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-M~clis Faaliyete Başladı ll Muhtere~ 
"" Vit • • · Kari/erimize 

Bu Adam, Ötekini, Berikini 
Tehdit Eder, Hayobnı 

Böyle Kazanırmış 

. "Şark Yıldızı,, Selma H. 
hakkında karilerimizden al
dığımız mektuplara agrı, agrı 
cevap fJermek maddeten mQm
kün değildir. Şu kadar sög
ligelim ki biz de istediğimiz 
hatırat notlarını sabırsızlıkla 
bekliyoruz. T aggartJ postasile 
gönderildiği bildirilen bu not
ları alır almaz ve derhal 
dercetmige başlıgacağız. 

Azılı sah•kahlardan ArnRvut 
Beh"et isminde birisi evvc ki gece 
Silh•:ikapıda, sokak ortasında 
6lu bulundu. •L U 

Yapılan tahkikat şu haka•• 
meydana çıkarmıştır: Bu ada~, 
o gece pek ziyade sarhoş oldugu 
halde Silivrikapıda, Pukalın fırını 
önfö1e gelmiş. Tabancasını havaya 
ıııktıktan sonra içeri srirınif: 

- Şimdi bana elli Ura ll•.ua. 
Yoksa liepiniJli temln"rim Aı 
sonra da sokaktan geçenler, bu 

ı f 

Maktul BeJH;-t 

adamı kan içinde ve sokak orta· 
sınd& g&rmilşıer. Hemen karakola 
haber verıDişler. 

Bu ada.mın yaralan b)çık yı-
rasanı andırmaktacltr ve ~ıet 
derhal Morga nrJd-.dilmiştir. 

Maktul, iki sene evvel devriye 
gezen Hasan Efendi isminde bir 
polis memurunu yaralamış ve 
sakat kalmasına sebep olmuıtu. 
Ötedenberi kazancı tôdltle para 
koparmakb ve ekıerlyetle bu 
hareketleri gizli kalırdı. ÇUnktı 
tecavllze oğrıyanlar şerrinden kor· 

karla~dı. 

Kar Yağdı 
Her Tar afta Oondurcu 

Bir Soğuk Var 

d bir Üç gUndenberi hava a 
değişiklik var. Kıı soğuklara ve 
kış manzarası birdenbire baabrdı. 
Soğuklar bilhassa diln gündüz ~o 
k k faıla olmuş, geceleyın a şam ço 

ise daha fazla artnu~tır. A 

Rasathanenin verdiği malu: 
.. .. h et dereceaı mata gore dun arar . 

en fazla (8) idi. ' Fakat d~re.:e bır 
aralık sıfıra kad::ır dilşmüttur._ 

Muhakkak ki dUn gece yarı
amdan sonra daha fazla dlişınUş 
ve şehirde sulu bir kar bile 

yağro!şbr. d 
Diğer taraftan Ankaıa • 

hararet sıfırın altında ıekiz de· 
rece düşmüştür. 

Yunan Spormları Gitti 
Pıuar günü şehrimizde ikinci 

müsabakah.rmı yapan Yunan Fot· 
bolcuları dün memleketlerine ha
reket etmişler, Sporcılannuz ta
rafından teşyi olunmuşlardır. 

Bir Tren . 
Yoldan Çıktı 

Şehir mütehasJısı M. Yans~'! 

Mimar Y anscn 
Ehliyetsizmiş 

A 

Dördlbıcll Büyiik Millet Meclisi evvelki glln Reiaicümhur Haıret
lerlllin, memleketin dahllt ve harici slyaaetin• ait Irat ettikl"rl .bir kutukla 
açıldı. Meclis, öyle anlaıılıyor ki, bu içtima devresinde nıühım • a~~ 

İ llyih.alarının müzakereaile meıgul olacaktır. Ankara mubabirımu.ın 
ıanderdifi ba fotofraf Gazi Hazretlerini Meclis Riyaıet kDrsüsDnde 

Dün sabah Pendik - Haydar
paşa Banliyö treni Pendikte yol· 
dan çıkmış, bu yüzden bütthı 

ıabah tren seferleri teahhurla 
yapılabilmiştir. Nüfusça zayiat 

olmam\şbr. 

Alman Topoğraf /,Hmi. 
Hug~rshof Belediy~~ 

Böyle Cevap verdi 

ı ,ıı.termektedir. 

~ Nuri B. 
1 Tekrar Halk F ırkaıına 

Müracaat Etti 

Ankaradan bildirilen bir tel· 
graf haberine göre aefsuh Ser

e hes Fırkanın Umumi kitlpllğini 
.ıl yrplll' eski Kntahya meb'usu 

Nuri B. tekrar Halk Fırlr:a1Ana 

girmek için fırka umum kltipli
ğine müracaat etmiftir. 

NUrl Bey ıerbeat fırkanın ia
fi1abile vaziyetin Halk Fırka1mı 
rUcuu icap ettiğini ileri sl\rmif· 
tnr. MUracaabnın kabul olunacait 
tahmin edilmektedir. 

Dürr#şehvar 
Hanımın Kocası 

Sakıt Hanedan azasından Ah. 
dUlmecldln kızı Dilrrlltehvar, Hin· 

distand& Haydarabat Nizamının 
btiyUk oğlu ile mıanlandı. DU
ğttnlerl için verilen tafsillh da 
İngili.ı gazetelerinden alıp geçen 

glln yazc..ak. Yeni JUfanlı işte bu 
gençtir. Adı da Prens Azım Cah
tır. 

Prens Azım Calı 

Maslakta Tutulan 
Kaç.akçı Grupu 

Ele Geçen İ~pirto T e~ekeleri İnhisar 
İdaresine Teslim edilmiştir 

Ankaraıun ~chir pl~nını ya· 
pan maruf Alman şehirdlilc mC> 

tebas1111 M. Y ansenin ismJ ve 
ihtiıa11 etrafında, alikadarlar 
arasında son gOnlerde bazı ha
ber~er dolaımaktadır. İik bakııta 
bayii dikkate şayan olan bu ha· 
berlerin bizi hayrete dflşürdüğü-

nn gizliyemiyeceğiz. Asıl haberi 
yazmadan evvel M. Y ansenin 

Ankara plAmm ne tekilde yap
bb hakkındaki mal\ımab ya
zahm ı 

Hepimi:& biliyoruz ki M. Yan· 
sen bilhassa hllkümet merke2imi-

zm yeni plinmı yapmak için da
vet edilmiı, kendisi bu davet 
üzerine Ankaraya gelmif, tetki
kat neticesinde plim yapmış ve 
buna mukabil de (220) bin lira 
gibi bir ücret te almı4l u . 

Ayrıca Muavini olan M. Urlay 
de pllnın tatbikı için Ankarada 
alıkonulmuş ve kendisine seneae 
(50) bin lira ücret tahsis edil
miştir. Bundan başka, pliinda 
yapılacak her tadil için de M. 
Yansene manevi tazminat olarak 
beş bin lira verilmesi kabuJ edil· 
miştir. Şunu da söyliyelim ki M. 

( Foto ı 11ürat , Y ansenin planı tatbik olunurken 
Kaçak lspirtolar ve lcaç'1kçıları gakalıgan /edakdr jandarmalar ( Devamı 11 inci sayfada ) 

EVYelki gece bir kaçakçılık 1 t Asri lht(gaçlar J 
hAdiseıl olınuş, kaçak eşya ile -------
birlikte kaçakçılık vasıtaları, 
heyecanlı bir takip neticesinde 
ele geçiribniştir. Kaçırılmak is
tenilen eıya ınühim miktarda is
pirtodur. Kaçakçılar bunları bir 
otomobile ylildeyerek, gece ya
rısı Bllyükdere-Maslak yolundan 
Şiıliye getirmek, bu suretle giz
lice ıehre 5okmak istemislerdi. 

fakat ışıklarını söndtlren ve 
aesinl hayli azaltan kaçakçı 
otomobili uıaktan jandara:alarm 
g6züne ilişmİf, takibe çıkılmış 
ve olduğu gibi yakalanılmışbr. 
Mesele adliyeye intikal etmek 

üzeredir. lspirtoların Bulgaristan· 
dan getirildiği zannedilmektedir. 

Dahiliye Vekili 
Ankkra, 3 (Hususi)- Dahiliye 

Vekili Şükrü Bey birkaç . gün 
içinde tetkik seyahatine çıkacaktır. 

• 1 
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sinema parasına mı, ipek çorabına mı, lavantasına mı, pc<lı u~na mı, 
tırnak cilasına mı, balo esbaplarına mı, hangisine yardımı olur? 



r Halkın Sesi l Günün Tarihi 

C"'nup Hududunda -~----~~~----------...11 
Ermeni Mamureleri H 1 R S l Z L 1 K Bu Çocuk Sizin 

İngiliz Lirası '\'ine 
Düşüyor 

Suriyedeki Frao11a idare•i, Su· 
riyede bulunan Ermeniieri hep 
hudut boyuna yerleıtiriyor. 
Buraları gezip görenler, h:çbir 
taraftan yardım aörmediklerl 

ba!de bu lröyJerin çok mamur 
b ir hale oldutunu ıöylüyorlar. 

Bu mamur;yete ıebep oJuak ta 
Ermenilerin kaçakçılık yaptık· 

larını, hududumuza kaçırdıkları 
eşyanın parasile bu mamurluğu 

1eınin etti!deıini gösteriyorlar. 
Bu hazin hidiae önünde halkın 

fıluini •orduk. Bize afağıdaki 
ıözlerl ıöylediler ı 

Murat Bey ( Di, doktorıı llikecl Kemal 
bey ıiııema11 kartıaıoda ) 

- Cenup hudutlanmıza Er
meniler yerleşmişler buralarda 

çok mamur köyler yap.mışlardır. 
Dünya ikbsadt buhran içinde 
kıvranırken meclen; nat .. ıl vaa!ta· 
larından uzak olan bu yerlerde 

mamureler yaratmak her haJde 
nazarı dikkati celbcdtr. Bunlar 

kaçak kla hududumuza soktuk
ları r.ıtmnu ıeylerden kazandık-

ları paralula yapılrnışbr. Hükü· 
metimir.10 bu kaçakçılarla daha 

iyi bir ~kilde mücadele etmeı,İ 
laı:ımdır. 

• 
Bd r•• ~1 (Si·ll.~I F.&kltehtr eteb) 

Ce1Wp } ududunda Ermenileri 
zen~iTen kaçakçılJkbr. Bun

dan miUoüıı hailiıesi çok zarar 
görüyor Suriye hududundaki 

gümrük muhafaza tqkilib tevsi 
edilmelidir. 

• 
Haf12 Klmil Bey ( Bayaat ••kll -..1 

eollak ') 

- Daha dtin başlanmız için 
suikast hazırlıyan Taşnak ocak-

.lan hep Suriyededir. Bunlar bi
zim hududumuzda kaçakçılık ya-

parak zengin oluyorlar. Bu pa· 

ralarla da bizi vurmak için ba

mlanıyorlar. Dü,manlarımıza si
lih temin eden bu kaçakçılığı 

adamakıllı menebnek için ne 
yapmak lhunaa yapmalıdır. .. 

Salimi Bey ( Ere•WJ latHJOD cadde1i 4') 

Azizim bugün belli başlı tüc
carlar bile bugünkü kuançlarile bir 

ev ve köy yapmak şöyle dunun 
bir kümes bile yapamıyorlar.Çnn-

kü ortada kazanç yok. Buna 
rağmen muhacir olarak Suriye 

hududumuza yerleıen Ermeniler 
çölleri mamureye çeviriyorfar. 

Elbette bunun bir hikmeti vardır. 
Bunlar kaçakçılık yapıyorlar .Dev
letin hazinesine girmesi lazım 

Tacirleri 
Dolandırmak 

• 

istediler 
~ .,,.... .. 

Muamele Vergisi Kanunu çtk
tığı zaman 1927, J 928 ıenelerine 

ait henüz tahsil clunmamıt vergi· 
lcrin hükl'ımctin verdii:i primlerle 

mahsup edilruesi kararlaştırılmıştı. 

Bazı açık göılerin bu esası 
biJmiyen ınücsaeselorden, eskiden 

kalma verımızı affettirebiliriz 
diyerek para çekmek iıtedikleri 

haber verilmiştir. Bu ihbar Uze
rine Defterdarlıkla birlikte Tica-

ret odası tahkikata başlamııtır. 

Bir Sahte Memur 
Evvelki gece Beyoğlunda İbra

him isminde birisi kendisine 

memur ıilstl verip dolaşırken 

yakalanmıştır. Bu adamın 1 • .... r 

meselesini halledeceği bahanesi e 

birisinden ( 15) lira aldığı iddia 
olunmuştur. 

·r ekmeden Ölüm 
Arkadaşını Öldüren Bir 

Adam Mahkum Oldu 

Geçenlerde Calatada garip bir 
ölünı hadisesi olmuş. Hasan ve 

Amet isminde iki arkadaş şaka

laşırken Ahmet karnına kuvvet

lice bir tekme yemiş ve bir hafta 
sonra da ölmüştür. 

Bu hAdiae Ozerine tekmeyi 
atan Hasan ;da mahkemeye ve
rilnıiştir. 

Çocuğunuz Mu? 

"Son Posta" mektepli çocuklar 
için bir fotoğraf müsabakası aç
mıftır. Hangi mektepli çocuk, 
burada resmini görürse matbaa· 
mıı;a uğrıyarak hediyesini alabi
lir. Bu hediye, bir İt Bankası 
taJarruf kumbarası veya bu 
kumbarayı almıya kAfi bedelidir. 
Onun içindir ki küçük mektepli
leri ve aileleri hergön bu slltunu 
bir defa gözden geçirsinler. Bu 
resimleri, foto muhabirimiz laa
lettayin şehrin herhangi bir nok
tasında, çocuk sokaktan geçer
ken almaktadır. .. 

457 numara?.ı nüshamızda re ... 
mi çılcan Sirkecide Sepetçilerde 
Ebussuut caddersinde (24) numa
rada küçük mektepli Jak reımini 
tanımıı ve hediyesini almııtır. 

Hizmetçiler 
Ağır Ceza Mahkemesi Maz- T~scil İçin Müracaat Etme

nun Hasana bir aene hapse ve yenlerden Ceza Alınacak 
30 lira para ceza11na mshküm 
etmiıtir. ......... _, ..... __ _... .. ,.,__ __ ,_ . . ... . ..... 
gelen paralar bunlarm cebine 

giriyor. Bu işle meşgul olma za
manı gelm.İftir. 

ir 
Gemal Bey ( Fatih Macar Kardetler cad· 

deıi fınn ıokak 34 ) 

Cenup hudumuzdaki Ermeni

lerin zenginliği bizi intibaha da

vet etmiştir. Bir ay evvel ismet 
Pqaya suikast için gelen ermeni 
bunlann içinde doğmuştur. Hu-

duttaki muhafız teşkilatımızı ge
nişletmeliyiz. Kaçakçılar için ağır 

cezalar veren bir kanun bile yap· 
malıyız. 

Belediyedeki müstahdemin bü
rosuna tescil için müracaat eden 
hizmetçilerin mıktan iki bine 
baliğ olmuştur. Tescil müddeti 
bu ayın on beşinde bitecektir. 

Bundan sonra müdden üçüncü 
bir defa daha uzatılmıyacağı için 
müracaat etmeyenlerden beş lira
dan elli liraya kadar ceza alına-
cakhr. 

15 Yaşmda Bir Katil 
Cuma günü Küçükpazarda 15 

yaşmda bir çocuk tarafından vu
rulan Siirtli Süleyman oğlu Ahmet 
dün Cerrahpaşa hastanesinde 
ölmüş, katil çccuk yakalanmıştır. 

ÇOCUK KATili 
Bir Anne 
Beş Seneye 
Mahkum Oldu 

Ceza mahkemesi dün, çocuğu
nu öldüren bir anneyi muhakeme 
etmiştir. iddiaya göre, Safran
bollu Fatma isminde bir genç 
kadın b:r mUddet Aksarayda 
Hal n ;sminde bir bekçi ile be
raber yaşamış, bu arada bir de 
çocuk doğurmuştur. Fakat Fatma, 
bu çocuğu ortadan kaldarmayı 
tasarlamış ve gUnüo birinde beze 
sararak aptesanenin kuburuna 
atmıştır. Çocuğun ince sesle 
bağırmasmı duyanlar zavallı gü
nahsızı aptesaneden çıkarmışlar, 
ancak çocuk yaşıyamamıt ve biraz 
sonra ölmüştür. 

Fatma, dünkü ifadesinde ken• 
disine atfolunan cürmü lnkir 
etmiş, aptesanede birden bire 
bayıldığım, bir şeyden haberi 
olmadığını ıöylemiıtir. Fakat 
mahkeme şahitleri dinledikten 
sonra Fatmayı bet ıene hapse 
mahkum etmiştir. 

Ateş Tuğlası 
Bundan Sonra Memleket 
Dahilinde De Yapılacak 

Memleketimize her sene hariç
ten yüz bin liradan. fazla ateş 
tuğlası getirildiği tesbit olunmuş
tar. 

Bu tuğlalano burada imali için 
mühendis mektebi kimya labora
toannda tetkikat yapılmakta idi. 
Tetkikat müsbet neticeler vermiş 
ve memleketimizde ( l 200) dere
cei hararete mütehammil ateş 

tuğlaları yapmak imkanı olduğu 

• anlaşılmışbr. 

Eroin Hamallığı Yapıyormu' 
Üskl\darda lbrahim isminde 

bir hamal eroin ıatarken yaka
lanmış, fakat şişeleri denize at
mıştır. Zabıta memurlan bunlan 

dcni:ıden çıkann1şlar, lbrahiml de 
Adliyeye vermişlerdir. 

Ekmek ucuzladı 
Belediye narh komisyonu dlln 

• Ekmeğe on para noksanile 6,5· ku
ruş, Francalaye 20 para noksanile 
11 kuruş narh koymuştur. Yann-

dan itibaren ekmek ve francala 

bir hafta müddetle bu fiatlarla 
satılacaktır. · 

lngiliı Hraı bet on pndenberl 

nisbl bir istikrar devreılne girmlt 
gibi ,-örünOyordu. Fakat dün bor .sada 

barla biz sukut kaydedilmiıtir. Cu• 
martesl günü (818) kuru1t.ın muamele 

gören bterling dün dört kurut birden 
düımüt vc(714) len satalmıştır • .Alaka-

darlar ıukutun daha fazla devam 
edeceğini ıöylemektedirler. Buna mu• 

kabil Amerikan doları son Oç rOa 
zarfında biraz: yükselmiştir. Halbuki 

maliyeciler bunun büsbütün aksini 
bekliyorlardı. 

Franaanın Amerikada bulunaa 
aftmlarını çekmemesi doların yük• 
ıelme•ine •ebep olarak gösteril• 
mcktedlr. 

Diğer taraftan lngilia llra1ının 
ıukuta başlama11 tacirlerimizi çok 
yakından alakadar etmektedir. bter
lingfn muhtelif temevvüçler geçirmen 

fıtidadıoı nazarı dikkate alarak taetr• 
terimizin ihtiyatla hareket etmeleri 
taniye olunmaktadır. 

Tayyarecile~imize iltifat 
Türk Tayyareciler KIGbO namın• 

CGmhuriyet yıldönümü münHebetilı 

Gazi Ha. lerlne fU tebrik telvall 
çekllmittir: 

.. Bize lstikliliyetimiai benlitimbl 
kuandaran zab asillnelerlne b9 
mes'ut günün yıldönümü m6naHJ,e. 

tile Türk Tayyareciler KIGbO men,.. 

bini arzı mionettari eyler Efendim.n 

Tayyareciler KlGbil namıaa 
HagriJnntu 

Gad Hz. lerl de bu telıraf:ı fa 

cenpla lltif at etmiılerdira 

TGrk Tayyareciler KlübG aamına 
Hayrllnnaa Be~ 

Tebrikibnııa teşekkür •• ben dC\ 
tebrik ederim. 

