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Seylip lzmirin Bazı Kısım-' Cenupta 

1 G••JH ı· G ti • · Kaçakçılarla 
annı O a ıne e rmış.. Bir Müsad-eme 

Y ağınurlardan En Çok Müteessir Olan 
Kısım Kemer, Tepecik Mıntakasıdır 

iz ~· (Hususi) - Son yağan yağmurlardan blsıl olan ıeylibın 
1 ~ır e husule getirdiği zararların tafsillbm karilerimiz, bu ıütun
: a t.eeutırle okudular. Bugün de, lzmir aeylAbmdan bir aahneyi 

Öercedıyonız. Resim, "Kemer Tepecik civanm bir g61 halinde 
g ıtermektedir. · " 

Adana 3 (Hususi) - Cebeli
bereket, Dörtyol, Ialahiye mınta
kalan , maeleaef , kaçakçılığın 
ana yatağı gibidirler. Fakat alı
nan tedbirler, bu ziyankArlığa ni
hayet vermek nzeredir. Evvelki 
gün Hamis ıuyu kenannda kaçak 
clgara kiğıdı ~e ipekli eşya 
nakleden bir kafileyle jandarma
larımız müsademe etmiş, bir ka
çakçı ağır surette yaralanmııtır • 
Diğerleri kaçmıştır. Eşya yaka
lanmıştır. Yaralı kaçakçı Cebeli
bereket memleket hastanesin
de ölmüştnr. Kaçakçıların izi bı-
rakılmamıştır. D. Ulfll 

Bir HAdise Daha 
Urfa, 5 ( Husus1 ) - Akça

kalede muhafaza memurlarile ka
çakçılar çarpışb, iki kaçakçı öldil. 
sekiz yüz kilo gu yakalandı. 
Ayrıca bir köyde on bir çuval 
şeker, yirmi alb teneke gaz 
jandarll'alanma tarafından ya-
kalandı. H. 

Yunan Maçı Ve Sporcular 
Atinada 4-1 Mağliibiyet Anlaşılmaz 
·' Bir Neticedir, Telafisi Beklenir 

Pazar gftnG, Galatasaray - F 
:r M~~telitinin Atinada, Ati: 

uhtelıtıne karıı ( 4 - 1 ) .. 
olması, Türk futboliind:aglti~ 
baştan esaslı bir tensik yem 
yapdamıyar.ağı k . . yapılıp 
du: Biz, böyle bi anaa~ın~ doğur- l 
tekil ve ınah. . r tensık ıcrasının 
bir fiki ı~e.tı hakkında sarih 
dünku ~t~a~bı değiliz. Fakat 
aında b. o ınüzle bugünkü ara-
•e lizırn•:a nı~.kayes~ yapabilmek 
llze · d boyle hır tensik fikri 

rın e dur k .. 
cul · nıa ıçın eski spor-
B arımızdan bazılarile görüştük. 1 
k u dze~abn fikirlerini sıra ile 
ay edıyoruz • 

' 
Muvaffak Bey 

diir~n~dolu Ajansı Umumi Mil
u fovaffak Bey suallerimize 

fU cevaplan verdi • 
.;"Spor yapan b~ millet, bu
~ ı . arızalara uğramak mecbu
~~etındedir. Dün çok iyi oynıyan 
ır takımın bugün kuvvet ve 

kudretinin nısfını bile göstere
nı d""• e ıgıne · ekseriya şahit oluyo-
ruz. Futbol takımı,. nihayet et, 
kemik ve ıinirden mOrekkep bir 
makinedir. Meseli bir otomobil 
nıotörU gibi her dakika için 
ayni si1r'at devri göstermesine 
İntizar edilemez. Bilhassa manevi 
esbap, ezcümle heyecan ve sinir
lilik takımın oyunu Ozerinde çok 
nafiz olur. 

Ben maçı ve "neticesini bu 
zaviyeden tetkik ediyorum. Bu 
( 4 - 1 ) zannetmem ki iki takım 
arasındaki hakiki farkı ifade ede
bilsin. Takımımız buradan anform 
bir halde gitmişti. 

Eğer sinirlerine bakim olabilir
lerse gelecek çarşamba günü bu 
fena vaziyeti mümki1n mertebe 
ıslah etmesine intizar edebiliriz. 

( Devamı 8 ind uyfada) 

Talp Serflel Beg 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey Bu 

Sabah Geldi 
Ankara, 5 (Hususi) - Hari

ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
Tahrana gitmek Ozero dün ak
ıam lstanbula hareket .etti •. ~ 
tasyonda merasimle teşyı edildı. 
Ayni trenle lran sefiri Sadık 
Han da hareket etti. 

Jf-

Tevfik Rüştü Jl. Bu sabah 
ıehrimne gelmiş; Haydarpaşada 
karşılanmıştır. Şehrimizden iki 
veya üç giin sonra Ta~~an yo~
culuğuna ç kacak, kendısıne Sefır 
Hüsrev, Askeri Miişavir Şükrü 
Ali Hariciye erkanından Vasfi 
ve ' iş Bankası müdürü Celil 
Beyler refakat edeceklerdir. 

Hariciye Vekili Tahranda 
diSrt gün kad~r kalacak, mu~llik 

meselelerin halimden sönra Bagdada 
uğrıyarak buraya dönecektir. 

l 

Mafla//alc. Beg 

Yüz Maznun 
Şarktan Adana Hapis

hanesine Sevkedildi --Ercit. 5 (Hususi) - Ağrıdağı 
pkavetile alikadar olduklan 
an' aşılan yii.z ki.Jilik bir mamun 
kafilesi, Adana hapisanesino 
sevkedilmek üzere yola çıkanı .. 
dılar. Fakat mevkuflar otobüslere 
bindikleri sırade Dedeli köyün
den Kasım cğlu Abdullah ismin
de birisi kalp sektesinden füc'c
ten 6ldü. Cesedi hükümet tabibi 
muayene ederek defnolunmasına 
izin verdi. VAMIK 

GUmrUklarde Türk Altını 
.Ankara 4 - Gümrük resmin

de Türk altırunın esas addedil
mesi hakkında Gümüthane Meb'usu 

Hasan Bey tarafından yapılan teklifi 
bütçe encümeni kabul etmiştir. 

I 

ldaro ftlerl tehıfonıaı l.taabul - 20203 Fiab 5 kuru, 

lstanbulun içtiği Memba 
Sularında lhtikir Vardır 
Harbın En Buhranlı Zamanında 
Konulan Narh İndirilmek Lazımdır 

lçtlllmlz mlu işte 6ögl• ılı•l•re doldıırıılııgor 

Umumi harbın ea dYCIYli u· laidir, bunun değiştirilmeaine 
mamnda, bir kısım qyaya 01&- tiddetle taraftar olmakhğımıza 
mana g5re konulu narh hl1l rağmen bundan daha hayati ve 
değiftirilmemiştir. Meaell umar- daha umumi bir mesele vardll' 
lama elbiselerin ten.i \\cretleri ki; o da memba ıularıdır. 
gibL ••• Bu mesele bir lilka mese- l DeYamı 11 inci aayfadı 1 

Kaçak Et Mücadelesin· 
den heri 51 Kişi Tutuldu 
Belediye, tehlrde aablan kaçak ve ıarbonlu etlerle mücadele kararını 

nrdikten ıonra. zabıtai belediye memurları faaliyete reçmiılcr ve birçok 
kaçak et •• baynn yakalamıtlardır. (lS) aün içinde (21) kaçak koyun (1) 

domuz., (4) keçi, (2) dana ile (133) kilo koyun, (146) kilo ıığır, (12,S) kilo 

manda, (~2,S) kilo dana eti ve (52) koyun, (28) aıtır batı (5) dana ve koyua 

budu (1S) takım aığır Ye (18) takım koyun citeri ve (3) koyun işkembesi 
yakalanmııtır. Kaçak hayvan ve etlerin ekaerial Rumclihiıan, ÇenrelköJ, 
Pan~alb, Karaköy ve Çenberlitatla Ada npur iakelesinde yakalanm1ıtır. 

Et ve hayvan kaçakçılarının ekaeriaini kasaplarla, aıçılar teıkil etmek• 
tedir. Kaçakçıların adedi de (Sl) dir. Kaçak et n başlarla ciğer ve işkeın• 
belerin lçindo tefessfih etmiş ve yenmiyecek bir halo gelmi,leri pek çoktur. 

Şarbonluları da vardır. Bilhassa Uıunçarflda Mehmet Ali oğlu kaıap lamai&. 
in dükkanında yakalanan iki kaçak koyundan biriıi ıarbonlu çıkmışbr. 

" Mağlubiyetimizin sebeplerin en hiri de unanlıların 
s orcularımıza çektikleri ziyafetti,.. ,, Gaz~teler 

• Maraton " giSlil sahilinde ftrilen ziyafette Yunanlıların· 

aporculanmıza yutturdUklan dolmalar 



2 Sayfa 

( Halkzn Sesi) 

Sporcularımızın 
Atina Seyahati 

Yunaniatanda, Yunan mubteliti· 
ne ( 4 • 1) matlup olan Galata· 
aaray - Fenerbahçe muhteJitioin 
bu mağlubiyeti hakkında dün 
bazı karilerimizle hasbıhal ettik. 
Bu fena netice hakkında bize 
tunları ıöylediler ı 

Hikmet B. (Sulanahmet Çatladıkapı 23) 

-Yunanitandaki maç beklenil
miyen bir mağlübiyetle n!ticelen· 
dt Ben bunu tabii bulurum. İzah 
edeyim: Sahamn vo seyircilerin 
oyuncular fizerinde inkar edile
mez mühim bir tesiri vardır. 
Gurur da oyuncuların mağlübi
~etini hazırlıyan bir amildir.. Bi
ıimkiler Slavya ile berabere kal
dık diye mağrur gittiler, Yunan
lıları nasıl olsa yeneriz dediler. 
Sahaca (20) binden fazla Yunanlı 
Yardı. Bunların kalbi temennilerine 
makes olan tezahürab göz 
önüne geliriniz. Bizimkileri teşci 
Ye teşvik edecek belki seyirciler 
arasında bir tek Türk bile yoktu. 
Buradan giden on Uç seyircinin 
ekserisi de Rumdu. Yunanlılar 
buraya geldikleri zaman on bin 
ıeyirciden altı binini Rum teşkil 
ediycrdu. Sahamızı yabancı bul
madılar. Ayni zamanda da va• 
pur yorgunluğu vardı. işte bun
dan dolayı mağlup oldular. Yok
u oyuncularımız çok mütecanis 
Ye kuvvetli idiler. .. 

lıfullafa Remzi B. (Beyotlu Ayaalı· 
Pfme 27) 

-Yunanistana giden takımımız 
burada Slavya takımile henllz 
'4l1'pıştığı iyi bir netice ald ığı 
için bu defa oldukça temrinli 
ve uygun bir halde idi. Yüzde 
yüz galebe ümit · ediyordu. Bu 
makus netice beni eski kanaati
me irca etti. Bizim sporumuz 
çok zayıf, muttarit şekil do çalı
ıamıyoruz. Binaenaleyh sporumu
zu yetiştirinceye kadar böyle 
beynelmilel maçlara iştirak et
memeliyiz. 

lf-
Hulkı B. (Ak1ara1 Lanı• caddul 112) 

- Yunanlılara harpte yendik. 
Şimdi dost olduk. Futbolde ye
nememişsek bunu nezaket olarak 
telakki etmeli. Bu işin latife 
tarafı.. Hakikat ise ıudur: Bu 
defaki takımımız çok kuvvetli 
idi. Mağlubiyetlerini tuna atfedi
yorum. Vapur yorgunluğu ve 
muhitin yabancı olması. 

Tütün inhisarında 
Tütün İnhisarı Umum Müdür 

Vekili Hüsnü Bey dün ıube mü· 
dürlerini yanma çağırarak uzun 
müddet görüşmüş, inhisarlar Ve
kaletine gönderilecek malumabn 
hazırlanmasını emretmiştir. 

SANAYi 
Fabrikalar 
Takviye 
Ediliyor 

Tahdit kararından sonra faa
liyetini artıran Sanayi ve Maadin 
Bankas nın Bakırköyündeki men• 
sucat fabrikası için İngiltereye 
ısmarlanan ( 65 ) makinenin yola 
çıkarıldığı hakkında Bankaya 
malümat gelmiştir. Makineler şu 
giltJlerde gelecek ve derhal yer
lerine konacaktır. Fabrikanın 
iplik dairesinde ( Haşıl ) yapmak 
için tahdit karanna kadar 
Patates unu kollamlıyordu. Şimdi 
fabrika bu un yerine adi buğday 
unu kollanmaktadır. 

Ancak buğday unu çabık ek· 
oidiği için kokmakta ve fabrika
nın havasını ifsat etmektedir • 
Ayni zamanda patates ununun 
vazifesini de görememektedir. Bu 
cihet nazarı dikkate alınmış ve 
ihtiyaca karşılık olmak Qzere 
hariçten tekrar patates unu geti
rilmesine müsaade edilmiştir, 

Katip Hanım 
Dosye Kaybeden Hanım 

Muhakeme Edildi 
Kend:sine teslim olunan bir 

dosyeyi kaybettiği için işini sui
istimal cürmile mahkemeye veri
len zabıt katiplerinden F ahrün
nisa Hanımın muhakemesine dün 
devam edilmiştir. 

Maznunu, zevci avukat Cemil 
Bey müdafaa etmiş, F ahrücnisa 
Hanım n hubuk mezunu olduğunu, 
esasen stajiyer olarah çalıştığı 
için varide ve sadireden mes'ul 
olamıyacağını söylemiş , beraat 
kararı verilmesini istemiştir. Ka
rar gelecek celsede verilecektir. 

Belediye ll<tısat MUdürlUgU 
Vefat eden Belediye lktısnt 

Mfidürü Kemal Ömer Beyin yeri
ne henüz kimse tayin edilmemiş
tir. lktısat Müdürlüğü vekilliğini 
nısıf maaşla Mezarhklar Müdüril 
Snleyman Bey yapmaktadır. Bu 
Müdüriyete Sanayi Müdüril Na
fiz ve İkbsat Vekaleti müşavirle
rinden Şefik Beylerden birinin 
tayin edileceği söylenmektedir. 

Adliyede Teftiş 
Adliye Başmüfettişi Nafiz 

Bey dün sabah saat dokuzda 
Adliyeye gelerek memurlann vak
tinde vazifeleri başına gelip gel
mediklerini tefti, etmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

u 

SON POSTA 

1 Evkaf İcare Vergi-j 8 İ R O AVA 
leri Ne Nispette .--
T •t Ed.ld. ? Beledıge Evkaf-
ezyı ı ı . v.·· B . L . tan .1 uz ın ıra 

( lcarei Müeccde) ismi verilen 
Evkaf vergisinin, Bina İratları Ta/en Ediynr 
Vergisi Kanununa göre tezyit r 
edildi~ i yaz lmıştı. Bu vergi ev
velce tevsili vakıflardan binde 
iki buçuk ve tevsisiz vakıflardan 
binde (3) nispetinde alınıyordu. 
Şimdi ise nispetler tezyit edildiği 
için vergiler şu şekilde hesap ve 
tahsil olunacaktır. 

Mesela: 329 senesinde altın 

esası üzerine yapılan tahrirde 
( 100) lira gayrisafi irat konulan 
bir binanın vakıf icaresi için bu 
( 100) lira (6) ile zerbedilecek, 
çıkan (COO) liradan yüzde yirmi 
tenzil olunacak, geriye kalan 
( 480) lira tekrar ( 10) ad edile 
zarb edilecektir. 

Bu suretle binanın bugünkü 
kağıt paraya göre kıymeti 
anlaşılmış olacaktır. işte bu 
(48~0) Jıranın binde (2,5) ve binde 
(3) kısmı icare vergileri olarak 
tahsil edilecektir. Bu şekilde 

tahsil edilen vergi eski nisr:etlere 
göre yüzde (48) kadar bir fazla
l!k göstermektedir. 

Çimento 
Yeni Fabrika Açmak 

Fikrinden Vazgeçildi 
Razı firmalar Karadeniz ba

valisinde ve Adana civarında 
çimento fabrikaları açmak taşav
vurunda idiler. Fakat İstanbul 
ve Ankaradnki çimento fabrika-
ları senede ( 200 ) bin ton ka
dar çimento istihsal etmektedir-
ler. Bu miktar 'fıilrkiyenin ihtiya· 
cına tekabul ettiği için bu fir-
maların şimdilik çimento fabrika· 
sı açmaktan sarfınazar ettikleri 
söylenmektedir. 

Lastik Ayakkabıla
rın Gümrük Resmi 

Bizim Kunduracıların öteden• 
beri haklı bir şikayet ve istekleri 
vardır. Hariçten gelen ve çok 
az gümrük resmi verilmek sure
tile ithal edilen lAstik ayakka
bılar bizim kunduracılan .Larara 
sokmakta, onlara rekabet imki
nı vermemektedir. Kunduracılar 
bundan fazla gümrük resmi alın· 
ması hakkında birkaç defa ala
kadarlara müracaat etmişlerdi. 
Öğrendiğimize göre lktısat Ve
kaleti bu talebi muvafık bulmu~, 
Gümrük tarifesinde tadilat lüzu
muna karar vermiştir. Bu husus
ta yakında bir kanun liyihası 
hazırlanacaktır • 

Belediye tarafından Evkaf 
idaresi aleyhine yeni bir mezar
lık davası açılmlştır. Bu dava ile 
Beledi)·e Evkaftan hem bir me
zarlık, hem de (100) bin lira ka
dar kira bedeli istemiştir. Bu 
mezarlık, Yüksekkaldırımda Ga
la kulesi civarında geniş bir yer 
işgal etmektedir. Evkaf İdaresi 
burasını arsa haline ifrağ etmiş 
ve kiraya verert:k parasım ken• 
disi almıştır. 

Belediyenin iddiasına göre, 
kanun mucibince bu geniş arsa
nın Belediyeye geçmesi lazımdır. 
Halbuki Evkaf burası:u, kanuna 
rağmen, el'an elinde bulundur
maktadır. 

Bu dava da, evvelce açılan 
bu neviden (20) dava ile birlikte 
yakında rüyet edilecektir. 

Fabrikalar 
İptidai Maddeleri Nasıl 

Tedarik Edecekler? - -
Dünkü Ankara lelgraflan 

sınai müesseselerin dahilde yeti
şen iptidai maddeleri ucuzca te
darik etmc!eri için vekiller heye· 
tince bir kanun Inyihası hazır· 
landığını bildirmektedirler. Bu 
mesele hakkmda y&:.ptığımız tnh· 
kikat neticesi şud:ır: 

"Sınai müessese'er memleket 
dahilinde yetişen iptidai madde-

lerden: Tuz, ipek, yün, deri, af
yon gibi maddelere muhtaçtırlar. 
Sınai müesseselerin bu madde· 
)eri müsait şartlarla alabilmeleri 
için hükumetin şu Uç esastan biri
ni tatbik etmesi muhtemeldir. 

1 - Ziraat veya sanayi ban
kası bu maddeleri toptan alarak 
kredi ile fabrikalara verir. 

2 - Hükumet bu maddele
rin tarifelerini tenzil eder. 

3 - Bunlar fizerinden ok
truva resmini kaldırır. 

Bu üç esasın mczcedilmesi de 
muhtemeldir. 

Bir Esrar Kaçakçısı 
KAmil isminde bir şahıs esrar 

kaçakçılığı cürmünden Ağır Ce
zada muhakeme edilmiş ve esrar 
sattığı anlaşılarak giyaben 10 
ay hapse, 150 lira da para ce
zasına mahkum olmuştur. 

Klnunusani 5 

Günün Tarihi 

Bir Kurtuluş 
Yıldönümü 

Meş'um mütareke günlerinde işgal 
edilen güzel Adanamız, bundan (11) 
aene evvel bugün kurtulmuş, ana 
vatana kavuşmuştu. Bu münasebetle 
telırimizde bulunan Adanııhtar bugüo 
için bir teıit merasimi tertip ctm ·.
lerdir. Merasim iki buçukta Halk 
Ev:nde yapılacak, İfgnl ve kurtulut 
hatıraları canlandırılacaktır. Dclpn 
bir tesit broırr1amı baı.ırlanmıthr. 

