 
bir defa perşembe günleri 
bir muallim sayfası neşrine 
karar verIDİf ve bu sayfayı 
maruf terbiyecilerimizden bi-

Muallim Şevket Beyin Davası 

[ Yu111 2 inci sayfamııd• 
~ T 'hi .atunumuıı:dad1r) 

"Güoun arı " 

rinin eIDrine vermiştir. 

Muallim sag/asındıı : 
Son terbig• n•zarigelerl 
Terbi_,,, alimleri 
Toplu t11tlrisat münakaıaları 
Türkigede geni tecrübeler 
Muallimlerin dersleri 
Ameli ders ue nümuneler 
Ve saire ... 
Bulunacaktır. ilk 

sayfası perşembe 
çıkacakbr. 

muallim 
iÜnil 

Gayet ·mühim bir meselenin hararetle ınünaka1ası 
( Ruıname : ''Ha vyu aawıl k.,lllr ?,, ) 
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Kıbrıs Asileri 
Yıktıkları Binaları Kendileri 

T aznıin Edecekler 

Hafta Tatir 
Meselesi ... 

Hafta tatilinin cumadan pa• 
&ara tahvili etrafındaki taHv• 
vurlar üzerine halkla temaaa 
sıeçtik. Aldıizmı& mQtaleaları 
yazıyoruz: 

Hilıni B. (Takalm SırueMler 110) 

- Ben cuma tatilinin paı:ara 
çevrilmesinde hiçhir mahzur glS· 
müyorum. Hakiki medeniyet 
Garptedir. Biz bu medeniyeti 
almıya ve Garblaşmıya ahtettik. 
O.ıun bu gibi küçük icaplarını 
da kabul etmemiz lazımdır. Bu 
mesele ticaret noktai nazarından 
lazımdır. 

* Fikret B y (Dlvanyolu Meorone ıokak 2!) 

- Hafta tatilinin pazar gil· 
nftnde yapılmasına ıktısadi ve tica· 
ri bir zaruret vardır. Ticaret 
işlerinde zamanın mühim rolO var· 
dır. Mesela bir bononun tediyesi 
veyahut bir sipariş emri için Av· 
rupa Ticaret müesseselerinden bi
risinden perşembe günU burada 'd 
bir tüccara telgraf geliyor. Ertesi 
gtın cuma olmak basebile tliccar 
bu işi ancak cumartesi görüyor. 
Halbuki ertesi gün de Avrupanın 
hafta tatili var. Bu yüzden tilcca· 
nn işi diSrt giin gecikmiş olur. 

* Abidin B. ( Topkııpı Emin Nurettla B. 
mahallul 71 ) 

- Ben Adetlerin, an'anelerin 
idamesine taraftarım. Fakat bunda 
ticari, içtimai bir mahzur bulun
nıamak şartile. Halbuki biı garp 
medeniyetini kabul ettiğimiz. için 

{Ünden gilne garpla her türlii mü· 
nasebetimiz artıyor. Bazı bllyük 
ticari müesseselerimiz bu yüzden 
haftada iki tatil yapmak zaru
retini hissediyorlar. Bu vaziyet 
karşısında tatilin pazara nakle
dilmeıinde adeta biı' zaruret 
Yardır. 

* Haİıı. Klmll Bey ( ·ravt••l•ft Emin bey 
mahalle91 9) 

- Tatilden maksat haftada 
bir gtın dinlenmek ve istirahat 
etmek imkanına bulmakbr. Bunun 
pazar veya cuma olmasında hiçbir 
fark yoktur. Şu halde puar 
pnli tatil yapmakta bir beia 
yoktur. 

Nurt B. (Kaput tüccan SultHhulaa 
Katırcı han U) 

- Garp medeniyetini kabul 
ettik. Bizden bir, iki asır enci 
yol alan bu medeniyet kirvanına 
yetişmek isteriz. Bunun için kay
bedecek hiçbir dakikamız bile 
yoktur. Derhal cuma yerine pa
zarı kabul etmeliyiz. 

CEZA KESİLDİ 
Bazı Tacirle1 
Para Cezası 

ı Verecekler 
Ticaret ve sanayi odalan ni

zamnamesine riayet etmedikle· 
rinden dola}n lstanbul ticaret 
ve sanayi oda ı muhtelif ticari 
ve sanayi miiesseselerden para 
cezası a!m:ığa karar vermiştir. 

Kara r yakında bu müesseselere 
tebliğ edilecektir. Bu cümleden 
olarak rüvelver ve av fişekleri 
inhısarı ( 3) bin, Bakırköy çi-
mento Türk anonim tirketi (480) 
lira para eczası verecektir. Bun· 
lardan başka inşirah sinema ve 
tiyatrosu sahiplerine, beynelmilel 
artist acentası Loporobin Efendi
ye, Dore ve Boston birahanele
rine 50 şerden ( 100) liraya ka· 
dar ceza kesilmiştir. 

Himaye Meselesi 
Boyahanelerin de Himaye
den istifadesi Düşünülüyor 

Memleketimizde mevcut yı· 

kamahaneler, boyahaneler, tuğla 
imalAthaneleri Teşviki Sanayi 

Kanunundan istifade edememek
tedirler. iktısat VekAletinin yeni 

bir T eşvjki Sanayi Kanunu ha· 
zırlamakta olmasından istifade 

eden İsfanbul Ticaret Odası 
bu gibi müesseselerin de himaye 

görmesini temin için bir rapor 

hazırlamıştır. Rapor bugünlerde 

lktısat Vekaletine göf!derile
cektir. 

Bir Kız Denize DUstU 
' 

Beşiktaşta Saman iskelesinde 
bulunan ( Hüdaverdi ) kayığınm 

aahibi Halil Ağamn J 1 yaşmdaki 
kızı Halide kayıkta oynamakta 

iken denize düşmüş, kurtarılmıştır. 

Kıy~etli Evrak Yakıldı 

Eski harflerle basılmış ve yeni 

kanunlar mucibince istimalden 

düşmüş olan (kıymetli evrak) ın 

yaktırılması Maliye Vekaletinden 

Defterdarlığa bildirilmiıti. Def-
terdarhk bunları bir heyet 
6nünde yakbrmış ve zabıt 
Yarakaları tutturmuştur. Mal· 
müdürlüklerindeki evrakın da 
bu şekilde yakılarak zabıt vara· 
kalarmın Defterdarlığa gönderil
mesi tamim edilmiştir. 

IBu Çocuğu 
1 Tanıdınız. Mı? 
1 

fotoğrafçımız dün bir çocuk 
resmi daha çekmiş. Gazeteye 
koyduk. Annesi veya babası 
elbette ki çocuklarını tanıyacak
lardır. Bu nüsha ile gazeteye 
geldikleri takdirde çocuk namına 
ayırdığımız İş Bankasının kumba
ra bedelini hediye edeceğiz.. 

Düyunu Umum·ye 
• 
ınasına 

Müşteri ok 

Esld Düyunu umumiye binası 
için henüz bir alıcı çıkmamıştır. 

Belediye istenilen ( J ) milyon 
lirayı çok görmüş, esasen vari-

datı az ve muhtelif müesseselere 
borçlu olduğu için binayı salın 

almaktan vazgeçmiştir. Bina ve 
mobilyesi Def terdarhk tarafından 

geçen aene sigorta edilmişti. 
Bu sene tekrar sigorta ettirile
cektır. 

Emir Geç Gelll 
Lise ve orta mektep muallim· 

lerinin Teşrinsani maaşları dün 
verilmiştir. Maaşın (8) gün kadar 
gecikmesi maaş emrinin Maarif 

Veka!etindcn hernedense biraz geç 
gelmesinden ileri gdmiştir. 

ARAP FER.DE 
Karakolda 
Polislere 
Makas Çekmiş 

1 Arap Feri de isminde bir ka-
dın geçenlerde esrar içerken 
yakalanmış, ayrıca sarhoş olduğu 
görülmüştür. Feride, kendisini 
karakola götüren polisleri de ağza 
alınmaz lakırdılarla tahkire yelten
miştir. Esrarkeş kadın bu kadar
lada kalmamış, karakoldaki ma• 
sanın üstünde duran makası an
sızın kapmış ve polislerin üı:erine 
yürilyerek Ahmet Efendi isminde 
bir polisin kapotunu yırtmışbr. 

Bu azıh kadın dlln muhakeme 
edilmiş, neticede cürmll sabit ol
duğu için bir ay 19 gün hapsine 
ve 46 lira da ceza almmasma ka
rar verilmiştir. 

Buğday Piyasası 
Fiatler Hergün Biraz 

Daha Yükseliyor 
Son hafta Amerika pamuk 

satışında(280) bin balya fazlalık 
vardır. Diğer pamuk memleket
lerinde bu mevsimde pamuk is
tihsali geçen mevsime nisbetle 
azdır. Yün piyasası sağlam geç
miştir. Vaziyetin muvakkat oldu· 
ğu zannedilmekte ve fiatların 
düşmesinden endişe edilmektedir. 
Buğday fiatlan yükselmekte de
vam etmektedir. Sert buğday (7), 
yumuşak iyi cins buğday 6 ku
ruşa satılmaldadır. 

Bir Vankes!ci MahkQm Oldn 
Y enicaruide bir kadının para 

ç&ntasım çalmaktan maznun Şev
ket isminde biri İkinci Cezada 
diin muhakenıe edilmiş, 4 ay haps 
c~zası verilmiştir. 

Araba Çarpmış 
lbrahimin idaresindeki yftk 

arabası Arap camiinden geçer
ken Rasim efendi isminde biri
ne çarparak yaralamııtır. 

( 598 ) Lira Verecek 
Sigara kAğıdı kaçakçıliğı cür

münden ikinci cezaya verilen 

Sultana isminde bir kadın dün 
( 598 ) lira para cezasına ve bir 
ay da hapse mahkum olmuıtur. 
Ayrıca yine kaçakçılıktan maz· 
mm Çatalcalı Süleyman efendi 
de ( 23 ) lira para cezasına ve 
bir ay hapse mahkfım edilmiştir. 

Kıbrlıtan gelen ıon haberler Lef• 
koıede tabii hayatın avdet ettiAi 
merkez.indedir. Fakat diğer ka aba• 
larda !:bl'lÜZ. baz.ı gayritabiililder var• 
dır. Kay ihtiyar heyetlerlnin istifa11 
teklifi kıamen k bul edilmiş. Fakat 
umumi bir istifa yapılmamı tır. Hatta 
•nelce çekilenler de istifalarını geri 
almıtlardır. Milli malları tahrip 
edenler bu :ıararlari ödiyeceklerdir. 

Leymasolda b:r polisi tehdit eden 
Aranzoa Jamlnde biri bir aene hapse 
mabldlm olmuştur. 

Diter taraftan tahrip olunnn hü
ktlmet binalarile diğer Milli malları, 

bulundukları ka abalar halkı müşte• 
rek bir ıurette tu.min t:decelderdir. 
Yakılan Vilayet daireainin yeniden 
inıaama başlanmıştır. 

Ressam Ali Şevket Bey 
Muhakeme Edildi 

Dün Ağır Ce:ıa Mahkemesinde 28 
mayıı aabahı Beşiktatta refikası 
lclil Hanımı tabanca ile aldüren 
Güz.el San'atler Akademeal müdOı 

muavini Ali Şevket Beyin mubake
meaine başlandı. Davacı mevkiinde 
lclil :ianımın iki hemşlreaile birad .. 
ri ve bun larm iki avukab bulUlla• 
yordu. Ali Şevket Bey de iki avukat 
tutmuıtu. Davacılar Şeyket Beyden 
(20) bin Ura da tazminat latiyorlardı. 

Şe•ket Bey şunf an söyledi: Jcl&J 
Hanımı çok seviyordum. Maaıım az
dı. Her arzularını yapamadığım için 
ararnıı açıldı. Nihayet evi terkettl 
ve hidiae aabaha bana .. alçak, na• 
munuz" dedi. Bunun üz.erine ben 
rovelveri kendi kalbime çevirmiştim. 
Bu dakikada kendimi kaybettiğim 
için lclili de öldürmütüm. Tabancam• 
da kurtun kalmadığı lçla kendimi 
uatura ile öldürmek istedim.,, Mah· 
keme tabitleri de dinlendikten ıonra 
davayı 12 teşrinisaniye bıraktı. 

Bir Muallim Kıbrıstan 
Geri Döndll 

Kıbrııta çıkan (Söz) gazetesinde 
okudutumaza göre geçende buradan 
Kıbraı Uıeainde vazife görmlye gı. 
den Muallim A. Sacit Bey mektepte 
lkl ıün kadar kalmıt, •onra istifa 
ederek l•taobula dönmüttür. Bunun 
ıebebl, Sacit Bey tabliyat muallimJ 
oldup halde keodiıine fizik deni 
okutmaaının teklif edilmeaidir. 

Efgan Veliahtı Evlendi 
Efran Veliahta PreH Mehmet 

Zahir Hanın ıerdar Ahmet Şan H .. 
nm kıılle evlenme mera1iml K1hildo 
yapılmıtbr. 

F akUltede Tetkikat Başladı 
Maliye müfettiıleri dünden ltibare11 

Tıp fakillte•inin on •enelik hesap
larını tetkike batlamıflardır. 

Bir Neşriyat Davası 
MQatehcen neıriyat iddiaail• 

mahkemeye verilen Piliç gazeteıi 
mea'ul müdürü Yusuf Ziya Beyin 
muhakemesine dün devam edilmiş, 

bazı ıebeplerle talik olunmuştur. 

===============================================================================================-===================================================-=-"" 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

l : Kadın - Hasan Bey, hava deh
ıclli, bak yıldırımlar düşüyor... Kuzum, 
bu şimşek, yıldıram neden olur ? 

2 : Hasan Bey - Havada e!cktrik 
varmış, arada bir çakarmış filan da bu 
fİınşekler olurmuş, yıldırımlar d~işermi~. 

Pazar Ola Hasan Bo Ve Havalarda Elektrik 

3 : Kadın - Eiektri 'c mi Allahallah ... 
Peki, o h:ıvadaki elektrikle bizim evlerde 
yaktığamız elektrik arasında ne fark var? 

4: Hac .. n Bey - Bmlll h~lmiyecck n\! \·1.f' 
a kıtdın? Havadaki c!ektrik be<l~r.ı. ... f Jıı "' 
buki ya1,hğımız eleıktrik ateş pahasıı.;:ı ! 



H erg ün 
Çin Japon 
Harbinin 
lçyüzü 

M . :1 Japonların taarru
ançurı e, "h t bir 

ıile, başhyan ihtiJM, nı aye 
harp manzarası almıya ~aşlamıştır. 
Evve14 mukavemet etmıyerek çe-
kilen Çinliler' bu ant ve h~ksız 
taarruz karşısında dünyanın ısyan 
edeceğini, Cemiyeti Akvamın Ja
ponyayı yola getirebileceğini san-
dılar ve sabırla beklediler. Eakat 
Cemiyeti Akvamın aczini, büyük 
devletlerin de sükutunu görünce, 
kendi işl erini kendilerinin gör
meleri lüzumuna kail oldular ve 
mukabil taarruza geçtiler. Bin
netice Mançuride Japon kuvvet
lerile Çin askerleri çarpışmıya 

başladılar. Bugün hili bize bir 
ıaka tesiri yapan bu çarpışmalar, 
yarın hakiki bir harbe inkılap 
edebilir ve belki de Uzak Şarkta 
büyük karışıklıklara sebebiyet 
verebilir. 

Ötedenbeı·i muhtelif devlet
ler, Çinin zafından istifade ede
rek şurasına b\.lrasma çengel at
mışlar ve kendilerine ufak ve 
büyük paylar ayırmışlardır. 

Fakat bu defaki ihti)Af, Çin-
lilerin ziflarmdan ziyade kuv
vetlerinden doğmuştur. Bu itibarla 
bu defaki Çin - Japon ihtilafının 
hust1si bir manası, ve hususi bir 
ehemmiyeti vardır. 

Mançuri ötedenberi Rus ve 
Japonların nüfuz mıntakası sayılır. 
Mançurinin şimalini Sovyetler, 
cenuhunu Japonlar kendilerine 
maletmişlcrdir. O kadar k1 Man-
çurmın fİmalindeki şimendiferi 
Sovyetler, cenuptaki demiryolunu 
Japolar yapmıştar. Şimali Mançuri 
Rus mallarının, merkezi ve cenubi 
Mançuri de Japon mallarının 
pazarıdır. 

Fakat son senelerde Çinliler
de milliyet cereyanı sür'atle ve 
kuvvetle inkişafa başlamışbr. 
Bilhassa Mançuri gibi, ecnebi taz-
yikmı doğtudan doğruya hisseden 
Mançuride milliyet cereyanı daha 
kuvvetli lir ve oraya göz dikmiı 
olan devletleri endişeye düşüre-
cek kadar ehemmiyet a1mışbr. 
Bu milliyet cerc} at'ının kendile· 
rını şimaldeki demiryolundan 
mahrum edebi!eceğini hisseden 
Sovyetler, iki üç sene evvel bir 
emrivaki yaptılar. Demiryolunu 
işgal eltiler ve bir defaya mah
sus olmak üzere bu meseleyi 
lıallederek, Mançurinin diğer kı
sımlarmda mültecilere yardıma 

haşladılar. 
Günden güne artan milliyet 

cereyanı, Japonlan telaşe dil· 
ŞÜr;:1iye başladı. Çinliler günden 
güne Japon mallarına boykotaj 
Yapıyor, demiryolunda çalışan 
Japon memurlarına hakaret edi
~or, koıısolcshaı;elerine taş ata-
~ak kadar ileri gidiyorlardt. Bu 
cereyan kuvvet kespettikçe Man· 
tUri Japon pazarı olmaktan çı-

acak, demiryolu yavaş yavaş 

~~iı_ıden gidecek ve zararı~ t~
lc~fı için ciddi bir harbe gırmı· 
Ye nıecbur kalacaktı. 
,.. . Binaenaleyh, Sovyetler gibi, 
\-lnliler henüz kafi derece kuv· 
Vetlennıemiş iken, bu işi hallet-
~ek liiz!mdı Zaten vesile de 
•ittd • b•t• 
tıi ~: ~inliler bir Japon za 1 ı-
isq oldurmüşlerdi. Bu fırsattan 
Y\l 1 ade ederek, demiryolu bo· 

llca M · · · al tt: Şi •. ançurıyı ışg e '· 
'bir nı~ı vaziyet şudur: Japonya 
tllak elllrıvaki ile buralarda kal· 
'bi; ' \re Mançuriyi nimmüstemle!.e ı 
~tn1~enılek~t halind~ .muhafaza 
~ilreı eınehndedir Çınlıler, kuru 
l teetl · . · ~ h'l.rbr ıstısna edilirse, J aponlar· 
"'~s:y ed~cek . halde değ:ldirler. 
l'ttecli~~ebeş. senel~k planını ~itir-

h;ırb e gırrnekte.1 muçte· 

( Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Zek a, t a biatin insanlara bah
şetti ği en faydalı eserdir. Fakat zeki 
olmıydnlar kal'iyyen meyuı olma
malıdır. 

2 - Çünki muattal ve ateşin bir 
zekadan, çalışan bir ıabavet daha 
müfit olur. 

