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' Belediye Otobüs lmti-
yazını Alcibilecek M·? 1 • 

Verilse Bile Otobüsçülerin 
Ödemesi Lazım 

. .., . 

İmtiyaz 
Ziyanını 

~, 
,. µ A .. 

.... 

6•1ıemehal bir lıal v• .fola gt1tirilmesi icap tJden 
Jehir otobüsleri 

Ankara 6 - ( Hususi ) lstan- cek olursa belediyenin kendi za-
bu~ Belediyesinin otobüs işletmek rarlarını tazmin etmesi lazım gel-
imb vazım almak için Dahiliye diğini iddia etmektedirler." 
Yek.aletine yaptığı müracaat tet- Diğer taraftan biz de belediye-
kik ol•muyor. ye müracaat ederek noktai na-

Anc. 'ik bu teklifin bir imtiyaz zarım sorduk. Şu fikri beyan 
şeklinde mi, yoksa diğer mües- ettiler: 

eeselerle beraber belediyeye de "Şayet, halkm otobüslerden 
otobüs işit ~mek müsaadesi veril- gördUğü müşkülabn giderilmesi 
me~ şe~l!nC: ~ mi çıkacağı henüz için belediyeye otobiis işletmek 
beıtı degıldır. müsaadesi verilirse belediye ucuz 

Otobüsçüler, eğer bu İf bele- otobüs işletm k suretile halka 
diyeye bir imtiyaz şeklinde verile- . faydalı olınağae çalışacaktır." 

··-------
Abdülhamidin Son Günle .. 

CUMA - 6 Teşrinisani 1931 

Servetimiz Nasıl 
Gidiyor? 

Geçen Bir Sene Zarhnda 
131,158 Liralık Plak 

Getirtmişiz. 

Geçen bir sene zarfında 
memleketimize ithal edilen dolu 

gramofon pliklannm adedi tamam 

(152,759) u bulmuttur· Gümrilk 
idaresince tesbit edilen kıymeti 
( 13J,815) liradır. Ayni müddet 

zarfında burada doldurulmak 

üzere boş olarak gelen gramo

fon plaklarının miktarı ( 358 ) 

dir. Gümrükçe kıymeti ( 343) 
lira olmak üzere kabul olunmuş
tur. 

~------------:--~ 
Holivut Yıldızının 

Hatıratı 
Amerika~olivut şeh

rinde, birço'k sinema yıldızları 
arasmda birinciliği kazanan 
Selma Hammdan istediğimiz 
habrat geldi. Dün de bunu 
karilerimize haber yerdik. Bu 
habratı yar~ndan itibaren neş
retmiye ba.şlıyacağız. Müteşeb
bis bir Türk kmnın gayesine 
v~ak i,çin tek başına atıl
dığı bu uu ... \..e:radan sonra ka
zandığı bu muvaffak netice 
ibretle okuamıya değer, ka
naatindeyiz. 

Hem bir roman, İıem bir 
ers. Nasıl t..?Uikki ederseniz 

Bayrak Merasimi 
- - --

ti Tefrikası M •• b .
1 

Bugün Tahtelbahirlerimize 
UDaSe etı e Sancak ~kilecek 

"Vakıt,, ın Ve Beyanatçısının Şu 
Sahrları Okumalarını Rica Ederiz 
"Vakıt" gazetesinde, AbdüJ

hamidin sermuhafızı Rasim Beyi 
ile (Vakıt) muhaı·rirlerinde,:1 _birin~n 
mülakatına ait satırları buyuk hır 
hayretle okuduk. Asıl hayretimizi 

. olan cihet bu tekziplerin 
mucıp ı 

Rasim Bey tarafından yapılması-

d B'z Rasim Beyin hiçbir za-
ır. ı , ~. . 

man hakikati inkar etmiyecegını 
çok iyi tahmin e~i~.imiz . için bu 
ifade ve tekzipler• ıupbeh buld~ 

·8 . leyh ( Yakıt ) gazetesme 
ınacna ' k .. 

çok aldandığını anlat~a ıçm 
imdilik atideki veçbile cevap 

ş . b oluyoruı:: 
vermıye ınec ur 

(V akıt) ın Rasim Beye atfddeP 
1 . biz de ma e 

yaptıg~ ı tekzip erı, 
d. ruz· 

beruadde tekzip e ıyo • . 
t - Eserin muharriri ~ı~a 

Abdiilhamıdın 
Şakir Bey, zaten 'dd" 
nmlıafıılarından olduğunu 1 ~a 
1ttmemiştir. Fakat Rasiın Beyı~ 

• d""lhaını· 
bile haberi olmadan Ao u 
d" h b .. 1 t kip edebil-ın ayahnı . oy e a 

1 
ınU· 

ıne!t, yalnız muhafız o mıya 
tevakkıf değildir. Esasen ınuhar· 
rir, eserin sonunda, bu tarihi 
adamın karanlık hayatını perde 
perde nasıl açtığını söyiiyecektir. 
Bunun için de biraz daha sabırlı 
olmak kafidir. 

2 - Abdülhamidin, sabık 

Abdüllıamidin başmuha/ızı 

Rasim Beg · 

( Prima Donna ) sı ( Amelya ) nın 

söylediği Serenadı Abdiilhamidin 
dinlediği gayet bariz bir haki
kattir . Bunu inkar etmek 
istiyenler Abdülhamidin busust 

doktoru merhum Atıf Beyin 

t defterterine mtiracaat ede· 
no 
bilirler . Bu not defterle-
. d tam ilç yerde Atıf 
rın e, b h . . bu meseleden a setmııtır. 
Bey 

1 
4 üncü sayfada ) 1 oevanl 

ltalyada yeni yapılan Sakarya 

ve Dumlupınar tabtelbahirlerimiz 

buglln öğleye doğru limanım•za 

~ gelmektedir. 
yeni geınilerhniz Dolmabahçe 

önünde deınirliyecekler ve öğle

den sonra bayrak çekilme mera· 

simi yapılacaktır. 
Merasirııe, başta Hamidiye ol-

duğu halde bir hafif filomuz 

ittirak edeeek, bnUin hUkfımet 
erkim ve asker! ümera hazır 

bulunacaktır· 

Lik Maçları 
Fener-Beşiktaş Müsabaka~ 

Tehir Edildi 

Lik m•ç]arı için tanzim olunan 

fikistüre göre bugtın Fener - Be· 

ıiktaı mOsabaka11 yapılması il· 
ıımgelmektedir · 

fakat, fcnerbahçe, oyuncula· 
rmdan bir kısmının maça iıtirak 

edemiyecek vaziyette olduğunu 
söy)iyerek maçıo tehirini iste

miştir. 

Bu ınlloasebetle bu mllsabaka 

bugün yapı)amıyacaktır. 
Fener bahçeliler Kadıköyün

deki futbol sabasmın açılması 

münasebetile bir müsamere tertip 
etmişlerdir. 

. ·'.:C 
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Hukuk Tarihi Müderrisi 
Ağaoğlu Ahmet Bey 

Cevap Veriyor 

Bir Kanuna Düşman 

Olabilmek için 

Mecnun Olmalıdır 

••Yeni Gün" gazesinde kendi
sine atfen neşredilen bir mlllikat 
münnsebetile Ağaoğlu Ahmet 
Beyden aldığımız mektuptur: 

"Muhterem gazetenizde bu 
mektubuma bir yer vermenizi 
lfıtfunuzdan rica ederim. 

11 Yeni Gün ,, gazetesinin salı 
günkü nüshasında bana buı söz
ler ve fikirler atfedilmiştir. Söz
lerim ve fikirlerim tahrife uğramıı 
bulunduğundan berveçhiati tashih 
olunur: 

1 - Ben İstanbul Darülfünu
nuna " Yeni Gün ,, gazetesinin 
söylediği gibi Hukuku Esasiye 
Müderrisi tayin edilmedim. Hukuk 
tarihi dersleri veriyorum . 

2 - Ben Fransada bir Ecole 
frans'tan bahsetmedim. Çünkil 
Fransada böyle bir müessese 
yoktur. ColJege de Fraıu,taen bah
settim. 

3 - Barem Kanunundan şu 
münasebetle bahsolundu. Muhabir 
dedi ki: Beğenmediğiniz " Barem 
Kanunundan bilistifade şimdi dol
gunca maaş alacak~ımz!,, Ceva• 
ben dedim ki: 

11 Aldamyorsunuz, Barem Ka
nununun icap ettirdiği tasnif 
benim tayinimden evvel vaki ol
muştu. Binaenaleyh Darülfünun 

bana ancak elinde bulunan miln
hal tahsisatı verebilirdi ki bu da 

beşinci derecede bir muallim 
tahsisahclır. Ayda yüz otuz lira 
kadar birşeyden ibarettir. 

Muhabir Bey bundan şu neti
ceyi çıkarmış. 

"Zaten Barem Kanunu aleyh-

Ağaoğlıı Ahmet B•g 
tarı olan Ağaoğlu Ahmet Beyi 
bu vaziyet, o kanunun b6tnn btt
tün düşman yapmıştır! ,, 

Muhabir aldanıyor: Ağaoğlu 
bu Kanonun aleyhtan olabilir. 
Nasıl ki Barem Kanununun aleyh
tarı idi ve bugOn de aleybtandır • 
Fakat bir Kanuna diişman ola· 
bilmek için mecnun olmalıdır ve 
hele bu cinayeti şahsi menfaat 
için irtikap etmek ~k adilik olur. 
Bu nevi mUtalealar elbette ki 
muhabir Beyin akıl ve hayaline 
gelmez. 

4 - Mütehassıs meseline ge
lince. Hakikaten ben Darülfünun
da teşkilat yapmak için bir mu ... 
tehassıs celbetmekteki hikmet ve 
manayı anılıyamıyonım. Bu mem
lekette Avrupanın ve Amerikanın 
muhtelif Darnlflloununda tahsil 
etmiş yüzlerce insan vardır ve 
bunlar muhtelif sistemde Darül
fünun)ann teşki1itına teferrilab 
ile vAkıftırlar. O halde sırf teşki
lat için bir mütehassıs celbine ne 
liizum vardır? 

Maksat Darülf ünwıumuzu can
landırmak ise - bu ameliyeyi ec
nebilerden beklemek yine Abestir.
DarUlfünun isminin de ifade et
tiği veçhile, bir ilim ve fen evidir. 

( Devamı 3 inci sayfada ) 

' 
Boyalı Şekerler 

----~---~---------

- Oğlum, aman, o ıekere ağzım ıUrme sakın. Boyahdır., 

zehirlenirsin. 
- Aman baba~ sen de annemin yUıUne a.ğz.ına ıilrme, uni? 



2 Sayfa SON POSTA 

,,-----------------------------------~~~ Halkın Sesi 1 
Kokain İptilası 
Karşısında .. 

Ko:\ain ve eroin kaçakçılıiı· 
nın artbjı ve bu iptill yü• 
ıünden ölenler bile olduğu 

hakkında kifl izahat nr· 
mi,tik. Bu hu•u•ta halkımızın 
fikirlerini de kaydediyoruz: 

IVecmettla 8. KGçUkayuofya llebmet
.-ı• mahalleel 27 

- Kokain, eroin, morfin, 
afyon ve esrar gibi zehirler in· 
ıanın kanını kurutur, ırkı tereddi
ye sürükler. Eskiden zengin bir 
medeniyetin ve refahın merkezi 
olan Çin bugün afyon iptillsın
dan dolayı uyuşmuı ~e dilnya 
medeniyetine kulaklarını bkamıı
br. Bu zehirlerle mOcadele et
meli, kullananlar ve kaçıranlar 
hakkında ıiddetli cezalar koy
malıdır. .. 

feflk Be1 ( Sirkeci Eakltehlr oteU ) 

- Kokain ve morfinin 6ldtı
rilcll tesiri yalnız bunlan kulla
nanların şahıslarında kalmaz, ço
luk çocuklarına da geçer. Mllp
telllar bundan vazgeçmelidirler. 
Geçmiyenlcrin akıbeti do ya top
tqı, yahut ölümdilr. 

~ 
9Clmll 8. ( Koska Tram,,.7 caddesi 17) 

- İnaanlan çıldırtan bu ze
hirle bütnn dünya ıiddetle müca
dele ediyor. Hnkümetimiz de 
bunlarla ehemmiyetli bir aurette 
mqgul olmalı, bu 6ldürllc8 ipti
il~ kaknnden a6kilp çıkarmalıdır. .. 

t.fumaa S.7 ( Fatfh Atpaun 102 ) 

· Doktorun tavsiyesile morfin 
kullanmak mecburiyetinde bulu
nanlar ellerine bir reçete alıp 
her eczaneden ayn ayn mor
fin tedarik ediyorlar. Sıbbiyye 
müdüriyeti morfine muhtaç olan 
hastalar hakkında ihtiyaçlanndan 
fazla alamamaları için bir tedbir 
ittihaz etmelidir. 

• AH S.7 ( Sıaltaa Bura a l>akkalfyeel U ) 

- Kanunlarımız bunlan tid
detle menetmiştir. Zabıtamız, ril
sumat memurlan bunlana mem
leketimize girmemesinde daha faz
la hassas ve uyanık olmalan li
amdır. Çiinkft bu mesele nnfaa 
liyasetimizi allkadar edea pek 
mühim bir iştir. 

ihracatı Teşvik için 
Romanya ve Yunanistan hn

kfımetleri bazı ihraç mallannm ih
racım prim vererek teşvik etmek-
ıtedir. 

İktısat Vekaletinin hariçte en 
~k rekabete maruz olan tütün, 
tiftik, liziim ve diğer ihraç mal-

· 1arımwn telViki için yeni formül
'er aradığı söylenmektedir. 

DABfLI BABBBLBB 
ŞEHiR iÇiN 

Beledi1Je 
Fidanlık 
Yapıyor 

Büyükderede tayyare hangarı 
arkasında Belediyeye ait ( 80 ) 
dönümlük çayırda şehir fidanlığı 
tesisine karar verilmiştir. 

İtalyadan getirilen fidan mü
tehassısı M. Bolovniya ile us· 
tab~ı M. Berardı şimdiden ora
da hazırlığa başlamışlardır. 

Şeftali, kayısı, gibi kaim ka
buklu meyvalarm da kum içine 
daldırılmasına başlanmıştır. Bel~ 
diye Avrupadan ve memleketin 
diğer yerlerinden cins meyva fi
danları getirtmektedir. Fidanlık
tan üç ıene sonra gUzel neticeler 1 
alınacağı ümit edilmektedir. 

Yardım Derneği 
Çocukların Bedava Mua
yeneleri Temin Edildi 

Kumkapıda ( içtimai Yardım 
Derneği) isimli yeni bir cemiyet 
teşkil ed:ldiğini yazmıştık. Cemi
yet azası dün akıam toplanmış, 
Kumkapı ve civarında bulunan 
(14) doktor da içtimada bulunmuş
tur. Bu içtimada Kumkapı ve 
Kadirgada birer çocuk muayene 
evi açılması kararlaştınlmıştır. 
Bu evlerde doktorlar cumartesi, 
aab, pe11embe günleri çocukJan 
bedava muayene edeceklerdir 

Bir Fabrika Yandı 
Fenerde Avram Efendinin is

kemle fabrikasından yangın çıkmq, 
fabrika kısmen yanmıştır. Sigor
talı olduğu için tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir Palto Meraklısı Yakalandı 
Dimitri isminde biri Taksimde 

Sıraselviler aparbmanı kapıcısı 
İbrahim Efendinin odasına gire
rek yorgan, palto, elbise ve aaire
yi çalarken yakalanmıştır. 

Bir Cürmü Meşhut Halinde 
Sabıkalı Hüseyin Üsküdarlı 

Fatma Nimet isminde bir hanı
mın 4 lirasım çalarken yakalan
mıştır. 

Bin Lira Toplandı 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Cümhuriyet bayramı münasebe-
tile dağıtbğı rozet hasılatı tesbit 
edilmiştir. Bu hasılat bin lira 
tutmuştur. 

Bu Küçüğü 
Tanıdınız Mı? İ N E G 0 L L O LE R .. 

Yunanistandan 
Alacaklarını 
• 

istiyorlar 
Haber aldığımıza g6re, lneg&l 

ahalisinden bir kısmı diin Türk -

Yunan Muhtelit Mahkemesine 
mllracaat ederek Yunan hükQmeti 

aleyhine bir daya açmışlardır. 
İnegöllüler bu dava De Yunan 
htıkumetinden ( 20 ) bin lira iate
mektedirler. 

Davacılar mahkemeye verdik
leri arzuhalde, lnegölün işgali 
esnasında Yunan kumandanlanmn 
kendilerine imzalı senetler vere
rek zahire aldıklannı, fakat bun
ların bedelini &demediklerini ya
maktadırlar. 

Koli işleri 
Posta idaresi Müşkül 

Vaziyette Kaldı 
Posta ve Telgraf Umum Mii-

t"otoğrat muhabirimiz dnn ' dürlüğü Beynelmilel Posta lttiha· 
bize bu resmi getirdi. Bu, aızın dı Merkezine müracaat ederek 
çocupnuz mudur ? Anne ve ba- hariçten Tilrkiyeye gönderilecek 
basına ıonıyoruz. Eğer çocuğu- kolilere bir orijinal fatura rapbnı 
nuzu tanıdınızsa bu gazete ile 
beraber idarehanemize geliniz ve bildirmiştir. Faturasız gelen koli-
kendiai için hazırladığımız ft ler kabul edilmiyecektir. Bunun 
Bankaaı kumbara bedelini l<ktfen sebebi, son zamanlarda faturasız 
alınız. koJilerin postanelerde birikmesi 

* ve muameleyi güçleştirmesidir. 

456 numaralı nüshamızda çı
kan fotoğrafın sahibi Galatada 
cevahirci çıkmazında (21) numa· 
radapoturan Cavit efendi dün 
matbaamıza ıelmiş, hediyesini 
almıştır . 

