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Ekmek fiatlerini arttıracak 
yerde, eşya fiatlerinl indirerek 
fiatler arasında bir muvazene 
tesisi hakkmdaki teklifimize 
itiı·az edenler belli başlı ıu mü
taleayı yürütüyorlar: 

r 

"Sanayi mamulatının fiatlerinl 
düşürmek çok tehlikelidir. Sana
yi zaten ancak bin türlü hima· 
ye tedbirluile inkişafa başla
mıştır. Daha henüz kuvvetlenme
ıniş, kendi kendine yaşayabilecek 
hale gelmemiş olan Türk sana· 
yiini birdenbire himayesiz bırak
mak, cihan piyasasile başbqa 
terketmek demektir. Rekabete 
tahammül etmeleri mümkiln ola
mıyacağı için, derhal birer birer 
dökülüp kaybolacakları görüle
cektir .,. 

Sana_qiin lıimagesiz bırakılmasını istemiyoruz. l'akat daima 
zor vs destekl• yürütülmesini de tabii görmigoruz 

Bu itiraz kuvvetli görUnür. 
Fakat biz sanayiin himayesiz bı· 
rakılmasmı iddia etmiyoruz, bir. 
Bütün sanayi mamuJatının fiatle· 
rini düşürmeyi teklif etmiyoruz, 
iki. Zorla ve destekle sanayiin 
inkişafı ilelebet mümkün değil· 
dir, Uç. 

Biz sadece, köylünün istihlak 
ettiği eşya fiatlerinin indirilmesi· 

ni ve buğday fiatlerile mütevazin 
bir hale getirilmesini istiyoruz. 
Bunun da ceffelkalem yapılma

sım istemiyor, bir yuvarlak ma· 
sa konferansı toplanmasını tek
lif ediyoruz. 

Bizim teklifimizi bizden evvel 
tatbik eden memleketler de yok 
değildir. İki sene evvel ltalya, 
geçen sene Almanya, değil ba-

zı eşya fiatlerini, fakat bii
tlln eşya fiatlerini indirmişlerdir. 

Bu sayede hayab ucuzlatmışlar 

ve mali buhranın önilne geçmiş
lerdir. 

Eşya fiatlerinde ne suretle 
tenzilat yapılabileceğini bu sütun
larda uzun uzadıya izah edece-

ğiz. Şimdilik salahiyettar tanınan 
zevatın fikirlerini nakil ile iktifa 
ediyoruz. 

Buglln Belediye lktısat MUdi
ri SOreyya Asım Beyin fikirlerini 

her gO.ıı ıntununda naklediyoruz. 

Hergün 
..tun -·· --·-Buğday menleaila alikadar bir 

baıka miltalea bulacak•ınu;. 

Yeni Bütçe Hazırlanırken 
Bir Kısım Vergilerin Tezyidi Ve Yüzde 
Beş Tekaüdiye Kesilmesi Düşünülüyor 

Ankara, t 4 (Hususi) - Yeni 
1 

.. 
sene devlet bütçesinin tam ma· 
nasile mütevazin bir şekilde ha· 
ıırlanması için Halk Fırkası mali 
komisyonu tarafından tespit edi
len esaslar hükumet tarafından 
tetkik olunmıya başlanmışbr. 

Fırka Meclis grupu şu günlerde 
fevkalade olarak toplanarak mali 
komisyonun tetkikab etrafında 
ınüzakerede bulunacaktır. 

Verilen malfımata göre büt· 
Çeuin muvazenesi için varidabn 
tezyidi ve masrafların azaltılması 
gibi iki mühim esas üzerinde 
durulmaktadır. V aridatm tezyidi 
şu suretle mümkün görülmek
tedir: 

Memurlardan yüzde beş teka· 
üdiye kesilmesi, arazi, bina İrat
ları ve kazanç ve•·gisine bir mik· 
tar zam yapılması, gümrük tari· 
fesinde lüks eşya resminin arttı· 
rılması. 

T ekaüdiyeden (3) milyon, di· 
ğerJerinden (7) milyon kadar bir 
\raridat temin edileceği anlaşılı
Yor. Bu suretle komisyonun 147 
h'lilyon olarak tesbit ettiği vr.ri· 
dat bütçesi (157) milyona çıka
bilecektir. 

Tekaüt kanununun tadili mev
tu~ahs değildir. Kesilecek teka
lidıye yerine memurların Devlet 

Maliye Vekili Abdülhalik B. 
Bankasına hisse senedi mukabili 
olan borçlarının tecili düşünül
mektedir. 

Masraf bütçesind~ tasarruf 
imkanlarına gelince; bu hususta 
,u düşünceler hakimdir: lnhisar
lann tevhidi suretile masraftan 
bir miktar tasarruf yapılması, fab
rikalara verilen muafiyetlerden 

( Devamı 3 üncü aayfada) 

Alman İntihabatı 
Mücadele 23 Nisanda 

Neticelenecek 

Berlin 15 ( Hususi ) - Reisi
cümhur intihabı, namzetlerden 
hiçbirinin ekseriyet nisabını 
bulamaması yüzünden tekrar edi
lecektir. Kanun mucibince bu inti
hap bir ay sonra. yani nisanın on 

üçünde icra olunacakbr. Hitler, kendi 
taraf tarlarına bir beyanname neş
rederek ikinci devre için şiddetli bir 

mücadele tavsiye etmiştir. fık ne
tice hükdmetio bir zaferi telakki 
edilmektedir. Çünki Hitlerciler 
on beş milyon rey alacaklarını 
iddia ediyorlardı. Halbuki l 1,5 
milyon rey toplayabilmeleri, on
ları biraz da inkisara uğratmıştır. 

Mamaafih Hitler Fırkası, bu 
şeklile meclis intihahabnda en 
mütecanisi siyasi fırkayı teşkil 
edecek, mecliste 200 azası bu
lunacak ve ağJebi ihtimal meclis 
reisi de bu fırkadan seçilecek-
tir. Fakat Hitlerin, hasımlari1e 
esaslı surette çarpışabilmesi için 
kendisine yakın diğer bazı fırkalarla 
anlaşmıya temayül etmesi bekleni
yor. Mareşal, bu devrede de nam• 
:1;etliğini koymuştur. 

idare 1t1.r t.W.1111: l.taab.ı - 20203 Fiab 5 kuru, 

Telef on Şirketine Bir 
lsveç Grupu Talip 

. 
Şirketin Yaptığı Teklifler Muvafık 
Görülmemiş, Müzakere Kesilmiştir 

Avrupa ile telefon muhabe
resi filen başladı, demektir. Bu 
iş için lazım olan makine getir
tilmiş, İstanbul Telefon Şirketine 
yerleştirilmiştir. Birkaç güne ka
dar da hükumetle şirket ara
sında müzakeresi yapılan mukave
lename imza edilecektir. 

Bu münasebetle habra gelen 
bir noktayı kaydetmek istiyoruz: 

Getirtilen makinenin kıymeti, 
tahkikatımıza göre 14 bin liradır. 
Avrupa ile muhabere edebilmek 
için hattın transit olarak Roman
yadan geçmesi düşünülüyormuş. 

Bükreşle muhabere temini 
noktasından belki faydalı görlll
müş olan bu transit ameliyesi, 
yine tahkikatımıza göre Roman· 
yanın alacağı transit bedelinden 
dolayı pahalıya mal olacaklar. 
Halbuki hattın Sefya vo Belgrad
dan geçirilmesi dalıa elverişli 
addolunuyor. Aceba mukavelede 
bu nokta tadil edilemez mi? 

Sonra muhabere makinesi 14 
bin lira ettiğine ve b~ında da 
bir memur bulunacağına göre 
bu makine posta idaresine ikame 
edilerek şirket hattile Uizumunda 
iltisakı temin olunmak umumi 
menfaat noktasından daha elve
rişli bir muamele olmaz mı? 

* Haber aldığımıza göre bir 

Tarife.i Ozel'lnd• mGsakere cereyaa 
eden Avrupa telefonile bir tecrllbe 

mOkAlemesl yapılırken 

İsveç gurupu, hükümetin btr 
sene evvelden haber vermek 
şartile telefon hatlanDL satın al
mak hususundaki hakkını istimal 
etmesini teklif etmiş, bu hakkım 
istimal e·•:ği takdirde eski şir
kete vermek mecburiyetinde bu
lunduğu ıebeke iştira bedelini 
kendisinin vereceğini, aynca mu
habere ilcretlerinde temilAt ya• 
pacağına teklif etmittir. Bu gu
rupla anla,ılamamıştır. 

ir Ka ını vinde Ustura 
ile Boğazladılar 

Malatya, ( Hususi ) - Malatyaya iki saat mesafede ( Atik 
şehir) in Alacakapı mahallesinde mahiyeti henüz kat't ıurette an• 
laşıiamıyan bir facia olmuş, Elif isminde bir kadın ustura ile bo
ğazından boğazlanarak öldürülmüştür. Hadise hakkında mevcut 
malumat şudur: 

Elif kırk, kırk beş yaşlarındadır. Hayab macera doludur. Eski 
efelerden ve kaçakçılardan Yağmurlu oğlu Y usufun evinde yalnıı 
oturmaktadır. Yusuf ise hapishanededir. 

Elifin, genç ve elyevm Malatya umumbanesinde bulunan 
güzel bir kızı vardır. Elif Yusufun hapishanede bulunmasından 
dolayı evde yalnız yaşamaktadır. Rivayete nazaran son günlerde 
kendisine bir korkaklık ve sinirlilik gelmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 
Meydanda! ) ı ______ _. 

Bey Nişanhn evin önünde dolaşıyor. 
Hizmetçi - Nişanlım olduğunu nereden anladımz ? 
Bey - Boynunda benim klravabmt gördüm de ondan. 