ReiıcGmbur 

Gazi Mustafa 1'.emal 

On Bin lira KOi Oldu 
Enelkl g'ece Bayauttakl (8) lnd 

llkmektep yanmıştır. Mekteldekl (lef 
bin 11.rallk etyadan hiçbir fey kur• 

wılamamıştır. Maarif idue1i derbel 
tahkikata baııamıttır. Tedriaabft 

sekteye uğramamaa2 için o elvar4a 

b .. lua bir bina aranmaktadır. 

Bir Olum Tahkikatı 
Madam Maryam lımlnde bir lra. 

dının çocuk dütilrme aetlcesindf, 

nfat ettitinl dGn yumlfblc. AdUye, 
bu hidi•eve •ebep oldutu lddle 
edilen doktor hakluodald tahldkatt-

nı ilerletmektedir. 

Bir Dolandırıcılık Davası 
Dün ikinci ee&a ınahkeme1lncle, 

iskambil kiğıdı aatacatım diye (2oat 
lira dolandırmak cOrmlle Ahmet ı.. 
minde birisi muhakeme edllmlf, 

cGrüm sabit olmadıtından beraat 
kararı verilmiştir. 

- --===c 

&n~•~ınR~i_m_l_i_R_~_a_~_e_s_i_: ______ R_a_z_a_r_O_fu_&~n&~~d~] 

1 : Fakir - Hasan Bey, •oğuktan 
irtir titriyorum. Gel bana yardım et t• 
JUradan biraz çalı çırdı tophyalım. 1 

2 : Hasan B. - Haydi, gel baka
lım... Bak furada birçok tahta parçalan 
var, gel. 1

. 3 : Fakir - Belediye bize bu sene 
oduna, kömöre, benıer hiçbir ıe1 
vermedi. 

4 : Hasan 8. - Bc.lcdiyo nuarınchlı 
insanlar da yemek gibidir, kolllfu: S.. 
tukta kalmalıdırlar ki el.şimeainler. 



~ 3 Teşrinisani ,.. .... ______ ,_,. __ ..,.. _________ , 

H erg ün 

Dünya 
Geriye 1.t.li 
Gidiyor? -

İngiltere intihaba-tında muha
f.aıakarbr kahir bir ekseriyet 
lcllQııdıJar. Amde fırkası peri
tan oldu, hatta fırka olarak 
Ortaya çıkamayacak kadar dağı-

k ve pejmürde bir manzara ane
diyor. Yani İngiltere birdenbire 
~eni kırdı ve sağa döndü. 

Şimdi Makdonalt hükfuneti, 
lngilterede f aşizime yakın bir ida
·re kurmak üzeredir. Zaten intiha
'bata girerken," iktisadi vaz'iyetin 
\ ~ilb.ı için )üzüm görüle~ her tet-
Dtt"e nıüracaat edilecektir.,, şek

, linde bir fikir ortaya ablmışbr. 
>Bu fikrin tatbikatı İngilterede az 
-çok diktatöryal bir idare vücude 

1 
~etireccktir. 

'. Almanyada Bruning kabinesi 
lıa_ğı yukan bir diktatör idaresi 
lesis etmiftir. Teşkilab esasiye 
kanununun içtima, mesken, yacı, 

, •5z hürriyetlerini temin eden ka
}'ıtları kaldırılmıf, iktısadt sahada 
\ıllkiimet hakim vaziyete g~miş
ti.r. Alman devlet idaresi demok
rasinin manzarasını kaybetmiştir. 

Zaten Bruning kabinesini Al-
ınan faşistleri tehdit etmektedir 

;ve mevcut hükumeti ilkbaharda 
~Faşbtlerin istihllf etmesi hiç te 
: lhti1?1alden uzak değildir. 
1 Italyada 'Zaten Faşizm idaresi 
vardır. Çekoslovakyada, Yugos

ı laTyad~, Lebistanda, Romanya ve 
Yunantıtanda Faşiı.me benzer 

Jidare şekilleri teşekkül etml t' 
H eli 

ı ır. 

i satın bu seyrine bakarak 
unyanm genye doğru iİUiğı ze-~ 
.. 
abı hlsıl olabilir. Neden bütün 

. milletler günden güne sağa te--
nıayül ediyorlar? Ne~cn ber ta
rafta sol cereyanlar auslUTuluyor 
ve mağifıp ediliyorlar? 

Bu tarihi seyria bizce iki 
manası vardır : 

Birincisi demokrasi yavaş ya
vaş ihtiyarlıyor, çiirüyor ve kuv
vetini kayediyor. Bu günkü ce
miyetleri Demokrallk sistemle ida
re mümkün olmıyor. Her yerde 
demokrasinin terkedilerek yerine 
başka bir !'ejim arandığım görü
)'oruz. 

ikincisi, buhranlı ı..amanJarda 
kuvvetli bir hükfune.te ihtiyaç var
dır. demokratik idareler, buhran
ana çarplf"Kak kadar kuvvetli 

6eğildirler. ·u LI bü H lbakl billiin mı euer • 
.J'1k b~ranlar geçiri1orJar .. Mille~
~er' ikbsadi, içtimai ve sı~as! bır 
lıtihate içindedirler. Bu ımhale 
lıayatm hel' safhasında aa_rsıntılar 
'- lloz~mılukiar ihdas ed11or. 
:• HnkGmeller, bu sarsıntılar~ ve 
'bu buhranlara kartı durabı!mek 
lcla. demir bir ele milh.taçb~l.ar: 
Bunun .lçln de demo~atik reJıml 
l.r.akıp diktatöryal sısteme tema· 

161 ediyorlar. .1u .. Uınll.ı 
B"tUn dünyada göra g 

ıı .h · ve te· 
kuvvetli hükumet, ı tıyaç .. 
llıayulU bu sebeplerde~ doit~y::: 1 

Fakat her vakit oldugu g . ha-
lin de sil.Aha dayanan idarelerı~ ] ,.h muvakka.ttir. Hastalık geçıdc~ 
normal h ıl kendiliğ;nden kav de 
edecektir. Hastalığın ne a ~~ 
ıüreceği ve ne netice verec~gı 
nıalum değildir. Fakat hastal~gın 
de,amı müddetince diktöryal ıda· 
l'ele.ri tabii görmek lazım geliyor. 

Dsnjze Ouşan adam 
Bu ubah Galata köprüsü 

tç.l.arken hilviyeli henliz teshil 
tdilemiyen b[r adam birdenbire 
deniıe dlipıilş, kııriarmak müm· 
lcuıı olamamıı ve hoğulmutlur. 

1 - Arkadaşlarınızı yalnıı para 
ka'Zanmak için bir vasıta olarak 
kulJanmayınız. Böyle hareket ederse
niz:, bir gün arkadaş.sn: kalıuınız. 

SON POSTA 

2 - Müşküllerle çarpıpıak için 
kendiniı:de kuvvet görmedikçe açık 
denize çıkmayıniz. Kayığmız batar. 

===c==-- '----=· 

3 - Jı;te muvaffak olacağı n diye 
ince hiılnin'izi öldürmeyin iz. insana 
muvaffak olmak kadar onlar da 
lazıınd1r. 

• 
1~ELGRAF HABERLERi 

• 
Fransa ile Aramızın 

Suriyede ayıala 
a 
lar 

• ar 

------------- - ---------

Halep Konsolosumuz Vaziyeti Aydınlatan Beyanatta Bulundu 
Halep, ( Hususi ) - Burada, 

Fransa hükumetile Türk hükume~ 
tinin Suriye hudutları üzerinde 
asker toplamıya başladığı şayl 
oldo. Bu gerginlik şayiasını kuv· 
veUendirmek için de Kurban bay
ramı gecesi Halep hapiahanesin· 
den kaçarak Türkiyeye iltica 

eden mücrimlerin, Fransızlarla bir 
itilaf yapılmıı olmasına rağmen 

halen Fransızlara teslim edilme· 
miş olması zikrediliyorr. Bu ta· 

yialar ür..erine dün ( Elahrar) ga
zetesinin bir muharriri Halep 
konsolosumuzla görüşmştlir: Kon
soloa Bey tıınlan söylemiştir: 

AMERiKA 
Mançuriye 
BirMüşhit 
Gönderiyor 

Nev Y ork, 2 (A.A) - Rus ... 
Çiıı kuvvetlerinin teşriki mesai 
etmekte olduğuna ve Sovyetlerin 
Mançuri hududunda asker tah~t 
eylemekte plduklarına dair olan 
mütenakız haberler, Amerikayı 
vaziyet hakkında malumat almak 
üzere Mançuriye bir müşahit gön
dermiye sevketmiştir. 

Associated Press'in muhabiri, 
bu nıüşahidin tahkikab neticesini 
doğrudan doğruva kablo ile 
W~s.hington'a bildireceğini haber 
verıyor. 

AUnada Bir Müsabaka 
Atin.:ı, 1 (A.A.) - Ethnikoı 

takımı ile Apol!on takımı ara
smdıt icra edilen futbol müsaba
kasınJ ·• her iki takını birer sayı 
ile ber.ıb ~1·e kalmıştır. 

• • 

- Türkiye hükümet.i bugün her 
vakitkinden daha ziyade komşu· 
larile iyi geçinmek ve sulbü ida
me etmek emelindec=r. Hübume
timiz bugün sulh ve sükun içinde 
dünyayı saran buhran karşısında 
mali işlerini tanzim ile meşguldür. 

Hiçbir komşusunun bir karış top
rağında gözü yoktur. Filhakika 

Kilis taraflarıııda bazı Türk kıta· 
ları görülmüştür. Bunlar terhis 

edilen Ye yerleri değiştirilen as
kerlerin yerine gelen askerleri
mizdir. Bunlar ayni zamanda hu· 

dutlanmızda kaçakçıhğa mani 
olacaklardır. Bu şayiirlan çıkaran· 

Bir Yangın 
Kastamonuda Bir Köy 

Harap Oldu 

Kastamonu, 2 ( A. A. ) 
Merkezin Alpagut köyünde çıkan 
bir yangında 24 ev k~ilen yan· 
mıştir. Bu meyanda bırçok mah
sul de hasara uğramıştır. 

Bir Kanun Maddesi 
A-k 2 - Tütün f nhisan 
r'\D ara, d .

1 Kannnuna bir oıa~ e ! av~ edil-
mektedir. Tötiinlerm ambara tes
limi tarihleri bir maddede hı:r 
memleket için ayrı ayn tesbıt 
edilmiftir. 

--~~ Bir zetıe1a Oldu 
Meksiko 2 (A.("a·) - B~ zelzele 

Oxaka ~nıD eıektrık fabrıkalarını 
bomıa bir kaç ~vide tahrip et
miştir.'' insanca telefat yoksa da 

hasarat mülıiındir. 

F ransı z'~r Van ildi 
Paris, ı (A.A) - Londra eki pi 

ile Fransız ekipi arasında yapılan 
futbol müsab.akasında Loodra 
takımı 4. l galip gelmiıtir. 

lar bular.ık suda avlanmak ve 
Fransa hükümetile aramızı aç· 
mak istiyen bethahlardır. 

Bu pyiayı kafiyyen tekı:ip 

edebilirsiniz. Halep hapishane
sinden bir bayram gecesi kaçarak 
hududumuza iltica eden mücrim
leri Türk hükfrmeti tamamen yaka
lamış ve kendi hapishanelerine 
koymuştur. Bunları bir rehine 
olarak tutuyoraz. t_:ünkü Fransa 
hükfımetile yaptığımız itilafta bu 
hükUmet Snriyedeki mücrimleri 
bize teslim edecekti. Henüz bun
lar iade edilmedi. BWlLann iade
sini, bizdeki mücrim1erin iadesi 
takip edecektir . 

AVUSTURYAOA 
Faşizm 

Tehlikeli 
Görülüyor 

Viyana, 2 ( A. A. ) - Cüm
huriyetçi bir teşkilat olan Şutzbunt 
reislerinin umumi bir koaf er..uısta 
iri buna Avusturyannı her tara· 
dan gelen 210 murahhas işticak 
etmiştic. meb'uslar<lan ve bu tq-
kilAtın birisi M. Deutsclıw borjuva 
fırkalarla hükiimeti ~ tehli
ke.si karşJ.Sında ataletle itham 
eylemi§tir. 

Müteakiben M. Heimtz söz 
alarak bilhassa Heimvyehrenlerin 
yeni bir darbei bükümet hazır
lamakta olduklılnm söylemiştir. 

Hikmet Beyin Davası 
Geçenlerde Bandırmada bir 

fotografçı tar.afmdan b.afiadan 
yaralanan sabık müstantik Hikmet 
B. iyileşmiştir. Davasını Bandır
mada takip edecektir. 

/STER iNAN, İSTER İNANMA! 

\ 

Darülfiin ı ınun ıslabı için Avrupadan mUte· 
hass s ~ı-tirti!mesi dü~ünülüyor. Bu münasebetle 
O .. lf • ~ d . ı . d ar .... unun mu err:s.crın en biri şu vak'ayı 

an!=ılıyor: 

Bir iki sene e"' \"el 4.Jman DarülfUnunJarın· 
dan birio .! miir"c at edilerek Darü!fünunian 
hahkında marumat istenmiş. Bu malıl&Jattan 
Darlı!fünumııı ıslahı esnasında istifade edi-
lecekmiş. Fakat Alman Darülftinun rekt5ntı
ğünden gelen cevapta, kendi müesseselerinin 

pek eski olduğu ve ıs!aha esa3 ittihaz edife
miyeceği bildirilmiş. Bugün de Darü1fünuııu 
ıslah için ayoi Alman 0-:ırülfünunundan müte· 
hassıs getirtiyorlarmış. 

Her memleke tin Darülfünunu kendi seviye 
ve ihtiyacına tekabü, etmek ~azım gettliğine 
ve gelecek olan mütebas~ıslamı eski Darülfü
nunları esas ittihaz edecekt~rine ı;ör'C, artık 
bizim Dar3lfünunun ecnebi müt-ehııss1s1ar va
sıtasi1e ıslah ~dilebiteceğme, 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

S:ıyfa 3 

Sözün Kısası 
Türk 
Maibııailnzn 

Yi"iz Senesi 
tEmı--------- P. S. 

c~zetf'CÜik sergisini gezdi-
niz mi? Bu, s~ Türk matbua
tırun yiiz senelik hatıra defteri
dir; ban yaprakları soluk, bazı
Jarı da yımk, delik deşik ve ek
sik bir defter. Gazeteciliğin bir 
asırhk :hayatım günü guııune 
kaydetmiyor. Fakat bu wluk ve 
yırtık, delik deşik yapraklann 
arasından gördüğümüz bu büyük 
mazi, bne tam ıbir fikir vermi
ye kafidir. 

Ben Türk matbuatile Tüık 
k.adlllllU biribiriae çok benzet· 
tinı. Hemen hemen ikisi de ayni 
tekamül ve inkal2p safüalaım
dmı geçmiş gibidirler. İlk gaze
telerim.iz tıpkı o devrin hamm
lıırı gibi kapalı ve basit. Kıs
kanç ıve müstebit bir kocanın 

dinde, hayatla, şe'niyetlerle te
m.asını kaybetmi Türk kadım 
gibi, Türk gazetesi de, kıskanç 
ve müstebit bir hükfunetin eli 
altında kıvnlmaş, -hüıölmüş. sus
muş. apışıp kalmış, Semaları git
gide açıhyorJ umumi hayata hi
raı kanflyor. He.le meşrutiyet
ten sonra. Artık sokağa çakma.
sına. ha.Uda temas etmesine ha
fif tertip izin verilmiş. Klyaf eti 
biraz daha düzgün. Cumhuriyet
ten sonra, ıpkı hanımlarımız

da olduğu gibi, gazetelerimiz
de de bir şekil inkı1all1 &örülüyor. 
Boya fazla. Hazan gözleri inciten 
bir renk kalabahğı var. Hafifliğe 
ve fantaziye doğru bir temayül 
göze çarpıyor. Meşrutiyetten 

sonra matbuat ailes!nde, yine bir 
sürü kıskançlık fac1afan var: 
•'.Jflıam_ gazetesini biikiımet on 
dört defa b~amış ve tekrar 
almış. 

Fakat, nisbi bir hürriyet dev
resinde, gazetelerfo 'hükumet taz
yikınden nekadar şikayetçi ol
du1darı görünüyor. MesefA, 1290 
da, "Hayal,, eazetesinde bir 
karikatfü var. Karagözün e1teri
ue zincir vurulmuş. Haciyvat 
soruyor : 

- Bu ne hal, Karagözüm? 
- Kanun dairesinde serbesti, 

Hacivat l 
Bunu yHabilmek te bİr' ser· 

bestid'iT, deği1 mi? Nitdrim on
dan sonraki devirlerde. bu:an, 
biı okadarak ftrbestiyi de ne 
kada1' ~zledikl 

Yüz sene evvelki gazete1cr· 
den farkımızın ya1nıı ıekilde 
kalmamasına çaltJma1ıyıı;. Ve 
çalışıyoruz; fakat bir asırdanbe
ri Türk mal.buabnın karşısına 
dikilen maniaları lamamile yı'km11 
sayıhr mıyı:z? Hayır. Asri kıya~ 
f etimize tamam ile liyik değiliz. 
Fakat olacağıL Biraz ieçik
tiğimizi görmekten başka üzün· 
tüm yoktur. 

Sergiyi yalnız şahsi vukufu 
ve 'tecrüb~ile ha:urlıyan Setim 
Nüzhet Beyle, ond-an fiili ya-rdı

mmı esh-gemiyen Hakkı Tank 
Beye tc'Şe'k\cür etmek \e vazife
mız. 

lspanya'da Bir Tevkif 
Barse\on 2 (A.A.) - Kolbanş 

yolunda bir yeni tevkif daha icra 
edilmiştir. Tevkif edilen şahıs, ge
çenlerde yakalanan dart şahsın 
şeriki cürmü olan bir Fransızdır. 

Bunlarm Kntılonya şehri ha
ricinde bir tas3.rrnf sandığına 
taarTU"Z etmek niretini beslenait 
oldukları n•aolaı:ıuyor. 
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f Ev Doktoru l ı ı MEMLEKET HABERLERİ (Tarihi Fıkra J 
GeçiciHastalıklar :~-!!l3Zf!!llllDCll--.-~--------------- Burun 

Nelerdir? a ishaneler Islah Edilecek Yeli 
Bu sUtunda haftada ikJ defa 

aile hıfııssıhhasma dair faydalı 
yazılar bulacaksınız. Siıe, muhtelif 
hastalıklar hakkında umumi bir 
fikir vermiye ve ilk tedbiri almıya 
hizmet etmek için açılan bu sil· 
tunlarla alakadar olursanı:ı ani 
ve tehlikeli vaıiyetlerden vahim 
neticelere maruı kalmadan kur
tulabilirsiniz. Bugünkü yazımız 
geçici hastalıklara dairdir: 

( Sarf ve mllıtevli haatalıkJar ) 
pnlardır : 

Ciğer veremi, kızıl, kızamık, 
çiçek, bummayı ll'ki, kolera, tifo, 
dizanteri, kuşpalazı, boğmaca. 

Hastalık esnasında tedbir
ler - Hastalık çakar çıkmaz der
hal doktor ça~ırmalı; çG.nkü 
fakaya gelmez; haıtahğın mikrop· 
ları her eşya Ö•tllnda bulunabile
ceği için ıu t~dbirlere mutlaka 
riayet •tmell : Haıtanaa odası 
gayet temlı, havalı •e doktorun 
tavsiyesine ııöre münasip ıurette 
ısıblmış olmah. MiimkOn olduğu 
kadar eıyası az olmalı, perde ve 
halı bulunmamalı. Yatak odanın 
ortasında bulunmah. Hasta yalnız 
yatmalı. Od•ıına ka'iyyen çocuklar 
girmem H. 