Bir Beygirin Kamı 
Parçalandı 

Sirkeciden Silivriye !itmekte 
olan 18 numaralı bir kamyon 
Aksarayda Alinin idaresindeki 
yük arabasına çarı: arak parça
lamıştır. Arabacı Ali başından 
hafifçe, bir beygiri de karnından 
ağır surette yaralanmıştır, 

Fakat şoför bu gürültü ara
sında bir kolayım bulup kaçmıştır. 

Baldızmı Tehdit Etmiş 
Galatada Rus manastınnda 

oturan Zeynelabidin isminde biri 
baldızı F ehime Hanımı ölümle 
tehdit etmiş, yaka!anmıştır. 

On Beş Ki'i Kazanmış 
Geçenlerde Adliyede mübaşir

lik imtihanı yapılmış, 40 kişi gir- · 
mişti. Bunlardan (15) kişi muvaf

fak olmuştur. Münhal yerlere ta
yin edileceklerdir. 

Esnaf Tarifeleri 
Belediye verilen eanaf tanfe

lerinin tasnifine baılamıtbr. Son 

rünlerde yeniden dükkan açan
lar da tarifelerinin tasdikı için 
belediyeye müracaat etmiye bq

lamışlardır. 

Bir Fabrika Açılacak 
Çekoslovakyalı bir mali grup 

memleketimizde çok kullamlan 
şeffaf ve renkli ambalaj kAğıtla
rıni burada yapmak üzere bir 
fabrika açmıya teşebbüa elmİf 
ve alAkadarlarla temasa geçmiştir. 

Teşrinisani 8 
il 

Günün Tarihi 

Öksüz Çocuklara 
Yardım Ediliyor 

Balkan Konferansının dağılacaj'I 
rtn ln~ltere Sefarethane.inde gü.,. 
dib •• gece verilen üç müumereden 
toplanan ( 2,000) Urahk buılat dün 
S.flre Leydi Klark tarahndan Beledl-
1• Reia Muavini Hamit Beye gönde
rilmfttlr. Sefire evvelai giin Himlt 
Beyle beraber Süt Damlasını, Kalender 
ÔluOs Yurtlarım gezmİf öksüz ,.. 
kimaeala çocuklarla yakından allka
dar olmuttur. Bu paradan Süt Dam
laaı, Kalender Yurdu, Darftlicczc ve 
Üirgeme Derneğile Hillliahmere ilçer 
yOa lira, Şehir yab mekteplerine 
(SOO) lira verilecektir. Bunların mak• 
buaları Belediyenin tefekkür mektubu 
Ue birlikte aefire cenaplanna göll
derilecektir. 

Bir Katil Mahkllm Oldu 
Refet iaminde biriai geçenlerde 

Galatada bir meyhanede Halim ia• 
mlade bir hamalı CSldürmOft Meh· 
met lamlndeki bekçiyi de yarala mııb. 
I>On Aju Ceza mabkemeal bu dava• 
ya bakmıt ve katili 6 aene, bir ay, 
bet ıiin hap•e mahlr6m etmitt:b. 
Katilin yaşı henüz on betial geçme
ditl de anlatılmıthr. 

Maarif Vekili 
Ankara, 6 (Hususi) - Maarif 

Vekilinin bu akşam teftiş içi&ı 
lzmire gitmesi muhtemeldir. 

lngiliz Lirası Na Halde? 
Dün Borsada lngiliz liruı 

95, 18 frank olarak açılmıt 793,50 
kU11Jfla kapanmııtır. Frank 12,06 
ile açılmıı ve ayni fiatle kapan
DUfbr. Dnn borsada 3950 lngilüı 
lira!I sablmıtbr. 

Arap Kadri Mahkemede 
Mahut -bılcalalarclaa Ar.p 

Kadri Galatada polis memur!arını 
hakarete yeltenmiş ve sulh ceza 
mahkemesi katiplerine de rUıvet 
isnat etmiştir. Kadri tevkif olu. 
narak mahkemeye sevkedilmiştir. 

Hicaz Altın Çıkarmıyo!' 
Hicaz hnkumetiHicu •e Ne

citten altın ve albn qya ihracım 
yeni bir kanunla kat'ı aurette 
menetmiıtir. 

iRTiHAL 
Şehrimizin maruf tüccarların

dan, ve Girit eşrafından Ali Va
fi Beyefendi Şişli Sıhhat Yurdun
da kendisine yapılan mOdavattan 
sonra rehayap olamıyarak dün 
i)ileden sonra irtihal etmiştir. 

Bugünkü Cuma günü saat 1 
de Kuruçeşme camünde cenaze 
namazı badeleda Kuruçeşme kab
ristanında metfeni mahsusunda 
vediai baki gufran edilecektir. 

Cenabıhak ailei kederdideai .. 
ne sabrı cemil ihsan buyursun. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tüccar J 

/ 
~ 1 : Hasan B. - Pazar ola tBccar 

•a11... Ellerini cebine koy31UJ, aç qağı, 
bet yukan .. dolqıyonun? 

2 : Hasan 8. - Yoku fakirler gibi 
aeıı de mi üıüyo raun? Biru kızıtmak 
için mi geıi-niyora un? 

3 : Hasan B.- Bak, senin duvardaki 
clereceye... Hararet glinden gine dfi. 
ıüyorJ 

4 ı Tiiccar - Hasan Bey, dereceyi 
bırak... Hararetle İngiliz lirası da düşil
yor, bizim itlerde de hararet kalmı) or t 
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Her gün 
--~----

ç,·ocuk Vef iyatından 
Evvel 
Ana Vefiyatı J 

Zaman zaman çocuk vefiyab 
etrafında gürültü yaparız. Ço~~k
larunızın yüı:de kırkı, altmışı olll· 
for diye tepinip duruyoruz. Fa
kat bir de ana vefiyata var, 
bunun ismi bile ortada yok ... 

Bizde doğum sebebile ölen 
anaların istatistiki malum değil •• 
AtDerikada her sene doğum sebe-

'bile ölen anaların miktarı (20,000) 
:dir. Bizde ne kadadır? Orasını 
t.Allab bilir. Yalmz senede (20,000) 
ana ölen memlekette hastanelerin 
nıiktan dünyadaki hastane mik
tanam fevkindedir. 

İngilterede (951) hastane, Çin
de, · (750) Cenubi Amerikada (70), 
Kanadad~ (547), Fransada (494), 
Avustralyada (402), ltalyada (340), 
Holandada (307), Japonyada (196) 
l.veçte (140), Amerikada _(6,694) 
tür. Bütün dünyaya nısbeten 
bukadar çok hastanesi olan, ... ka
dınları doğumdan evvel, dogum· 
dan sonra takip edecek teşkilat
ları olan bir memlekette bu yüz-
den ölen anaların miktan 
(20,000) ise, hastane miktarı 
kırkı tecavüz etmiyen Ttlıkiyede 
bu adedin derecesini tahmin 
etmek gllç değildir. 

Kadınlarda doğum yüzünden 
ölür J , cehaletten ba,ka birşey 
değildir. Doğum kadar tabii bir 
hadisede ölüm tehlikesi yoktur. 
Kadın bu yüzden ölüyorsa hamil 
esnasında tıbbi kontrol albnda 
değildir, demektir. Albominden, 
lohusa hastalığından bu devirde 
insan ölemez. Bu vefiyahn önüne 
geçmek için, Ana klinikleri aç-
mak, kadınlan 9 ayhk hamil es
nasında tıbbi teftiş ve muayene 
altında bulundurmak IAzım«lır. 
Hamilden sonra da mahalle kli-
niklerinin bunlan ve çocuklarını 
takip etmesi icap eder. 

Y nlnız çocuk vefiyab ile değil, 
ana vefiyatı ile de uğraşmak la-
zım. Bu ötekisinden daha az 
ehemmiyetli bir mesele değildir. . 
.. c\ğaoğlu Ahmet 

Beyin Cevabı 
( Ba4tarafı 1 inci sayfada ) 

ilim ve fennin inkişafa ve Darül
fü.:rnnun çerçevesini aşarak muhite 
ıira~reti için iki şarhn mevcut ol-

ması lAzımdır: 
5 - İlme hürmet 
6 - ilim aşkı 
Bu iki ruhu ami1, canlı ve 

nıüessir olmadıkça i!im teessüs 
ve inkişaf edemez. Fakat bu 
ami ileri bizim ruhumuza n?fhe· 
debilecek lsadan bir ecnebı t~
nımayorum ve böyle bir e~~~bı· 
ııin mevcudiyetine kail degılim. · 
Bu ameliyeyi biz ve yalnız bız 
)'apabiliriz. fık. 1 · . 

r. .. terim ye ı ır erım. 
şte soı 

B . . d bana atfolunan 
unun harıcın e fik' 1 

bUt" d'w r sözler ve ır er 
un ıge d' Bu 

fazla ve fuzuli ilaveler •
1
r· b'l 

•ı,. . nı anıya ı
laavelerın de manası l basına 
inek için yazının ser av 
bakmalıdır. ''Ağaoğln Darü\~·İu· 
na da tenkit ve itirazla ge 

1 
" 

Düşününliz: Tramvayda yand~: 
bir genç sokuluyor, Hocam Y 
L· or ce~ 
uıtap ediyor, sualler soruy .' 
l'aplar arıyor ve nihayetünnı~ay~ 
•nlaşıhyor ki bu gencin e~.dı.ş~sı 
.. hakikati öğrenmek degılmış · 
Aldığı cevapları başka kalı~la~a 
lokarak ortahğı bulandırmak ıroışl 
/\. genç Efendi: Sende de bu ru~ 
baki iken bu ınem!ekette i.lim - kı 
hakikat onun m esnedidir ~ t eesJÜS 
'dehilir mi? 

Gğaoğlu. ahmet 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Napoleon Bonapart iradesi 
kuvvetli bir adamdı. Dünyayı fethet
miye karar verdi, bu karar · onu öyle 
heyecana düşürdü ki, bayatını tehli
keye koyarak binbir müşkülle çar· 
pıştı. Fakat hesabı bozuktu. iradesi 
onu uçuruma sürükledi. 

2 - Amerikayı keşfeden Kristof 
Kolomp iradesi kuvvetli bir adamdı. 
Ne yapacağını biliyordu. O azim 
ile yola çıktı. Ölüm karşısında bile 
yılmadı.. İnıanıara yeni kıt'alar 
keıfetti. 

• 
irade 

3 - Telefonu keşfeden (Graham 
Beli) iradesi kuvvetli bir adamdı. Bu 
adam zekiaını, irade.sini, meharet ve 
kudretini hep ayni noktad11 tekaif 
ederek çahıtı ve bize telefonu hediye 
etti. Büyük adamları büyük yapan 
fey iradeleridir. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

lstanbul Gibi izmi:rde de Belediye ile 
Viliyetin Birleştirilmesi Düşünülüyor 
İzmir Belediye Reisine Ademi İtimat Reyi Verildi 
İzmir, 6 (Hususi) - Şehir 

Meclisi azası evvelki gün Hallt 
Fırkasında bir grup içtimaı yap
tılar. Öğrendiğime göre bu içti
mada belediyenin İş Bankasm-

dan istikraz ettiği ilci milyon lira 
meselesi görilşülmüştür. 

Azadan bazıları Reis Sezai 

Beyi şiddetle tenkit etmişler ve 
bu arada "Bu para milletin yok-

Bir Rapor 

luğu içersinde tedarik edilerek 
belediyeye verilmiştir. Fakat 
yersiz sarfiyatta bulunulmuştur. 

Parayı sarfedenler tazmin etıne
lidir.,, demişlerdir. 

Bundan sonra itimat meselesi 
reye konmuş ve Sezai B. { 1 1) e 
kartı ( J 2) ademi itimat reyi al
mışhr. 

Sezai Beyin bu vaziyet karşı-

Hukuk Mektebinde 
Harici Ticaret Nasıl inkişaf Başvekil Dün Bir Nutuk 

Edebilir ? Irat Etti 

Ankara, 6 ( Hususi ) - İktısat 
Vekaletine verilen raporlarda ha
rici ticaretimizin inkişafı ve mem· 
lekette ihracat kredisinin tesisi 
için Ticaret ve Sanayi Odalan 
birlikleri yapılması zaruri görül
mektedir. 

Vekaletin hu raporları tetkik 
ettirt:rek mühim kararlar alması 
muhlemeJdir. -----Devlet Bankasmda 

Aııkara, 6 (Hususi) - Dev
let Bankası yakında lstanbulda 
bir şube açacakbr. Bu şube mü
dürlüğüne Ziraat Bankası muha
sebe müdür muavini Sait B. tayin 
edilmiştir. 

Sinema Biletlerini Atmayuuz 
Sinema müşterilerinin biletle

rini oyunun sonuna kadar muha· 
faza etmeleri ve memurlara arzu 
edildiği zaman göstermeleri sine
malara tebliğ olunmu,tur. 

• • 

Ankara, 6 (Hususi)- Buradaki 
Hukuk mektebinde dün son sınıf 
mezunlarına merasimle diploma
ları dağıtıldı. Merasimde hazır 
bulunan Başvekil İsmet Paşa 
bir nutuk irat ederek gençlere 
tecrübe, ilim ve seciye tavsiye
tlinde bulundu, TürkUn en büyük 
vasfı hakikatleri olduğu gibi gör
mek' ve bu vaziyet karşısında 
l!zımgelen tedbirleri derhal ce:.;a

retle almak olduğunu söyledi. 

Balkan Konferansı
nı Tenkit ediyorlar 

Balkan Konferansı esnasında 
Şehrimizde bulunan Yunm meb
uslarından M. Makkas Atinada 
yazdığı bir ınakalede konferansı 
tenkit etmiş,terakki edeceği yerde 
geriye adıın attığını söylemiş, 
yalnız Türk .. Yunan dostluğunun 
takdir bulduğundan bahsetmiştir. 

/STER iNAN, İSTER 

sında istifa etm"8İ lizımgelmek

tedir. Mesele Dahiliye Vekaletile 
Fırka Umum Katipliğine yaııl
mıştır. 

Diğer taraftan Halk Fırkası 

burada da vilayetle belediyenin 

tevhidi fikrindedir. Bu fikir 
kabul edilmediği takdirde bele-

diye reisliğini meclis azasından 
biri yapacaktır. Adnan 

Kokain Faciası 

iki Küçük Çocuk Zehir
Jeuerek Öldü 

Kahire ( Hususi ) - Burada 
ınaruf tfitün tacirlerinden İbrahim 
~adı~ ~eyin beş ~aşında bir oğhı 
ıle ıKı yaşmdakı kızı sokakta 
oynarlarken yerde şekere benzi
yen birşey bulmuş1ar ve yemiş
lerdir. Fakat biraz soı.ıra ikisi de 
zehirlenerek ölmüştür. 

Yapılan tahkikat · neticesinde 
bu maddenin kokain olduğu ve 
bir kaçakçının takip olunurken 
bunu sokağa attığı an!aşılınıştır. 

300 istizah Takriri 
Paris, 5 ( A. A. ) - ParlA· 

mentonun 12 teşrinisanide açıla
cak olan sondan bir evvelki 
içtima devresi birkaç ho.fla devam 
ettikten sonra sene nihayetine 
kapnacaktır. 300 den fazla istizah 
tnkriri tevdi edilmiştir. 

Yine Tekzip Edildi 
Atioaden gelen bir telgrafta 

Türk - Yunan - Belgrad ittifakı 
yapılacağı hakkındaki haberleri 
Yunan Hariciye Nazın da tekzip 
etmektedir. 

İNANMA! 
Türk mekteplerinden birinde okuduktan 

sonra, Fransızcasım daha mUkemmelleştirıoek 
maksadile Dam Dösyon Fransız mektebine 

izinli yazıldıktan sonra tekrar mektebe kabul 
edemiyeceğini söyledi. 

giren bir Türk kızı, geçen gün eskiden tanıdı
ğı Tiirk mektebi müdürüne miiracaat ediyor: 

- Efe:ıdim, diyor, bilirsiniz ki lstanbulda 
uz~'da:ı bir akr3bamdan h:ış1;a kimse yok. Bu 
hafta onlara mis:ıfir gitmek istedim. mektep
teıı izin aldım, çıktım. Fakat evde kimseyi 
bulamadım. Mektebe döndüm. Mektep müdi
resi beniın için tabe~a ç,kmadığını, bir defa 

Sokakta kaldım. Düşündüm. Nereye gide·_ 
bilirim. Aklıma siz geldiniz. Bu akşam için 
mektebinizde yatmama müsaade eder misiniz ? 

Mektep müdürü bu eski talebesini memnu
niyetle kabul ediyor. 

17 yaşında kimsesiz bir Türk kızını sokağa 
atan bir ecnebi mektebine hala çocuklarım 
teslim eden ailelerin hareketlerindeki İsa bete 
ve bu mekteplere çocukların teslim edilebile-

! ceğin~, artık, 

/STER iNAN, İSTER iNANMA! 

Sözün 
Spor 
Sinema 
Ve Gençlik 

.Sayfa 3 

Kısası 

... ---------- P. S, 
Bir Darülfünun1uya sordum : 
- En çok sevdiğin.iz meş-

galeler nelerdir ? 
iki kelime ile cevap verdi: 
- Spor, sinema. 
Bende bu cevabm basıl etti-

gı fena tesirin kökleşmesine 
mani olmak için hemen izah 
etti: 

- Anlamıyorum. Bazıları 
gençJiğin sporu ve sinemayi 
sevmesine niçin kızıyorlar ? Ben 
Darülfünunluyum. Büsbütün cahil 
bir genç değilim. Bu meseleyi 
kendime göre düşünüyorum. 
insan bedenden ve zekadan 
mürekkeptir. Vücudun zevki ve 
inkişafı için spor bire bir. Es
ldden çocuklar ve gençler balık
yağı içerlermİ§. Spor, bu sun'i 
ilaçtan bin kere daha tatlı ve 
faydalı. Sinemaya gelince: Bun-
dan lla bir mektep tasavvur 
edemiyorum. Film gaieteleri, in
sana, müşahhas ve mücessem 
olarak, tarihe, coğrafıyaya, ka· 
vimlerin hayabna, medeniyetlere 
dair birçok faydalı malumat 
veriyorlar. Filimler, muhayyileyi, 
zekayı, iradeyi terbiye ediyor ; 
bizi hakiki hayatla herglin doğ· 
rudan doğruya temasa getiriyor. 
Okunması eiıem olan bazı ki· 
tapları istisna edelim, fakat, 
artık, ayaklı kütüphane olmak 
devri geçti sanırım. Vücut için 
balıkyağı ne derece ağırsa, 
ruh için de kitap öyle. Spor ve 
sinema, beden ve zekA terbiye
sinin en canla iki vasıtası. Bu· 
nuo için, biz gençler, sporu ve 
sinemayı seviyoruz. 