~ Zeka ~ 

3 - Şu halde. çalışmak kudretile 
bülün dünya aldanmaksızın müteseUI 
olabilir. 

• 
LG A HABE LE 

YENi HAKiMLEH 
Adliyede 
Tetkikat 
Yapılıyor 

Ankara, 10 (Hususi) Tah· 
kikabma göre İstanbulda mnnfe· 
rit hakimlik tetkill ve ayrıca bli· 
tün memlekete şamil olmak üze
re istinaf mahkemeleri ihdası 

hakkındaki haberler kat't teklini 
almıştır. Öğrendiğime göre Adliye 
VekAletindeld memurin intihap 
encümeni yeni münferit hlkim· 
lerle istinaf mahkemelerinde ça
lıtacak azalar hakkında tetkika
ta baılamıftır. 

Başvekil Paşanın Nutku 
Başvekil İsmet Paşa Avru

pa seyahati hakkında perıembe 
gllnii Mecliste söyleyeceği nutku, 
Dahiliye ve Maarif Vekillerinin 
avdetlerinden sonraya tehir et
miştir. 

Cumhuriyeti Koruma Kanunu 
Ankaradan gelen haberlere gö

re Cümhuriyeti Koruma Kanunu 
Cyakmda Millet Meclisine verile

cektir. 
~--=~-"'=!"_,.,_-=-..._--=-

n ip tir. Japonlar da emellerinin 
tahakkukuna kadar burasını ter
ketm emiye karar vermişlerdir. 
Bu şerait dahilinde hakiki bir 
harbin zuhuruna pek ihtimal 
verilemez. 

Y alnıı Fransızlar, bu fırsattan 
iıtif ade ederek, Uzak Şarkta Sov· 
yetlerin başına bir beli açmak 
arzusunu izhara başlamıılardır. 
Her ne suretle olursa olsun Sov
yet Rusyaya bir darbe vurmak 
azminde olan Fransa, Japonyayı 
Rusya ile bir harbe teşvik eder 
ve Japonlar da, Fransızların teşvi· 
kile Mançuride Rusları rencide 
eden hareketlere teşebbüs eder
se, o vakit büyük bir harpten 
korkulabilir. 

. • 

Fethi B. --
Vaşington Sefirliğinden 

Bahsedilmektedir 

Dün gece- Ankaradan gelen 
bir telgraf haberinde mefsuh 
Serbes Fırka Lideri F etbi Beyin 
Vaşington sefirliğine tayini ihti
malinden bahsedilmektedir. Ay
rıca Halk Fırkasına yeni avdet 
eden sabık Kütahya meb'usu 
Nuri B~yin de Antalyadan meb'us 
namzedı gösterilmesinin muhtemel 
olduğu bildirilmektedir. 

Bundan başka, yine Serbes 
Fırka azasından eski Bursa meb'
usu Senih Beyin de Halk Fır
kasma geçmek istediği anlaşıl
maktadır: 

Şehrin Planı 
M. Yansen Belediye 

Reisile Görüştü 
Dün Ankaradan şehrimize ge

len M. Y ansen dün belediye 
dairesinde Muhiddin Beyle üç 
saat kadar görlişmüştür. M. Yan-
sen bu hususta şunları söyle
miştir: 

11-İstanbulun planım bana teklif 
ederlerse tehalükle kabul ederim. 
Fakat henüz böyle bir teklif ya-

pılmamışbr. ,, 
Muhiddin B. de· M. Y aosenle 

İstanbul planım görüşmediklerini, 
şehircilik etrafında konuştuklarım, 
plan için 932 bütçesine tahsisat 
konacağı için kime yaptırılaca
ğının ozaman ınevzuubahsl ola-
cağını söylemiştir. 

Muhiddin B. Stadyomdan da 
bahsetmiş ve yerini şimdiden 
söylemekte belediye için zarar 
olduğunu ila\le etmiştir. 

Vecihi Bey Hareket Etti 
Ankara, 9 (A.A.)- Tayyareci 

Vecihi Bey, garp vilayetlerinde 
yapacağı ziyaret ve propaganda 
seyahati için bugDn saat 12 de 
şehrimizden hareket etmiştir. 
Seyahatin ilk merhalesi Bala, 
Koçhisar, Aksaray, Konyadır. 

TSTER iNAN, İSTER 

SON iSTiFA 
• 
lzmir Beledil}e 
Reisi Niçin 
Çekilmiş? 

İzmir, 10 (Hususi)- Diln isti
fasını veren Belediye Reisi Sezai 
Bey bunun sebeplerini şöyle izah 
etmektedir : 

- Belediye reisliğine geldi
ğim zaman (2, 100,000) lirahk bir 
bUtçe bulmuştum. Sonra bUtçe 

( 1,400,000 ) lira olarak teshil 
edildi, yani bir milyon eksildi. 

İki milyonluk bir ihtiyacı bir 
milyonla idare etmek çok zordu. 
Bina Kanunu bütçede yeniden 
(200) bin liralık bir açığa sebep 
oldu. 

Bu açıklar kapatılamıyordu. 
Mecliste münakaşa hararetli saf
halara girdi. Aza mütemadiyen 
"İsteriz"dyiordu. Bu Efendiler ne 

I 

istiyordu? ( 800 ) bin liralık bir 
bütçe ile ne yapılabilirdi? Parası 
az olan ailelerde daima kavga 
çıkar. l~te istifamın sebebi. 

Oç Aylıklar 
Mütekait, yetim ve dulların 

Uç ayhklarının önümilzdeki ay 
başından itibaren verilmesine 
başlanılacaktır. 

lzmirde Lekeli Humma 
İzmir, 1 O ( Hususi ) - Eşref 

Pa~a mahallesinde bir belediye 
memuru lekeli hummaya yaka
lanmıştır. 

Hudut Haricine 
Suikast şüphesi üzerine yaka

lanarak hakkında tahkikat yapı
lan Kayıserili Agop Apikyanın 
mesele ile alakası görülmemiş, 
fakat memlek~te müsaadesiz _::ir
diği için hudut harici edilmesine 
karar verilmiştir. 

( 

iNANMA! 
lstanbula Bulgaristandan kaç11.k petrol ge· 

tiren takalarla, gümrük idaresinin şu saatte 
70 liralık benzin yakan meşhur motörleri ara· 
sında boğazın methalinde bir çarpışma oluyor. 
Takalar teslim olmak istemiyorlar. Motörler 
bunları sıkıştırıyor ve llzerlerine ateı açıyor. 
Arada müsademe oluyor. Nihayet takalar, 
Karadenize açılarak kaçıyorlar. 

takibe lmkl.n bulamıyarak geri dönüyorlar? 

Ya gümrük motörleri ne oluyor? Onları 

/STER iNAN, 

Siz bu haberi okuyunca şaşacak ve !llOra-
caksınız: 

- Niçin? 
Cevabı basit : 
ÇUnki yavuz kadar masraflı olan bu mUba .. 

rek motörler açık denize çıkamazlar. 
Artık bu şerait dahilinde bu motörlerio 

kaçakçıları takip edebileceğine, 

/STER iNAN ' 

Sözün Kısası 
Matbuat __ _ 

Tenkitleri 
Karşısında 

""---------- P. S. 
Biz, bir memur, bir müessese 

veya bir makamı tenkit için iiç 
be~ satır yazsak, tekzip , tavzih , 
protesto, celpname yağar. Ekse
riya hakim huzuruna kadar çıka
rız. Matbuatın haklı veya haksız 
tenkitlerine karşı nasıl hareket 
edilebileceğini bize, geçen gün, 
bize bir ecnebi öğretti. 

Gazeteler, Balıkçıbk Enstitü
sü tesisi için memleketimize ge
tirilen Doktor Vebermanı tenkit 
ettiler ve şimdiye kadar müspet 
bir iş yapamadığını iddiaya ka
dar vardılar. Doktor Veberman 
yumruklarını sıkmadı, dişlerini 
gıcırdatmadı, tekzipler yollama
dı, noterlere ve mahkemelere 
koşmadı ; sadece, Türk gazeteci
lerini davet etti, kendilerine bir 
ziyafet çekti ve onları enstitüyt' 
götOrerek hepsine mesaisinin ne· 
ticeleriui gösterdi, galiba mes
lekdaşlarımızm fikirlerini iki saat 
içinde epey değiştirmiye de muvaf
fak oldu. 

Ten kitlere karşı mukabele 
böyle olur. T abif, ziyafeti kastet
miyorum. Çünki matbuatımız, her 
tenkid~ Elyafetle mukabele edil
diğini görilrlersc netice aksi 
olabilir; fakat böyle mllspet 
bir vakıa halinde kendilerine 
yamldıklan &österilir, fikirleri 
tashih edilirse eıki kanaatlerinde 
israr etmeleri ihtimali azalır. 

Matbuatın korkunç ve tehli
keli silahları karşısında hedefin 
önOnden meharetla çekilmenin 
yolu budur. 

Kudüs Kongresi 
( Bathuafı J inci •ayfada ) 

yacağım da iddia ediyorlor. Bu 
arada, bu meselenin halli için 
vaziyetin henüz olgun bir bale 
gelmediğini beyan edenler de 
meYcuttur. 

Dinle dünya işlerini ayıran 
bize gelince: Şu veya bu dedi
kodunun herhangi bir tesir basıl 
edemiyeceğini söylemek hakikati 
aynen ifade etmekten başka 
birıey sayılamaz. 

Salahaddin -----
Fenerin İtirazını 
Kabul Etmediler 

Cuma günkü Iik maçma 
F eoerbahçe gelmemif, Beşiktaş 
bir seremoni ile galip ilAn edil
mişti. Fenerliler buna itiraz et· 
mişler, fakat futbol heyeti dün 
aktam geç vakit toplanarak bu 
itirazı kabul etmemit ve Beşik
ta~m galibiyetini tasdik etmittir. 

Gayriınübadiller 

Hazır Olsunlar 
İzmir, 10 (Hususi) - Şerimiz

de bulunup gayrimübadillere bonQ 
mukabilinde satılması kararlaştırılan 

Yunan emlikinin müzayedesine 
yakında bqlanacaktır. 

Satışlar kısım kısım olacaktır. 
ilk müzayedenin önümüzdeki 
hafta yapılması muhtemeldir. 

BUtçe Encümeninde 
Ankara 9 - Bütçe encüme

ni mesaisine başlamıştır. Şimdilik 
Barem sınıf ve dereceleri üzerin
de tetkikat yapıyor. 



IRAKTA 
• • 

Suriye ile 
Tam asa 
Geçiliyor 

Baidat, (Husul) - Meb'aaa 
Medİ8İnin aÇdmaaı yakmlllfllllftır. 
Fakat mevauk olarak haber Ye

rildifine ılre Karal F eyul Mec
Iİllİa açılmuuu bir ay aoaraya 
barakan bir emirname nqrede
cektir. Bunun ıebebi, bu mld
det zarfında fırkalar ar .. ndaki 
ihtillflara bir çare bulmakbr. 

Yine bu miiddet urfuada 
Başvekil Nuri Sait Pqa Suriyeye 
ıiderek bazı ıiyui meseleler et
rafında Suriye ricalile mtızake-
7e ıirifecektir. ----

Berberler 
Senede Bir Defa ihtisas 

Muayenesi Yapılacak 

Berberler Ye çıraklar fimdiye 
bdar her iç ayda hir Belediye 
doktorlan tarafından muayene 
ediliyordu. Belediye Cemiyet it
leri MOd&rliijil bunların muaye
nesi içın yeni bir talimatname 
hamlamıfbr. Bu talimatnameye 
gire bunlana lıer sene bir defa 
dart mtltehu11stan müteıekkil 
Belediye Sıhhat Komisyonu ta· 
rafından da ihtisas muayeneleıi 
yapılacaktır. 

3ir Senede Ne Ka
:lar Hayvan Kesildi 

Şehir MecHıi geçen içtimamda 
mezbaha resminin bq ilzerinden 
değil, kilo lizerin~en abnmump 
karar verm~ Bu işi Wtldk ıfla, 
Daimi Encümen, Beledi1e erkim, 
kaaap ve celeplerden bir heyet 
teşkil edildiğiıai yaqaaştık. Heyet 
kanaat ~e mllphedelerini Daimi 
Encümene venaiftir. Enclmen bu 
hu•uıta Şehir Meclisine bir rapor 
Yerecektir. Diler taraftan yapdan 
tetkikte mezbaha Yaridabmn bu 
mene (40) bin lira kadar azalchia 
ıörülmilfliir. 

Daimi Encümen raporunda 
bu tenakuauo sebeplerini ve İza• 
teai çarelerini de ıösterec;ektir. 
( 930 ) •enesinde mezbahada 
(434,500) koyun. ( 52,220) keçi, 
(181,000) kuzu, (1478) ulak, 
(19,800) tiktız, (5750) inek, 3900 
manda, (1248) dana, (865) malak, 
(5) deve, (7) Bota, (1415) de 
domuz kesilmiştir. 

Mezbahanın domuz keailea 
yeri tamamen ayrıdır veJ cliier 
etlerle teması yoktur. Mezbahada 
kesilen hayvanların binde lçD 
ıarbonlu çıkmaktadır. 

Adanada Feyezan Korkusu 
Adana, ( HUU1i ) - Seybama 

feyezamna karla bazı aetler tah
kim ~il...;P,. Yalnız enelki fe.. 
yezanın Şehir kenarmda yapbj'a 
bir kasım bMarat heniz tamir 
olunmamıfbr. 

Gemlikte Belediye intihabı 
Gemlik. ( Husul ) - Bele

diye intihabı neticesinde muallim 
lzzeddin Bey reisliğe aeçllmiftir. 
Ha19P yeni reisten lmitleri: Ba
cakl klan kurutmak ve imik ...., 
nagmm ınecra11m değittirmektir. 

i\masyanm Yolları 
A .nasya ( Hususi ) - Vali 

~ ' i bey mlillıekab teftit et
-n; ... yol infaabm ılzdea ıeçir-

,. 
ı şıır. 

• 
MEMLEKET HABERLERi Ev Doktoru 

------------------------------------------.... 1/avale 

AFYONLILAR su İSTİYOR 8 a;:::!,!I Ye ka&marda 

Şehirde Asri Bir Su Tesısab Vardır, 
Fakat iyi işletilemiyor 

Afyon Kara· Hallan bqlıca 
hiaar (Huual)- tememıial budar. 
Şehrimizde deva Omit ec:liyorm ki 
bulunmuı li • ' yeni Yali Feyzi 
zımgelen dertle· Bey bu ifle mq-
rin en bafJnda gul olacaktır. 
(su ) mesel{;si lf. Son glln-
gelmektedir. Su lerde hanlarblr-
sıkınbsı Afyo- denblre deiifti. 
namuzun ate- Şimdi ortalıkta 
denberi belli- bir kq havasa YU-

bqb bir derdi- cin. Soğııldar m. 
dir. Şua• da uı 11 lftltecek .. 
86yliyeyim ki paıtoam ıeıcliı-
burada çok iyi mi7ecek bir de-
ve •ıhhi bir m receye ıeldL Ha-
vardır. MOteh... rant clerecal _. 
sıslar bu myun kize bclar dllfll. 
kuabamwn ih- Bilbaua geceleri 
ti ya :ına klfi ıe· A/gonluıralalsan• lllftlllllf fÖI IJnlfft çok ıotuk ola-
leceği kanaatini beslemektedirler. ortadan kalkabilecektir. ı yor 
Ayni zamanda tesisat ta yeni Yaz mevsiminde tehir hemen °lf. Millet Mektepleri ay bqın-
Ye asrtdir. Fakat ifletme mese- hemen susuz kahr Ye aonbahar dan itibaren açıldı ve deralere 

lesinin aksaklığı, balkın yok yere gelince ıusuzluk kısmen ortadan bqlamldı. Dershanelere denm 
bir •u sıkmtı.ı çekmesine sebep kalkar. Fakat kıt ortasında bu eden balkın miktarı vasat derece-

olmaktadır. Eğer bu su tuiı:ıb dert yeni battan kendisİllİ g&ate- dedir. Civar köylerde de deraha-
aari uıullerle işletilecek olursa rir. idare adamlanmmn bu ip neler açılDUf, okumak yazmak 
bu dert kolaylıkla ve hemen de d&rt elle unlmalan ve kasabayı bilmeyen köyl6ler devama b..-
murafsız denilecek bir tekilde ıusuzluktan kqrtarmalan IAıımdır. lamıılardır. 

Tütün 
Gönende Henüz Abıveriş 

Başlamadı 

Birkaç glD enelki nftahaaızda 
G6nen tltllnlerini 122 kuruta 
aba alan Tltfln Lahisan, Katip
zade Sabri Beye 180 kurup at
bğı yazılıyor • Tlltlhı lnhisan 
birkaç aenedenberi Gönen tlltUn· 
lerini çok mutedil bir fiatle, yani 
denk halinde ki101UDu 25- 35 ku
l'Uf& almaktad.r. Evvelce ktWiyetli 
miktarda ttlttln yetiftiren Ganen bu 
aene cüzi tüttin yapmıfbr.Bu aene
ki ttitnnleri mubayaa için inhisar 
idareainde beniz bir faaliyet yok· 
tur. Hariçten de tacirler ıelme-

A. Cndet 

lzmirda Yeni Hapishane 
İzmir, ( Husul ) - Hapis

haneleri tetkika çıkan Adliye 
M&fettiıJeri Ferit Ye Fuat Beyler 
buradaki tetkiklerini bitirerek 
Adanaya gitmişlerdir. M5fettitler 
yeni hapiabanenin, tamamlana
mayap yanda kalan Muallim Mek· 
tebi binumda yapdmumı maimi 
balmuılardır. 

Yine Ekseriyet Yok 
İzmir, ( HUIUll ) - Şehir 

Meclisi aktettiji ilk içtimada, 
bir aralık ekseriyet kalmadıfuı
dan dağılmıya mecbur olmuttu· 
Pazar gthıtl tekrar toplamlacakb. 
Fakat ekaeriyet olmadığından bu 
içtima da akim kalmıştır. 

Ayintapta At KOfUlan 
Gaziayintap (Hmaai) - Geçen 

Cama glnll burada At kOf'llan 
yapıldı, ı6ze1 olda •e çok raibet 
kazanda. Kotalara aak ilk devam 
edilmelİ için ,.al tefebbtlaler 
nrclar. 

Mardin 
Haberleri 

Mardin ( Hususi ) - Belediye 
tarafından, ıehrimizin en ,Ozel 
Ye havadar bir meYkii olan Fir
den bahçesinde bir park yap
brılmaktadır. ilk hazırlıklar bit· 
miftir. 
.. ikinci teplDia blriaci pin

den itibaren tehrimizdeld Millet 
Mektepleri açıllDJf Ye tedriaata 
batl•nmlfbr. Mektebin açıldığı 
halka davulla ilin edilmiştir. Ha
DllDlar ıtındlz aaat 14-1 S e ka-
dar, erkekler gece 18 • 19 olmak 
&zere binr ıaat den okuyacak
lardır. * iki gtındenberl tehirimizde 
dondurucu bir aopk bqlamııbr. 
Geçen ıene bir bahar hayatile 
kışım geçiren Marc:linin bu aene
ki kışı çok ıiddetli olacaj'a anla-
ıılmaktadır. C.111111 

İzmirde 
Atletleri Çahıbrmak için 

Anb enör Geliyor 

lzmlr, (Huaaal) - Atletizm 
heyetine lataıtbulc:lan ıelen bir 
mektupta atletiam antrenlr8 Her 
Abraba ... yakmcla bara1a ıan
derilec•iini bildirmektedir. Her 
Abraham burada bir mlddet 
kalacak n atletlerimizi çahftı
racakbr. Atleti. idman talimle
rini Kolej apor •ha•nda yapa
caldarchr. 