... ~ ayfa SON POSTA 
-- - ----.= 
r--l Halkın Sesi L 
.5eyrisefainin 'la
ziyeti Karşısında Mahkemelerde Fabrikacıların Yeni Temennileri 

Seyriıefain İdaresinin fabrika 
ameleııine iki aydan fa.ıla bir 
a.aınandanb~ri Jev.ıiye. "ri
le•emesi lb.eriae hiclie ela~ 
vaziyeti, Idarc erkioından bir 

Dün Görülen ş· d• D G . K d• . 
Muhtelif Davalar ım 1 e enış re ının 

Beşiktaş tütün depoeunda ça- z d B h · d•ı• zat izah ediyor: •l,ıerin dur· 
duğunu~ yaz. mevıiminin ıel· 
mesile .-ıilıulullbn artacap-. 
lşl~ria int·ıama rireceğini eöy· 
lüyor. Biz bu mOnaeebetle işten 
anlar bazı karilerfe ıörilttülr 
Bize dediler ki ı 

AU BeyJ ( Ş:hsuvarbe1 mahallul Şeh· 
•uor Mkalı: 3 ) 

- Resmi ve hususi müesseseler 
aı çok buhrandan müteessir 
oldular. Fakat ayaklanaa yorpn
larına göre uzatmak için ae 
yapıbnak lizımsa yapblar Ye 
buhranı kısmen &nlec:liler. Gaze· 
teJerde okuduğuma g&e Seyri
scfain idaresi asrın S<>n iktısat 
siyaseti olan bu kaideye pek 
uy.namaşbr, uyamamlfbr. Bunun 
için de sıkınbya düşmliftür. Mü
dir muavini beyanatında kış 
dolayısile iş olmadı sıkıştık. Ya
zın işler açılacak, bizim tediye 
vaziyetimiz de düzelecektir, diyor. 
Bence bu bir tevekkül sistemidir. 
Ve çok modası geçmif bir iştir. 
Soma idare havuz amelesile di
ler şubelerin amelesi ara11nda 
Oveylik, özlük gözetmekte imiş 
Bu buhranlı zamanda esasen az 
bir ücret alan amelenin aylarca 
para alamaması hiç doğ:ru de
jildir. 

• Besim Bey (fatih Kıstatı 2!) 

- lktsadi buran Ye onue do
iurdaiu tahdit karan dola,...ile 
nakliyabn ualdığı değrudur. 
Anadolu limaıılarile latanbul ara· 
aındaki ticari hareketler azalm11-
hr. Bundan dolayı da Seyrisefa
ln idaresi eskisi gibi kazanamı
yor. Fakat tedrici bir surette 
buhranın icaplanna uyarak büt· 
çesini ona göre baZ1rlama11 li
.umdı. Soo vaziyete ıöre İdare
nin işi oluruna bailadığı ve 
.. Allah bana hen me siyaseti ,. 
takibine başladığı anlaş•lmak~ 
dır. Sonra amele arasında da 
bir fark gazetildiği yazılmakta
dır. idare iyi bir surette tensik 
edilmeli ve bu keşmekeşli ıekil
den kurtarılmalıdır. Milli bir 
müessesenin bu vaziyete dllfmeıi 
ıayanı teessürdür. 

* A.af B. Galata Pert-aaltepaun 7' 

- Seyrisefain idaresi, memur 
•e amelesinin maaş ve ftc• 
retlerini muntazamen vermediği 
ve bu yüzden sızılblar olduğu 
anlaşılıyor. Belki buhran dolayı
aile idare az kazanıyor. Fakat 
amele ve müstahdemini arasmda 
müsavata riayet ederek istihkak
lannı ona göre vermesi IAzımge- ' 
lirdi. Herhalde seri bir tedbir 
ile idarenin bu gibi işleri düzel
tilmek icap eder. Ne yapmak 
lazımsa bir an evvel yapmak 
liı.ımdır. 

lışan Mari isminde 18 yaşlarında ararın an ?a se ) ıyor 
bir Ermeni kw Ttirklllill tahkir 
cürmile mahkemeye verilmiş, 
dilo üçüncü cezada muhakeme· 
sine başlauılmışbr. 

Safiye ve Sudiye iaminde iki 
hanım, Huriye isminde diğer bir 
hanımın çocuğunun düşmesine 
aebep olduktan iddiasile ağır 

cezaya verilmişlerdir. 
Mahkeme bu iddiayı varit gör· 

memiş1 ancak maznunlann Huriye 
hanıma ağır sözler söylediği sabit 
olmuş ve ikisi de birer hafta ha
pis cezasına, beşer lira da para 
cezasına mahküm edilmişlerdir. 

Kandillide oturan Olga ismin
de bir dadın, çocuğunu terket
mek cürmünden dolayı dört ay 
hapse mahküm edilmiştir. 

Sanyerde oturan şoför Hüse
yin ölümle tehdit edildiği için 
kunduracı Galip aleyhine bir 
dava açmıştır. iddiaya nazaran, 
kunduracı Galip, Halit isminde 
işsiz güçsüz bir adama elli lira 
vermiş, bir de kundura yapmış, 
buna mukabil Halitten şoför 
Hüseyini öldürmesini istemiştir. 

Kadife kutular içinde sahte 
elmas ve miicevber satmakla 
mammı ibrahim "e Hüseyin is
mindeki iki geuciıı muhakemesi 
bitmiştir. lbrahim bir ay yirmi 
ıün hapse, Hüseyin üç buçuk ay 
hapse ve yirmişer lira para CC2a· 

ama mahküm olmuştur. 
Söğütlü hanındaki esrarhanc

sinde esrar aatan Hayri ve esrar 
çeken müşterilerinin muhakemesi 
dün ağır cezada nihayet bulmuş
tur. Hapi 7 ay hapse 116 lira 
para cezasına, Şem'i, Ferdat, 
Ziya, ikişer ay hapse beşer lira 
para cezasına mahkum olmuş
lardır. R~vet almaktan mamun 
gümrük memurlanndan Ali Riza 
zade Şevki Efendinin beraetine 
karar verilmiştir. 

İş Bankası 
Hissedarlar Ay Sonunda 

Toplanacak 
lş Bankasının senelik Heyeti 

Umumiyesi martın sonunda top
lanarak hissedarlara verilecek 
temettu miktarım tespit edecek
tir. Söylendiğine göre bu sene 
yilzde on verilecektir. Kuponlann 
tediyesine nisan içinde başlana
caktır. 

Meclise Bir istida 
Eatcr:n. Şirketi memurlarından 

biwa Millet Y&cliaiae bu iat:da vere
rek yeni mukavele yapılırken hak
lanmn vikayHini rica etmiştir. 

Hikümetin Jeaİ bir T qviki 
Sanayi Kanunile bir tarife Ye 
bir kredi banka.. projesini ham
ladıjuu eYVelce yamuftık. Mim 
Sanayi Birliği ba projeler haklan-
da h6ktmetten ıu temennilerde 
balunmiya karar vermiştir: 

Elyevm fabrikaların ithal et
tikleri iptidai maddelerden güm
rüklerde yüzde alb muamele 
vergisi alındığı gibi bu iptidai 
maddeler fabrikalarda mamul 
hale pldikten ıonra da aynca 
yüzde alta Yergi alınmaktadır. 

Yeni projeye glSre fabrika

lar gümrükten geçirecekleri ipti
dai maddeler için ayrıca gümrük 
resmini verecklerinden ecnebi 
mallanna rekabet edemiyecek· 

lerdir. Bunun için muamele ver
gisinin tadili bir zarurettir. 

Fabrikaların iptidai madde 
muafiyetleri kaldırıldığı takdır
dığı bunlar ı.çın gümrük 
resmı vermek lazım ge!ecektir. 

Halbuki tarifedeki Yergi miktarı 
oldukça fazladır. 

Bu vaziyet karf1S1Dda fabri
kaları •e dolayısile milli sanayiin 
inkipfmı aektedar etmemek 
için iptidai maddeler az, fak.at 
diğer ecnebi mamullbna çok 
pmrilk resmi konmabdır. 

Smai kredi bankasına gelin
ce; Milli Sanayi Birliği bu hu
sustaki perojenin de tadil edil-
mesine lüzum göstermektedir. 
Çünki perojeye gılre banka, 
fabrikacılar tarafından getirtil-