Dedim ki : 
- Spor ve sinemanın fayda· 

larmt söylediniz. Pek doğru. Fa
kat spor eskiden de vardı ve 
sinemanm yerini bazı re.simler ve 
fotoğrafiler az çok tutuyordu. 
Bununla beraber, şu dünyada 
hakikaten iz bırakmış büyük 
simalar , bütün faziletlerini 
spordan ve resimd~n almış kim
seler değildir. Sinema hayatın 
fotoğrnfisi d ir. Peki. Fakat haya• 
tın izahı mıdır 1 Her dakika, 
her saniye, gözlerimin önünden 
hayatm panoraması geçiyor. Sey-
retmek kafi değil, anlamak ve 
izah etmek te lazımdır. Unutmıya
lım ki Zaro Ağa Galatasaray 
şampiyonu değildi v~ filozof 
Kant, malumatını sinemadan öğ
renmedi( 

Cinayet 
İzmirde Bir Tütün Şirketi 

Müdürünü Öldürdüler 
Jzmir, 6 ( Hususi ) - Geri 

Tabako tütün k.umpanyasi ikinci 
müdürü Hüsametlin Bey köyler
den lülün mubayaa ediyordu. 
Seferihisarda Hasan namınd::ı biri
nin tütüulerini mubayaa ederek 
parasını verdi. 

Hüsamettin Bey otomobiline 
binerken Hasan ateş etti ve 
Hüssameltin B. iki yara alarak 
derhal öldü. Hasan üç el daha 
ateş ederek köyiü Mahmut ve 
şoför Fahriyi de iki.şer yerinden 
yaraladı. 

Katil Cumaovasındaki evine 
iltica elti. Jandaı mal ar evi mu
hasara eitiler ve Hasanı yakala
dılar. 

Hadisenin sebebi hakkında 
kat'i malümat yoktur. Bir habere 
göre Hüsamettin B. tütünler
den fazla ıskarta çıkarmışhr. 
Hüsamettin B. tütüncüler ara• 
sında mühim bir şahsiyettir. 

Adnan 
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Ankara Mektubu 

Ankaranzn 
Cumaları 
Nasıldır? 

Ankara, ( Hususi ) - Anka
raya yeni gelmiş bir arkadaşla 

cuma günü pastahanede oturu· 
yorduk. Bir iki saat birbirimizi 

• 
braş ettikten sonra arkadaşım 
dedi ki: 

- Yahu bütün cumayı bu 
pastahanede mi geçireceğiz. Gi
dip bir eğlenelim. 

- Buradan çıkıp ne yapaca
ğız? işte güzel güzel oturup eğ
leniyoruz. Hem buradaki eğlen-

ceyi hiçbir yerde bulamayız, de
dim. 

- Alayı bırak ta söyle bir çı
kalım, Ankaranın nasıl eğlendi
ğini görelim. 

- Aman efendim aman, An
kara cuma günleri ne eğlenir, 

ne eğlenir bir görsen. Muhak
kak ki dilnyanın hiçbir tarafında 

tatil günleri, Ankaradaki kadar 
neşeli ve eğlenceli geçemez. 

Çünkü Ankaradaki kalabalak 
hem eğlenmesini çok iyi bilir, 

hem de Ankarada eğlence yer· 
ileri pek çoktur r 

Alay ettiğimin farkına var
mıştı. Ben devam ediyordum : 
Ankaradaki evliler cuma günleri 
evlerinden çıkmaılar. Evlerinde 
kendi aralarında eğlenirler. Gra
mofon çalıp dansederler, poker, 

briç oynarlar. Bunların pek ki· 
barlar cumaları Ankarapalastaki 
çayh danslara giderler. Giderler 
amma orada eğlenip eğlenme

dikJerini Allah bilir. Geçen kış 

üç defa ben de gittim. Orada her
kes cansız birer manken gibi ma
saların etrafında vaziyet alıp du

durlar. Vücutlarda hareket ve in
hina yoktur. Şakrak bir kadm 
sesi duymak bile kabil değildir. 
Kibar sosyetenin böyle geçeceği 

zehabındadırlar. Herkesin gaf yap· 
mak korku ve endişesiJe en ta· 
bi1 hareketlerinde bile bir şaş

kınlık ve gayritabilik vardır. An· 
cak bir iki çift danseder. Öteki
ler seyirci vaziyetindedirler. 

Hele zavallı bekarlar, cuma
ları ne yapacaklarını şaıırmış 

vaziyettedirler. Eğer kendi ara· 
larında bir poker partisi, bir içki 
Alemi, bir gezinti tertip edeme
dilerse haraptar halleri. Çünki 
ne bir eğlence yeri, ne bir muzik, 
hiç, hiçbir şey yoktur. Gerçi 
ıimdi at koşuları ve ufak tefek 
spor hareketleri var amma, nakli
ye vesaitsizliği bunların da zev· 
kini kaçırıyor. Eğer Ankaranın 
en meşhur caddesi olan Kara· 
oğlana çıkıp bir aşağı bir yukarı 
dolaşayım da, gözllm gönlüm 
açılsın dersen kesif bir kalaba
lıkla karşılaşırsın 1 Bütün dnk
kan çırakları, vekilet hademeleri, 
ameleler, işsizler ve güçsüzler 
caddeyi kaplamıştır. Hani cuma 
günleri Y enicami avlusunda 
bambaşka bir kalabalık vardırya. 
Ankaranın en meşhur caddesi 
cuma günleri tıpkı böyledir. 

Ben izahatıma devam ediyor
dum. Arkadaşım hemen vaziyeti 
kavramak dirayetini gösterdi. 
" Akşama kadar, buradayız de
sene ,, dedi. Ve garsona ıes· 
,endi: 

- iki kahve daha getir bize. 
Sabahattin Reşit 

- - - - ===-::s 

MEMLEKET HABERLERİ Yeni Neşriyat 

~~==~~~~:m:B2lmammmm~~~~~~~~~~~Almanyado 

E endim, Ekseriyet ok 'Siyası 

lzmir Şehir Meclisinin İlk içtimaı 
Kaldı Garip Bir Şekilde Yarıda 

İzmir ( Husu
si ) - Aylar
dan beri tatil 
devresinde bulu
nan şehir mec
lisi kış devre
sinin ilk içtima· 
ını aktetti. Saat 

tam on yedide mec· 
lis salonunda ri
yaset mevkiini 
belediye reisi Se
zai bey i~gal etti. 
Ve aza adedi 
sayıldı: 

Yirmi bir ..• 
Ekseriyet ha• 

sd olduğundan 
içtimaa başlam
Jabileceği Sezai 
bey tarafından azaya tebliğ edil
di. Meclis azasından bir kısmı 
ellerinde. kahve fincanlan ve si
garalar olduğu halde eski zabıt
ları dinlemeğe başladılar. Zabıt-

ları Avukat Mllnir beyle Benal 
Nevzat hanım okuyordu. Bunlar 

okunurken azaların başka şey· 
lerden bahsettikleri nazarı dik-
kati celbediyordu. Zabıtların o
kunması bittikten sonra encümen 

• 

cak yedi kişi 
toplanmışb. Diğer 
azalar görünürde 
yoktu. Bundan 
anlaşıldı ki diğer 
azalar bu beş 
dakikalık müd-

detten istifade e
derek meclisi ter-
ketmişlerdi. Bit
tabi bu vaziyet 

karşısında içti
maa devam im-

kanı kalmadı ve 
meclis dağıldı. 

İzmir ıehir 
meclisi azalan ne

dense içtimalan 
lzmir Şehir Meclisi içtima halinde külfet addede-
intihabına geçilecekti. Reis Sezai rek devam etmiyorlar. Bu de-
bey intihabat yapılacağım tebliğ vamsızlığın, meclis azalarile be-
ettiği zaman azadan bir zat abldı: lediye reisi arasındaki fikir ayn-

- Efendim, sigara içilmesi lığından ileri geldiği söyleniyor. 
için içtimaa be~ dakika ara ve- Eğer İzmir belediyesi bir iş gör-
rilmesini teklif ediyorum. Diğer mUyorsa, bundan mütevellit mes'-
azalar arkad~lannın bu buluşunu uliyet ve kabahatin milhim bir 
tasvip ettiler. Sigara dumanile do- kısmda azaların lakaydisinde 
lan salon bu suretle boş kaldı. aranmak icap eder. lşte İzmir ıe-

Muayyen olan beş dakikalık hir meclisinin ilk içtimaı ..• 
müddet bittiği halde salonda an- Adnan 

lzmirde At oşulclrı 
• 

Bu Sene Ecnebiler Ve Bilhassa lngilizler 
Büyük Bir Alika Gösterİy1>rlar 

lzmir, (Husu
ıl ) - Sonbahar 
at koşularına bu 
ıene bliylik bir 

ehemmiyet atfe
dilmektedir. Ya
rıı ve Islah Encn
menının teşeb

bilsile Kızılçullu 

koşu sahası ge
nişletilmit ve ye
niden betonarme 
triblinler yapıl· 

mıştır. Bu suretle 
lzmirin koşu sa-

hası Tllrkiyenin 
en iyi sahaların

dan biri olmuş· 

Baytar MtıdOrO 
Adil. Emlak Ban
kası Muhaberat 
Şefi Şevki Bey
ler... Yakında 

bathyacak olan 
yarışlarla ı-shri
ınb.deki ecnebiler 
de ciddt ıurntte 
allkadar olmuş· 
lardır. Bu cllmle
den olarak bura· 
da bulunan bir 
kııım İngilizler 
tarafından Lond
radan dört kry-

1 metli hayvan ge· 

tur. lzmirde geni yaptırılan koşu mahall 

tirilmiştir. Bu 
hayvanlardan bi
ri 16000 lira 

Sonbahar koşuları heyetini şu ye Müdilrü Tahsin, Evliya zade kıymetindedir. 
zevat teşkil etmektedir: Refik, Hacı Davut zade Rahmi Y anşlar halk arasında da 

karşılanmak-Sabık · Hilaliahmer Cemiyeti Eczacıbaşı Ferit, Bahnumcu zade Şimdiden alAka ile 
Reisi Hllsnü, Muhasebe! Hususi- Hakkı, Ziraat MUdilril Zühtü, tadır. 

Veni Bir Gazete 
Konya, (Hususi)- Burada e•

Yelce iki defa intişar edip birer 
gün ömür stiren (Zaman) gazetesi 
yakında münderecatile herkesi 
alakadar edecek bir şekilde Ba· 
balık gazetesi idare mllddrü Na
zım Beyin idaresi altında İntiıar 
edecektir. 

Mersinde Bir Fabrika 
Mersin, ( Hususi) - Şehri· 

mizdeki tacirlerden birkaçı bir 
araya gelerek yeni bi~ , çeltik 
fabrikası kurdular. 

Bandırmada 
Sporcular Midilliye Bjr 
Seyahat Yapmak istiyorlar 

Bandırma (Hususi) - Şehri
mizdeki İdman Yurdu gençleri bir-

kaç futbol müsabakası yapmak 
arzusi)e Midilli Adasına bir seya
hat tertibine karar vermişler ve 
vilayete de müracaat etmişlerdir. 

Vilayet bu müracaati Dahiliye 
ı Vekaletine bildirmiş, fakat henilz 

Adnan 

IBandırmada Sis 
Bandırma, (Hususi) - Geçen 

gece gayet kesif bir ıis tabakası 
büUln ıehri ve civarını istilA 
etmiıtir. Sis akşam üzeri aaat 
3,5 raddelerinde Boğazdan ile
riliyerek ıaat 4,5 ta bütün ıehri 
sarmış ve gözglS:ıll görmez bir 
ıekle girmiştir. Saat gece 11 
aıralarında siı yavaş yavaş çeki-
lerek meydanı boş bırakmıştır. 

cevap gelmemiştir. Sporcularımız 
bu cevaba intizaren ekzersizlerine 
devam etmektedir. 

Fırkalar 
Almanyada •iyH1 fırkalarm prorr-. 

Janı Yaun Habip Edip ffatı 1 liradır. 

Almanya, muhtelif ve mütezal 
ıiyuf kaynaşmalara sahne olaa 
bir memlekettir. Harici müşkül• 
leri yetmiyormuş gibi, dahilde 
fırka kavgaları hiçbir memleket• 
te görülmiyen bir dereceye var-
mıfbr. Bu itibarla iktidar mev• 
kiinde bulunan fırka daima ekal· 
liyetete kalmak, iktidar mevkiini 
kaybetmek tehlikesine maruzdur. 

Hele Nasyonal Sosyalistlerle 
Komünistlerin kavgası, Almanya 
için başlıbaşına bir siyasi mese• 
le olmuştur. Bu iki fırkadan bi· 
rinin mevkii iktidara geçmesi, 
gerek Almanyada, gerek Avru• 
pada mühim hadiselere see 
beblyet verecektir. Binaenaleyh 
dllnya siyasetini takip edebilmek 
için, Almanyadaki fırka mücade
lelerini yakından takibe ihtiya9 
Yardır. 

Bize Alman fırkalarının pro
gramlarım bir kitap halinde ve
ren Habip Edip Bey, bu itibar
la bOylik bir ihtiyaca cevap 
Yermİftİr, Habip Edip B. Alman• 
yada oturan bir vatandaşımız• 
dır. Almanyanın dahili kavgala• 
nnı yakından takip etmiştir. 
Fırkalar hakkmda verdiği malu• 
mat ta bu yakından vukufun bir 
mahaullidür. 

Abdülhamidin 
Son Günlerj 
( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 

Abf Bey, defterlerine yalan ve 
yahut yanlış bir vak'a kaydetml• 
yecek kadar temiz ve dürüst bi.r 
ut idi. 

3 - Abdülhamidin kızların• 
dan Zekiye Sultanın Selanikto 
bulunduğuna dair tefrikada tek 
bir aabr değil, tek bir harf bile 
yoktur. Zekiye Sultanın resmi 
dercedilirken resim işlerile meş
gul olan arkadaşımız •yanhşhkla 
Sultanın Selinikte bulunduğunu 
yamııtbr. Bu yazı tefrikanın met• 
nJ ile a14kadar olmadığı için tek• 
zibe bile değmez. 

4 - Balkan harbi patladığı 
Eaman vaziyeti vahim gören ve 
lataobulla irtibat ve muhaberesi 
keailen alakadarlann tehlikeli bi.r 
vaziyette Abdülhamidi öldürmiye 
karar verdiklerine dair elimizde 
kafi vesika vardır. 

5 - Mülazim Naci Efendinin 
ılllhh resminin altına büyük bi.r 
yanlıtlıkla (suikast) kelmesinia 
yazılmış olduğu, o resmin intişar 
etmesinden bir gün evvel - Naci 
Beye tarziye verilmekle beraber• 
derhal tashih edilmişti. 

6 - Mahmut Şevket Pş. vak'• 
asım mllteakıp mürteciler tara• 
fından Beylerbeyi sınayın ı bir 
hlicum vukubulursa Abt ü ;ıaml· 
din derhal katledilmesi bakkıo· 
dald fıkrayı, Rasim Beyin değil, 
o emri alını~ olan Naci Beyİll 
telaip etmesi icap eder. 

7 - İstanbul Muhafızı Mem• 
duh Paşanın kolağsı Nevres Beyi 
Beylerbeyi sarayına muhafız yap
bğma dair bir şey yazmadık. 
BilAla., Rasim Beyin söylediği 
gibi, Memduh Paşanın erkim 
harbi olduğunu söyledik. Bu 
mülikabn muharriri olan zata, 
o sütunları bir daha okumasıDI 
tavsiye ederiz. 

8 - Rasim Beye atfedilen son 
cevaptan hiçbir mana çıkarama• 
dık. Bize, kat'i olarak söylenil• 
sin: 

Şu mesele, hilafı hakikattir!,, 
denilsin.. Yukarıdakilere nasıl er 
vap verdik ise, onlara da ayrı ayfl 
cevap vermek borcumuzdur. · 
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Siyaset Alemi il A B j' C j Gönül İşleri 

Londrada 
Komünistlik 

Londr~ 5 - 1 15 Darüffiınu~ 
talebesi, komünistlik lehinde ent~
rika çevirmek töhmctile tevkif 
edilmişlerdir. Bunlar bolşevik 
idaresinin yıl dönümü münase
betile nümayiş yapacaklardı. 

logiltrere va Norvaçte Ftrtma 
Londra 5 _ 24 Saatten beri 

devam eden fırtına 500 kişinin 
ölümüne, ehemmiyetli hasi\U'a se
bep olmuştur. Birço~ yerlerde 
feyezanlar olmuştur. Bırçok . yol
lar su albnda kalmış, arazı çö· 
küntlileri olmuştur. 

Finlandiya sahillerinde bir 
Yapur batmış, altı kişi boğuI-
muştur. 

ispanyada Kilise Mahkemeleri 
Kalktı 

Madrit. 4 _ Adliye Nez:ıretl 
muvakkat bir kararla talak da
valarının adi mahkemelerde gCS
rOlmesini ve kilise mabkemekri
nin bu lıe karışmamalannı teblığ 
etmiştir. 

e Bir Mektup Aldım 
Geen g{ln "Sahtek!r ve ıahtekir

l1klara dair,. aerlavhası altında yaz
clıtJm bir yrzı müuasebetilo aıakıda
ld teakueyi aldımı 

Son Poah gazetesi•• 

.. Efendim, 
Gaı:eteoizln 2 teşrinisani tarlhll 

aOahasnnn . beşinci sayfaımdaki (Siya· 
•et Aıeml) aerlcvhah ve Selim Ragıp 
lmzab ya.ııyı okudum. 