Odanın içinde ant, ilaç, yiye· 
cek içecek ıeyler durmamalı, ya
hut ağzı kapalı durmalı. LOzumu 
oldukça\ bunlan dışardan içeriye 
getirmek daha iyidir. Hastanın 
tükllreceği kabın içinde mutlaka 
ıu bulunmah. Hastalık devam 
ettiği müddetçe evin her tarafı 
azami derecede hava ve gtıneş 
almalı. Hastanın odasını temizler• 
ken kat'iyyen sllpürmemeli, ıslak 
bir bezle silmeli. Odayı süpürmek 
mikropları her tarafa yayar. Bu 
bezleri kaynar auda iyice yıkama• 
dan hiçbir yerde kullanmamalı. 
Hastaya ait çamaşırla, estaplar, 
örtüler pencereden silkeleome· 
meli • Bunları temizlemek için bu· 
har makinelerine vermeli, yahut 
mümklln olmazsa en aşağı bir 
ıaat mütemadiyen kaynar au 
içinde bırakbktan sonra buğata 

yapmalı. 

Deriden eşyayı ve kunduraları 
.. asitfinik " yahut " anb!ime ,, 
ile yıkamalı. 

, Hastamn idrarı, balgam•, pis
likleri içinde yarıyarıyı alilfat dö 
küvivr bulun.an bir kaba atılıp 
ağzı kapandıktan gonra aptesa
neye dökülmeli. 

Hastaya bakanlar, hastanın 
edasında hiçbir şey ne yemeli, 
ne de içmelidirler. Ellerini sa
bunla iyice yıkamadan kat'iyyen 
hastanın odasından dışarı çıkma· 
malıdırlar. Ellerdeki bu su dR 
evveli pislik kabin:ı, oradan da 
aptesaneye dökülmelidir. 

Hastalıktan sonraki ted
birler - Hastalık bittikten sonra 
evin içinde hastaya ait olsun ol
masın nekadar oda, tavan duvar, 
eşya, çamaşır, ne varsa hepsi 
dezenfekte ettirilmelidir. 

Doktor müsaade etmeden 
hasta iyi olduktan sonra da ço· 
cuk!ara yanaşmamalı ve yıkan· 
madau sokağa çıkmamalı. 

lzmirda Millet Mektebi 
fzmir, ( Hususi ) - Millet 

mekteplerinde tedrisata başlanıl
dı. Bu sene muhtelif semtlerde 
4'l millet mektebi açıldı. 

Adliye Müfettişleri Memleket Hapisha
nelerini DOiaşarak Tetkikat Yapıyorlar 

Ankara ( Hususi) - Bugün 
memleketin her tarafında mevcut 
Hapisaneler çok eski bir hapisane 
nizamnamesile idare edilmektedir. 
Bugl\nün ihtiyaçlannı hiçbir şe-

kilde tatmin edemiyen bu nizam
namenin tadil ile yeni ve asri bir 
nizamn .. me tanzimi kararlaşmışbr. 

Adliye V ekalcti bu düşüncesini 
tahakkuk ettirmek için müfettiş 

Ferit ve Fuat Beyleri mevcut Ha
pishaneleri tetkika memur etmiştir. 

Müfettişler bir aydanberi Ana
dolunun bütün hapishanelerini gez-

mişlerdir. Şimdi de Karadeniz ıe
vah!lini dolaşmaktadırlar. 

Adliye Veklletinin hu tqeb
büsUnll memnuniyetle kaydeder
ken ıslah edilmesi mutlak su
rette sarurt olan içtimai bir ya· 

ray.'\ dokunmadan geçmiyecegım: 

Herkes bilir ki cezadan maksat 
suçluya hazl kanuni tazyık tat
bik, suçlunun ahlakım tehzip, 
halini ıslah etmek ve suçluyu 
cemiyet için zararla değil, fay
dalı bir unsur haline koymaktır. 

Halbuki bizdeki hapishaneler 
kanunun takip ettiği hu iyi mak
sada hiçCte hizmet edememekte
dirler. Tehlikeli bir uzuv oldup 
için hapse atılan adam, seneler~ 
den sonra mahkümiyetini bitirerek 
yine cemiyet için tehlikeli bir fert 
olarak hapisten çıkmaktadır. Bu
gUnkü hapishaneler ayni zamanda 
birer hastalık membamdan fark
sızdır. Buradan mabkümlar çok 
defa hasta olarak çıkarlar. 

Yeni Ceza kanunumuz hücre
vi tecrit Masını kabul ettiği halde 

Bordurlular Cümhuriyet 
Çok Güzel Tes'it 

Burdur (Husu· 
ai) -Cümhuriyet 
yıldönDmii bu 
sene mı.mle~ e-ti• 
nıizde, bütün şe• 
Lir halkım barı· 
kete getiren bir 
manzara doğur-
du. Bu bay!'"am, 
geçen senelere 
nisbetle dah, gü· 
zel ve claha çoş
kun oldu. Hr.lk, 
ClimhuriyeV.ınizin 
dokuzuncu yaşı· 
na girmesini tes'it 
ederken neşe ve 
eğlence ftrsatı da 
kaz.anmış oldu. 
Sabahleyin dük- Bordurda 

kanlar açılarak bayraklarla süslen
di. Biraz sora davul ve zurna çı· 
karak halk belediye meydanına 
davet edildi ve herkes davulun 
sesine uyarak meydana toplandı. 
Biitün hükiiınet erkim, zabitlcri
miz ve mekteplerimiz muntazam 

• 
lzmirde 

T ramvaylann Elektriği 
Yılan Hikayesine 

Benzedi 

lzmir, (Hususi) - Kordon bo
boyunda işliyen atlı tramvayların 
elektrikli tramvay şekline tahvili 
meselesi yeniden mevzuubahs ol
maktadır. Senelerce bitip tüken
miyen bu hikaye, nafıa komiseri 
Emin beyin Ankaraya davet edil
mesi üzerine yeniden ortaya 
çıkmıştır. Emin bey bu meseleye 
ait eski ve yeni bütün dosyaları 
alarak Ankaraya gitmiştir. Ora
da Nafıa Vekaletile temas ede
cektir. Buradaki alakadarlar e
lektrikli tramvay meselesinin bu 
son temasla halledileceği kanaa
tindedirler. 

Cümhııriget bagramında gapılan 
kafileler halinde meydanda mevki 
almışlardı. Askerlerimiz de kendi
lerine tahsis edilen yerlerde ııra
lanmışlardı. 

Bundan sonra nutuklar irat 
edildi. Cümhuriyetin feyizli mak
sat ve neticeleri anlatıldı. Nu-

Raşit Rıza Sahnesi 
Zonguldakta 

Zonguldak, ( Hususi ) - Kıy
metli temaşa san'atkinmız Raşit 
Rız·a Bey, sahne arkadaşlarile 
birlikte Karadeniz turnesinden 
dönerken şehrimizede uğradı ve 
b~e birkaç güzel piyes seyret
mek fırsatım verdi. Halk temsil
lere şayam dikkat bir alaka ve 
tehacüm gösterdi. Oynanan iki 
piyesin ikisi de muvaffakıyet ka
zandı. Heyet şehrimizden ayrı· 
lırken halk namına bir buket 
takdim edildi. 

incir Ve Ozüm Piyasası 

İzmir, 1 - ( A.A. ) - Bu 
gün otuz Uç kuruştan elli iki ku
ruşa kadar 709 çuval üzlim ve 
on üç kuruştan on altı kuruşa ka
dar 28 çuva1 incir sablmışbr. 

binasıılık yUzlinden maalesef bu 
esas tatbik edilememelde bütnn 
mahpuslar büyük koğuşlarda 
kendi aralannda liubali bir ba
yat geçirmektedirler. Mahkumla
rın toplu bir halde hapsedilmeleri 
kadar haksız bir muanıele tasav· 

vur edilemez. Herhangi fena bir 
tesadüfün tesirile mlicrim olmuo 

·bir namus ehlini, en azılı ve ah-
lAksız ıerirlerle ayni tavan 
altında bulundurmak, bunlara işle
dikleri cilrme mukabil çekmeleri 
icap eden cezanıo yüz misli da
ha ağınm çektirmek demektir. 

Fena arkadaşlarla düşüp kalk· 
mak, bunların fena ve iğrenç 

hareketlerine her zaman hedef 
olmak ne büyük bir işlçencedir. 

Sabahattin Reşit 

Bayramını 
Ettiler 

L.ıldar bitirildikten 
sonra da bütün 
askerlerimiz ive 
mekteplerimizin 
iştirakile çok gü
zel bir geçit 
resmi yapıldı. 
Gece yapılan fe. 
neralayı hakika
ten Burdurumuzun 
çoktanberi hasre 
çektiği güzel bir 
manzara teşkil 

etti. Bu ıuret
le halk güzel bir 
gtin ve eğlen· 

celi bir gece ge
çirmiş oldu. Bü
tün Burdur tale-

merasim besinin iştirak 
ettiği fener alayı epey bir müd
det devam etti. Bu münasebetle 
askerlerimiz [de ellerinde büyük 
meşaleler olduğu halde davul 
zurnalarla çok hoş eğlenceler 
tertip ettiler. Bu arada zeybek 
oyunları da yapıldı. H. Fehmi 

Manisa da 
Bu Seneki Zahireyi 
Koymak İçin Yer 

Bulunamıyor 

M~sa, ( Hususi ) - Vilayet 
dahilinde her tarafta yaz ziraat 
mevsiminin arkası alınmış bulun
maktadır. Elde edilen mahsul 
okadar boldur ki bazı yerlerde 
zahireyi koyacak yer bile bulu
namamaktadır. Fakat asıl mü
hinı mesele fiat azlığı ve alıcı 
kıtl1ğ1dır. Bu sebeple çiftçi biraz 
sıkıntıdadır. 

Bitliste Hayat 
Bitlis, ( Hususi ) - Şehrimiz

de bir ölçek buğday ( 60 ) kuru
şa kadar satılmaktadır. Bir ara
ba odun da ( 120) kuruştur. 

Yavaş yavaf lehçemizden ar, 
rılip giden güzel tabirlerdenbiri d. 
"Burun yeli,, dir. Bu iki kelime
nin birleşerek teşkil ve temsU 
ettilderi mefhum, ne kadar kuv
vetlidir? .. Hassas bir kulak, bu 
tabirden birçok sesler ıezinser • 
Yine bu tabir, beşeri şemail ile 
alakadar olan gözlere de hayll 
enterasan simalar akıettirir • 
Hani, şu "küçük dağları ben 
yarattım ,, der gibi yürüyen, 
hayata ve kAinata yllksekteD 
bakan adamlar vardır ya; burna 
yeli onların sesidir!.. Bu gibi in
sanlar; büyük düşünmek, bUyBlı 
konuşmak ve büyük tanınmak İ9-
terler. Fakat büyüklü}J için etle-
rinde sermaye yoktur. Hasis ta
biat, kendilerini kaçük yaratmış
tır. Bu yoklukla o ihtiyacı veyf 
ihtirası telif içinjegane tutamak, 
nümayiştir. Burun yelJ, bu nü
mayişin velvelesidirl. .. 

Bizim eski şaiirlerimiz, bu ta
biri çok kuvvetli buldukları için 
edebiyatımıza geçirmişlerdir (1). 
Nüktedan bir Türk te ayni tabiri 
tarihe sokmuştur. Bakınız nasıl ?. 

Vaktile komşu hiikiimetlerdeo 
biri lstanbula bir elçi gönder
mişti. İsmi Burun Kasım Beydl 
Yiğit, lakabile anılır, demezler mir 
Kasım Bey de muazzam burnu ile 
şöhret bulmuş ve isminin evveline 
de yine o burun takıJmıştı. Şark 
fiziyonomistlerine göre iri burun 
birçok şeylere ve o meyanda hut
feruşluğa, hodpesentliğe hodbin
liğe delalet eder. Filhakika Ka~ım 

Bey, kendini çok beğenmiş hır 
adamdı. Bilgif'.ine gövenirdi, talA
katine güvenirdi, zekavetine güve
nirdi. Halbuki alelade bir mah
hik idi. Zekası basit, cerbezesi 
kısa, bilgisi vasattan aşağı idi. 
Öyle iken yüksekten atıp tutu
yordu. temsil ettiği devletin kud
reti fevkinde matlaplar taşıyordu. 

Bir gün bu zat, Reisülküttap 
Efendi ile konuşurken yine Bali· 
pervazlığa girişti, tahammül olun
maz teklifler serdetmiye başladı. 

Reisülküttap, sıkıldı, bahsi değiş· 
tirmek için bir fırsat aramak ısb
rannda kaldı. işte. o sırada tesa
düfen bir kasırgn çıkti, odama 
camlannı sarsb, perdelerini tit
retti. Reis Ef. bu fırsah kctçır
mıyarak sordu : 

- Ne o, fırtına mı var ? 
Mecliste ha.-:ır bulunan '!"trkl"'P 

den biri sükünetle cevap verdi ı 
- Hayır efend::n, fırtına de

ğil Kasım Beyin burunyeli!.. 
Bu güzel tabir, dediğim gibi 

lehçemizden siliniyor. Fakat bu· 
run yelleri beşiriyet aleminde 
hili esiyor ve esecek! 

[1] Şairlerimiz burun yell tabirin .. 
Acemce mukablline uydurmak için (bıyıll 
yeli) •Öztine daha fazla yer verm iı,Jlerdıt. 
Maamaafih Türkçede bıyığıl yelli tabiri dt 
varl do vardır, şirimlze de (dadı bUrut9 
terkibi girmiştir. 

Kahreglediler badı bürut ile cilıa1" 
Gibi! ... 

Tanassur Tahkikatı Bitti 
lzmir, (Hususi) - Geçenler

de iki Türk çocuğunu tanassur et
tirdikleri cürmile buradaki F raır 
sız yetimhanesi sörlcri bak'" 
kında tahkikata başlanmıştır• 
Tahkikat bitmiş ve do5ynhd 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 



3 Teşrinisani 

rsigaset A :;ıı 
Ale~I 

SON PSOTA 

BABBRLIB 
Şarkta Bir 
/(omedga 
Hazzrlanlgormuş 

Selim Ragıp 
Ecnebi idaresi alhndaki bazı 

Arap memleketlerinden yeni bir 
balonun daha uçurulduğuna şahit 
oluyoruz. Her nekadar zaman, 
tanıaıı bu nevi şayiaların çıkarıl· 
dığını görüp işitmemiş değiliz. 
Fakat bu defakinde daha başka 
bir c:;as ve maksat olduğunu 
tahmin ettiğimiz içindir ki üzerin• 
de dınmak lüzumunu biısedi· 
)'o ruz. 

Çin - Japon Vaziyeti Vahimleşiyor -
I Yunanlılar Kıbrıs için iane Topluyorlar 

~~iiiiiil 1 Yunanlılar Ve 

Bu gibi balonların tereşşuh 
nıembaları umumiyetle Halep, 
Şam, Berut, Kudüs gibi irticai 

,?propabandaların kolaylıkla yer 
Jbulup teşvik gördüleri merkeı· 
' lcrdir. Sonuncu hadisenin mahiyeti 
'iae ıudur: 

Sakıt halife Abdülmecitten 
Suriyedcki eski Osmanlı aileıJ f efradından birine bir mektup 

t12elmi1-
Abdillmecit, bu mektubunda 

~Nise gittiğini, tJn beş giln sonra 
Beruta geleceğini, iki gün kahp 
Kudusa hareket ve orada Halife 
ilin olunacağını yazıyormuş. Mı· 
aıbr ve bir kısım Arap gazeteleri 

u hareketten kuşkulanmış ve 
aleyhinde neşriyat yapmıya baş
lamışlardır. Bu neşriyata göre, 
bu. ~eni ko!lle~ya, Hintli Şevket 
Alanın eserıdır. 

Ahdülmecidin kızını orHuna 
alan Haydarabat nizamile d°e bu 
Şevket Alinin sıkı m" b t' 

d 
. · unase e ı 

var ır. Böyle bir harekete aleyh· 
tar bulunan Arap matbuatı Ş _ 
ke~ Aliyi nifak ve fesat1çılıkra 
lttabam ediyorler. 

Dürrüşehar Hanımın nııanlan
ması badiscsill' yakın bir rnlina

ıebeti olduğu anlaşılan bu kay
naşmanın bizimle alikatı, iki ta
raflı rol alan insanların hüviyet
lerindedir. Yoksa mukadderat ve 

nihai idare '' klini tayin ve tes
bit eden Türk milleti nezdinde 
bu gibi teşebbüslerin ~n ufak 
bir akis uyandıracağını zannet· 
lllek safdilliğin en büyüğll olur. 

Sosyalistlerin Bir TtişekkUrU 
Londra, 2 - Sosyalist amele 

enternasyonali, intihabatta mağ
IOp olan lngiliz Amele Fırkası 

·Reisi M. Hendersona bir telgraf 
g8ndererek so~yalizm lehindeki 
tnUcadele ve gayretinden dolayı 
kendisine teşekkilr etmiştir. 

lntihabatta propaganda gapan 
!tıiste:r Çenıberlagn, şarap 

amele~i arasında 

Çin 
]opon 
• 
ihtilafı 

Tckyo, 2 - Japon Hükumeti, 
neşrettiği heş esash ocktanın 
Çin tarafından kabul edildiği 
takdirdedir ki doğrudan doğruya 
mUzakerata girişip Mançurideki 
askerlerini geri çekebileceğini 
b~~a~- .etmiştir. Mukdenden bil
~mldıgı~e göre Japon askerleri 
f u.ng ~ Sıyao demiryolunun tebrip 
edılmıı old - ö -. ugunu g rmuş ve 
~amıre başlamışlardır. Harbin'de 

Şat?~ k~leyhturlığı artmaktadır. 

1 
e ır e 1 }~Pon mağazaları taş-
anmış, muhım basa 1 k 

ı . t' ç· r ar vu ua 
ge mış ır. ın Cenerali M t 

h , d'l d açe çan 
ta np e ı en emiryolu hakkında 
Japon konsolosunun verdiği 
ültimatoma heniiz cevap verme
miıtir. Maksadının, suların yfik
selmeaini beklemek ve o vakte 
kadar Japonların tamirine vakit 
ve zaman vermiyerek yolun büs-
bütün .harap olmasını temin et· 
mektcdir. 

Londra 1 - Ceneral Maçen· 
~nın Sovyetlerin himayesini te
man ettiği haber veriliyor. 

•soN POSTA,. nın Milli Tefrikası : 9 

AB, MINEL AŞB.! 
MUHARRİRİ : SERVER BEDi 

bk çarşamba gitmedim. P~r· 
fembe günil Narin telefon ettı: 

" - Niçin gelmediniz? diye 

IOrdu. 
" - Davam vardı, cevabını 

•erdim. 
" - Siz Allaha inanır mısınız? 
" Bu sualden birşey anla· 

madım. Fakat inandığım gün 
olur, inanmadığım gün olur. b'l 

" - Atlı arabayı otomo ı e 

tercih eder misiniz? 
" - Hayır. 
.. - Dünyaya kr.ç kere gel· 

mek istersiniz? 
.. _ Kaç kere gelmek müm· 

knnae ok:ıdar. 
"- Bir ham ayvanın içinde 

kaç tane çekirdek vardır ? 
.. _ Narin Hanım, galiba evde 

canınız sıkılıyor, bana telefon 
ettiniz, gönlünfizU eğlendirmek 
istiyorsunuz. 

"- Hayır, kat'iyyen değil... 
Blltün cevaplarınızı buraya kay· 
dediyorum. Ben her tanıdığıma 
on yedi sual sorarım ve defteri
me yazarım. 