mek istenilen makinelerin 
albda bir bedelini veren-
lere derhal kefalet edecek-

tir. Fakat müşteri herhangi bir 
sebeple makinayı almaktan vaz-

ieçecek olursa Banka,kefil oldu
ğu için makinanın parasını öde-

mek mecburiyetinde kalacaktır. 
Milli Sanayi Birliği bu derce aeniş 

kredilerin fayda yerine zarar ge
tireceğine kani bulunmaktadır. 

~~~~-------···---------~~~ 
Bir Müflis 

Ağır Cezada Bir Ay 
Hapse Mahkum Edildi 
İstirati isminde bir Rum taciri 

geçenlerde 25 bin lira aç.ık gös
tererek ifl1aını ilin elmİftİ. Fa• 
kat yapılan tahkikat neticesinde 
lslirati Ef. nin, iflastan kısa bir 
miiddet evvel emlakini ve sair 
kıymetli eşyalarını ailesine ferağ 
ettiği anlaşılmışbr. Bunun üzerine 
lstirati Ef. Ağır Ceı:aya verilmiş· 
tir. Bir müddettenberi devam 
eden muhakeme dün hitam bul
muş ve lstirati Efendi idaresizlik 
yüzünden kendi kendisinin ifla
sına sebep olduğu için bir ay 
hapse mahkum edilmiş, cezası da 
tecil olunmuştur. 

Açıkta Kalan Memurlar 
Orman memurlarından açıkta 

kalanlara aç.ık maaşı verilmek için 
bütçede tahsisat olmadığından bu 
gibi memurların ilk açılacak me
muriyetlere tayini bildirilmişlir. 

Ekmek Fiali Arttı 
Belediye narh komsiyonu dün 

ekmeğe on para faılasilc yedi 
kuruş on para narh koymuştur. 

Yeni Belçika Sefiri 
Belçikanın yeni Ankara Sefiri M. 

Raymon dün şehrimize gelmiştir. 

J 
Tasarruf 

Silindir Mübayaasından 
Simdilik Vazgeçildi 
~afıa Vekaleti yollarda kul

lanılmak üz.ere (20) silindir alma
ya karar vermiş ve münakasa 
ilinım da yapmışb. Haber alda
ğımıza göre tasarruf dolayıaile 
Nafıa Vekaleti silindirlerin alın
masından şimdilik sarfınazar et
miştir. lstanbulda ve diğer vili
yetlerde mevcut fazla silindirler-
le yeni ihtiyaçlar temin edilecektir. 

Hizmetçi Kaybolmuş ! 
Şişlide oturan Bursa meb'un 

Emin Beyin 17 yaşındaki hiz
metçisi Melahat bir haftadan
beri ortadan kaybolmuştur. Za
bıtanın tabarrisine rağamen bu
lunamamışbr. 

Şirketlerde içtimalar Başladı 
Şdırimiı:deki anonim ıirketler 

heyeti umumiye içtimalannı ak
detmeğe başlamışlardır. ktısat 
Vekaleti Komiserleri heyeti umu
mi yel ere iştirak ederek şirket
lerin muamelelerini yakından ta
kip etmektedirler. 

lzmirde Zelzele 
hmirde düa pddetll bir zelzele 

olnutftv. Nifu :aaylab 1oldur. 

Mart 15 
-= 

Günün Tarihi 

Hariciye Veki6 
Ankara da .. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştii B•1 
dün Sofyadan fehrimize geldi. lata1i 
yonda Valf Muavini, Mübadele mu
rahlaular1 ve aair ericin tarafından 
hararetle teşyi olundu. 

Vekil Bey beyanatta bulunarak 
SofJada gösterilen hüınü kahulden 
çok mGtehassia olduğunu, Türk • 
Bulıar doıtlutunun çok sağlam bu• 
luadufunu, .iyasetimizin gizli bir 
tarafı olmadiğını söylemiştir. Vekil 
Bey bu akşam Ankaraya hareket 
edeeektir. 

larsilya Cinayeti 
O.man Ahmet isminde genç bir 

hademe taraf:ndan feci bir şekilde 
öldiirülen Marsilya Başkonsolosumull 
Sener Cemal Beyin ailesi dün şeh· 
rimlıe ıelmiştir. 

Sener Cemal Beyin cenazesi 
~yadan ( ~eofil .~otye) upu .. 
rılc dün ıehrlmıze gonderilıniş, ce-
naze Yapura konulurken meraaim 
yapılmı,tır. Katil ve müntehir Osman 
Ahmet he11üz 23 yaşında idi. Kendfıi 
Selialklidir. 

Franaada cenup ıehirlcrinde 
amelelik etmiş, son olarak komıo-
loahaneye kavıu olmuştur. Veremli 
oldafu için Türkiyeye gelmek arza• 
sunu ~termiştir. Fakat nüfus kay .. 
dının bulunmama~ · yüzünden hndl· 
ılne pauport verilcmemiı, bu yüı• 
den bu kanlı faciayı işlemiştir. 

Muhtelif ~ahkemelerde 
Muhtelit Hakem Mahkemelerin• 

den bir kısmı işlerini bitirmişferdir, 
yuuz Türk-Fransız, Tark-Belçika 
ve TOrk-Yunan mahkemelerinde bir 
miktar it vardır. 

En fazla yüklü olan Türk - Yu• 
nan mahkemesidir. Fakat yakında 
dal'l bin kadar dava hep birlikte 
iptal edilecektir. Yunan mahkeme .. 
sinde hilkunıetiaıiz aleyhine ikaSM 
ediJea fakat reddolunan davalarıa 
para yekilnu (17) milyon lirayı bul· 
••ftar· 

Sinema Pf Akları 
Seıli filmin s s vermiye mahsus 

pllklar1, rramofon plağı addedilerek 
GümrOkte sıraya tabi tutulmaktadır. 
Bu yladen müşkülat çeken sinema• 
cılar hükumete müracaat ederek 
•niyetin tehvini ricasında bulun• 
muılardır. 

inhisarlar Vekaletinde 
Glmrük ve İnhisarlar Vekileti 

Huaui Kalem ML:dürlütüoe mütekait 
yüzbatı Hüsnü Bey tayin edilmiştir. 

Küçül< San'atler 
Ankara, 14 - Adliye Eucliıncnl 

lrilçlk 1an'atlerin Türklere haan 
hakkındaki layihayı tetkik etmiş 'H 

boyacıhk, naka,lık, sıvacılık, çin• 
lrotraflik, eskicilik, küfecilik 
ve örücülük gıbi bazı işlerin 
de Tilrklere hasrını tespit 
etmiştir. Beynelmilel şöhreti 
hab. olan ecnebi artistler Türkiı ede 

icrayı un'at edebileceklerdir. Fabrika 
uıulG kunduracı! ğın d:ı kanun hü· 
kimlerinden hariç tutulması düşü· 
nülmddedir. 

Kasaplar Ne Kazandı? 
Kuaplar tirketi umumi hcret içti• 

maı düa yapdmıştır. Bu lene az.aya 
yü&de sekiz kazanç verilecektir. 

~S_o_n_R_o_s_fu_'_n_m_R_e_s_~_l_i_H_ı_~_i_y_e_m_·: __ R_a_~~~~~~~~~~ı 

• 

~·.------------------------------------------------------~--...... ,_.------------------------,_.--,_.--------------------.._-------. 

1 : Hasan Bey - Komşu, " Verem 1 
Mücadele Cemiyeti " sokakların pisli
ğinden şikayet etmiş, Belediye de ortalığı 
muayene etmiş, sokakları pia bulmuş. 

2: Hasan Bey - Belediye sok ıkları 1 
temizlemek için miihiın bir şey keşfet
miş, komşu. En asri makıııderde.ı daha 
mü~e.nmel... 

3 : Hasan Bey - Binlerce tanzifat 
memurunun yapamıyac.ağı ışl Belediye 
bu icadile yapacakmış. 1 

4: Koıu.ıu - Nasal bir icat bu. Hasan B. 
Hasan Bey - Belediye her tar ıfa 

tamim göndererek bu işi halledece'<rniş. 

Anladın mı? Bir tamimle şehir temiı.lenecekl 
• 



15 Mart 

Her gün 

Mündericaizmzzın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

.............................................................. 
Cşga Fiafleri 
!vasıl 
Düşürülebilir? 

Birinci sayfada, buğday me· 
1tlesi mUnasebetile serdettiğimiz 
ltıülahazalar münasebetile Bele
diye ikhsat Müdürli SUreyya 
~sını Beyle görüştük. Bize de
di ki: 

11 Buğday meselesi hakkında 
fikrimi evvelce söylemiştim Bir
kaç kelime ile noktai nazarımı 
lckrar hulasa edeceğim: Geçir
ltlckte oldugumuz iktısadi buh
tanın en mühim sebeplerinden 
biri olarak buğday fintindeki son 
Üç sene zarfında görillen müte
tıladi dllşkünlük ileri silrülmek
tcdir. Buğdayın toprak mahsülle
tİıtıiz arasında aldığa mühim 
tıltvkii inkir otmemekle beraber, 
buhrana, munhasıran buğday 
•takutuna hamletmek ve buna 
bir çare bulmakla aradı
ltrnız fiat muvazenesini ihya 
tdeceğimizi zannetmek pek 
doğru olmasa gerektir. Buğday 
~•tinin üç st"ne zarfında on dört 
kuruştan dört kuruşa düşttiğil 
'6yleniyori bu sukut mUhim ol
ltıakla beraber bizim diğer top
ttk mahsullerimizde de, meseli: 
l'ütün ve afyonda da ayni su
t-etle, milhim sukutlar vardır. 
biğer taraftan köylü için bir 
~llridat membaı olan tiftik te 