1920 den 1923 senesi sonuna ka
dar Ankara Matbuat Müdürlütünün 
Münlh latihbarat şubesini idare etti
tfm için Loı.an konferan•mda heyeti 
aıurabbaaamıı:ın matbuat ve iatibba
rat hizmetinde idim. Fakat ıizin yaz· 
dıtırnı ıibl Münibe temaslarda u· 
!anmak Cizre reımt bir vaıife ile 
bir tarafa gC>nderilmit değilim. O 
saman ikametgibım olan Münlhe 
Loıandan tabii olarak daima rider 

••lirdlm. 
Oa aen• enelkl bir zamana alt 

olarak yudıklannızdakl yanlışlığınızı 
tashih ediyorum ve bu mektubumu 
ıazetenin ayni yerinde netrini rica 
ederlıa efendim. 

Ordu Meb'uıu 
Ahmet Ihsan 

baun Beyin bu mektubuna vere
fftiın cevap tudur: Hafızası muhak
kak ld kendaiııi aldatıyor .,, 

Selim Ragıp 

AB ERLER 
• Kocalarının 

Çin le Japonya Kabahati Biribirine Elbiselerini Niçin 

A Al S • • f V . Kadınlar Alır 
tıyor• man anayıı ena a.zıyette Dün eski bir dostumla mil• 

Çinliler 
Japonlar 
Çarpıştılaı 

Tokyo 4 -- Mançuridekl Ja· 
pon kuvvetlerinden beş yüz kişi• 
lik bir müfreze Nonni nehri nz~· 
rindeki köprüy!\ tamir etmek 

üzere rola çıkmışlardır. Bu mil· 
oasebetle, Japoıı başkumandanı, 
rakip Çin cenerallarından Mak -
Han - Çen ile Çang - May- F enge 

gönderdiği bir ihtar üzerinedir 
ki bu hareket başlamışhr. On 

beş glln devam edecek tamirat
tan sonra bu askerler geri çe

kilecektir. Japon başkamandan• 
lığı bu kuvveti uzun münakaşa· 

lardan sonra göndermiştir. Zira 
bn hareketin hariçte suitefeh

hUm doğurmasınd:ın korkulmak
tadır, Bunun üzerine iki taraf 
askerleri bu köpril civarında 
çarpışmışlardır. 

Diğer taraftan Çin ile bir 
hakem muahedesi aktetmek üzere 

M. Briyan tarafından yapılan tek
life Japonya cevap verecek 

ve (1915) ten beri mevcut mua
bedelerin tanınmasında ısrar 

eyliyecektir. Aksi takdirde Ja
ponya eski vaziyete dönmiyecek 
.,., askerlerini Mancuriden çek· 
miyecektir. Bilakik yeniden (4) 
bin askeri ı sevki mevzu bahistir. 

. Cenevre 4 - Çin hükumeti· 
nın mümessili Cemiyeti Akvama 

bir nota vererek meclisin tatilin· 
denberi Mançurideki vaziyet anla· 

tılmakta ve halin •ahim neticeler 
doğuracağına İfaret edildikten 

sonr~ Japonya. ~ançuriye yerleş· 
mok ıstemekle ıttıbam edilmektedir. 

Notada, J:ıponyanın askerlerini 
çekmek şöyle dursun cenubi 

Mançuriye yerleşmekte ve ıimalt 
Mançuriye nüfuz etmiyo ha· 

zırlanmakta olduğu kayit Ye 

bu suretle Rusyanın da en

dişul uyandırıldığı bildirmek
tedir. 

Alman 
Sanayii 
Fena Halde 

Berlin, 4 - Bankerlerle ı5anayi 
erbabının nıenfaat ayrılıkları, ik
tısat meclisinin tetkikatı netice· 
sinde meydana çıkmıştır. Banka
lar, sanayi erbabına yaptıkları 
avansları istemekte, sanayi erbabı 
da şimdilik buna imkan olmadığı 
cevabını vermektedirler. 

Alman deniz sanayiinde de 
ehemmiyetli bir buhran vardır. 
Eyliil ayında Alman tezgahları 
hiçbir sipariş almamışlardır. 

lngiliz lirasının dilşmcsile lngi
liı tezgahları faaliyete geçmiş ve 
bu iş Almanyanın zararma olmuş
tur. Teşrinievvelde ise( 115,095 ) 
tonluk ( 30) gemi sipariş veril
miştir. 

Çin hükômeti askeri biz- icbar 
altında Japonya ile hiçbir suretle 

mllıakereye girişemiyeceğini bir 
defa daha beyan etmektedir. 

Diğer taraftan Japon hükumeti 
de Cemiyeti Akvama bir nota 

vermiş, Çin hükumetinin tahli
ye edilecek Mançuri arazisinin 

teali~ ve tesellilm muamelesini 
yapmak üıere murahhas tayini 

hakkındaki ınütaleasma hayret ede
rek aradaki ihtilaf helleclilmeden 

böyle bir şeyin varit olamıyaca
ğım beyan eylemektedir. Maama

fıh iptidaJ müzakereye girişmek 
arzusunu da izhar eylemelrtedir. 

Alman 
Faşistleri 

Al mangada 
Bitler ta-
raflar/arı 

200 bin 
kişiyi 
buldu 

Bertin, 4 - Milll ıosyalistler 
teşkilAtının onuncu yıldönümil 

münasebetile Hitler yevmi bir 
emirname neşretmiştir. Bu emir-
namede, teşkilata mensup hücum 
kıt'alarımn (200) bin kişiyi geçtiği 
kaydolunmaktadır. 

Hindenburg Kuduse Gidiyor 
Kahire, 4 - Alman Cümhur 

Reisi Mareşal Hindenburgun No-

el yortusunda Filistine gideceği
ne dair bir ıayia vardır. 

Romen Başvekili 

Paris, 5 - Romen Başvekili 

M. Yorga buraya gelmiştir. 

nakşa ediyorduk. Bu Hanım eski• 
denberi kocasını kılıbık ve irade
siz bir hale getirmiş bir kadın• 
dır. Kocasınm elbiselerini, çama• 
şırlarını, kıravabnı bile o beğenir, 
o satın alır. 

Dün bu mevzu üzerinde mll• 
nak~şa . ederken, kızma da ayni 
terbıyeyı vermesini nasihat edi .. 
yord~m. Dostum köpürdü. HaksU! 
oldugumu aoJatmak için nutka 
başladı. 

" Şuna inanmak lazımdır ki 
diyordu" elbiselerinin intihabHll 
kanlarına bırakan kocalar, kendi 
zevklerine veyahut terzilerinin 
arzusuna göre elbiselerini ayaraa 
erkeklerden çok iyi giyinirler. 

"Erkekler alışverişte çok ace-
lecidirler. Meseli bir mağazaya 
girince alacaktan şapkanın numa• 
rasını söylerler eğer başlarına 
giydikleri şapka büyük veya kO
çülc: gelmiyecek o!ursa derhal 
satın alırlar. Renge veya zarafete 
dikkat habrlanna bile gelmez. 

"Kadınlara ge1ince... Onlar 
temamen erkeğin aksine banket 
ederler. Birşey satın alacak)an 
zaman onun modaya uygur ol· 
masını, herkes tarafından beğe-

j nilmesini düşünür, renkleri, çiz• 
" gileri, benekleri ayn ayrı v<: uxUD 

uzun tetkik ederler. 
"Hiç güzel olmıya~ bir adam 

tanıyorum... Öyle bil' adam ki, 
bütün erkeklerin en güzel giyi-
neni... İşte bu adam ne vakit 
kendine birşey alacak ols~ kan• 
sını yanından eksik etmez ... Değil 
~lbise yaptmrken, küçük bir men
dil bile satmahrken muhakkak 
kansının intihabım ister. Onwı 
bu suretle elde ettiği netice çir
kin olduğu halde güzel görün~ 
mek... Zar af eti ile herkesin naze.. 
n dikkatini celbetmektedir. 

Erkekler kadınların bu anla
yışlannı gayet tabii olarak karşa-
lamalıdırlar. Çünki kadınlar 6milr
lerinin yarısım moda sahifelerini 
gözden geçirmek... renkleri: te
killeri düşünmek... alışverif et-
mekle geçirirler." . 

Dostumun söylediklerind• bir 
Viyanada Sahte Pasaport idaresi az hakikat vardır. Fakat artık 

Viyana, 4 - Viyanada sahte 

pasaport yapan bir idarehane 

keşfedilmiştir. Bunlan yapan ko
münistlerdir. Seki.z kişi tevkif 

edilmiştir. 

elbisesinin rengını, kıravahnlD 
şeklini de bnsuıın intihabını. b .. 
rakan erkekten ne beklenir bil· 
mem. Bu kadar şalıaiyetsiz bir 
erkeğe erkek denilebilir mi ? 

Hanımtegze 
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AB, MINEL AŞK! 
dedir, diyorum. Her kadının elin· 
dedir anladınız mı 1 

- Fakat tam kadm da yok
tur. 

deyip geçme. Bunların sonra ne
kadar ehemmiyeti olduğunu sen 
de anJıyaca.ksın: 

MUHARRlRl : SERVER BEDi 

- Farı ediniz ki ben basisim, 

benim... b .• 
1 d anladım, ta u ••• 

- Ana ım, k 
Sizi en müırif bir adam yapma 

benim elimdedir. b<S le 
- Kendinizde neden y 

d. rsu· 
bir kuvret tevehhüm e ıyo 
nuz? . 

- Bunlar kolay şcyler~ı~ • 
Vallahi... Emin olun... Birisının 
huyunu değiştirmek kolaadır: 
·pek kolay... Biliyor musunuı .k• 
ben lngilterede, kız muallun 
nıektebinde okudum ? 

- Öyle mi? .• 
- Evet, ben çocuk terbiyesi· 

ile, çocuklarla meşgul olmıva ba· 
Jlhrnn. 

- Tev~kkeli değil... Bu ser
best halleriniz, ayni zamanda bu 

ciddiyetiniz İngiliz kızlarına ben
ziyor. 

- Affedersiniz , ben yalnaz 
bana benzerim. İngiliz kızı büs· 
bütün başka bir şeydir. 

- Ne ise demek ki evleneceğiniz 

a·damı terbiye etmek niyetinde
siniz. 

-Gülmeğe tenezzül ediyormuş 

gibi, liıtfen güldü : 
_ yok canım, dedi, o kadar 

da karikatür değilim. Beni, elalemi 

terbiyeye, ıslaha kalkmış, uka-

1 ~ arcar bir hocanım mı zanneta, c 
. . ? yalnız kocamın fena bir 
tınıı d ~ . tirm. k ı· sa onu egış e e ım-
buyu var 

__: lngiltere muallim mekte-
binde size bunları mı öğrettiler ? 

-Hala alay ediyorsunuz. Başka 

şey konuşalım. 
_ y 0 ••• Yo... Affedersiniz ... 

Bana biraı garip geldi de onun 
için... Devam ediniz... Çok ho
şuma gidiyor bu... Gözlerimde 

birdenbire şeytani bir lamba 

yandı: 
_ Efendi, dedi, siz erkeklel· 

biitün kadınlarla alay etmek 
hakkile beraber doğduğunuzu 
zanndersiniz. Bu, sizin için, ana
mzın karnında edindiğiniz bir 

haktır. 
- Estağfurullah ... 
- Maymunluğu bırakınız. f yi 

bir avukat olmak, mutlaka tam bir 
adam olmak mıdır, sanıyorsunuz?. 

- Tam adam yoktur. 

- Ha ıöyle ••• 

- Yoktur amma kusurlarını 
bilen ve bilmiyen kadınlar vardır. 

- Pek doğru, erkekler için 
de öyle. 

- Hayır. Erkekler öyle değil. 
Erkekler kibirlidirler. Kendi ku
surlarını görmeğe... Birdenbire 

göğsünden şiddetli bir nefes bı
rakb: 

Ay!.. Deye bağırdı. 

Sıçradım bereket etraftaki 

masalarda kimseler yoktu. Sil
kindim: 

- Ne oldunuz? Dedim. 

- Benim böyle konuşmak 
sinirime dokunur. Sıkıldım artık, 

haydi kalkalım. Ah minelaşk 
ben sana bu kız'a konuştukları-

mızı h .. men harfi harfine anlatı
yorum. Çünki bu sözleri ben son-

ralan çok habrladım ve kendi 
' kendimu çok tekrar ettim. Lôf, 

Elhasıl azizim, ertesi çar
şam ba onlara gittim. O gündeıı 
itibaren, bu aile ile, aramızda 
gittikçe artan bir samimiyet baş
ladı. 

Kız, evinde gayet ciddidi. Hat
ta ev halkı hazan ondan akıl 
damşıyorlardı. Ömrümde bu ka
dar zıt renklerden örülmüş güzel 
bir kumaş görmedim, azizim. 
Dünyayı ayni zamanda hem çok 
akıllı, hem de çok deli insanların 
idare ettiklerine bir kere daha 
kanaat hasıl ettim. Bilirsin ki bea 
intizamı severl bir adamım. Ya• 
zıhanemdc bütün davalarıma ait 
evrak, dosyalar, bir saatin için
deki vida1ar, çarklar gibi munta• 
zamdır, yerli yerindedir. Çalışır

ken vaktimi, saatimi bilirim. Hit 
bir davaya geç gittiğim yoktur. 

(Arkaaı Yar) 
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Yeni Doğan Çocuk Niçin 
Konuşamaz? 

Konuşmak daha ziyade taklit 
işidir. insanlar etraflarında işit

tikleri sesleri taklit ederek ko
DUfmasmı öğrenirler. Yeni doğan 
çocuk, henüz taklit ed~ek kadar 
1a1 iptmediği için konuşamaz. 

[)iş Niçin Ağınr ? 

Vncudümüzdeki zehrin bir 
kısmı, yahut yabancı bir madde 

dişimiıe giden sinirleri rahatsız 

eder. Etrafını bozar. O vakit 
dişimizde bir sızı veya ağrı his· 

1ederiz. 

Dişlerimiz Soğuktan 

Niçin Çatırdar? 

Soğuk, cildimizin altında ni
hayet bulan sinir uçlarım müte
aair eder. Sinirler yine haber 
ftrirlcr. Bu haber iizerine diş 

•dalelerimizde bir akis husule 
ıelir ve diŞlerimiz. ondan dolayı 

çatırdar. 

Develerin Hörgüçlerinde 

Su Var Mıdır? 

2-Bu Ameri
kalı on sanigedtJ 
30 metre irti
/aı:ıda bir ağa
ca tırmanmakla· 
dır. 

BİLİR MİSİ 
N 

i 
ç 

Niçin Bazı Resimlerin 
Gözleri Bizi Takip Eder ? 

Duvara as1lı bir insan resmine 
dikkat ediniz. Odanın hangi ta
rafına gitseniz resim daima 
size bakar gibidir. Bazı resim-
lerde de göder kat'iyyen size 
hakme.zlar ? 

Bunun sebebini biliyor musu-

nuz? Mesele basittir. Resmi 

Y":Pılan adam ressama, yahut 
fotoğrafisi çekilen kimse maki· 
nenin adesesine bakıyorsa, resim

de de gözler daima size bakıyor 

gibi görünür. Fakat resmin ya
pıldığı, ve fotoğrafın çekildiği 
anda, insan yana veya başka bir 
tarafa bakmışsa, o vakit ne ta
raftan bakarsamz resimdeki göz-
lerin size bakmadığım görilrsü
nüz. 

Bilhassa gurup halinde alınmış 

resimlerde bu hal çok gariptir. 
Eğer herkes makineye bakmışsa 
resme bakhğınız zaman bütün 
gözlerin sizi takip ettiğini görür
sünüz. 

i 
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Niçin Çiçeklerin Bazısı 

Gündüz Diğer Bazısı 

Gece Açar? 
Nebatların Çoğalması, haşa

rat sayesiııde mümkün olur. 
Çiçeklerin çifUeşmesiı.e haşerler 
yard,m eder. Kelebek, arı gibi 
başreler gündüz ç_alı.şırlar. Bir 
kısım çiçekler de gece uçan 
haşere::ler sayesinde çiftleşirler. 
Çiçeklerin kokusu haşereleri cez
be yarar. 

Niçin Yoruluyoruz? 
Yorgunluk, fazla yorulmak, 

veya güneŞte fazla kalmak neti
cesi olarak vücudumuzda basıl 
olan zehirlerin beyne tesir etmesi 
neticesidir. Uykuda bu zehirler 
zail olur, sabah tekrar terli 
taze kalkarız. 

Niçin Çürük Yumurta 

Suda Batmaz? 

Devenin hörgücü bir yağ tu

lumudu. Aç kaldığı ı.aman hayvan 
ba yağı sarfederek yaşar. Çölde 
muhtaç olduğu suyu da midesinin 
Janında bulunan bir kese içinde 
taşu. Bu sayede de dört beş 

gftn stı içmeksizin yaşayabilirler. 
Yıldızlar Gündüz Nereye 

Niçin Kaşlarımız Vardır? Giderler? 

Taze yumurtanın beyaz ve 
sansı sudan ağırdır. Halbuki 
bozuk yumurtada sarı ve beyaz 
kısım parçalanır, birtakım g3.z
ler husule gelir. Bu gaz, sudan 
hafiftir. Onun için taze yumurta
yı suya koyu11ca batar, bayat 
yumurta su üstünde kalır. Terlediğimiz uman alımmwla 

lmsule gelen ter damlaları akıp 
g&zümme girebilir. Katların •a
ı:ifesi budur. 