"- Bu anketinizden maksat 
nedir? 

.. _ Kimin budala, kimin akıllı 
olduğunu anlamak. Şimdi siz 
orada uıısınız ? 

" - Evet. 
" _ İşiniz var mı 1 
" - Hayır. 
" _ Bekleyin, geliyorum. 
Te!efon kapandı. Beni de bir 

d" ünce aldı. Acaba bu kızın ak-
uşd oru mu var? O ane kadar 

bn anı 

Kıbrıs 
'Kıyamı 

Atina, 1 - Kıbrısta 61enlerin 
ruht istirahatleri için burada bir 
ayin vapılmıştır. Hiçbir hadise 
olmamıştır. Birtakım kimseler 
nümayiş yapmak istemişler, fakat 
ehemmiyetsiz bazı arbedelerden 
sonra polis bunları dağıtmı°"ur. 
Selanikte şehrin bUtlln teşkilatı 
Kıbns hareketi lehinde bir nU· 
mayiş ~ertip etmiıtır. M~~e!e
nin tiddetlendirilmesi içio iane 
açılmasına karar verilmiştir. 

Adanın Yunanistana ilhak edil· 
mesine dair Cemiyeti Akvam ve 
ecnebi matbuatına bir mazbata 
gönderilecektir. 

Yunan kilisesi Metrepolitler 
Cemiyeti Kıbrıs Ortodoksları için 
oir beyanname neşrederek bunla
ra karşı beyanı muhabbet etmek· 
te ve fngilterenin Kıbrıs Rumla· 
rına hürriyet vermesi istenmekte
dir. 

Yeni Hadiselere 
Doğru ııfu? 

Paris, 2 - Populer gazetesi 
mühim bir haber vermektedir. Bu 
ı.abere göre Merkezi Avrupada 
vahim hadiseler hazırlanmaktadır. 
Mesela Avusturya (Haymver) teş• 
kilitı bir hUkumet darbesine 
hazırlanmakta, Macaristanda ise 
Habsburg hanedanının iktidar 
mevkiine getirileceği bildirilmek· 
tedir. Bunun için bugünkli Macar 
Harbiye Nazırı M. Gambosun 
diktatör ilin edileceği kaydolu· 

nuyor. . ..... 
Amerikan Cumhur Reıshgı 

Nevyork, 2 - Ayandan M. 

B b gelecek sene yapılak Re· ora , .. 
· · ·· bur ı'ntihabatı ıçm namzet• 
ısıcum 

liğini koyması hakkında Terakki· 
perver fırka tarafın.dan yapılan 
teklife teşekkOr etmı~, fak~t M. 
Hoveri mağlô.P etmenıo m~m~Un 
görünmediğin• beyan eylemıştır. 

Almanyada iflaslar 
BerJin, ı Teşrinievvel ayında 

(t456) iflas olm~ş,. (!020) kon
kordato tescil edılmı~tır. 

bu kızın bir yan deli olması ihti
malini biç batınından geçirmemiş· 
tim. Fakat, ne olursa olsun. ka· 
dınlarm deliliği sevimli birşey 
galiba ... 

Narin yarım 8aat sorıra yazı· 
haneme geldi. Elinde nefti k<.ıplı, 
kalın bir defter vardı. Karşıma 
oturdu: 

_ Telefonda olmıyacak, dedi; 
ankete burada devam edelim. 

Merakla yerimden kalktım ve 
deftere baktım. Hakikaten, bir· 
çok erkeklerin ve kadınların on 
yedi suale yerdikleri cevaplar, 
bu deftere ince ince yazılmıştı. 
Sualler 1uolardı. Bak benim de 
not defterimde yazılı. İşte : 

1 - Allaha inanır mısınız? 
2 - Atlı arabayı otomobile 

tercih eder misiniz? 
3 - Dünyaya kaç kerre 

gelmek isterıiz? 
4 - Bir ham ayvanın içinde 

kaç tane çekirdek vardır? 
5 - Babanizıo çocuğu oldu-

/( lbrısta tevkif edilen Rum 
papazlarından biri --- ---

Fransız 
Başvekili 
Söyliigor 

Paris 1 - Amerikada °F ran- • 
sız Başvekili M, Lava} Havas Ajan· 
sı muhabirine beyanatla bulu
narak ezcümle demiştir ki: 

M. Hoverle yapacağım müla
lcatın ne evvelce tesbit edilmiş bir 
protokol, ne de bir programa isti
nat etmediğini söylemiştim. F ran
saya döndiigüm şu zamanda, bu 
mülakatın ehemmiyetli neticeler 
verebilecegini ümit etmekteyim. 
Ayni zamanda bu mülakat, kar
şısında kalackğımız meseleler hak· 
kında herhangi bir anlaşamamaz-
lığın önünü alacağı gibi hasıl ola· 
cak suitefehhümlerin tesirini de 
azaltacakbr. Bu mühimdir. Çünki 
hükümetlerimiz biribirini ileride 
daha iyi anhyabileceklerdir.Ame
rikadan iyi bir intiba ile dünüyo
nım. F ransanın bütün dünyada 
mazhar olduğu manevi nüfuz. 
dan istifade yulunu bilerek 
başlıca menfaatlerimizi korumalı 
ve sulhn kuvvetlendirmeliyiz. 

M. Lival, fngiltcreden ge
çerken kendisine sorulan sualle
re cevap vermiş, Fransa ile İn
giltere arasmda dilnyanın ıe:a
meti noktasından aıkı bir tef
riki mesaiye Hlzum olduğu mil· 
ta1easını beyan etmiştir. 

ğunuza yüzde yüz emin misiniz? 
6 - Çıldırmayacağmız mu· 

hakkak mıdır? 
7 - En çok sevdiğiniz has· 

talık hangisidir? 
8 - Evelendiğine çok mem

nun bir adam tanıyor musunz? 
9 - Aşk nedir? 
IO - Hayvan seven insan

ların hayatta muvaffak olacak
larına emin nusiniz? 

11 - Süt içer misiniz? içki 
sever misiniz? 

12 - Ôliirken ins nın zevk 
duyması mümk \' n miidür? 

13 - lspritiımeye inanır 
mısınız? 

14 - Yeni doğmuş çocukları 
sever misiniz? 

15 - Dünyada ne olmasaydı 
intihar ederdiniz? 

16 - Kaç yaşmda öleceğinizi 
tahmin ediyorsunuz? 

17 - Günde kaç kere yalan 
söylersiniz? 

Sayfa 6 

Gönül İşleri 

Çocuğunu 
Kıskanan 
Baba 

Bir babanın çocuğunu kıskanabtt .. 
ceğinl aklınıza retiremezsinlz. Fakat 
birçok anneler vardır ki, kocnlarmıa 
kendilerinden ziyade çocuklarını ae.
mesine tahammül edemez. Kccaaınıa 
muhabbetini inhisar albna almak 
arzusu, onu çocuğuna bile k•skansı 
yapar. Annelerin bu hiHioe çok defa 
tahit olmuşumdur. Fakat timdlye 
kadar çocuğunu kıskanan baba ifit• 
memittim. Halbuki bakınız A. A. S. 
rumuzile bir anne neler yazıyor1 

Hanım teyzeciğim, 
" Bundan dört ıene en-el aeng{Q 

bir a-ençle çok HVİfcrek •~lend;'r. 
Kocamla çok iyi anlatmıf, Spo~d•, 
itte, evde, velhasu ~.y .. t:.r: her ceJP 
heıinde ele le Yererek ( 3) sene çot 
mes'ut <Jlduk. Fakd timdi bir ço..:&:• 
ğumuz oldu. Çocuk hu eve aaadd' 
ve neıe getirirken maalesef bid bed• 
baht ediyor, Çocuiumu çok ıevlyo

rum. Onun terbiyeaile bizzat yakın• 
dan alakadar oluyorum •e bu müna• 
•ebetle kocamı birçok yerlerde yalnlS 
bırakıyorum. Bu vaziyet kocama 
kendisinden sotumuşum aadece ço
cuğumu ıeviyormuşum hsi11Inl ve• 
riyor. Her vesile ile açıkça Ba 
düşkOnlüğümü iyi bulmadığını, ço
cuğu kıskandığını aöylilyor. Onunla 
evvelki gibi alakadar olmamı lstiyorı 
Çocuğumuzun ıelametJ için her iki.;.. 
mizin de bazı hususlarda feragatklr 
olmamızı eöylüyorum, fakat aolat~Jalı 
ne mümltün ... 

" Ailemizde neşeahilik hilkGmf er• 
ma ... Çocuğumu ihmal etsem terbi• 
ycsl yarım kalacak.. K ı ebem 
bedbahtiye doğru ınlarile 

gidiyoruz. Ne yapa teyze-
ciğim. Cevabınızı ac t . " 

Ramis: A. A. S. 
Kızım, kocanın bu fazla alakası, 

sana karşı duyduğu aşkın tiddetlı?l 

gö.terir. Onu kıskandıran fCY ço• 
cuğu faıla •evmeniz de,til, onu ihmal 
etmenizdir. Çocutunuza diifkün ol• 
manız tabiidir. Fakat kocanızı ibmal 
etmemckJ:te en ziyade dikkat edece
tiniz meselelerde,, biridir. Hele ko. 
canııı hiçbir yere yalıua bırakma• 
yanız. Çocutun bakılması enditetl, 
sizi evde yalnız bırakmamalıc:lı.r. Ço
cuk yüzünden bir ye.re ~idemezıenla, 
kocanızın da e•do ai:dnle beraber 
oturması zaruridir. Zarureti ona an
latınız ve kendialne kartı alika ye 
mu!:abbtinizl izharda eılWılnden rort 
kalına yanız. 

Hanımtqu 

Meksikada Zelzele 
Meksika, 2 - Kaksakada bir 

zelzele olmuıtur. Birçok eYlea 
harap olmuştur. Nnfu.ça zayiat 
yoktur. Ahali korku içinde so-
kaklara dökülmfiştUr. 

Bütün bu sualler delice görQ.. 
nUyor, değil mi? Banada öyle 
göründü. Fakat Narin bu mesele
de bir profesör gibi ciddiydL 
Cevaplarımı deftere yazdı. 

- Ey?.. dedim, imtihaoa 
verebildim mi? 

- Daha cevaplannııı tetkik 
etmedim. Fakat ıunu da haber 
vereyim ki imtihan neticesini &j'
renmiyeccksiniz. 

- Ay ... O fena işte ••• Neden? 
- Çünki aptal olduğuna 

meydana çıkarsa bunu ta'lil size 
söyliyemem, canınız aıkılır. Zeki 
olduğunuz anlaşılırsa da aöyliy .. 
mem, şımarırsmız. 

Derhal ayağa kalktı: 
- Anketim bitti, gidiyorum. 
- Oturunuz camm, biraz ko-

nuşalım. 
- Hayır, kapıda otomobiU. 

bekliyor. Alb buçuk aeenama 
sinemaya yetişeceğim. 

- Hangi sinemaya? 
(Arkua ~aıt 



Balıkuir, ttfousi> - Kupa oıaç
larınm fnr icni cf~esifttfe çok heye
canlı bir miisabcrka yapa Fdmaa Bi~ 
liği - f dınan Yurdu l>lrfoci tarumran 
bu cuwa gürrü ÜÇ' bin 1 işüik ğala

balık bır •ey"rci ki:.tlesi. önünde minci 
tlefa olarak kaı:ş_ılaşmı/:ırdır. 

Szat tl'clr8e yirmi kalarak ~
... •h&J• çıktıJru •e eııı 1 ı..kem 
Sami B~yia ._ni de '-f?.adl. 

Yurtfafar birinci devredil! prrnit.• 
afradrfdarı rdman" Bir.iti~ frar~ 
takımlarım d•Pra fa-ı:fa krn•elPendir-

~ek içia uuft ft:llirrerd'e bulunu 
oyuaculanoı f>lrçok maardlarla ıretl• 

terek ltadroı~ kuvvetfrndirmi4Terdi. 
Bwaa ... rtabil idman Bl.Iiii ıoıl 
~wı.n K&..14'.&a ma.ll.r.111 laUı h;ılde 

..... ~ fi "-lif b .. 

IMsahlta "8flu: .... lamaa Ywrt
lıdann seıri lııiir afnmnı B"rlilir •ii<!• 
faa81 dvrcturuyor ve Zi} ırdllft' Ş.. ~"ye 
Şeykfden Fuacfa rfden uri lıi. O"UP

&ineaonla Yurdun mfid"afii .. Münip • 
tarafından uzun fıir vurutla bertaraf 

ediliJQl'• Her: iki taraf canla &aşlı 

oyouyOl'du. Fakat hakem Sami Bcr 
lüz.utlı9 lıiiıaaalıu: verdiği cualarla 
WU...•a W•~ Birliti. oyuncularını 

-Wlqtiıriyor "H müabakansn ~rt 

llir •...,-nı ebaumı mudp o&uyordta. 

Y"rrmf befind bkika4ia Y•nhı• 
1afdım a~fao w alnnı gol iie aeti• 
celendi. 

8:.ı ~olde fdman Bidiği kalecisinin 
~ büyük betası v;ırd?. Topu bloke 
ettiji halde koltuju altından kaçı,.. 

.,,.tı. Tekrar müaaf>aka daha tiddetll 
bir tarzda ~aşladı. B11 aiHda Şevki 
Bey rehauı.darwwak oyunu on daki

ka terketti n. e&ııada favuller daha 
m,_da çotalıylll YC birinci devre 1-0 
ailaayet b.Wyer. ikinci haftaymda 

Lt.- Bmiti keıtdiai.ni. toplamak 
..,_, falla\ •Uuhn ba.tt:m.da bil
...... -kıta&. eyn1ıyaa Şevki Bey 

.Mttı ,..ı.111 iyi iııl.e .-..;,or, 
mak F_.. yalmz hı- J'19*1tı 
.. ~....ıu ._.rı akad celb•J•aa 
da Mr aemeft ftrmt,wct.. Yw.ind 
tlakfbcf:: Ya"'81t •oNatl i ..... f Men 
teri Mr alam sel ·~i Hayatiei• •la 
Lir ıut11 rTe "eliceleniyor. Artıi hn· 
daa 110nra "top )'.ok adam varıt fal>iyeai 
laükOm aibüyor,. oyun.cular: •ıi aık ezi-

len yerlerjni tedavi etmek için oyun• 
tlır~•nk mecburiyetinde kalıyor
ludı. Otu.a bqi.Aci dakikada Fuadıa 

aıkf WF ptD k• .iffetini aıyırarak 

~YOi'· Biru ıon.ra yine &JDİ sıkı 
mukabil biı: hücum 8 .rtik müdafaa-

aınln can daman olan Ziya ve Miinir 
tarafından P,ertaraf ediliyor. Fakat 
bu esnada fıakem, hasmıntf11n yecliği 

tekmeye muftaltefe eden Müniri hiç 
ihtar etmeden müsabaka harici cdi-

JW: Hakemin bu kadar bariz taraf

r,ıiği Of'lllCUları olduğu gibi ıcyir-
Gıua dolayı:aila. tarafta•lan aaabileş· 

tiriywdu. Niha;yet müsabaka zevksiz 

bir şekilde ve Yurdun i!.i ııfıı g~ 

leMaile nihayet buh1Jor. Bugünkü 
maçı Yurtlular tok •eri bir oyun 
p.tererek hakkile kazaDmışlar ve 
bu •uretle iki fıafta evvel 0-6 gibi 

mühim bir farkla mağlup otdukları 

fıımmlarını pek çol çahpnk 0-2 

lbir halde "dört e~sikte,. mrr-:Iap ede
rek tntitranrlannı ıthnttlardrr. 

Yurddan frfan, Hayati, Münip, 
idman B~den ZıJa, Aga, F'Uat 
çok nnrvaffai elmuşlM'dn. 

M. Kem•l 

Kaç Tana Ş;rl<et Var? 
Ticaret odasından yaptığımız 

tahkikata göre bu sene teşrin.t.
enel nihayetine kadar o~ya 
009 Şirket ve ferdi müessese 
kaydecJM.riF..ir. 

Buna •uk .. bil (118) müessese 
ibtal o unmuştur. 

Suretle 

Aklını Kaybeden 

Bir Adamın 
Akıbeti Mühim 

Uyku hestıJığımn tllyleri ür
perten mt\lhiş f>ir crert olduğtmu 
fıerkes kabul etmel!dir: Bu liaa
tahk kar:şısında doktarlarm gls
terdiji aciz de onun bu möthiı 
manuını tamamfaunya kifidir . 
Be hastalık ne tifo ~illi aşısı ve 
miiddeti olan, ne de verem gibi 
kam lwaturan .. ir. illet değildir. 
U... )W'dnnile bu hastalık hak
kmda yalımz •öyle- sa.ıti bil' 11a
wiye ,.ütilehim. 

Uyku hastalığınw yakalana• 
kadin ve ukekterde görtUen baş
lıca anzalaı: şunlardır: 

Haatabia yalı.alamr yakalan
ma dahaI muhakememizi kay
bederiz. Eğer hiri ismimill, kim 
olduğumuzu, nerede oturduğumuzu 
soracak olursa bu sual!en cevap 
vermemiz imklnSlzd'n'. Biiyiil bir 
bc:ş ağnsile dalgın, dalgın bakar .. 
Giinlln hemen her saatini uyka 
~inde geprir, adeta deliye dö
neriz. 

Ameri.l<ada, Nevyork şelırinde 
"Fred Briggaman,, isminde genç 
bir adam evlenmek üzer~ iken 
bu müthi' hastalığa yakalanmış
tır. "Briggamanı,, nın düşmanlan 
zavallı adamm dtişt.üğii- bu vazi,. 
ye i şöyle tevil etm;~tir : 

"'- Briggamnn uyku hastalt
ğma yaka1c:ınmam1ştır. Sevmediği 
bir kızla iz Jivaç etmek mecbari• 
yeti!lde kaldığı iç.in böyle bir 
bahane i'e kızı almaktan yazgeç
l!:İ~tir. ,, 

"Briggaman,, nm dUşmanla~ 
nın ne dereceye kadar doğru 
söyledikleri anlaşılmamıştır. Yal
nrz ortada hakikat olan bir şey 
varsa o da zavalli adamın uyku 
hastaJJj'ma yakahmmıt olmasıdır:. 

Çünkü " Briggaın.aıtı ,. mşanl~ 
Maı çok seviyordu.. Onunla bir 
in ~vvel hayatını b~mmek ve 

her an 1anyana, kalp kalbe yaıamaıı 
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için gtcell g\indüzlil durmadan 
çalı.şmıf .• parasını arttırmak, müs
takbel karısıoıo aaadetillİ temin 
için keadi rahabm. unutmuştu. 

Briggawunan Uyku Hastaltğma 
Kasıt Yahlandr? 

•• Brigg:ıman ,, iyi bir ailenin 
bilyük biı itina ile.. yetiştirdiği 
zeki bir oğlu idi. Mektebini bi
tirdikten sonra "Helen W. Scott. 
isminde zari! bir kı::!ta nışanlan
mıştı. Birçok seneler nışanlı kalan 
l>u gençler mesut bir bayat 
geçiriyorlardı. Öyle mesu~ öyle 
bahtiyarlardı ki bütün dosttan 
calara gıpta ediyordu. Çocuk
larına. mes"ut göcen ebeveyn ise 
derin bir sevinç içinde idiler. 

16 Brirgaman" demiryollarının 
ateş müfetti~ idi... Bir iki sene 
içinde terfi etti... iyi bir memu
riyetle Nevyorka nakledildi... Bu 
vaziyet "Briggaman;, ile nişanlısıru 
çok memnun etmişti... 