huğdaydan daha çok bilyük bir 
lıispet dahilinde düşmüttür. 

Şark Vilayetlerimizde mevqi 
a•llerinin sukuti oranın ikbsadl 
~lziyetini daraltmıştı. Şu çok kü-
~ük misaller gösterir k~ mesele, 
>alnız buğdayı kıymetlendirmek 
"-tselesi değil, bütün mahsu· 
l&tı arziyemizi veya but bunların· 
tn mühim kalemlerini kıymetlen
dirmek meselesidir. Munhasıran 
buğday Uzerine alınacak bir ted
bir, meseli: Aydan mıntakasının 
lktrsadi vaziyetini temamile dll
ttltemcz. 

Emtianın fiatlerini ucuzlatmak 
~kkındaki fikrimi soruyorsunuz. 
aılirsiniz ki, her hareketi ikhsa-
diye zehmetle menfaatin karşılaş
~asından ibarettir. Yapılan hare
ıtttte menfaat fazla olduğu 
takdirde bir sermaye terakU
lllü hasıl olur ki, ikbsadi bün
teyi takviye için aranılan da 
ti sermaye terakümüdür. Ben 

bunycmizi kuvetlendirmek nok
lasından bu sermaye terakümli
~un zürra sımfmda olmasını fay
dat. buluyorum. Buna imkan ver
lbck için tevessül olunacak ça· 
~tlerden biri köylüye hayata 

l~cuı temin etmeke ve milli ener· 
1)İ bu sahada teksif etmek mu
"-fık olur kanaatindeyim. 

Yine Mi Kar? 
~ Karadenizde şiddetli bir fır-

SON POSTA 

r Son Postanın Resimli Makalesi 'f Şerrin Ehveni 'f 

1 - Kin, daima mukabil 
kin doğurur, düşmanlığı şiddet
lendirir. 1 

2 - Şiddet ve gareı: ıyı 
şey değildir. Tarih, bunun 
canlı şahididir. 

bir 

l 
3 - insan, ne Hazreti Isa gibi 

en tokada diğer yanağını çevirmeli, 
ne de ifrat ile karımndnkini czmiye 
savaşmalıdır. itidal ehveni ferdir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Yeni Bütçe Hazırlanırken 
Düşünülen Mühim Tedbirler 

( Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 

bir ka.smmın ilgası, açıkta kalan 
memurlara verilen yarım maaıla
rın tetkik olunması ve hükumet 
borçlarınnın bu ıeneye mahsus 
olarak tecili. 

Bilhassa bu mesele çok mü· 
himdir. Çünkü hükumetin Nafıa 
ve Milli Müdafaa namına bu seneki 
borcunun yekiinü (23) milyon 
liradır. Alacaklı şirketlere tecil 
için müracaatler yapılmış ve bir 
kısmı mfispet cevap vermiştir. 

Netice olarak denilebilir ki hü
kumet bütçesinin mevazenesi için 

1 

isabetli olan bütUn tedbirleri dü- ı 
dilşünmüş ve düşünmektedir. 
Bu suretle önümüzdeki mali 
senenin sarsıntısız geçmesi 
ihtimal ve amareleri çok kuvvet
li görünmektedir. Memur ma
aşlarının halihazırda yekunu 
( 60 ) milyon lira tutmaktadır. 
Kadrolarda memur tasarrufu 
yapılmaması mukarrerdir. Yalmz 
yüzde (5) tekaödiye ile iktifa 
edilerek maaş faslman (57) milyo
na indirilmesi düşilncesi hakimdir. 

Bütün bunlar şimdilik tespit 
edilmiş ve Üzerlerinde işlenmiş 

Ankara Cinayeti ıAmerikalı Bir 
Katiller Bütün Maniaları Milyoner 

• 
Kolaylıkla Aşmışlar intihar Etti 
Ankara 14 (Hususi) Birkaç 

gün evvel burada feci bir cina
yet olmuş Didik mahallesinde 
oturan .. F abreddin Bey isminde 
bir zenginle zevcesi boğazlana
rak ve parça parça edilerek 
öldürülmüşlerdi. 

Söylendiğine göre bu zengin 
kan ve kocanın yarım milyon 
lira kıymetinde tahmin edilen 
mUcevherleri, altın ve gumuı 
takımları, halıları bulunmakta 
imiş. Bu kıymetli eşya evin gizli 
bir kilerinde saklı bulunmakta 
ve bu kilere de ancak bir yilkUn 
içinden geçilebilmektedir. Evin 
sokak kapısı açıldığı zaman bü
yük bir kilise çanı çalmakta ve 
arkasından büyük bir çoban 
köpeği havlamaktadır. Bütün bu 
tedbirlere rağmen cinayetin ya
pılması, şüpheleri, eve tamir için 

Roçester, "Nevyork" 15 (A. 
A.) - Kodak- Astman şirketinin 
müdürü milyoner Gorç Astman, 
dün öğleden sonra buradaki ika- ı 
metgahında intihar etmiştir. 

Mumailey, hastahğı hasebile 
yatağında yatmakta iken etrafın
da bulunanlardan kendisini yalnız 
bırakmalarına talep etmiş ve 
yanındakiler çekildikten sonra 
yalnız kalınca bir tabanca kurşu· 
nu ile intihar eylemiştir. 

Tabanca sesini işiden ailesi 
efradı derhal odasına koşmuşlar 
ve ölmüş olduğunu görmüşlerdir. 

Müntehir dostlanna hitaben 
yazdığı bir iki satırda şunlara 
söylemektedir: " Vazifem nihayet 
buldu, daha fazla ne bekliyeyim.,, 

Hususi tabibi, 77 yaşında 
bulunan müntehirin uzun seneler 
hasta yattıktan sonra zahiren 
sıhhatini iktisap etmiş göründü
ğünü ilave eylemiştir. çahşmak lizere giren amele üze-

rinde toplamaktadır. Mevkuf T d B c· 
Kmıs, Erzrumlu Kamil, Dursun ren e İr inayet 
ve Baron hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

Paris Borsasında 
Paris, 14 ( A. A. ) - Borsa 

lıafif ve kısa bir salih husulün
den sonra sene başlangıcındaki 
fiatlere nazaran daha aşağı fi
atlerle kapanmııtar. 

- --
İzmir EkspresindeBir Adam 

Bir Kadını Öldürdü 
Tire 14 (Hususi) - Bugün 

lzmirden Ödemişe giden ekspres 
katarında bir cinayet olmuştur. 
Tren Arıkbaşı istasyonundan ha
reket ederken Kasımoğlu Musa 
isminde birisi, bir kızın üzerine 

bulunan düşüncelerden ibarettir. 
Fakat asıl kararlar Fırka grupu
nun içtimamdan sonra verilmiş 
olacaktır. 

Bu kararlar, en kat'i şekil
lerini ise yeni sene devlet büt
çesinin Millet Meclisine tevdiin
den sonra yapılacak olan müza
kere ve münakaşalar neticesinde 
alacaktır. 

Verilen malfimata göre hUkü
met bütçe ile birlikte buğday ve 
diğer mühim mahsuller mesele
sini de esaslı bir şekle raptet• 
mek fikrindedir. 

Amerika da 
içki Serbestisi Tekrar 
İade Edilecek Mi? 

Vaşington, 15 (A. A) - Meb'
usan meclisi, eyaletlere ispirtonun 
tekrar kontrolü hakkını bahıe
den teşrit bir tedbir bulunması
na ait kanun layihasını 187 mu
halif reye karşı 227 rey ile red
detmiştir. 

Her iki rey arasındaki azhğın 
ehemmiyeti ayyaşlık taraftarlarını 
çok teşci etmiş ve Umit vermiş
tir. Son rakamlara göre, ispirto 
satan gizli kahvehaneler ve gece 
barları bu satışları neticesinde 
senede tam bir milyar dolar 
menfaat temin edecektir. 

Çocuk Meydanda Yokı 
New-Y ork, 15 (A. A.) - M. 

ve Madam Lindberg hali yavru
larından hiçbir sarih haber ala
mamışlardır. 

(Son Posta : DiinkU nüsha
mızda bulunduğunu yazdığımız 
çocuğun Lindbergin yavrusu 
olmadığı anlaşılmıştır. ) 

tabance ile ateş etmiştir. Fakat 
atılan kurşun kızın ablasına isa
bet etmiş, biçare kadın derhal 

ölmüştür. Kadının cesedi yolda Ba
yındıra bırakılmıştır. Katil firar et

miştir. Şiddetle takip olunmaktadır. 
ASIM lla Çorlu, Vize ve Kırklareli 

1-taflarmda da yeniden kar yağ
llllya baılamıştır. Bugün şehri
-.izde hava bulutlu olacak ve r 
~~gar poyrazdan esecektir. Yağ-

lir ihtimali vardır. 
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Evlenme 
~ Muharrir Nizamettin Nazif 
1-f Yle, muharrir Nudiye Hüseyin 
'~nırn dUn Eminönü evlenme 
t tıı1uru huzurunda izdivaçlarmı 
~&ci) ettirmişlerdir. Saadetler 

tbenni ederiz. 

Ankaradan bir kariimiz yazıyor: 
"Cebeci Muaiki M1.1allim Meklebindo aradıt aırada 

halka mahaua konserler verilir, Fakat bu konserlere 
devam edenler yalnız rüzide sınıfla bir takım ecnebi
lerden ibarettir. Konserlere davetiyeıiz ııirmek !:emen 
de mümkün d"tildir. Bizim gibi halktan olup ta mu-