Köylüler 

Gram ofun 

Çalıyorlar 

Yıldızlar gündüz de gece ol
dukları yerdedirler. Fakat güneşin 

ışığı okadar kuvvetlidir ki, onlan 

görmek mUmktin değildir. 
Yağmurdan Evvel Tuz 

Neden Nemlenir ? 
Tuz nem kapmıya çok mftsa

ittir. Rütubetten çok miUee1Sir 
olur. Yağmurdan evvel hava 
rütubetlidir. Rntubeti evveli o 
hisseder. Onun için yağmurdan 
evvel tuzu nemlenmiş buluruz. 

Galatasaray Lisesinde ---.. 

- Matbuat Sergisini 
ziyaret ediniz 

Bu gün 14- 19 arasında açıktır. 
Duhuliye yoktur. 

Türk gazeteciliği kitabından 
bir tane edininiz. 

1 Sayısı mahduttur. 
,._ -----· Fiab 1 Liradır. 

3 - Tügden yapılan bir 
mil.qon lira kıymetinde bir~~~ 
ma11to. Yapılması 10 sene 
sürmüştür. A- ·il\·~~ 

merikada yaşı
yan bir kuş 
üigündelı yapıl
mıştır. 

(J ....... ,._. 

İZ? 
Elmas Cam Keser ? 
Haınız Yakar? 

Kadın Saçı Dökülmez. 

Kadın Sıçandan Korkar. 

Ördek Niçin Suda 
Islanmaz? 

Ördeğin tüylerinin dibinde 
yağ ifraz eden guddeler vardır. 

Bu guddelerden çıkan yağla tüy

ler yağlanır. Ördek suya girdiği 
zaman tüyleri yağlıdır. Tabii ıs• 
lanmaz. 

Vücudumuzda Niçin 
Kemik Vardır? 

Kemiklerimiz, etlerimizi tutan 
iskelettir. Kemiklerimiz olmasaydı, 
etlerimiz ı:;apır sapll' dökülürdii. 

Soğan Niçin Gözümüzü 
Yaşarhr? 

Soğan kesildiği zaman hava
ya kimyevl bir madde bara.kır. Bu 
madde gözümüz için zararlıdır. 
Gözümüze dokunur dokunmaz, si
nirler beyine haber verir. Beyin 

Balık Neye Yarar? 
Balık hazmi kolay olan bir gı

dadır. İçinde mühim miktarda 
fosfor vardır. Fosfor ise beyin ve 
sinir h-ücreleri için çok faydalıdır. 
Beyin göz yaşlarını çıkaran gud-
delere derhal gözü temizlemesi 
için emreder. 

' Kadınların Niçin Saçı Ai 
Dökülür? 

Erkeklerin şapkalan ve yal 
kalan, kanın başta serbestçe do
laşmaaııaa mini olur. Kan klft 
gelmeyince saçlara gıda veremez. 
Bu yiizden erkeklerİD saçlan 
daha çabuk dökülür. 

Kadınlar Sıçandan Niçin 
Korkarlar? 

Kadmlann etekleri uıundUI\ 

Sıçan hazan onların eteklerinin 
arasına girer ve kadını cıyak 
cıyak bağırtır. Bu itiyadın ver• 
diği insiyak ile kadın ııçandaa 
daha çok korkar. 

Yıldızlar Yerlerinde Nasıl 
Dururlar? 

Cazibe lmvTeti sayesinde. Bq 
cazibe tesirinin en iyi misali med• 
dücemierde görülür. 

Elmas Niçin Cam Keser? 
Elmas taşların en sertidir. 

Camın yapıldığı madde elmastan 
daha yınnşaktır. Onun için elmaa 
camı kesebilir. 

Hamız Niçin Yakar? 
Ban hamızlar, diğer bazı 

maddelerle temas ettikleri zaman 
kimyevi bir değişiklik husule 
gelir. Hamız vücudumuza dökül
düğü zaman kimyevi teşekklll 
değişir Ye yakar. 

Tavuk Yumurtlayınca 
Niçin Gıtgıdaklar? 

Tavuk yumurta yapınca sed 
nir. Gıtgıdak yapması sevincial 
izhar etmesidir. 

/ngilterede bir Hintli lntilıabat miiMscWtile an/eros tJetlı" 
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Olülerı·ni Gömmiyen Bugünkü İnsan insanı Güldüren Biı 
100 Sene 

insanların Memleketinde Yaşayamaz Mı? Ağaç Bulundu 
Parsisler Ateşe Taparlar Ve Ölülerini 
Gömmiyere~ Kurtlara Yedirirler 

ff"mdistanın bllyllk merkezle
rinden biri de Bombay şehridir. 
Bilhassa Avrupa ve Garhr Asya 
De Hindistamn ticari münasebe-
tinde bilyOk rol oynar. Ahalisi
nin pek azı müshiman, azim ek· 
ariyeti Parsis denilen kavme 
mensuptur. Bu kavmin dini, dün-

yanın bildiği dinlerin en eskile
rinden ve en ıaf kalmış olanla
rindandır. Parsisler, dinlerinin 
icabı olarak ölülerini gl5mmezler. 
Yliksekliği çok defa otm metre
JI buJaıa ye içi birçok odalara 

aynlaP kulelerde teşhir ederler. 
Bu kulelere dadanan ve hiç kinı
se tarafından taciz edilmiyen 
akbabalarla kargalar buradaki 
cesetlerin Uzerine IlşlişUr, dehşet 

verici bir manzara hlsıl ederler. 

Bombayın bu kulelerinin adedi 
dört tanedir. isimlerine de .. sn. 
küt Kuleleri,. derler. Parsisler 
ateJe taparlar ve onu, ilahin en 
temis bir timsali olarak tanıdık
lan için açık havada vücuda 