Karşıyakada Elektrik 
lzmir ( Huml ) - Elektrik 

Şirketi ICartayabda elektrik te
liaabna bqbyacatuu Belediyeye 
bit mektupla bildirmiftir. Yalan
da bblojar ~ektir. 

Soğuk 
Konyada Herkes Takvimin 

Kayıtlanna Bakıyor 
Konyada bu ay bapndan iti· 

haren hakiki bir kq haYaaı bnldlm 
ıiirmekte Ye aojuk bir ribp 
esmektedir. Hemen berkeı ao-
balarım kurmutlar, klf bazırhk
lannı glrm8flerdir. Şimdi Konya-
da herkes talmmin kayıtlanm 
takip etmekte, fırtınalann ple-
rini arqbrmaktadar. 

lzmir Gençleri Arasmda 
lzmirde Bornova Gençler Biı

lipin daveti llzerine cuma pi 
Bomovada Kaqıyab Şarbpor 
kullibü ile bir maç yapdmlfbr. 
Maç çok heyecanlı olmut Ye 
Şarluporan bire bet plibiyetile 
neticelenmiftir. Maçtan aoara 
ıporcular hep birlikte Gençler 
Birliji bina11na aitmifler orada 
bir çay ziyafeti Yerilmiştir. Ant
renör Ye Şarkapor idarecilerinden 
Mahmut Bey tarafından bir aaat 
bdar devam eden konferanalar 
Yerilmİftİr. 

Acaba Sıkllmamıflar Mı? 
Balikesircle, lzmirler maballe

ainde Kazıkoğlu Ahmet, Zali
moila kalaya Abdullah Ye lnm
duraca Hasbi ilminde iç kifl, 
aynf maballedm Ahmet otlu 
Klmill d6vmilfler Ye demirle ba
pndan cerbetmiflerd.ir. Klmil, 
Abdullahın yanında çıraklık yapı· 
yormUf... Abdullah çıraiım iki 
kifile birlikte clGvdllktea bir •· 
at aoara tekrar lnllne ıeçmif Ye 

teca'filr etmiştir. Polla beplini 
yakalamlflır. 

Bahkesirde Futbol 
Balıkesirde cama glnll adn

taka kapa maçlarına devam 
eclilmif, ldmanıGcll, ldmanblr
lijilt 1 • l ~ kelımp. 

olu bir baatabktırld baataya ibtj. 
llçlu içinde banim, etlerini 
burkar, aıkıfbnr, niha1et biçe
,.,. p1111111111 kaybattirir. 

Nadir bir Wettirld kaclmlarcla 
ıebelik IU'Ulllda. dolumdan e.
nl w sonra olabilir. 

l,.,.tleri - HaYalenin ge
lecefini bildiren ifaretler ıunlar
clır: Gizlerin üt tarafında inatçı, 
hattl flnlerce s&ren bir ağrı iri 
bq d&ımeleri, kusmalar, kulak 
oğalhılan, uğırlık, gozOn az çok 
girmemesi gibi itaretlerle de 
kanpbilir. 

s./Jepleri - Albomin basta
hjı. maevi teairler, doğuran 
bdıam oduında fazla 11cakbk. 

Tednlai - Kendini korumak 
için: Sltltl gıdalar [ bu fasla ba· 

lmm ) , bilhuıa ıebe kachmn 
IOD aylarmda idranm daüna tahlil 
ettirmeli, eter ayaldarinm Ye g&z 
kapaklanma tiıbji Yana bunu 
hiç ihmal etmemeli. Gebeliğin 
aonanda pddetli bat afn'::m, 

kumalar varp, havale gelme
liad• korkarak, hastayı, bap 
ayaldanaclan daha alçak olacak 
ıorette yatırmalıdır. 

Haftle gelince mnıhil tenkıye; 
basta abidesine çıktıktan sonra 
4 pm ldoral ihtiva edep kliçük 
bir tenkıye; yarım aaat allren ıhk 

banJolar; buhran etnaıında has
taıua dilini ı~amasJ içi dilini 
içeriye iterek dişlerinin arasına 

katlanmlf bezler ııkıttırmahdır. 

Nasır ~b~pleri : dar ve 
sıvn uçlu kundura-

lar, iakarpinler. 
Tedavisi: Ayaklan sıcak suya 

aokarak nasın yumuptb 1 tan 
aoara makasla kesmek, yahu şu 
illca drmek : 
Aait W.ilik, (1) gram 
Alkol [90 derece) (1) gram 
Lonamuhu (2.50) gram 
"Kanabif endika" hullaaaı ( 50) 
unigram. 
Kolodyon EIAatik (5) gram 

Bet alb gün aonra DUır ta
mamile Ye kolayca çıkar. 

Çocuk düşürme 
Sebepleri - Bir heyecana c! ~ ş 

mek, çok çalışmak ve az gıda al .. 
mak, albomin ve verem hastalı la 
evvelce çocuk düşürmüş olma 
her tirli yorğunJuklar, bilh s 
Adet ıtınlerindekiler, ağır şe 
çelcmelc, kaldırmak, bir yer 
dllpıek, uzun yol yürümek. 

/ff11Wfleri - Arkanın 
tarafında aana. Birkaç damla 1 
gelme& Çocuk d&ıerken b 

bn gelmesi. Ergeç yumurt 
dlfllrmek ( Birçok gilnler gecik 
bilir.) 

Tedni - Yukarıda sayı' 
Mbepleri gidermek. Bir kerre ç 
cuk d&flnnOf kadın, Adet gt ol 
rinde yatakta istirahat, bafjf gı 
IOjuk yemekler. (15-25) dam 
"lawanam,, lu küçük tenkiye 
10nra basit tenkiye çok kan 
lince .f5 - 50 derecede 11cak 
fll'IDpa (içine 40 gram uitbo 
UIYe ) bdın başı alçakta y 
olmah. HaV1Ala11D1 biru 
kald,,...h ... biç hareket et ... 
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H aydutlara 1 ... Karı Koca 
Karşı Ordu . Milliyetperverler Almanyada Telaş Birihirbzden 

ada~:"~~.9 .;ü.~~·~~~ı:i'n ~~d~i: Uyandırdılar-Mısır Bankasının vaziyeti Uzaklaşınca 
için haydutların gızlenmesıne çok Ailenin mes'ut ve muvaffak 
müsaittir. Burası adeta haydutların bir halde devamına mini olan 
bir ilticagahı haline gelmiş~ir: - - muhtelif ve mühim ~ ~beplerden 
Son zamanda bu haydutların ıki birine t emas etmek fstiyorum. 
jandarmayı öldürmeleri üzer'ne Evlenirken herkes küfvünii 
Fransa bu adayı t emizlemiye ka- arar. Bundan daha tabii ve daha 
rar vermiştir. M"tralyözlii ve toplu doğru bir şey olamaz. Yalnız 
kıf alar adayı baştanbaşa tara- evlenenler, bu küfüvlüğün devam 
yacak' ardır. Bunların beraberle- edemiyeceğini unuturlar. 
r inde ( 500 ) tevkif müzekkeresi lık evlendiğimiz zaman, bir-
vardır. Adanm etrafı gambot)arla birimize müsavi veya yalan z. 
kuşatılmıştır. Bu araştırmıya po· S 

onra zaman ile bu müsavat 
lis köpekleri de iştirak edecektir. bozulur. İki taraftan biri çöküp 

Müslüman/arla ihtiyarlar, öteki taraf genç kalır. 
Bu basit ve tabii fark, aileyi 

Mecusiler bozan bir felaket menbaı olur. 

Bombay, 9 - Kişmirde vu-
kua gelen yeni kargaşalıkların 

~Hin3ulerle Müslilmanlar arasında 
umumi bir ihtiJafa sebebiyet ver-
anesin den korkulmaktadır. 

Kıbrıs kıyamının .. _.i.celeri: Yakılan Valii Umumi konağı ""tel 6rıiileri arasında nöbet 
bekligen İngiliz 1.1.skerlerile yerli polisler 

Valii umuminin vermiş olduğu 
emirlere rağmen Pençaptan gelen 
ve g rup halinde bulunan Müslü
manlar Kişmire girmişlerdir. 

Hinduler Haydarabatta, Behu
malda ve Müslüman hükümdarlar 
tarafından idare edilmekte olan 
diğer memleketlerde kargaşalıklar 
~~ıkarmak tehdidinde bulunmak-
tadırlar. 

Bir Tayyare Kazası 
Londre 9 - Hendon Tayyare 

karargahında bir tayyare düşmüş, 
bir kişi ölmüş, iki kişi yaralan
mıştır. 

Sokıklarda insan Cesetleri 
Kahire ( Husust) - Polis iki 

gece evvel sokaklarda muhtelif 
yaşta beş ceset bulmuştur. 
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Gizli Nikah 
Bir Hoca Efendinin 
Muhakemesi Yapılıyor 

Y enicami kayumlarından yet
miş yaşında Ahmet Efendi gizli 
nikah yapmak ci.irmile mahkeme
ye verilmişti. Dün ikinci cezada 
sorguya çekilmiştir. İddiaya göre 
bu hoca Efendi Hayri ve Fatma 
isminde iki gence henliz nikah 
olmadan dini merasim yapmışbr. 

Dünkil muhakeme celsesinde ba
zı noktalann tetkikine lüzum gö
rülmüş ve dava başka güne 

bırakılmıştır. 

Alman yada 
Bir 
Telaş 

Berlin g - Brandenbnrg-Mek
lenburgta milliyetperver teşek
küllerin hükumeti devirmek için 
toplandıkları şayi olmuş, polis 
alelacele harekete geçmiş ise de 
verilen haber doğru çıkmamıştır. 

• 
Sırp intihabında 
Arbedeler 

Belgrat. 9 - ilk haberler 
dilnkii intihabatın sükün içinde 
geçtiğini gösteriyor. Talebe, pek 
o kadar cür' etkarane olmıyan bir
takım nümayişler yapmıştır. Dün 
öğleden ewel Belgrat müntehip
lerinin yarısı reylerini vermiş 
bulunuyorlardı. Talebenin nüma· 
yişi ellerinde 1avhalar taşımak ve 
halkı intihabata iştirak etmemiye 
teşvite eder mahiyette idi. Nü
mayişler .. yaşasın kanun " ni
dalarile nihayet bulmuştur. 

Bütün nazırlar tekrar intihap 
edilmişlerdir. Belgrat, Dalmaçya, 
Silvanya, Karadağda halk yüzde 
elli nisbetinde iştirak etmiştir. 

Panama Kanah Kapandı 
Nevyork 9 - Müthiş yağ

murlardan dolayı Panama kana
bnm suları tehlikeye düşmüştür. 
Münakalat durmuştur. ( 29) ge-
mi yolun açılmasını bekliyor. 
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' 
MI EL AŞK! 

MUHARRiR1: SERVER BEDi 

Biz konuşurken telefon çaldı. 
F ahrcttin B. ahizeyi kulağına ko

Yar koymaz bağırdı: 
- Sen misin Narin?.. Aman 

canım ... Neredesin? Yüreğim hop· 
lamıya başlamıştı ... Nasıl? .. Evet ... 
lia: .. Peki peki... Canım anla· 
dırn amn:a herhesin senin gibi 
düşUnınesi şart mı?.. Baksana .•. 
l<inı?. Burada, burada! 

F ahrettin 8. bana döndü: • 
- Narin telefon ediyor, ılzı 

•oruyor. 
k Yerimden fırladım ve telefona 
Oştuın: 

d - Bendenizim Narin Hanım, 
~d· , 

•ın. 

de :- Rica ederim, dedi, f u "Ben· 
tııı ,, kelimesini kullanmayın. 
.._ Efendim, timdi bırakımı 

onu ... Neredesiniz? Sizi dehşetli 
merak ettik Daha t.loğrusu ben
deniz ... Şey ... Ben ... 

- Şimdi onu b ra kınız .. ; Şu 
dakikada işiniz vnr ım? 

- Hayır ... 
- Derhal bir otc mobile at-

layımz ve Biivük<lcrede Tof<ath
yan oteline geliniz. 

Otomobille BüyUkdereye ka
dar gitmek beni düşündürdO. En 
aşağı on liralık bir masraf. 

- Vapurla ie)sem olmaz mı? 
diye sordum . 

Sesi öfke ile titredi: 
- Hayır, dedi, otorıoHIJe 

leceksiniz. Masraf size ait değil. 
ge _ Hayır, Efendim, onun için 

değil... Hay hay;·· ~eliyorum , 
derhal, Fakat... Bıraz ızahat .•• 

fMısır Bankası 
Müşkül 
Vaziyete Girmişti 

Selanikte 
Kıbrıs Lehinde 
Nümayişler 

Kahire 9 - İngiltrenin altın Selanik, 9 - Kıbnstakı kar-
mikyasını ortadan kaldırması ne· gaşalaklar esnasında ölen Kıbns-
ticesi olarak milli Banka müşkül hlann ruhi istirahatleri ıçın 
bir vaziyete düşmüştür. Fakat burada bir ayin yapılmıştır. Bil· 
bu müşkülat, bankanın kağıt pa· tün Yahudi teşkilatları merasim-
ra çıkarmak hakkı bir kanunu· 
saniden itibaren altı ay daha uza- de tfrAır bulunmuştur. Bir Yahu-
blmak suretile bertaraf edilmiştir. di hatip bu davada Yahudilerin 
Bu itilafnanıede bankanın bir kı- Kıbrıslılarla beraber olduğunu 
sım ihtiyat akçasın•n İngiliz dev- söyle~ btitiln şehirde nümayiş-
let eshammdan olamıyacağı kay- ~er yapılmışhr. Polisin müdaha· 
dolunmaktadır. lesine ihtiyaç duiulmamıştır. 

G d • Londra, 9 - Kıbrıs vakayiin-
Q n l den dolayı 400 şüpheli adam 

Hindistana müebbet .~efy: mahkum olmuştur. 

Ar.· • ç \o' l ? Komunıst 
ıvıçın agırı ıgor. Ar.·· • l . 

Londra 9 - Hint kongresi- l Y Umay lŞ erz 
nin kendisini Hiodistana çağıran Sofya 9 - Rus ihtilalinin se-
davetnamesini, Gandi , davetli nei devriyesi mihıasebetile Ke-
bulunduğu Oksford Darülfünunu- münistler nümayişler yapmışlardır. 
na g iderken almıştır. D~rhal bir Po.lis birçok içtimaları dağıtmış, 
içtima yapılmış, bazı Hınt mu- elh talebeyi tevkif etmiştir. Bu 
rabhasları, M. Mak. D.onaldın oğ- talebe dün gece serbest bırakıl-
lu, M. Latiyan bu ıçtımada hazır mışhr. Paduen de 900 komünisti 
bulunmuşlar~ı~: ~?r~. Sankey de dagıtmak için Zabıta havaya 
Gandi ile goruşmuştur. 'lalı 'k' k 

Hint siyasi teşekkülüne bir sı atmış, ı ı omünist yara-

ba~fangıç olar~k Hint. vila~etle- lanmLışbrd. 9 - Rus ı·htı'Ia·ım· ı"o 
rinde muhtarıyet tesıs edılece- on ra • 
ğine dair çıkan haberler üzerine yıldönümü mUnasebetile Sayt 

H. t ahh l M parkta nümayiş yapan bin komü-Gandi ile ın mur as arı . 
Mak Dnaldı ziyaret etmiş, bun- nist ile polis arasında bir arbede 
dan dolayı teessürlerini beyan olmuştur. İki kadın tevkif edil-
etmişlerdir. miştir. 

_ Haydi, gelin, çabuk . 
Telefonu kapadı. Ben, ahize 

elimde, hayret içinde, Fahrettio 
Beye bakıyordum. .. .. 

Narinin babası guluyordu: 
_ Ne oldu 1 dedi, sizi mi 

çaQ-myor? 
.... _ Evet. Trabyada, Tokathyan 

ot ... !inde iıniş. Hayret ettim. Ora· 
da ne yap.yor? Beni ne için 
istivm·? Üç gecedir orada mıydı? 

· - Teşrif buyurursan12 öğre-

nirsiniz. 
- Size bir şey söylemedi mi? 
- Hayır. Hiç kimsenin hususi 

hayabµa müdahale etmiye hakkım 
yoktur. 

- Yal .• 
Deyip kalmışım. Fahrettin 

Bey bir daha güldü. Ben bir iki 
sözden sonra hemen ayrılıp oto
mobile atladım. Giderken dUşU· 
nüyordum : 11 Ne garip aile! Ben 
mutaassıp bir adam değilim. 
Avrupa usul ve idatım da bilirim. 
Fakat böylesini ne gördüm, ne 

işittim. Zannetmemki İngi :terede 
de, Amerikada da böyle aileler 
bulunsun veya çok bulunsun. Kız 
evden üç gün kayboluyor. Peder 
Beyde ancak üçüncü günün 
akşamı telfi.ş baş gösteriyor. O da 
benim zorumla. Yoksa Fahrettin 
Beyin pek aldırış edeceği yoktu. 
Sonra lcüçük hanım bir otelden 
telefon ediyorlar. Bir otel l Otel! 
Bence T rabyadaki otelle Beyoğ· 
lunun Venedik sokağındaki her-
hangi bir şüpheli otel veya pan
siyonun farla yoktur. Fakat peder 
Bey, kimsenin hususi hayatına 
müdahaleye salahiyettar olmadık· 
larmı söylüyorlar. HattA kızt bile 
olsa!. Vakıa.. bir bakıma.. pek te 
yanhş değil.. Kız rüştUntı ispat 
e!miş. Anladık amma.. Hem 
N11rin beni niçin çağırıyor acaba? 
Herhalde Aşıkane bir davet değil.. 
Çünkü Narin bana bu meseleler
de pek ciddi olduğunu iddia 
ediyordu amma, kimbilir? Günü 
gününe uymıyan bir mahluk .. ,, 

Böyle düşünmekle beraber içim-

Genç kalan, ihtiyarlıyanı hakir 
ve küçük görmiye başlar. Ona 
hakaret eder. Geçimsizlik başlar, 
ekseriya kan kocanın birbirinden 
uuklaşmış olmalan, maddeten de 
uzaklaşmalarını intaç eder. 

Yahut iki taraftan biri bliyük 
muvaffakıyetler elde eder. Zengin 
olur, meşhur olur. Dimağan faz· 
la yükselip hissiyat arkadaşım 
arkada bırakabilir. O vakit arkası
na bakmca, arkadaşını küçük ve 
geri bulur. Aralarındaki küfilv-
lük sörıüp gitmiştir. Anlaş· 
malarma imkan yoktur, bu bal 
geçimsizliği davet eder. Ve ekse
riya hıyanetle veya telalda ne· 
ticelenir. 

Binaenaleyh evlenen gençler, 
mesut bir yuva kurdukJ~.-ı zaman 
bu saadetin devamını isJyorlarsa 
aralarındaki müsavatın bozulma• 
masına dikkat etmelidirler. Kız, 
kocasının çok gerisinde kalma• 
maJı. Erkek te gençlik ve gOzel· 
Jik itibarile karısından çok uzak 
düşmemelidir. 