Celeplerin Müracaati 
Ankarada Belediye memurlarının 

tekaiıtlüğü meselesini ve diğer Bele
diye itlerini takip etmekle meşgul 
olan Belediye Reiı Muavini Hamit 
Bey birkaç gün daha orada kalacak· 
br. Hamit Bey bu arada bazı celep• 
ler taraıfından Mezbaha idareıl aley• 
bıne Şurayi Devlete yapılu müra· 
caatleri de halledecektir. 

Bir Dayak Davası 
Eski arabacılar kihyaaı çolala 

Hayri Efendi aleyhine yeni bir dava 
açtlmıştır. Hayri Efendi bu davada 
iki kif;yl dövmek ve polislere atır 

likırdılar söylemekle ınaznundur. 
Bu yeni davaya dün ikinci Cezada 
batlanılmış, {ahitlerin dinlenılmcal 
kararile talik olunmuştur. 

Bir Polis tv:ahkemeya Verildi 
Miço isminde bir maznunua 

kaçmasına sebep olduğu iddiasile 
Yusuf Efendi isminde bir poliı 
mahkemeye verilmiş ve dün 
İkinci Cezada muhakemesine ba,
lanılmıştır. Polis Yusuf Efendi 
hadiseyi inkar etmiştir. Gelecek 
celsede şahitler dinlenilecektir. 

Marmara Faciasınm uhakemes 
Marmarada Hırisi.s ismindeld 

Yunan vapurunun çarpması yüzün• 
den Varna ismindeki Bulgar 
vapurunun batması ile neticele
nen facianın hukuki tazminat 
noktasından muhakemesine yarlD 
Birinci Ticaret Mahkemesinde 
devam edilecektir. Y annki celse
de ehli vukuf dinlenileceklir. 

Atletizm Müsabakaları 
AtJc~izm heyetinden tebliğ 

olunmuştur: 

1 - 15 - 1 - 932 Cuma gtlnD 
saat 10,5 ta Beşiktaş'ta yapıla· 
cak Kros Kcntri müsabakasına 
iştirak edecek kulüpler, atletle
rin esamisi:ıi 5 • 1 - 932 akşamına 
kadar atletizm heyetine gönder
meleri. 

2 - Atletlerin saat 10,5 ta 
Beşikta~ cimnastik kulübünde 
hazır bulunmaları aksi takdirde 
müsabakaya iştirak edemezler. 

GUmrUk istatistik MUdUrJUgll 
Ankaraya Taşınacak 

Şehrimizde bulunan gümrük 
istatistik müdürlüğfinüa Anka· 
raya nakledileceği söylenmek
tedir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve En Karlı Ticaret 

1 : Komşu - Hasan Bey, evveli 

şöyle bir manifaturacı mağazası açtım, 

kazanamadım, dükkim kapatbm. 

2 : Komşu - Sonra bir otomobil 

aldım, takside işlettim, hesabm altı.odan 

çakamadım, otomobili ıatbm. 1 

3 ı Komşu - Fakat timdi ben tica· ı 
retin yolunu buldum. Bak ıu dükklnı 

a-6rüyor musun 1 

4 : Komşu - Orada takma kol, ba• J 
cak ve koltuk değneği satıyorum. Bu o

tobns ve otomobil kazalan yüzünden 
--ıq verit dehşet, Ha.san Beyi 
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İtalya İle 
Adalar Meselesi 
Halledildi 

Ankara, 4 (A.A.) - Hariciye ı 
Vekili Dr.Tevfik Rllştü BeyJeİtaJya 
Büyük Elçisi Baron Ponpeo AJoisi 
Cenapları son gtlnlerde yapmış ol
dukları mükilemeler esnasında 
Anadolu ıahili ile Kastellorizo 
adası arasmda mevcut bazı adalar 
ve adacıkların ciheti aidiyeti yü-
zünden Türkiye ile ltaiya arasın· 
da mevcut ibtiJAtı nihayetlendire
cek bir itilafın esaslarını tesbit 
etmiş olduklarında Türk - İtalyan 
deniz hududunu sureti kat'iyede 
tesbit eden bir mukavelename bu
gün Hariciye VekAJetinde tarafeyn 
arasında tam bir itilaf dairesinde 
akt ve imza edilmittir. Bu suretle 
iki memleket arasında mevcut 
ve itimat llzerine mliesses mü~ 
nasebetler bugllnden itibaren 
her hangi mahiyette olursa ol
sun haizi ehemmiyet bir ihtilaf 
sebebinden muarra bulunmakta
dir ki, bu hal beyinterindeki me
tin dostluğa azami derecede fa
ideli olacaktır. 

Fena Havalar 
Almanyada Irmaklar Taştı 

Berlin 3 - Almanyanın he
men her tarafında fena havalar 
hliküm ıllrmekte ve bilhassa 
Saksonyada feyezanlara bahis ol· 
maktadır. Dresd yakininde bir
çok yerlerde Demiryolu münaka-
IAtı kesilmittir. Birçok ırmaklar 
taşmıştır. 

lskoçyada Feyezanlar 
Londra, 4 - lskoçyanın garp 

ve cenubugarbi kısımlarında 31 
Kanunu~vveld~nbcri yağmıya baş· 
lıyan şıddetJı yağmurlar, bir· 
çok ırmaklarm taşnıasma sebep 
olmuştur. 

Arazi göl halini almıştır. Gı
laskovda, Kilmarnoc'ta ve daha 
muhtelif yerlerde sokaklar birer 
k~al manzarası arzetmektedir . 
Yuılerce kimseler muvakkat bir 
müddet için yersiz ve yurlsuz 
kalmışlardır. Köylerdeki evlerden 
birçoğu su ile mahsur bir halde 
bulunmaktadır. Fakat vaziyet 
bugün düzelmiye başlamıştır. 

İki Muhtelis 

1 - lnıanı davasındft maglup 
eden en büyük amil asabiyete ka
pılmaktır. Sinirlcrini:ıle düşünmete 
hatlar başlamaz, iradenizi kayDe
der, yaptığmızı bilme.uini.ı. 

T 
HiLALiAHMER 

• 
lzmirde 
Köylüye 
Yardım Ediyor 

İzmir, 4 ( Hususi ) - Hila
liahmcr Cemiyeti Reisi Sezai 
ve Sıhhiye Müdürü Liıtfü Beyler 
yarın (Urla) ya giderek kış mü
nasebetile muhtaç oJan insanlara 
ilaç, sıcak yemek ve battaniye 
tevzi edeceklerdir. Bugün Urlaya 
~eş günlük yiyecek gönderilmiş· 
tır. Bu mıntakada mahsulün az 
ve para etmemesi maalesef balkı 
sıkıntıda bırakmıştır. Hilaliahmer 
(Kemalpaşa), (Bulgurlu), (Değir
mendere) mıntakalanna yardımda 
bulunacaktır. Adnan 

Suriye Faciaları 
Adana, 4 (A.A) - Halepte 

son mücadele esnasında ölenlerin 
adedi 21 ve mecruhlarm da 200 li 
mütecaviz olduğu tesbit edilmiştir. 

Rusya - Romanya Munasabatı 
Ankara, 4 ( A.A) - Ajansı

mızın mevsukan öğrendiğine göre 
Sovyet Rusya ile Romanya ara
smdaki siyasi mUıakerat Riga' da 
başlamışhr. 

Sabık Hıdiv 
Kudüsten Tekrar lstan

bula Hareket Etti 
---

Adana, 3 ( A. A. ) - Sabık 
Hıdiv Abbas Hilmi Paşa Am
man' da büyük bir tezahüratla 
karşılanmış, Kıral Abdutlahta 

Dün Ağır Cezada İkisi De iki gün misafir kaldıktan sonra 

M hk" Q Kudüse hareket etmiştir. Ayın 

2 - Halbuki bayatta bizi her
gün ıinirlendiren, irademixi elimiz
den alan birçok hadiseler ve kim
ıelerle karıılaıırıs. 

H 
"' 

Çinin İstimdadı ---Cemiyeti Akvamın He-
men Toplanmasını İstedi 

Şanghay 4 - Nankin Hü· 
kümeti Cemiyeti Akvama bir 
telgraf çekerek Kingçeunun 
Japonlar tarafından işgalinden 
dolayı Cemiyeti Akvam Mec
lisinin acilen toplanmasını ta
lep etmiştir. Çin, ayni zaman· 
da cihan efkan umumiyesine 
de hitap edecektir. 

r HRreklta diğer )'eni haberler 
beıtncl uyfaınızdadır.) 

Bir Mektep Hade
Cinayeti • • 

mesının 

İzmir Muallim Mektebinde 
Kanlı Bir Facia Oldu 
İzmir, 4 ( Hususi ) - Dün 

gece Muallim mektebinde feci 
bir cinayet oldu. Süleyman 
adım taşıyan bir hademe, Zekiye 
Hanır.ım Uzerine sald!rdı ve elin· 
deki kama ile 20 yerinden yara· 
Jıyarak öldürdü sonra da diğer 
hademelere ve mektebin Müclü· 
rüne giderek yaptığı cinayeti an
lattı ve teslim oldu. 

HAdisenin tarzı cereyanına ba
kılırsa, hademenin şuurunda ha
lel olduğunu kabul etmek lazım· 
dır. Mamafih bu, bu dakikada 
sadece bir ihtimaldir. Adliye tah
kikata başlamıştır. 

ADNAN 

Mecliste Kabul Edi
len Yeni Kanunlar 

a um ldu dördünde Kudüse gelecek, Şam, 
Rüsumat memurlarından Şef· Halep tarikilc lstanbula gide- Ankara, 5 (Hususi) - Mitıet 

kat ve Sadık Efendiler imza tak- cektir. Meclisinin dünkü içtimamda İh-
lidi ht kb ı 1.ikar Kanununun ikinci müzake-, sa e ma uz rnHanarak TUrkiye - lral< ı 
belediye aleyhine bir defasında A 1 d resi yapı mış ve kabul edilmiştir. 

n.rnra ao gelen haberlere ı l af k ( 2534 ), di?-crinde ( 12647 ) lı·ra k B \yrıca 93 ev.( adrosunun tadili 
ö göre Ira ~şvckili Nuri Paşa d 

3 - Sizi ıinirleten ve benliği
niıden çıkaran bu kabil hadise ve 
klmıeler karıu.ında ıize şu tedbiri 
taV1iye ederiz: Kendi kendinize yü
ze kadar ıayınız ve yüıe varmadan 
hareket etmeyiniz. Bu tedbir ıizi 

.ııirıirlerinize hakim kılar. 

ER 
MÜCADELE 

Kaçakçılık 
Layihaları 
M. Meclisinde 

Ankara, 5 ( Hususi ) - Millet 
Meclisi önümüzdeki perşembe 
günü, bu içtima devresinin son 
celsesini aktedecek, sonra tatil 
devresine girecektir. 

Bu itibarla Encümenlerde 
müstacel layihaların tetkiki hu
susunda hararetli faaliyet vardır. 

Bu cümleden olmak üzere 
Bütçe Encümeni kaçakçılık ve 
gümrük muhafaza kumandanlığı 
layihalarını tetkik etmiştir. 

Kaçakçılık layihası perşembe 
içtimaında görüşülecektir. Muha
faza Kumandanlığı layihasında 
encümen tarafından bazı tadi
lat yapılmışbr. Layihanın son 
aldığı şekle göre, kumandanlık 
fnbisarlarlar Vekaletine merbut 
olacak, kaçakçılık mücadelesi 
huıusuodaki bütün vazife ve 
salahiyetler kumandanlık tara
fından tedvir edilecektir. Kuman
danlık için (300) bin lira tahsisat 
verilecektir. 

"Hindistanda 
2,000 Kişi Polislerden 

Dayak Yedi 

Bombay, 5 (A.A.) - Polis 
inzıbahn muhafazası için bütün 
şehir dahilinde tertibat almıştır. 

Delhi, 5 ( A.A. ) - Polis 
dün akşam gayrikanuni bir su
rette umumi meydanlarda top-
lanan 2000 Hintliyi sopa 
istimaJile dağıtmıştır. Hint-
lilerden 3 kişi yaralanmış ve 3 
kişi de tevkif edilmiştir. 

Delhi, 4 (A. A) - Hint Kon· 
gresi icra heyetinin gayrikanuni 
olduğu beyan ve ilan edilmiştir. 

para almışlar. Dün Ağır Cezada ile başlıyan müzakerat netice- ve bütçe e münakale yapılması 
muhakemeleri tamamlanmıştır. lenmek üzeredir. Hazırlanan mu- hakkındaki layiha kabul edildi. istifa 

Sözün -Kısası 
Spordaki 
Son 
A1ağlubiyetimiz •----------P. S. 
Yabancl milletler arasında 

edebiyatımızı anhyan ve beğe-
nen ancak sayılı birkaç müsteş• 
rık vardır; milli musikimizi anlı• 
yan ve beğenen birkaç Rus, 
Alman, Fransız münekludı sayıla· 
bilir; mimarimizin hayranları, 
lstanbula ve Bursaya hava almak 
için, yahut birkaç fersah ga~ip 
ve yabancı toprak parçası gor· 
mek için uğrıyan üç beş seyyah· 
tan, bir iki san'at meraklısından 
ibarettir. Avrupa ve Amerika 
halkı, hatta bütün münevverleri 
memleketimiı.i yalnız harita üs• 
tünde tanırlar; onlara Türkiye 
renkli bir kiğıt üzerinde, karga• 
cık burgacık bazı çizgilerden 
başka hiçbir şeyi hatırlatmaz. 

Aksi gibi, yabancı diilere en 
kötü romanlarımız tercüme edilir; 
piyasanın en değersiz hanende 
ve sazendeleri, gider, Berlin vo 
Paris ortasında " icrayı ahenk ,. 
ederler; Türk filmi olarak birkaç 
bozuk ve berbat eser komşu 
milletlerin sinema pazarlarına sil• 
rülür; en beceriksiz aktörierimiı 

arada bir Avrupaya giderek 
stüdyolarda, sahnelerde, barlarda 
rol a!mıya kalkarlar ve içlerinde 
meşhur "Silvain,, e uşaklık etmi• 
ye kadar varanlar da bulun• 
muştur. 

Türkiye için, yine Türkler 
taraf ınd"4 yapılan bütün bu 
menfi propagandaların tesirlerini 
yabancılarm hafızalarından silip 
süpürmek yükü, sporcularımı• 
zın üstündeydi ve bir zamana 
kadar onlar bu vaı:ifelerini ol• 
dukça mükemmel yaptılar: Baza 
Avrupa takımlarına galebe çaldı• 
lar, garbın spor efkara umumiye-
ıine kendilerini tanıttılar ve as 
buçuk, beynelmilel bir otorite 
kazandılar. 

Fakat hepsi okadarcıkmış. 
Hezimetler biribiri.ıi takip ediyor. 
Komşu milletler aras.nda bile 
sporun dümencileri vaziyetine 
düştük. FutbocuJarımızı vapur 
yolculuğu sarsmış, otflmobil ge• 
zintisi yormuş, ziyafetler midele• 
rini bozmuş, rüzgar misafirper• 
ver davranmamış, hakem haks z .. 
lık etmiş, kaleci aksırmış, muha· 
cım öksürmüş, falan, filan... Her 
yenilişimizde bunlan söylüyoruz, 
fakat şu korkunç telgraf cümlesi 
değişmiyor: "1-4 mağlüp olduk.,. 

Ne yapalım? Bu felaketlerin 
önüne nasıl geçelim? Dışarıya 
sevkettiğimiz ihracat ma)!armın, 
incirin, üzümün, tütünün nmbala· 
jmı, temiz istifini muayene ve 

teftiş eden " İş Limitet Şirketi ,. 
gibi Avrupaya giden spor ta• 
kanılarımızı ve her türlü mesiek 
heyetlerini imtihan edecek bir 
teşkilat mı kuralım? 

Hayır. Kendimizi ıslah edinci· 
ye kadar hudutlarımızdan dışan 
çıkmayalım. 

Spor teşkilatımlZ nasıl düzel-
tilir? İşle burada ben nıalümatı
mm hududuna dayanıp kalıyorum. 
Hiçbir fikrim yok: Çitnki spordan 

Sadık Efendi başlıca suçlu görü- kavclelcrin yarın imzalanması Bu lAyihaya göre Evkafidaresinde Belgrat, 5 (A. A.) 
l~~ek beş sene, on bir ay, beş muhtemeldir. azı memuriyetler lağvedilmektedir. istifa etmiştir. B y . d V 
gun hapse ve paranın tazminine, r~============~===~~=~=~=========~~==~~~ eş erm en urmuş 

- Kabine anlamam. 

Şefkat Efendi de bir. sene iki aya • • 

1 

Küçükpazarda Kundakçı ha· 
h lS TER /•NA N JSTEr D /•NA NMA f nında odabaşı Dursunun kardeşi ma kum olmuştur. Bu sonuncusu ı fi • Hasan, ayni handa çalışan Os-

mevkufiyeti ile nıüddetini bitir~ man Ef. yi bıçakla dört, bet 
diğinden tahliye edilmiştir. ı · k' 1 yerinclen ag~ır surette yaralayarak Yeni neıredilen bir almanakta yeni harflerin dir. Bunlarm içinde fenne, tıbba we i me aıt ıtap· 

içki Yasak Olsunl kabulünden, yani (1928) seneslndenberi neşredilen Jar hemen de yok gibidir. Bu adedin azlığa h.ıkkın· kaçmlştır. 
kitaplara ait bir grafik gördük. da bir fikir vermi; olmak iç in Almanyada geçen Ş k Ed J k 

.. Verilen haberlere göre içki Bu ı.,rafiğe göre geçen dört sene sarfında Tür- bir sene içinde yalnız tıoba ait (30) bin kitap basıl· a a er er en ... 
duşmanlarının teşkil ettiği "Yeşil ı kiyede neşredilen kitapların yekunu (100(}) tanedir. dığmı kaydet:nek kaf:dir. Beşiktaşta Has fırın sokağın• 
Hilal Cemiyeti,, memlekette Demek ki senede vasati (250) kitap neşredilmiştir. Kitap neşriyatıımı bu nispette devam ettil,çe, biz- da kunduracı Ahmet ile, tramvay 
aleni içki içilmesinin yasak edil~ Bu kitapların mühim bir kısmı da, vücut veya ad~mi de fikir ve san'at hayli.tının teenua edebileceğine ve caddesinde 65 numaralı dükkan• 
m ' · · t k t bb vücudu müsavi addedilecek derecede ehemmiyetsiz:- milli bir kütüphane vüruda ıetirebilecekimiıe artık: da boyacı Hasan biribirlerine esını ıs eme eşe üsüne gi- şaka olarak bıçak ve yumruk 
rişmiştir. •Cemiyete göre, içki ı atmak tecrübesi yaparken Ahmet 
yüzünden son bir senede 40 bıçakla Hasanm bacaS-ım derince 
ıoför delirmiştir. C.. l,S TER /NAN, /Ş l E .... R..___llııııııliN...._A.......,NıiıooiiııiıM-..A...,1-._____ yaralamışbr. 
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Söz Aramızda J 
En Büyük 
Ticaret Yolu 

Hizmetçilerin ekserisinin anası, 
babası yoktur. Kardeşleri, akra· 
baları olanlar da kazançlanndan 
olanlara hisse ayırmazlar. Beı, 
on.. nekadar ayhk alırlatsa yalmz 
kendilerinindir. Elbiselerini kendi 
yapmak mecburiyetinde olan biz· 
metçi de sayılacak kadar azdır. 
Onların yemeleri, içmeleri, nst
le:ri başları hammlarına aittir. Bu 
vaziyete nazaren hizmetçiler her 
ay kazandıklarını bir köşeye ko
yarak para biriktiriyorlar değil· 
dir. Fakat hakikat hiç te böyle 
değildir. Hizmetçiler kazandıkla
nndan on para bile tasarruf ede
mezler. Kendi evimde, komşunun 
evinde ve bütün civarımızda yap• 
tığım bir araştır:na neticesinde 
onların kazançlarının nereye git· 
tiğini öğrendim. Hizmetçilerin 
hepsinin gönül verdikleri birer 
adam vardır. Daha ay hafı gel
meden aylıklarını birer ikişer a• 
larak mutfak penceresi önünde 
dolaşan bu adamlara verirler. Bg. 
nun en kuvvetli misali bizim evde 
çalışan aşçı Nazmiyedir. Ona ne 
zaman: 

- " Niçin böyle yapıyorsun? 
Yarın çahşamıyacak olursan una 
kim bakacak? Param bir köşeye 
koy biriktir! "Diye akıl verdikse: 

- " Ne yapayım ayalim, ona 
bakmıya mecburum, zavallı adam 
İş bulamıyor! ,, Gibi sözlerle lls· 
telik bir de yalan uydurup bizi 
kand rmıya kalkıyor. Kırk beş ya
şında olan bu kadın didine, di
dişe biriktirdiği para1annı hep 
bu uğurda sarfetmiş ve bili da 
etmektedir. 