getirdikleri mabetlerinde mtite
madi surette atq yakarlar. 

~~~--------..... ··---
Tür Oan 

Ge V ee 

gu •v• e gı 

Uzak Diyarlfa ... 
Bugünkü Kabileler Atillanın Çocukları 
Gibi Yaşıyor, Misafirden Hoşlanıyorlar' 

B
• •nyalı kadın hir Kırgız llıtigarilt1 görüşilgor 
ır Si!;,. h f t . • d 

k 
• A a medeni insan· mu a aıa c mıştır ve aiml bir 

Mer eıı ıy ' · L..bel.k h li ded' B k · az gezilip ta- gv-r~ ı a ri ır. a abıle-
lar tarafından en l · b Leal d b • · d K Dı b. mlekettir. Bu mın· enn clırnş ann an ırı. e ır-
nmıt ır me • . be .• . gıtlar • KırgtZlar pıımiı et 

takanın, ilk nıedenıyetin l şıgı yemezler. Hön kabilelerinin yap-
olduğunu iıpat eclen eıer er laz hğı gibi kesilnıi, eti atlarının 
değildir. Bilhassa, Pamir yay a- sağrısı ile eğerlcrinin arasına 
aında son defa keşf edileo '.

8 
kor, orada bir nevi paıtırma ha· 

bnyük bir imparatorluğun bakı· line getirdil'"tcn sonra yerler. 
Jeai olduğu kannatiııi kat'ileş· iri, yan, gib:el adamlardır. Fakat 

tiren eserler aı değildir. Bu nıem· kadına hiç kıymet vermezler. Kır-
Wcet, Türk ırkının ceddi olan ka· gıılar fevkalade ikramcı insanlar-
~il ı · b ... ·d· Atilla bu· dır. Çadırlarına uğnyan seyyah-

e enn eııgı ır ve l biz tatl d 
tada d • b.. .. u··ı ve garba lar, yoğurtla yçı mış ı an 

Oiup, uyum ki b b b hsediyorlar una enzer 
doğru olan hareketini hazırla- a b. """'"el py yemedik-
._. k ı. .... t n baık• ır g .... 

tur. Şimdi bu mınta a, ~ a • . a6 temekte hepli mütte-
'-ta pnif bir ova halindedir. letmt y 
~ali . 'lk tl . . sc1et1 ~ı fiklirltr sa. ı ce ermın • er1111 

BugtınkU insan y&z sene ya· 
ııyabilir mi? 

Uzun zaman hıfzıssıhha ilim
lerinin münaka~asına miibim bir 
mevzu teşkil cdeo ba bahis üze· 
rinde bugün, dünya doktorlan 
tereddütsüz olarak: 

- Evet diyorlar. 
Filvaki el i sencdenberi ilmi 

ve f enııi bir surette liboratuar
larda h ilin çalışılan bu davanın 
arkası heniiz almmıf değildir. 
Bazıfo.rana göre, insan hayahnı 
uzatmak için taze kan ıınnguı 

faydalı olacağı gibi bazılarına 
göre de munhnsıran sebze yemek, 

yahut bazı guddelere aşı yapmak 
iyi netice verebilir. 

Fakat deha gibi fen de büyük 
bir sırdan başka bir ıeJ değil· 
dir ve memnun olmak lazımdır ki 
hıfzıssıhha ilimleri, büyük ta
bamm6lleri aayesinde bu davanın 
ilk m· bet esaalarmı koyabil-

Uzun zaman gaıamıı bir 
insan tipi 

..,1 'erdir. Tıbbın babası adde· 
' d. k. dilen Galliy:en ıyor ı: 

' 4/naanlar ölmez, intihar 

eder." 
intihar eder çUnki her türlü 

tabii ya~amn kaidelerinin haricine 

çıkar ve bütün şikayetlerine rağ
men sıhhati ile alikadnr olmaz. 

Diğer bir doktor da şu fikri 

ileri sürüyor. 
" Uzun pman yaşıyabilmek 

için zayıf bünyeli yarablmış olmak 

lazımdır,, bQnyesi zayıf olan adam 
sıhhatine dikkat etmek mecbu
riyetini duyacağı için kuvvetli 
bOnye sahibi insanlardan daha 

çok Y•f81'· 
Çahpıı insan da '4buk ölen 

insan değildir. Misal olarak 

Volter, Ed.IOl1ı Viktor Hügo birer 
miaaldirler. ( 84 ) sene yaşıyaa 
Voltcrin eserleri yftz ciltten faı
Jadır. Ye bu muharrir, dünyanın 

N cicJalcu bir insam idi. Ôm
rürıli de 01fücmadi bastalakla 

geçirmişti. Halta şu sözü meş
hurdtır: 

,. Bir defalık iyi bir banm 
iç;n yüı senelik şöhretimi fedaya 

lıaurım. 11 

Demet< oluyor ki insan kendi
smin doktorudur ve bünyesinin 

icabına g6re hareket ederse yüz 
acne ve daha çok zaman yqı
yabilir. 

Bu Ağacı Arabistanda, 
Kadın · Seyyahı İlk Defa 

Bi1 lngillz 
..... .. .. .. 
liormuştur. 

SeggAlıın eseri11de balııettili sahiller 

Şimdiye kadar Arabistanı pek ı lerini andınr çekirdekleri vardıP. 
çok seyyah gezip görmüştür. Fa- Ba çCkirdeklet atlımsı ve biraz da 
kat bir lngiiiz kadınının orada afyonu andınrlar. Bazan araplar, 

bulduğu ve yazdığı eserde bay- bu çekirdekleri ezdikten sonra az• 
retle bahsettiği bir ağaçtan hiç- miktarda yutuyorlar ve derhaJ 

bir kimse bahsetmemiştir. Tabir şiddetli bir surette gülmiye bq-

caiz ise, bu İngiliz kadımnı - ki luyorlar. 
ismi Ledi (Palgrave) dir. Bu ağaca Bu gülüş bir saat kadar de· 

güldllren nebat ismini veriyor. vam ettikten sonra Arap derin 

Ledi Palgrave bu nebata Um- bir uykuya dahyor ve uyandığı 
man denizi sahillerinde tesadüf zaman her şeyi unutmuş bulunu• 
etmiştir ve şüyle tarif ediyor: yor.,, 

"Bu ağaç küçük bir nebathr. Arabistanda bulunan bu ne-

Yapraklan pek 7.İyade parlakbr. battan başka hiçbir seyyah bah· 

Meyvasının içinde, fasulye tane- setmemiştir. 

Afrika Araplan Niçin 
Süpürgeden Korkarlar 

Yeni Bir Süpürgeyi Kapıdan içeri 

Almaz, İsmini Açıkça Söylemezler 

Şimali Af r ilr.« Arcpla:11N• •riı lrqtılı 

Şimali Afrikadakl mUslUmaa 
araplar arasında, sOpthyeler için 
garip bir itikat nrdır. Afrikanın 
Müslüman Arapları, sftpürğcye ali· 

pürge demezler,1 "ortahk temizleyi
ci., derler. isminin söylesımeıainden 

teşeiim ederler. Ncssılki biıdc, 
bazı kimseler yıloma "fena hay

van 11 , .ereme .. f nce hastalık" , 
nüzüle .. selimin nin kavle11 , der-

lerse. Meseli bir Arap Eeyabnte 
çıktılllı, dönünciye kadar c\i süpilr-

mezler. Eğer ba.cca gidecek olur
sa evdeki bütün süpür.clcrı yo· 

karlar. Y cai bir aiip«gc nlı:uraa 
kapıdan içeri sokdmm Ya dam-

dan veya .pencereden içeri alınır. 
Muaevıler seb'a günü nasd 

temizlik yapmazlarsa Araplar da 
c~uıa gönleri ortalık süpürmezler. 
Bır ad:n:ın süpürge ile vurmak 
ona Allahın l3netini davet etmek 
dc.mcktir. Afrika Araplarınm 
Sllpurgeyc :ı arşı duydukları ba 
şeamcl lıi•!.İ nereden ileri geliyor? 

Şuıııd, n· ~G purıı e, Lırda biten 

ç h veya s.ua.n Y•P lır. Arapla
rın iük:.ıdıoC.'.l kırl.r, cialerlc:. do-

lıldut' n •üpürcıenin cin ve pui
lcrle ali~••• ,.. rdu. iu rr-r4 
süpürged•n lte,1.a.a eh••-'•lD 
esa.e ifl• buod.. il•ri g•ı y•. 
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- işte geldik, dedi, er gibi 
otur. Yalnız yüzünü açmıyacaksın! 

içeri q-irer "girmez, kızdan baj• 
kasının gözleri doğrnca köşeye, 
ayya~ dervişin sofrasına in'itaf 
etmit"J. Hepsi muhayyilelerindeki 
istifham işaretlerine, o köşeden 
cevap bulacaklarını umuyorlardı. 
Gülsüm, biraz halecan ve biraz 
da merak ile meyhaneyi gözden 
geçiriyordu. Bir meyhane, onun 
için tamamile meçhul bir ilemdi. 
Ne ailesile, ne yaşıtları olan kız
larla bu Alem hakkında fikir teati 
etmiş değildi. O ismi, mefhumsuz 
bir kelime veya menfur bir işaret 
olarak biliyordu. Binenaleyh göz
lerin deki perdeleıden kurtanlmıı 
ve çeşit çeşit renkleri temaşaya 

davet olunmuş anadan doğma bir 
kör gibi hayran hayran etrafına 
bakınıyordu. 

O tarihte tütun henilz taam
mllm et.menıişti. Bu sebeple mey
hanede, bugünkü mümı:ısillerinde 

fÖZ& çarpan, koyu ve ağır duman 
yoktu. Duvarlurdan yalnız şarap 

ve kebap kokusu sızıyordu. Gül
ıümOn de, hissi manzumesi Uze

rinde, ilk tesiri yapan bu koku 
oldu. Kızcağız, sert ve ekşi ko
kunun burnuna dolma.sile gıcık
lan~ )ÜZÜnU buruşturdu. Sonra 
kerevetlere, tahta sofralara göz 
çevirdi, iülümsedi. Ne peş
gir, ne de örtil taşımıyan 

fe çıplak ıofralar QzerlerintJ~ki 
kısmen çatlak, kısmen kırık 
çanaklar Ye testiler tuhaf ana 
ritmiıti. Daima ha~yetle yadolu
nan meyhaneler, demek ki bu 
çıplak sofralardan, bu basit ça· 
naklarla testilerden terekküp edi
yorlardı!. Kız, şu besatetie mey
hane kelimesinin uyandırdığı tir
küotll arasında bir mfinueLet 
ararken altı arkadaş, seyyah der
vişin yine köşesinde oturduğunu, 
lSnllndeki testiyi boşaltmakla 
meşgul olduğunu görmüşlerdi. 
Bu mllşahede onlann zihnini 

bnsbütün teşviş etm~U ve ne 
yapacaklannı biJemiyerek, ayyaf 

dervişe selim vermeyi de bece
remiyerek kendi yerlerine doğru 
yürilmlişlerdi. Hepsi müttehit bir 
dtlştlnce taş1yorJardı, birkaç ka· 
deh parlattıktan sonra vaziyeti 
aralannda konuşmak istiyor~ardı. 

Çünkft bu derviş, meyhaneden 
ayrılmamıı ise kızın gördüğil de

denin başka bir adam olması 
iazımgeliyordu ve o takdirde me
sele çataJlaşıyordu. 

Burada küçük bir istitrada In
zum var: Acaba eski devirled ~ 
batıl itikatlar bu kadar hakim miy
di? Gülünç efsaneler, çocuk ma
sallarından daha basit ve daha 
kıymetsiz hırafeler o asırlarda 
müsbet birer hakikat gibi mi te
lakki olunuyordu? Hikayemiz, 
hırafelerin dört yüz sene ev· 
velki cemiyet hayatında oyna
dığı rolle vasi mil:yasta ala
kadardır, bu suretle yazdıkları
mızın mübaleğaya mahmul olmı-

--~----------------------,_,.. __________________ __ B.u Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

6 Teşrinisani Cuma 
lstanbul - [1200 metre, 5 ki· 

lovat) 18:19 gramofon, 19,5, 20,5 
Makb .... le Han mın iştirakile ala.tur· 
ka saz, 20,5 ·21 gramofonla opera 
parçaları, 21-22 Feyziye Hanım 

ve Ekrem Beyin iştirakile alaturka 
saz. 22 · 22,5 gramofon. 

T rieste - [248 metre, 12 kilo
vat] -20,15: gün haberleri gramo· 
fon, 21: Senfoni, Rossininin eser· 

' leri, 22,55: Dante kahvesinJen 

Arasıra göz kagralile aggaı deroişl tetkik edigordıı 
yacağını tevsik etmek isteriz • .A%iz 
okuyucularımız, "Yakan veya eykan 
bahsinin ilmiyatta tuttuğu büylik 
mevkii düşünülürse hırafelerio 

beşeri vicdan üzerindeki hlkimi
yetirJ kolaylıkla kabul edecekler, 

yani Lırafeperverliğin kısmen 
zaruriyüJhusul olduğunu teslim 

etmek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

Malumdur ki yakın veya eykan 
"mephasi marifet Epistemolojie 

ıstılablarmdandır ve ruhi bir ha· 
lete ıtlak olunur. Eykan, zihnin 

her hangi bir şey hakkında tam 

bir itminan ve kamli bir itikat 
beslemesi demektir. Bir şey için 

yakın basıl eden zihin, itikadın
da sağlam bir istinat noktası 

bulmuş ve sabit bir muvazene 
tesis etmiştir. Artık o itikada 
hiçbir nevi şüphe tasallut ede
mez, hiçbir tereddüt ve tezelzül 

erişemez. Filosoflar bu ruhi halet 
üzerinde çok derin düşünceler 
geçirmişler ve çok uzun mütalea· 
lar yürütmilşlerdir. Çünkü yakın 
veya eykan dediğimiz halet, 
hissi olur, akli olur, bazau da 
ahlAkl denilebilecek şekilde ta
hakkuk eder. Halbuki eykan 
haletinin en mühim nümunesini 

rivayetlerden ve an'anelerden 
tahassul eden dini kanaatler teıkil 
etmektedir. 

Bir rivayet, bir hikaye, akla ve 
hisse ne derece nüfuz edebilir ki 
ondan dindarların taşıdığı sarsıl
maz kanaatler tekevvün edebilsin. 
Bugün milyonlarca ziruh, lsanın 
göğe çıkbğma kuvvetli bir itikat 
ile kanidir. Milyarlarca ve milyar

larca insan da ayni kanaati taşıya
rak yaşamışlardı. Fakat bunların 

içinde; o muazzam mucizeyi gözile 
gören tek bir insan yoktur. O hal-

de görülmiyen, görenlerine de te
sadüf edilemeyen bir hadisenin 

sıhhatine kat'iyyen kani olmak za
rureti nereden doğuyor? .. lıahiyun 
Theolgens bu suale karşı sadece 
( İman ) cevabını veriyorlar ve dini 

itikrtların ne akıldan, ne hisden 
doğmayıp vicdanların derin ve 
gayrimeş'ur cihetinden geldiğini 

söylüyorlar. Böylemidir, değil mi
dir? Burasım münakaşa etmek 
bir romancımn vazıfesi değildir. 

Biz yalnız, " Bilgi ,, denilen bir 
şeyi idrak ve bir şeye itikat et-

mek bahsinde en kuvvetli dere
cenin eykan ve onun en parlak 

mertebesinin de İman olduğunu 
söylemekle iktifa edeceğiz. 

)ııı> Mevsimin en cazip ve en mühim filıni 

KANLI PUSU 
Dün akşamdanberi büyllk bir muvaffakıyetle 

ASRi SiNEMADA 
traesıne başlanmıştır. Heyeti temsiliyesi başmda: ALiCE DAY 
ve MlTCHELL LEWlS bütün şehir halkımn tekrar tekrar 

görmek istiyeceği bir filimdir. 
lıaveten : ZENGİN VAR YETE,LER. P AOUİT A PAGAM ve 

Halk Çingeneleri ASSO ve JANNA 

----liiiiiiiE!iBl~llE:-llll&a-.. __ _.. Bugün hepiniz 
Esrarengiz, serguzeşt, harp ve 
harada tayyareler arasında ETUAL SİNEMASINDA 
milcadelcyi musavver bir film 

görmek isterseniz JANIE MARESE'i OPERA SİNEMASINA 1 

i ViYANA aşıkları gidip gösterilmekte olan 

''W '' PLAN 
M'"uazzam filmini seyrediniz. 

eni Neşriyat 

Artist Mecmuası 
Memleketin en güz.el sinema 

tamamen Fransızca sözlü ve 

şarkılı filmini görünüz. 
................ 1!111 ...... s 

ve san'at mecmuası (ArtiatJ in 

sekinci numarası diin, her za

manki gibi dolgun resim ve ya· 

zılarl:ırla çıldı. Mecmua ihtiyacı

nızı tatmin edecektir. 

naklen ( Lahar) m eserleri, Çardiç 
operetinden parçalar . 

Heilıberg - [274 metre, 75 
kilovat) 19: şarkı saati Helen Ves· 
perman tarafından Şöbertin eserleri. 
19,30: komedi, 20,45: senfoni. 

Bratislava - (278 metre 14 kilo
vat] 19: Prağtan nakil, 21: Prono
dan nakil, 22,20 Prağdan nakil 

Kosiçe - ( 293 metre 2,5 ki· 
lovat) 19,30 Sakuntala heyetinin 
akşam konseri. Marlikannın uver
törü. 20,20 den sonra Prağtan 
nakil. 

Miihlaker - [ 360 metre, 75 
kilovat ) 19,45 Şen Alman muhar-

rirleri, 20.05 Stotgartın Liderhal 
salonundan naklen senfoni, 22: 

Frankforttan naklen şark musikisi 
ihtar; bu musiki parçaları Lu<l vig 

Kohun hazırladığı gramofon plak
ları ile çalınacaktır. 23: gramofon 
plakları. 

Bükreş - [394 metre, 16 ki
lovat] 20: radyo darülfünunu 20,40 

gramofon konseri 21 : Kor heyP.ti
nin şarkı konseri, Beethofenden 
muktelif eserler. 

Belvad - ( 429 metre, 2,5 
kilovat) 20,30: (Beethofen) den muh-

telif senfoni parçalan, 20: Sokul 
bayramı hakkında bir musahabe. 
21, 15: ses konserL 

Roma - ( 441 metre 75 ki
volatJ 20,.10: Muhtelif eserler. 21 : 

Güzel EJon operetinin mukaddi
mesi , sonra musahabe ve gün 
haberleri. 

Prağ - [ 488 metre 120 kilovat J 
19,20: Teşrinisani neşeleri, 20,20: 
gramofon, 20,55: gazete haberleri, 
21: Rasat raporu, 22,20: gramofon 
23: turmur. 

Viyana - [517 metre 20 ki· 
lovat] 19, 10: Mikrofonda Viy:ına 

tipleri, 20,05: Şarkı saati. 21,20 : 
akşam konseri, 22,35: dans havaları. 

Peşte - (550 metre, 23 kilo
vat] 19: salon orkestrasının konseri, 
20: komedi, 22: halk şarkıları . 

Varşova - [1411 metre, 158 

kilovat 1 - Musikili musahabe , 
20,15: senfoni, 23: salon orkestrası. 

Berlin - [1635 metre, 75 ki
lovat} 19,30 : Dünya işçisinin saati. 
21 Stotgrattan naklen senfoni, son
ra dana havaları . 

7 Teşrinisani Cumartesi 931 
İstanbul - [1200 metre, 5 ki· 

lovat] 6- 7 gramofon, 7 ,5- 8,5 Ve
dia Rıza ve Nermin Hanımların 
iştirakile alaturka saz, 8,5 ile 9 
arasında Habibe ·Mollanın monolo
ğu ikinci kısım saz, inci Hanımın 
iştirakile 10· 10,5 Tango. 

T rieste - {248 metre 12 kilo
vat! 20,15: Muhtelif haberler. 20,30 
Viyanadan verilecek olan beynel· 
milel Avrupa konserinden Trans-

misyon, fasılalar esnA.Sında yen\ 
keşfedilen eserler hakkmda mala· 
mat, 22,25 gazi o konser~ 22.SS 
son haberler. 

Heilsberg - [274 metre, 75 
kilovat] 15,19: Klavyada : iki pi
yadeler. Şum mda muhtelif eserler. 
20,30 Vjyanadan naklen Avrupa 
konseri. temsilin sonunda Berlin
dcn .oaklen dans havalan . 

Bratislava - ( 278 metre, 14 
kilovat) - Smetana ve Hulanın 
eserlerinden mürekkep olarak bit 
klavya konseri, 20,30: Prağdaıl 
transmisyon. 

Kosiçe -(293 metre 2,5 kilo
vat ) - 19 dan itibaren Prağdaıı 
naklen çalışacaktır. 

Mühlakar - [ 360 metre 75 
kilovat! 18,40: Doktor Hans Nvolf 
bugünkü ticaret adamımn muha· 
beıe usulü ne olmalı mevzuund 
anlatıyor. 20,30: V ıycneı.dan naklen 
Avrupa konseri, 22, Studgaru.aıı 
naklen dans havaları. 

Lembeg - ( 380 metre 16 ki
lovat) 20,30: Viyanadan nakJeo 
Beynelmilel Avrupa konseri~ 22ı 
Varşova<lan naklen Transmisyon. 

15,22: Şepenin eserleri, 23 dans 
havaları. 

Bükreş - { 394 metre 16 ki· 
lovat J 19,10: orkestrası, 10,50: _,,,,, 

radyo darülfünunu. 20,30: Roman" 
ya operasından Tansmisyon. 

Katoviç - [408 ~etre, 16 ki· 
lovatJ 20,30: Viyanadan naklen A 1• 

rupa konseri, 15,22: Şopenin esef" 
leri, 23: dans havabırı. 

Belgrat - [429 metre, 2.S ki
lovat) 20: Milli Sırp şarkıiaı1ı 

20.30: Viyanadan naklen Beyoel• 
milel konser, 20,22: Belgratta bit 
tenezzüh. 

Roma - [441 metro, 75 ldlo
vat} 20,35: Fransızça ders. 21: lzabo 

operası, fasılalar esmunnda gün ha· 
berleri. 

Prağ - [488 metre, 120 kilo
vat] 19,30: cazbantta Çek. havala-

rı, 20,30 Viyanadan naklen Ber 
nelmilel konser, 21: Ruat raporu. 
22,20 dans havaları. 

Viyana - [ 517 metre, 20 li 
lovat] 20,30: (Franz Lehar) ın eser 
lerinden mürekkep olarak A vruf>' 
konseri. Başlıca eşhas: Opera san'• 

atkarlarından Adel Koro, ıupranoı 
opera san'atkarlarından Pataıd 
tenor, orJrestra Viyana filarmoni" 
cemiyeti. Program Lüksemburg 

·kontu, Çardiç, Şen dul, Tatyanl 
operetlerinden muhtelif parçalaJ' 

22: akşam haberleri, 15,22: daıı' 
havaları. 

Peşte - (550 metre, 23 kilo
vat] 19: Ernest Dohnanyı mikrofoıJ 

vinde ziyaret ediyor. 20,30 :ViyaoıJ' 
dan daklen Beynelmilel A vruP' 
konseri, Lehar geces~ 22,20 LO" 
vanka heyetinin müsameresi. 

Varşova ( 1411 metere, ı58 
kilovat ) 19,30: gramofon, 15,ı<J: 
musahabe, 22, Korsika bak.kıPM 
bir tefrika, 23 dans havalan 

~ Berlin - ( 1633 metre, 75 . 
Jovat) 19: Müptediler için 1ngi1~ 
ce ders, Viyanadan naklen Avrur 
konseri. 
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Gö e BİBJi.YB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakıll : S. N. 

DAMAT 
Karton, Kapıyı Açınca 

Vayti Gördü. Yüzü 
Karşısında 
Sertti 

O gün Raif Beyi düşü.nce 

alm·şh. 

Evtendikten iki sene sonra 
karm ölmüştü. Bir daha evlen-

mak için hemen hergftn sokağa 
çıkarlar, balolara, ıinemalara . , 
tıyatrolara giderlerdi. 

Bir giin Nadire, Babasına: 
-12-