,; 

Kadıköyden garip bir mektup 
aldım. İki kız kardeş var. ikisi 
de nişanhdırlar. Fakat nihayat 
anlıyorlar ki, ikisi de biribirinin 
nişanhsmı seviyor. Şimdi bafıa 
soruyorlar. Ne yapsıgfar? 

Bunu, evlenmeden evvel ket· 
fetmiş olmanıza şükretmelisiniz. 
Yapılacak şey t ıbiatin sesini din· 
lemek, nişanlıları değiştirmektir. 
Mademki her iki taraf ta bunu 
müdriktir ve kabule amadedir. 
Ortada mesele yoktur. 

. ... 
insanlar manasız sebeplerle 

evlenmeselerdi, manasız sebepler
le ayrılmazlardı. 

Hanımtegze 

de büyük bir sevinç vardı. Evveli 
endişeden kurtulmuştum, sonra 
büyük bir merakımı tatmin ede
cektim, nihayet te •.. Evet •.• şim
di neden sakhyayım? Narini gör
mek benim için, hayatımın her 
anında, hakiki bir sa'adetti. 0-
fıkır fıkır kaynıyan zekası, ente-
r~s.an .ko~uşm~sı, birçok gUzel 
fıkırlerı, sozlerı hoşuma gidiyor-
du. Onunla konuşurken zihnimin 
kiri, pası gidiyordu. 

Narini otelin holün de buldum. 
Ha ... onu da söyliyeyim ki otomo-
bilden iner inmez, otelin bir gu
aonu şoföre para vermeğe kalktı. 
Ben mani olmıya çalıştım. O, Na· 
rin Hanımdan şiddetli emir aldığı· 
nı söyledi, israretti. Bu gibi para 
münakaşalarında o zamanlar daima 
mağlüp oluyordum. Parayı verdi. 

Narin beni gayet sade bir el
bise ile ve bir hasta bakıcı ka· 
dar ciddiyetle karşıladı. Oturdum. 
Yüzüne hayret ve merakla bak· 
maktan kendimi alamıyordum. 

(Arlcuı var) 
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1 
Dünyada Spor 

1 Nasıl Tebdil Gezerlerdi? 
Okyanusun 
Kayıklı 
Kahramanı 

Cumartesi günkü nllshamızm 
spor sayfasında koca Okya
nus denizini ufacık bir Sandalla 
geçen ( Alen jerbo) h2kk n<;a ye
ni malumat vermiş ve bu cür' ct
kar sporcımn tekrar bir teşebbi~

se giriştiğini yazmışt k. Son ge
len haberlere g5re, (Alen je-bo) 
yeni Okyanus seferine başlama

dan evvel (Sartruvil) şehrine git
miş, oradan harekete geçerek 
nehir ve kanallardan istifade su
retite Fransayı baş başa katetme
ye girişmiştlı . jerbonun bu daki· 
kada bu işi başarmış olduğu rr.u
halckaktır. 

Dempsey Meydan Okuyor 
Amerikadan gelen haberlere 

göre, boksör Demp.sey gençliğini · 
geçirdiği Pa-ovo şehrinde hayır 
müesseselerinden birinin menfaa
tine üç rakibi ile ayrı ayn 
ya})bğı boks maçında ikisini 
birinci ve üçüncü hasmım ikinci 
rauntta nakavt etmiştir. 

Londra Eskrim MUsabakatarı 
Londra, 7 ( A.A ) - Cihan 

eskrim şampiyonluğu ve İngiliz 
kadınlarına mahsus eskrim ma· 
kafatlarmın en mühimmi olan 
Hutlon kupasım Peg~ y Butler 

- ive düşünü_yorsun arKad:ış? 
- Satıa ne Dede? Düşünüyot:;am ben dü$iinüyoraml ••• 
Birini Sultan Ahmet, Osma~lı müjc!e!emişt;. He:lilz sGnnet edil-

imparator~arı içinde cihet cihet meıniş bjr çocuk oln~3sına rağ-
letkike ceğ'et bir çahsiyettir. men ii)< i;·a<ll"sinde ba7 kesmek-
Tahta çıkı~ı bfü~, emsalinden ten dem vur. yor ~v. 
çok farklı bir ht:rnsiyet gösterir. 

hiç mağlubiyete uğramaksızın Maluı:n cldugu üzere hazan atıi-
Su'.bn ldunet Tcbdilda 

kazanmıştır. Geçen Sene bu ku- gan, bazan miskin; hazan acil Bu ac!am, tebdil ~;ezmeyi se-
payı kazanrı.rş olan Almanyalı ve ekser;ya zaHrn yaşamış olan bu vereli. Çok kuv\•e' li Lir vr cuda 
Frölein Mayer ikinci gelmiş!ir. bukahmun huylu Htinkarın babası malik olduğu ve kuvvet c-yunla-

Danimarkalı Matmazel Ol.sen Üçüncü Mehmet> tenperver Hi.i- rından haz aldığt ıçın tebdıl 
ile Mis Pollok Smith dörder kümdarların sayıl larındandır. gezintHerinde s:k s:k dayak 
defa mağlubiyete uğrıyarak ayni Ömründe bir kere harbe gitmiş atardı, meyhane basıp sarhoşlar· 
derecede addedilmiş' er ve dör- ve muharebenin se?amlık alayına la savaş yapardı. Bir gün bir 
düncü gelmişlerdir. yolcu hanı önünden geçiyordu. 

benzemediğini görerek bir daha 
Bir At Varı~l Anadolu köylüleri kılığ nda bir 

T öyle bir teşebbüsle bulunmamıya 
Paris, 8 (A. A.) _ Dö Beers adam rastladı. Herifceğiz, ban 

yemın etmişti. k 
ismindeki tay Senkluda 2000 kapısı önüne oturmuştu, ötü 
metrelik yanşı kazanmişlır. Bu Bir Cülus Habari kötü düşünüyorJu. Sultan Ahmet 

1 O h · l" k t · mevlevi dervişi kıyafetinde idi, 
yarışa ayvan 1'1 ıra e mış- Üçüncü Mehmet, Saraycasaklı 
ti herifin yanına ya.naşb, selim 

r. 1 1 G r G ld. tululan kısa bir hastalıktan sonra verdi ve çömelerek sordu: 
. Skoçyah ar a ıp e 1 bir gece ölüvermişti. Ve1irler, he-

L d 7 (A A) tskoçya - Ne düşünüyorsun arkadas? en ra, · - niiz genç bir yaşta bulunan Hün- · 
ekipi arasmd~ yapılan futbol - Sana ne dede 1 Düşünü· 

kAnn lıast-.hğmdan bihaber bu- b d H 

maçında İskoçyalılar ilçe karşı yorsam en üşünuyorum. 
dört sayı ile galip ge1miş!erdi. lunuyorlardı. Binaenaleyh sabah 

k ku · T - Derdini söylemiycn derman 
Futbol Heyet·ı Ne o·ıyor? ezanı o. unur o nmaı: yıne o~ 

k ı · ı d" k bb bulmaz. Sen de tasan neyse bana f stanbul, 8 ( A.A ) - İtan bul apı sarayına ge mış er ı, u e 
al~mda iş görmeğe hazırlanmış- anlat. Mümkün ki çaresi bulunur. 

Futbol Heyetinden tebliğ edil- lardı. işte 0 sırada haremden bir - Kelin elinde saç merhemi 
miştir: k bulunsa ilkin kt.ndi başına sürer. 

6-11-931 tarihli Akşam gaz~ hizmetkar geldi, Sadrazam a)'-
k Kas P b. ı t Bana derman vermek ne haddin? 

tesinôe Eşref Şefik Beyin ( Yirmi ma amı ım aşaya ır 1a 

Yaş meselesi, Mıntakanın garip sundu. Padişah!arın 11 Hat,, denilen - Hele derdini söyle, ötesini 
· l · b. d t• ' • k bana bırak. Ummadığın taş baş bir tamimi ) serevhalı yazısı, emı.-name en ır es ıma.e, ıpe 

b. d"l 1 k .. d ru· d" yarar, derler. Bilmiyor musun? tamimizdeki (Yirmi yaşını geç- ır men ı e san ara gon e ır ı. 

memiş olması lazımdır ) fıkrasıo n Kasım Paşa, destimali öptü, ha- Bir Tilki Hikayesi 
·( geçmiş olması lazımdır ) şeklin- şına koydu ve açb. HayretL Hat-

t h.. al ı h ·· b" Köylft ıöyle bir düşündn : de anlaşılma.c;ı üzerine yazılmıştır. 1 umayun, ışı an ve er gun ır 
Üçüncü takım maçları genç kaç tanesi alımp okunan yazı - Elinden birşey gelmez ya, 

degı-·ldı· Kargacık burgacık kabı·- içimi bccaltmak için söylüyorum. futbolcularm yelişme~i için tertip · • ,. 
edildiğinden, yirmi yaşını geçme- linden bir şeydi, acemi bir elden Ben Kastamonu köylüsüyüm, 

-Derdimi an!adın ya, vereceğin 
<lerman senin olsun. Arlık yürü, 
beni kendi halime bırak. 

Ertesi gün, İstanbulun bütün 
sokakla rmda tellallar bağırıyor ve 
Padişakm şu mühim emrini tamim 
e:Jiyordu: 

KıyafoUe: Ayrllıyor 

"Muslümanla;·'a Müslüman ol
mıyanknn kıyafetleri biribirinden 
ayırt edilmtyor. Üç gfıne kadar 
Müslümandan gayri milletler ef
radı, taşıdıkları ba:şlığın arkasına 

bir Ti: ki kuyruğu takacaktır. Kuy
ruksuzlar, kuyruk sokumundan 
kazıklanacaktır 1 ,, 

Üç gün içinde köylünUn elin
de bir tek Tilki derisi kalmam:ştı, 
kuyruk b:atırı için kürkler de sa· 
tılmıştı. Herifceğiz, artık şen idi, 

memleketine gitmek için hazırlanı• 
yordu. Bir gün neşeli neşeli han 
kapısı önünde otururken mahut 
dervişin uzaktan gelmekte oldu· 
ğunu gördü, hemen önüne koştu, 
eline yapıştı, yalvardı : 

- Dede efendi, gel ! Biraz 
çerez ye J 

Sultan Ahmet, zaten onu gör
mek için gelmişti, bu sevinçli 
karşılayış üzerine durdu. 

- Nasıl, dedi, memnun mu
sun? Deri1er satıldı mı? 

- Ayağın uğurlu imiı, de
demi Seni gördüm, bahtım açıldı, 
bire yüz kazandım. 

ikinci Bir F arman 
çıkma karalamalara benziyordu çift çubuk sahibiyim. Kö· 

miş o'malan matlup ve mültezem- · 
d d n d ili ··ıe ot k Sultan Ahmet, bir nebze dil-dir. Tashih ve tasrib oiunur. Kasım Paşa, evir i, çevir i. y m e g e gu urur en 

K b t e· M Bu karışık yazıyı okumıya çalıştı, önüme bir nahekir çıkb, lstan- ,nndü ve herifin omuzlarına elini 
1 rlS a ır aç ancak iki cümlesine bir şekil bulda Tilki derisi çok para eder, koyarak şu sözleri söyldi: 

Kıbrısta Lefkoşada Türk k- verebildi: diye beni hırslandırdı. Ben de · - Kazandığın helll olsun. 
lübile lngiliz Mektebi takımı ara- B b ld B k imansızın sözüne uydum, borca Fakat bir daha buraya Tilki de-

l 
- a am ti n... aşını e-

sme a bir futbol maçı yapı mış, serimi girdim, harca girdim, yıgın risi getirirsen derini yüzerim! 

Türk takımı sıfıra karşı üç ıayı Paşa, bir tuzağa düşmek en· yıgın Tilki derisi toı:ladım, bire Köylü, bu tehdidin şu dervi~ 
ile galip gelmiştir. dişesile kaşlarım çattı, hizmet- on kazanacağım hulyasile yurdu- ağzına yakışıp ya.k.şmıyaçağını alık 

Bir Spor Had isesi karın yüzüne baktı: mu bıraktım, bu uğursuz ıchre alık düşünürken bir teııaı, gür 
Berlin - 9 Dünya iskirim - Anlamadım; dedi; ölen kim geldim. sesile Padişahın yeni bir fermanını 

ıampiyonasına giren ı-Ielen Maye- ve bu yazı kimin? - Ey? halka haykırıyordu: 
rin hakeme Frans1zca söz söyle- Hizmetkar, iki adım ileriledi, - Eyisi şu ki burada derile- " Müslüman olmıyanların tak-
mesi Alman mi liyetpcrverlerini Paşamın kulağına eğildi: rin yuzune bakan yok. Mallar bklan Tilki kuyruğu da hoş de-
son derece mütessir etmiştir. - Sultan Mehmet Efendimiz kokmıya başladı, Muhtesip Ağa· ğH; onu blraksınlar, Sultan Süley-
Hc'en Mayer hakeme Aimanca bil- öldü, Sultan Ahmet Efendimiz nın burnuna çarparsa yandığım man zamanında olduğu gibi renkli 
mediği için kendisine beynelmi- tahta çıkt.! gündür. yazma bağlasınlar, ayaklarına da 
lel bir lisanla hitap etliğini söy· Birinci Ahmet, cülusunu, Sa- Ve sonra Sultan Ahmede, cad- mavi merkup giysinler! ,, 

T eşrinisanJ 1 O ~ 

Kari ı\1ektupları 

Aciz ve sicilli itibarile kendi· 
sinden istifade kabil o~mıyan 01e

ınerlar Memurin kanununun mu
vakkat ve muaddel birinci mad· 
desi mucibince tasfi eye tabi tu
tulurlar. Ben de tasfiyeye tabi 

, tutulmuş' bir memurum. Yanız 
şunu söylemek isterim ki herhan
gi bir memur tasfiyeye tabi 
tutulmak için esaslı şekiHerdP. 
tetkikat yapı!malı , memurun bir 
garaze kurban gitmesine meydıln 
verilmemelidir. 

Mesela; benim tasfiyeye tabi 
tutulmamı icap eden şey: Mafev
kime yazdığım bir tahriratta 11.ul· 
!andığım lisanın biraz yüksek 
görü;mesidir. 

Dahiliye Vekaleti Vilayetlere 
gönderdiği bir emirde tasfiyeye 
tabi tutulan memurların dosya· 
!arının tetkiki için ait oldukları 

Vekalete göndrilmesini bildirmif 
ve zannıma kalırsa bu suretle 
gelişigüzel tasfiyeye mini olmak 
istemiştir. 

Hulasa ben kendimi mağdur 
addediyorum. 

Zağfrabolu Tapu memurU 
Hasan 

Bir Ucrerli Muallim Nazarı 
Dikkati Co:badjyor 

Biz Orta tedrisat muallimleri 
geçen sene ( bu sene de olduğ&! 
gibi ) muallim buhranı dolayısile 
kanunen okutmak mecburiyetinde 
olduğumuz ders saatlerinden gay
ri okutmuş olduğumuz derslet 
için 1702 numaralı kanunuJI 
üçüncü maddesine n:'1uran saad 
ayda ( 8) Jir~J_ geçLemek fizrd 
maktuan l .r ücret almakta idi~ 
ve bu ücretleri de Temmuz niha' 
yetine kadar aldık. 

Aradan üç ay gibi pe~ 
uzun bir zaman geçtiği bald• 
henüz ağustoş ders ücretlerimizi' 
verilmemesi ve "Son Posta,, nın f 
tesrinisani tarihli nüshasında dl 
Maarif Vekaletinin Maliye Vekt 
la tine atfen ağustos ders ilcret 
lerinin verilmiyeceğine dair ti' 
mim dolayısile bir muallimiıl 
haklı şikayeti bizi milteessi' 
etti. Ealbuki, biz ücretli muallid" 
ler esaleten bu vazifeyi ifa er 
tiğimiz gibi Maaş KanununuS' 
(13)üncü maddesi mucibince UC' 
retli memurlar azami iki ay JJJç 
zun addedilebileceğine nazar.
ve biz ücretli r .ıuallimler de ke~ 
di arzumuzla olmayıp mecbıJ'' 

bir mezuniyet devresinde bu"IJ; 
duğumuzdan, bu tatil devresi .' 
Haziran ve Ağustos aylan içer"' 
sinde olduğundan Ağstoş ücret1~ 
rimizin (Ankara Maliye mekte 
muallimierınin aldığı gibi)veril~~ 
si iktiza etmektedir. Bu ka<J', 
kanuni bir sarakat karşısında~~ 
liye Vekaletinin kendi me~11l~, 
nndan esirğemediği bir ücretı 1'A .;it' 
rif Vekaleti memurlarından da e ·~· 
ğemeyeceğini tabii addederek 