Memle~cette buhran var, şu 
kadar ame1e açıkta, falan filin 
efendiler iş bulamıyor! Diye ses· 
ler işitiyoruz. iş bulamıyan, me

teliksiz kalan erkeklere gösteri· 
lecek yegane yol civarlarmda 
bulunan komşuların aşçısı, dadısı 
yahut hizmetçisi ile münasebet 
peyda [etmeleridir. Bu suretle 
aydan aya hiç olmazsa otuz 
otuz beş lira gibi bir cep harçlı
ğı elde ederler. Becerikli olanlar 
birkaç hizmetçi elde ederek 
harçlıklarını (60), hatta (70) lira
ya kadar çıkarabilirler. 

Bu İşsizlik zamanında en bü
yük ticaret yolu muhakkak bu
dur. 

Jl/Jeliha Avni 

Kıyafetli Hırsız 

Kadın Kıyafetinde Kaçmış, 
Çoban Kıyafetile Tutulmuş 

İzmir ( Hususi ) - Bir mild· 
det evvel bir kasa soyduğu için 
mahkemeye verilen Kürt Yusuf 
isminde biri hapishaneden kaç
mış, Menemen taraflarında kadtn 
elbisesi giyerek İstanbula gitme
nin kolayını bulmuştur. Bu adam 
geçenlerde İstanbulda tekrar ya
kalanmış, fakat yine kaçmıya mu
vaffak olmuştur. Kürt Yusuf ni
hayet bu civarda Bozyakada ço
ban kıyafetinde gezerken yeni
den ele geçmiştir. 

En Güzel Yazı 
İzmir ( Hususi ) - Tasarruf 

haftasında tasarruf ve iktısat 
mevzuu üzerine talebeye yazdırı· 
lan yazıların neticesi anlaşılmış ve 
kız muallim mektebi talebesinden 
Adile Necil Hamm birinciliği 
kazanmı.şhr. 
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Bugün, 5 Kinunusani Ada
nanın En Mes'ut ' Günüdür 

~·~ 
"Vilton,. pren• 

ılplerl ilAn edil-
mittiL. l:muml 
harpten yorgun 
çıkm14, a•kerleri• 
aniıl terhiı etmiş

tik. Ana vatan 
parçalanıyordu: 

lıtanbul aula· 
rmda üç yabancı 
milletin gemileri 
dem(r atmış, İtal
yanlar pençesini 
An tal yaya u.zat. 
mı9tı. Şarktaki fe
ci vaz:yeti anlat• 
mıya hiç hacet 
yok. Cenupta al
tınova Fransız 

alabildikleri bir-
kaç mavzerle bu 
harikayi yarat
mışblar. 

Fişekleri tüken· 
.liği zaman düş· 
mana taş atmak
la ve ilAhi. tepe
lerden kaya yuvar
lamakla top gürül
tülerini susturmuş
tular; o ilahi a
damlar süngüleri 
yumrukla, mer
mileri ıslıkla kar
ş ılannşlardı. 

çizmelerinin gü
zergihı olmuştu. 

11 sene evvel işgalden kıırtulan güzel Adanamıs Bin işgal 

askeri, indikleri 
On üç .sene evvel Cenubi Anadolu
nun semasında üç renkli bir bayrak 
aaUanıyor ve ciğ"erlere yabancı bir 
hava bütün ıertliğile doluyordu. .. 

Adana işgalinde sekiz dokuz 
yaşlarındaydım. İşgal günlerinin 

ruhumda görebildiğim öyle acı 
hadiseleri var ki, bunlan yılların 
silikleştirip öldüreceğine • kani 
değilim. 

Her akşam penceremizden 
ayrılmaz, talimden dönen işgal 
askerlerini seyrederdim. Onların 

Türk mahallelerinden geçerken kal
dırımlardaki ayaklarının tempoları 

ihtiyar kadınların göğsüne süngü 
gibi batardı. Gözyaşlarım zapte

demiyen ihtiyarların sekseninden 
sonra hüngür hüngür ağlayışları 

ve delikanlıların derinden iç çe· 
kişleri dünyadaki ısbrap levhala
nnın çerçevesini aşacak kadar 
acı ve içliydi. 

Halk akın akin şehirleri ter· 
kedip Toroslara çıkmıya mecbur 

oluyordu. O yıl kış azgın ve 
şiddetli idi. Ocaklarında yanan 
ateşlerin dumanları çatılarından 
fışkıran evlerde binlerce aileler 
gözyaşlarile ısınıyorlardL Ömür
lerinde hicret ve işgal görmemiş, 

vatanını yabancılara teslim etme
miş bir kütlenin bu felaket gün-

-

leri sabrlara sığamıyacak kadar 
acıdır. 

Çok iyi hatırlıyorum: Yollar· 
daki kar, boyumuzu aşarken biz 
daima semaya bakar, açılmak 
bilmiyen bu siyah havamn mem
leket hasret ve acısından ileri 
geldiğine hükmeder ve ağlardık. 

1r 

Bir gün davul yerine tene-
keler çalınıyor, zuma yerine köy 
delikanlılannm türküleri kabarı· 
yordu. Beyaz karlar üzerinde 
ışıldıyan güneşin kıvılcımlan ye
ni gelen bir havadise renk ve 
ruh veriyordu. Bütün şehirlirer 

köylüler seviniyor ve çıldırıyordu. 
Ortada ölünci}e kadar sevini
lecek, tarihin silinmez bir köşe

sinde ebediyen kalacak bir ha
rika vardı: 

T oroslann muhteşem bir 
köşesi olan "Karboğazı" mev
kiinde tamamen bin işgal aske
rininin .. kırk iki" köylü tarafın .. 

dan esir almdığım işittik. Bu, 
tarih sağ kaldıkça ölmiyecek bir 

hakikattir. Bu, Toroslarm şimdi
ye kadar göremediği bir cenktir. 

Dinç ve kahraman köylü!erl. 
ellerinde yadigar çakmakh de
de tüfeklerile, memeleri bozul
muş av çiftelerile ve düşmandan 

lzmirde Adanada 
Bir Gazete 

Mühim Bir Hırsızlık Davası 
Yapıldı 

İzmir (Hususi) - Cuma gece
si sabaha karşı Saman iskelesin
de büyük Kardı çalı hanı karşı· 
sındaki (Omega) saatleri mağa
zası esrarengiz bir surette 
soyulmuş ve 3500 lira kıymetin· 
de saat, köstek ve gümüş sigara 
tabakalan çalınmışbr. 

Yapılan keşifte hırsızlar ma
ğazanın arka tarafındaki pamuk 
fabrikası duvarından atlamak 
suretile aralığa girmişler ve altmış 
santim kahnhğmdaki büyük du
varı delmişlerdir. 

Tahkikat tamik edilmektedir. 
Bu mağaza iki sene evvel de 
soyulmuş ve hırs1zl2r yakalan
mıştı. 

Bir Suiistimal Tahkikatı 
hmirde gümrük idaresinin 

kırtasiye deposunda suiistimal gö· 
rülmüş der;o mühürlenmiş ve ali· 
kadarlar hakkında m.ilf ettiılerce 
tahkikata başlannllfbr. 

Ahmet Remzi B~_fl 
Adana ( Hususi ) - Matbuat 

cürmünden dolayı Ağır Ceza 
Mahkemesine verilen " Yeni 
Adana ,. gazetesi sahibi Ahmet 
Remzi Bey geçen sene sekiz ay 

uçurumdan semaya bakınca te
pelerinde yalnız kırk Türk köylil
sünü görmekle teslim olmuşlardı. 
Kumandanları Meoil höngür hön· 
gür ağlamışb. 

O, 0 Verdun ,, da harikalar, 
Filistinde abideler yaratmıştı. 
Fakat T oroslarda bin askerile 
kırk Türk çetesine terefini aat• 
mıştı. 

Anadoluda ilk harp budur. 
Düşmanlar1mıza maddi ye manevi 
inen ilk darbe budur. 

ic 
Aradan çok geçmedi.. Buna 

mümasil bazı vak'alardan sonra 
Türklerle başa çıkılamıyacağım 
söyliyen işgalciler 0 Ankara itHaf-
namesini" imzaladılar. Kendi el
lerile astıkları bayrakları yine 
ellerile indirerek bir daha gel
memek üzere gittiler. 

11 sene evvel bugünkü gibi 
5 Kanunusanide onlar arkalarına 
bakmadan giderken Gazi ordu· 
sunun akıncıları şehre giriyorlar· 
dı. O giln Cenup mıntakasında
ki şehirlerin bayramım görmeliy
diniz!.. 

O gün kaldınmlar kurban 
kanlarından geçilmiyordu. O gün 
bir vatan parçası hürriyet ve na· 
musuna kavuşmuştu. O gün ılık 
semalarında sevinç yaşlarile çe
kilen bayraklar dalgalamyordu. 

İşte, bugün, o günün tarihi ve 
o tarih bugünün halikıdır!. 

Taha Ag 

Balıkesirde 
Halk, Av Safası 

Yapıyor 
Balıkesirde avculuk, 6tedenberi 

halkın başlıca meşgul olduğu bir 
spor ve eğlence vasıtası halinde
dir. Babkesir halkı ve köylüler 
hersene bu mevsimde olduğu gi
bi, bu sene de sürek avları ter· 
tip etmektedir. Bu cümleden o· 
larak cuma günii bir sürek ava 
yapılmışbr. ı•alcat hava yağışlı 
olduğu için avculuk biraz tatsız 

olmuş, bir çak:ıl vurulmuştur. 
Yalnız Küpeler köyü halkı tara
fından tertip edilen sürek avu 
daha muvaffakıyetli olmuştur. . ............. -.............. -.................... ·-···--.. 
hapse mahkum edilmiş. fakat 
Remzi Bey bu hükme kanaat ge· 
tirmiyerek temyiz etmişti. Temyiz 
Mahkemesi Ağır Cezawn verdiği 
hükümde bazı noksan cihetler 
görmüş, karan nakzetmiştir. 
Temyiz Mahkemesinde bulunan 
dosya bugünlerde şehrimize 
gönderilecek, dava tekrar görn
lecektir. 

Boğulma 
Asfiksi - Havanın içinde 

ciğerlerimizi ve kanımızı besliyea 
.. Milvellidülhumuza" azalmasından 
ve ( Hamızı karbon ) denilen ze-
hirli gazin çoğalmasından, yahut 
ta herhangi bir minile teneffüs 
edememek yib.ünden boğulmadır 
ki vaktinde yetişilmezse ölümle 
neticelenir. 

Basit bojıılma - Sebepleri: 
1 - Odada veya sair yerde bava 
kafi derecede bulunmaz, yahut 
"hamızı karbon" denilen zehirle 
doludur. 

2 - DUşmek, ezilmek, bo
ğulmak, nefes tıkayıcı bir şey 
yutmak gibi teneffüı etmiye ma
ni haller. 

3 - Sar'a, kuduz, tetanoı 
gibi teneffüs• mani hastalıklar. 

4 - Ciğerde yara bulunması. 
5 - Kalp hastalıkları veya 

bunun gibi kana ait hastalıklar. 
Zehirli boğulma - Bu bo

ğulmanın içine zehir de karışır ı 
Havagazile, kükürtlü gaz le, 
amonyakla, hamızı karbonla bo
ğulmalar bu ııevidendirler. 

Boğulmalarda yüz şişer , 
menekşe rengini alır ve buru
ş1ır; gözler parlar ve burun 
kanatları çarpar; ağız apaçık ka
lır; ihtilaçlı titremelerden sonra 
hasta kendini kay1>eder. 

Umumt t11d .. 1oi - 1. Kaide:a) 
çabuk hareket etmek ( Doktorun 
gelmesini beklememek.) b) Uzun 
mtlddt:t tedavide israr • etmek. 
( iki saat uğraşıldıktan sonra da 
tedavide muvaffak olunduğu va• 
kidir.) 

2 - Dil çekmesi: Hastanın 
ağzı zorla açılır, kaşık sapı gibi 
bir şeyle dişleri biribirinden ay
rılarak dil dışarıya çekilerek men
dille tutulur. Sonra dakikada( 16)daı 
yirmi defaya kadar dil, bir hatb 
müstekim halinde kuvvetle çeki ... 
lir ve her defasında geriye hıra• 
kıhr. Dilin hafif bir mukavemeti 
ve göğsün üst kısmmın hafifçe 
kalkıp inmesile beraber hıçkırık 
tutması haıtanın nefes almıya 
başladığtna işarettir. 

Hasta canlandıktan sonra 
ııcali bir yatağa yatma1ı ve 
başı yüksekte tntuhnab, kaşıkla 
sıcak ( Punç ) içmeli; kahve ihti· 
kanı yapmalı ve hastanın nefes 
alışandan gözll ayırmamab; zira 
teneffüsün yine durması da kabil· 
dir. O vakit yine dil çekmek 
işini yapmalıdır. 

Kömür çarpması - Bilhassa 
geceleri, ağır ağır yanan soba
lar kullanmak veya iyi yanmamıı 
mangal kömiirü bulunan odada 
oturmak yüzünden kömür çar
pan hastaları temiz havaya çıkar· 
malı, başı ve göğsü yüksekte 
tutulmalı, "ayıhtıcı toz" koklat
malı ve dil çekme ameliyatı yap
malı. 
· Havagazl çarpması - Ka
pıları ve pencereleri açmalı, dil 
çekme ameliyatını yaptıktan 
sonra amonyak koklatmab, kahve 
ihtikan yapmalı. 

Suda Boğulma - Esvapları 
çarçabuk çıkarmah, icap ederse 
parçalamalı; hastayı biraz sağ 
tarafa doğru döndürerek arka 
üstü yatırmalıi ağzında bulunabi
lecek olan kumları, yosunları ve
ya buna benzer şeyleri parmak(a 
ayıklamalı; başı hafifçe dikerek 
boğazına parmak sokup yuttuğu 
sulardan bir kısmını olsun kus
turmab; dilini çekmeli bu işi biri 
yaparken öteki de hastaya s•cak 
bir yorgan hazırlamab. Bir şişe
nin içine ııcak su koyarak bu 
şişeyi hastanın göğsünde, karnın
da, bilhassa mide çukurunda ve 
ayak uçlarında gezdirmeli. 

Hasta ( 35 ) derece hararet• 
ten fazla sıcaklığı olan yerde 
bulunmamalı. 

Hastanın kollarını, bacakla
rınt, arkasına ovalamalı. Hastaya 
kendine gelmeden birtey içirmr 
meli. 

1 
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[Siyaset 

Gandi 
Nasıl 
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Alemi 

Tevkif Edildi? 
Bombay 4 - Sabah saat 

ilçte Bombaydaki evinde tevkif 
edilen Gandiden evvel kongre 
reisi M. Patel tevkif edilmiştir. 
Gandinin tevkif müzekkeresinde 
" Makul ve kafi görülen sebep
lerden n dolayı tevkif edildiği 
yazılıdır. 

Gandi hapishaneye gitmeden 
evvel M. Patele bir mektup gön
dermiştir. Bu mektupta milletle 
beraber hakikat yolundan ayrıl
mamayı, her tür\ü şiddet hareke
tinden uzaklaşmayı, istiklal uğ
runda icap ederse hayatını feda 
etmekten çekinmemesini tavsiye 
ediyordu. Fakat M. Patelin daha 
evvel tevkif edildiğini bilmiyordu. 

M. Patel kendisine halef ola
rak icra komitesinden diğer bir 
Eatı tayin etmiştir. Kendisi Ver
voda hapishanesine sevkedilmiş
tir. Sevkinden evvel millete bir 
beyanname neşretmiştir. Bunda 
" Müthiş bir harp vukua gelece
ğini, fakat milletin bu ulvi feda
karhğı şiddet usulüne müracaat 
etmeden yapacağını ümit ettiğini 
bildirmiştir. Gandi de Yervoda 
hapishanesine götürülmüştür. 

lngiliz Matbuatının Memnuniyeti 
Londra 4 - Hindistan hükü

meti tarafından alınan son ted
bir) eri bu sabahki matbuat mem
nuniyetle karştlamaktadır. Fakat 
yuvarlak masa konferansında İs
lamları temsil eden azadan M. 
Jinnahi fikri sorulması üzerine 
sulh getirecek kararlar ittihaz 
etmezden evvel Hint hükumeti
nin tasfiye tedbirleri tatbik etti
ğini, bunun da tehlikeli birşey 
olduğunu söylemiş, demiştir ki: 

- Yalnız tenkil tedbirleri 
almakt başla başına bir felaket 
getirebilir J demiştir. 

... 
Bombay 4 - Bugün Madra

sın şiınaline 500 İngiliz askeri 
g~nderilmiştir. ( 54 ) müfritin 
kıraları vermiyecek tahrikatına 
nihayet verdirilmiştir. 

Çin Kuvvetleri Bir Şehri Af dl1ar 
Londra 4 - Mukdenden 

Oeyli Ekspres gazetesine bildiril
diğine göre Çin kuvvetleri Ku
pan tza kasabasının istirdadına 
muvaffak olmuşlardır. 

lf 

•. L~~.dra 3 - Mukdenden bil
~ldıgıne göre (500} haydut 
Mınçuang kasabasını işgal ve sa
baha kadar yağma etmi,Ierdir. 
3 bombardıman tayyaresi 150 
haydudu öldürmilıtür. 

,. Gönül işleri 

Melankolik 
Hindistan da Şiddet Tedbirleri Alı d Bir Kızın 

• • /Jerdi 
Bır i\.merıkan Konsolosunu yaraladılar . Dün, melankolik. lıi~ kııdan 

hır mektup aldım. tlıçbır ıshrabi 

Hindistanda ve der?i oı~~~·ğı halde dai'?.a 
muztarıp gorunen, ve herguo 

Şiddet bir vesile ile ağlıyan bu genç kız, 
bana bir derdini döküyor : 

Tedbir/eri ıı Ben, diyor, annemin ufak 

Peşavert 4 - Keşif kısmına 
mensup tayyareler bu havali ka
sabaları üzerinde uçarak birçok 

risaleler atmışlardır. Bu risale
lerde ahaliye faydasız tahrikat-

tan vazgeçmelerini ve ıükiin 

içinde her zamanki gibi işlerile 

meşgul olmaları, tasavvur edilen 
ıslahın muvaffak olabllmesi için 

yardımda bulunmalan tavsiye 
olunmuştur. 

Kalküta, 4 - Bengale eyalet 
komitesi dün akşam fevkalade 
surette toplanarak bir diktatö-

rün riyaseti altında ve T riyom
vira şeklinde bir harp meclisi 
vücuda getirmiye karar vermiştir. 
Komite reisi istifa etmif ve kim· 
se diktatörlüğü kabul etmemiş 
olduğundan bu diktatör komite 
nin tali azası arasından liıtihap 
edilmiştir. 

Hint Borsaları Kapah 
Bombay 4 - 72 iplik ve do

kuma müesseselerinden dördü ile 

kıymetli maden, pamuk, hububat 
ve esham borsaları Gandinin 
tevkifini protesto için kapan-
mışbr. 

Arjantin lhtila.li 
Nevyork 4 - Arjantin ihti

lali bastınlmıştır. 100 kadar tev-

kif yapılmıştır. Fakat başlıca 
rüesa Ürguvaya kaçmışlardır. 

Harbin 
Amerikan Konso
solosuna Tecavüz 

Nevyork 4 - Assossyeted 
Prese gelen bir tegrafa göre 

Amerikanın Harbin konsolosu 
M. Kalyert Çemberlayin, devriye 
gezen bir Japon devriyesinin üç 
neferi tarafından taarruza uğra
mış ve yüzünden yaralanmıştır. 
Amerikan Ceneral Konsolosu 
Japon Konsolosu nezdinde şid
detli bir teşebbüste ve protesto
da bulunmuş, Japon Konsolosu da 
derhal şiddetli tahkikat icrasını 
emretmiştir. M. Çemberlayin der
hal Harbine hareket etmiştir. 