aikiyi seven kimıeler uzakatan uz;ığa aeyirci kalmaya 
mahkumdurlar. 

Bu konserler yalnız güzide bir sınıf için veriliyor
sa ismini detiştirsinler, eğer halk için iae bize de 
izin verainler •.• 

Bu mütahede doğru iıe, halk konserlerinden istih
daf edilen gayenin temin edilditine artık 

iSTER iNAN, /,STER INAN.tı1A! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Halk Evleri 
Nasıl 
Çalzşmalzdzr? 

1 

'-------------------P.S.---
İstanbul Halk Evi Reisiliği, 

bir mektupla, '' Dil, Edebiyat ve 
Tarih ,, şubesinin faaliyet mevzuu 
üzerinde benim de fikirlerimi bil
dirmemi istedi. Cevap için tayin 
ettiği on beş giln içinde düşün· 

düğümü teferrüatile oraya bil
dirmiye çalışacağım. 

BugUnJUk yalnız umumi nok
talar üzerinde kalarak, bazı 

miilahazalarımı hem bu teşkilata 
idare edenlere, hem de karilerime 
anlatmak istiyorum. 

" Dil, Edebiyat ve Tarih ,, şu
besinin mesai programı, karma
karışık bir tarzda yazılmıı ol
makla beraber, bu şubenin llç 
gayeye doğru yol almak iste• 
diği görülüyor: 

1 - Cumhuriyet ve inkılap 
prensiplerini kökleştirmek. 

2 - Ana Türk dilinin ve 
milli tarihin mahalli kalan, umu
mileşemiyen, bakir unsurlarını 

tetkik etmek. 
3 - Yeni yetişen gençliğin 

ilmi ve edebi kabiliyetini himaye 
ederek nemalandırmak. 

Bu üç gayenin birincisine 
varmak için kuvvetli " T clkin ,, 
vasıtaları, ikincisine varmak için 
ilmi " Tetkik " vasıtaları, üçün· 
cüsüne varmak için de maddi 
'
1 Teşvik ,, vasıtaları bulmak 14-
zımdır. 

" Telkinin en bUyük şarb 
samimi olmakbr. Beylik ve kılişo 
sözlerden, silik birer kalıp haline 
gelmiş hitabelerden ve buna ben• 
zer neşriyattan hiç fayda yoktur. 
Bu mühim telkin işini, Halk Ev· 
leri teşkilabna çanak tutabile-
cek bnzı tuf eylilere değil, hasbi 
çalışacak, samimt ve f edakAr 
insanlara yaptırmalıdır. " Halka 
verir talkını .•• " sözünll kimseye 
habrlatmıyacak bir samimiyet. 

" Tetkik " için usuln dahilinde 
" Folklor " araşbrışlarıoın esaslı 
bir programını yapmalıdır. " Halk 
Bilgisi Derneği .. böyle bir prog
ram vücuda getirmiştir, sanırım. 
Bundan istifade edilebilir. ilmi 
çalışma esaslan konduktan sonra, 
Halk Evlerinin Anadoludaki birçok 
şubeleri mahaW tetkiklerde biri
birlerinin yardımcısı ve mlltem• 
mimi olabilirler. 

" Teşvik ,, bahsine gelince, 
bir ilim ve edebiyat mllkafab 
ihdas etmelidir. Fakat bir kişiyo 
büyük bir ikramiye verileceği 
yerde her sene on beş kadar 
gence daha küçük ikramiyeler 
ve hediyeler tahsis edilmelidir. 
Muvaffak olan eserlerin Devlet 
Matbaasında bashnlması, gilnde
lik matbuat ile tebrik veya tebcil 
ettirilmesi manevt teıvik tarafını 
da ikmal eder. 

Bu Uç gayenin mllşterek ve 
herkesçe malüm vasıtaları da 
vardır: Mecmua çıkarmak, sık 
sık, muntazam ve program da
hilinde konferanslar hazırlamak, 
radyodan azami istifade etmek 
ve gençlerle münevverlerin tema
sını temin edecek mllnakaşalı 
toplantılar yapmak·:· . 

İki esaslı şart lizerane tekrar 
dikkat edilmesini rica edeceğim: 
" Samimiyet "I ve " usul ,, yani 
kalbe ve kafaya ait iki şart. 

Dayaktan Sonra imza! 
Firuzağada oturan Ali Vefa 

Bey polise müracaat ederek Ma
nukyan hanında Mustafa Necdi 
ve Ömer Hulüsi Beyler tarafan
dan dövüldüğünü ve kendisine 
cebren bir mukavele imza etti .. 
rildiiiDi ileri aürmüştür. 



SPOR 

Murahhaslar 
• 

Bir lctima 
Akiedeck 

;s'tanbu1 Mıntak.aıı Merkez 
Heyetinden tebliğ edilmiştir: 

T.esçil muamelibna dair UJDU
mi merker.imiulea aldığımız ta· 
Jimat hakkıada gör6fülmek Bzere 
16 Mart 932 ÇarfADba güni ak
ıamı ısaat tam ~8 de müttefik 

klüplerin birer murahbasının mm
taka merkezinde behemehal ha-

. hazır bulunmaları ehemmiyetle 
teblij olunur. 

Girıe' Müsabakası 
Cumn &ımu Beyoğlundaki 

MUJtaka Mman Sa1onunda ıaat 
14 te ted'~besiz güreşçiler ara· 
ıında müsabaka yııpılaca.ktır. 

Bu müsabnlcayı baifem kur· 
ıuna dahil ofon tccrüb eH güreı

çilere en Sami, Vefik, Hikme't, 
Ragıp, Ahınet, Esa\ Beyler idare 
edeu:l<lerdir. 

Ad~nad Spor 
A~. n , { A. A. ) - Çukurova 

İdn n .1ıntal\a ı birincilik mft
sabn.rnları h .. rdrctle devam edi
yor. Mersin 1drnan Yurdu Sey· 
hanspor kulübüne 2 • 1 galip 
geimiştir. 

Dinarda 
Böbrek Hastalığı 
Gittikçe Arbyor 

Afyon Karahisara tabi Dinar 
knıa merkezinde aon zamanlarda 
brıbrck hastalığı pyanı dikkat 
de recede artmııbr. 

Bu tehlikeli vaziyetin yegane 
sebebi, içilen ..ıann pyrisıhlıJ 

olmasıdır. Bu haberi kazaıun 

Bele.diye Mi, teyit •e tekit 
etmektedir. Belediye, uhhl ıart· 
ları havi yeni ..ular aratmış ve 
geçenforde y.eni bir kuyu açbrıl· 

mıf'br. Bu su diğerlerine nazaran 
biraz eyice olmakla beraber 
ihtiyaca kifi değildir. Kasabaya 

iyi su temin edilmek iç'in 15 bin 
lira kadar bir para ıarfetrnek 
llzımgehn~'ktedir, 

Bir Kaçakçı 
Hu<luttan İçeri Kaçarken 

Muhafı~lar Yakalandı 

Cebelibereket ( Humi) -
Kaçakçılık mUcadelesi kanunu 
bu havalide ve bilhassa Cenup 
hudutlarımızda blltün ehemmi· 
yetiie tatbik ediliyor. Gtimrtık 
Muhafaza karakolları hududu 
dikkatle kontro1 etmektedir. 
Bilhassa ihtisas mahkemelerinin 
faaliyeti kaçakçılığın lSnllne ge· 
çitmek hususunda çok mfies.sir 
olmakbdır. Bu sebeple sigara 
kağıdı, ipekli kumq •esaire ka· 
çakçıhğı kalmamış gibidir. 

Son gUnlerde Dörtyol kaza· 
ımm Kozlu köyilnden Halil oğlu 

Kastamonu da 
Havalar 
Açılıp Düzeldi 

Kutamonu, 13 (A. A.) 
Havalar açılmat tehir ve civar 
köylerde karlar kAmilesa erimit· 
tir. Dlrt aydanberi yapılmıyan 
zcniyata artık tekrar başlanmı§· 
tır. Şimdiye kadar kapalı kalan 
lnebolu yolunun açılmasına ça
lııılmaktadır. 

Jf. Şehrimiı Halk Evi için 
kayt muamelesine başlanmıştır. 
Halk 'Evi mart ıonunda açıla

cakbr. 

Çankırıda Operet 
Çankırı, (Hususi) - Ankara 

Operet Heyeti son gönlerde ıeh· 
rimize gelmi9, ilk temıil olarak 

Yedekçi operetini oynaml§br. 
Eser .iyi temsil edilmekle beraber 
besteler biraz gayri muntazamdı. 

Bununla beraber ıehrimiz ilk 
olarak &ir operet ıeyretmiş oldu 
ve halk oldukça t"ağbet göaterdi. 
Heyet burada on temtil verecek, 
ıonra Kaıtamonuya ıidecek, ora· 

daa 1aebolu tarildle Bulıariıtaa 
•e Ym1anistana bir 1eyahat ter· 

tip edecektir. 

Mehmet isminde birisi huduttan 
gizlice bizim tarafa geçmek ia
terken muhafıılarm emrine itaat 

etmemİf ve atılan bir kurşunla 
yaralanmak turetile yakalanmış
br. Mebmedin Dıerinde bir mik· 
tar kaçak ipekll kumaı bulun
IDUflur. Hastaneye yahnlan mllc
rim lyileıtikten ıonra mahke
meye •erilecektir. 

Osmaniye de 
Bir Genç Kar Tipisi
ne TutulupBoguldu 

Cebelibereket ( Hususi ) -
Osmaniyenin Kaypak nahiyesinde 
oturan 25 yaşlarında Mustafa 
oğ]u Mehmet Jıenilz askerden 
gelmiş ve yeni evlenmiştir. Bu 
genç .şehrimizden Osmaniye.Ye 
giderken kar tipisine, şiddetti bir 
soğuğa tutulmuş, ilıica ettiği bir 
kayanın oyu,iuooa donarak 41-
m üştür. 

Y1tzgatta Ağaç Bayramı 
Yozgat, 13 ( A.A) - Ağaç 

bayramı bu sene geçen seneye 