1 

tizarda bulunuyoruz. 
Na/il 

An yorum •.• 
b ııJI• 3228 e telefon eden aıı ye 

İstanbul Posta kutusu t62 '!(• 
yazmasını rica ederim. A· 

_____ l..........ıU!oıil.!loü.L.. __________ J_Jdl..l.!ar~e~t makamına işte bu suretle de i österdi: lf. lf 1f. 
~~~~~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~-4.--~.:...._...:__:___!_~~~~~~~~-
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Resminizi Bize Gönderiniz, 
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Size Tabiatinizi 

• 
Sögliyelim ... 

ŞEN 

a6NIL 
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-Muhakkak bana da bir da
yak ihsan etmiştir. "Bari ıu adam
ları kızdırmayayım da dervişin 
duası yerine gelmesini 

Maamafih bu sükiın, kabada- Kiiçiilc mt!glıanedtt bügük bir hoJuşma başladı 
yılardaki dalgınlık, uzun müddet felaketzede gelini evine götür- müşkülken kcca bir gündOzG de 
devam etmedi. Gerginleşmiş si- mck, hayli çirkin dilfecekti. Hi- ona meyhanede geçirtmeği dü-
nirler yavaı yavq düzeldi, heye- diaeoia dillere dÜfmemesi, daha şi!nc~izlik sayıyordu. Fakat k·zı 
canh yürekler tedricen tabiiletti doğrusu Güfsiimün kabadayılar lcimseye g~stermeden ve aezdir-
ve onlar mutanel bir uykudan tarafından eve getirildiğinin şü- meden evine götürmek için lıiç-
ayamr gibi birer birer dalıınlık- yu bulmaması için bu iş, etraf biri münasip bir çare bulamayor-
tan aynlch. Bu teyakknzan ilk ağarmadan yaı: almak lazımdı. du. Ya sekız,· on saat daha bek-
··'""-- Y enireri Bakinin ajmada H lb k" ~...:ı w a u ı güneş yiil se!mi~ti, li}erek gaybubet devrini uzatmak, 

ııw- dükkanlar açılmıştı, Sokaklarda yahut güı;e güoJüz sokaklara 
- Meyhanede miyiz, mezarda hayat başlamııh. düşftp dedikoduya mahal vermek 

mıyız, vallahi farkında değilim? Böyle bir zamanda, bele o icap ediyordu. Her ikisi de ağır 
Zilpte Bey, cevap verdi: biçimsiz erkek kıyafetile, talisiz mahzurJan intaç edecek olu bu 
- Galiba meyhanedeyiz. Çün- kıza sokak sokak dolaşhrarak iki yolun üçüncüsü yoktu, ikiai-

kn önümüzde ıarap var, meze kocuuıın nya bahasmm evine nin ar:uıını bulmak ta mlişktU 
var, usta Bobor da emir bekliyor! götürmek, Edirnelinin ağzında görünüyordu. 

- Ôyleyıe ne duruyoruz, içelim. bir parmak bal olmak demekti. Gülsüm, sadece: "Beni evime 
Artık neş'elcnmek üzere idiler. Kimse, tek bir kimse, onun hain iletin" diyo:du, bqka birşey aöy-

Hepsinini göz bebeklerinde ayni bir taarruzdan kutsi bir siyanet- lemiyordu. Likin, vaziyetteki sa-
hayal, dervişin hayali yapmakla le kurtulduğuna ve kabadayılar kameti o da seziyordu. Kocasının 
beraber hiç biri ondan bahsetmi- tarafından da kardeşliğe kabul evinden ceb-en kaçmlmak, ni-
yordu. Çünkü dervişi dile getir- edilmiş olduğuna inanmıyacaktı. hayet bir "kaza,, idi. Bu kazadan 
mek deminki dalğınlığı av- Yiğitlik an'anesine, erlik tura- - Hele iffeti mahfuz kaldığı için -
det ettirmek olacaktı. Böyle bir sına olanca samimiyctlerile bağlı şahsına bir leke bul:ışamazdı. Fa-
meskeneti istemiyorlardı. Ayni za- bulunmalarına rağmen hu alb ba- kat alh huvarda ile meyhanede 
manda denişın kendilerine vadet- bayjğitin en tanınmış aan'atleri kalışı ıayi olursa haysiyeti teme-
tiği, yahut ihsan etmiı g&ilndüğu "Hovardalık,, tı. Elinde su görül- linden yıkılacaktı. Bu aebeple 
mesnetler, senetler &zerinde mü- ao ıarap sanılan ünlü ayyaşlar kabadayıların makul bir yol bul-
kap açmaktan da çekiniyorlardı. gibi onlarm da yanında öz kar- maJannı d6rt gözle bekliyordu. 

Binaenaleyh hislerine galebe dqleri bulunu oynaş zannolu- Ne çare ki onlar, mahzursuz bir 
nurdu!.. Sis: ahi Ahmet te, ar- hareket veçhesi tesbit edemi-ederek başka vadilerde musahabe k 
adaşlan da halkın bu yersiz yorlarcb. 

yürütüyorlardı. Dilin zihne tercü- · h · · • · l d' d' · 
suızannına ehemmiyet vermez- Bu hal, epsını sınır en ır ığı 

man olmaması, olamaması çok ı d" L~'- d" • · rl d h c.r ı. -.in itin içine ma· için mütema ıyen ıçıyo ar ı, e-
ağ r bir keyfiyettir. Dalkavuklar, sum bir kı%ın haysiyeti, şerefi men hemen usta Bohorun biltün 
iki yüzlüler, kısmen de kadınlar, karışınca bu mühi.naememezliji sermayesini midelerine indirmek 
dütündükleri ıeyin zıddım aöyler- göstermek ellerinden gelmiyordu. üzere bulunuyorlardı. Herifçeğizin 
ler, söyliyebilirler. Mehtaba ha· Kızın, bir de bu yilzden boşu küpleri 1>oplmıştı, eti ve ekmeği 
karken yemekten, dalğalar karşı- botuna lekelenmesini, kendi erlik- tükenmişti, tahammülü de ıerma-
aında ateşten bahsetmek, ancak lerioin yaralanması kadar ağır yesile beraber eriyip gitmiıti. 
müdabinlerin, mOrayilerin ve fit- buluyorlardı. Ağalann can aılantısile beş 
aekir bcbnlarm kAncLr. Dlr6at Binaenaleyeh hararetli bir mtl- 00 kat ziyadeleşmiş olan 
nıbla imaDlar, clillerile zihinlerini zakereye girifmiılerdi. Yeniçeri fttibalan bir mikyu &zerinde 
Ye yiireklerini hemayar tutarlar. Baki. misafir hanımın o gün de kalına Uata Bohor için aon kl1Fü 
Ne prnyorlana ona llylerler, yanlarında kalmuım ve geceleyin sutlayıp ..,&amn yanına getir-
ne dilfblyorlana onu anlabrlar. götürülmesini teklif ediyordu. mek ve: d 
Bızım• • kabada-•ar, cloiruJukta G la "b' h G 1 d _ işte Efen im, teslimi Ar-

,.. ü üm gı ı ve atta ü süm en tık aiz sal', ben sellmetl 
Dllmwae ayılacak insanlarda. Der- evvel Sipahi Ahmet, bu teklifi 'Feryadile çekilmek zarureti 
Yit ve onaıı sözlerini düftindük- kabul etmiyordu. Kız evine karşı ytb gösterecekti. 

leri laalde bqka teylerden b~t- bir ~et'~!ik a bubetin bile izahı ı••lml!!l!'l•-~ıiı(Allrlliııkiiaailiı•viiair)-I 
mek, hepiaini dilini pelteldeştir· y ann Akşam 

::~::::;~~: ELHAMRA 
1 

ME LEK 
bir eda tapyorda ve bepili, ken- sinemasında 
dilerüae taalluk etmiyea .azıer Yarın akşam 1 S 1NEMAS1 
larfettilderini uılıyarak IİIÜrlenİ- " Priacesse emriniz " İD yıldm ı D , .f. "l 

1 H Colette W'J euı ··• 
JOr1arc1a. Li ian arvey o • 

Bir ara'ak S"ıpabi Ahmet. us- Ti ]ean rerıer ... 
.. KÜÇÜK DAK LO • DUD R" h d IV.1'.•/ı 

ta Bobora sordu: kusursuz • Jules " 'U Pieerre ıc ar w ııım ... 
- Saat kaç eneli? ARMA N o B E R NAR o Muan•• aclJi bir dram. •• 
Uyumak için miaaade alabi- Mneuir bir eser olan. .• 

!:l: tlıııidileo, hemen ceftP DRE R9A MOŞKOL İTİRAF 
- Gün dog .. alı Oç 1Ut oldu! K A T O" v B E k A ş filmi, kendi otlunu mahkt1m et-
- Geç kalınıfıZ. Şimdiye a· mek mecb•rlyetinde bulunmaaın• 

"-ı- Glllailm bacı evinde olma· dan kOl'kan bir bikimia iatırabım 
'- cL ' l ht muaavverdir. qy Frans•zca söz ü mu. eşem & 

• ve lü~s komedıde. W' (UFA) nıa Fransızca •CSzla lılr ~ . Hakikat geç kalmıştı. Bütün pheaeridir. 

--:-:~AS.::~:a:~:=a::ı;::~:;;;:~~de•n ~C~A~N~I';:M~-;p ARİ S 
ANE MARNAC 

filminde 

' ~7~3~M=-=-=E~S~U~T~B~E~Y~:-A~lın_g_a_n _v_e~,~~Y~A-K .. U ... P~I-:F-· E-N-D-ılı-:-Ç-al-ışk-an"" 
- hassastır. Ça- ve sokulgan-

buk müteessir dır. Hayabm 
olur. Nümayiş- kazan masmı 
karane hare- bilir, milfkülat 
ketlerden far- k arıısında 
1atan1 ı k tan ümit ve cesa-
m üçte niptir, re tini kaybet-
daha ziyade rnez, rüfckasa-
m ah ç u p tur. nın şakalarına 
Muamelesinde ve muziplikle-

kolaylık taraf- rine tahammül 
tandır. Uysallık gösterir. g<Kterir. intizam kuyudatmı ih-

• mal eder. 

HA YRfYE MEHMET Hanım: • 
KENAN EFENDi : Zeki ~• Olduğu gibi 

görünür. Riya- inatçıdır. Sui-
kirlık yapa- m u a m eleden 

sinirlenir. hnsmaz, liise faz-
oO muamele la heves eder. 
ile hizmete 

Temizlik bab- sevketmek ve 
•İnde titizlik kendisinden 
gösterir. Eş- istifade etmek 
yuım hüsnü 

mü m k ilndür. 
muhafaza et-

H ü r r iye tini 
mesini, mun-

tazam isti malini bilir. Moda cere- fazla ı ever' 
ı ih ı. .. ul ve merasim ku ..... ..ı .. tile tak-yan annı • mal etmez, samimiye- ,,_ 

te uysallık gösterir. Jit etmez. 

• NURETI1N KAYA BEY: 
( F otoğTafının dercini istemiyor) 
Şakacı ve muziptir. Herşeyi an· 
lamak, tetkik ve tecessüs etmek 
merakmda :!ır. Fiil ve hareketle
rinde aceleyi ihtiyar eder. Nadi
ren elemli ve kede~li gözükür. 

• 
HA YRIYE HANDAN Hanım: 

( Fotoğrafının dercini iatemiyor) 
GüJeryDzJQ ve aeYimlidir. Çabuk 
ahbap ve samimi olar. Arkadaş
Lannı gücendirmemek için çalışu-. 
C&nertliğe mOtemayildir. 

• 
FENERDE NEŞET BEY: 

( F otoğrafıu.o dercini istemiyor) 
Sokulgan ve mtltqebbistir. Tarza 
telebbüae ve intizam kuyudatma 
riayetkirdır. Çabuk uabl olur. 
izzeti nefia meuiliade almpa " 
majrurdur. 

• FENERDE CEMiL BEY: 
( Fototrafmm dercini iatemiyor) 
Kayıt ve kuyuda riayetle lalm
yetinin tahdit Ye takyidine rua 
detnclir. Usal we meruimdea 
botlanmu, herpye ehemmiyet 
vermek istemez. Eğlence,i " 
zevki ihmal etmez. 

• ZAFER BEY: ( F otojnfmın 
dercİDİ istemiyor) Hazır ce.ap •e 
aqelidir. Şakaya t.hammll p.
terir. 8oğU1m Ye ralaatiai sever, 
meclialerde araaar, arkadafhjı 
Uıa dejilclir. Nadirea imar. 

ON BEŞINcl 

PA ThJN KUPONU 

No. 13 
G•ı••f!m'zde O"\ bet rUnie .,,, 

•ermekte olduj'um m Patron 
Le:lan almak Uıt'ye-.a uı. ba 
lıupoıu kesip aaklayı uı " U 
ku.ıo' to).ayını ı. P11 ıro ıları ııu• 
c.an pe'c me:nnın o aca'caı'lu. 

Patro.ılu neıre Jl.Jh, ::i ril .. 
d en lllıur en lı .albJI ka:J•ri ııh 
lir hafı ı, taı· :ı. ka·il ar. nlı o.1 
giln * in Je k..ıpoıı arııu ırll.ıJAt• 
ane.IJ&rler. 811 miid Jet ır• ;u .UH 

sonra ku.Jo.ılar ka.>;al eJU.11u. 

• A. SERVET EFENDl: (Fo-
toğrafıma dercini istemiyor) &
bacan ve kalendermqreptir. Ra
laatine düşkünlük gösterme~, 
yalnız boğazını .ever, kin tut
maz, sözleri batmaz, nadiren 
hiddetlenir, başkalannın, itlerine 
yaı-& nı et '1lekten bazeder. 

~ 
. .., ır rbaşlı ve 

mr.ğrurdur. Kn 
;lıllll çilk g8rillmiye 

ren aqeleair. 
Diptir. 

• 

talaammlil ede
mez, daima 
k endiainden 
iyi bir aarette 
bah.edilmeaini 
ister. izzeti ne
fis maailinde 

Ye lns
... Nadi
mlçte-

AHMET CELAL BEY a (Fo-
toirafmua dercini ., ... ,., 1111-
clekkik •e mlteceır"wtir. Alaya, 
pb71 aever, diaclm it ıelir, 
fiil ft hareketlerillcle _. •~ 
intiT · ·r•ıdatml .... eder. 
H -ıla ...,. 

• 7_ • ı{OS GAZOZYAN 
EFENDi: Mü
dekkik Ye ba
mir et k l r d ı ı. 
Heqeye abl
maz, lnayak 
olmaz, laerke
ae itimat f6s
termez. Doıt· 
lanna intihap-
ta •&fkilpe
aenttir. ParaYJ 

,.rfeder. 

.ı. · _...., KUPONU 
Tahlil kupon• ........... 11 
lıml, meılelc ve1a 
ıan'atl 7' 

Hanrl •ual'ere cevap 
almalc btlyor 1 

Fotofraft lıatlfar edr 
cek mi 1 
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Boz 
uş Yuvasını 
anın Zararları 

·Bir Yuva, Günde Zararlı Böcekler
den Elli Tanesini Mahveder 

Haylaz ve yaramaz bazı co
eukların faydalı bir kuş yuvasını 
bozm:ılda ziraate ue büyük zarar 
yaptık arını tasavvur edebilir mi· 
siniz? Bı'<m siz:! bunu anlatalım: 

Beş yumurta veya beş yavruyu 
lhtiva eden bir yuvanın bozul· 
ması demek günde e:li sine~c veya 
küçük, fakat z"raate muzir bay
\•amn yaşamakta devam etmesi 
ccmektir. Kuşların, Y!!Va başına 
ziraate zarar veren bu nevi kü
ç.ük hayvanlara düş:·:anluc göster· 
mesi vasati olarak otuz g ün de
vam eder. Bundan bir netice çı· 
karmak ıçıo vaziyeti rakam 
haline koyarsak şu yekunu 

alırız: 50 X 5 X 30 == 7500 
Yani bir kuş yuvası, yavruların 
büyümesi zamanı olan bir ay zar
fında ( 7 500 ) zararlı hayvanın 
mevcudiyetine nihayet veriyor. 
demektir. 

Çünkü hesap edilmiştir ki 
her sinek veya sinek nevinden 
olan böcekler gerek çiçek ve ge
rek yaprak halinde ve bir gün 
içinde kendi ağırlına müsavi ne· 
bat yer. Bir kuı yuvasının bo-

Bir lttglek gat1a~ı 

zulması neticesinde ziraatin göre

bileceği zararı bu hakikat size 
kifi derecede izah edebilir sanırız. 

e e A 

iptidai insan Adetleri 
Niçin Biribirine Benzer? 

Bazı Kimseler Tırnaklarını Niçin Gömer
ler, Dökülen Saçlarını Niçin Saklarlar 

iptidai insanlar vücutlarından bir parçayı başkasının 
eline geçmiş görmek istemezler 

Tarih tetkikile meşgııl olanla- rek itikatların dan biri de bir 
ların biraz taacciiple gördükleri kimsenin vü.:uduna ait bir şey 
şey ıudur: iptidai cemiyetlerde elde eden bir adamın o kimse 
balkın itikatları hemen kimilen üzerinde büyük bir nüfuz ve ha-
biribirine benzemektedir. Bu ce- kimiyet kazandığı kanaatidir. 
miyetler, ister yeni, ister eski Bundan dolayıdır ki ilk insanlar 
dünyada bulUll8unlar. Bu müşte- gibi buiün de iptidai bir halde 

ilON POSTA 

Seyyahlar 
• 

Arasında imza 
Toplama Rekabeti 

Bir takım seyyahlar, beraber
lerinde taşıdıktan defterlere uğ· 
rad'ıklan memleketlerin ileri gelen 
adamlarına imza attırmak hasta· 
lığına müptelldırlar. 

Bu hastalık, oldukça taammüm 
etmiş olacak ki şimdi muhtelif 
seyyahlar arasında bir nevi imza 
t'ekoru rekabeti hasıl olmuştur. 
E.~evm, bu vadide birinci mevkü 
işgal eden Amerikalı Jozef Fratk 
Mikulecdir. Otuz senedenberi 
dünyayı dolaşan bu Amerikalı, 

bizim memleketimizede uğramış, 
Gazi Hz. lerinin imzalarım da al· 
mıya muvaffak olmuştur. Elyevm 
Berlinde bulunan Frankın taşı· 
dığı defter (2000) sayhifeliktir. Ve 
bir el arabasile ancak taşıyabil
mektedir. Defterde Hoover, 
Coelidge, Mussolini ve aaire gibi 
dnnyanın en bellibaşlı adamla· 
nnın imzasıda vardır. 

Dünyadaki Amalar 
Bütün Dünyada 2,390,000 

A 

Ama Bulunduğu Hesap 

Edilmiştir 

MDie Voche" atlı Alman ga .. 
zetesi yazıyor: "Biltün Diloyada,, 
mevcut imaların adedi (2.390.000) 
olarak hesap edilmiştir. Bu rak
kam, (100) binde (163.3) kişinin 
lmahğı nisbeti demektir. Fakat 
körlerin mıi\:~vı her yerde ayni 
nisbette değildir. Sıcak memle-

ketlerde daha fazladır. Bu nis
bet en çok Asyada yükselmekte 
ve (100) bin kişide (500) ü bul
maktadır. 

Garip Bir Dava 
Bir Doktor, Çocuğunu 

Zayıflatma Cezasına 

Mahkum Oldu 

"Siecle Medical,, isimli Tıp 
gazetesi yazıyor: Asrın en şaya

nı dikkat davasx, denilebilir ki 
Amerikanin Los Angeles şehrin-
de doktor Aolphe Roome in ka
rısı tarafından kocası aleyhine 
açılan dava olmuştur. Bu ailenin 
{14) yaşında bir çocuğu vardır ki 
boyu (1,82) metredir. Fazla (106) 

kilo a2'ırlığmdadır. Bu bir hasta
laktır. Fakat doktor, çocuğunun 
fazla şişmanlamasına mani olacak 

tedbiri almadığı içindir ki karısı 
bir dava açaıış ve kazanmıştır. 

Şimdi babası ayda ( 65 ) Dolar 