Çin mektepli kızları, Japonlarla mücadele için 
halka nutuklar söglügorlar 

Gandi 
Tevkif 
Edilmeden 

Bombay, 4 - Gandf, Ahmet
abada gidecekti. Fakat V alil 
umuminin herhangi bir istişare 
talebine karşı hazır bulunmak 
üzere seyahatini tehir etmiştL 
Halbuki polis memurlan Gandiyi 
şimendif erle seyahat ederken 
tevkif edeceklerdi. Onun bu ant 
firan memurlan şaşırttı. 

Esasen Gandi için matem 
alameti olarak sükut glinü baş

lıyacaktı. Hareketini tehir ettik
ten sonra, Avrupada kendisine 
refakat eden iki İngiliz polis 
müfettişin~ iki tane saat alarak 
hediye etmiş ve Üzerlerine fU 
kelimeleri yazdırmıştır: 

11Gandi tarafından muhab
betle". 

Çinde 
Bir Suikast 

Şangay 4 - Nankin hükft
meti sabık Maliye nazın M. So
ongun eski evinde bir bomba 
bulunmuştur. Bu suikast failleri
nint M. Sooogun evini değişlirdi
ginden haberleri yoktu. 

tngiliz Amele Fırkasmda 
Londra 4 - Amele F ırkaıı 

Mehafili, M. Mak Donaldın tekrar 
Amele Fırkasının başına geçmesi 
için gizli müzakereler yapıldığı 
şayi~lannı tekzip etmektedir. 
Fırka reisleri de bu haberi tek
zip etmişlerdir. 

• 
lngilizler 
Ve 
Mançuri 

Londra 4 - Son Japon ha
rekatını gözden geçiren Taymis 
gazetesi, şu noktainazarı ser
dediyor: 

Şimall Mançurinin vaziyetinde 
daha ziyade vuzuhsuzluk vard r. 
Fakat soviyetlerio, Açıktan açığa 
Japonlara mumaneat etmeye kal
kışmalar.na ihtimal yoktur. Ce
miyeti Akvamın hattıhareketi de 
biltabi Tokyo hükumetinin tarzı 
hareketine bağlıdır. 

Mançurinin Çiııden ayrılma
sını yine Mançuri efkarı umumi-
yesinin kabul etmesi mümkün 
değildir. Japonyanın, Çin milleti 
gibi şayanı dikkat bir menfi 
mukavemet ibrazına kabi!iyetli 
bir millete karşı kullanacağı en 
iyi ve en emin silahın orda ol
madığı muhakkaktır. 

Kuigçennin işgalile arazi ihti-
lafı hemen, hemen halledilmiş 
olduğundan Nankin ile Tokyo 
arasında müzakereye başlamak 
doğru olur. Bu tarzı hareket 
teknr Cenevreye müracaattan 
daha kıymetli neticeler verebilir. 
Cenevrede bu kabil meselelerin 
ameli surette halli vasıtalannın 
mevcut olmadığı tecrübe ile sabit 
olmuştur. 

Sabık Kayser Hasta 
Berlin, 4 - Doornden öğre

nildiğine göre sabık Alman 
İmperatoru İkinci Vilhem şid
detli bir soğuk alğınlığından 
hastadu·. 

bir sözil beni rencide ?diyor. 
Ona karşı birşey söyliyemiyorum. 
Fakat gece odama çekildiğim 
zaman bir saat ağlıyorum. Sonra 
bu bal birkaç gece devam edi
yor. Daima taliime ve bedbahtlı
ğıma ağlarım. Zahiren şen ve 
neşeli bir kızım. Fakat daima 
için, için gözyaşı dökerim • 

"Sevecek çağda olduğum 
halde aşk nedir bilmiyorum. Ba· 
zıları bana müsrif, kıskanç ve 
geçimsiz diyorlar. Ufak hareket· 
lerden ahnışımı kıskançlığa, üstü
me b~ıma itina edişimi israf, 
hakikati olduğu gibi söyleyişimi 
geçimsizlik addediyorlar. Ve saire . 
ve saıre ... ,, 

Kırık kalp imzasile l>u satır
ları yazan genç kız, kendi kabu-
ğu içine çekilmiş melankolik bir 
gence benziyor. Daima kendini 
dinliyor. Bütiln hisleri kendisile 
meşguldür. Etrafı ouu rencide 
ediyor. 

Bu genç kız ruh1 bir tezat 
içindedir. Bir taraftan sevmek. 
sevilmek, gülmek ve eğlenmek isti• 
yor. Fakat aldığı terbiye, yaşa
dığı muhit onu bütün bunlardan 
mahrum ediyor. Bu mahrumiyet 
onu sinirlendiriyor. Fakat derdini 
kimseye söyliyemiyor. Hatta c'uy• 
duklarını kendi kendine de itiraf 
edemiyor. Onun için kendisini 
bedbaht görüyor. 

Halbuki hayata atılan, ça• 
lışan bir kız, arlık bu kadar 
kendi kabuğu içinde yaşayamaz. 
Kendisini muhite uydurmıya, her 
şeyden müteesssir olmarnıya, 
her harekete ehemmiyet verme-
miye mecburdur. Hayat buka• 
dar dert ve ıstıraba mütehammil 
değildir. Genç yaşta bir kız için 
melankoli yakışmaz. Binaenaleyh 
hayatı kendinize zehir etmeyini2. 
Her şeyden bir neşe ve saad.tt 
çıkarmıya çalışınız. 

Basrada 
Kolera 

HANIM TEYZE 

Basrat 4 - Son kolera baa
tahğı Irakta 2334 musap kaydet• 
miş, bunlardan (1445) i ölmüştilr. 
Yalnız Basrada ise (1119) musap 
kaydolunmuş ve (559) kişi öl· 
müştür. 

1'SON POSTA "nın Milli Tefrikası: 71 Beyin evini buldum: 
- Narin Hanımefendi orada

lar mı? diye sordum. 

Hiç şüphe yok, zavallı, Aşıktı, 

aşık, fena halde tutkun. Onun 
yalnız kalbini değil, hayatını da 
kurtarmıya mecbur olduğumu 

hissediyordum. 

Narin gibi garibeleri seven 
bir kadına bu suretle hitap et
mek lazımdı. Kendisini merakta 
bırakmak iyi olacaktı. Nitekim 
beni dikkatle dinliyen Halimin 
yüzünde parlak bir ıevinç belir
di ve nitekim Narin şu cevabı 
verdi: 

AB, MINEL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Ne vakit gidersin ? Bu gece 
mi ? Bravot yahu... Bu kadar 
çabuk ha?.. Evveli Fabrettin 
Beylere telefon ett çünki Narin 
orada oturuyor, bir randevu aJ 
git konuş. Sana böyle şeyleri 
anlatmıya hiç lüzum yok ya... Ne 
ise ..• Pekal! ... İşte onların telefon 
numarası, kaydet. 

Şimdi telefona gidiyorsun ha? 
Beraber çıkalım. Ben de yanında 
durayım. Bakalım seninle görüş
meyi kabul edecek mi ? Anlar 

• 

çUnki ..• Benim gönderdiğimi an
lar. Haydi bakalım. Aman, val
lahi kalbim çarpmıya başladı. 
Haydi. 

- 10-
Artık romanımın bundan 

sonrasını Halimin ağzından yaz
mıyacağım. Çünld o güne kadart 
dostumu yalnız dinlemekten ve 
sözlerini notetmekten ibaret olan 
vazifem, o günden sonra faal 
bir şekle girdi. 

Telefonu açhm ve F ahı· edelin 

Galiba telefonda Fahreddin 
Bey vardı: 

- Kimsiniz, zatıaliniz? Dedi. 
- Bendeniz bir muharririm; 

Narin Hammefedilc bir dakika 
hususi görüşmek istiyorum. 

- Muharrir mi? .. 

Telef cııda iki liç saniyelik 
bir sükut oldu. Arkasından: 

- Bir dakika ... 

Denildi. Bekledim. Halimt 
yanımda, gözleri birer tavla pulu 
gibi büyümüş, boğt•l .. cak gibi 
sık sık nefes ahyordu. Bakışla
rımla kendisine biraz itidal tav· 
siye ettim. Mendilini çıkardı 
ve terini aiJmiye başladı. 

Telefonda ince, titrek ve 
mağrur bir ses duydum: 

- Buyurunuz. 
- Narin Hammefendile mi 

teşerriif ediyorum? 
- Evet. 
- Beni tanımazsınız, Hanım-

efendi. Bir muharririm. Sizi çok 
hususi bir meseleden dolayı zi
yaret etmek istiyorum. Şimdilik 
üç ricam var: Evveli ismimi ıor

mayınız; ikincisi maksadımı sor
mayınız, üçüncüsü de, ki ricala
run.ın esasını teşkil eder, beni 
dinlemek lutfunu eairgemeyiniz,. 

- Beni çok enteresse edi
yorsunuz, Beyefendi. Arzunuzu 
bir şartla kabul ederim. Beni 
gorur görmez bir muharrir ol• 
duğunuzu ispat etmelisiniz. Al· 
datılmak istemem. Bütün muhar
rirlere karşı hususi bir... bir .•• 
takdirim olduğu için arzunuzu 
kabul ediyorum. Yoksa tanıma• 
dığım insanların telefonla iste
dikleri herşeyi kabul eden ka• 
dınlardan değilim. 

(Arkaa'I nr) 
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Kari il1 ektupları 

1 
Kaçak Etler 
Ve Hayvan 
Pazarları 

Koskoca İstanbulda hayvan 
pazarı iki yerde kurulur. Birisi 
haftanın pazar günleri Üsküdar
da, diğeri de haftanın çarşamba 
günleri Fatihte. Bu iki pazar ye
rine inek, öküz, koyun, keçi, at, 
hatta tavuk, tavşım velhasıl çeşit 
çeşit hayvan getirirler ve satış 

yaparlar. Bu adet yalnız lstan
bulda değil, asırlardanberi mem
leketin her tarafında caridir. 
Ben hayvana meraklı olduğum 
için her hafta Fatihi dolaşırım. 
Bu hafta, Fatih pazannda bir 
hadiseye tesadüf ettim. Neşre 
pyan olduğu için aynen arzedi
yorum: 

Pazar tam hararetli bir saf
haya girmişken polislerin koyun, 
keçi, inek satanlan pazardan 
çıkardıkları görüldü. Necip mill~ 
timiz hükümet emrine inkiyadı 
bir vaıifei insaniye ve asliye bil
diği için herkes bayvamnı alarak 
pazar yerini terke mecbur kaldL 
Bu hal herkeste bir merak uyan· 
dırdı. Sorduk, soruşturduk ve 
öğrendik ki bu hareket, kaçak 
et satılmasının önüne geçilmek 
için ihtiyar edilmiş. Fakat bura
da dikkat edilecek mühim bir 
nokta var: 

Farzedelim ki civar köylerden 
bir çiftçi herhangi bir muzayaka 
neticesi öküzünü veya koyunları· 
m pazara sürmek zaruretinde 
kalsa ve polislerin müdahalesine 
maruz olsa o adam ne yapar? 

Mesela benim alb tane keçim 
ar. Bunlardan dördünü satıp 
ergi borcumu vermek zaruretin

de kalsam nereye götfireceğim 

ve kime satacağım? Kaçak et 
sablmasının onune geçilmek 
maksadile daha başka tedbirler 
alınabilir. 

Mesela mezbaha harice hay
van satmaz. Mezbahanın sattığı 
hayvanlar behemehal mezbahada 

estirilmek mecburiyeti ön~ sü
riilür ve böyle daha birçok kolay
lıklar bulunabilir. Yoksa dediğim 
gibi, pazarda her nevi hayvan 
eatmak bugün halkın bir ihtiya· 
cıdır. 

Mlltcl,alt Topçu Binbaşısı 

Ahmet Hamdi 

Bir Tehlike işareti 
Şirketi Hayriyenin cuma gil· 

nü akşamı Üsküdardan saat 
( 17 ,50 ) de İstanbula hareket 
eden vapuru evvelce İstanbuldan 
yolcuyu boşaltıp geriye dönerdi. 
Vapur küçük olduğundan yolcu
ların ekserisi ayakta idi.Şimdi bir 
aydanberi bu vapur Boğaziçin
den Üsküdar seferini yapıyor. 
Zaten dolu geliyor. ÜskUdardan 
aldığı biz yolcular, balık istifi 
gibi bir kişi oturamıyacak der~ 
cede ayak üstü İstanbula geliyo
ruz. Maazallah vapurun bir kaza· 
ya uğraması muhtemeldir, nazarı 
dikkati celbederim. Hürmetler. 

KANUNi MUSTAFA 

_ Cevaplarımız 
Aksarayda Ali Hayrı Beye; 
Mektubunuzu aldık ve sor

duğunuz meseleyi tahkik ettik. 
Maalesef mekteplerimizde o

kunabilecek mükemmel haritalar 
ancak Avrupadan tedarik cdile
lebilmektedir. Malum olduğu üze
re liselerimizde her talebe hem 
Almanca, hem Fransızca okumak· 
tadır. Bu itibarla haritaların Al· 
manca oluşunda bir mahzur bu· 
lwımadığı bildirilmektedir. 

SON POSTA 

• o··nya şl • r 
A a a ı l a 
o e eş rA 

• • me ı a rı 

Şıı ıördüğünüz Amerika Banknotlan Amerikanın Devlet Matbaasında basılmıştır, /ak.at sahtedir 

Ceza kanunu hemen her Bir Alman Alimi Sahte ı için Amerika banknotuna taklit 
devlette taklit banknot yapan etmenin pek kolay bir şey oldu-
sahteklirları müebbet küreğe Banknotlann Sürümünü ğunu zannetmeyiniz. Filhakika 

mahklım eder. Kanunun bu mad- S D G .. l · k ortada mühim bir " ••. F'.akat" on erece uç eştirece 
desi ecnebi banknotların bir vardır. 
çoğunda, tam bir cümle halinde e;r Cihaz Keşfetti 
yazılıdır. Bununla beraber ceza· 
nın büyüklüğü sahtekarları işe 
koyulmaktan menetmez. Hemen 
hepsinde de yanlış bir düşünce 
vardır: Ele geçmiyeceklerini zan
nederler. Fakat ergeç ve m.ut
laka tutulurlar. 

Bu hareket, belki banknotun 
icadile beraber başlamıştır ve 
kağıt para me-vcut oldukça de
vam edecektir. Bu nokta mu· 
hakkak, fakat acaba sahte pa· 
raların piyasaya çıkar çıkmaz 
göze çarpmalarını temin etmek 
mümkün değil midir? 

Avrupa gazetelerinin anlattık· 
Iarına göre bir Alman Alimi bu 
düşünce ile ültra violet ziya neş
reden hususi bir elektrik lambası 
keşfetmiştir. 

Bu lambanın önline tutulan 
her kağıt imal edildiği hamurun 
cınsıne, kalınlığına, inceliğine 
eskiliğine ve yeniliğine göre 
hususi bir renkte görünmektedir. 
Sahte banknotlar da nekadar 
mükemmel yapılm1ş olurlarsa 
olsun hakiki banknotların ka
ğıtlarına basılmış olamıyacakları 
için ayn birer renk göstermekte 
ve hakikileri ile yanyana ayni 
zamanda ziyaya arzedildikleri 
zaman aralarındaki fark derhal 
göze çarpmaktadır. 

Hattaa lambaları ile banknot 
mllagtme ediliyor 

simleri yekdiğerinin ayni olmadığı 
için bu usul sadece Amerika ban-

kanotları üzerinde tatbik edil
mektedir. 

On Resim, On isim 
Filhakika muhtelif kıymetteki 

Amerika banknotlarının hacim
leri ve şekilleri yekdiğerine ta
mamen müsavidir. Kıymetleri 
sadece fü:erlerinde yazılı olan 
rakamlarla değişir. Bu rakamı 
silip te (1) in yerine {IO}, {100) 

veya (1000} yazmak mümkündür. 
Eski rakamı silmek ise, kimyevi 

usullerle pek güç birşey değildir. 
Bununla beraber sahtekarlar 

•• o e , 
• • 

Amerik da banknot çıkı:ırmak 
hak.la (7) bankaya verilmiştir. 
Bu bankalar da çıkardıkları bank· 
notlarda şu resimlerin bulunma
sında mutabık kalmışlardır: 

l Dolarlıkta Vaşington 

2 • Jefersen 
5 Linkoln 

1 O " Hamilton 
20 ,. Jachson 
50 n Grand 

100 ,. Fraklen 
1000, ., Klevland 
50UO, • Madison 

ı 0000, • Chasse 

Şu halde bir sahtekar (1) do· 
larlık banknotta ( 1) rakamını 

silerek yerine (10) rakamını ya
zabilir, fakat bu suretle kıymeti 

değişen banknotta yine (Vaşing· 
ton) un resmi kalır, asıl on do--

larlık banknotta bulunması la
zınıgelen ( Hamilton ) un resmi 

bulunmaz, bu hususiyetten de 
sahteliği anlaşılmış olur. 

lf. 

Bununla beraber Avrupa ga
zeteleri ecnebilerin bu hususiyeti
ne vakıf olmamalarına mebni 
Amerika haricinde kıymeti değiş· 
miş Amerika baknotun pek çok 
süriildüğünll yazmaktadırlar. Şu 

halde Amerika parası kulanan 
herkesin yukarda yazdığımız lis
teyi ezberlemesi lazımdır, de-
mcktir. 

e m 1 
• • • 

Almanyanın Hanau şehrinde 

yapılan bu lambalar o derece 
mükemmel görülmüştür ki dünya
nın bütün büyük bankaları tara
fmdan derhal kabul edilmiştir. 
Artık bankaların tetkik memur
lan şüpheli bir kağıt gördükleri 
zaman üzerinde uzun uzadıya 
tetkikat yapmamakta, bir defa 
ziyaya tutmakla işin içinden çık
maktadırlar. Fakat yukarda da 
söyledik: Alman aliminin keşfi 
sahte banknot yapılmasını menet
miş değil, sadece sahte banknot· 
ların dalgınlıkla bankaya kadar 
girmesinin önüne geçmiştir. 

ı ış ı 1 

Bruıkonot sahtekarları bugün
lerde kılışc yapmak, hakikisine 
azçok benzer kağıt bulmak ve 
matbaa tedarik e tmek g ibi kül
fetlerden ve tehlikelerden kurta
racak ha it bir usul keşfetmiş
lerdir, bu usül sahte banknot 
yapmak değil, hal~iki banknotun 
üzerindeki fiati silerek yerine 
daha yülcsek bir fiat yazmaktır. 
Fakat biz de dahil olmak üzere 
her devletin muhtelif kıymetteki 
bankonotlar1run hacimleri ve r~ 

rmonik 
ç ıyor uş 

İngiliz gazetelerinin an-

lattıklarına bakılacak olursa. 

( Bah) nd nı taşıyan bu kö

pek mükemmel armonik çal· 

makta, ve armonik çalarken 1 

de meşhur Leh piyanisti 

Paderevskinin heyecanını ve 

musikişinas Paşmamn tekni• 

ğini 2östermektedir. 

K4nunusani fi 

insanlar Ve içki 

Dünyada 
Ne adar 
Meyhane Var? 

Bir Fransız gazetesi şayam 

dikkat bir istatistik neşretmekte
dir. Dünyadaki içki sarfiyatını 

rakam halinde tesbit eden bu 
cetvelden anlaşılıyor ki, içki inhi
maki son seneJerde hayli artmış
tır. Bu hususta mütaleasını söyli
yen bau kimseler bu vaziyeti 
alelade bir iptila ve bir moda 
gibi gösteriyorlar. 

Fakat bazılarına göre vaziyet 
büsbütün başkadır. Bunlar ~ 
yorJarki: Dünyanın bugün bürün
düğü garip vaziyet, insanlar ara-
sinda içki inhimakinin artmasında = 
ba§lıca sebeptir. 

istatistikte tesbit edilen , .. 
kamlar şunlardır. 