nazaran daha parlak olmuş şeh
rin muhtelif ıemtlerine külliyetli 
miktarda fidan dikilmiştir. Ağa, 
dikme faaliyeti hararetle devam 
ediyor. 

Manisada 
Vilayetin Yeni Sene Büt

çesi T esbit Ediliyor 

Manisa, 13 (A.A) - Umum1 
Villyet Meclisi ziraat blltçe1inl 
26.992, nafia fcvkallde blitçeıini 
200.066 ve nafia adi bUtçeM.i 
a1.m lira olarak teıpit etmiştir. 
Hususi Muhasebe bütçesi de 
71.717 lira olarak kabul edilmiş
tir. Vilayet MecJisi mesaisini bir 
haftaya kadar bitirecektir. 

Yangın Tehlikesi 
bmi! Belediyesi yangın lelı

likeıinl nazan dikkate alarak 
ıebir dahilinde bulunan btıtiln 
kereate depolanmn ıehir haricine 
çıkarılmaıına karu yermiftir. 

4 
4 
5 

" 

" 
" 
" 

Kreozot ikişer gram 
Klor.oform 1 
L'llvrlaııom 

Teııtür c!ö benjuvan IO gralll 
Yahut: 
1Goridrat dö kokain, ar jcnoL 

mantol ve 90 derecelik al~ ldeıt 
yirmi beşer santigram. 

Valn z diş :ağnsmı geçit" 
mek için iyi bir çare el.aba 
var.dır ki o da bir pamu'. J'ar 
çaanı aşağıki tertiple l h • ~ı~ 
kulağa .sokmaldır : 

Kloridrat dö morfin 
Klerefıorm 
Tentür Clö benjuan 
T.nüir dö :vijitat 
Alkol 

5 s n t ğ'r· 

50 .. 
2 ~r.aın 
l 
3 
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" 

Aziz Şehitler 
16 Mart rŞehitlerinin Ha"' 

brası Taziz Edilecek 
1stanbulun işgalinde şe' il dii" 

ıen1erin yıJ dönümüne m-s.'\di! 
oln 16 mart şehitleri it t-ifa\İ 
için C. H. F. 1.araf mdan bit 
proıram yapalru ışbr. thtifa1 H.i 111•' 
çarıamba günü saat 14 t '-·uk" 
ta ıEyüpte Şehitiikte yapılacaktı~· 

Mera.sime idari. askeri. Adhı 
ına&i :memurin erkanı, Darü1 t.nUJ1ı 
hnsnai ve milli teşekküUer \ a \'el" 
lidirlu. Merasi:ne kıt'alar, ek" 
tepliler, halk iştirak edt: c ·!dit· 
Merasim geçidine H aJ t· ~)~ 
muz.ı1cası, HalıcıoğJu lises'ı t ı b~ 
bölük ve istihkam kıt'asınc' :1 bıt 
bölük, bir polis takımı, Eyi Or~• 
mektebi talebe!;İ is firak ed k tıf· 

Saat 14 buçukta Eyür' ~e" 
hittikte toplam1aca. , Mliftl [fett" 
dinin tehitlerin r:u huna o?a .ac•" 
ğı fatiha ile ihlifale baş'a ca""' 
tır. Gençlik naıııına bir d an:. •• ı nuJJ 
talebesi nutuk soyliyeoek, .• .ı.cı 
oğlu lisesi talebesinden h ir r a'l$• 
mane•ra fişengi ile üç dt ııa: 
vaya ateı edecek. Geçit r('~rf!' 
yapılacak ve mer.asim niha~ ·1 ~~I" 
lllcaktır. Kolordu kuman <, ınl ıgıı 
Belediye, C.H.F, Hdk Ev'e ; ııa" 
mına tehitlere birer çel'!nk ko~ 

nacaktır.Ayni günde Eyüp camfif1'1
1 

ıebitlerio ruhuna hir mevliı. oktı"' 
nacaktU'. Huswi bir vapur da" 
•ellileri götüriip ~elirecekti -. 

ffatk Evinin Daveti 
1stanbul Haik evi reisti • 1 Jc11: 

1stanbulun i şgali n eş·umL:;.. ·.:1i.i0 ıadif 16 Mart çarşamba • un. 
Eynpte şehi tlikte yapılilc ,ı ilıt1" 
fale Sstanbulda bulunan I\ 'us.ı" 
nı kiramın teşrif eri rica c 't•nur· 

Şehitlikte toplanış saat 1 .ı •. ~· 
dadır. Saat 13.40 ta da" el i erıtı 
azimet ve avdeti için köprl'. 11~" 
liç iekelesinden bir vapur t ,,hs15 

lounmustur. 



15 Mart 

r Siyaset Alemi ) 
Kibrit Kzralının 
• 
intiharı 
Akisleri 

İstokholm 14 - Kibrit Kı· 
ralı Krögerin intiharı, tasviri gay· 
ri kabil bir heyecan uyandırmış· 
br. 

Maliimaltar mehalil, bu inti· 
ban, Amerika ile yapılan kredi 
müzakeratının akamete uğramış 

olmasına, bazı mahalli kredilerm 
tediye vadelerinin tehiri imkanı· 
nın bulunmamasına atfetmekl~ 
dir. Bura piyasası iki günden
beri büyük bir bedbini içindedir. 
Borsa, bilah:ıre verilecek emre 
kadar kapa ı kalacakbr. Borsa 
komitesi vaziyeti müzakere için 
toplanmaktadır. 

Hükumet erkanı, iktısadl mll· 
tehassıslarla MillJ İsveç Bankası 
Müdürile görüşmüştür. iktisadi 
ve mali konferanslar verilmiştir. 

Gazeteler, bankaların kafi rnik· 
tarda paralan olduğu .... u, bugün 
bermutat aç lacağını yazmakta· 
dırlar. Gazeteler Kröger grupu· 
nun dnğalacağını tnbmin etmek· 
tedirler. 

Maiye Nazın ile başvekil, 
hükumet tarafmdan fevkaliide 
aalübiyetlerin ihtiyatla kulla· 
nılacağını beyan etmişlerdir. 
Kröger-Tol şirketi hükumete mil
racaat ederek 3 ufak şubenin 

borçlannın te.iiyesi içi mart so
nuna kadar mühlet istemiştir. 
Bu talebin sebebi şirket mfldür
lerine aükün içinde taahhütJerini 
tetkik edebilme imkanını vermek 
i~ndir. 

Nasıl intihar Etti? 
Paris. 14 Paris • Midi, 

Krögerin intihan hakkında yc

rıi ve meraklı birtakım malümat 
vermektedir. 

Bu gazeteye nazaran Kibrit 
Kıralı cuma günü! Parise mu
vasalat ettiği zaman endişeli ve 
fakat nevmit bir halde değildi. 
Müteveffa ilk darbeyi Paris, Lon• 
dra ve Berlinde kredi bulmak 
için yapacağı teşebbüslerin fai· 
dcsizliğini öğrendiği zama.a ye
miştir. 

Bunun nzerine katibi hususi 
kendisine Alftenblad gazetesi 
muhabirinin maruz bulunduğu 
mnşkülat hakkında kendisile mü· 
lflkatta bulunmak için israr etmiı 
olduğunu haber vermiştir. 

Bunun fizerine New • York 
Bankalannın kredi açmaktan im
tina etmiş oldukları haberinin 
Stokholm' de şayi olmuş olduğu
nu anlıyan lsveçli bankerin rengi 
kalmamış ve sesi çıkmamışbr. 

Kröger hemen sokağa çıka· 

SON POSTA 
- - - -

BARİC:I TELGRAFLAR 
al 

• e 

Kıbrıt Kıralı - Nasıl 
o 

lnhhar • Ettı? 

Hu resim, •On Alma.1 intihnbatında Hindenburgu l'c rakiplerinin vaziyetini gösteriyor. Rakiplerinin k~rşısındaki 
lvicaçlı rcaim, Umumi harpte büyük bir ~öhret a.1 n Hindenourg müdafaa hattını tanı.İren yapıla: ış, yine Hindenburgun 
kafasıdır. Hasımlarının ona yaptıkları tiddetli hücumların bu, hatlardaa mürekkep baş önünde t .. airsiı 
kaldığını ~österiyor. 

Avusfuryada 
Siyasi Kavga 

Viyana 14 - Hemalstaki Mil
liyetpen·crler kışlasının küşat 

resmi münasebetile Viyana civa• 
rında Hitlercilerlc Komünistler ara
sında vahim arbedeler olmuştur. 
Yaralananların çoğu poiis me
murudur. 20 kadar da Nazi ya
ralanmıştır. Komünist yaralılar 

daha faı.ladır. Arbedeler saat 
8 de başlamış ve bütün gün 
amele mahallelerinde devam et
miştir. Komünistler üniformalannı 
giyerek kuvvetli propaganda yap
mışlar ,.e nümayiş yapan Nazilere 
hucum etmişlerdir. 

rak bir rovelver sabn almış ve 
son teşebbüsleri akamete uğramı' 
oldcğundan ertesi gilnD intihar 
etm:ştir. 

Kibrit, Kıralımn cesedi, henüz 
muhteşem otelde istirahat et· 
mektedir. Gazetecilerin aparh· 
mana girmelerine manil olmak 
için samimi dostları nöbet bek· 
lem ektedir. 

Bütün muhabirler, fotoğraf 
muhabirleri mütemadiyen bekle
mekle olduklan koltuk kapıyı 
bile açmadan gerisi geriye çe • 
rilmektcdir. 

Piyasalardaki Akisler 
Londra, l 4 - Londra piya-

l/-lindistanda 
Tethiş 
Hareketleri 

L'lhur 14 - Tabancalı dört 
kişi ecnebi mensucat tacirlerinin 
bulundukları mağazaya girmişler, 
iki taciri yaralamışlar ve tacir--
Jerin feryadı f.i%erine kaçmışlardır. 
Bu hareketin t.cnebi mensucat 
satışına karşi mücadele şeklini 
alan yeni bir tethiş usulü olduğu · 
tahmin edilmektedir. 

Yeni Dellıi 14 - Musırrane 
devam eden tahrikAt dolayısile 
bir kc;rarname neşredilmiştir. Ka-
rarname, umumi içtimaların, nlay· 