Artık nerede ise içdivaç 
giiıı!eri yakl~ıyordo. "Briggaman,, 
kendilerine göre bir ev satın 
afır almaz evleneceklerdi. Brig
gaınan yeni vazifesinde büyük 
bir aşkla çalışıyor. herkesin te
vecdihünil kazanıyordu. Azmi 
ve siyi sayesinde güzel bir ev 

Yuvası.nm içiniı nışanlısının 
Ye kendinin zevLdeıine göre tan
zim e.ttiktcn aoora 1evgilisine en 
güzel ve llOD aşk mektubunu 
yazdı.... &ı mektup geuç kıza ne 
vafut evleneceklerine dair müjde
yi taşıyorda "Briggaman,, mek
bı.ba aarfına koyduktan soura 
bir parça haft. alnaak ft1aksadile 
sokağa çaktı. Yolda, arkadaıla
nndan &irine tesadüf etmişti. .. 
Konuşurlarken hşının tiddctle 
ağırchğından bafısetti. 

' lava& adam iıı mntW~ bal" 
ağrwmn birkaç aün evvel geçir-

otomobil kazasının bir neti
cesi vlduğuou tahmin etmişti. 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra son gece Briggaman ile 
konuşan arkadaşı polis dairesine 
çağınldı. İfadesi alındı. Çüokii 
Bı·iggaman o geceden sonra or
tadan kaybolmuştu, 

ZaYallı adaJD1n bedbaht anne
si ile 01.pulw dell fibi her: ta
rafı aramw... Sokakta rast 
geldikleri.De *Briggaman,. ı ao .... 
dulu fakat ~ kimse üma veri-
ci bir f ey a ö y le me mi şti.-
N ih ay e t ayl a rda n sonra 
"Briggamaa,. ı hqka bir şehrin 
hastanesinde deli elaral bultlubr. 

" Hellew Scott,. yeni birçok 
taliplerini reddediyor, Başkalarile 
izdivaca aşk• mini oluyorda.. Bu 
zarif kız uyl<u hastalığıoa yaka
lanmış olan sevgili nişanlısının 
başı ucunda bekfemeği ea bü,uk 
aaadd bilmişti. 

işte Uyku hastalığı İ11911na 
böyle kendini. benliğini unuttu
racak kadar miilılilc bir hasta
lıktır. 

Aşısı buım-yaa bo laaatalı
ğa yakalanmak en büyük bed
bahtlık olsa gerek. Bu hastalığa 
yakalananlar ırasıada biı-~ok 

zenginler, fakirler... aişanlılar ve 
dutlar •ardır. logilterede biyük 
bir mevki sahibi ot.. bir kadın 

da bu hastalığa yakalanmıştır. 
Bu kadının böyle bir hastalığa 

yakalanmasma sebep, çok zengin 

olması gösteriliyor. Zavallı kadt
nın günden güne arlan bu se~ 
veti ne yapacağım. .• 

- Acaba buDD benim elim
den atacaktar mı 1 clye a6ylene 

söylene bu fıastahğa yakalandı
iıaı iddia eden doktorlar da 
vardır. • 

T ctrlnisani 3 

Meb'uslanmızc:Nın şunu istirhalll 
ediy01'11m: 

Alaktt çay eski bir köprünllı 
altındau akmakta iken her msJd 

bundan kırk elli aue ev:vel 
mecrasuu tebdil ederek Fınike

llİD old.kça malıs.W.- Hafi kar 
Jesi.nim arazisini ikiye tefrik et
nek swetiAe 16,ünı lınnlerce diiıııillll 
ua zisini idili ebaif Ye istifade 

- küa a' )U W. ı... ,aiP 
miştir. Bundan başka Hacı Velilet 
Dyiaüıı arazİIİllide..atemr.diyeJI 
.r..ktadtr. 

Çay bu mevsimlerde Cewalld• 
taşmakta. halkın merkue ıidiP 

gdmesiai. Wtalarca imkinm b.
rakmaktadır. Ayni umanda call 

DJ-.. tla aebebiyet vennektedir. 
lleşnlliyetia ilimllMlaa acmıa, aeh-
rin eski mec:rMI arattr"' ı'ı ir 
tendi. Umumi harp, TraWaaprJ' 
harbi ve Balkan mullaa ebesi br 
işin yapıJmasma mini oklu. 

Bu çayın mecraamm baıc..r kr 
imi iatiiMie olaa ulö Updıaibl 
akma çemlmaiai lalikimetiea, 
Büyük Millet Meclisiaden-, Nafıa 
Vekili Beyefendiden iatiı hent edi-
yoruz. 

Finikede SanrırJı. .de 
A. Rız.a 

Cam Oyre rstemiş 
Geçen pazartesi flni Terk08 

kesildi. Otel mil~ ellerini 
yıkayacak su dört beş saat sonra 
geldi~ Muhittin Bey ve Befediye 
fen işleri müdürii Ziya Bey bo 
Terkos iP için ui,rqly-1SJDJ4, 
bayuh olur. inpallah-

Sirkecide Tr.lııloa 01111t .ı~ 

Almıffl 

Veni Cellliyat K1ruldü 
Merkezi Sivaata olmak ve hlc. 

biı tarafta şube açmamak ıartil• 
"Halk Ş-.leri Kanma Derneği,, 
namile bir bemiyet .._ erl·ı ijtir. 

Cemiyetiı .. b.., alnbuı• 
ran halk pirleri veya &,.le 1111ml
le yadettiğimiz halk aa'at~lrl• 
rmın eserlerini toplamak, ealart 
kurumak, halk ruhunun ilham et
ttiği bu eserleri neşretmektir. 

Bu gayenin husulu için cemi
yet qadaki yolda çalııacakbr. 

A - Halk san' atkirlarına kar
a1Aka aeapati uya.dannak. 

B - Da g!bi aa•at iatidatlr 
rını tanımak ve tanıtmak. 

C - Ekserilerini tolamak '9 
neşretmek. 

O - Halk fllirlerl lad Leda 

yapılan tetkikleri ~ ve mtı
kafatlandırmak. 

Cevaplarımız 

Tekirdağı Sallbat6n Beye: 
Devlet DemiryoUarmm mektr 

bine ancak idarede memur olao
m girebilir. Aynca afyon karr 
hisarda askeri bir mektep vaıdlt• 
Orta tahsil şaadetnem~e bd 
mektebe girmek _.mkündür. 

Ankara H. Emcet Beye: 
Cenap bey bakır köyü.d• 

aturmak.tadır. ker:wliaile mulıab~ 
ede~ daha vazih ve~ 
mali at alacaimm ljreldik 
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Güzel Bir Viya, ~ıı 
Artisti Kocası 

Aldatmış Sonra 

İlaçla Uyutmuş 

Ve 
Uçuruma Atmış 

Doktor''Be
la Erdely., 
bir gece k .. 
naınamebta-

. bın, birçok 
f renklerlo ıüs-
'·lediği bir 
clat tepe-

.m. götilrdil... 
Orada, sece
ain sessizliği 
içinde kanaınm kulaklanna qlnn 
mestedicl nağmelerini fwldarken 
onu bu meçhul dağın tepesinden 
uçuruma yuvarlayarak öldilrdü. 
Doktor "Bela Erdely,, bunu yaptı 
nu acaba? ..• 

Doktor " Bela Erdely ,. çok 
aevdiii karısını kendi elilc öldü
recek kadar bedbaht ve sefil bir 
adam olabilir mi?.- Daha b.di--

yaçlarınıo en meı' -
ut devirlerinde 
"An na F argacs,, 
gibi çok güzel 
Ye cazip bir ar
tiıti ... bir erkeğin 
olacak bu melek 
yüzlil mahluku 
dUnya yijzündsn 
kaldırmak nasıl 
kabil olur ki?.,. 

Doktorun Mazisi 
Doktor "Erdely,, zengin olma· 

nın çarelerini arıyan ve yolunu 
b~l~ "Marc Erdely,, nin oğludur. 
~ıf!çı . ~lan babası çok fakir ol· 

ugu IÇID Amerikalılar tarafından 
keşfedilen makineleri aatm ala
mıyor .•• Tabii ecdadı gibi topra• 
ğım kendi iptidai aletlerile sürüp 

Öpücük Satan Kadın 

d 
n Meret edh •eFalette \alan 

Ru•ya a . , - d .. _t ı H b. b Ru.tur. t h h slenne mura.caat • erek 
a.. , .. ae ona tr "'yaı . halk rt el1' . .w...U. imdi • kad 

•ahnd"şlarına strf haYT~ Lıımet ıçın "l25 Do arcnr. !l İ ,)l ... r•d~ do ycaridV ar 
lpacOk!e par'a toplaıaaktıd r.Bır ~p.sı;'1 lo ıar.1ak usu.u nı • 
tı5) biıı dolar iop anu~lll". a .. fl!<t.•• ıa:ı: .? 

Aşağıdaki Fi~irlerin Ha~gilerini doğru 
Buluyorsanız istediğinizi imtihan ediniz 

• 
Afağıda birçok cümleler ve edecek olurlarsa bunlann çocok-

fikirler vardır. Bu fikirlerin bazı- ları diğer kimselerin çocuklarma 
lanm doğru, baz.ılannı yanlıı te- nazaran daha az zeki olurlar. 
likki edebilirsiniz. Eğer fikrin 2 J. T F Çok zeki çocukla 
doğru olduğunu zannediyorsanız ek"eriya zayıf olduklan gibi sıb-
yanına "T n harfının etrafına bir hatieri de tam olmaz. 
daire çiziniz! fayet fikri.1 y alıı 22. T F Rıyaziye ile meşgul 
olduğunu kabul ediyorsam~ "F" olmak çok faydalı birfeydir. Çün-
barfının etrafına bir daire çi"'iz! ki rıyaziye insanın manbk kuv-
Eğ'er münakaşayı doğuraca bir vetıni artt.rır. 

ı cümle ise bu zamanda c ·mıe i 23. T F Bir insanın zeklsml 
doğru olduğunu kabuJ ede· yüztine ilikkatle bakarsanız aııh-

ekiyordu. Tarlasanda çalatırkcn 
ekseriya kanıı ve çocklan ken
diıine yardıın ederlerdi. Azmi saye· 
sinde ıervetini bergüo biraz daha 
arttıran bu adam aylar geçtikçe 
daha fazla para kazanıyor... iste
diği makineyi ve çilf tliği satın 
alıyordu. Nihay.:t 6yle bir zaman 
geldi ki harpten evvel bu azimkir 
adam zengin bir kimse olmuştu. 

Araları AçıfJyor 
Fakat oğlu bu para ile it 

görecek yerde eğlence yerlerinde 
dolaşarak güzel bir vakit geçirdi. 

Bir artistle Kar,ılaşıyor 
Bu bal karşaaında hiddetlenen 

babanın oğlu ile araları açıldı. 
Epey bir 1aman sonra "Budapeş· 
te ye giden ° Bela ,, orada "An-

" • "d fkal na F orgacs " ısmm e ev ide 
gözel bir artiste tesadüf etti ... Bu
güzel kız 1•Bela,, dan hotlandığını 
bütün dostlarına söylemişti. iki 
gencin arasında tatlı bir aşk ma
cerası başladı.·· T anıştıklanndan 
altı ay sonra izdivac ettiler. Gü
zel sözlerle başl yan bu izdivaç 
ümit ettikleri gibi çıkmadı .•. Mes
ut olmaları ıçin lazım gelen mü
him şeylerden biri eksikti. Bal ay
larım eğlenceli geçirmeleri için 
paraları yoktu··· Nihayet aralarında 
kavga başladı. 

Bazan tatlı rüyalar gibi geçen 
hayatlan 1>azan ani bir fırtına gibibu 
iki aşıkı za!inı ve haşin yapıyordu. 

Kaza Mı: Kasit Mi? 
Gtısel "Anna F org acı " ın bir 

kaza ile 111i, yoksa çok sevdiği 
kocasının cinayetile mi kutban 
gittiği bir türltı anlaşılamadı. Bu 
gördUğün> berkesin ağzında bqka 
bir şekille çözUlilyordu. 

Fakat ekseriyetin kanaaU ıu-
merkezcle idi : 

"Zavallı ., Anna F orgacs " za-
Yallı gtizel kadınt Şeytan, hilekAr 
kocanın yalancı aşkına inanmıya
cakhn.. O ıeni hiçbir z:aman ıev· 
memifti. Seni yalma paran için 
alan bu adam, yine ıeni paran 
için aıtıme sllrllkledi. 

( 20,000 ) liran senin katle-
dilmene tebep Glaauttur• 

bilirsiniz. yabilirsiniz. 
1. F T lnsanlarm his az lan 24. · · F Sıkılmlf bir yumruk 

bq adettir. az.:ne v~ l>Jyük arzuya işarettir. 
2. T F Çocuk dünyaya iyi,. e kötii 25. f F Gen'iş alın btiyftk ze-

hissi tabii il.e hirıikte doğar. kA sah1J:. le inde bulunur. 
3. T F insan avucundaki ba- 26. T F Gözlerinize dikkatle 

ıı hatlar o kimsenin istikbali hak- bakanuyan bir insan eWı.eriya ..-
kında verebilir. rcfsiz bir insandır. 

4. T F Eğer bir insanın arkasın- 27. I f Kadıalar tabiatçe _.. 
dan dikkatle bakacak olursa·uz o keklenleo daha temiz ve uil 
kimseyi arkaya baktırabilirsiniz.. olurlar. 
Bu bir telepati hadisesidir. 28. T F insanlar bayvanlardaa 

5. T F On üç rakamı çok her hususta daha htlndürler. 
uğursuz bir rakamdır. Einaena- Çünkii insanlar bqey yapacak-
leyh on Uç adedi ile birşey yap- ları uman muhakeme ederler. 
mak bedbahtlığı clJ1ğaror. 29. T F Herhangi fikri wya 

6. T F Erkeklerin tabiatleri bedeni rahatStzlık fazla düş6nıce 
başların n teşekkülleri sayesinde ile artabi.ir. 
anlaşılabilir. 30. T F Esmer insanlara san 

7. T F Yeşil gözln insanlara insanlardan daha ç6 itimat 
mavi 'eya siyah gözlü insanlar edilebilir. 
kadar inanılamaz. 31. T f Soğuk eller sıcak bir 

8. T F Hamile bir kadın fik- kalbe malik olmıya ifarettir. 
rini herhangi bir süjeye kuvvetle 32. 1· F Bafparmağmı eli içiılde 
bağlıyac2k oluı sa doğacak çocu- tutan kimse kaba bir insanda. 
ın,tnun tabiati üzerinde tesir 33. T F Eğer kulaklanruz kı-
gösterebilir. zaı ır yanarsa muhakkak bir yerde 

9. T F Kadınların z.ekilan er- sizden bahsediliyor değildir. 
keklerden daha azdır. 34. T F Vicdan insanlara en 

10. T F Bazı yıldızların tesiri büyük rehberdir. 
altında doğan insanlar bu tesir- 35. T F sakin adamlar derin 
leri kendi tabiatlerinde gösterirler. düıünceli kimselerdir . 

11. T F D~vamlı bir tahsil 36. T F Şişman adamlar ek-
neticesi zek~yı artırabiliriz. seriya iyi tabiatli olurlar. 

12. T F ince ve uzun eller 37. T F Kadınlar erkeklere bo 
aan'atkar bir ruha, bir tabiata yun eğmeyince daha güzel olurlar • 
işarettir. 38, T F Hissikablelvuku ge-

13. T F Bir iş, Cuma günn liiaı- kcek ~ylerden bizi haberdar 
lamak ekseriya fena bir tali yaratır. eden dahili bir kavvettir. 

14. T F Eğer erkeklerde iti- 39. T F Birteyi yavaş yevq 
mat olsa harika yaratırlar. öğı·enealer çabuk öğrenenlerden 

15. T F Birçok zeki erkekler daha iyi hazmeder ve öirendik--
çocukluklarmda aptaldırlar. lerini onlar gibi çabuk unutmazlar. 

16. T F Bazı h:ıyvanlar insan- 40. T F Zekl ve gii%elliğin 
lar kadar zekidirler . beraber yürildftğil zamanlar ~lr 

17. T F Eğer birtey yapmak müstesnadır. 
için çok büyük bir arzumuz olur- Bu fikirler içinde doğru bul-
sa vücudümüzün veya fikrimi.ıiıa duklarmızla reddettikleriniz, aiı:iıa 
hiçbir hareketi bizi bundan me- hurafelere ne derece inandığınızı. 
nedenıez . fikirlerinizde ne derece ileri Teyit 

18.T FBazan tabii bir zekiyaubip geri olduğunum g6sterecektir. 
olan kimseler hududundan fazla Bir aile meclisinde, herkes ba 
çalışacak olurlarsa aptallqabilirler. suallerle biribirini imtihan edehi-

19. T F bütün insanlar müsavi bir lir. O takdirde hem iyi bir vakit 
kabiliyet sahibi olarak yaratılırlar. geçirilmiı olur, hem de orada 

2 '. T F Teyzezadeler veya da· bulunan kimseler biribirlerinl 
1"r yekcli~eri ile izdivaç daha iyi tanımıı olur. 
---~.,_,..,.;.;..._,._.. __ ...... ,.,_ ________ _ 

Zayıflamak 
İçin 
Fınna 

Giriyorlar 

Şişman kaduıların faz.la yatlannı eritmek için y~ni kat t-dUen b{, ..... 
Kadın tekerlekli bir yatak iherlae yabrılıp fınna aokuhıyor. F1n1t111 haranll. 
yücuttald J•tluı eriüyow. 
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- Elimize yapapanl 

Fakat o, mahir bir hareketle 
hendeğin kenarına pençelerini 
dayadı, çelıkten mamul mütebar· 
rik bir ıütun gibi J&V8f ya·.aı 
,nkseldi, göğıllne bir istinat nok• 
tuı bulduktan 11e>nra bplan gibi 
11çradı ve ııçramaıile doğrulmuı, 
ayak &stfuıe gelmui bir oldu. 
Bu ustalıklı aıçra)'1" o he1ecanlı 
vaziyette bile Yeniçeri Bakiyi 
neşelendirmekten geri kalmadı, 
koca ocakh, kuvvetli yumruğile 
arkad .. ımn omuzlarım oktıyarak 
iltifat etti : 

- Halis, muhlis piresin, Pire 
Ahmetıin; ıana çelebi diyen 
cliller kurusun 1 

Herkes, ayaklan diblode ya· 
tan cesetle alAkadar olduğu için 
ocak kabadayaaının bu lltifeaine 
kulak uan olmada, o da gilr bı
y.ldarım ııvazlıyarak 1UStu, arka· 
dqlarına uyarak yere çömeldi, 
llllyil tetkika koyuldu. 

Ceset, filhakika canıızdı. Ne 
11e>luğu vardı, ne de harareti. 
Nabzı kesilmişti eti ıoğumuştu. 
Fakat başından ayağına kadar 
hiç bir yerinde yarı aetll ktı
çik bir bere yoktu Naııl almftt 
veya ildOrillmOf oldufu beUi de· 
tildi. Yalnız katlan, cehren geri 
çekilmif gibi, gerginclJ. G6zleri, 
tabii de~ilemiyecek kadar bOytı
mliftil, dudaklan aımaıkı kapan
IDlfb. Bu allmetler onan mtttlıit 
bir korku ıeçirdijinl iflıam edi
yordu. 

Sipahi Ahmetle ubdatlan, 
ba yaruaz · maktulll evirdiler, 
çevirdiler, inceden inceye mua
,_. ettiler, mıama lıakikatini 
sWereeek bir eınmare elde ede
•ediler ft daha fazla airafmaJI 
llsumma ,...._ ce1edi tekrar 
laeadep J1lftl'laclılar. yeniçeri 
Baldı 

- itte ere.ter ,....... bma 
elerler. Ôldllrlr ·-• b bırak
mô. 