Nüfusu ( 2,661,000 ) olan Pa
riste (30,481), (4,336,000) nüfusa 
malik olan Londrada ( 5860 ) 
meyhane vardır. Diğer meşhur ~ 
Avrupa şehirlerinin ise umumi E 
nüfuslarına göre meyhaneleriniD 
miktarı şöyledir : 
Franıada 82 nüfusa bir mcyhanı 
1 viçrede 143 • " • 
ltalyad 170 ,, • " 
Holandada 200 ,, ., " 
Almanyada 246 " ,, ,. 
B elçiknda 380 " " • 
lsveçtc 5000 nüfusa bir mcyhao 

isabet etmektedir. 
Amerikada içki yasağından 

evvel Nevyorkta 10,821 meyhane 
vardı ve her ( 9,000 ) nüfusa bir 
meyhane isabet ediyordu. 

İkhsat Meclisi 
Peynir, Afyon, Fındık Ni
zamnamelerini Değiştirdi 

Ankara 4 ( Hususi ) - Ali 
İktısat Meclisi. gelecek celsesini 
önUmüzdeki haziran ayında ak
tedecektir. Meclis, muhtelif 
mesai! arasında, çıkmak üzere 
olan fındık, afyon, peynir nizam• 
namelerini tetkik etmiş, son 
dakikada bazı tadilat yapmıştır. 
Meclisin müzakereleri arasmda 
tediye muvazenemizle umumi ve 
hususi buhran vaziyetleri de bO
yUk bir yer tutmuştur. 

Hadım Yapmak 
Cereyanı 

Son senenin en büynk cere
yanl rından biri de, çocuk yaP" 
ması caiz olmıyan kimseleri hr 
dım yapmaktır. 

insanlar için bu fikir yeni• 
dir, fakat lüzumu hakkındaki 
kanaat günden güne taammUaı 

etmektedir. Hastalıklı, deli, ıa• 

n:ı 

kat çocuklar doğurmaktansa. rü 
dünyaya böyle çocuk getirecek• rır 
leri evlenmekten veya hiç olmtıı" 6 
sa çocuk yapmaktan menetmek on 
cemiyetin en büyük hakkıdır. 

Evlenmek istiyenlerin, bet 
türlü hastalıklardan tamameJJ 
beri olduklarını ispat etmedikçe 
evlcnemiyecekleri gün uzalı 
değildir. Nitekim daha bugündeO 
Danimarkn, F elemenk gibi merıı'" 
leketlerde tazyık olunmakta, e.r 
lenmesi caiz görülmiyen kimselet 
hadım edilmektedirler. 

Y e.nl Neşriyat: 

Bi!gi Alemi 
Bazı gençler tarafından net' nı 

redilen ( Bilgi Alemi ) mecmu•' 
11mn 2 iuci numarası çıkmıştır. 

-
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Bir adamın Dç ' 
muhtelif asırda yaşadığı 
halde bir nıırlık hayala 
malik olmaması mümkün· 
dür, 

Derin 
yaşıy:ın bu balık, 
kendinden daha 
büylilderlnl yutarak 
ya,amakladır, 

. { 

~::~. 
A1manıada ~. Meyer lımlnde biri bulunduğu 
tebre bir mezarlık hediye etmiş ve o mezarlığa 
ilk gUmUlea de kendlal olmuştur. 

Leııbcn isminde bir 
Alman, lıkambil kA· 
ğıllarlle her hangi bir 
oyunda ı,ıanı idare et• 
mege ve istediği kAğı-
dı çıkarmıya muvaf
fak olduğunu ıöyltlyor. 
Buna muvaffal< olmak için 
20 sene m:itemııdiycn 
2'}ndc 10 aaat hıyatuu 
bu lıe haaretmittir • 

Ella Goapodl· 
nof lımlnde 
bir Bulgar 24 

aaat dinlen• 
mekalıılıı gar 
da çalarak 
danı etmlıtlr 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? ------
Ses Niçin Karaya Nispetle 

"Atom,, u Parçalıyabilseler Müthiş 
Bir Kuvvet Membaı Kazanılacak 

Eliniz 
Bu Ele 

Benzer Mi? 

Denizde Daha iyi 
Seyreder? 

. Ses karada dağ, ağaç. ev gibi 
~ırçok arızalara çarpar. Denizde 
ıse böyle maniler yoktur ; ses 
daha muntazam seyreder. 
Sis Nede l Olur ? 

Büyük şehirlerde görünen sis 
daha ziyade kalın duman taba
kasıdır. Hava sıcak olduğu za· 
man duman yukarı çıkar ve 
rüz_gar vasıtasile şuraya buraya 
dagılır. Fakat hava soğuk oldu
~ zaman bu duman toplanır ve 
sıs manzarasını alır. Denizlerde 
gördüğümüz sis ise, bir nevi 
b~luttur, ve rütubetin kesifJeş
mı.ş olmasmdan başka bir.şey 
değildir. 

Niçin Tırnaklarımız 
Vardır? 

Bizim tırnaklarımız, kuşlann 
Ye hayvanların pençelerindeki 
brnaklar gibidir. Ayak ve e) 
parmaklarımız111 ucundaki etleri 
muhafazaya hizmet ederler. 

İnsanlar Tatlıyı Niçin 
Severler? 

Şel<er vücudumuzda hararet 
yapan bir maddedir. insanlar 
vücutlarına sıhhat ve huzur ve
ren şeyleri severler. 

Elektrik Nedir ? 
Cazibe ve dafia kuvvetierile 

kendisini gösteren, hararet, tabii 
ve kimyevi tcrkibat vücuda geti· 
ren bir nevi enerjidir. 

Portakalın Rengi 
Niçin Öyledir? 

Medeni 

Dünyada En Çok 

Okunan Kitaplar 

Hangileridir, 

Bilir Misiniz? 

Fenni Eserler 

BugUn Garp aleminde okuyan 
sınıfın alakadar olduğu eserler 
değişiyor. Uumumi harbe kadar 
en çok okunan kitaplar roman
lar, hikayeler, edebi eserlerdi. 

Umumi harpten sonra iktısadi 
ve içtimai eserler birinci safı işgaJ 
ettiler. Dünya günden güne 
değişiyordu. İçtimai hayat büyük 
bir istihale geçiriyordu. Bu se
beple herkeste iktısadi ve içtimai 
mevzulara karşı şiddetle alaka
lar uyanmıştı. 

Şimdi de en çok satılan ve 
en çok okunan eserler fenni 
eserlerdir. Bugün bir sinema ar
tisti en ziyade begendiği eserin 
"Kainabn sırrı., isimli bir kitabı 
olduğunu söylüyor. Bu kitap ln-
gilterede bir heyetişinas tara
fından yazılmıştır. 

Kainatta yeni alemlerden bah
setmektedir. Bir romandan daha 
meraklıdı, çfinki bilmediğimiz, 
akıl ve hayalimizin istib'at etme
sine imkan olmıyan yeni bir ile-
mi bize tanıtmaktadır. 

Bu eser evveli 50 bin nüsha 
satılmış. Bir ay sonra ikinci tabı 

J 1 

Bir Sinema 

ArtistiEn Ziyad( 

' 
"Atom,, u parçalamak mümkün olaaydı, 
gllneı kadar kuvvetli bir kuvvet membaı 

elde etmek müınkOıı olacakb 

edilmiştir ki insanı hayrete dü
şürür. 

Meseld son on sene içinde 

maddeyi teşkil eden unsurlar 

içinde atom, atomun içinde 

elektron ve proton denilen bir

takım kuvvetler keşfettiler. Bir 

atomun içinde, kainatın tekev

vününU andıran hadiseler cere
yan etmektedir. 

Gözle göremediğimiz atom 
içinde mahpus öyle bir kuvvet 
vardır ki, atomu parçalayıp bu 

kuvveti serbest bırakmak imkanı 
hasıl olduğu gün, insanlar güneş 

Beğendiği Eser ·u 

''Kainatın 

Kitabı Olduğunu 

Söylüyor 

ayarında büyük bir kuvvet elde 
etmiş olacaklardır. O vakit elek-
triğe filan ihtiyaç kalmıyacaktır. 
Bir atomun içindeki kuvvetle 

büyük bir elektrik fabrikasının 
temin ettiği kuvvetin yapabildiği 

1 
hcrşeyi yapmak mümkün ola
caktır. 

Yalnız şimdiye kadar atomu 
parçalamak, ve içinde gizli kal"'n 
kuvveti serbest bırakmak mü -

lcün olamamıştır. Atomu parça
lamak için birkaç milyon volt 
lruvvetinde elektriğe ihtiyaç var
dır. Şimdiye kadar bu derece 
elektrik temerküz ettirmek müm
kün olamamıştır. Falcat fen adam
lan boş durmayıp çalışıyor ve 
pek yakanda atomu parçalamıya 

muvaffak olacaklarını limit edi
yorlar. işte o gün insanlar yeni 
bir harika ile karşılaşacaklardır. 

Ve o gün hiç te uzak değil· 
dir. 

Elin, hususi manaları ifade 
ttiği hakkında her hafta bu 

sütunda vermekte olduğumuı 
izahat karilerimizi hayli alakadar 
etmiş görünür. 

Fiibakika muhatabımızı tam
ın k hususunda elimizde bulunan 
bir'caç vasıta vardır. Bu vasıta
lardan biri yüz, diğeri ellerdir. 
Şimdiye kadar el hakkında ver
diğimiz malumat, size bu sımn 
anahtarını az çok oJ. 
mak gerektir. 

Bugün de size 
elin avuç kısmı· 

nın ifade ettiği 
manayı izah et

mek istiyoruz. 
Çünki avuç, 
elin en manidar 
kısmıdır. 

Avucu büyük 
olan kimseler iradesi kuvvetli. 
akıl ile hareket eden, hisse ka
pılmıyan insanlardır. Bunlar 
hayatın ameli kısımlarile alaka
dardırlar. Metin ve hakim kim
selerdir. 

Kadın olsun, erkek olsun, 
avucu çok uzun olanlar, kalpltt
rinden ziyade lnıfalarile düşü

düşünürler. Bunlar hakikat işı

kıdırlar. Okumıya heveskardırlar. 
Bunlar her meslekte ön safta 
bulunurlar. 

Bu gibi kimseler, her meıe
leyi uzun uzadıya tetkik ederler. 
Biıçoklarile istişare ederler, Fa
kat neticede kararlarını kendi
leri verirler, başkalarının fikir
lerilc hareket etmezler. 

>. vuçl rı büyük ve uzun 
olanlar, kendilerine bir meslek 
seçecekleri zaman, fikir işlerile 
alakadar olanları tercih eder
lerse, daha çok muvaffak ola
bilirler. 

Eşyanın renkleri, bize akset
ti ~iki~ri şuaa göre değişir. 
Guneşın şualarında her renk 
vardır. Her madde, bu renkler
den bazıla~mı emer, bazılarını 
a~settirir. in 'ikas eden renk 
b_ız: o maddenin rengi gibi gö· 
runur .. Portakal da, güneş şuala
rındakı renklerden kırmızı ve 
sarı rengi in'ikas ettirir. Biz de 
onu portakal renginde görürüz. 

Tav şan Niçin yapılmış, ve 6 ayda 300 bin ki- ( 
tap sarfedilmiştir. 

Böyle bir adamla evlenmiJ 
kadınlar, kocalarının akşamlan 
kitap okuyup kendilerini ihmal 
etmelerinden müteessir olmama· 
lıdırlar. Çünki bundan vazgeç
rJıelerine imkan yoktur. Bunu 
hali tabii olarak almak lazımdır. 

Dikyukarı K QŞar ? ... 
• avşanın ön ayaldarı kısa 

arka ayakları uzurmdur. Yokuş 

kyukarı koşarken daha rahat 
o ar. 

Tuğlaların Bir Tarafları 
Niçin Deliklidir? 

Tuğlaların bir tarafı düz bir 
l~tafı deliklidir. Maksat e~vela 
çımeııto donmasını, sonra da 
duvarın hava almasını temindir. 
Delikli tuğla ile yapılan duvar 
l'lltubetsiz olur. 

Filhakika bugiln fen Alemin
de büyiik bir inkılap vardır. 

Kiiinat hakkındaki nazariyeler 
değişmiştir. Kainat aleminde ka
riin alakasını zapt ve teshir ede
cek binlerce yeni mevzular 
vardır. 

Maamafih madde etrafındaki 
tetkikler de çok meraklı safhalar 
irae etmektedir. Maddenin te
kevviinü, tekamül ve eşkali hak
kında öyle yeni nazariyeler icat 

Almanyada altı tekerlekli bir otomobil yapmışlar. Bu otomobil 
tank gibi her manii atlayarak yürUmiye ve hiçbir şekilde devrilme
den ilerlemiye muvaffak olmaktadır. 

Saçlarımız Kesildiği 

Zaman Kanar M ... ? 
Hayır. Saçlanmızda kan yok

tur. Kan, saçlarımıza gıda taşır. 
Bu gıdayı saçın köküne bırakıp 

tekrar merkeze döner. Oradan 
yeni gıda nlır. Bu sebeple saç 
keıildiği zaman kan akmaz. 
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- Duana muhtacız 1 - dedi • 
bizi gönülden atma. 

Derviş, şen bir gönülle mert 
bir yüreğin yanyanı gelişi de
mek olan bu canlı ve heyecan· 
L manzaradan mütahassis oldu, 
ellerini göğe kaldırdı, aamimt 
temennilerde bulundu. Sonra on .. 
ları yanına oturttu, Baki Ağa 
ile arkadaşlarını da karşısına 
dizdi: 

- Çocuklarım 1 .. Dedi • size 
yol göründü. lstanbula gidecek· 
ıiniz. 

Hep birden bağırdılar: 
- lstanbula mı? Ne müna• 

ıebet? Biz Edirne çocuğuyuz, 
bunda doğduk, bunda yaşarııl 

- Abndane serpilir, insanı 
kısmet gezdirir! Mukadder olan 
nzkmızı bulmak, yine mukadder 
olan yerlerinizi tutmak içın sefer 
edeceksiniz. Doğulan yerde mıh· 
lanıp kalınmaz. Yaşamak, hare
ket etmektir. Zaten Edirneli 
olup ta Edimede kaldığınız yokya. 
Her yıl scf ere aşıyorsunuz. Bu 
yıl da,. lstanbula gidin. 

Yeniçeri Baki, şehirde ikinci 
olmaktansa köyde birinci bulun· 
mayı tercih eden meşhur Romalı 
gibi düşünüyordu. İstanbul 
bUyüktü, Yeniçeriliğin merkezi 
idi. O şehrin her köşesinde bir 
dalavere, ünlil bir ere rastlamak 
mümkündO ve orada tanılmak, 
anılmak müşküldü. O sebeple 
Edirneden ayrılmıya bir türlü 
razi olamıyordu. 

Sipahi Ahmet, başka cephe· 
den bu teklifi mülahaza edip 
tereddüt geçiriyordu. Artık hür 
değildi, karısı vardı. iki canla, 
girdisini, çıktısını bilemediği bir 
şehirde nasıl bannacaktı ?.. Öbür 
hovardalar, Edirnenin bağlarım, 

bahçelerini, çeşit çeşit su kıyıla· 
nnı göz önünde tutuyorlardı ve 
her bucağında bir hatıra sak
lanan bu güzel kasabayı bırak
mak istemiyorlardı. Yalnız üç 
bostancı ve Usta Bobor, Edime
deo bir ayak evvel uzaklaşmak 
fikrinde bulunuyorlardı. 

Yeniçeri Baki, düşüncesini 
acrbestçe söylemekten çekinmedi: 

- Savaş için sefer etmek 
başka, müflis bezirganlar gibi 
eli boş lstanbula varmak başka. 
Bizi bu yolculuktan geri koyaan 
olmaz mı? 

Devriı gUIUmsedi: 

- iyi amma kırk bin san 
flori seni bekliyor. Büyük şehre 
gitmelisin ki nasibini alasın. Ah· 
met Beyin mansabı, ıu çelebile .. 
rin hizmetleri hep orada hazır, 

hatta şu çiftin kısmeti de bir 
yalı boyunda bekleyip duruyor. 

Ve sonra ciddileşti; 
- Gaipten verilen işarete göz 

yumulmaz, rahmant hazineden 
gelen nimetler geri tepilmez. 
Şimdi buradan çıkacaksımz. Su· 
lakçeşme yolunun başına gide
ceksiniz. Orada atlarınız ve her
şeyınız hazırdır. Kızım Gülsüm 
için do iyi buyJti, ralivan yürü• 

Hag bire çıfıt 
yllşlü beyaz bir kabr •ardır. Hazretleri, onları Mericin veya 
Bismillah deyip yola revan olun. Tuncanın bir kıyıcığuıda boğup 
Allaha tevekkül eden kaybet- suya mı atacaktı? 
mez, kazanırsınız. Haydi, dav- Küçük. kafileye tesadüf eden 
ranın 1 Edirneliler bu şekil düşönceler 

Sipahi Ahmet, kekeledi. ve hükümler yürütürken diğer 
- .Ya bu yaralılar ne olacak? taraflarda da başka çeşit hayret-
- Onlan Subaşı Ağa evle- ler ve dedikodular başlamışb. 

rine taşıbr. Hele siz yürüyün. Bir kır ata binmiş olan Subaşı 
İster istemez kalktılar, Derviş- Ağanın üç merkeplik bir katarı 
le öpUştüler, Subaşı ile helillaş· önüne katarak sokaklardan ge-
tılar, üç hastanın yanına da uğ- çişi, geçenleri şaşkına çeviriyor-
nyarak veda ettiler. Onlara: du. Bu merkeplerin üstünde, 

- Eh, dünya hali bu. Yen- hüviyetleri pek te anlaşılamıyan 
mek te, yenilmek te adamın hasta insanlar vardı ve Subaşı 
başma gelir. Bugün biz üst gel- onları mahkemeye götürmüştü! 
dik, yarın siz gelirsiniz. Boş ye- ( Arkuı var ) 

re üzülmeyin l Demişlerdi. Fakat 
Kadı Efendinin de, öbürlerinin Bugiln akşam Saat 21 ,30 da 

de gözleri bu garip teselliye la· İş Adamı .lSlAl\BUl BtUD\Yf.SI 
netle mukabele ediyordu ve du-
dakları kapah duruyordu. ~~::~.O. Mi . K~ t~ ffH 

Hovardalar, Gülsüm, Bostan- llH 1\11 
• Tercüme eden: 

cılar ve Usta Bohor, on bir kişi· 
lik bir kafile halinde medrese- Reşat Nuri l ' 

t Cumartesi vo 
den çıktılar, stanbula gidecek lf il 
kafilelerin toplandıkları noktaya Pazar giinler 
geldiler. Herkes, Sipahi Ahmedi tenzilatlı halk 
Bostancı başı sanıyordu. Fakat gecesi. ll ll 111 l 
sekiz kişi!ik maiyetile salına salı- --------------
na geçen bu yüzü ıaJ örtülü YUNAN MfLLt OPERA HEYETi 

FRAMSll. TiYATROSUNDA 
devletlinin yanında bir kadın ve 
bir Yahudi bulunmasına hayret 

Bu Aktam saat 21,33 da 

LUCIA Dl AMMERMOOR 
ediyorlardı. O kadın ve bu çıfıt, Yannkl Çarşambı gUııU matine aaat 17 de 

birer mücrim miydi? Bostancıbaşı CA V ALLERİA ve P AGLİACCI 

M A J 1 K ' te : D 1 Ş 1 K Ô P E K 
Fransızca filminin 2 ıon günü 

tıfARESE • MICHEL SIMON tarafından tamall 

I> bu filmi her halde 

t> Yarın akşamdan itibaren 

ARTİSTİK 
. 

SiNEMASINDA 
Güzel L 1 AN E H AID 

AŞK ve CİNAYET 
filminde. 