verecek ve çocuk hususi bir 
hastahanede tedavi edilerek za
yıflatılacaktı. 

yaşıyan kavimler, dökülen saç· 
larını, kopan tırnaklarını, düşen 
dişlerini büyük bir dikkatle top-

rağın derinliklerine gömerler 
veya yakarlar. Bu adet, medeni-

leşmiş pek çok cemiyetlerde bile 
balA mevcuttur. Şimdi her yerde 
cari olup olmadığına emin olma-

makla beraber evvelce pek çok 
hanımlar biliriz ki saçlarını taradık-
tan sonra dökülen kısımları itina 
ile toplar ve hiçbir elin erişemiye
ceği yerlere atarlardı. 

Te~rininni '!__ 

• 
insanlarda Görülen 

Tühaf Adetler 
Konuşurken Garip, Garip İşaretler Ya

. pan İnsanlarda Bu, Bir Alışkanlıktır 

lngiliz Kıralı Beşinci Jorj zevcesile berater 
Pek çoklarımız, alışma netice

si olarak yazı yazarken veya ko
nuşurken garip, garip haller alı
rız. Bazı insanlar yazı yazarken 
işaret yapar, bazı kimseler konu· 
ıurken dudak bükerler. Ayni bal, 
insan olmak itibarile, diinün ol· 
duğu gibi bu günün hükümdar
larında da vardır. 

Konuşurken tuhaf, tuhaf hal
ler alan bu hükümdarların şöyle 

bir listesine tesadüf ettik: 
1 - İngiliz Kıralı: Konuşur

ken sol gözünü kırpar. 

En Medeni 

2 - lngiliz Veliah':ı Söz 
söylerken parmağile çenesi ok· 
fal'· 

3 - Belçika Kualı: Bıyığını 
burar. 

4 - Romanya Kıralı: Elile 
s;çlannı düzeltir. 

5 - lsveç Prenslerinden Me
ri: Konuşurken behemehal sol şa• 
kağındaki buklesile oynar. 

6 - F eJmenk Kıraliçesi: Sağ 
bacağını oynatır. 

Birisile konuşurken ya siz ne 
yaparsınız? 

Memleketin 
• 

Medeniyetsiz insanları 

İngilterede Öyle İnsanlar Yaşıyor Ki 
Tramvay Ve Sinema Nedir Bilmiyorlar 

f ngiltereyi teşkil eden Büylik ı 
Beritanya ile İrlanda adalarının 
arasında, şimale doğru serpilmiş 

birçok adacıklar vardır ki İskoç· 
yanın eczasındandırlar. Avrupanın 

bu kadar yakınında bulunan bu 
adaların halkı, gfıya binlerce 
kilometre uzakta yaşıyorlarmış 

gibi dünya ahvalinden haberdar 
değild irlcr. 

" Deyli Ekspre9 ,, gazetesine 

göre bunlardan Sen - Kilda ismin
deki küçük ada halkından birisi 
birkaç hafta evvd Londraya gel
miş. Memleketinde müvezzilik ya
pan bu adam Londrada ilk 

tramvayı gördüğü za:nan büyük 
bir dehşete uğramış. Kaçmıya 

teşebbüs etmi~. Fakat aksi isti
kametten gelen bir otomobili 
görünce şaşırmış. Saçını, başını 

yolmıya baş!amış ve bir fırsatını 
bulur bulmaz tabanları yağlayıp 

kaçmış. Hele ilk sinemayı seyet
tiği zaman büyük bir korkuya 
tutulmuş. Heran perdenin büyük 
bir gürültü ile infilak edecğini 
bekleyip durmuş. Fakat sonra, bu 
medeni hayattan fevkalade mem· 
nun olmu4. Maamafih bütün bu 

Hebı itlerden Sen • Kil da adalı 
ihtiyar müvezzi Londro 

yolnnu soruyor 

memnuniyetine rağm en bu adaı:tlı 
ilk fırsatta memleketine dönmekte 

tereddüt etmemiştir. 



Pt:. dülha1!1it, Fethi Beyin Sofya Sefir
liğinde iyi iş Göreceğini Söylüyor 

Azamet Ve Üçüncü Napolyenun 
ZIYA ŞAKIR 

Gururuna Bir Misal 
yüz Alman zabiti) getirtiyorlar. 
Ne yapacaklar bu kadar zabiti. 

Her lıakkı mahfuzdur 
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Abdülhamit, (Ahvali umumiye) 
Jİ, r ek tehlikeli görüyor i 

- Allah, ( Milleti islimiye ) 
ye imdat eyliye.. Duadan başka, 
elimden bir ıey gelmiyor. 

Diyor. Ve ıonra, yavat yavaş 
ta mütalealan ytirlltüyor: 

- Sadrazam, ça(Jfıyor •. Dahi
liye aazın çalıtıyor. Fakat, hO. 
k6metin ifİDİ; hep bu gazetel~ 
bozuyor ••• Sadrazam. ae memun
Jete " ae de paraya ihtiyacı 
olmıyu Mam-h bir (Prem) tir. 
Bea kendİIİDI ktıçtıldtiğUnden
beri tanmm. izzeti nefsi vardır. 
Birgikı danlır da istifa ediverirse 
yerine kim geçecek? Ben en çok 
b~ndan korkuyorum. Sonra.. Al
manyadan kumandan ve zabitan 
getirtiyorlarmış. Ali... Lakin bir 
usul urdır; evveli, hükiimetlerle 
haf yen g6r6şillür, nazikane bir 
istimzaçta bulunulur. Sonra bu 
gibi ~lere tenssül olunur. Dev
letlerin biribirine karşı muamelatı 
çok incelmiştir. Bu gibi ıeylerde 
i~i zıddıyete bindirmemeli. Şunu 
çok iyi bilmelidir ki Avrupa bizi 
bir kaşık suda boğmak ister. 
Hepsi bizim dilımanımızdır. Ka
bahatimiz de, milslümaa olmamız-
dır. ·• Dikkat ediyorum; AbdUlhami-
din günden güne siyasetle allkası 
artıyor. Tıpkı bir hUkümdar gibi; 
Takayl ve hldisab takip ederek hiç 
olmazsa kendi kendine bir meşgu· 
liyet,bir endişe yaratıyor.lllet .. Me
zara kadar sürecek bir illet.. Hü
kümdarlık ve politikacılık illeti.·· 

Abdülhamit, beni görür gör
mez, adeta haykırdı : 

- Gördünüz mil? İşte, iyi iş 
buna derler-. 

Merakla sordum : 
_ Hayrola efendim ? .. 
Memnun bir halde cevap .. 

ver ... ı. 
-Gazetelerde okumadınız mı? 

P nris Sefiri sabıkı Münlir Paşnrı 
( Petresburg ) Sefaretine tayın 
etmişler. Münür Paşayı, d~ha.ıe· 
dı sekiz yaşında çocu ı . en 

t O Sultani Mektebme am ım. nu d 
be d·m Okuttum. Sonra a o ver ı . C 1• 
ın., t' aldım. Mahmut e a· .. ıye ıme B' .. d 
lcUin Paşanın ogludur. ır mu -
det mai etimde alıkoydukta_? son· 

Y 'ki · gonder .. r a sefaret kitiplı erıne 
d. M k 1 bir staj göstert-
ım. ü emme . t 

tin1. Nihayet Paris Sefaretıne a-

yi ı ettim. Osman Nizami ~~t~ 
( Pelresburg ) a gönderme (ıBe~ , Çü k .. o er ço~ isabet oldu. n u 1 • 

lin)de, (Viyana)da, yapabilir. Lakın, 
(Petresburg) ta birşeye muvaffak 
0 larnaz. Rus diplomatları, yaman 
a ;:ıınfardır. Alimallah, şeytana 
tarığı ters giydirirler. 

Onlarla ancak Milnir ~a~a 
haşa ç k h·ı· Çu .. nkü ıekıdır, k 1 a ı ır. 

d urnazdır, beceriklidir·.. Dün Sa· 
raıan11n konuştuğunu gazetede 

0 ~duğum zaman derhal bunu 

Ozamankl Muhafıı sabitlerden 

Salilı B. 
hissettim .•. Münlir Paşa, Fethi Be
yin de eniştesidir. Fethi Beyi de 
tanmm. MünUr Paşa Rusyada, 
Fethi Bey de Sofyada iyi hizmet 
gorUrler. Bu gUnlerde aleyhimizde 
bulunan Rusları lehimize çevire
bilmek için, Münür Paşa gibi Av
rupada tanınmış bir diplomata 
göndermeğe ihtiyaç vardı. Çok 
isabet oldu, 

Fikrini anlamak için sordum: 
- Hüseyin Hilmi Paşa git· 

aeydi nasıl olurdu efendim? 
Abdiilhamit; garip ve manidar 

bir tebessümden sonra cevap 
verdi: 

- Gitse iyi olurdu. Fakat, 
kabil değil, o gitmez ... 

Lakırdı; siyaset üzerinden 
dönüp dolaşarak Alman zabitle
rine intikal etti. Abdülhamit, bu 
işte büyiık bir beceriksizlik görü-
yor.. Ve diyor ki: 

- Avrupa gazeteleri, bu 
me eledcn dolayı hala bizim 
aleyhimizde.. A ui zamanda hu 
İş bizjm mem e '.etimizd de bir 
dedikodu} u olalıilir. (Dört 

Artık bahis dallanmıştı: 
- Almanların askerliğini, daha 

ıehzadeliğimde, amcam Sultan 
Azizle Avrupaya gittiğim zaman 

1 takdir etmiştim. Evveli Parise 
~ttik. O zaman Fransa İmparatoru 
(Napolyon} du. Azametli, kibirli 
bir adam. Biz'! bile, elini uza~ığı 
zaman, yalnız işaret parmagını 

verdi. Bir bacağı kısa idi. Ken
dine göre bir yürüyüş uydurmuştu. 
Biz orada iken bir vak'a oldu. 
Ôyle rivayet ederler ki, Napolyo-
nun idbanna ilk sebp te bu vak'a
dır. 

Efendim, Napilyon~ (Maks_imlyeu) 
namındaki yeğenini ( Meksıka ) ya 
g6ndermif. Bu adam, F ranaa .. n~
mma orayı idare ediyormUf. Likm 
birdenbire bir ihtilal olmiış. Mek
sikalılar, Maksimlyeni öldürmüş-
ler ve Cümhuriyet ilan etmişler. 
Bu vak'a üzerine saray matem 
tuttu. Hatta bize ziyafet verdik
leri gece herkes siyah elbiseler, 
diz kapaldanna kadnr siyah ço
raplar giymişti. Biz de nişanları
mızı talcmadık. Ziyafet pek sönük 
oldu ..• 

Pariste bir gece, büyük (Opera)
y:a gittik. Opera müdürü impara
torun mabeyincilerinden biri imiş. 

Bizi, hususi localara aldılar. Pas
talar, çikolatalar ikram ettiler. 
Tiyatro, bir saray gibi mubteıem 
ye müzeyyendi. Kadın oyuncular 
adeta çıplak bir halde idi. Ten 
renginde daracık fanilA don giy
mişler.. Üzerine de incecik bü
rümcekten kısa bir etek geçir
mişlerdi. Göğüslerinin her taraf· 
lan açık bir halde raksediyor· 
lardı. Hususi aletlerle ıanoya 

nkli ıiyalar veriyorlardı •.• Pari-
re 1 . . d. . birçok yer erını gez ım , 
ıın ' 1 " d'" H 1 b. bir ok şey er gor um. e e ır 

tab~ vivana gittim. O, büsbütün 
rezalet.. Parısliler, çok açık, çok 
ıerbest şeyler .. Or:'da, b.izim ı~
refimize askere bır (reıım geçıt) 
yaptırdıl~r. Ozaman, Karadağ 
kıralı benfiz prens idi. Teşrifat 
sırasında, benim yanıma düş
müştü. Hepimiz de at Dstünde 
resmi geçidi temaşa et
tik. Aıncarn; Napolyo.n~nla, lm-
aratorıçauın arasında ıdı. 

p (Arka11 nr) 

BAH iSEF" FELHOERH BARKASI 
İSTANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş ıermayeti: 

5,000,000 FL 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
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BiJfımum banka muamelib 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Sayfa 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
-----4 YAZAN: Selma Z. -· 

Ah babacığım, sen yok musun? •• 
Her kabahet ıende olduğu ~ibi, 
hayabmın bu yeni tebeddüliinden 
beni ayırmak günahı da yine 8e

nindir. 
işte benim, artık her teJdecı 

Omidimi keserek akıllı uslu otur
duğum ve ders!erimle meıgul ol
mağa koyulduğum bir zamanda 
ne lüzumu vardı da beni aldın, 

Ben Hür filmini görmeğe gatür
diin? .. 

O gün, ( Elhamra) nm beyaz 
perdesi üzerinde esen san'at rüz
garı, kalbimin ateşleri üstünde 
yavaş yavaş kalınlaşan külleri 
üfledi, savurdu, o ateşi tekrar mey
dana çıkardı. 

( Ben Hür ) den eve geldiği
miz gece, biç uyumadım. Sabah
lara kadar buhranlarla yatağımın 

içinde yandım ve kavruldum. Sa
baha karşı idi; deli gibi yatağım
dan fırladım. Masamın üzerine 
abldım. Aldığım bir kiğadın Uze. 
rine fU satırları yazdım: 

[ Ben, Selma.. Allaha ve Yic
danıma karşı abtediyorum: 

Her ne babasına olursa olsun, 
sinema artisti olmak için, her 
mania ile mücadele edeceğim. Ya 
muvaffak olacağım veyahut öle
ceğim. Eğer bu fikrimden döner
sem. Seciyesiz ve iradesiz bir kız 
olayım.) 

Bu kağıt parçası, bu iki aabr 
yazı. maddi hiiviyetim ile manevi 
hüviyetim arasında aktedilen bir 
mukavele, bir abdüpeyman vesika
sı idi. .. 

Hayatta, (macera) denilen feyi 
ben icat etmedim ya? ••• Esasen ha
yat başdanbqa bir macera de
değil mi? Mademki; yqamak ve 
muvaffak olmak için bir macera
ya ablmak lizamgeliyor. Ben de 
gözlerimi kapar ve kendimi talih 
ve hldisabn cereyanına doğru, 
kaldmr atarım. 

Ya Devlet başa .• Ya kuzgun 
leşe ... 

* Babacığım, eğer günün birinde 
bu habralanmı okuman kısmet 
olursa, belki de fU suali sora
caksın: 

- Bukadar büyük fedakir
lıkları göze aldırmana ne lüıum 

vardı?. 

Çok lnzum vardı Baba.. Bu
rada, çok sCSylenilmiı bir sözil 
tekrar edeceğim: bayabn ( hep ) 
veya (hiç) olduğunu aynen kabul 
etmeliyiz. 

Hayatın binlerce in'am ve 
ezvalo gözilmilziln önilnde durur
ken, bunlara kartı derin bir itti· 
yak ile boynumuzu bllkilp bak
mak, aciz ve zilletin elinde esir 
olmak demektir. GCSrllyorum ki, 
bugün hayat, acizlerin değil, ka
vilerindir .. Gencim, zekim var, 
kudretim var. Ve bOtün bunla
nn fevkinde yılmaz ve kırılmaz 
bir azim ve iradem var. 

Bu kuvvetlere malik olduk
tan sonra, üç odalı harap ve 
perişan bir evin, loı ve kuytu 
tavanlan albnda, mahrumiyetin 
çizdiği o insafsız hudut arasında 
yaşamak, bana pek güç geliyor 
Baba. lımile, ıerefile, faziletile 
yükselenleri, ne inkir ediyorum, 
ne de bunlara bir şey söylüyorum. 
Aynı zamanda da her maceranın 
insanı terefaizlij'e ve fuilebizlite 

sürüklemiyeceğini zannediyorum. 
insanların, ancak Ye ancak isti
datlarına basarak yükseldiklerini 
gardükçe, ben de bütQn gayemi 
ancak istidadım Ozerinde top
luyorum. 

Kendi istidadını keşfedemi
yen, yaradılışındaki kudretlerden 
istifade edemiyerek hayabnı te
bah eyliyen bedbahtların en ba
tında seni görüyorum Baba ..• 
Şunn tamamen itiraf ederim ki 
biç fena bir ada :n değilsin. Şey
tana çarığı ters giydirecek kadar 
da bir zekaya maliksia. Kendimi 
bildim bileli elinden :kitabın düş
tüğünü görmedim. Çal1fırsın, 

uğraşırsın, didin irsin.. Fakat, bu .. 
gün nesin? Hiç... Zavallı Ba· 
bacağım , soruyorum sana , 
kırk beı ıenelik bayabnda , 
binlerce kitabın, milyarlarca sa
tırlannı o zavallı kafanın içine ne 
diye yerleştirdin 1 Bilmem hangi 
Miiskirat fabrikasındailztı m cuvalı 
tartmak .• veyahut ağzı pasbrma 
kokan bir amirin sahte vakarw 
lanna.. gill.ünç azametlerine 
katlanacak kadar zelil ve sefil 
olmak için mi? •.. 

Eğer, iyi diişilnerek, zekicı 
istidadını, cllr'et ve fedakirlığını 
daha müsmir sahalarda kullanmıt 
olsaydm, hem hayatta bu kadar 
ezilip hırpalanmaz, hem de bugün 
az çok kalbur ilstüne gelen bir 
ıahsiyet olurdun. 

Bana, en yakın sen olduğur
için en bariz misal olarak senJ 
görilyorum ve senin hayabndu 
bir ibret deni alıyorum BabL. 
İJte ben, senin gibi olm,yacağım. 
ZekAmın nuru, f•tidadımın yolunu 
bana pekalAglbteriyor. B<a yol· 
dan yilrllyeceğim.. Ôailmdeki çu
kurlan ve uçurumlan görOyorul"J. 
Bunları kemali metanetle birer 
birer atlıyacağım.. Eğer bunlar
dan birine düıer de, hurduhq 
olurum, yegane mes'ulil benim ..• .. 

Bu gecenin ertesi gllnll, mek· 
tepte (Nihal) i bir köşeye çektim. 
Ona bütün düşüncelerimi birer 
birer anlatbm. Nihal de, biraz 
benim kafamda bir kızdı. Aynı 
zamanda hayatmdan hiç memnun 
değildi. Lakayt bir baba, üvey 
bir ana, onu hayatından bezci r
mişti. Kaç defalar intiharı bi e 
göze almıştı. Fikrimin, .on cüm· 
lesini bitirdikten sonra sordum: 

- Nasıl kızım? Bir delilik 
yapabiliyor musun?.. Benimle 
gelir misin? ... 

(Arkaıı~ vıul 
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Sayfa 

BÜTÜN 
FiKiRLER 
MEÇHUL 
ADAMLA 
MEŞGULDÜ 

Bir ilim Ve Fen 
Hokkabazlığı 

Herkesi 

Onun İçin İşlenen 
Cinayetlerin 

Hakiki Saikleri 

Araştırılmıyordu 
-16-

Her tarafı komşularla dolu 
bir apartımanda oturan bir 
adam, karısını vurupta, başka
sının gelip cinayti işlediğini iddia 
edemez. Çünkü pek ali bilir ki ni· 
hayetilnnihaye ar.artımanına o sa
atte kimsenin girmediği hakikati ' 
meydana çıkacaktır. Fakat bu ci-
nayeti görünmiyeıı bir adama 
hamletmek fırsatım bulabilirse? 
Meselenin nereye vardığı.,ı anlı
yorsmız ya? 

Grantam göze görünmez bir ca
ainin başı boş olarak ıebirde do
laştığının tehre ilan edilmesini iı
temİf, hatti bunda ısrar etmişti. 
Baylece bir ıOrü kimseler, bir cİ· 