Diye boknm u'fUl'Ul'ken Ka
ranfil otlu bir linet vecizeai 
ıeveliyordu: 

- Cam cehenneme 1 lrz ehli
ne utqmuaydı gebertilmezdL 
Anyan mevlAamı da bulur bell
llDI dal 

Ceset, çukura iade edilirken 
Sipahi Ahmet; aormqtu: 

- Sana •vdalaııu adam 
bumuydu? 

Matemli relin, bu ...ı. ma.
cenp vermifti, ilkin ağlamak· 
tan da reri blmamıfb. Sanki 
o, bqıadaa reçen facianm b6yle 
feci bir lafba ile de tetev
Yilç etmesinden tedehhllf et· · 
mifti. Yahut nlhoı ve kıymetsiz 
16rüp redettiği bir qkm ebe
diyen zıyaım giz yqlarile teul 
ediyordu. Herhalde muazzeptl, 
muataripti, mltemadiyen hıçkırı
yordu, maktlll hakkında da aflr 
bir kelime kuDanımyordu, belki 
içhı için rahmet okuyordur 

Yeniçeri Baki, kacluılarla ~ 
cltlflp kalkm11 bir adanuh. T .. 

Biz lcötlJ lcişi delills /el gldeceflmü .. , ICötiJ olsa 
allnde ekseriya bir tebeallm ve 
ban tebeastlmlerin de o lltif 
çehrelerde glzyqı teşkil etti;ini 
bilirdi. Y anıbqlanndald genç 

kızuı da dOımanmın cenazesine 
g6z yqı d6kttığünil g&rilııce da· 
yanamadı: 

- Mademki, dedi, acıyacak· 
tın, zorlu dedene yalvaraydın, 
herifi buğdurmayaydın. 

Gillsnm, bu tarize cevap ver
medi, biraz daha hıçkırdıktan 
ıonra oiyu.ım tekrarladi: 

- Br-n· evime, babamme'fne 
il etini 

Zaten Sipahi Ahmet te, bu me
seleyi ortaya almak istiyordu: 

- Evet, dedi, bacıyı yerine 
götnrmek lazım! Sinan oğlu bu 

zahmeti yüklensin, Mirim çelebi de 
ona yoldaş olsun! 

Ahmet, bir an evvel meyba· 
neye avdet etmek ihtiyacile sa• 
bıraızlanıyordu. F ellketzede kızın 
g6t0rlllmeai itini iki arkadaşına 
bırakmak isteyİfİ de bu ihtiyaç
tan ileri geliyordu. Yarasız ölil, 

o dakikada, babayiğit Sipahi 
için bir biçti, &zerinde tevakkuf 

etmek caiz olmıyan kıymetsiz bir 
menu idi. Yuvaaına g&Hlrillmesi 
icap eden relin de bir hiçti, 
dinlenmif Ye unutulmut hiklyeler 
aibi bir pycli. AhmediD nazann
da o an içinde herpy meyhane
deki denifti. 

Onu girmek ve onun feyyaz 
varJıiuıdea bir feyler mauetmek 
iftiyakile yanıyordu. Fakat bntnn 
arkadqlan da kuvvetli bir me-

rak i~nde idiler. Onlar da kızın 
ıeklini tarif ettiji dede ile mey• 
hanedeki dervif arasında ıezin
aedilderl mOtabebet veya mllma· 

ailinia doğra olup olmadildar&DI 
anlamak istiyorlardı. O aebeple, 
bpkı Ahmet gıôt, biran ettel 
meyhaneye d&ımek emelini he.. 
liyorlardı Ye plia hanımı tehre 
g6ttlrmek biç birinin hOf'lna 
ptmiyordu. 

- Bu kntfet, Sinan otlu ile 
Mirim çelebiye tahmil olunmak 
iıtenilioce 11e>murttular, Sipahi 
Ahmedin her' emrine seve seve 
boyun iymiye alışkın bulunmala· 
nna rağmen itiraz ettiler: 

- Aynlma yok. Anca bera· 
ber, kanca beraber l 

Ekmekçi oğlu şöyle bir 
düşündil, bu iki adamı klimeden 
aymp tehire gönderemiyeceğini 
anladı, başka bir ıekil tasarlada: 

- Öyle ise, dedi, meyhaneye 

d&nelim. Bacı da gün doğana 
kadar bize misafir olsun. 

Glllsllm Hanım, bu tuhaf tek· 
lif Ozerine yalvannıya yeltendi: 

- Beni kötü yere g&tlbme
yin. Kamm• dökün, helil olsun. 
Fakat ırzıma lekelemeyin! 

Sipahi Ahmet, Amir ve hikim 
bir sesle onu susturdu: 

- Biz köttl kiti değiliz ki gi
deceğimiz yer kMI olsun. Bot ye
re Oztllmede ardımıza dl1ş. 8a can• 
lar tende oldukça ne etetme kir, 
ne papucuna çamur bulqul 

Ve birdenbire hendeğe abldı. 
Ôltlntla cepkenini. plvarmı, ayak· 

kaplaruu çıkarıp giyindi, k~di 
kıia kaftanile dolamasuıı, çız• 

mesiai bobçalaJlp cbpn atbktaa 
80DI'& aıçraclı. dqan çddl. bola
çayı Glllallme verdi: 

mizlilik, kirlilik keyfiyeti bertaraf 
edilirıe onlann bir hamur~ 
yapılmıt mahluklar olduğuna ına· 
mrcL. Hele ~öz yaşının kadm yO· 

lsTANBULUN 

Karakulak 
EN MARUF VE MEŞHUR 

suyu ve gazozu 
Muhterem halkın çok zamandanberi mahrum kaldığı (Karakulak) 

suyunu üç bardakhk ufak şişelerle veya büyük dama~alarla ~b§a 
çıkardım, Ayni sudan yapılan gazozlar gayet !lefis hır surette ihzar 
edilmittir. Her türlü medih ve senadan müstağnı bulunan (K~akulak) 
suyu membaında damacanalar içine konur ve ağızlan Beledire 1!1r!-· 
fından kurşunla mühhürlenir. Fabrikada İstanbul Beledıy~sının 
murakabesinde mühürler muayene edilerek açılmasına müsaade 
edilir. Sonra hiç el dokunmaksızm otomatik ve cam borulu tu~u.m
balar ile depoya vazedilerek filitre ameliyatı başlar. lsterılııe 
edilmiı akar suda şişeler ayn ayn içi ve dışı yıkanır. Bade~u 
etajerlerde kurutulup ve memba suyu ile tekrar çalkanarak hı~ 
el girmeksizin şişeler dolnr ve kartılır. Karakulak suy~n~~ ~e~~·· 
dinden ve temizliğinden bahsetme mt.Jhterem halka bıldığinı .o~
retmek olacağmdan darbı mesel halini alan (Karo.kulak suyu gıbı) 
demek meseleyi tenvire kafidir. Ağızları Belediye tarafmdan ban
drol ile kapatılmıt olan ıitelerin içinde ( Karakulak) dan bqka 
bir su bulunabileceğini kimse iddia ~eme~ .. Şü_Phe vukuu~da e!I 
yakın Belediye memuruna müraCaat edılmesını rıca ve aksi aapıt 
olduğu takdirde bin lira ikramiye verece&imi kemali cesaretle arz 
ve Karakulak suyunu muhterem halkın zevb selimine v:ızederim. 

Umumi depoım Hu1rcdar Yeni Han No. tl • Şubeleriı BeJotl• Ata 
camiıi ıokak No. 2, Şehaadebqı Vesaeciler No. 111 H bil6mum lokanta, 
birahue ve ıucularda bulanar. 

BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

----------------- Nakili : S. N. ----

C l N GÖZ 
iki aenedenberi ismet Hanım 

Maçkada muhteşem bir aparb-
manda oturuyordu. Şişli muhitin
de hu kadmm kimin nesi oldu

iunu bilen yoktu; ancak kocası
nın Galata piyasasında muteber 
bir tnccar ve az çok zengin ol· 
duğu söyleniyordu. 

lamel Hanım dedikoduyu sev· 
mez, kimsenin aleyhinde bulun· 

maz, arkadaşları Hanımefendilerin 

çay ziyafetleriDden, tuvaletlerin
den balısetmeaini çok aever bir 
kadındır. Ayni zamanda, ez kaza 

birisi 6nilnde hafif sazler aarfet• 
mek etır' etinde buluma yüzünll 

derhal bU1'11flurar ye ayle bir 
taw- talmur ki, auamaktan bqka 
çare olmaz. 

Sonbaharın gilzel ve gibıeşli 

bir glhıO idi. lımet Hanım bq 
yqmdaki kıZI Behire için Lon· 
dradan yeni setirttiği mllrebbiye
yi arkadaşları Hanımefendilere 
gösteriş olmak için Taksim bah
çesine götürür. 

Vakit erkendi. Daha kimseler 
yoktu. Denize nazır bir yere otur· 
du. Behire annesinin gülümseyen 

bakışlan albnda ve lngiliz mil· 
rebbiyesinin soğuk yiizil karp
ımda ufak kllreğile çakıl tqlanm 
kovasına doldurmağa çalıfıyordu. 

Birer birer arkac:lqlan lmnet 
Hammın yanına geldiler ve y..-

leştiler. ôteden beriden, havanın 
letafetinden bahsettikten sonra: 

- Kocam Bebireyi Oksforda 
tahsile g6ndermek istİJor. K&-
çtikken İngilizceyi ajrenmesini 
istiyor, ben de makul g&rdüm; 

işte onun için Lonclradan bir 
mlirebbiye getirttik. 

Bu krizde lngiltereden mtı
rebbiye getirtmek bir mesele. 
Hanımlar bunu anl•m•kla bera
ber, lmkaDclıldanm pu, ..... 
ler. 

Hepisinin zihninden neden : 
.. Neden benim kocam da lamet 
Hanımınki gibi para kanum,_ 
yor?" yahut •Benim kocam ba 
kadar para kanm ne tuftletler 
ne otomobiller neler yapmam. 
diye diişünOyorlarda. 

Saat dört oldu, Bebireyi aha 

Faşistler Arasında 
Şamberi 1 - Tauen 7ortulan 

mllnasebetile ubık ltalyan mu
haripleri, Fqizim ve Fqizim 
aleyhtarlığından dolayı bir arbe
de çıkarmıılar, birçok kimseler 
yaralanmıfltr. Y arahlaı arumda 
ltalyan komolOI muavini ile iki 
konaoloı memuru vardır. 

ispanyada Bir T avkit 
Banelon, 2 - Şehir civanncla, 

Dabıte tabancah dart kiti tevkif 
edilmiftir. Bu tevkife bOyllk bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bir Casus Tevkifi 
Paris, 1 - Şark laadad•da. 

7eni iatihklmlar mmtakaıında 
bir eu111 tutalmUfbu'. Ba adam 
11bık ea.,era abitleriDc:I• .. 
roa Foa Bers • Veulcllr. 

da eve danelim matmazel 1 diye 

ismet Hanım, kuru bir emir verir. 

' O sırada iki eli pantolon ce
binde, kasketi çarpık, bir hafta. 
danberi bnf olmamıt. arnavut 
bozmasa gibi uzun bıyıklı, harid 

manzarası nahoş ıslık çala çala ve 
ufak bir köpekle bir adam geçi
yordu ismet Hanım, aiylendi : 

- Allahım, ne manzara 1 ? .. 
Böyle insanlann T •kaim bahçe-

ainde ne işi var?.- Bunlan bura
ya girmekten menetme&. K&pek 
aurupun hiramna gelince, durdu, 
aahibİDill tozlu pantoloamaa kok
ladı Ye bir lıamlec:le, ı...t Ham
mın yanına vararak, ipekli çorap
lanm yalayarak dizlerine atlada, 
ince ince ae.üaç ıellerl çıkar
mıya bqladı. 

Adam, iki eli cebinde, bir 
bakmclt, dikkatle ismet Han1mm 
yüziine g6zlerini çevirerek-aanld 
tanımağa çahpyormUf pi - n 
titreyen sesile : 

- Dağ dağa kaVIJfme, fakat 
insan insana kaVUfUl'IDut. derleq 
lsmetçiğim. Bak, tam alb aene 

oldu bir gün Gedikpqadaki ot.. 

duğumuz ldiçlik odada beni " 
köpeğimiz Cingöztı bıraktm bç
bn, Evveli seni çok ara• 
dam, ağladım... Belki zengin ol-

dun, fakat bilmem, mesut mUIUD? 
Ben seni hiç tamyamUd'im, ere-
ket Cingöze. Korkma, ltmetçip 
ana fenalık yapmak iatemem. 
Seni zengin edemedim. ne çare... 

EvlenmİfİDdir belki.... Keyfini 
bozmam.... Gel CinglL.. pi. .. 

Cing&z gelmek istemiyordu. 
-Gel Cingk. .. gel. ... 
Kapek fwt ffan1111m lmca

ğmdan ayrılmak iatemiJorda. S.
hibiDin aert Ye meyaa bir ......... 
den aoara, t.eddltle elkl ....._ 
mmm okfaıulanm babrla1arak 
dayak yemİf bir hayqa Pi .,__ 
diainin pefine talalcb n _.w.,. 
talar. t.met ...... ..... ..... 
11D1t elrafma •landa. K'mael• 
pis. 

Bahçenin bpmacla, .nu.,. 
lan Hanımefendilerin bhblarla 
kup blcbnma ıeçtilderbd pdL 
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Şaşıracak değil, çıldıracak 
azizim. Hele e1inden para geçen 
berkesin ödü patlıyacak ! 

Profesör Grantam sadece : 
- Görilnmez ifritin talıakkii

mD ' başlıyor, dedi. Bundan ~onra 
Nevyorta kimse!lİD canı emıuyett~ 
değil. Canavar herif koca ıehrı 
titretiyor. Aynı zamanda da ke

ıesbi dolduruyor.,, 

Bütün Bir 
· Şehir Dehşet 

İçiııde idi 

~ ~ 

SON POSTA Sayf 9 

sinemaları blrden 

Dütün dünyada en büy:ik muvaff.tkiyeti kazanan 
RENE' CLA..İR.'in şaheseri ve en şen kahkahalı bir komedi 

Milyon Peşinde 
~~ Filıniı:i ~a kcii ı.n ediyorlar: Heyeti tcm.ı.iliyesi başında: ANNABELLA 

~ HENE LEfEB v RE - LOU.S ALLIBERT gıb i müstesnn artistler vard1r. 

~ Yerlerinizi evelden ted,.rik edini:ı. 

- RADYO 
KaP.ı açıldı ve mildtir ~lzo~ers 

· · · d' H ıamankı müte- · ıçerıye gır ı. er 
1 !Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
bessim çehresi buruşmuş ve ıol-

ı 

muştu: 

r d d• muavini· - Grantam e ı, 

nizin son marifetini duydunuz 

mu?" 
Profesör mUteusirdi. Başını 

önüne eğdi. 
_ Evet, şimdi duyduk . 

. _ Fakat bu müthiş! Bu ka
dar sakin akh batmda görünen 
Greyin bi>yle kana susamış bir 
cani olması ıayam hayret! 

Veyd müdüre d6ndü: 
_ 'Grey neden bu kadar pa-

raya dütklin? ltittiğime göre 
kendiıi iş adarıundan ziyade fen 
adamı imiş." 

Müdür Elzovers bir dakika 
sükôtten sonra: 

- Zannederim ki şimdi biraz 
anlar gibi oluyorum, dedi. Grey 
çokdanberi müstakillen tetkikatı 
fenniyede bulunmak için paraya 
mühtaç idi. 

Hatta Grantam ile birlikte, 
parasızlıkdan dolayı işlerinde ol
dukça müşkülata maruz kaldılar. 
Senede bu şehirde yalnız lüks, 

zevk ve sefa için sarfedilen mil
yonları gördükçe, bu servetin bir 
kısmının fen işlerine hasredilme
sinin beşeriyete daha nafi o1aca-
ğmdan bahseder dururdu. Demek 

ki şimdi bu aletten istifade ede

rek bu parayı toplamağa uğraşı· 

yor." 
- Tarzı ifadenizden, sizin de 

onun fikrine iştirak ettiğiniz hıs
sediliyor.,, 

Darülfünun mtldUrU hiddetin
den kıpkırmızı oldu : 

- Azizim, dedi, tehrin zevk 

ve sefa uğrunda sarfettiği serve

tin bir kısmının fenni tetkikatta 

kullanılması ve bunun daha fay
dalı olacağı fikir ve kanaatinde 

• l>ulunabilirim. Fakat bu parayı 
elde etmek için biçare, müdafa

asız kitip ve memurların merha
metsizcesine katline de kat'iyyen 

cevaz veremem.,, 
Veyd itizar etti: .. 
- Latife ediyordum. GorUn· 

mez haydudun faaliyetini kısmen 
tahdit için bir çare bulduk zan

nediyoruz. 
- Yal Öyle mi? 

dedi ve tomike - Evet, 
f'kr' . .. du" re iıah etti. Müdür 
ı mı mn · 

bunu pek muvafık buldu. . 

Korku lçinda Bir Şehır . 
E t . . hoş amma, dedı, - ve, ıyı, . 

bu olsa olsa onun faaliyetini bır 
dereceye kadar tahdit eder. Onu 

. k b' are tamamile elde edece ır ç • 
yok" mı.? Acaba çaldığı iilet:.n 

birdenbire durup onu görünur 
ihtimali yok bir hale getirmesi 

mu? d' 
- Hiç ihtimali yok, de ı. 

usuliinü pekala bilir.,. 

- O"ası öyle. Fakat ne yapıp 

yapmdı bu Hzılı haydudu bir an 

evvel ela ge~irmeli. Yoksa nerede ı 

;ı;e bütün şehri panik istila ede
tek. 

Profesör tas J ik etti : 

- Evet. Hele bu ikinci cina
)ct, başka birş.- y e lüzum bırak

madan şehri p~:nige saldı. Gö
rUnrn~ı adam yakında bir cinayet 

daha iylerse o vakit . . . . . .... 

Ferdası sabaha doğru, Karton 
profesörün kehanetinin hemen 

hemen doğru çıktığını, bütün şe
hirde hakikaten müthiş bir pani
ğin hüküm siirdügünü gördü. 

Gazetelerin hepsi çıldırmış gi-

Herkes, 
Heran Basına 

.'i 

Bir Felaket 
Geln1esini 

Bekliyordu 

nların çoğu 0 sab3 h açmadılar. 

Açanlar da ~ılelacele yapılmış 

birtakım tornike tertibatı koy· 
muşlardı. Her kapıda da silahlı 

bekçiler vardı. Sokaklarda ve 

mağazalarda h:ç mutat kalabalık 
yoktu. 1 ler dakika görünmez 
haydudun şurada veya burada 
bulunduğu rivayeti ortaya çıkıyor, 
yeni yeni panikler tevlit ediyor
du. Nevyork şehri sinirleri artık 

kopacak derecede gerilmiş, hay

dudun yeni bir clarbesine dehşet

le intizar ediyordu. 
(Arkası var) ..................................... ........................... 

' 
Günün Takvimi 1 

bi idi. Görünmez cant gü- BUGÜN_ 3 teşrinisani 931, 

Pegüudüdi.iz meşhur · bir ban- t · · ı 1347 
Sah, Rumi 21 eşrınıeve . • 

kayı soymuş, aynı gUn biraz ' 21 Cemaziyelihir 1350. 
sonra da kanlı ve müthiş bir 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,33 Babşı 
cinayet daha işlemişti. Herif 

ıcrbest dola,ıyordu. Göze görün- . l7,4. 
miyordu, hem de kana susamış NAMAZ VAKiTLER} - Sa-
bir canavardı! hah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,45, 

Ufak tefek takırdı ve sebe- akşam 17,4, yatsı 18,38. 
bi tayin cdilemiyen vak'acıklar 

duyanlar derhal polis merkezine 

malumat veriyorlardı. Günde 
binlerce ihbar vaki oluyordu. 