Bu müessir ve müheyyiç dram feci mevzuu ile ıi%leri bir taraftan 

heyecan içinde tutacak ve f ekalido Ye göz kamaştırıcı 

%enginliği ile mllkemrnel ıarkıları Ye ERNST BUDER 
tarafından oynanan İiitilmemiş musikisile de hayrette bırakacaktır. 

az aZ i 
rabetle Beraber 

a- . 
ürüyo~ 

Sporcu Bir Kadın, Elbiselerine Dünya 
Şampiyonlarının Resimlerini Çizdirmiş 

Hiç şüphe etmeyiniz ki, moda 
denilen esrarlı mesele, bugün 
kadmların elinde bir oyuncak 
olmuştur. Modanın tabii şekilde
ki tahavvüllerine birşey diyecek 
değiliz. Fakat gayrıtabii ve 
ihtiyaca uymıyan bir tarz veril .. 
diği zamandır ki, moda hakikaten 
bir garibe oluyor. Umumi bir 
benzeyiş, umumi bir ihtiyacın 
mevlüdü ve neticesi gibi telakki 
edilebiJir. Bu arada kütleden 
ayrılmak]a beraber kendilerini 
beğendirenler de bulunabiliyor. 
Nitekim büründüğü kıyafet kim• 
seye benzememekle beraber ca• 
zihe noktasından gıpta ile seyre
dilen, batta başkaları tarafından 
taklide kalkışılan meraklılar mo .. 
danın esasını tesis etmiş olahili· 
yorlar. Ancak garip olmamak,daha 
doğrusu züpbelik denilen nev'e 
girmemek her halde en dürüst 
hareket tarzıdır. Bununla bera
ber züppelik nev'inin muhtelif 
tiplerine her zaman tesadilf 
etmek mümkündür. işte bir 
Amerikalı kadmın spor hevesile 
düştüğü ifratı size de anlatalım. 
Bu kadın, resimde görüyosunuz, 
bir spor heveslisidir. Okadar ki 
babasının serveti onu herhangi 
bir iş yapmaktan variste kılmış· 
tır. Yegane yaptığı şey sabah 
akşam spor hareketlerile uğraş· 
maktadır. Fakat bol servetin 
temin ettiği istirahat ve zevk 
tatma imkanı, bu kaclım tatmin 
edememiştir. Bu zengin Matma· 
zel spor kıyafeti itibarile de 
hemcinslerinden ayrı bir tarz 
icat etmek arzusuna düşmüş ve 
bu uğurda bir hayli düşündük· 
ten sonra aradığını bulmuştur. 

di 
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b 
lm 

ça 
di 
ke 
e 
d 
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1\llatmazel ertesi gtin derhal me.rtl' ol 
le ketin en meşhur ressamını evuı• d 
çağırtmış ve şu emri vermiştir 1 ça 

- Spor elbiselerimin üstün• le 
güzel fırçanızla bütün spor şaJJI' bı 
piyonlarının resimlerini çiriniz. ya 

Ressam bu arzuyu dinleyinc•ru 
l . ı· • hemen fırçaslnı ve pa etmi e 111 nı 

almış, işe başlamıştır. Şimdi b1I k 
zengin sporcu Matmazelin sp~f ıu 
elbiseleri, resimde gördüğünu' k 
gibi, bütün dünya şampiyonlar.nı~ ol 
resimlerlle tezyin edilmiş bit 
haldedir. ~ye 

===========================================- A 

Yunan Maçı Ve Sporculat: 
ra 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Fakat ne dereceye kadar ora

sını tayin kabil değildir? Maama• 
fih bir galebe bile bu fena 
mağlubiyete rağmen beni hayrete 
düşüremez. 

Taip Servet Bey 
Darülfilnun takımım Rusya 

seyahatinde idare eden eski 
sporculardan T aip Servet Bey de 
diyor ki: 

" - Ben aporu spor için ta
nıyanlardanım. Sporda galibiyet 
kadar maglubiyet to mukadder· 
dir." 

Eski Bir Muhacimin Fikri 
Eski Millt takımın aol açığı 

Galatasaraylı Sadi Bey diyor ki: 
- " Her iki takım arasında 

tt knik •e klas itibarile bariz 
bir fark yoktur • Teknik 
itibarile Türk takımı Yu • 
nan takımına nazaran ufak 
bir faikiyet gösterirse de buna 
mukabil Yunan takımının da at· 
Jetik meziyetleri vardır. Bu iki 
takımdan birinin galibiyeti oyu· 
ouo cereyan edeceği şeraite na• 
zaran tahavvül edebi!ir. Maçın 

Yunanistanda yapılmış olması. bi 
Yunanlıların sahaya ahşkın ol' D 
maları itibarile Türk takı' 
mım mağlüp etmiye başlıca bit b 
saik olsa gerektir. Yine bundııd 
dolayıdır ki İstanbul da yapı!ııd ~aj 
maçta Türk takımı ~ unan takt de 
mma galip gelmiştir. Onümüzdetd b 
çarşamba günü Yunanistand• • 
yapılacak ikinci maç ta Türk tt 

11 

kımı sahaya ve muhite bira:z:. alıf' k 
mış olacağından birinci maç ka' M 
dar Yunanlıların lehiııe olmıyl' • caktar. ,, D 

Meçhul Kalmak lstiyen rü 

Bir Sporcu o 

isminin yazılmamasını istiyel di 
bir sporcumuz da ıunlan ıöylf' 
miştir: 

.. Umumiyetle bizim ~Ul~ 
ıpor hayatında nazar!.dıkk~tlril 
celbeden çalışmak tarzımız, ıııiJ F 
madi atletik bir siy olmakt_, bi 

• alı ziyade sporcularımızın zanı D 
zaman meşgul oldukları ıaha1" di. 
intisaplan ve bir zaman ıoııtf po 
terketmeleri ıeklindedir. ·JJ 

ilk Türkçe sözlü, sesJi ve şarkılı muazzam film 
Bizde spor, maalesef, hak• ıö 

bir zevk ~e alak~ şekli~~e t•;ma 
bik edilmıyo,... Böyle milli ııı9 

1
ter; ISTANBUL 

7 Kanunusani Perşembe gününden itibaren 

ALEMDAR SİNEMASINDA 

( Die Grosse Attraktion ) filminde 

larda yer alabilen oyuncular '\,Pel 
rupada hayatını tamamile •P~kio 
vakfetmiş kimselerdir. Bunl~ çmi1 
bütün zamanları spor meşguhY ıf azl 
tile geçer; bu itibarla bunl~~ı''1ll 
atletik meziyetleri fazladır. Bıt~.k l 
oyuncularımızda ise en bilf>'iJ1117 al 

d T k ·~· · e t-a noksan bu ur. c nıgımıı t 
1 değildir. iyi cirnnastik yaP1111

..,
1 ıy 

. . f ı · b·r til' ror: 
çevık, kuvveth ve ne es ı 1 b ti' il 
kım tekniğimizle bugünkli ~r)5a 
miıden çok daha iyi bir ııetı 
alabilirdi. 
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yııAbdülhamit, Mikroplu Sulardan Son 
iş Derece Çekinir Ve Korkardı 

Kaç Defa Yüzünü Yıkadığı Suları Tahlil Ettirmişti 
NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 
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Abdülhamidin büyük bir 
dikkat ve ihtimam ile yaptırdığı 
ban!o dairesi bitti. ( Karlo Usta) 
hakıkaten mahir bir san'atkar 
imiş •• 

Abdülhamit bugün doktoru 
ç~ğırtarak banyo odasını göster· 
dıkteo sonra, kaç gündenberidir 
kendisini taciz eden yeni bir 
evham noktasını da izah etti ve 
doktorun fikrini sordu: . 

~ :-- ~azete!erde tifo hastalığına 
daır hır beyanname var. Tabit 

ef'Jt okumuşsunuzdur. Bu beyanname· 
vin• de hastalığın, el yıkamakla agızw 

. l Ik ' ş~r ça amakla da sulardan geçebi· 
tun• leceğini yazıyorlar. Vakıa biz, 
f3 JJI" bu suyu içmiyoruz. Hatta elimizi 
ı. yıkadığımız su!arı da kavnahyo• . c• J 
~ 

1 
ruz. Fakat hazan su fazla kay· 

hıt nıyor. Ilıtmak için soğuk su 
b: koymak İcap ediyor. Böyle bir 

s~~- suyla aplest ahrken ağzımı çal· 
ıııll klarsam acaba bir zararı 
•bit o ur mu? .. 

yoruz. işte asıl anlamak istediği
miz, bu su, bu işlere elverişli 
midir. Meseli banyoda bir çeyrek, 
yirmi dakika duruyoruz. Acaba 
içinde mikrop olursa, vücudun me
samatı tarikile beden dahiline nü· 
fuz edebilir mi? Benim, asıl me· 
rak ettiğim bu cihetler .. rica ede
rim doktor bey, siz bu sudan 
bir miktar daha alınız. Burada, 

Beylerbeyinde doktor İbrahim 
Paşa vardır. Vakti!c ( Etfal has
tanesi ) nio sertabibi idi. Böyle 
mikroplara, suların tahlillerine 
çok meraklı l:.ir zattir. Rasim be
ye söyleseniz de alacağınız nünıu
neyi ona gönderse ••• 

Dedi. Doktor bey, bu kadar 
evhama lüzum olmadığım söyle
mekle beraber sulardan tekrar 
nümune aldı, 

Su meselesi bittikten sonra 
Abdühamit, yine ahvali umumi· 
yeden balue başladı. 

- Vaziyet, gittikçe fenala
şıyor. Dünya, adam akJllı biribi
rine karışacak. Bugünkü gazete
ler, Boğazları kapadığımızı ya· 
zıyorlardı. Bu da bir nevi harp 
demektir. Şayet İngizliz~er bundan 

münfail olurlar da Boğazı zorla
mıya başlarlarsa, netice pek 
vahim olur. Ben, her vakit söy
lerim ya.. Ah bu lngilizler •.. 
En çok onlardan korkarım ••• 
Baksanıza.. ( Hıdiv ) de burada 
kaldı. Bir türlü Mısıra gidemiyor. 
Tabii, orada İngilizlerden kor· 
kuyor. İngilizler, her fenalığı 
yaparlar. Mesela, (Mısır) ı derhal 
kendilerine ilhak edebilirler. 
Yahut oranın idaresini, istedik· 
leri birine verirler... Ah, ah •• 
eğer biz işe karışmasaydık çok 
iyi olurdu ?.. Fakat bu genç ve 
acemi (Ricali siyasiye) nin büyük 
bir pot kırmalarından korkuyo· 
rum. İşte bakınız ; 

- Boğazlan kapadık. 
Diyorlar. Şu halde, iş işten 

geçti demektir. Boğazları kime 
karşı kapıyoruz. İngilizlere, F ran
sızlara, İtalyanlara karşı değil 
mi?.. Öyle ise, onlarla bir nevi 
(hali harp) ilan ediyoruz demektir. 

Derin derin içini çekerek: 
- Of.. Of... Çok fena bir 

zamandayız. Dünya, dünya olalı 
bu kadar karışmam·ştır. Hemen 
Allah encamımızı hayır eyliye ... 

( Arkaıı var) 

ŞARK Y 
----- --

Holivuta Nasıl Kaçtım ... 
Yıldızlar Arasına Nasıl ~:rıştun? 

..... ----------58------------------ YAZAN: Selnıa Z. 
Bak babacığım; lisanımı der· 

bal nasıl değiştirdim. Evvelce 
büyilk küçük her kuvvete isyan 
ederken şimdi yavaş yavaı her 
tarafla sulh olmağa çalışıyordum. 

işte bu da, insanlığın la· 
bas busu ve hodgamlığı .•. 
Maamafib, yine ıçımı gizli 
gizli yiyen bir kurt var. Bugün 
ölümlerden kurtulmuş, insan 
rahat ve huzurunun en mükem· 
mel yaşayışına malik bulunuyo· 
rum. Fakat yarm ? ... Burada, bu 
hayat içinde yaşamak ko]ay 
değil.. Buna para ister, hem de 
azbuz Fara değil; epeyce adam· 
ların akıl ve hayaline sığamıya· 

cak derecede bir para lazım ... 
Cangın rivayetine nazaran vazi
fe esnasında geçirdiğim bu 
l>üyük kazadan dolayı ( Mister· 
Goldvin Mayer müessesi ba· 
na büyükçe bir tazminat 
vermiş. Buradaki masraflarım 
bununla kapabhyormuş... Fakat 
bu mahdut ve muayyen paranın 
sonu gelmiyecek mi?... Şüphesiz 

gelecek. O zaman, ben yin eski 
bayabma rücu edeceğim... Ne 
yapalım? .. Madamki ölmüyorum .• 
Mademki yaşamıya mecbur olu
yorum; kader kısmet ne ise ona 
razi olmalıyım .•. 

• 

- O.. Bakınız, daha ilk söz
de ikinci şart. ilıJal ettiniz. Ha
niya bana biç bir sual sormıya
caktımz? .. 

- l'ardon Mister Çang .. Şu 
halde, istediğiniz şe~ )eri, yino 
kendi istediğiniz gibi anlat mız. 

* Onuu, kaşları çatıJdı. Gözle-
ri, dnha derin ve daha vakur 
bir hal aldı.. Şimdi bu göz!er 
okadar küçülmüş.. göz kapakla
rı biribirine okadar yakınlaşmış
tı ki, eğer bu iki düz ve siyah 
çizgilerin arasında parlıyan si~ah 
birer nur damlası olmasaydı, 
onu uyuyor zannedecektim. 

- Benim yanımda geçirdiği
niz son geceyi hatırlarsınız. O 
gece hayatınızın programını ba· 
na anlatırk~n daima hür ve 
müstakil yaşamak istediği-

nizi söylemiştiniz. Sizin, bu 
haytı prensıpınızı ihlil ve· 

ya tebdil etmiye hiçbir 
hakkım yoktu. Tabii sizi iste-

diğiniz veçhile serbest bırak· 
mak lazım geliyordu. Genç bir 

kızdınız, mükemmel bir hassasi
yete de ınaliktiniz. Sizin ruhu-

nuzda bir kızın kalbine ve hisle
rine ait birçok emdleri olmak 

ihtimali vardı. işte ben bütün 
bunları düşünerek sizinle emel-

lerinizin arasmda çirkin ve iğrenç 
bir gölge olmak istemedim. Esa• 

1:~k-tor, .hiçbir zarar gelmi
~yecegıoı temın etmekle beraber Resminizi Bize Gönderiniz, 

lf. 

Öğle yemeğini yedikten son
ra, bol bir güneşle temiz bir de
niz havası almak için Çaııgla 
beraber balkona Çlklık. Hasır 
şezlonglara şöylece uzandık. 
Çan.s, piposunu içiyor, ben de 

4\ dişlerimin arasındaki çikletle 

sen size tesadüfümün şeklile 

evimdeki misafirliği:ıizin sebebini 

diişiindükten sonra sizin hayatı

nıza karşı yapacağım en küçük 

bir mUdahale, insanlık noktaina.· 
zarmd:ın da çok ayıp o]acaktı. 

Abd .. h · · u. aınıt yıne buna kani ol-
tmadı. Bu şekilde biribirine kanş
tırı!cuş sudan bir miktar alma· 
r~k tah~il edilmek üzere (Mekte-

a.5Jf bı Tıbbı ye ) ye gönderilmesini 
ol' Doktor Atıf Beyden rica etti. 

ak: 1s ıs eylQI 330 
bit tanbulda ve Beyoğlunda bazı 

rdall bastalıklaran çoğaldığım gazeteler 
pıla..llYazıyor. Bu havadis, Abdülhami
akı' de yine bir evharn sermayesi ol

.deıd du. O, bütün bu hastalıkları 
and' b.entlerdeki suların lelvis edilm~ 

ti' ııne atfediyor ve: 

alıf' - Benim zamanımda da bir-
ka' kaçw defa oldu. Tahkik ettirdim. 
ıyt Meger köylüler bentlere karııan 

ıularda "am k 7 ~ır yı ıyorlarmış. 
Derhal menettırdim ve teke ... _ rru 
run~ meydan vermemek için de. 
o cıvarları sık sık kontrol ettir

·yef dim. 
oyle' . Diyor. 

ıs ı::,.101 330 

·till ( 2s ,, 924 

ktıd . Mektebi Tıbbiye ) ye gönde-
utirılen suyun tahlil raporu geldi ..• 
af F~kat bu rapor, Abdülhamidi 

alff hıç te memnun etmedi. DerhaJ 
111 ..,, Doktor Atıf Beye haber .. d 

~
a.r d. A f gen er-
_,. ı. tı Bey geldigv i zaın 
ıw .. . an ra-

poru g o sterdi : 

ki~ _ -::- Biz, ne sorduk? Bunlar ne 
tıa«'ıoylu~or. Bakınız, nasıl ba:;lan sav· 
~~(ima hır rapor ••• Suyun içinde ko-

era ve tifo 'k b Atp 1 Aı- ını ro u yokmuş. 
ti e~(a a.. Bunu nl dk ' ~ po ki a a 1 • J..il• 

1 
A n suyun b h . ar" . A • • e er santımetre 

iyçmikabında ~ ıkı yüz em hin) den 

r
arıdazla koloaı varmış. İşte b 
iıiı'JUılaınadım.. Sonra, bu su '(g un~ 

.. ilk b 'li • ayrı· 
~yw a ı şürp ) imiş, içilemezmiş. 
feıı'ıalen biz içmiyoruz ki.. Aptes 

l
ııı~ılıyoruz.. Elimizi yüzümüzü yıkı· 
t
1
loruz.. Ağzım1Z1, burnumuzu 

~ ~alkıvorıa-» B' d b . ,.,, " - ır e, a.nyo yapı-
etı' 

.. .. 
Size Tabiat in izi Sög liyelim ... 

124 MEHMET YAVUZ EF.: Ça
lışkan ve be· 
ceriklidir. Pa
rayı israf et· 
mez, hüsnü is
timal etmesini 
bilir. Temizli· 
ğe ve intiza

ma dikkat e

der. T ecessü
se ve atılgan· 
lığa ruütema• 

yildir. işlerinde sür'at gösterir. 
Betaattan hoşlanmaz. • 128 SABRi BEY ; Neşeli ve 

hassaslar. Mu
hit ve muba
labma uysal
lık gösterir, 
muamelesinde 
müşkülpesent 
değildir. Elem 

ve kederlerini 

ifşa· ve iş:ıa 
etmez, Lizzeli
nefis mesaı-

linde hassaı\iyet göstermt"z. 
~ 

123 GALlP TEKİN BEY: Zel<i 
ve hassastır. 

Atılgan ve so

kulgan de_liJ
dir. Daha zi· 

yade mahçup

tur. Bir iş Ü· 

zerinde sebat 

eder, renk

sizlik göster
mez. 

125 AHMET EF. ; ( Talebe ) 

Sakin ve mü· 

tevazidir. İşle

rinde ihmale 

mütemayildir. 

Bazı işlerde 
se:bat göalerir, 

fiil ve hare

ketlerine hi· 
le ve riya ka
rıştırmaz. 

[' Günün Takvimi 

' BUGÜN- 5 kAnunusani 932, 
Salı, Rumi 22 kanunuevvel 
1347, 24 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doa11~u 7 B t o-v , a JiJ 
17,5 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa .. 
bah 5,48, öğle 12, 18, ikindi 14,29, 
akşam 17,5, yatsı 18,26. · 

Kasım - 51 
ALKAZAR 
ALEMDA;t 
ART(STl&:: 
ASR, 

- Esir Meıik• 
- Evvelallah 

- Sevda macoratan 
- Zor niklh 

1 K L E t - Şekoi'im 

lLllt\M.ılA - Anni iOför 

i:.'l U VA t. - HJydut şıırlnaa 

FERAH - Kon.se·, ~·a7:te 

1-RANSIL l'lYATROSü - Yunu tı.ırup:.a 
GLORY A - ô:üm çenbuJ 
HlL.- t. - Soıı b5Jiik 

KF.MAt. 8. - Ruhum anuam. 

lılı\JIK - Diti k<;pelc 

N. l.:.K - A ıklar kulubU 
fıUL~' - Herke• keıııJl halıtma 
Ol .r.ıtA - fahito 

SlK - Küçük daktilo 
DARÜLBEDA YJ - J, adamı 
0SK0DAR HALE - Suıııru 
Kadık87 SOREYY A. - Atk hHr~tlerl 

geviş getiriyordum. 
- Haydi bakalım Mister 

Çang.. vadinizi ifa ediniz... Be
nim bir türlü akıl erdiremediğim 
şeyleri IJirer birer bana söyleyi· 
niz. Gört':yorsunuz ki artık ne 
hastayım.. ne de hastanedeyim ... 
Hiç üzülmeden herşeyi dinliye
bilirim. 