nayet işleyip, kabahati 16ze 
16rünmez caniye yftklemek fır· 
aatmı bulacaktı. Bu Beteriyet 
iktiıaıtı idi! 

Baştan Sona Kadar 
Bu suretle hareket edenler

den birincisi (Vanı Nasyonal) 
bankasımn muhasibi genç Har
kens oldu. O, zaten 6tedenberi 
esham üzerinde ıpekllllsyon 
yapmış, bankanın binlerce dola· 
rmı kaybetmiş ve hırsızlığı mey· 
a ıa çıkmak tehlikesini göıterince, 
itin içinden çıkmak için her 
çareye baş vuracak bir yaziyete 
düşmüştü. 

Etrafında herkes göze g6rün-
mez caniden, onun nelere kadir 
olacağından bahsettikçe, Harkem 
bunda bir çıkar yol buldu ve 
denize düşen yılana sanlar kabi
linden bu fikre kapıldı. Defterle
rini ona göre tanzim etti ye sir· 
kat günü sadece baimp çaiıra
rak ortalığı velveleye verdi ve 
kekeliyerek paraları göztı önün
den göriinmez bir elin aşırdığını 
anlath. Tabii herkes bu işi g6rün· 
mez caninin yaptığına inandı.On· 
ların zaten günlerdenberi zihin. 
leri görünmez adam ile dolmuttu. 
Biz de, siz de, onlar da başka 
neye inanabilirdik ? 

Bu suretle göze görünmez 
cani, görünmeden hareket eden 
bir mütecasir, bir hakikat ola· 
rak zihinlerde bir kat daha yer 
tutmuş oldu. Bu şayanı hayret 
soygunculuktan sonra artık Nev
yo rk'ta onun mevcudiyetinden 
şüphe edecek hemen hemen 
kimse kalmamı,tı. Hattl diye· 
bilirim ki (Etna) inşaat şirketinin 
maaş tevzi memuru T eyilore dahi 
arkadaşı Barsofu öldürüp paralari 
ç ı .nak fikri, bu banka soygun· 
culugundan sonra gelmiştir. O da 
h rkes gibi banka soygunculu-
ğunun görünmez adam tarafın· 
dan yapıldığma inanıyor ve hiç 
fÜPlıesiz bu caniye hamledile· 
bilecek bir cinayet itliyebilmek 

~~----~~..-.~--~n-a---~,~~----~---------

"Bar of ile b~raber lıer iki -.i 
de silal,l ı olank tediye baraka-
ımda bui n ı~ orlardı. Teylor para 
desteleriıı: hazırlamıştı. İnithap 
ettiği bir dakika ~a, kendini 
dışarıdaki bekı:ilere göstermiye
cek sur\! ~l e kapıyı içeriden açtı. 

Bir s :\Diyc ~ " nra da silihmı çı~ca
rarak Barso~a.ı tam kalbin11 sıktı 
ve para.a fa tahıınc.ıyı ceplerine 
bastırdı. Be' .çiier içeriye saldınnca 
duvara c'oftru sendeliyordu. Ken
cilerinin 1 ör::nnez adam bakkıo
c!a'.i k:maat1eri o kadar kGkleş· 
mişti ki Tcv :orun üzerini aramak 
veya i 'iç·· :.ı ., etD'lek akıllarına bile 
gelm. ı . . Nerede kaldı ki kapıyı 

açanın, sir lıati ve cin :ıyeti itliyenin 
bizzat Teylor olduğunu akıllarına 
getirsinler! 

Fer dası sabah görünmez adam 
korkusu bjtün Nevyoricu istila 
etmiş ve artık onun var!ığmdan 
hiç kimsenin ~üphesi kalmamıştı. 
Ôİılerindeki deliil ıon derece kat'I 
idil Bunu anlıyan Allan da terik· 
!erini öldürüp görilnmez adama 
llçlincll cinayeti yükletmek fırsatını 

: ördü. Şerıklerin araları açıkta. 
Bildiğiniz ı;;ibi o gün, sırf arala· 
ı andaki husumet yüzünden, tirket
lerini feshetmek üzere bir araya 
ge'mişlerdi. Bu fırsattan bilistifade 
Allan bunlardan intikam almak 
istiyordu. 

Cöze görünmez adam taı·afın· 
da:ı gönderilen ve para talep eden 
tehdit mektubunu kendisi yazdı 
ve ferdası gün öğleden evvel ya· 
zıhaneye vlsıl olacak bir zamanda 
poıtaya verdi. Onlar hesaplarını 
görürken, mektup kitip tarafından 
açıldı. Korkudan titreyen kitip 
bunu derhal feriklere g6türdu ve 
Allan buna inanmamakta önayak 
oldu, hattA iti bir pkaya hamletti. 
Saat onhire, yani m~ktupta zikre
dilen ıaate gelince, Allan yerin· 
den kalktı ve heıapların nzerine 
eğilmiş, meşgul bulunan terikleri· 
nin arkasına geçti. Biribiri arka
•ır. _ attığı tabancalardan çıkan 
kurşunlar, ıeriklerini kafa tasından 
vurarak yere serdi. Dördnncü bir 
kurıun da karşiki duvara saplandı. 

(Arka11 var) 

Çocuğunuzu, 

iz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz l 

BiBlYI 
Bu Sütunda Hergün 

-------------- Muharriri: Necati Yıuaf -

AVDET 
( DünkG nüshadan devam ) 

Uykusuz geçen bir gecenin 
sabahı duvardan atlıyara1t mavi 
köşkün bahçesine girdim. BütUn 
köy henüz uykuda idi. Bir korku 
hissetmeden, tereddütsüz, sert 
adımlarla köşke doğru ilerlemiye 
başladım. Henüz ne yapacağımı 
bilmiyordum. Bütün gece bana 
öyle geldi ki; kendimi buraya 
atıp, onu yakından görmek için 
bir hareket yapmaısam müthit 
bir şeyler olacak. Belki, deliler 
gibi bağırarak duvarlan yumruk· 
byacağım, belki de, mütekallis 
parmaklarım arasında gırtlağımı 
parçalıyacağım. BütDn bunlardan 
daha korkunç, daha acı şeyler 

de yapabileceğimi hissediyordum. 
Kötkü, senelerdenberi budan

mayan aarmatıklar uzun ve acayip 
kollar gibi sarmlfb. Başımı kaldı
rarak onun daima açık duran pen· 
cereaine baktım. Ve, .. ağle gUnqini 
bekliyerek uyuy~r. ,, diye diitün
düm. içimde biiylik bir yükten 
kurtulanların ferahlığı nrdı. Ar
tık müıterihtim, buradan, yine 
kimıeye garnnmeden çakmayı dl
tüntlyordum. Arkamdan, tuh bir 
kadın kabkabua duyarak irkildim. 

O.. Yine ayni beyaz aabab
hğı ile bir taflan demetine yaa
lanmıt gtllllyordu. 

Bu beklenmiyen bldiae beni 
o kadar ptU'tmıfb ki; gülerek 
u:utbiı elini 81kamadım. 

Buna çok ehemmiyet "Yermedi, 
galiba. 

- Geleceğinizi biliyordum, 
dedi. Ve, sllrfinerek yanımdan 
geçti. 

Bahçenin k6şeıindeki kame
riyeye doğru ilerliyordu. Küçük 
bir tereddütten sonra komşumun 
beyaz hayalini bir gölge gibi 
takip ettim. 

Kameriyede emektar dadının 
getirdiği kahvemizi içerken bana 
Uç senelik macerasını anlatb. 
Onun yakıcı ve büyük ihtiraslar
la dolu hayatını, içimde ürper
melerle dinledim. Tutuşturduğu 
alevde kendini de yakan bu ka
dm yaptıklarına hiç te nadim ga
rünmüyordu. Bilakis, yabani ot
larla kaplanmıt bu metruk bah
çede yeni maceralara doğru ka· 
nat açmıya hazırlanıyordu. Bu 
scf er, çılgın tasavvurlarına müna
sip gördüğü kurban da galiba 
ben olacaktım. 

O, hem kahkahaya, hem de 
h çkırığa benziyen müteheyyiç sesile 
istikbale ait tasavvurlarını anla
tırken ben, fırtmalı bir kış gece· 
si, yabancı bir şehrin Jokakla· 
rında kaybolan genci, onun ko
casına düşünüyordum. Dudakla
rında kıvnlan acı bir istihza ile 
onun feci akıbetini anlatırken bir 
isyan hamleıile fırlıyarak ayağa 

kalktım. 

- Bukadar çabuk mu? Niçin 
daha oturmuyonunuzl Diyen ve 
cevapsız kalan sesi kulaklarımda; 
kendimi kapıya dar attım. Soka
ğa çıktığım zaman korkunç ha· 
yallerle dolu bir geceden kurtul
muş gibi içimde bir temizlik his
sediyordum. Dudaklarımda muzaf
fer bir tebessümle demir kapıya 
çektim. Gacırdayarak sOrüklenen 
küflü demir, bojuk bir lale· ka-

pandı. Dışarda kimse yoktu 
Deniz, serin bir sabah sisind 
sıynlmıya çalışıyordu. Miinfe 
köşklerin arasından kırlaı a do 
ru bomboş uzanan yola baktı 
Nereye gidecektim. Artık köşk 
me dönemezdim. Annemin bey~ 
baş örtülü munis hayali gözlerim 
önüne geldi. Aylardaoberi onlaı 
hatırlama1D1Şbm bile. Müşfik, t 
miz bir el saçlanmı okşuyorm 
gibi içimde tatlı bir nilvaziş b · 
si canlanıyordu. 

Sür'atli adımlarla iskele 
doğru ylirüdüm. Biran evvel ke• 
dimi vapura atmak istiyordu 

Hennz iskele açılmamıf. D 
mir parmaklığın önllnde bayı 
bir simidi gevelemiye çalı .. 
ihtiyar bekçi uykusuz gözle • 
hayretle açarak bana bakıyor 

Bu mütecessis nazarlardan 
tulmak için bqım 6oftmde, ayal 
lanmı bontk kaldınm tqlanı 
çarparak dolqmıya bqladı, 
içimde mahiyetini kendi kendi 
den gizlemiye çahtbğım botu 
bir istırap canlanıyordu. G · · 
berraklqan ufka korkulu 
larla bakıyordum. Vapur ora 
görllnecek Ye beni alıp gltlrU 
ciye kadar uzun dakikalar ~ 
cekti. Bilet alma11 dllf&Dd 
Yeni uykudan kalkan me 
verditim parayı uzan uzun .. , 
cak, çımacı ağzındaki cııar~ 
bitirinciye kadar kapıyı açmıJ 
cak. beni parmaklığın g~ 
bekletecekti. Bütthı bunlar bı 
mllşknl, karııık, içinden çıkıla 
itler gibi geliyordu. Dizleri 
bir kesiklik, kulağımda ,uğult~ 
vardı. Vapur henüz g6~ 
miiyordu. Fakat, vakıt gelmi 
Belki, birkaç saniye sonra ai~ 
dumanlarım savurarak bir vel 
gibi büyllye, büyüye buraya 
naşacaktı. Sonra, ıehir, bir a 
kalabalık.. "Sayfiyede ne yap 
diyeceklerdi. 

Artık tahammülüm kaim 
tı. Bir deli gibi kOfRrak te 
köşke geldim. Biraz evvel k 
elimle kapattığım demir 
açarak F eriyeye koıturn. O ~ 
yerinde benim avdetimi bekli 
du. 

SON 
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Günün Takvimi 

BUGÜN - J O teşrinisani 

Salı, Rumi 28 teşrinievvel 1 
28 Cemaziyelabir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,41 
16,57 

NAMAZ V AKlTLERl -
bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 1 
akşam 16,57, yatsı 18,31. 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 
EKLE~ 

ELHAMRA 

ETUVAL 

- Llll Oamita 
- Aık H para 
-Balo 
- Kanlı puıu 

- Milyon pefiude 
- Viya na Aşıkları 

FERAH - Kon1er, varyete 

GLORY A - Aşk hazretleri 
KEMAL B. - Şeytan Kadın 
MAJIK - Şııfak keılf kolu 

MELEK - Milyon p qlnda 

MiLLi - Kurt prk111 
OPERA - PlAn 

ŞIK - Çılgın macer• 
Uıklldar HALE Bonjur Hlkbn Ef 
DAllOLBEDA YI - Doktor Ilı.an 
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Peygamberi 

SON POSTA 

RADYO . ~ ~ KiMDiR. 
1 Dinliyeceksiniz 

Bu Akşam Radyoda Ne) er 

·Okudum: fviü lüman Peygamberinin 
1 O Teşrinisani Sah 931 
İstanbul - 11200 metre, 5 ki· 

lovat] ... ant 6 ile 7 ara ında gramofon 
7,5 tan 8,5 ğa kadar alatur'ka ~az 
studyo heyeti, 8,5 ile 9 ara ında 
Darülbcdayi arıh.tlcri tarafından 
hir tcın..,il 9-10 ikinci kı .. mı saz, 
Zeki B<.') in iştirak ile. 10 dan 10,5 ğa 
knclar orkc tra. 

1 f Teşrinisani 1931 Çarşamba •• 
Büyüklüğünü, e T mizliğini Oğrendim lstanl>ul - 1120 mctn., ,, kı· 

lovatJ t) ill' 7 ara~mcla gı aınufo ı 
neşri) atı, 7,5 ile 8:; ara ... rncl ı in
ccsaz, 8 S tnn 9 za kadar g-ra
mofoıı IH'Şn).ılı, <) dan 10 a 
kad.ır nlaııırkn ınu~ikı, 10 d. ı 
10,3 ğ.ı kadır gra nofon. 

_ 16 - ( Mis9 Manning) in evinde karşı
laştık. Ben bu Hammın evine 
gittiğim zaman mutaden söze 
karışmaz, ancak sual karşısında 
kaldığım zaman cevap vermekle 
iktifa ederdim. 

Tavsiyesini kabul ettim. Bana 
bir lncil kitabı getirdi. Hahrımda 
müphem bir surette kaldığına 
göre bu zat İncil kitapları satı
yordu, hatta kendisinden haritalı 
•e muhtıraları iyi bir niisha 
aabn almışbm. 

Kitabı okumıya başladım. 
.. Hılkati adem ,, bahsi beni çok 
alAkadar etti. Fakat mi.iteakip 
bahisleri uyku verdi. Zorla oku
dum. Fakat "Y e11İ vasiyetname" 
kısmı üzerimde başka bir tesir 
yapb. Bilhassa " Dağda mevize,, 
bahsi kalbime dokundu. Bu kısmı 
Gita ile mukayese ettim. Şu 
Rreler: 

_ Size fena muamele yapana 
mukabele etmeyiniz, bilakis sağ 
yanağınıza bir tokat vurana sol 
yanağımzı uzatınız. Eğer herhangi 
bir kimıe elbisenizi almak için 
aleyhinize dava açarsa ona pal
tonuzu da veriniz. ,, 

Beni tasavvurun fevkinde mem-
nun etti. 

incili okumak, bende diğer elin 
m6euiılerinin hayatlannı da tetkik 
etmek hevesini uyandırdı. Bir dos
tum bana (Cariyle) in " Kahra
manlar ve kahramanların mcı

bepleri,, adını taşıyan eserini 

~rmişti. Okudum ve müslüman 
Peygamberinin büyüklüğünü, ce
ıaretini ve hayatının temizliğini 

6ğrendim. 

imtihanlarım• hazırlanmak 

mecburiyeti bana pek az zaman 
bırakt jı için şimdilik muhtelif 
dinleri tetkika devam etmek müm
kün değildi. Fakat kendi kendi
me istikbalde bütün dinleri tet-
kik etmeyi ve müessislerini tanı
mayı vadettitn. 

Dinsizlere gelince, bu hususta 
da az çok malumata &ahiptim. 
Filhakika (Bradlaugh) yi ve buza
ta atfedilen dinsizliği bilmeyen 
Hintli mevcut değildir. Bu bahis 
üzerinde de birçok kitap okudum. 
Fakat burada isimlerini zikrede
meyeceğim. Çünkü unuttum: 
y alnıı derhal söyleyeyim kı 
bu kitaplar benim üzerimde 
en küçnk bir tesiri bile mucip 

ohnadılar. 
Çtinkü dinsizliği daha evv~l 

aörmn1 ve anlaınışbm. Maamafih 
ite dinsizlikten baıhyarak sonun
da dindar keailen Mister Besant 
heniın Allahı tanımayanlara karşı 
hissettiğim nefreti takviye etti. 
kendisinin .. Ben nasıl Tbeosophe 
oldum" serllvhası altında yazdığı 
kitabı da ıkudum. . . ~. 

O sıralarda dinsızlıgı neşre
den Bradlaugh Londrada ölınüş-tn B .. • rooknood mezarlığına go· 
'1üldü. Londrada bulunan bil· 
liin Hinlilerle ben de cen3ze 
~etasimine gittim. Ölüye karşı 
~n bir vazife ifa etmiş olmak 
•çın . k 
t cemaatin arasına hır aç 
t:n~ de papas karışmıştı. Avdet 
tr:;sında küçük bir istasyonda 

ilık. 1 
beklerniye mecbur olrnu~

di"•iıt~•lk arasında bulunan bır 
hithı ık tarnpiyonu kapaslardan 

~ takıldı· -n , "'el emek k · lltııa . ı ......____ lnan ... __ _ 

Gandinin yakın mücadeıc 
arkadaşlarından 

Güh Behar Hanım 

Papas Efendi yavaş sesle: 
- Evet, cevabını verdi. 
Dinsiz adam gururla tebes-

ıUm ederek devam etti: 

- Zannederim dünyanın mu
hiti 28,000 mil olduğuna da ina
nırsınız. Fakat söyliyebilir n:isiniz 
bana, Allahın büyüklüğü neka
dardır re düny anan ne tarafında 
aakindir. 

Papa5 Efendi cevapıız kal
madı; 

- Bildiğim tek bir şey Yar
dır. O da Allahm herkesin kal
binde yatbğıdır, dedi. 

Dinsizlik ıampiyonu mağlftp 

olmuş değildi: 
- Haydi, haydi, beni bir 

çocuk yerine koymayınız, cümlesi 
ile mukabele etti, Papas efendi 
de mülevazıane sükut etti. 

Bu muhavere dinsizler hak
kında hissettiğim nefreti son 
derece arttırdı. 

Tam o sıralarda Narayan Hem
chandra Londraya gelmişti. Ken
disini bir muharrir olarak tamr
dım. Milli Hint Cemiyetine mensup 

SEL4niH 

Mis Manning beni takdim etti. 
Huhatabım lngilizce bilmiyordu. 
Arkasında garip bir kostüm vardı. 
Kaim bir pantalon, kestane ren
ginde buruşuk, kirli bir palto 

taşıyordu. Parsi kaidesine tebean 
kıravat ile yakadan vazgeçmişti. 
Yilzünc gelince çiçek bozuğu bir 
cildin fizerinde uzun bir sakalı 
vardı. Zayıf ve kısa boylu bir 
adamdı. 

Kehdisl ile bir defa tanıştık
tan sonra hergUn göraştük. Ara
mızda düşünce ve hareket itiba
rile büyUk bir benzeyiş vardı. 
Bir defa her ikimiz de sebze 
taraftarı idik. Bu itibar'a yemek
lerimizi daima beraber yerdik. 
Ozamanlar haftada on yedi Şilin 
ile geçindiğim ve yemeğimi ken
dim pişirdiğjm Z'lmanl:ırdı. Bazan 

ben onun evine giderdim, baıan 
o benim odama gelirdi. Yemek 
hususunda Narayan Hemchandrayı 
Hint usulü pişirmeden başka hiç 
birşey tatmin edemiyordu. Ben 
şalğam çorbası yapar ve bunu 