v eyt derhal yerinden uçra
dı ve: 

- ileri arkadaşlar! yalayın, 

kabmasın1,, 
Kumandasını verdi. Etrafla

rında siyah siyah gölgeler halka
nın ortasındaki büyük meşe ağa
cına doğru koştular. 

İleriden, Kingstonun •e 
Grantymın seslerini işittiler. Son
ra da kalın bir ses duydular, bu
nun akebinde birdenbire üç el 
ıilib patladı. Tabanca sesleri 
ormanın süküneti içande adeta 
top gibi geliyordu. 

Veyt bağrıyordu: 
- Burada çocuklar! dikkat 

ediniz, sakın halkadan sıvışmasınt,, 
öne doğru 'koşan adamlar biran 
içinde meşeye doğru kordonu 
daralthlar. Meşeye birkaç adım 
kala birdenbire durdalar. 

Elektrik fenerlerinin ziyası 
altında Gingston meşe ağacının 
tam dlbinde garip bir vaziyette 
yerde yabyordu. Tam kalbinden 
vmulmus, ölmüştü. Yambaşmda 
omuzundan kan fışkıran profesör 
Grantam yarı bükülmü' bir va· 
ziyette uzanıyordu. Meşenin etra· 
fmdakl açıklıkta başka kimıeler 
yoktu. Kayanın üzerine konan 
çelik kutudan ise hiçbir eıer 
yokhı 1 

YüzU ıshrap ile takallus etmif 
olan Profesör boğuk bir sesle : 

- Aldı f Dedi. Aldı hem de 

aavuştu !,, 
V eyt derhal maiyetin• döndl 

ve haykırdı: 
- Çabuk! Ormanı tarayınır.. 

Elektrik fenerlerinin anünnzde 
tutunuz. Yanında insan görmedi· 

ğiniz her ayak sesine derhal ateş 
ediniz. Çabuk ! belki şu dakikada 
bile herif sıvış .ak üzeredir 1 ,, 

Profesör Grantam tımitswikle 
başını göğsüne salıverdi : 

- NaEile, azizim, nafile! dedi 
Onunla müc.cdde edemiye~eğiz. 

Zavallı Kingston ile meşenin ar
kasına sinmiş idik. Telimiz, çm-

gırağımız haıırdi. Birdenbire çın
gırak çaldı ve ikimiz de ileri 
fırladık. Çelik sandık, göztimftzüıı 
önünde taşın üzerinden kaybol· 

makta idi. Zannedersem King1-
ton haydudu bir aralık yakala

ouşu. Herhalde birşey ile 
boğuşuyor gibi idi. Her iki
mız de bağırdık. Bu aralık 
görünmez acbmın da sesını 
işitir gibi oldum. Birdenbire 
Kingstonun yanından ve boı
luktan üç el silah patladı. Kings
ton fıni olarak yıkıldı. Kurşunlar
dan birinin yanımdan geçtiğini 
hisseltim. Üçüne\\ kurıun da 
omuıuma isabet etti. O zaman 
yanımda ve tam slz gelmezden 
evvel kaçar gibi ayak sesleri 

işittim.,, 

Kimin Sesi idi? 
V eyt derhal sordu: 
- Fakat herifin sesini yanı· 

başınızda işittiniz değil mi? "Gre
yin sesi mi idi? 

Profesörün ıoluk çehresini 

' 

bird.!nbire Oir teessür kapladı: 
Belki de c..nun sesi idi, 

~cyf ! K~r'iyctle söylüyemem, 
ç. kfi onn bir lahzacık duydum. 
Bılınem Greyin sesi mi idi, yoksa 
başkasının mı? Herhalde evvelce 
sık sık işittigv im bir ses idi .. ,, 

Veyt kat'iyetle başmı salladı: 
- Bunun artık Greyin sesi 

olduğunda şüphe yok, dedi. Kar· 
ton! sen profesörün yarasına bak. 
Ben de gideyim bakayım adam· 
larımız bir şey yakalamışlar mı? 

Fakat birkaç dakika sonr~ 
Veyt te, adamlan da eliboş olarak 
döndüler, kimseyi bulamamışlardı. 
Karanlık içinde, göze görünmiyen 
bir şeyi anyanlar zaten ne bula
bilirlerdi? 

Veyt müteessir& 
- Nnfile! dedi. İş işten geçti. 

Zaten bu mel'unu yakalamamıza 
i kan yoktu ki r Artık yegane 
ümidimiz herifin beş milyonla 
iktifa edip bir daha Nevyorkun 
başına beli kesilmemesinde. Beş 
milyon! Vay canına! Eh, belki de 
değer. Belki de bu sureti bal 
daha hayırlıdır l 

Hiç konuşmadan şehre dön
düler ve profesörü Darülfünunun 
yanındaki evine götürüp bir de 
?oktor çağırdıktan sonra Veyt 
ile Karton, şehrin merkezine in
diler. Ayrılırken Veytin suratı 
1'üsbütUn asıktı. O Polis Müdi
riyetine, Karton da gecenin va
kayiini yazmak üzere gazetesine 

gitti. İşini bitirdiği vakit tanyeri 
ağarıyordu. Yorgun ve uykusuz 

ve mecalsiz olarak evine dl5ner
ken, benliz ıssız sokaklarda gaze-

te müvezzileri görünmez haydudun 
fidyei necatı aldığını ve şehrin 

artık onun belasından kurtuldu
ğunu bağıra bağira mUjdeliyordu. 

Karton bitap bir halde uyıır· 
ken bile rüyasında o geceki va
kayii, helecanlı dakikalan yaşı-

yor \l'e uyku ile ağırlnşan dima
ğında yine o çıngırak ıesini işi-

diyordu. Nihayet bo aeaJe uyandı 
Ye baktı ki sokak kapısı çalını
yor. Kalktı. Kappiyı açtı. Kar
tuında Veyti gördll. Polis memu

runun gözleri şimdi hiç te mah
mur örünmüyordu. Kartonun 

heyecanla sorduğu suale sertçe 
cevap verdi. 

- Elbiselerini geyin Karton. 
Darülfünuna gideceğiz!,, Dedi. 

Bir kaç dakika sonra otomo
bile binmiş, henüz doğmakta olan 
güneşin aydınlattığı sokaklardan 
süratle geçiyorlardı. Etraflarında 
bütün şehir, sanki bir bayram gü
nüne uyanıyormuş gibi idi. Vey
tin çehresinde kuvvetli bir ifade 
vardı, fakat Kartonun su'allerine 
hiç cevap vermiyordu. Darülfünu
nun fizik dairesi önünde durup da 
laboratvara girdikleri zaman,pro
fesör Grantamı kendilerine mun
tazır buldular. Omuau sarıh ve 
çehresi uykusuzluktan ve ıztırap
tan sap san idL 

Sizmi bana haber göndermiş-
siniz Veyd? " dedi. " Peki bir 
şeymi var? Veyt?: 

- Evet. Dedi. Fakat müdü 
rllnde de hazır bulunmasını is-
terdim. Bu yakınlarda oturuyor, 
değil mi?,, 

(Arkası var) 

ON BEŞİNCi 

PATRON KUPONU 

No. 9 
Gaz•tcm~de 011 bef günde bit 

vermekte olduğumil& Patroıı11 
lıeıfava atcıak Jıt"yorsnır, bu 
kupou kesip u.kla-,ın11 n lS 
kupo;" to;>:aymıı. Piltro:ılarıın.u· 
dan pe1' memnun o~acaltauu:r. 

Patronlar aep• jlt 1i d )'! ~.ı· 
clea ttibat'ea l.ta~b ıl ka •a4rf nh 
bit' bnftil, tatn ka•lhı·. aiı o""& 

ırllıı içinde k.Jporı arını ~n :i•· 
melidirler. Bu mi.ı:i.l•~ P i ı .t:a 

sonra kuponla: ka jııl c .Jil n H. 

mek fikrini taşımadı. Hayatını 

kızımn terbiyesine hasretmiş •e 

borsa ilerile iştiğal eden bir 
adamdı. 

Şimdi Nadire on sekiz yaşma 
girmişti. Mektebini bitirmiş, ya
kında eve avdet edecekti . . 

Bu mes'ele dimağım meşğul 
ediyordu. Ne yapacakb? Hayabnı 

nasıl tanzim edecekti? On alb 
seneden beri sürdüğü bekar ha
}'abnı birdenbire terkedebilecek 
mi idi? 

Dalğm ve sigarasını çay bar
dağmm içinde söndürdüğü sırada 
kapı açılır: 

- Beybaba, 
Diye Nadire, 

naklarını öptü. 

ben geldim! 

Raif Beyin ya· 

.. 
Evvela, Raif Bey, hayatının 

böyle değişm\?sinden, kızı ile 

meşgul olmaktan memnundu. 

Fakat on altı sene serbest bir 

hayat sürdükten sonra, ber ak

şam, muayyen bir saatte krıım 

yalnız bırakmamak için eve git· 

mek zor geliyordu. 
Nadireyi evlendil'miye karar 

vermişti, fakat namuslu ve ç h -

kan bir genç bulmak mllşküldü. 
Derdini eski dostu olan Üs• 

man Beye açb :: 
- Merak etme birader, kı-

zına iyi bir genç buluruz. 
Cevabını aldıktan aenra Raif 

Bey eve döndü. 
Evlenmek bahsi Nadirenin pek 

hoşuna gidiyordu. 
Birkaç gün sonra Osman Bey 

dostunun teklifini hatırlatarak : 
- Müjde Raif Bey, galiba 

senin işini yaptım. Nadire isterse 

bu iş oldu. Ba akşam gel de 

sana Ruşen Beyi takdim edeyim. 

Beraber Beyoğlunda bir çay 

salonuna gittiler. Ru~n Bey, 

otuz yaşında, terbiyeli. şık giyin· 

miş, mühendis mektebinden me

zun, fakat henüz hiçbir it tutma
mış bir gençti. 

Nadire, Ruşen Beyi gördti, 
heiendi, ve biribirini fazla tanı· 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 

Cumartesi 

Pazar 

Gülhane_ hastanesinde meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Liste}'İ aynen yazıyonıı:: 
Gunler Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 

CiJt Haatahkları Muallim Talit Bey 
Kulak, boğaı:, burun haatalıklan Muallim Sani Yaver Bey 
idrar yolu haatalıklari foallim Fuat KD.mil Bey 
Göz hastalıkları dua!.iın Niyazi ismet Bey 
Dahili hutahkJar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve sinir hutalııdan Muallim Nazım Şakir Bey 

Pazartesi 
Hariciye hastalıkları Muö\llİm Murat B. 
.Kuiak bo~az burun hu. Muallim Sani Yayer B. 
Masaj ve tedavii mihanikl Muallim Şemsettin 8. 

Salı 
Kadın ve doğum hastahklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili hastalıkları Muallim Süreyya Hidayet 0.f 
idrar yolu hastalıklar Muallim Fuat Kamil Boy 
Akıl ve sinir hastalıklar " Nazım Şakir B. 

Çarşamba 
Rontkeo maayeneıi ,. Şükrü Emin B. 
Göz haıtah!darı MualUm Niyui İsmet B. 
Cilt hastalıkları Muallim Talat B. 

Perşembe 
Masaj ve tedavil mibani~ 
Hariciye hastalıkları 

Muallim Şemaettin B. 
• • M. Kemal Bey 

Kadın ve doğuın hastahklan • Refik Miinir Bey 

- Beybaba ben Ruşeni çok 
beğendim. Ba genç belli mes'ut 
edecek, evlenelim, dedi. 

Raif B. mftstakbel damadına, 
evlenme hususunu söylediği za
man, Ruşen B. gtilnmsiyerek: 

- Ben Nadireyi çok seviyo
yorum, fakat benim hentix bir 

işim yok, ayni zamanda param 
da yok. Bana bin lira verirsenis 

derhal Nadireyi alınm. Fakat 
zannetmeyin ki kızınızı bir men-

faat hissile almak istiyorum. Bu 
parayı sermaye yapıp bir mllhen-

dis blirosu açmak niyetindeyim. 
Hayatımt kazanabilmem arzusu, 
hiç başka birşcy değil. 

Raif Bey, Ruşen beyin sözle
rini makul görmekle beraber, böy

le müthiş bir krizde nasıl bin lira 
bulacağını düşünüyordu. Bir gün 

borsa hanındaki bürosunda eski 
defterleri, acaba bir alacaklı bu
lurmuyum diye yoklarken tahmi
nen otuz beş yaşında bir kadın 
içeri girdi: 

- Nasılsın Raif Bey? .. Bak 
seni görmiye geldim... Eski dost 
düşman olmaz derler... Mllhlaa 
bir q için geldim. 

- Hangi rüzgar MAi buray.1 
attı Madam F ofo... S&yle de din
liyeyim. 

- Du anlatayım. 
Madam Fofo, Beyoğlunda laa

fifmeşrep, birçok Aşı1'lan olasa 
bir kadındı. Bir zaman Raif 
Beyin de metresi olmuf, fakat 
Raif Bey lıin farkına vannca 
F ofoyu bırakmışh. Aralannda 
hiçbir adavet yoktu. Sokakta 
biribirine teaadlif ettikleri vakit 
hafif bir selamla iktifa ederlerdi. 

- Raifclm, benim sana çok 
emniyetim var bilirsin. Sen ciddi 
bir iı adamısın. Bugünlerde biraJ 
param var, bunu aana getirdim 
ki lngiliz lirası üxerine beıılm 
için muamele yapasın. 

Para kazanmak sevdasına dnr 
tüın. Al şu bin birayı.da ne 1ır 
pacak.san yap. 

- Güzel amma... Şu bin lira
yı nereden buldun? 

- Sana kartı rizll hiçbir ır 
yim yok. 

DinleL. iki dostum vardı. Biri 
Adanalı Ahmet Efendi, öbOrntl 
de Ruşen Bey .ı 

Ahmet Efendi1 elll yqmda, 
evli barklı, durgun bir adaDl
Pek çekilir gibi değil amma. •• 
Paruma tamam tabammiU ecir 
yorwL Ruşea Bey tatlı blr ae.ç; 
fakat vakitsiz, sa abis gelir, be
nim işlerimi bozar im deli. 

Ahmet efendi bu oyunun far
kına vardı, bana oıtimatom verdi: 
Ruıen Beyi bırakırsam ve yalınd 
benimle oturursan sana bin )jra 

var, dedi. Ben de tabii Ruşen Beyi 
derhal kovdum. 

Nasıl? ... 
- Aferin Madam F ofo çok 

münasip, çok iyi yapbn. iki, at 
ay soma gel de bi.n liranın betabr' 
m görelim. 

Raif Bey aradığı bin lira1' 
böyle bulmuştt.1. 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

İngilterede Genç Hintli Talebe 
Söylemekten Çekinirler, Bekir 

Evli Olduklarını 

Görünürlerdi 
geldim. Binaenaleyh herşeyden 
evvel tahsilime devam etmeliyim. 
Eğer karekterim bir centilmen 
olmaklığıma müsait ise ne ilA, 
değilse bu ümidi terketmeliyim." 

- 10 -

P akat bu vaziyetin devamın· 
d~ bahsettiğim dost ta bıkb ve 
nihayet bir gün bana : 

- Eğer kardeşim olsaydınız 
Iİıi çoktan kapıdışarı ederdim, 
dedi. Buranın ha yatının ne oldu· 
İunu bilmiyen okuması yazması 
olauyan bir anneye edilen 
Yeminin kıymeti nedir? Bir ınah· 
kemeye gitseniz bu ıekilde yapı~· 
llııı bir yeminin meşru olmadıgı 
Cevabını alacağınız muhakkaktır. 
Vehme kapılıyorsunuz azizim. 
liem siz bana bir defa iştiha ile 
et yediğinizi söylememiş miy?ini~? 
Cörtıyorum ki ozaman etı hıç 
)Azım olmadığı halde yemişsiniz, 
Iİtndi elzem olduğu halde yemi· 
Joraunu.z. ,, 

Fakat dostumun bntün sayle-
dllderl kulağıma girmiyordu. 
HeriOn Allabın yardımını iıter
d.lm ve buna da mazhar olurdum. 
karanmda bukadar aağlam kalı-

tım yti.rei'imde beslediğim iman· 
dan ileri geliyordu. Bu da 
SGbıinemin ektiği tohumun ıeme
ruinden baıka birıey değildi. 

Bir gi1n Londranm içinde do
lqırken F arrington caddesinde 
mtınbuıran ıebze pişiren bir lo
kanta ketfettim. Bu buluş beni 
en ı.tediği feye mazhar olan bir 
çocuk kadar ıevindirdi. Lokanta
J• girmeden evvel bititik kitapçı 
clnkklnımn cameklnmda (Salt) ıa 
.. Sebze ile tegaddt U1UH1ne dair,, 
yudıtı bir kitabı gördllm Ye 

hir filin yererek aldıktan ıonra 

lokantaya girdim. Londraya gel
diğim zamandan beri ilk defa 
olarak lştiha ile .,. doya doya 

bir yemek yedim. Yemekten 
aonra (Salt) ın kitabım ıon sayı-
fa11na vanncıya kadar okudum 
Ye o gilnden itibaren diyebilirim 
ld mllnhasıran zevkim için ıebze 
taraftarı oldum, anneme ettiğim 
Yemini ştıkranla habrladım. 

Ben biday,ette et yemekten 
tnUnhaınran bu yemin dolayıaile 
içtinap etmiştim, fakat içimden de 
htıtlln Hindistanda et yemenin 
\aanımtım etmesini temenni edi· 
)ordum. Serbestçe. açıkça et yi-
ltnlerin arasına dahil olabilece

li111 rOnil ıabırsızlıkla bekliyor
dum. Fakat artık bu düşüne• 
hirdenbire zihnimden ıilinmiştl, 
\endiliğimden ıebıe taraftarı 
olnıuştum 9 e sebze yemeyi 
lıtıir Ye tamim etmeyi 
1ttndiıne bir vaılfe olarak kabul 

'hniştim. 
h <Bombay) dan getirdiğim el
h laelere g~lince bunları giymek 

ana nıiimktın değil gibi görl\n· 

dl\iünden yenilerini ısmarladım, 
~}'rıi zamanda da bir silindir tap-

.~. aldım. Bu bana on dokuz 
t~·llle ınal olmuştu. Fakat bununla 

~· h' lir 't ıtmiş addetmedim. On a 

Gandlnln en ıadık mUrltlerlnden 
Mira Bey 

f Ba lıılr lawllls amlrahDm kmchr ki 
aaıl lamı Mla MadUae Sladedlr. J 

Hindistarıda aynanın aile ber-
b • ·ı t erı aı e efradını trq etmiyo 
geldiği günlerde kullanılan lükı 
eşyadan addedilmesine mukabil 
ben burada muazzam bı" r aynanın 
6nünde kravat bağlamak ve saç 

taramak için hergiln on dakika 
kaybediyorum. Bu da yetişmiyor
muf gibi lngiliz centilmenlerine 

mabsuı teferruab da öğrendim. 
Ezcümle Uç haftalık ders için 
maktuan ve berveçhipeşin llç 
lngiliz lirası vererek dans dersi 

Bu, ve buna benzer diğer dü
şiinceler kafamı doldurdu. inşat 
hocasına bir mektup yazarak mn
talealarımı anlattım. Mütebaki 
dersler için beni mazur görmesi
ni rica ettim. Ayni şekilde bir 
mektubu da dans hocasına gön· 
derdim. Keman hocasma gelince, 
bu, bir kadındı. Kendisini bizzat 
gidip görerek her ne pahasına 
olursa olsun kemanımı satıverme
sini rica ettim. Beni nezaketle 
karşıladı. Konuştuk. Kendisine 
ilk zamanlarda yanlı~ bir fikre 
kapıldığımı anlattım. Düşüncemi 
doğru buldu ve beni bu eski fi· 
kirlerimi tamamen değiştirmek 
arzusunda teşci etti. Londraya 
geldiğim günden itibaren kapıldı
~m hevesler Uç ay devam etmiş· 
ti, fakat elbise meselesine atfet· 
tiğim ehemmiyet senelerce sürdü. 

---·-· ( .Mabnd! yarın ) ••••••••••••••••••••a•••••a.w11••••••• ... •• ... 

1 Günün Takvimi 

BUGÜN - 6 teşrin~sani 931, 

Cuma, Rumi 24 teşrinievel 1347, 

24 Cemaziyelihir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,36 Batışı 
17. 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa-
bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,43, 

akşam 17, yatsı J 8,35. 
Müsamere - Bugün öğleden ' 

ıonra Cümhuriyet Gençler Mah
filinde bir müsamere verilecek, 
yeni eser temsil edilecektir. 
A.LKAZAR - M•nuell 
ALEMDAR - Aşk ve pıBJ'& 

ARTiSTiK - Balo 

A. S R 1 - l{anh pldu 

EKLER 
EL HAMRA 
ETUVAL 

_ Milyon peıJlnde 

_Aşk çocuğu 
FERAH _ Konıer, varycıl• 

aldım. Fak bu derslerin adedi GLORY A _ 8.-kııı 
albyı geçme 1i. Filhakika ne KEMAL B. - J{adııı parınai'J 

MAjlK - Bat kin 

musikiyi takip edebiliyordum, ne MELEK _ Milyon p eşinde 
de mevzun adım atabiliyordum. MiLLi _ tcıırt ~arkısı 
Bu, benim için tamamen imkin OPERA - pıııı 
haricinde bir hareketti. ŞlK _ ç.Jgın macera 

L d d 
tlıküdar HALE - Cengi.sEvlatlım 

on ra a arzularım a\inden 
giine arbyordu. Mesela dansı bırak- _o_AR_oı._s_E_o_A_v_ı _K_.•-lb-in-•e_•_' ___ _ 

bktan sonra kulağ&mı garp musi
kisine alıştırmak jçin sonra ke-
man öğrenmiye lralkışbm. Üç lira 

vererek bir keman eldım, ders 
için de bu miktarın biru faz-

lasını sarfettim. Sonra da inşat 
dersi için üçüncü bir hoca bul
dum. Bu zate de bir liradan fazla 
para verdim. Bana ( Beli ) in 

" mükemmel inşat ,, hakkında 
ya%dığı bir eseri tavsiye etti, 
aldım. Fakat bu kitap benim 
üzerimde bir nevi imdat çanı 
vazifesini gördü, uykudan uyan· 
dım; kendi kendime: 

_ " Bütün hayatımı İngilt~ 
de ""eçirecek değilimya, dedim. 

re 6 . f d " in ad ,, 1 öğrenmenın ay ası 

d.ş? Dansı öğrenmekle de bir 
ne ır K .

1 
en haline gelemem. emana 

centi tll d" d .. -. b nu Hin ıstan a ogren-
gelınce u . . k bildir 

k her zaman ıçın a . 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Ha,:!!. ve Hllk gaıehıl 

idare ı AleD'ldar mahallesi 
Çatalçetme ıokağı . --Telefoa lstaobul • 202ll 

Posta kutuıu : lstanbul • 741 

Telrıraf : i.ltanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜ~t<IYE: -- ECNE:St 

1400 ı.<r, ı Sen• 
750 ,, 6 A1 
400,. s,, 
150 it ı " 

2701) aCr, 
HOi) ,, 

80() ,. 
300 ,. 

Gelen <'vrak ~orl verilmeı. 

lılnlardan ıne!l'uliyot almmu. 

Adreı detiiştirilnıes! ('U) lcur.1}bt. 

Son Posta Matbaaıı 

Sahlplerlı All Ekreın1 Sell:a llarıp 

He.rl1at lliidllrilı • S.Um R.aı dı 

~~erek bir kostüm daha 5'tın 
) llll ve Ağabeğime de bir mektup 
~tak bana altm saat için iki 
~· bir kordon göndermesini 

' tttim. Londrada hazır bağ· 
'-li~'I kravat takmak iyi görün· 
~~~du. Binaenaleyh kravab 
'11\_ kendime bailam~m da 