Çang sakin bir tebessümle 
yüzüme bakarak cevap verdi; 

- Fakat iki şartla •.. Birisi, 
herşeyi l ... at'iyyen hevcans12: din
liyeceksiuiz. 

- Ya öteki? •• 
- Benim söylediklerimden 

başka bana hiç l irşey sormıya· 
caksınız. 

Güldüm; 

- Aaa .. Mister Çang .• İkinci 

Şu halde benim için yapılacak 
en tabii iş, sizi, istediğiniz şc• 
kHde hür ve müstakil bırakmak 

ve .. Ve ... 
- Evet Mister Çang .. Ve ... 

- Bilmem ki nasıl söyliyeyim, 
bir türlü istediğim kelimeleri 
bulamıyorum. 

Ben, işi şakaya bozarak kısa 
bir kahkahadan sonra: 

- Durunuz Mister Çang .••• 
Size yardım edeyim •• Beni hür ve 
milstakil bırakmak.. vahşi ruhlu 
bir kıza ebediyyen kapımzı kapa• 
mak.. değil mi?. 

(Arkası var) 

şartınız, çok zalimane.. Belki ••••P"••••a:m--=•---•• 
beni büyük bir merak içinde 
bırakacaksınız. Halbuki ben, bir 
şeyin hakikatini anlıyamazsam, 
çatlarım. Ma3mafih, her ilci 
şarta da riayet etmiye çalışaca
ğıın. Haydi bakalım. Şimdi sızı 

dinliyorum. 

r- Nereden Başlıyayım? 

Olcadar boş bulunuyordum ki, 
az kalsın büyük bir pot kırıyor

clum. Bereket versin kendimi 
çabuk topladım. 

- Şeyden Miı.ter Çang .•• 
Haniya stüdyoya ilk kabul edil· 
diğim günün, ertesi sabahı.. Er· 
kenden size gelmiştim de.. Sizi 
bulamamıştım... Rica ederim, 
evvela ~unu söyleyiniıı. Ben gel
diğim zaman, Evdemiydiniz, değil 
miydiniz? ..• 

Çangın, elmacık kemikleri 
kabardı. Yüzünde. mahçup bir 
tebessüm dolaştı. Bu hicabı, bir 
infial ile örtmiye çala.~arak cevap 
verdi: 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
N aklecien : H. R. -52- Yazan: Emil Ludvig 
- Kuım Doktor: Semi Ekrcme -

• • 
Kont Berhtold Harp Ilinında, iki 

Defa Yalancılık Yapmıştır 
Artık kimsede komşu memleketin 
ovasına ~bakmak hakkı kalmadı. 
Dilleri ayn, mezhepleri ayrı, 
lisar1:-n ayrı olduğu halde dün., 
kadar çok iyi anlaşan; mahsu· 
IAt, mamulat, efkir ve kız taati 
eden insanlar arasını, timdi sarp 1 
kayalıklar, semapaye dağlar, 
mabuf cumudiyeler ayırıyordu. 
Avrupanıo her tarafı bir Alp 
haline girdi ve bu yüzden ilk 
ablan silahların aksisadası sön
mek için aradan dört uzun sene
nin geçmesi lazımgeldi. ,.. 

Sırplar tarafından açılan ilk 
ateşten sonra bir vodvil sahnesi 
ıörüldü. 

Kont Berhtold için herşeyi 

mütereddit imparatoru ilamharp 
kağıdının altına imzasmı attırmak 
üzere ittihaz olunacak hattıhare

ket'! bağlı bulunduğu halde ha
zırlanan nutukta şöyle deniyordu: 

"Dördüncü kolordu kumanda
nından gelen bir telgrafnamede 
Sırp askerlerinin Danüp vapu
rundan Temes - Kubin yakınında 
bulunan askerlerimizin üzerine 
ateş açtıkları bizimkilerin de 
mukabele ettikleri, binnetice ol
dukça ehemmiyetli bir ıurette 
ttlfek ateşi taati olunduğu ve 
bu itibar ile de muhasamatın 
filen başladığı bildirilmiştir.,, 

İşte Berhtolt ilanı harp müs· 
veddesinin altına ıu ibareyi ilave 
etmiştir: 

" Bahusus Sırp askerleri za
ten asakiri İmperatoriye ve kıra
liye ile bir milfreze üzerine 
Temes- Kubio havalisinde taarruz 
etmişlerdir.,, 

Bu masal akla uzak birşey 
olmadığından ihtiyar imperator 
artık teslim oldu, ilanı harp 
emrini imzaladı .. 

* Kont bu kıymettar imzayı 
alır almaz ilk işi ilanı harp müs
yeddesinde Sırplar tarafından ateş 
açıldığına dair olan cümleyi tay
yetmek olmuştur. 

Orada ilk defa olarak Sırplar 
tarafından ateş edildiği iddiası 
vardı. Fakat bu iddiayı ispat 
etmek tahakkuku güç bir ihtimal 
idi. Ayın yirmi dokuzunda bu 
mesele münasebetile haşmetmeap 
nezdinde itiraz etti : 

" - Temes - Kubin civarında 
bir muharebe vukua geldiği 
havadisi teeyüt etmedığinden Sırp
lara gönderilen ilanı harp nota-
sında bu taarruza da!r mevcut 
fıkranın tayyı hususunu üzerime 
aldım.,, Dedi. 

Jt 
Kont Brehtold bu hususta yal

nız menfaatini değil, hiç olmazsa 
ortada bir harp sebebinin kalmadı 
ğını vaktinde bildirmemek sure-
tile kendi efendisini de aldat· 
mıştır. 

Berlinde cereyan eden müza-

Kaçak et almayınız. 
Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 
-----~---~------~----·_. 

lngiliz ressamı Pol Naşın 1914-1918 lıailesine ait koleksiyonundan 
çok manalı bir tablo: Yeni bir diinga yapmalıyız 

kere Fransa ve lngiltere se- elçilik etmiş olan bir zatın 

firleri tarafından idare olunuyor- torunudur. 

du. Cambon Berlinde ne olup Her dördü, bahusus iki İngiliz, 
bittiğini, Pariste geçen şeylerin İngiltere tarafından yapılan ve te-
çoğunu, Londrada olan bitenin vali eden konferans akti teklifatını 
de ekseri~ini bilirdi. Zaten karde- kabul ettirmek gayretini gütmek

fİ de Londra sefiridir ve kendisi 

orada y< prak gıcırdasa bile ha
ber alır. 

Bütün meclislere girer, çıkar. 

Demokrat muhitinde olduğu gibi 
Berlinin Bizanten havası içinde de 

yadırgamaz. Güç uzlaşır ve 
Pariser - Platz daki sarayda daha 

uzun müddet kalmak ister. He
nüz saçları dökülmemiş bir Fran· 

sızdır. İngiliz arkadaşı Sir Fr. 
Goschten ihtiyatkar, münevver, 

aranmaktan ziyade bulunduğu 
zaman hürmet olunur bir zattır. 

Ayni emeldedir ve her ikisi 
şimdiye kadar müteaddit müşki

latı bertaraf etmişlerdir. 

Bunların Viyanadaki meslek
taşları da ayni vaziyettedir. lhti· 

yar"Dumaine,, Habsburg sarayının 
yarı Fransız havasını ayni lez- · 
zetle tadar. 

Aslı Alman olan İngiliz meslek

taşı Sir " M. de Bunsen'ee ,, ye 
gelince Prusya namına Londrada 

tedirler. Fakat Viyanalılar kon-
feransın adını bile duymak iste• 
miyorlar, onun isminden dahi 
Urküyorlar. Grey: 

- Dört sefir arasında bir 

mükAleme icra edilsin diyor. Ga
liba: 

"- Ben bir kerre bunları bir 

masa etrafında toplıyayım, kifa
yet eder,,, fikrindedir. 

Bu suretle Berline de ilk mü
racaat eden İngilizdir; fakat al
dığı cevap kuvvet verecek bir 

mahiyette değildir. Fakat ertesi 
gün sabah ve akşam celseleri 

arasında fikri bir tebeddül 
göründü. 

Zagov, Goschene hitaben: 

- Fakat bu bir nevi hakem 
mahkemesi tesisi demek olacak!. 

Dedi. Sanki ihtilafı hali:emler 

vasıtasile halletmek günah ve 
memnu birşey idi. 

( Arkası var) 

a 
açı 

Avustralyalı Lindrum, İngiliz Nevmanı 
Büyük Bir Farkla Yendi 

Dünyanın ba~lıca bilardo 
şampiyonlarından biri de m:ıruf 

Avustralyalı Lh.drumdur. Lin
drum, İngiltereuin bilardo şam
piyonu N vrr.anh k:-r~ıbşmak 

için ta Avustralyadan lngiltere
ye gelmiş ve bütün bir gece 
devam eden bir maç yapmışlar
dır. Avustralyalı şampiyon has
mına (5000) puvan avans vermiş 
ve maç ( 969 - 869 ) gibi bir 
netice ile Avsturalya ş:ımpiyo-

ounun lehine biimİıjtİr. Yani 

İngiliz ( 1000) sayı yapamadan 
öbürü (6) bin saylyı tamamla· 
mıştır. 

Kanunusani ~ 
~ 

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

1 BiKAY 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Necati Yusuf ~ 

Irz Düşmanı 
( Dünkü nüahadan maabat ) 

-2-
Kadınm üveği oğlu gibi 

tehlikeli bir komşu günde sekiz 
defa kapısının önünden geçerken 
genç ve cahil karısını evde yal
nız bırakıp ava gitmek Mustafa 
Çavuşa ihtiyatsız bir hareket 
gibi geliyordu. Maazallah bir laf 

çıkıverirse.. o zaman ölümler de 
para etmezdi. Ne çare ki, kar, 

inadına lapa lapa yağmakta 

devam ediyordu. Çamlı boğazın 

iki tarafındaki tepelerde şimdi, 
tavşanlar oynaşıyor, keklikler 
geniş göğüslerini gere gere 
dolaşıyorlardı. 

Nihayet dayanamadı. içindeki 
kırk yıllık heves, endişelerine 

galip gelmişti. Alalacele eve 
döndü. Çizmelerilc kürkünü giydi. 
Çiftesini bir kere daha muayene 
ettikten sonra tazısını alarak 
yola çıktı. Sokak kapısını çeker
ken bir dua gibi mırıldanmıştı: 

- Südüne havale .. 

Jt-

Şehirden çıkınca her şeyi 

unuttu. Tahmininde aldanmamış
tı. ilk karın meydana çıkardığı 
acemi avlar birer birer torbaya 
giriyorlardı. Çamlı boğazın üs
tilndeki tepeyi şöyle bir taradık
tan sonra ovaya indi. Dağ köy
lerine doğru göz a' ahildiğine 
uzayan bembeyaz sahada kül 
renkli dumanlar savruluyor, kek
lik sürülerinin oradan, oraya 
uçuştukları görülüyordu. Arhk, 
akşam da yakındı. Dönmek ilzere 
iken, ta uzakta gittikçe büyüyen 
siyah bir leke far ketti. Sür'atli 
adımlarla şoseye indi. Bir av 

yoldaşı yakaladığ-mdan memnun 
elile 11rtındaki torbayı okşı-

yaralc: bir kenara oturdu, bu 
gelene anlatılacak çok hikayeler 

vardı. Yolcu biraz daha yakla
şınca Mustafa Çavuş vurulmuş 

gibi irkildi. Elindeki tcrbayı sa~ 
lıyarak dalgın, dalgın yürüyen bıl 
adam kadının oğluydu. Mustaft 
Çavuşun içinde bir şeyler ka)"' 

nıyor, hiddetten gözleri dJnÜ' 
yordu. Yapacağı işe karar ver 
mişti. Önüne kardan bir tümsek 
yaptJ .. Tazıyı yanına çağırarak 
başını koltuğunun altına alda. 
Çiftesinin bir gözüde doınut 
sıkısı vardı. Tetiği kaldırarak 
beklemiye başladı. Ne ~amal1"' 
danberi için için çektiği ıstırabı• 
acısını artık çıkaracaktı. Ova)" 
esmer bulutlar snrmıştı. Etraftı 
gittikçe yaklaşan bir ayak se
sinden başka çıt yoktu. 

Vakit gcJmişti. Mustafa Çnvuf 
çiftesini doğrulttu. Hali koltu~ 
nun altında duran tazı sabibinill 
maksadını hissetr.ıiş gibi örperC" 
rek nişauı bozdu. Bu vaziyette 
ses çıkar.lmayacağını bi:iyor,fakat 
inleyerek nefes alıyordu. Bu sar
sıntı Mustafa Çavuşun aklını ba"' 
şına getirdi. Bu delikanlı ona n• 
yapmıştı? 

Kolunu gevşetti. Tazı bir ya1 
gibi fırlayarak etrafında dönme" 
ğe başladı. Silah sesine aşık oJa11 
bu hayvan, atılmayan kurşun içill 
aevincioden deliriyordu. 

Jf-

lki yolcu tatlı, tatlı konu~r 
rak ıehre dönüyorlar. Köşe br 
şında ayrılırken Mustafa ÇaVlsf 
yeni ehpabmın, bir saat evvel 
domuz sıkısile nişan aldığı alnın• 
dan öptil. içinde o ana kadar 
duymadığı bam başka bir ıevinq 

vardı. Sokağın karanlığında bit 
evin siperine çekilerek hem göt"' 

lerini uyuşturuyor, hem de kell"" 

di kendine söyleniyordu. 

- Ne temiz kalpli çocuk, n• 
arslan çocuk, hele bak lstanbuld• 
nişanlısı da varmış .• 

SON 

Gülhane Hastanesinde 
lVleccani l\lluayene 

Gülhane hastanesinde meccani muayeneler için bir füıt• 
hazırlanmışbr. Listeyi aynen yazıyoruz: 

Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 

CUM}\RTESI 
Cilt Haatalıkları 
Kulak, boğaz, burun hastalıklan 

Muallim Talat Bey 
Muallim Sani Yaver Be7 
Muallim Fuat Kamil Bey idrar yolu ha&tahklari 

PAZAR 
Göz hastalıkları 
Dahili hastaiıklar 
Akıl ve sinir hastalıkları 

Muallim Niyazi lamct Be7 
Muallim Abdülkadir Bey 
Muallim Nazım Şakir Bc1 

PAZARTESİ 
Hariciye hastalıkları 
Kulak boğaz burun hu. 
Maa:ıj ve tcdavii mihaniki 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
Muallim Şcmacttin B. 

SALI 
Kadın ye doğum baatalıkları Muallim Refik Münir Bey 
Dahili haıt"lıklara Muallim Süreyya Hidayet 817 
idrar yolu hastalıkları Muallim Fuat Kimil Be7 

ÇARŞAMBA 
Akıl ve ıinir hastalıklar Muallim Nazım Şakir 8. 
Röntgen muayenesi ,, .ıtnkrü Emio B. 
Göz hastalıkları Muallim Niyaıi İamet 8. 
Cilt hastalıkları Muallim Talit B. 

PERŞEMBE 
Maaaj ve tedavit mihanild 
Hariciye ba&talrkları 
Kadın ve do~um hastalıklara 

Muallim Şemıettin B. 
,. M. Kemal Bey 
• Refik Münir Bey 



• 

• 

SON POSTA Sayfa 11 

Şarkın Yeni Peygamberi l • • Bu l Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

eler 
• 

• 
Muallim Gandi, Ceza Vermemek için 5 KAnu!lusani 932 Sah 

fıtanbu!- (1200 metre, S kilo\' :'lt) 
18 gramofon ile opera parçal <ı rı, 

1 
6 KAnunusani 932 Çarşamba 

latan bul - (1?00 metre, S kilovat) 
18 gramofon ile opera parçalara 
19,5 birinci k11tm alaturka saı, 20 
gramofon neşriyatı, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 ikinci kısım alaturka 
.... 22 orkestra. Zahire Borsan ha
berleri. 

Nefsine Nasıl Eza Ettiğini Anlatıyor 19,5 birinci k111m alaturka saı, 20 
g'ramofon neşriyatı, Anadolu Ajanıı 

haberleri, 21 f kinci kııım alaturka 
aaz, 22 orkestra. 

-65-
Yohannesburgta bulunduğum 

•ırada dtslum "Ashram" ın ida
resi altında bıraktığım talebele

rimden ikisinin manen sukut et· 
tikleri haberini aldım. 

Bu haberin yerine "menfi mu· 
kavemet sahasında" giriştiğimiz 
mücadelede her hangi bir mu

Yaffakıyetsizliğe uğradığımızı işit· 

aeydim bu derece müteessir ol· 
mıyacaktım. Yıldırımla vurulmuşa 
döndüm. Hemen ayni giln trene 
atlıyarak ( Föniks ) e gittim. T e
essürümün farkına varan Mister 
• Kalle ::ıbak ,, beni yalnız bırak· 
mak isteme :ii. Bu fena haberi ha· 
na kendisi getirdiği için yanımd3 
bulunmak arzusundadır. Yol es
nasında vazifemi düşündüm dll
tlindüm ve anladım ki talebele
rin hatalarandan hocalan da bir 
dereceye kadar mes'uldür. Bu 
itibarla kendimde kabahat vardır. 
Dütündüm, kendi kendime dedim 
ki: 

- Kabahatli çocuklar bana 
•erdikleri teessürün derecesini 
ancak kendilerinin yerlerine ceza 
~ektiğimi görecek olurlarsa an• 
hyabileceklerdir. 

Binaenaleyh yedi giln mlld· 
•etle crl'Ç tutmıya ve dört buçuk 
ay müddetle de günde ancak bir 
defa yemek yemiye ahdettim. 

Mister Kallenbah beyhude 
Jere beni karanmdan vazgeçirt· 
miye çalışta. Muvaffak olamayanca 
benim!e birlikte oruç tutmıya 
karar verdi. 

Bu karar üzerimden bOyOk 
bir yük atmış gibiydi. Kabahatli• 
lere karşı hiddetim eksildi, yerine 
daha emin olarak bir merhamet 
hissi kaim oldu. 

.. Föniks " e son derecede 
rahat bir kalple vardım. Derhal 
tahkikata ve bana lazım olan 
diğer mallımata toplamaya başla· 
dım. Kendi kedime tahmil ettiiim 
ceza muhitimde bulunanlan çok 
milteessir etti. Fakat ayni u
manda da ortalığa vuzuh verdL 
Herkes bir bata yapmanın nekadar 
ağır bir şey olduğunu anladı ve 
beni talebelerime bağhyan rabıta 
daha sağlamlaştı, daha hakikilqti. 
Az sonra bu hidise ile alikadar 

diğer bir mesele beni on dört 
ıün daha oruç tutmaya mecbur 
etti, fakat bundan aldığım netice 
tlmicimin kat kat fevkinde iyi 
oldu. 

• 
Ben burada bu hocanın, tale-

belerinden biri tarafmdan bir 
hata yapıldığı zaman, kendisini 
oruç tutmıya mahkum etmesi 
IAzımgeldiğini ispat etmek anu
aunda değilim. Maksadım sadece 
bazı fevkalade hadiselerde bu 
cezri usule müracaat etmek 
icap edeceğini göstermektir. 

Ekmeğinizi tarhnnız. 

Narh tarh Üzerinedir. 

Aldanmayınız L 

Fakat bu tedbirlerin ittihadı 
ancak saf bir kalple ve rubi 

istidatla mümükündür. Eğer 

boca ile talebeleri arasında 
hakiki bir aşk mevcut değil· 
se, eğer bir talebenin hatası 

bocanın kalbine tesir etmezse, 

eğer talebede hocasına karşı 

hürmet yoksa oruç caiz değildir. 

Hatta zaran vardır. Şayet bu 
gibi ihtimaller orucun ml\smir 

olabileceği şüphesini hatıra 
getirirse, bu takdirde talebenin 
hatası hocasının mes'uliyeli allı· 
na girmesini istilzam etmez. 

« 
Tuttuğum oruçların ilkinde 

hiçbir müşklllata maruz kalmadım. 
Mutat işlerimden hiçbirini bı r~k-

mıya lüzum görmedim ve büf n 
bu müddet zarh tc'a aadıce 
meyva ile 

(Mabadi yaran) 

Heilıberı - (276 metre, 75 kilo

vat) 20,05 Köniı•berı operasından 
naklen, Anıelina operaaa. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
1 9,4~ halk muaikisi, 21,30 klavye 
konseri. 