lann g~çit resimlerinin men'ine 
dair olan ceıa kanunu maddesin· 
de bir ay müddetle tatbik edi· 
leccğini Amirdir. Binnctice tertip 

edilen nilmayişler hitam bulmuştur. 

:ıas~ kibrit kıralı Krögerin inti
bar:ndan fevkalade müteessir ol• 
muştur. Cumartesi 5,5 lngilizc 
satılan Svediş Maç kibrit esha· 
mı 3 liraya düşmüjtür. 

* P:ıris, 14 - Bura boraaSJ da 
Krögerin intiharından hiç bek· 
lcnmiyen bir suretle müteessir 

· olmuştur. 

Fazla miktarda Kröger eshamı 
arzedildiğinden bu eshamm borsa 
sicilinden çıkarılması muhtemeldir. 

1 Yeni Gal 
Hükumeti Borç 
TanzmılJor 

Sidney 14 - Avustralya fe
derasyonuna dahil olan hükü
metlerden yena cenubi Gal 
hükümeti, geçenlerde vermiyece
ğini ilan ettiği borçlarına ait teh· 
didini yerine getirmiş ve f~deral 
teşkilatın zorla borçlarını ödeme
ye onu mecbur etmemesi için 
yeni cenubi Gal bankasından 
800 bin, Ticaret bankasından da 
yanm milyon İngiliz lirası çek
miştir. Hükümetin bu hareketini 
reımi polis himaye etmiştir. 

Federal hükümetler Başvekili 
M. Liyon, bu hareketin hiçbir 
şey ifade etmiyeceğini, yeni ce-
nubi Gal hükumetinin taahhüt· 
lerini ifaya sırası geldiği zaman 
icbar edileceğini beyan etmiştir. 

Bir Tayyarecinin Yaptığı 
Alat Menedildi 

Paris 14 - Tayyareci Alber 
Süotun kaza halinde sağ ve salim 
çıkmayı temin edecek hususi 
cihazlarla mücehhez ve kendi 
ihtiraı olan bir tayyare ile yapa• 
cağı nümayişler polis tarafından 
3 llncO defa menedilmiştir. Bu 
nllmayişler evvelce de Nis ve 
Miramada menedilmişti. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 58 ============ koydum ve çıktım ; akşamterifler 
hayır olsun dediğimi işittim ve 
dükkincının cevap verdiğini 
duydum. 

bna gittim ve onu saydım, elim
de tarttım Ye gülümsedim. 

A ç L 1 K 
Müellifi: K nut Hamsruı Mütercimi: P. S. 

Tezgahıo C>nünde hayretten 
tqırmış, bunalmış, boşalmıt bir 
halde kalakaldım ; kapıya doğ1u 
bir adım atmış, durmuştum. 
Gözlerimi duvarın bazı noktaları
na doğru çevirdim: Orada derinde 
bir kordona asılı küçük çir çan ve 
kundura bağları asıhydı. Gözle
rim bu eşyaya dikili, durdum. 

Dükkancı benim laf olsun di
ye bir şey söylemek istediğimi 
sandı, acele etmedığim o sırada, 
tezgahm üstündeki paket kagıt
larını diizelterek dedi ki: 

- Kış geliyor galiba. 

l 
- Hım, evet, cevabını ver

dim, kıı geryor galiba. Öyle 
görünüyor. 

Ve biraz scmra ilave ettim: 
- Adam, pek te erken değil, 

fakat kış geldiği pek belli. Hem 
de hiç erken değil. 

Ağzıma gelen bu manasız 
sözleri kulaklarım duyuyordu, 
fakat her kelimeyi başka bir 
insan söylüyormuş gibi anlı· 
yordum. 

Uükt<Wıcı: 
- Ya, öyle mi? dedi. 
Elimi para ile beraber cebime 

Basamaktan birkaç adım uzak
la~mıştım, dükkan.o kapısı şid· 
detle açıldı ve dükkincı beni 
çağırdı. Hiç hayret etmeden, 
endişeye düşmeden "geriye dön
düm; parayı elimde iadeye hazır 
bulunduruyordum. 

- Buyurunuz, mumu dükkan
da unutmuşsunuz, dedi. 

Rahatça: 
- Oh, teşekkür ederim, ce

vabını verdim, teşekkür ederim. 
teşetdcür ederim. 

Ve e~imde mumla caddeden . ,. 
mc.ım. 

İlk makul dü ünceın paraya 
aitti. Bir havagazı fenerinin al-

Böylece sıkınbdan gUzelce 
kurtulmuştum, uzun, uzun bir 
zaman için sıkıntıdan mfikemmel
ce, harikulade olarak kurtulmuş
tum. elimi para ile beraber ce· 
bime koydum, ve yürüdüm. 

Büyük yoldal bir ahçı dükka
ouıın önünde durdum ve soğuk 
kanlılıkla, sükiindle, şimdiden 
küçük bir lönç alıp almamayı 
düşündüm. içeride bıçak,J tabak 
şıkırhlarını ve ezilen et kokusunu 
duyuyordum; bu benim için kuv· 
vetli bir igva oldu ve içeri girdim. 

- Bir hif tek ! dedim. 
Gişede duran kadın : 
- Cir bif ek! dıye bağırdı. 

Kapımn yanında boş bir masaya 
oturdum, ve bekledim. Oturdu-

Sayfa i' 
-

,. ..... 
• 

Gönül işleri 

Genç Kızlar 
• • Boyanabılırler 

Mi? 
Kadıköy vapurundayız. Bir 

yaşlı hanımla bir bey konuşu
yorlar: 

- Şu tazeye bak. Yaşını 
tahmin edebilir misin ? Efenc!im 
bu boyanma, bu tuvaletle bir 
kmn yaşını anlamak mümkün 
olmıyor ki 1 Bugünkü genç kızlar 
maskara oldular çıktılar, vesselam, 

- Ne ~;apalım hanımefendi, 
moda 1 

- Bu maskaralık hoşunuza 
mı gidiyor? 

- Böyle düşünmeyin efoudiw. 
lctinabı mümküu olmayan seyler 
hakkinda büküm ''ermiye hakkı· 
mız yoktur. 

- Ne demek? 
- Öyle ya efendim, aiz za-

manınızın modasına, itiyat ve iti
katlarına uyduğunuz gibi, bu gü
nun kızlan da bu günkü telfık'<i· 
Jere uymağa mecburdurlar. Bu 
gün genç kızların, tabiatın ku
surlarını tashih ederek kendilerini 
güzelleştirebilecckleri umumiyet
le ltabul edilmiştir. 

- Demek bu boyanmayı hoş
görüyorsunuz? Evli kadınlar için, 
e .• pek ala amma, genç kızlara 
doğrusu yakıştıramıyorum. 

- Efendim, unutmayınız ki 
1300 senesinde değil, 1932 sene· 
sinde yaşıyoruz. Zamanımız oto
mobil, elektrik, sinema, spor dev· 
ridir. Sizin zamanınızda Ustü açık 

araba ile bile sokağa çıkamaz· 
dınız. Bir erkekle yan yana yü
rüyemezdiniz. Zaman değişti. 

Yeni bayat ve yeni hayatın 
zaruretlerini anlamak ve kabul 
etmek lazım. Y oks~ ictinabı ka-
bil olmıyan cereyana karşı dur
mağa çalışmak, akıntıya kürek 
çekmekten başka birşey değildiı. 

Bu muhaverede genç kızların 

bu boyanmasına itiraz eden Hanı· 
mefendiyi görseydiniz şaşardınız. 

O da boyanma modasından 
kendisini kurtarmış değildi. Hat· 
tn IJir genç kızda ayıp telakki 
edilecek derecede fazla boyan
mıştı. 

f nsan1ar öyledir, kendi gözle
rindeki ç.l>pii görmezler. 

HANIMTEVZE 

- TAKViM::=· -
/SAL/ l 
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ğum köşe biraz karanlıktJ, orada 
kendimi biraz gizlenmiş buluyor· 
dum ve düşüqmiye başladım. 
Arada bir kadan bana bira7. 
mütecessis bir' göz. atıyordu. 

ilk namussuzlogu, ilk hırsız-
hğı yapmıştım, ilk küçük ... 
büvük sukut. Arhk geriye 
dö~emezdim. Hem de bilahare 
m masip fırsatı bulunca bakkalla 
meseleyi halletmekte sebesltim. 
Bu yolda devam etmiye mechur 
değildım; bundan başka, öteki 
insanlar kadar nAmnslu yaşaya
cak kadar kuvvetli bulunmıyor
dum, mukavele yoklu .. 

- Biftek hemen geliyor mu? 
zannediyor musunuz? 

-- Evet, şimdi. 

Kadm gışcyi açtı ve mutfağa 
bakb. 

(Arknsl var ) 



DOKTOR HAN 1 Mı ... 
.J 

Birinci Sahne 

NiHA T - LEYLA 

(Karı koca henü:ı balodan avdet etmişler
dir. Bermutat Leyll Hanım kocaalle ka v2alı
dır. Biribirine ağır •Özler söylenecek kadar 
ileri giden bu nizam Hbebi yoktur. Nihat, 
işi •ulhen halletmiye çalışır : ) 

Mıılıtacım hn derdimi dökecek 
arkadaşa 

Ô111rilmii ••latt1gım •iz• ,,., IJapan 
IJaıııl 

NiHAT 

Doiruıu rasgelmedim senin gibi kadına, 
Nekadar ediyorsun işkence Nihadına 1 

LEYLA 

isterdim karşımdaki bu hakikati bilsin, 
Nice aylardanberi sen '1Nihadım,,deiilsin l 

NİHAT 

Ya, neyim, KUçük Hanım ? 

LEYLA 

Sen mi? •• (Kocam) ıadece I 

NİHAT 

C Saçlannı olqlyarak ı ) 

Pek faıla sinirlisin anlayorum bu gece, 
Gel artık barışahm .. Artık bu kavga yeteri 