----~~-&&ırandim_, _ ___.. __ ~ 
ıne . L draya talebe olarak 

Ben on 

Sayfa 11 

Çocuk 
Doğru 

Bilmecemizi~ 
Halledenler 

Birer Kitap Kazananıar 
Ankara Erkek Lisesinden 173 

Şükrü, Adana Muhtelit orta mek
tep ikinci sınıftan 345 Mustafa, 
Adana lisesi 9 .. 1 sınıfından 365 
H. Basri, Adana orta mektep 
talebesinde 156 Aziz, Edirne er
kek lisesi dördüncü sınıfından 

372 Mehmet, Ankara Aydın 

meb 'usu Reşit galip B. kızı Ha
lide, İstanbul Muallim mektebi 
beşinci sınıfından 36 Samim Bey
ler ve Hanımlar. 

Birer Defter Kazananlar 
Konya erkek lisesinde 129 

A. Ali, Salihli Namık Kemal 
mektebi beşinci sınıfından Meh
met, Ankara erkek lisesi ikinci 
sınıfından 36 B. Ahmet, Anka
ra orta mektebi birinci sınıf bi
rinci kısımdan 156 Cahide Rıza t 
Aydın san'at mektebinden 83 
Ahmet, Adana ticar~t mektebi 
ikinci sımfmdan 324 N. Remzi, 
Adana orta mektep ikinci sınıf 

birinci şub e de 109 Fuat, İstanbul 
Kocamust :- paşa mektebinden 298 
Adeviy1.~ F evzi, İzmir Karşıyaka 
Ankara mektebinde!! 37 Ahmet 

Sedat, Ankara Erkek lisesi ikinci 
sınıf lal<:'besinden 1 15 Mustafa, 

Konya Erkek lises A. ll 636 
Agah, Adana Ticaret mektebi 
son sınıf talebesinden Hikmet, 

Ankara Erkek Lisesi 11 inci sınıf 
C. şubesinden 172 Ser darzade 
Nedim, Beyler ve Hanımlar. 

Birer A\bUm Kazananlar 
Mudanya Kız mektebinden 

52 Hacer, Adana lisesi sekizinci 
sımfından 127 Hikmet, lzmir JJk 
zafer mektebi beşinci sınıfından 
103 Ceialettin, Salihli Avukat 
Hayri B. kızı Muazzez. Adana 
Ortamektep ikinci smıftan 164 
Fevzi, An!cara Erkek lisesi ikinci 
sınıftan 49 Kenan, Salihli Namık 
Kemal mektebi beşinci sımfından 
Kazım, Adana Erkek lisesinden 
235 Sait Orhan, İzmit Ortmektep 
A fUhesinden 76 Necmettin, 
Adana Ortamektep ikinci sınıfın· 
dan 354 Ali İhsan, İzmir Cüm· 
huriyet Ortamektep talebesinden 
413 Fikret, Konya Erkek lisesi 
talebesinden 652 Hasip Hüsnü, 
Adana Ortamektep ikinci sınıftan 

3~2 Hüseyin Şadi, Uzunköpril 
Mımar Hayrettin mektebi tale
besinden 135, Nergiz, Ankara 
Erkek lisesinden 443 Miimtaz, 
Pangalta Jan Orak mektebi ta· 
lebesinden Şermi Mahmut Hanım 
ve Beyler. 

Birer Kart Kazananlar 
Çankırı Tütün inl:Soarında Kad· 

ri Bey mahtumu, Beşiktaş Şenlik
dede Çukur çeşme ıokak 27 
Naciye, Adana Reji fabrikası 
memurlarından Mehmet Ef. mah· 
mu Enver, Artova çiftlik tahrirat 
kAtibi oğlu Turgut, Edirne Ayşe· 
kadın fırıncı Ahmet Ef. oğlu İb
rahim, Edirne keresteci Salamon 
Ef. oğlu Rifat Bahar, Adana 46 
Ali Ihsan, Bursa on birinci fırka 
Hayvan hastanesi müdürll kayma· 
kam Tevfik Bey oğlu Musa Ki· 
zım, Çankın Posta telgraf müdürll 
Muhiddin Bey oğlu Salahattin, 
Ankara Diyanet işleri muhasebe· 
sinde İbrahim Bey kerimesi Ner
min, Salihli Posta telgraf müdliril 
oğlu Muzaffer, Uşak ıeker fab
rikası muhasebe müdürü kerimesi 
Mualla, Burdur topçu yüzbaşısı 

Haydar Bey oğlu Haluk, Çankırı 
Tuz inhisarı mildüril Hu· 
lusi Bey oğlu Bedri, Haliçf eneri 

Camcı çeşme yokuşu 22 Sabahat, 
Y eşilköy Mühendis sokak 35 Fa
~ıl Tevfik, Fatih Hocaveysi ma· 
hali esi Çeşmeikebir ıokak 29 F etfıi. 
İzmir Hisarönü 24 Muammer, 
Ankara Öncebeci 1 19 da Adnan, 
Balıkesir Börekç\ mahallesinde 
Namazgah sokak 2 İhsan Hanım, 
Zonğuldak Avukat Tevfik oğlu 
Nad, Edime O~erefeli camii kar
şısında Halit Ef. oğJu Rıfat Bey· 
ler ve Hanımlar. 

Hasanpaşa Fırını 
Bayazıtta meşhur Hasanpaşa 
fırını elli üçüncil senei dev
riyesını idrak etmiştir. Bu 
münasebetle muhterem müşte
rilerimize nefaseti ile şöhret 
bulmuı olan boğaça, peynirli 
pide, yağlı çörek ve karibtil· 
hulfıl bulunan kandil için halis 
Trabzon yağı ile ihzar edilmiş 
kandil simidi müşterilerimizin ağ
zında tadı kalacak-kadar nefistir. 

Bayaut meşhur HASANPAŞA fırını 

AHRİSEFİT FELEDlEftH BAftHASI 
ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711·5 lataııbul tllt fubulı 

"Merkez Postanesi tisallnde Allalemci han,. Telefon: lııt. 563 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassı3ı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
•tanbul emrazı rihrevtye diapa~serl ba1h•'dnıl 

Ankara caddesi lkd~ Yurdu kaqısnda N~ 1 l 



Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta
men ve fosfat mevcut olup ensicei uniye
ye sür'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 

vereme istidadı o:an1ara ve bilhassa emra

zı asabiye ve zafiyeti mnumiyeye tesir:ab 
şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab nafı- · 
ası pek seri oluk renksiz, hastalıklı, za

yıf, sıraca veya kemik hastalıklanna müp
telA çocuklar az zaman zarfmda diş çıka

nrlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 

Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui 

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

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah
şeder. Bez, evram, cedir, çocuklann yüz 

ve başlarındaki çibanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

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

leketimizin etihbasının raporlarını kazan

mışbr. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. De

posu: Hasan ecza deposudur. Ec:r:acılara 
ve toptancılara büvük tenzilat. 

Öksürenler KATRAN HAKKI E 

ll EMLAK ve EYTAM BANK.AS~ iLANA Ti ] 

Emlak Ve Eytam Bankasının 
Emlak Satışı 

Beşiktaşta Türkali Mahallesinde Bahçe 
Sokağında Tramvay Hattına Yakın 
Denize Nezaretli Kagir Y ekdiğerine 

Muttasıl İki Bap Hane : 
7-12-1931 tarihinde İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan sattı

rılacakbr. Talip olup uhdesinde kalanlara Banka şeraiti umumiyesine 
teVfikan bedeli müzayedenin n1sfını ikraz eder. 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Nev'i Marka Numara Kilo Cinsi Eşya 
20 Sandık M.K. MWıtelif 245 l ince ve Kalın Klasör 
Evsafı halada yazılı e~ya 21-10-931 tarihinden itibaren yirmi gün 

müddetle bilmüzayedc transit suretile ecnebi memlekete gönderilmek 
here satılacağından taliplerin 12-11-931 perşembe günü saat 14 te 
tabf komisyonuna müracaatları. 

l.1tonbul dördüneü icra memurlu- ı ·--• A N K A R A 
tvndan: Tamamına 6000 lira kıym..!!, 

takdir edilen Beıikta,ta atik Ruma- L OZAN PALAS 
U cedit Türkali mahalle.inin Bahçe Q TEL J 
•okaA-ında fÜk 4 • 4 mükerrer cedit 
21, 23 ınumarah iki bap bane 16 şubat 932 tarihinden iti-
7/12/1931 tarihine müsadif pa:ıartesl baren kiraya verilecektir. Ta-
1ıünü öğleden sonra saat on d<Srtten ı liplerin Ankarada Istanbul 
on altıya kadar fstanbul dördüncil Pasta salonuna mUracaatıarı.-
icra memurluğunda aablacaktır. 

Satış şartnamesi 24-11·1931 tari
hinde divanhaneye talik olunacakbr. 
Arttırma Emlak ve Eytam Bankuı 

Kanununa tevfikan bil' defa olup en 

ziyade arttıranın üstünde bırakıla
caktır. Arttırmaya iştirak için % 7 

teminat akçesi lazımdır. Alacakları
ıun ve irtifak hakkı nhiplerinin bu 

ilaklarını ve husuaile faiz ve mH•
rife dair olan iddialarım ilin tari
hinden itibaren yirmi pn içinde ev
rakı müabiteJerile bildirmeleri liı:ım-
dır. Aklll halde hakları tapu 

ılcilll ile sabit olmıyanlar satıt bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Alakadarların icra n iflb kanuou
nun 119 uncu maddesine göre tevfiki 
hareket etmeleri lüzumu ve mütera

kim vergi, belediye ve vakıf icarui 
müşteriye aittir. 

Daha fazla malumat almak i.ti
yenlerin 931-589 dosya numaruile 
memuriyetimize müracaaUeri ilin 
olunur efendim. 

Sultanahmet Sulh ikinci Hukuk 
Mahkemeıhıden Emlak ve Eytam 
Bank&11 ile Seferoğlu Niltolaki Ef. nin 
hemtire1i Vasiliki hanımın ıayian 

mutuarnf olduğu fuyuun izale.l 
zımnında furuhtu mukarrer Büyükada 

da Yala mahallesinde Albnordu cad
de1inde atik 3 cedit 17, 19, 21, 23, 

2S, numarala üç kat ve bir tavan 
ara11 aqap içi dışı boyalı ceman 

yirmi dört oda, beı aptesane birkaç 
sundurma alt kah çini döşeli vui 
bir gazino, bir mutfak ve Hrnıcı 
muhtevi ma müştemilat Otel De La 
Plaj namile maruf otelin müzayedeye 
konularak 8 kanunuevvel 931 aah 
günü aaat on beşte ihalesi icra kılı
naca§"ından talip olanların kıymeti 

muhamminesi olan on dokuz bin li-
ranın yüzde onu nisbetinde pey ak
çelerini müstaahiben yevm ve vakti 
mezkurda 931-145 numara ile Sul
tanabmet fkinci Sulh Hukuk Hakim-
liğine müracaatleri lüzumu ilan 
olunur. 

lıtanbul Dördüncü icra memur
luğundan : Don Niko Korpi veledi 

Civanı Efendinin Usulcuoğlu Evdoki
miyo• Efendideki alacağından dolayı 

birinci derecede teminat irae eyte
diti Feriköyünde atik Baruthane ve 
Tatavla eedit Baruthane caddesinde 
15 - 55 • 15 • 53 elyevm 67 numaralı 
kı dimen tevsii intikalli bir bap hane 
bir bap arabalık elyevm ipek fabri-

kası 30 gün müddetle ihalei evveli
yesinin İcrası için müzayedeye vazo-

lunmuştur. 67 numaralı kahvehane 
zemini renkli çini döşeli olup deru
nunda bir ocak mahalli ile bir mu.-

lu~u havi olt!p terkoı ve elektrik 
tertibabnı muhtevi olup derununda 
mahiye 15 lira kira ile 931 ağwto

ıundan itibaren bir •ene müddetle 
hpiro Efendi ıakindir. Hanenin Ba-

ruthane cihetindeki çift kanatlı de
mir kapısından gfrlldikb zemını 

renkli çini döşeli bir avh üzerinde 
bir yemek odası buradan bir kapı ile 

keza zemini renkli çini dC>tell mut
baha giriliyor. Burada bir alafranga 

ocak mermer tekneli bir musluk ile 
tahtında bir ıabranç mahaUI vardır. 
Mutbahtan bir tantan merdivenle :ıe· 
mini çimento döteli bodrum mahalline 
inilir. Ahşap merdivenle üıt kata 
çıkıldıkta bir aofa ilzerinde iki oda 
ve yük ve bir :hela odanın caddeye 
nazır kısmında bir kapı ile zemini 
saç döşeli etrafı demir parmaklıkla 

balkona çıkıiır. Mezkur hane iki kis· 

ma tefrik edilmiş olup bu kısımda 
kazanç memurlarından Necati Bry 
931 hazirandan itibaren bir ıene 
müddeti~ ve mahiye peşinen yirmi 
yedi lira kira ile milııteclrdir. Hane
nin tahtında caddeye na.zır bakkal 
dükkanından bir nıethal ile mezkllı 
hanf!nin diğer kisınma ahıap merdi
venle çıkılır. Ufak bir gezinti ma
halli üzerinde iki oda bir hell bak
kal dükkanının zemini tahta olup 
derununda ufak ve maltız ocaklı bir 
mutfak mevcuttur. Hanenin bir kıı
mı ile tahtındaki bakkal dükkanı 931 
kinunsaniden itibaren iki sene müd
detle ve mahiye yirmi bef lira ile 
bakkal Zabarya Efendi 1akindir. 
Ruı ıokatı dahilinde 53 numaralı 
dükkiindan içeri girildikte ır.eminl çl· 
mento döşeli boyahane mahalline 
girilir ve oradan bir methal! ile ipek 
fabrikasına girilir. Zemini çimento 
döıeli üstü potrel ve olukhı uç ile 
mestur olup pencereleri demir par• 
mald1klı bir kapı mevcuttur. Dükkin 
ve fabrika mahalli 930 Kanununiıin
den itibaren üç sene mecburi ve Qç 
sene ihtiyari olmak üzere mahiye kırk 
lira kira ile Sisliyan ve Simonyan 
Efendilerin tahtı isticarmdadır. Hu
dudu bir tarafi Saffeti Paşa apartı

manı diğar tarafı Rus sokağı olup 
ahara ait 54. numarala apartıman cep
hesi Tatavla Baruthane caddesi ile 
mahduttur. M~:ıkür mahaller lrnrıir 

Perltl:r t1aomadan. ille 
elınadan ve yorulmadan 

•Nnı zamanda mUıi( hi,,•

lclttan art ltoş ve ucuz bir 

idman He vUcur g(belJijJne 

nail olmak. iSTE: 

~ 

AEG MASAJ MOTCJRO 

Her gün 'lapacajınız 10 
dakikalık masai ile en bü
yük sllıhl nirnellere mazhar 
olacaksınız. Sıhhatiniz da· 
ha iyi olacak ve bir (Olt 

ltastallklar1n önünü almış 
bulunacaksınız. Luzurnsuz 
semen masa; mötörü saye
sinde 1camilen izale edile· 
bileceği gibi adelat gergln
leşelc ve daimi bir zlndeğl 
ile ya.şamakran zevlf ala· 

calcsınız. 

~ fü~ TÜR.K AN<?NiM ELEKT~İK 
~~~ ŞiRKETi UMUMIYESt 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TIN 
Erkeklerin bütün kudreti ıebabe" 

tini iade eden yegane devadır· 

·: .· .. ·- . · .. - ·;: 

· Almanyanın en meşhur profesörleri" 
nin uzun aenelerdenberi dakik istib" 
zaratı kimyeviye ile tertibatını eld• 
ettikleri işbu deva akamete uğraın&f 
kudreti serian iade ve maral 
asabi etton milteYellit l(lffei emr~ 

teskin ve aıbbi ahengi bbbiycsin• 
rica eyler. Bir tecrübe iddiamll 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: İstanbul Bahçekapı No• 
37, "ZAMANtt ~eza dcpos~dur. 
Başlı en satılır. 

ALİ ~p • .... 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok betler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktar. Memr 

deki çocuklar için yegAne bir gıdadır. içindeki tarifeyi dildatle okuyunur.. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 4 

iŞ ADAMLARINA iŞ 
Son seyahatim e1nasında bilhasaa 

lzmir ve mülhakatında lstanbul ga
zetelerinin bayilitf noluanını hisset
tim. Mezkur mahalJerde ıube açaca
tJmdıuı bayilik etmek ve ıeraiti an
lamak iatiyenlerln zirdeki adre1e 
mOracaatlerl: latanbulda Ankara cad
desinde Orhan B<y Hanında umum 
ranteler miiteahhitliAi Hhibi Haaan 
Telgraf adreaiı Boj'aı: 

olup cUmleıinin derununda Terkoı 
ve elektrik tertlbah mevcuttur.Umu
munun menbHı S24 metre murabbaı 
olup bundan 32 metro murabbaı bah
çe mütebakisl ebniye mahallidir.Kıy
meti muhammineıinin tamamı on üç 
bin Qç yüz alb 13306 lira olup talip 
olanların kıymeti muhammine.inin 
yüzde on nispetinde pey akçelerini 
alarak 929-5535 dosya numaraaile sa
at on dCSrtten on altıya kadar 7-12· 
931 tarihinde latanbul d<Srdüncü icra 
Memurluğuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Merkez acentaaı: U:uata a !SprU atı ,it, 
Şube A. Sirkeci MtHınrdarurlehan 2. 

Tüccar gemileri raspa 
boyama i~çiliği muhtelif fla 
la talibi uhdesindedir. 
7-11-931 saat 17. Teminatın 
tuan 300 liradır. 

SADIK ZADE 
Biraderler 

Karadeniz 

Dumlu 
Vapuru 

8 T qrinieani 

vapurlan 
postuı 

Pınar 

PAZAR 
günü akpmı 17 de Sit" 
keci nhbmmdan barek•t
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan: 
cık, Samsım , Ordu , Gi" 
resım , Trabzon , ff 
Rize ) ye azimet ve af" 
dette ayni iskelelerle G&' 
rele, ve Ünye ) ye ur 
nyarak avdet edece~ 
Fazla tafsilat için Sirk d• 
Meymenet bam altıD 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 