Müblaker - (360 metre, 75 kilovat) 

20 şen ıece, 21,20 hafif musikL 

Belıarat - (429 metre 2S kilovat) 
20,5 Zatradan nakil. 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
'20,S radyo gautesl, 21 muhtelif 
konser. 

Heilıberr - (276 metre, 7S kllo-
•a•) 19,40 url edebiyat saati, 20,0S 
( Lorand) ıa .. ıon orkestraaı, 21,4D 
komedi. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19 dan itibare11 Çek istasyonların
dan naki?. 

Milhlaker - ( 360 metre, 75 kilo
vat) 20,05 dans hav<ıları, 21,30 Walter 
Cochrin bir Balladı. 

Bükret - ( 394 metre 16 kilo
vat) 20 flüt orkeatruı, 21,15 kema• 
konseri. 

Bel ırat - (429 m~tre, 2,S kilovatJ 
19,30 komedi, 20,35 gramofon. 

• • 
Istanbulun içtiği Memba 

Viyana - (S17 metre, 20 kilont) 
19,S halk konseri, 21 lld klavya, 
22,lS aktam konseri. 

Pe~te - ( 550 metre, 23 kilovat' 
19 org' konıeri' 20,35 Macar ıarkıla-

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 opera binaaından nakiL 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,! 0 Viyana opera11ndan naklem 
Schnvanda, der Dudelaaıkpfeifer halle 
operaSL 

Sularında İhtikar Vardır rı, 21,4S 2ünün haberleri, sonra 
dan• havaları. 

Peşte - ( SSO metre, 23 kilo•at) 
20,30 (Tempis) in konıerl, 21 BartokıD 
konıcri. 

Harbın En Buhranlı Zamanında 
Konulan Narh İndirilmek Lazımdır 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo· 
v .. t) 20 tarkıh konferans, 20,lS halk 
konserl, 22,50 danı havaları. 

Berlln - (1635 metre, 7S kilovat) 
20 fen aeı:e, bir nkit olmuştu. Şim· 

i olmaz, 21,10 orkestra, 22,30 kon• 

Va11ova-(1Ul metre, 156 kilovat) 
20,lS orkestra, 21,10 e~ebiyatçılar, 
21,15 salon orkestrası, 23 dans ba
valrL 

Berlln- ( 1635 metre, 75 ktlovat) 
19,30 halk konıeri, 20 Hamburıtaa 
naklen senfoni, sonra dan• havalan. 

( Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
Bir arkadaşımız anlattı; iki 

senedenberi mütemadiyen içmek· 
te olduğu suyu, doktorun tavsi· 
yesile değiştirince, iki senedir 
aleddevam çekmekte olduğu 
müzmin bir öksürükten tedricen 
ve kısa bir zamanda kurtul· 
muş J. •• Demek oluyor ki memba 
sularınm bir kısmına yağmur su• 
yu da ilave ediliyormuş ?I.. Za
ten memba ıularanm fennt şerait 
dahilinde şişe ve damacanalara 
konduğunu hiç kimse iddia ede· 
mez. Bunun iıpab ise pek 
kolaydır: Meseli evimize gelen 
bir fıçı veyahut bir damacana 
suyu, evv~lce elimizle ve birkaç 
defa yıkadığımız küpe, temiz bir 
patiskadan süzerek boşaltalım •• 
Aradan üç gün geçtikten sonra, 
kapün dibine daldırılarak alman 
ıuyu temiz bir bardağa koyduğu· 
muz zaman içinde gözle görüle
bilecek kıl gibi ince ince ciıim· 
lerin dolaştığım görmek kabildir. 
Binaenaleyh memba sularında 
bu aibi gözle görnlmesi mllmkiln 
olan ıeyler bulunmaz. Bu, haki· 
katle, memba sulanndan bazıla
nnın karışık oldutuna klfi bir 
delildir. 

Saniyen - Dllnyamn en nefis, 
en leziz memba sulan latanbu
lumuzda olduğu halde bu sular
daki bassalar ayrı ayn tahlil ve 
tetkik edilerek balkın nazan 
ıtlaına konmamışbr. Evet; Tq-
delen auyu cihanca meşhurdur. 
Çoluk çocuk bütün lstanbul halkı 
bu auyu senclerdenberi tanar. 

Fakat alakadar makam, bu 
suyun muhteviyattm tahlil etti
rerek halka bir defacık olsun 
bildirmemiştir, diğer memba su
lan da böyledir. Bu cümleden 
olarak, bugünlerde piyasaya yeni 
bir memba suyu getirilmektedir, 
meraklı bir kariimiz; bu suyun 
Divanyolu • Bayazıt suculannda 
bir damacanasının (50), Topkapı • 
Şehremini cİ•annda lae (40) ku
ruşa aabldığım tahkik etmi1o 
Nasıl olur da; k&prllbaıına yakın 
semtlerde (50) kuruşa sahlar da. 
daha uzak yerlerde (40) kuruşa 
satılır?.. Bu hesaba bir ttlrlll 
akıl erdirememiş... 

Salisen - Piyanya ıewkedil
melde olan bu yeni suyu. Bele
diye tahlilbanesi acaba tahlil 
etmif midir ? Di;er memba sula-

.. ,. 
rına nazaran bu yeni memba su
yu ne gibi hassalara maliktir ? 
Memba ve mecralan şeraiti 
fenniyeye muvafık Dlldır ? Lo
kantalarla, kahvehanelerde beher 
şişesi (5) kuruşa satılan bu suya 
bu (5) kuruş çok mudur? •• Niçin 
Topkapıda bir damacanası (40) 
kuraşa satıhr dil, Divanyolu • Ba· 
yazıt gibi şehir nüfusunun kesa· 
fetli bir mmtaka~ınd~ ( 50) ku
ruşa satılır?.. Bu noktalar hesap 
edilmiş midir? •• 

o:kkat: Dercetmekte oldatumus prorraanlan9 Avrupaya alt 
olaa kı•mı yaaatl Anupa eaatine göre tan:&im edilmiıtir. 

l.tanbuJ Haline tatbllcı lçlaı Avrupada •ut ( 12) oldu}• 

ıamaa 1.tanbulda ( 1) • ıeldi)l faraedilmelidir. 

BÜYÜK TAYYARE 
Mullsa; yalnız bu yeni memba 

suyu hakkında değil, şehrin bü
tün memba au!arı hakkında umu
mi bir tahlil yapılmasını ve hiç 
olmazsa ıehrimizin su meselesinin 
fenni bir şekil konmasını isti
yoruz. Filiyat meselelerine gelince: 

PiYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

Umumi harbin buhranlı zama
nanda tilrlil türlü maksatlarla 
eşya ye zaruri haYayice konmuş 
olan mahut narhların • bilhassa 
su meselesinde • bugünün ihti· 
yacile mlltenasip bir pkilde 
tadilinin zaruri bulunduğuna ka· 
niiz. Bunu allkadar makamJD 
nazan dikkatine Yuetmeyl bir 
hayat borcu biliyoruz. 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK it<RAMİYE 
200,000 liradır. 

Zehirden Ölüm 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 

Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-

Ölen Adamın Kansı 
Tevkif Edildi 

Birkaç ınn evvel Bakırköy 

kafat vardır. 

civarında Avu köyünde Hllıeyin ~ l•ı 
Efendi isminde birinin zehirlene- r Tansa 8 
rek &ldUğil bakkuıda Adliyeye • ı 
bir ihbar yapılmıfb. Bunun nze- /ngi[f ere 
rine Hilseyin Efendinin cesedi Paria 4 _ M. Mak Donald ile 
mor la getiril mit Ye tetkik edil- F ransıı Başvekili M. Lav al ara• 
miftir. aında yakin bir müllkattan ı.-

Verilen maUlmata g6re Hnse- rarla bahsediliyor. M. Lavalın 
yin Efendinin Arsenikle zehirle- yakinleri mukarrer hiçbir ıey 
nerek öldüill teıbit edilmiştir. olmadıiından bahsetmektedirler. 
Bu zehirlenme hldiaesi kendisine Böyle bir mülikat olursa. 
atfolunan Hüseyin Efendinin zev- lngiliz Ye FraDSIZ hazine mUmu-
cesi Sanem Hanım tevkif edil- aillerinin mülikatındaa aoora 
mıştir. olacaktır. .................................................. 

Kulak, Botaz, Burun Mütehaa1111 

Dr. Ekrem Behçet 
Çeculı laaıtahkJan alteb ..... 

-
1-otojra/ Tahlili Kup:mu 

Tablatlalat ltr••ııa•k letlyeruıua 

f.aotralıaaa 5 adet 1&11peıa ile bit'• 

Wdo s811derlal&. Foto}rah111.a eırıa1a 

tabidir n lada edUıaea. 

- ..... muı.ıa 

••1• ıan'at t 

Haaıl ıuall ..... 
.. Yaba 1 

Fetofral latı,.t 

1 edocoa ..ıı 

Bilgi Ae!mi 

-

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Be7otla Mektep aokall 

Telef.. il.. O. MM 

Be7otla, Mektep aokak 1 

Telefe• ı 24'6 

Bazı gençler tarafından nct
redilen ( Bilai Alemi ) mecmua
llD•D 2 inci aumaraa çıkmışlar. 



ti la,ta 

EMNiYET SANDIGI 
EMLAK MÜZA YEDESI 

KAT'İ KARAR iLANI 
•Gsa7edo Hesap Merhunatın clnı we nev'lle m .. ld Boıçluun 

bedell No. •• mUıtemllAtı lıml 

500 4420 Topkapıda Merkezefendi mahalle· 
ıinde eski ve yeni Ç11pıcı cadde• 
sinde eski 1 l mükerrer 11 müker• 
rer 11 mUkerrer ve yeni 15, 15, 
1-15 numaralı yüz on arşın arsa 
üzerinde yarım kArgir iki katta 
beş oda iki sofa, bir mutfak, bir 
hamam ve llç y-oz arşın arsa 
llzerinde kArği bir ahın ve 
dört dünüm yliz doksan arşın 
bahçeyi ve bahçede müşterek bir 

kuyuyu havi bir hanenin tamamı. Saffet Bey 

1200 7483 Fındıklıda Fatmahatun mahallesinde 
Beytülmalcı sokağında eski 2 vo 
yeni 28,30 numaralı iki yllz on 
beş arşın arsa üzerinde ahşap üç 

katta on bir oda Uç sofa iki 
taşlık bir salon iki mutfak odun 
kömürlük iki sarnıç çatı arası ve 
kırk arşın arsa üzerinde iki kur
nalı hamam banyo mahalli ve yüz 
doksan beş arşın bahçeyi ve de· 
rununda cari msıf masura suyun 
nç rubu hissesini havi iki kısımdan 

ibaret bir hanenin tamamı. Behiye Hamm 

400 7662 Fatihte Çıkırıkçı Kemalettin yenl 
Hasan Halife mahallesinde Sarigea 
caddesinde eski 33 mükerrer ve 

reni 41 numaralı yOz yedi arşın 
arsa llzerinde klrgir iki katta üç 

oda ( biri yükllldilr ) iki ıofa bir 
merdiven alb bir mutfak bir kuyu 
ve yilz on altı arşın bahçeyi havi 
dahili harici 11vasu bir hanenin 
tamamı ı 

300 7795 Erenköytinde Sahrayıcedit mahalle .. 
ıinde Halimağa elyevm Kavaklı· 
bağ s·okağında harita bir mevkiindo 
eski 18.19 ve yeni 16, 16 nnmaralı 
yüz kırk beş arşın arsa üzerinde 
bir katı kirgir bir kah ahşap 
olmak üzere beş oda iki sofa bir 
kuyu ve yüz yirmi beş arşın arsa 
fi.zerinde iki mutfak ve elli beş arşın 
arsa üzerinde harap ahır bir dö· 
nüm llç yüz iki arşın bahçeyi havi 

Mustafa Ef. 

bir hanenin tamamı. Halide Münevver 
Hanımlarla Kadri Bey 

790 1327 Tophanede Hoca Ali mahallesinde 

eski Sandık caddesi ve yeni Lüle· 
cihendek caddesinde eski 55 ve 

yeni 51 numaralı yüz üç arşın 

arsa üzerinde kargir beş buçuk 

katta on oda beş sofa beş mutfak 
bir antre bodrum daraça çama~ 
11rlık kazan ve ilç arşın bahçeyi 
havi ( ikinci kattan itibaren şahniş 
Yardır ) bir hanenin tamamı. Demoko 

Lökasyo veledi Paskuvala Ef. 

4000 7825 Galatada Bereketzade mahallesinde 

eski Camiişerif ve yeni Camcıçık 
mazı sokağında eski 13 mükerrer 
•e yeni 9 numarah alb yüz arşın 
arsa üzerinde maadaraça ve bod· 
rum kirgir yedi katta, bodrum 
katında dört oda, bir mutfağı havi 
kapıcı dairesini on dört kömürlük 
birinci katta biri altı, diğeri beı 
odah birer mutfak birer antreyi 
havi iki daire bir [esas medhal, 
mermer antre ahşap kapıcı 
odası, 2,3,4,5.6 mcı katlarda birer 
tanesi beşer oda, birer tanesi alb· 
ıar odalı { odaların birer adedi 
ufak hizmetçi odası ) bir mutfak 
birer antreli ikişer daire, daraça 
kabnda iki çamaşırlık, bir oda, 
iki daraça dört oda, bir antre bir 
mutfaklı daireyi ( llçUncn kattan 
itibaren çıkma vardır. ) Ve yrimi 
bir arşın aydınlığı havi bir aparta• 

manın msıf hissesi. Ahmet Şakir Bey 
Yukarda elna Ye nev•ilo semti ve numaralan muharrer emvali 

SON POSTA 

SÜLEYMAN NAZiF•E IHTIF AL 
Makamında, Filorlnalı'aıa Nuır. bir 
beyti: 
( Enıln denizleri ), dile wetiren 
( T atkın ıeain) ı dalga, dalra bir ıUrl 
Şöhretleri ebedi 2 milmtaı üatat: 

S. Nazif B. F. Niztm 8, 
Nazif'in. Filorinalı'ya bir tiirinden 
Şi'ri ulviaile ( Nizım Bey ) bugOa 

dOnyada teki 

KARADENiZ POSTASI 

VATAN 
:ı<:: Çarşamba 

gilnii akşamı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, lnebolu. 
Samsun, Ordu, Giresnn, Trab· 
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı· 

ğına müracaatTel. 21515 . .................... .::; .... 
Dr. A. KUTİEL 

Cilt .,.. zOhrevl hastalıklar müte
hassııı. Karaköy büyük mahallebici 
yanında 34 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASJ 
İSTANBUL ŞUBESİNDEN; 

Esas 

143 

Kiralık Voli 
Mevki ve Nevi Teminat 

Büyükadada Meyandros volisi 125 L 
Balada yazılı voli kapalı zarf usulile bir sene mtiddetıe kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye mllsadif 14 - 1 - 1932 tarihine 
kadar teklif zarflarını ıubemize tevdi eylemeleri E ..... 

Oksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 
Modem ve Mefruş ~ 

Kiralık Aparbman 
LAieli Tramvay duratına bir 

dakika mesafede denize fevkalade 
nezaretli. yeni ve her türlil konfo
ru cami bir apartımanın bet odah 
bir dairemi ayda 100 lira bedelle 
kiraya verilecektir. 

Emllk ve Eytam Bankuı latanbul 
Şubesinde Nahit BeJ•e mUracaat 

Orman Müdüriyetleri için 
2330 adet defter 5200 adet 

cilt 27700 adet cetvelin malze
mesi İntanbul Orman Müdüri
yetinden verilmek şartile tap vo 
teclidi 13 .. Kanunusani .. 932 ta
rihine mUsadif Çarşamba gilnü 

ihalesi icra edilmek üzere aleni 

münakasaya vazolunmuştur, nü

munelerini görmek ve şeraitini 
anlamak istiyenlerin İstanbul 

Orman Müdüriyetine müracaat
ları ve yevmii mezkurde bede

li muhammeni olan 2000 lira
nm % 1,5 ğu nisbetinde pey 
akçesini müstashiben saaat üç-

te Defterdarlıkta müteşekkil 

ihale komisyonunda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 

lstanbul lklnci ticaret mahkemesinden: 
Tüccardan H,,ca zade Yusuf Ziya 

Beyin Türkiye İmar Bankasına reh

neylediti ve Karaataç soğuk hava 
mahzenlerinde mahfu:ıı: bulunan iki 

yüz teneke kremanın mahallinde u

aulen ublmaaına karar nrilmiı ol
duğundan talip olanların pey akçe
lerini hamilen sabj günü olarak tayin 

kılınan 12. 1. 932 .alı günü aaat do
kuz buçukta Karaağaç Soğuk han 
mahzenlerinde hazır bulunacak malı
keme heyetine Uizumu milracaatleri 
ilan olunur. 

Şehzadebaşı M 1 L L E T TIY A TROSU 
Bu akşam GALA PROGRAMI 

NAŞI•T BEY ve temsil heyet· Garp musiki ustatla
nudan muallim ( Kerameddin ) Bey 

Şark musiki ustatlarından ( muallim Ali Riza Bey ) 
tahb idarelesinde olarak 

IO utlıtte• M B d •• 20 muıJklılnHtan f 5 
mllteıekkU Uazzam 80 0 müteıekkil DCe az 

Ses kraliçesi {SÜHEYLA. HANIM) tarafından {BEBEKO) ve mün
tahap parçalar. Ayrıca temsil heyeti tarafindao iki piyes birden. 

F 1 R AR Yahut SEVGiLiMiN 
HİSSiZ KADI~i KÖLESIYIMI 

perde kah kabala 
Varyete, Şante, düeto 

Kibrit 
Büyükdere 

Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayit 

muamelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

Dr. Sarkisyan 
Dahili hastalıklar müte/ıa$sısı 

Harbiye - Hamam caddesi -
.. Hay layf ,, sırasında 

ZA YI - 183 numaralı hususi 
arabamın plakasını zayi ettim. 
Yenisi alacağımdan hükmü yok-
tur. Nusret 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agni haklar iki lira 
Miras mes' el el eri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 

ikbal Kitapfıanesinde 

J.tanbul 4 üncü icra Memurluğun .. 
dan: 

Filiposun Bodaaakiden latikras 
eylediği bet yüz liraya mukabil m.u· 
maileyhe vefaen ferağ eyledıği Js
tanbulda Yenic11mi mevkHnde Çelebi 
oğlu Alaeddin mahallesinin Yenica· 
mii şerif havlusunda kain atik 77 
cedit 70 numaralı dükkanın dört 
yüz seksen hissede ıekıen dört his• 
ıesi otuz gün müddetle ihalei evve• 
liye ilanına konmuştur. Dükkan to• 
noz k1gir olup zemini tahta döte .. 
meli ve i.tor kepenklidir. Meaaba•• 
tahminen 19 metre murabbamdadtr• 

gayrimenkulenin icra kdınan aleni müzayedeleri neticesinde hizala
rında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de 
mezkur bedeller haddi llyıkında görülmediğinden tekrar otuz bir glln 
müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 6 - Şubat - 932 tari
hine mtisadif Cumartesi günil kat'i kararlarının çekilmesi takarrür 

Hududu bir tarafı Oıman ve Meh
met Ef. vesairenin dükkanları bit 
tarafı Belki• Hanım ve arkası Mı
aarçarş111 arahğı Eminönü camii ha~" 
luailo mahdut olup içinde diğer his• 
aedar Ahmet Ef. mahiye otuz Ut• 
kira ile kiracıdır. Kıymeti muballl" 
mine1i tamamı Oç bin liradu. TaJiP 
olanların kıymeti muhammineıinİ11 

bl&1eye muslp yüzde onu niabetiıad• 
pey akçeainl milllashiben 4-2-93~ 
tarihinde ihalei evveliye müıayedesı 
yapılacağından saat on dörtten °11 

altıya kadar bluat veya bilvekat• 
müracaat edilmeei ve fazla malüııt•* 
doıya1ından ita ed.Ueceji ilin olu .. 
nau. 

eylemiş olduğundan yevmi mezkfirda saat on dörtten on beş buçuğa 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri IOzumu ilin olunur. 