Polis bunların bazılarını tetkik 
ediyorsa da, arlık onlar da bitkin 
bir hale gelmişlerdi. Arada sıra
da göze görünür haline rücu 
etmesi ihtimaline mebni Greyin 

fctoğrafisi her tarafa dağıtılmış 
idi. Çalınan paraların da sürülmesi 
hususunda mliteyakkız bulunu
yorlardı. 

Fakat bun!ard?.n hiçbiri piya
'a <Jörülmiyordu. Bundan baş

sa ı.ı o 

ALKı\ZAR 
_ Manudl 

ALEMDAR 
_ CürmU m"şhat 

ARTfSflK 
_ Dreyfü• 

AS Rl 
_ Kızıl kılıç 

EKLEl 
_ pren5es emrinls 

ELHAMRA 

ETUVAL 
_ Aşl' çocuğu 

FERAH 
_ Konıer, varyete 

GLOKYA _Baskın 

lU:tı:AL B. 
_ Kadın parmağ'ı 

M.'\jlK _Bar lm:ı 

MELl:.K _ Prense• emrlnlı 

MILLt 
_ Serııerl luul 

OPERA 
_ J)1eyfll• 

SIK _ MavJ melek 

ÜıkUdar HALE - CwglııEvlatıan 
DARÜLBEDA Yl - Namuısuzlar 

1 . 

1 

3 Teşrinisani Sah Progı'amı 
İ::itanbul - 11200 metre. 5 ki

Jovat! "JH: gramofon. J 9.3S alatnr· 
ka :::a.1, 2 ı: plak konseri, 22 stodyo 
orkt·~ ı ra~ı, A na<lolu ajaıl"l hal)l'r-

. leri, l '-tan 1 ıtıl İıı)r,;;ası. 

Trieste - 1218 nwtre 12 kilo
vat! 20. lS: radyo gaz~t<':-i, gramo
fon pliikları. 21 ,\fo<lame Butterfly 
0111•ra-~. 1 •·1 11~ ildt>n ~onra mu~ahabe· 

Heilsbcr~ - 1274 mrh'e, 75 
kilo\ ati 19: L.;.ı;iııin ~aati. 19,W: 
f'l'rlı• ııc" I i hir Jı i !-it ye, 20: -.alon " . 
ork ·:--trn~l 2:): dans havaları. 

MühJakar - 1 :VıO metre 75 
kilO\ ati 1 1 :OS: Sı wlgarttau naklen 
1S99 te~ı·Jli hakkında bir konfo
rans 19AS: Bir plak revü:-.l. 

Bükreş - l 39..t metre 16 ki· 
lovaıJ 21: radyo orkı~:,lrası, 21,30: 
musııhaue, 22,05: rad\ o orkestraı;ı, 

•' 

fl:u ko . 
\( aloviç - i408 metre, 16 ki· 

1ovclt ) :20, 15 gP.cı~ i: •)nseri 23: sa
lon nrk.·:=:1 rası. 

Belr.-rat - /1129 w· trc, 2,5 ki
l<mılj ]'9 .. ~0 A lnwnca der~ , -0: 
gitar.ı il· ,;arkıbr. 2030 Zagrap 
i::olrts) onıırıdan nnklım akşam prog· 

mı. 

Roma - t441 meln', 75 kilo
vat] 19AO: raJyu gazct si. 10.20: 
gramofon ko11~eri, akşam haberle
ri. 20,35 İngilizce ders, 21: muh· 
telif ltal)an havaları. 

Prag - [488 metre, 120 kilo
vat 1 19,35 (Prochazka) nııı sonatla
rı. 20: Sııır.tarnı :"alonundun nak
len knn::-er 22: rasat raporu, gece 
haberleri, 20,22 gazino sesleri. 

Viyana - 1 5] 7 metre, 20 ki· 

lovatJ 19: Viyana operasından nak
len Di<' Hugcnnttt>n opcra:: ı, 22,ılO: 
akı.;aııı kem ... eri . .. 

Peşte - [550 metre, 23 kilo
\ at) 19,:\0 lliinıeros heyetinin Kora 

konseri, Vağuenlen muhidif t•scr· 
ler. 20.::30 Markus gcce::;İ. 21.45: 
Fohhy . lcl:ınm Klnviye ile nıııhtdif 
~arkıları. 

Var.şova ( 1411 nıetP.rP., 158 
kilovat ) 20: tefrika Voge des Le 
ben 20.15: lıalk konc.eri 2..'.3 salon 

orkestera:ıı. 

4 Teşrinisani Çarşamba 
lstanbu! - [1200 metre, 5 ki

lovat] - 18: gramofon, konccr i, 
19,30: Alaturka saz, 21 gramofon 
22: ı:ıtuclyo orke~ırası, Anadolu 
ajansı haberle1·i, lst:ıbu) borsas t: 

Trieste - 12118 metre, 75 kılo
vat] - 20,15 Hadyo gazetesi. 20,45 
gece konseri. 1 ~.21 : Asri İtalyan 

• 9 ** 

ınnPild:iİ. 22,25: Dante kahvesinden 
naklı•n bir müsamere, Lombarda
nrn c::;<•ri. 22,55 son haberler. 

Heilsbcrg - {274 metre, 75 
kilo' utJ - 19,25 Edit Ottingf'n 'ın 
:;arkılan Dautendoy dan bazı •'""'f· 
l"r. 20: Münderlihin ses mü..,aıne
rec.i, 20,30 Rambr.ınd isminde bir 
konıetli, bilahare Berlinden naklP.n 
tiaıı:-, havalan . 
Bratislava - [278 metre 14 kilo· 
vatJ .l 9.30 Bratislavada Çek ıııilli 
tiya1ro:'iundan naklen Turarnlole 
Ptll'<'İrı i operaRı, 22: Pnığılan 
tnııı:-nıi.- on 

Miiblaker - l 360 metrı>, 75 
kilo"at 1 19,45 Frankforttan rn:ıkl<>n 
korıs"r. 20.15 eski ve yeni \l .... as 
şarkıları. 15,2): Studyo kon~ı'rİ. 

15,22: tdı:.iz telefon hakkında bir 
konleran ... 

Bükreş - [391 metre, 1(, ki
lovat! 20: radyo gazetesi, 2• I. 10 
grnnıofoıı, 21 : Keman solo, 2 l. 15 
klavya konseri, 15,22 keman ~olo. 

Katoviç - [ 408 metn· .16 
kiloqıtj .IS,20: Ak~:ım koıı~· r i, 
lG,22: ~ramofon, 22,50 graınııfrın 

2:~ letı "OJlra dans havaları. 

Belgrad - r 429 metre, 2.5 
kilo\al) 20: Milli Sırp şarkıl•n, 
20,HO koıııe<li, 21: Akşam koıh·ri, 
22.20 klavya kon<:ı>rİ. 

Roma - l 441 metre 75 ki
' o lal] :20,30 :. Gr:unofon 20.0:) 
günün haberleri. 20,30 Nevra"t.-ui 
hakkımla bir musahabe. 21: J\iill\ 
giiıı ı~üı~asebetilc büyük ~tal ) arj 
kon1'ıerı , 22,55 son haherlerı. 

Prağ - 1488 metre 120 kili>\ atj 
l\lilli Pnığ tiy<:tm!'lundan nah.leı 
bir teın.-,il . 2) Rasat raporu. ...o 
halırrlt·r. Spor hab~rleri. · 

Viyana - [517 metre 20 kii 
lorntJ 19,ılS: Kaha::ıtanın idaresi al.f 
turna '-ı·ııfoni 20,40 bayrak ta~ıyarı 

ismiııdc musikili bir komedi. 22,10: 
Ak~aın: haherlcri. 22,25: opera 
orkı'.., lnısı tarafından akşam kon~ı'
ri, Bu konı-:eri Mac:-:ı tro Voghu· idare 
edecektir. 

Peşte - [550 metre, 23 kil<>
vat] 19: s:ılon orkeı-tr:ısı. 20: Ad)' ın 
bir ııw'"ahahesi, 20.30 Peşte opera:;ı 
orkc:-; lra heyeti tarafından koıN·r. 
22.10 Hola Raczın ~alon orkestrn .... ı. 

Varşova - il 411 metre, 1S6 
ki]ovat l 20,15: Bir musahabe, muh
telif sarkılarm tarihleri, 20,50 : E-.. 
n<'hiyat bahisleri. 21 ,05: salon or-
kesrn~ı , 15,22 gramolon, 22,45 
Kurakoydan nakil. 23: Dans havalnpı 

BerHn - 11635 metre, 75 ki· 
]ovat\ 19,30: Halk konseri, 20 : 
ilam burgtan naklen şen gece 22-
gcce yansına kadar dans havnlari. 

• 
ka da polisin elinden hiç birşey 

ehniyordu. 
g O gün öğleye kadar Nevyork 

h 
· ·0 üzerinde kemikleri don-

şe rını k 
soğuk bir kor u havası 

r s T A N l3 U L 373 
İstiklal caddesi 

Müptedi ve müterakki 
talebe için 

YENİ KURSLAR 
AÇILIYOR 

BERLIT2 Hacı Bayram caddesi 

Hususi ve umumi ders
ler hnneni:?:de veya 

mekteptt:-, tecrübe d ersi du~an G" ünmez haydudun tahak
estı... .~r ağırlığı herkesi eziyor
küınununk ların ve büyük mağa- · 
du. Ban a 

t 

HER LiSANI öGRETİR MECCANCNDlR 

Aletin elektrik pilleri gerçi kü· 
çüktür. Fakat fasıla ile işlemek 
suretile haftalarca dayamr. Bun
dan maada hırsızın Grey olduğu· 
lla nazaran bunlan tecdit etmek 

:.::=::_:___J" ____________________ ~----------------------------------------------------------------------------~---------------------



Kadın "Sultanlar,, 
Ziyaret Etmek 

Abdülhamidi 1 

istiyorlardı 1 
--- ..- --- ·--------

Muhafız Rasim Beyin Haremi De Merasimde Bulunacakt~ 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

H•r lıakkı mtılı/ıızdu 

-129-
Sonra da İngiliz konıoloıba· 

nesine kaçtı.. ikide birde böyle 
İngilizlero iltica etmesi, lagiliz· 
le:e dayanarak bir takım ml
n:1sebetsiz vaziyetler ibdu eyle-
mesi beni çok mU1kül vazl-
yc.tler karşında bırakıyordu. 
Halbuki, bana kat'iyyen kanaat 
gelmişti ki, onun gözü tamamen 
(Diktatörlük} le idi.. Ah... Ah. .. 
Bilmezıiniz ben neler çektim? •• 
Hem de kimden,. En çok iyilik 
ettiklerimden.. En fazla ln'am ve 
ihsanıma garkettiklerimden .• 

Abdülhamit son sözlerini mU. 
teakip, sanki maziyi unutmak ve 
o mazinin acı hatıralarını dağıt· 
ıoak istiyorm~ gibi elini bir iki 
defa salladıktan ıonra bahsi de
ğiştirdi. 

Tetrinaanl S2' 

Diln bnyraındı... Sabahleyin 
Abdülhamitle bay~·amla~uken 6'nu 
çok müteessir bulmuıtu:n. Buglln 
de sabah oluı olmaı, onun bOytık 
bir heyecan içinde odadan odaya 
dolaştığını gördüm. Bunun aebebi 
vardı. Sultaniar saraya gelecekti. 

Abdülhamit hal' edildikten ıon
ra - Ayşe ve Şaziye sultanlardan 
başka, diğer - kızlarını hiç glSr· 
mcmişti. lstanbula geldikten 
sonra, birkaç defa çocuklarile 
görüşmek istedi. Fakat Padişah 
tarafından bu arzusu kabul edil
medi. Yalnız, bir bayram münase
beti:e kızlarile görüşmesine mii
saade olunacağı vadedildi. Niha
yet, bu bayram, sultanların sara
ya gidererek babalarını ziyaret 
etmelerine ( İradei seniye ) ıeref· 
ıudur etti ve bu irade bayram· 
dan bir gün evvel aaraya tebliğ 
edilmişti. 

Bu mülakat esnasında ittihaz 
edilmesi lazım gelen tedbirler hak
kında Rasim Bey tarafmdan ter
tibat alınırken harem dairesinde
de büyük bir hazırlık yapıbyordu. 

TEFRİKA NUMARASI 30 

y A 

Fakat Hattat Hasan için mah
kemede barınmak imkinı kal
mamıştı. Birkaç giln aonra ora· 
dan çıkb, yine Şabanın dellleti· 
le başka bir eve, bir milddet 
dinlemeyi müteakıp üçüncü bir 
eve geçti. Bu suretle evden eve, 
izheden izbeye taşınarak iki ay 
kac.ar vakit geçirdi. Bir deri, 
bir keı:nik kalmıflı, avurdu 
avrduna geçmişti. Bazan ka
dın, hazan lağımcı, bazan da it
kc=:ıbeci arnavut kıyafetine gir
mekten canı burnuna gelmltti. 

Verir olduğuna da, Valiliğe yllk· 
seldiğine de lanet okuyordu. Top
kapı sarayındaki Hasoda, hatta 
Hasahır gözüne tütüyordu. Kabil 
olsa At, Eşek ve hatta köpek 
tcklinc temessül etmek istiyordu; 

Başmahafız Rasim Beg ve çocukları 
Her taraf yeni baştım silindi, söylüyorum, refikamtn her hangi 
süprüldii. (Pembe salon) un bütün bir hakaret ve istiskale maruz 
eşyası, allüst edildi. Elbiseler ve kalmaması iktiza ettiğini Hakan 
tuvaletler, ta1elencli. Ve artık her hazretlerine iblağ ediniz. Dahilde 
iş bittiklen sonra, !"abırsızlıkla icap eden tedabiri ittihaz bu-
intizar saatleri hulul etti. yursunlar. 

Sultanların, Naile sultan ( Sa- Nuri ağa bUyük bir eheuımi-
1'.ilsarayında) t~planarak hep bir- yetle tellkki ettiği bu emri, 
h~ te Bcylerbeyı sarayına. ~elecek- derhal Abdülhamide arz etti. Ve 

lerı haber alınmıştı. Bunun ıçın kadın- Abdülh ·u ld" 
efendilerle Hazinedar ustalar, batta amı en fU cev~p ge 1 : 

lşlcrhıi bitiren kalfalar, ellerindeki ·- Tamamen müsterıh olsunlar. 
ôUrbünlerle mütemadiyen karşı sa- Kendileri aramızda çok muhterem 
hildeki Naile Sultanın sarayını bir misafirimiz gibi bulunacak· 
tarassut ediyorlardı. lardır. 

Alafranga saat dokuza doğru Bu teminat üzerine Rasim 
Naile Sultanın sarayına (Çatana)- Beyin refikası, Nuri Ağa ile be-
lar gidip gelmiye başladı. Artık raber Harem dairesine girdi. 
Sultanlar oraya toplanıyorlardı. Abdülhamit, kendisini bizzat is· 

Bu sırada Abdülhamit te de- tik bal ederek Kadınefendilere tak· ~ 
niz tarafındaki salona girip çıkı- dim etti. Şüphesiz Abdülhamit, 
yor, ve arada sırada o da dUr- onun ifa edeceği vazifenin ne-
bünle karşı sahile bakıyordu. kadar nazik olduğunu ehemmi· 

Saat ona doğru Rasim Beyin yetle takdir etmiş ve bunu, pek 
refikası saraya geldi ve doğruca tabii olarak telakki eylemişti. 
Rasim Beyin odasına girdi. Biraz lf-
ııonra Rasim B. Nuri Ağaya ç.a· Artık, saat on bire geliyordu. 
ğırtb. Nuri Ağayı haremini tanı· Karşı sahilde, Naile Sultanın 
tarak; Sarayı önünden llç beyaz çata· 

- Hakan Hazretlerine arze- nanın biribirini müteakıp hareket 
diniz. Sultanlar Hazeratı geldiği ettikleri görüldü. Çatanalar, bo .. 
tamın, refikam içerde buluna· ğazın sakin ve lacivert sularını 
cak... Sultanların sarayda bu- yara yara, Ortaköye doğru ile-
lundnklan müddet zarfında, ri!e:l ikte:ı sorıra, bir denbire Çen-
refikamın bizzat Hı.kan Hazretle- gelköy istikametine döndUler. 
rinin yanında bulunmak mec- Bu esnada harici muhafaza 
buriyeti vardır... Çok itina ile karakolundan çıkan bir takım 

R 1 ş 
YAZAN: * * hür yaşrı ı.ıak, hürnefes almak için 

o derece derin bir iştiyak taşı

yordu. 
Arlık h• J3. lın iyi yaşamaktan 

ibaret olduğu"& iııclllm .yordu, o bü
yük kanaati de ökünden sarsıl-
mışb. ŞimıH hcı;ı rılığa muktedir 
olan en büyük zeı:km hürriyetten 
ibaret olduğunu anlıyordu. Yok-
sul, meçhul, fakat hür bir 
in.san, zengin, meşhur, fakat 
mahpus bir adamdan elbete 
daha mes'uttl!J'. Ne çare ki 
bör olmak nimeti, kendisine res-
men tahrim edilmiıtl. Bu haramı 
helil halıne koymak, r6ğsünü 
ıere gere dolaımak, ciierlerini 
doldura doldura nefea almak ih
tiyacile kıvranıyor, kıvranıyor, 
kınamyordul 

Şabandan başka dostu kalma· 
mıştı. Baskından evvel ceplerine, 
koyunlarına ıalvarlarının içine dol· 
durabildikleri elmaslar, zümrütler, 
inciler onun yanında idi. Kendisini 
koruyan, besliyen ve sakhyan 
hep oydu. Fakat Hacı Sinaned
dinin hafiyeleri onun da ardına 
düşmüşlerdi, ir geç batına bir 
çorap öreceklerdi. Temiz yürekli 
delikanlı, bu tehlikeyi sezdi, 
efendisinin Saraybosnada daha 
fazla kalmasının feci bir netice 
verecegım anladı ve bir gece 
kendisine ihtar etti: 

- Devletli Veziri Ölüm yine 
bizi kovalıyor. 

Nidelim evlAt? 
Savuşalım! 
Nereye? 
Dağlara! 

Bqkr çarede yoktu. Sığın
dıktan evin aahibi dahi burun 

kırın etmiye bqlamlfb. Efendi 
ile hizmetkir, ba vaziyet karta-

Resminizi Bize Gönderiniz, 
'f )#.. )#.. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
44 CAHIT BEY: Habrıinas ve 1 

m ahçuptur. 

Heryere ıokul- 'I 
maz, ce1aretl 
m • d eniyeılnl 1 
israf • t m e ı, 
m • nfutlerln· 
den bqkalan
nt da lıtifade 
ctttrmfye tema· 

ytU eder, mu· 

ameU tında 
muşkl'Jpeaeıat detildir. .. 
46 MAZLUM BEY: Müdekkik 
" Ye mlltecea

sistir. Menfa
atlerini ihmal 
ve israf etmez, 
havai ve ha
yalt f ey l e r e 
k•pılmaz, kız
dığı J.ll m 8 D 

hırçın olur. 

F l kri takibe 
_ · maliktir. .. 

45 NAZMI BEY · Olgun ve tec· 
rübelldir. Ta
hakküme ta· 
h*mmül ede
mez, bir İf te 

49 SALAHATTIN BEY: S&kia 
Ye tutuktur, 
kendini glSı· 
terid hareket· 
lerden mUıtat
nlcllr. Herkeae 
açılmaz, llll
b.li olmaz, 
sokulgan de
lildir. Yalnız· 
lıtı ı a d e litl 
sever, izzeti 

nefis meaailiude ahniandır. 