pek iyi bulurdum. Halbuki arka
daşım bir gün mcrcumek bul
muş, haşlamış, bana getirdi. Ve 
bu aramızda muntazam yemek 
mübadelesi için bir mukaddeme 
oldu. O t rihJerde KardiııaJ Manw 
ningin ismi bütün dillerde idi. 
Dok amelesinin yaptığı grev de 
bu zatın tavassutu ile bitmişti. 
İngiliz Başvekilinin bu zat hak
kında kullandığı takdirkar lisanı 
arkadaşıma anlattım: 

_ Kendisini iÖrmek isterim, 

dedi. 
- Meıhur bir adamdır, nasıl 

ıörebilirsiniz 7 
_ Sizden rica ederim, be-

nim namıma bir mektup yazı
mı, muharrir olduğumu ve yap

bğı insani hareke~ mü~~se.betile 
kendisini garınek ıstedıgımı söy
leyiniz. İngilizce bilmediğim ıçın 
sizi de tercüman olarak götüre· 

ceğim. 
istenilen ınektubu yazdım. 

İki ilç gün 50ora Kardinal Man
ningden bir cevap aldım. Bize 
bir mülakat l8Jlti tesbit etmişti. 

(Mabadl yaran) 

BADKASI 
Tesis tarihi ıasa 

St:rmameyesi Tamamen tediye edilmft 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 

TÜ RKIYE' deki Şubeleri: 

GALATA İSTAN~UL, İZMIR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANIK , ATiNA , KAV ALA , PiRE 

k melatı Kredi mektuplara. Her cin• n•kit üzerine ban a mua • 
hesap küşadı. Huıuıi kHalu ican. 

Heilsbcrg - 1276 nwtrı· , 78 
kilovat) 20: Ta urruf saudıkları 
\C ı·iro Jıakkında bir konfernn 
22,30 ( 1 co F'oH) in küçii 1-. knrde~ 

i mindt ki hir p<'rı:l<•Jik opereti . 
30.21: Konedi. 

Kosiçe -(293 metre 2,5 kilo

' .ll) - 19,55; orkı~ tra 20,55 Prağ· 
dan nnkiJ, 21 : Şarkı kon eri, 
21 ,2S: gramofon. 21 ,35: klih ya 
k~n eri. 22 d~n 5onra muhtelif 
i~ta iyonlardan nakil. 

Brüno ( 341 ınf•trc, 36 kilo\:at) 
19,20: llalk :.arkı1arı. 19,55: Atcly 
ti)atro<;ıından ıı.1klcn Hipno piyc
~1. 20.5): Prağclaıı nakil. 

Mühlakar - ( :~60 ıw·tn"' 75 
kiltl\atl 20.~0: lııgil'l halk :;arkıla· 

rı, ( :\t' ıı an ) ın ("·erleri. 21, 15: 
:\1 bik..ı lwl.kında hir koııfrran::ı. 

Bükrcş - 1 :~91 metre l<J ki· 
lu\,ıt 1 20: Hadyo dariilfuııunu 

:_ı), 10 pamoion, 21: rad)O orkı·s· 

t ..... , :n.30: mu-.alıahr, 22,ır;. rnd· 
~o orkı "l ra~ı, 

Belgrat - 1129 ınctıc, 2,5 ki· 
lurnt 1 19,30: A J ınanca der-., 20 : 
~arkı koıı .... ı i , 2:LSO : ~Ja .... ırileiıı 
~ 

orkc,.,tı a ı. 

Roma - f I U metre, 75 kilo· 
, .ıı J 1 <), 10: M uhteJ i f Jıabcr)C'r, l 9,50: 

gı, mofun, 20,30: rnd) o g ll'ele i , 
21: korı -.ı'r,2.:!,55 "011 hahat .. r. 

Prağ - 1188 metre, 1~0 1-..ılo· 
rntj ] 9,)5: KPman kon eri, 20,25: 

Ş.nkı koıı ... cri. 21: lL J. konı-eri. 
22: ı:on haberlrr. :!0,22: bir gazi· 
ıwdan n, kıl. 

Viyana - 1517 metre, 20 ki· 
Jovatl 20,50: A"'kı·ri bando İslav 

marşı, Trau Luııclaıı parçaln. 15, 

22: ak~nm hnhcrJeri, 22,30. dmı 
havaları. 

Peşte - (550 metre, 23 kılo

\at) 20: Donnanın kon crı, 21, l~: 
'alon uıke ... tra ... ı. 2:5: fae ... ıro Karo 
Bura ahncde. 

Varşova ( 1111 mcter<', 153 
kilo.,. ut) 19,30: gramofon, 20: rad} o 
romanı. 15,20: Halk şarkıl.ırı. 

Berlin - ( lh:fi mf'trc. 75 ki· 
l<J\,ll) 19: Profe~ür Kret-.elımerin 

konferan ı, 19,30: Avıuuna halk 

},ilgileri, 10,20 df•rı "'onra Brı•c;Ja\· 

dan naklen kon ... cr \('dan lım31arı. 

Bu akaşam 
Talebe ,.e mualllmlne 

Saat 21.30 da 

Kalbin Sesi 
Piyes 3 Perde 

1 t"blo 
Yaıan: A. 8'11on 
Tercüme eden: 

Mükerrem 
AHiettin 

Tenzilatlı Halk 
geceııi 

Yakında: 

DOKTOR 

ISTAftBUI. mmımı 

~~ ~ ~~ 
1 1111 

11111111 
IHSAN 

Tricste - /2-18 metre, 12 kılı>
\alf 20,30 gramofon konsni. 21 
"n lon nrkc"t ra~ı. 22,.)5 Dan it> ııaz ı· 
nosun<l.ııı rınkil 2.1,50 son hn
lx•rleı . 

Heilsberg - 1276 ın<'lr•·. 7::, 
kilovat! l9,4:l lıaftamn lıiki\ı "l, 
20 Kolon adan n.ıkl ·n salon or
k~ tr• .. ,, 22,15 llan havaları, ıı~
t.:" yarı-,ından .. oııra . oprano (\ iih
koıı) ıın ... ahalı kon ı>ri. 

Miihlaker - ( 360 metre. ı
kilmal 1 Linclcnkallclen Kl · ·ınan 
Kuarteıtcin salon orkc trası. 22,~5 
Fraııkforttaıı naklen cazbant, 22 
Bcrlindı'n ııuk),.n ra::-atham'ııiıı ra· 

poru, Z~ bir otomobil hika' e~i, 
gramofon nıonoloğıı, 23,20 Fıank
forttan naklen <lnu havaları. 

Lemberg - 1380 metre ı6 ki
Jo~atJ 19,15 Mi~lt·r şarkıları, 19,45 
\ ar~ovadaıı nnkıl, 22,45 hiı mu· 
"ikı mu-.ah.ıhc:,İ, 23,14 gramofou. 

Biikreş - j394 metre, 16 ki
lo\ ati 19,10 rad)o orkestrası, 19,40 
bir ti} at rod:ın nakil, 20 Rad) o d.ı. 
riilriiıııımı, 20,40 gramofon 21 

gramofon plakları ile Fauc;ı cıpc· 
ra"'ı. 

Bclgrad - I 429 m<'tre, 2,:; 
kılo\all 19,.30 filim ha}atı hakkın· 
da hır mu ahahe, 20 ista } oıı oı. 

kc trn ... 111111 radyo kon eri, 2 L ko· 
rnedı, 21,30 k<'man kone ri f ... 

' paıı) ol ha,alan. 

Roma - 1441 metre, 75 ki
Johıt) 19,:30 radyo gazetesi, gra
moloıı plakları, tıbbi mu ahahe 

t 

21 Ma::ıacagni 1 ah •amı oıwra ı, 
pt'ı de aralarında mu ahalıc, tl'm· 
ildı•ıı onra gı•ı·c haberleri. 

Prag - (q8H mctr~, 120 ki· 
lo\-at) 19,5 alon orkı~ tra ... ı, 20 
SmPtnnd salonundan naklen rad
yo gnzete inin bir tem ili, t>ııfo
nik konser, 22 ~on haberlf'ı. 

Viyana - 1517 metre 20 kı· 
lovnt 1 19,20 ekiz inci cnfonı, (ile'· 
gt!r) in idar<' i altında, lıirinci 

Soprano Hig Giııtcr, ikinci opı .ı· 
no B<'ı la Kiııriııa, 22, 15 ah.un 
kon eri, 2:l g-.•et· haberleri. 

Peşte - 1350 mclH', 2:\ ·. ıll' 
vaıj 19,15 Ziıga H.ı zir, .nluı. ııı
kf' ... tra"'ı, :..0,30 Macar oı ı.ı .. ı 
orkı- tr.t lıı·y~tiııiıı miı"aınt. ıı i. 
22 ~ün haherlı' ı i, ~3 gı ·c·e kcııı· 
seri. 

Varşova - il il l m 'lı · L)8 
kilO\ut 1 20 a kcr ~arkıları, 20, ı 
edelıipt nııı th.ıbt ...... İ, 21 k··· ı·ııı 
koıhcri, 21, 1;) komedi, 22,4- 1 , •• 
hi t<ındn l l lt'"'ı İııi-.aııi, 23 lı.ıfif 
nıtı!-.iki. 

Berlin - [l():r; metre, 7;, ki· 
lo\atj 19,30 h.ılk kon-.crı, 20 1'o· 
luııyadan na~il, 22 Bcrlıııdcıı ıı ık
lcıı konfı·ı .ın ... , "Ollra gece .)·il• ın.ı 
kndnr ıkın"' ha rnları. 

~1--------------------------------~·-
Dikkat: Dercetmektc .oldugumuz programların Avrupaya ait 

olan kısmı vasati Avrupa eaatine göre tanı.im edilmitlir. 

latanbul ıaatine tatbikı için Avrupada Hat ( 12) oldutu 
uman lstanbulda ( 1) e geldili f u&edihnelidir. 
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O rVe ç ya' DJ D Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLİK 

GLANDORA TIN 

• 

DHIKAT: 

Erkeklerin bütün kudreti ıebabe· 
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanm en meşhur profesörleri· 
nin uzun senelerdenberi dakik istih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit klff ei emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 

rica eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: İstanbul Bahçekapı No. 
37, "ZAMAN,, ecza deposudur. 
Başlıca satılır. 

arl~IW 

EMLAK ve EYTAM BANKASI İLANA Ti 

EMLAK VE EYTAI\1 BANKASI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Sallık Arsa 
Esas Mevkf ve Nevi Teminta 

27 Beyoğlunda Fatmahatun Ômeravni mahallesi Kışla 
caddesi 9-11 numaralı 1147 m.m. kok kömürü 
imalitanesi arsası. 290.-

1 - Bali.da yazılı emlak satılmak üzere mi?zayedeye vazedilmiştir. 

2 - Müzayede (kapalı ı:arfla) icra edilecektir. 
3 - İhale birdir ve kat'idir. İhaleyi müteakip bedeli peşinen tes

viye edilecektir. 

4 - İhale I 6- ı 1-1931 tarihinde Ankara da İdare Mecföimiz huzu· 
rile icra edilecektir. 

5 - Taliplerin 290 lira teminat mektubu veya o miktarda 
naktl depo ederek Ankarada Emlak Müdüriyetine veya İstanbul şu· 
bemİ%e bilmüracaa bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi teklif 
mektuplarına leffederek tarihi mezkura kadar Ankarada Umum Mü
dürlüğümüze müracaatleri. 

Doktor ALI VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok beşler. Çünkü madeni maddeler.i, fosforu, vitamini, çoktur. Meme- • 

deki çocuklar için yegane bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle lokZliiial 
Deposu: Hasan ecza deposudur. '4 

Diş Tabibi 

M. RIFAT 
Paris Tıp Fakültesinden mezun 
Cağaloğlu Halk Fırkası karşısında 

Zeki Bey aparJJman No. 1 

MECCANEN 
Büyük Bir Lüks Tuvalet Sabunu 

teşrinisaniye kadar bakkalınıza bir adet boş LÜKS kutusu 
ve bir adet boş VİM kutusu verirseniz mukabilinde 30 kuruş 

kıymetinde bir LÜKS tuvalet sabunu alırsınız. 

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

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif Ve!ı:~letinin 8 • 4 - 931 Tarih Ve 785 Numaralı Kal'arile ftazl Muallim 
Mektebi, ve Bütlln Llaeılule Orta Mekteplerimize Kabul Olunmuştur. 1931/32 
Der• Seneıl Reımt Kitap Listesinin 13 Uncü sayfaımda llAn olunmaktadır. 

Müellifleri : 
H. SAN DER TAHSİN A·BD i 

Almanca, Franınzca ve Edebiyat hmir Liııeai ve Orta Mektebi Almanca 
Muallimi MuallimJ 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. 
ı 1 

Ayni Metodun: 
2 ıncı Kısmı 50 " Küçük Cep Lügati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı 70 

11 

Muallim Rckberi 160 " ,. 
3 150 olmakla beraber Muallim B. lere 

kısım bir yerde 
" ücretsiz verilir. 

VAPURLAR 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta11ıı Gıııata a öprii atı tj, 2362 
Şul>e A. Sirkeci MUhUrdar:Eadehan 2. 274) 

1 O teırinisani sah Ayvalık 
postamızm yapılmayacağı tami· 
men ilan olunur. 

KARADENIZ POST ASI 

Erzurum 
~~p.:'n~" Çarşamba 

günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı
ğına müracaatTeI. 21515. 

İstanbul Mahk~mei Asliye Birinci 
Ticaret Dairesinden: Alemdar zado 
Mehmet Beyin ıahip olduğu 
istanbul bağ'ama limanına mensup 
Bülent vapuru Karadeniz iskelelerin
den fstanbu) Jimanı için yoJcu ve 
tüccar eşyası hamulesile 25 • 10 • 931 
tar:hine müııadif pazar günü Boğazi· 
çinin Yeniköy önlerinde Galatada 
Merkez Rıhtım hanıııda Çelebidis ve 
Stafylapatis vap::ıru acentesine men· 
sup Yunan bandıralı Andonis kapta-

nın kumandasındaki Pandelis nam 
vapurla vukua gelen müsademe hak
kında Deniz Ticaret Kanununun 
1063 üncü maddesine tevfikan tanzim 
kılman rapor ile gemi jurnal 
defteri sureti ve gemi adamlarının 

iaimleri yazıb cetvel mahkememize 
verilmiş ve gemi adamları istima kı· 

hnarak raporun ta11dikı Bülent va• 
puru kaptana tarafından talep edilme
sine mebni işbu hususun tetkiki 23-
11-931 tarihine müsadif Pazcorteai gü· 
nü saat 14te takarrür etmit olduğund~ 
gemi veya yük ile alakadar ve ha· 
urdan zararlı herkes rapor alınır
ken asaleten ve vekaleten hazır bu
lunabilecekleri kanunu mezkiirun 
1065 inci rnaddesine tevfikan ilin 
olunur. 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 
Her nevi kürkler rekabet kabul 

etmez fiatle satılır. Yeni mantolar, 
garnitürler ehven fiatle sipariş ah· 
nır. Tamirat ncuz ve temiz yapılır. 

Beyoğlu Panaiya çıkmn No. 22 
Beyoğlu Haeopulo pase.j No. 34 

ZA Y1 - Cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan hük· 
mü yoktur. 

5 - 3437 No:lu 317 tevellütlü 
Cideli Hasan hin: Hasan 

§ Of kazasının Çelek karyesin
de İşlam oğularından Mehmet 
oğlu Süleymanın 341-768 asker 
tezkeresini ve hüviyet cüzdanı 
ile 116 liralık Veli zadelere ait 
bir kıt'a senet çaldırdım. 

Fındiklıda Kalafat aokak N. 5 Trabzonlu 

Süleyman 

8 inci İcra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve furuh
tuna karar verilmiş olduğundan 
140 adet muhtelif cins lüks lam· 
balarına ait globları t 1-11-930 
saat 1 O dan 11 kadar Sirkeci 

zade ha-

;~-~SAN 
Ecza deposu 

sinemada: 

ATEŞLERi AL TINDA 
sesli sözlü büyUk Film 

Komik Dumbullu İsmail Ef. tarafmdan 
( O B U R 1 M A M ) - ANASTAS BALE HEYETi 

Danslar, Duetolar, Milli Raks!ar, Kuartetolar. 4 

• Muhterem İstanbul Halkına: 

Yalova Millet ve Baltacı Çiftliklerinin 
Satış mağazalan pek yakında açılıyor. 

Pangalb Halaakirgazi caddesi No 171 de açılacak olan blrinel aab, maia1&111Ddırı 
( Bir ve yarım litrelik şişelerde ) 

Pastörize Edilmiş Halis İnek Sütü 
inek Sütünden Mamul Nefis Tereyağı 
Ankara Orman Çiftliğinin Leziz Kaşer Peynirleri 
Günlük Ve Taze Yumurtalar 

Ve çiftliğin diğer mahsulatinı bulacaksınız. Fiatlar rekabet kabul etmi· 
yecek derecede ehven olacaktır. 

Mahsulatımızın mazhar olacağı rağbet nazarı dikkate alınarak Süt 
aı. için şimdiden abone kaydine başlanmıştır. 

• 

ISTANBUL BANKASI 
Tarihi Tesisi 1911 

Bilumum banka muamelatile iştigal eder. Vadesiz tevdiata % 6 bir 
sene vadeliye % 9 iki sene vadeliye senevi % 12 faiz vermektedir. 

Mahmut aşa Tarakç ılar Abut Efendi hanındadır. 

İST ANBUL GÜMRÜKLERİ MU
HAFAZA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Pazarlıkla 160 çeki odun alınacaktır. 

2 - Taliplerin şartnamesini görerek % 7,5 teminatlarile berabef 
12-J 1-931 perşembe günü saat 14 te Müdüriyette hazır bulunmaları· 

.-:···~':.;-._ ...... ·,·~ -~.,~- .:... ' ... ~ . ..., , '\:" . ,...-?:!. - ~--·•.c.·:.~ -f .~. ••• , • 

.. 

Yann V A K 1 T alınız! 
Nizamettin Nazif'in tarihi romanı: 

ACUZENİN DEFİNESi 
Mores Lö Blan'nın 

Gece Yarısından Sonrası 
ASIM BEYiN: 

Atina ve İtalya Se·yahatleri İntibaları 
ve Hanımlar ! Nasıl daha güzel olabilirsiniz ? 

Roman ve Yazıları Yarın Başlıyor. 
12 sayfalık Vakı'tin her sayıfasında heyecan, alaka 

ve san' at bulacaksınız. 

Muhteşen İnce Saz 
Pangalh - VAT AN 

LOKANTA va BiRAHANESiNDE 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRIYA11 

MU ALL İMLERiN DEN 

Dahilft ve intani hastaiıt 
Patolojik ve Bakteriyoloji1' 

muayeneler, icra olunur. 

Tetrinlsani 12 Perşembe gü'lü akşıı
mından itibaren her gece lcr .. )ı ehc::ık 
edecektir. 

Saı heyeti memlckt:timtzin r·~gin• 
san' atkar 1 an n dan: 
Kemani İhsan lj Kanuni A7.İZ 
Udi Hasan U Fiavutac• Orik 

Hanende Yahy'. ve /\ğyazar 
Beyler. , 

Adres: Babıali caddesi 
vilA.yel karşısı 15 No. 

23'' Mu ... ye·ulı•M' T~otoıı l.t.ınb:ıl 
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fkametrl.hıı ,, ,, FiyatlarımızdA tebeddliHH yoktur / 

llilı-- Ye gayet ehV"erıdir - ! ,r.-mıcram-~raı:m-•-~ 

Y~rli l\.lalla.~· 

SADlKİYE HANINDA 

ve mali bütün işle4 1 .irinci l~ Bir ailenin hukukt ı ı B NQTEO 
rini deruhde t:.der . 1 
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Vekaletname, protesto, mukavelt: yo·.par. i l'at· ve: 
konturntl.ırı tanzim <'der. Teiı>fc n l•tanhul 