* 
47 AHMET BEY: Şarlatanlıktan 

...____....._.____......._.....__.. 

ve n8mayifkl· 
rane hareket
lerden mUçte
nipth•. lğblra• 
nnı çabuk 
unutmaı, ıah· 
ıını alAkadar 
eden meaailde 
ataklık iÖ•t~

ı·lr. Rahatına 

.,ek dUşklln· 
lük göstermez, kızdığı :z:aman 
tok ıözlU olur. 

_ ..................... -........... ____. .. _ _.. 

bat olarak ça· TAHLiL KUPONU 
Jışmakta daha I' 
muyaffak olur Tahlll kuponu 4 
ve ablganlık numarası. 

İıml, meal•k n1a giSsterir, hllr· --ı 
riyet ve istik- ııaa'atl? 

!Alini s e v e r , ı 
oaşkalarma mim et etmekte mUs- Hangi ıu;ıllere c11np 

almak lltiyor ? 1 
tağni davranır. Eğlenceyi, zevki, 
ihmal etmez, kendisinden talep Fotoğrafı ınUıa.r ede· J 
edilen muavenetleri deriğ etmelc_ .. .ı. _. 9' 

estemez. ·.a..---------------
asker, ağır hatvelerle bahçenin 
kumlarını hışırdata hışırdata geldi. 
Arkaları (Selamlık deniz köşkü) ne 
ve yüzleri de saraya müteveccih 
olmak üzere durdu. Yine bu 
esnada Rasim Bey, selamlık 
kapısının merdivenlerini ağır nğır 
inerek askerin önüne geldi. Hep-
sını gözden geçirdi ve sonra 
iki kanadı da arkasına kadar 
açılmış olan (Taht kapısı) mn 
önüne giderek artık saraya yak
laşan çatanalara intizar ediyordu. 

Çatanalar geldi. Rıhbma 
yanaştı. Ozaman Rasim Bey 
ıfiratle geri dönerek asker takı· 
mının yanına gitti ve lakim 
kumandamnın yanında (ahzi mev• 
ki ) etti. 

Çatanalardan haremağalarile, 
kalfalar rahtıma çıkıyor ve Sul-

ıında bir daha kıyafet değiştirdi. 
Şehirden çıktı, Eriğan dağına 
daldılar. 

Mevsim kıştı, kalın kar taba· 
kalan her tarah kaplamıştı. Boı· 
na dağları, bu ağır kiavet altın

da buzdan yapılmıı ihrama ben• 
ziyorlardı. Paşa ile Şaban bu 
kan dondurucu manzaraya rağ
men Erigan dağında bir mağara
ya girmiılerdi, acı günler geçiri
yorlardı. 

Padişah sarayı, vali konağı 
ve sonra mağara! Hattat Hasan, 
bu feci inkılabın sikleti altında 
adeta ihtiyarlamıştı. Vaktile 
sarayda geçirdiği neşeli gün
ler, valilikte sürdüğü sefa 
hatırına geldikçe hüngür hüngür 

ağlığordu. Ayılar, kurtlar arasın

da geçen makhur bir ömrün sefil 
ıstıraplara, dertli vezirin tahammnl 
kudretini sıfıra indirmifti. Fakat 
ölmemek için sürünmeyi kabul 
ediyordu. Yarı aç, yarı çıplap 

tanların koluna girerek btıytık 
bir itina ile onların ç.atanad11ır 
çıkmalarına yardım ediyorlardı. 

(Arkuı var) 

r 
ON BEŞiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 7 
Gazetemizde on bet rllade bit 

Yermekte okluiumm Patrcnnı 

bedava almak lıt11oraan11:, ba 
kuponıı k•fp aalı:layum " ıs 
kupO;\ toplayuua. Patrulanaır 
dan pek memnura olae&Uııu.ı. 

Patronlar netHdlldlklerl ..... 
dea IUbarea latanbu.l karllerlıala 
bir hafta, tqra karllerlaafı oa 
... l~lade lmpoıılana ...... 
llıelldirler. 811 milddet .-.tllıd• 
qnra kupoalar k~ bu.l "8ıaes. 

· ibadet edip duruyordu. 
Beri tarafta vall ile Hacı 

Sinan y~H dOımemitlerdi. Fi
rariyi elde etmek lçJn b&ll 
uğraşıyorlardı. Onun yerini ha
ber verene veya bqmı getl· 
rene aıllhim bir para Yadolun
duğu için köylüler de ıevke gele 
mişlerdi. Tavşan avlarken, tilki 
kovalarken gözlerini dört tarafa 
gezdiriyorlar, mUphem bir limit 
için firari ve:ıiri arqbrıyorludı. 

Köylülerin teaadüfteaı bekledik• 
leri bu liituf, bir Ulah oduncuya 
gülümser sıibi oldu. Herif, Erlgan 
dağında dolaşırken mağaraya 
rastladı. Hattat Hasanla Şabanı 
uzaktan gördü ve hemen ıebro 
inerek Hacı Sinana mlijd• götür
dU.[1] Artık adam avına çıkanlanıı 
haddi hesabı yokta. Eline sillb 
alan EriiaD daima kotUyordu. 

(Arwı vu) 

[1] " Eriıaa ut.M• ..a.ı. oldu. ltUUlf 
blr all• bir Efllk data ç•kıp 1111IUne metır' 
lkea onu rördO •e ıehrw haber verdi,, 

- TırfbU.-
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Şarkın ~f;_en_ı_· _R_e--=y:--gamberi 

A Öl Ki 
• 

Dl ? 
Bana yemin Ettirdiler. Ete Ve Alkole Dokunmıyacaksın. 

Temiz Bir Hayat Yaşayacaksın, Dediler 
-9-

Evet. yemek için yapbğım tecril
beyi anlatmıştım. Manusmriti :ı'.lı
nı taşıyan dini kitap bu tagaddi 
tekline muarız görünmüyordu, 
ayni zamanda yılanları, tahtaku
rulanıu ve diğer hayvmları öl
dürmeyi ahlaka mugayir bulmu
Yordu. Bu münasebetle birçok 
tahtalmrularını ve sair haıarab 
bir vazife telakki ederek öldOr
düğümü habrlıyorum. 

O sırada ahlikın her ıeye 
esas olduğu ve ahlikta da yegl
ne kaidenin hakikat olduğu ka· 
llaati bende yerleşmiye bqlamıt
b. Sonraları ( hakikat ) benim 
Yegine hedefim oldu. 

O sıralarda Gurayatinin llike
IDi bir cnmleaini okumuştum: 

F enalıP, iyilikle mukabele edi
niz, diyordu. Bunu da kendime 
bir hareket düsturu yapbm. 

Mektebimi bitirdiğim zaman 
ailem beni Darülfünuna giSnder
mek istedi. ( Blavnagar ) da (Kat
hiaver )1 da ve ( Bombay ) ela birer 
Dariilftınun vardı. Bunlann en 
ucuzu birincisi idi. Binaenaleyh 
oraya giderek Salmadaa Koleji
ne yerlqtim. Bu benim için güç 
oldu. Birdenbire pşırdım. Herşeyi 
güç gönniye başladım. Dersleri 
takip edemiyordum. Bu, hocanın 
kabahati değildi. Çünkn hepsi de 
birinci muf profea6rlerdea adde
diliyordu. Fakat hen çok aaydbm. 
tık terimestik aonund• ailemin 
nezdine döndüm. 

Bizim Brahmanlardan çok ilim 
ve görgülü bir aile dostumuz 
vardı. Tatil miinasebetile bizi 
gönniye gelmişti. Tahsilimin de
recesini sordU:ve Salmadas Kole
jine girdiğimi öğrendiği zaman: 

- Zamanlar değişti, dedi • 
Şimdi içinizden hiçbiri iptidai bir 
tahsil görmeden ( divan ) olamaz. 
Fakat mademki bu çocuk tahsi
line devam etmektedir, hepiniz 
onun babasının yerine bir (divan) 
olması için çalışmalısınız. 

Şimdiki halde çocuğun bu 
kolejde diploma alması için dört 
beş ıene l&zımdır. Bu diploma 
İse küçük bir memuriyet bulmak
tan başka bir şeye yaramıyacak
br. Bnna mukabil benim :oğlum 
gibi . uk tahsil etse gene uzun. 
Hiç rilse dört beş ıene silre-
tektir ' Ben ıizin yerinizde 
olsaydım çocuğu burada b~
tak yerde lngiltereye göndenrdım. 
Oğlum Kevalram Londrada Da
rülfünundan avukat çıkmanın. çok 
kolay olduğunu t .min edıy~r. 
Müddeti tiç sene Ma~ ıse 
dört beş rubyeden rettır. 

Mavji bana dönerek sordu : 

ı · · mi ter· . - ngiltereye gıtmeyı . . . e 
tih edersiniz, yoksa tahsilinız 
htarada devam etmeyi mi ? 

lngiltereye gitmek kadar hot 
bulacağım başka bir teklif yoklu. 
l>arülf linun tahsilinde karşılaşb
hn ilk müşkülit cesaretimi kır
~b. Orada daha kolay bir mu
hite düşeceğimi zannediyordum. 
llinaenaleyh teklifi memnuniyet
le kabul ettim. Fakat avukat ola
~ yerde doktor olamaz mıydım? 

Büytık biraderim 16züm6 kati: 
-Babamız bu tuanura muha-

01111al, dilclcat içinde 

lifti; lSlülerle uğrq.::. J11amu.c late
mezdi. Sizi ( Baro ) ya ta..l,ıds "di
yordu. 

Brahmanda EÖze kanşh : 
- Filhakika bir doktorluk 

diploması sizi bir ( divan ) yapa
maz. Halbuki ben ve aileniz sizin 

divan olmanızı .steı iz. Ancak bu 
takdirdedir ki ıWcni%in &zerinize 
yükliyeceği vuıfeıer; yapabilirsi
niz. Unutmayınız k\ zaman süratle 

değişmekte n gittikçe pçleş· 
mektedir. 

Galata 
Erkekler için 

lngiliz 
'~ uşambaları 81/ Liradan 

2 itibaren 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

Muflon ile gabardin22 ı / 
Pardesuler 2 

'' 

Trençkotlar 13 1/ 2 

'' 
lngiliz biçimi 18 1 / 

Kostumler 2 ' ' 

Cihanşümul marka 

IDAROELBER& 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

27 1/2 Lira 

Y ansen Ehliyetsizmiş 
( Battuah 1 inci ıayfada ) 

Ankarada yapılmıı birçok bllyük 
binaların yıkılması llzımgelecektir. 

Fakat M. Yansen geçenlerde 
Ankara imar komisyo:ıuna gön-
derdiği bir mektupta ıu cOmleyi 
kullanmıştır ı 

"Şayet plAnim tatbik edilirken 
zemine uymıyan noktalar olursa 
bana haber veriniz, ıize daha 

1 kat'i bir pJan göndereyim. ,, 

'ı işte alakadarlar ve işten an-
hyacak mevkide bulunanlar nya-

l zi kat'iyeti haiz olması lAzım 

gelen bir şehir planında, sonra

dan sarf edilen bu (şayet) keli

mesinin yeri olamıyacağını ileriye 
sürmektedirler. . 

Diğer taraftan, İstanbul Be-
lediyesi geçenlerde İstanbulun 
plinı için beynelmilel şöhreti 

haiz olan Alman topoğrafya i· 
Hmlerindcm profesör (Hugershof)a 

müracaat etmiş, Mimar Yansen 

hakkında bazı rnalümat istemif

tir. M. Hugersbof bu mllracaate 
verdiği cevapta aynen fU sözleri 

söylemektedir: .. Mimar Yansen 

belki bir mimar olabilir. Fakat 

saha ve plln hususundaki bilgisi 

Amer:kayı keıefeden Kristof 
Kolomhun ilminden ateye 

geçemez. Bence onun yaptığı imar 

projeleri ihticaca şayan değildir.,, 

Aynca M. Y ansenin geçen gün 

Sahş 

buradan Ankaraya geçerken 1.
tanbul hakkında vcrdi;p hfiklim
ler de çok alelacele söylenmiş söa
ler kabilinden telakki edilmekte
dir. iki günlük bir tetkik ile koca 

l 
bir şehrin planı hakkında höküm 
verilemiyeceği kanaati izhar edil
mektedir. 

j Yüz Ellilik 
· Süleyman Şefik Arabis

tanda Mekik Dokuyormuı 

Berut, ( Hususi ) - Yüz elli
liklerden Süleyman Şefik h ugüa 
buraya geldi. Niçin geldiğini 
tahkik edemedim. Bu adam vak
tile Halepte vali idi. Kendisi 
iki kitap bastırmıştır. Bunlardan 
birisi ( Harpten evvel Suriye ! 
isimlidir. İkincisi de Arap mem• 
leketlerinin ıimdiki umumi seya .. 
setini göstermektedir. 

Süleyman Şefik Türkiyedea 
kaçtıktan sonra bir müddet 
Mısırda oturmuş, sunra Hicaza 
giderek Hicaz - Necit kuvvetleri 
Umum müfettişliğine tayin edil
mişti. Bugün de bu vazifeyi 
yapmaktadir. ----

Münhal Mual!imlikler 
lıtaobuldaki münhal muallim

liklere ait kadro dün Maarif 
Müdüriyetince ikmal edilerek 
Vekllete gönderilmiştir. Kadro 
bir haftaya kadar tasdik edilecek 
ve talebeler muallimsir kalau
yacaktır. 

Karaköy 
............................... 

Hammlar için 
Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 ı / · u, .... 
Mu,ambaiar ı ıt1bana 

Muflon ile gabardin21 '/ 
Pardesuler 2 ' ' 

ipekli 21 '/ 
Muşambalar 2 ' ' 

Çocuklar için 
lngiliz 41/2 Muşambaları '' Trençkotlar 81/2 

'' YUnlU 81/2 Paltolar ,, 
Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümler ve muşamba

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muşambaların mün-
tahap çeşitleri 
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ERTUGRUL 
MECBURİ ve 

Fi RSA TT AN 

MAGAZASININ 
KAT'İ TASFİYESİ. 

iSTiFADE EDİNİZ 

EMLAK ve EY;A~:!ANKA~ !LlN°ATI] IE!m!:z2iZ!VımA~PaU11111aRımııLD.1,;A:mı::ı&:.E!:R~..GS 
EMLAK VE EYT Al\ı1 BANKASI 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN: 
Satılık Arsa 

Esu Mevki ve Nevi Teminat 

ili Beyoğlunda Fatmahatun Ömeravni malıa1lesi Kışla 
caddesi 9-11 numarah 1147 m.m. kok kömürü 
imalAtanesi arsası. 2SO.-

1 - Balada yazılı emlak ıatılmak üzere müzayedeye vazedilmiştir. 

2 - Müzayede (kapalı ıarfla) icra edilecektir. 

3 - İhale birdir ve kat'tdir. İhaleyi müteakip bede1i peşinen tes
viye edilecektir. 

4 - ihale 16-11-1931 tarihinde Ankarada ld~re Mecli3imiz huzu
rile icra edilecektir. 

5 - Taliplerin 200 lira teminat mektubu veya o miktarda 
uktf depo ederek Ankarada EmJak Müdüriyetine veya İstanbul şu
bemize bilmüracaa bir lira mukabilinde alacakları şartnameyi teklif 
mektuplarına leffederek tarihi mezkura kadar Ankarada Umum ~ı11ü· 
dlldfıjilmhe müracaatleri. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok betler. Çünkü madeni maddeleri, foaforu, vitamini, çoktur~ Meme

deki çocuklar için yeg&ne bi• ııdadn·. fçindelci tarifeyi dikhatle okuyunu:ı. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
. P·Y ANGOSU 
Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 ,, 
1 

" 1 
" 1 ,, 

1 n 
1 " 1 " 1 ,, 

100 Mükafat 
100 ,, 
100 

" 100 ,, 
5 İkramiye 
5 " 6 ,, 

15 
" 60 
" 200 " 5,000 Amorti 

5,700 Adet 

( l,OOü ) 
( 1,000) 
( J,000 ) 
( 1,000 ) 
( 10,000) 
( 8.000 ) 
( 5,000 ) 
( 3,000 ) 
( 2,000 ) 
( 1,000 ) 
( 100 ) 
' 

4CO,OOO 
200,000 
150,000 
100,000 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,COO 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,COO 

120,000 
200,000 
500,000 

Gelecek Vapul'lar 
Andros Yunan, Marsilya, Pire 

Selanilrten. 

Afroditi İtalya, Genova Livur
no Napoli Mosina Katanyadan. 

Gidecek Vapurıar 
S~adet Türk, Ge~ibolu Çanak

kale Izmire. 
Daçya Rom~nya, Pire İsken

deriyeye. 
Asya Türfr, Mudanyaya. 
Bart:n Türk, Ereğli Zonguldak 

Barlın Amasra Kurcaşile Cide 
İnebolu Türk, Zolguldak İne

bolu Ayancık S!msun Unye Fat
sa Ordu Gireson Trabzon Rize 
Mapavriye. 

Samsun Türk, Zonguldak 
İnebolu Samsun Un ye Fatsa 

Gireson Trabzon Rize Hopaya 
Bandıma Türk Bandırmaya 

KARADENiZ POSTASI 

VATAN 
~~p.~~~4 Çarşamba 

gfinü aqamı Sirkeciden ha
rekette (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentah
ğma müracaatTel. 2 151 5 . 

J~~ 
,,~ 

.,l'UK 
ITRİYATI 

T ABIATIN MÜMESSILIDIR 
Yüksek zevklere kış 

baharı yaşatır. 

içinde 

3,340,LOOÖ 

·-·m• ._ . ._ ru>:~~~~~AS 
Patoog, Bakteriyolo&' il ı· Q TELİ Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehruısısı 

DO K TOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Tüı·be karşısında 
eski Hilaliahmer binasmdaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
T clefon lst. 2262'.! 

Dr. M. L U t f İ 16 şubat 932 tarihinden iti-

GÜLHANE SERİR~YATI baren kiraya verilecektir. _.Ta-_ 

MU AL L i M LE R l N DEN l liplerin Ankarad~. lst~ 
Dahili, ve intani hastalar Pasta salonuna muracaatlar1. 
Patolojik ve B!lkteriyolojik * M fi **'' wn 
mtıaycneler, icra olunur. D A• KUTl.EL 

Adres: Babıali caddesi r. • 
\'İlayet karş:sı 15 No. Cilt ve zührevi hastahklar tedavi-

Muayenehanıs Telef()n l.tanbıd 2321 
lkametglbıı ,. ,, 2236 hanesi. Karaköy büyiik mahallebici 

yanında 34 

T epinisani 2 

lslanbul ve izmlrde 

BOURLA BİRADERLER ve Ş5' 
BeJoğlu. Beyazıt ve lfadiltöyde 

s. A. T. i. E. 
Be~oğlunda 

o. T. T. A. ş. 

An karada 

T E L G A s 
VE ANADOLUDA 

UMUM IMJİYAZl.f SAJICll.ARINIZ 

·TELIFUNICE 
YENi 340 MODELlNI 

t TEŞRİNi SANİ 1931 TARİHİNDEN 
SİZE TAKDİME AMA DEDİRLER. 

Mevsimi n en mateltamll "'' modell olan bu alt 

OTOMATiK ISKALA 

-ADEMİ İKTİDAR, KUVVET ve GENÇLİK 

GLANDO ATİN 

DiKKIT: 

Erkeklerin bütün kudreti şebabe
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanın en meşhur profesörleri
nin uzun senelerdenberi dakik istih
zaratı kimyeviye ile tertibabnı elde 
ettikleri işbu deva akamet~ uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit kaffei emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi bbbiyesipe 
İrca eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. Her kutu derummda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: İstanbul Babçekap: No. 
37t "ZAMAN,, ecza deposudur. 
Başlıca eczanelerde satılır. 

Cilt ve zührevi hasialıklar M~lehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
•tanbul emrazı xUhreviye diapaıtS~ri ba~bel.ciml 

Ankara caddıesi ikdam Yurdu karştsnda No. 71 