LEYLA 

Sinirlerim oynıyor, emin ol, daha beter : 
Beni, yalvarışınla, daha çok üzüyorsun J 

( Nibadın ynat yıavaş sabrı tükenmiye 
baılu. Karı•ına münfeilAne bakar. Leyi& bu 
nuarlardao büabütiln bırçmlaıır : ) 

Beni baştan aıağı, ne için süzüyorsun : 
Sanki yetmemiş gibi bu gece yaptıkların?. 
Şimdi fazla yorgunum.. Hele görürsOn 

yano 1. .. 

( Nihat tehdit üzerine yarınki arbededen 
Grker. Behemehal bu gece barrımak Jçfn: ) 

NiHAT 

Söyle Allahaşkma, sana ne yaptım,hanım? .. 

LEYLA 

Ah! .. Bilmezsin baloda nasıl sıkıldı canım : 
Binbir kabalık yaptın, tereddüt etmeksizin, 

Her kim dans teklif etse, bana vermedin izin! 
Bir lahza oturmadı, gece oldu da yarı, 
Ne güzel dans ettiler herkesin karıları 1 
Halbuki ben. aptalca masada hep oturdum, 
Alemin neşesine uzaktan bakıp durdum, 
Hiç şüphesiz dediler: "Bu kadın mutlak abk!,, 

( Kartmnda bir hayal varmış gibi gözJeri 
•Üzilliir ı ) 

EŞHAS 

Doktor Hanım . . . . . • • • Bu sene (Paris Do.rül/ünunu) nda doktora 
imtihtJ.nı verip ( Doktor ) unvanını almış 
bir hanım: G~nç.. Çirkin.. A$abi. 

Leyla • .. • . • ~ • • • Henüz 'bu sene nlennıiş olan tllztli, n~ır
resienik, süpbe bil' icadın 

Nihat • • • • • • • • • Leglônın kocası. Biraz lcıskunç, biraz 
zengin, biraz ihtiyar. 

Bir delikanlı geldi, haniya, bir aralık, 
Hürmetle rica etti biraz dans etmek için L 
Arzusu yapılmaz mı onun gibi bir gencin, 
"Olmaz .•• ,,diye, kuvvetlenaaırıma basbn sen, 
Nasıl kabalık ettin o gence karşı bilsenL. 

NİHAT 

DOşünecek şey mi bu? .. 0, züppenin biriydi, 
Avantür seven bir genç, ıüslil bir serseriydi! 

LEYLA 

( Anuıın yerinden fırlar: ) 

Ne dedin ?I •• Serseri mi?!.. Sözünü geriye al, 
O delikanlı gibi, ıüppe gördlin mü, aptal? .• 

(Bü•bü.tün at:unı bozar: 

Böyle bir söz s<>yliyen ya deli, ya kaçlkbr, 
O, (Galatasaray) da, en mahir (sol açık)tarl 
Hasmının ayağından topu hemen kapıyor, 
Okadar çalımlı ki, bir anda (gol) yapıyor 1 
O delikanlıdaki kibar hale bakmadın, 
Bir (tango)cuk istedi .• Sen yine bırakmadın, 

bögl• l>lr söz •6glig•n •tı deli, ga 
kaçıktır: 

O ( Galatasarag ) da •n mahir (~ol 
açık ) tırl 

(GitUkçe ılnirlerl bozulur. ( Galataaaray ) 
ltnın bayalile muztarlptir. Bu ızbup bir da
kika •onra, hıçkırık halinde, odaya ak•eder:) 

Seninle yaııyorum, bpkı bir esir gibi, 
Ömrüm zindana döndü.. Ne bedbahtım 

Yarabbi 1 ••• 

(Leyli bir ınüddet ağlar. Kocası Hbur, 
mlltevekkil karuınsn •llkün bulmasım bekler. 
Genç kadın ıslanan mendilini bir köşeye hr• 
lattıktan ıonra, tiddetle yatak odasına girıp 
kapıyı içeriden kilitler. Nihat Bey otada ka
lır. Çareıiz bu geceyi, salondaki büyük kane· 
penin üzerinde ıeçirecektir. Soyunup kanape
ye uzanır:) 

NlHAT 

( Karmnıo na:ıım çektiği için kendine 
llnet ederek ı ) 

Senin gibi herife )Ayıktır böyle döşek, 
Kanepe üstünde yat bu gece .. Koca eşek! .• 

İkinci Sahne 

DOKTOR H. - LEYLA - NiHAT 

leyJanın ainirleri pek ziyade bozulduğu 
için, k ocarı onu tedavi ettirmek ister. Dan• 
etmesine bi!e rna göıteremiyen Nihat, karı-

l 
sının bir doktorla başbaıa kalmauna müte 
hammil değildir. Fakat ansızın aklına ırüzel 
bir fikir gelir: Di§'er bir mahallede Avrupa
dan yeni gelmft bir ( doktor hanım ) vardır. 
işle bu hammı eve getirmiştir. ) 

LEYLA 

Mühtacım ben derdimi dökecek arkadaşa. 
Ömrümü anlatayım size hep bPştan başa, 
Beni teseJli edin, ıiz de buna mukabil, 

' içini çekerek; ) 

Ben bu rahatsızlıktan kurtulmam .• Değil 
kabil. 

Hissettikçe kalbimde derdimi, kederimi, 
Bozulmuş buluyorum daha sinirlerimi I 
Beni teskin etmiyor ue (bromür) ne (eter), 
Halim, emin olunuz, gün günden daha 

beter : 
Hep hastanelerde geçecek bu genç çağım, 
Billlhi 1.. Bu gidişle ben deli olacağım ! 
GOya bu hal irsiymiş, ( nevrastenik ) 

doğmuşum ••• 
Hayır!.. Ben esarete gelemiyen bir kuşum; 
Kocam beni tutuyor bir demirden kafeste, 
Hür, serbest olacağım, besebelli, son 

nefeste 1 •• 
( Nihat Bey ( Doktor Hanım ) ın yanında 

ma~cup olur. Karı•ını •UkOne davet eder. ) 

NIHA1 

Leyli 1.. Ne yapıyorsun ?.. Bu cümleleri 
bırak, 

Rahataızlıiın nedir, onu anlatınıya bak 1 .•• 

LEYLA 

Hayırl. Haytr1. Hepıini artık anlatacağım, 
YOreğimdeki derdi çıkarıp atacağım, 
Belki o dakikada kalbim genişliyecek .. 

( (Doktor Hanım) a hitaben; ) 
Kocam. beni &ldtırnp, cinayet ifliyecek, 

(Yanındaki etajerde bOyilk bir ( vaııo ) 
Tardu. Leyli oau ahr. Anıızın koca91n1n ba
tına fırlatarak ı) 

Eveti. Söylediğim ıöz bir hakikattir gerçek, 
Başıma böyle vurup, bu beni &ldürecekl.. 

Evst! Söglediiim söz bir llııkikattir 
gercek: 

Başıma bögle t1urup, bu beni öldürecek/ 

( Büyük vazo Nihat Beyin kafasına bir 
takke gibi geçer. Adamcağız bu hakarete ta
hammül edemez. Ne yaptığını bilmez bir hal
de yerinden fırlar. Karısının yüzüne bir to
kat atar: ) 

INIHAT 

Artık, slikut edemem.. Tahammülüm 
tükendi 1 .•• 

( Doktor Hanıma hitaben ı) 

Kusuruma bakmayın, doktor Hammef endi! 

DOKTOR HANJM 

f Hid~etle yerinden fırlar; ) 

ı 
Beyefendi!. Olmuştur şimdi cürmün iki kat, 
Dünyada bir kadına hiç vurulurmu tokat 1 

Hem böyle genç kadım, hapset, kapatıp ev•ı 
Esaret ateıile, kayur alev aleve : 
Hem de sonra dayak at .• Buna razı olamalli. 
Kadın esir değildir .• Al sana, küstah adam! 

1 ~ 1 -

Nedir başıma ıelen, Allalıım s•n 
bilirsin, 

Böyle hukuk doktoru, gerin d;bine 
girsin/ 

(Doktor Hanımın da mllstebit bir 
kocası vardır. Cambazda aslanları irade· 
Bine tAbi ettiği halde, evde karısına ıöı 
geçiremiyen bir vahşi hayvan terbiyecisi 
gibi, Doktor Hanım da hariçteki acarlı• 
tına rağmen, kocasına karşı mutidir· 

Eıeğini döveıneyip, semerini dövmek 
kabilinden, timdi bütün hıncım Nihat 
Beyden çıkarmak arzusundadır. 

Bütün erkeklere karşı kini bulundu• 
fundan, onunla mübarezeyi mubah g6r.Dr. 

Nihat Bey, bu muameleye ıaıırmıftır. 

NiHAT 

Hanıml •• Doktor dediğin olur -mu b&ylc kaba, 
V allahl korkuyorum: Deli miain acaba ? ... 
S&yle, alet etmek mi, mabadm yoksa ••I,, 
Yapaca§'ın it budur: Karımı et tedavi ! 
Beni tedip edecek vazife kimdir fakat, 
Utanmadan atbnız bir de yllztıme tokat !. 

(Doktor Hanım Nihat Beyin JGıüne deb
ıetli bir tokat atar. Nihat Bey neye utradıj&· 
nı ıaıırmıthr. Bir ıenelik hıncını 1akhyan 
karsıı da (Doktor Hanım) a lftlrak edip 
Nihat Beyi pataklamaya başlarlar. Adamcatuı 
bu hClcumdan kendini kurtar1p Doktor Hanı· 
ma baj"mr ı) 

NiHAT 

LeylA ile evliyim tam bir sene oluyor, 
Haydi, o benim kanm •• Ya, ıana ne otuyor?. 

DOKTOR HANIM 

"Kadın esir değildirl..,,Bu davayı güderim, 
Onların (hukukunu) mildafaa ederim, 
Hemcinslerime kartı böyle bağlıyım kalben! 

( Kapıdan çıkarke-n : ) 

Budala!.. Hakim değil, (Hukuk doktoru ) 
yum ben 1 •• 

- PERDE iNER -

HÜCESTE MÜMlN 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Bu cepheden tetkik olunduğu za· 
nan Türklerin ona "Behlülü dani· 

' Bilgiç Behlul,, demeleri doğrudur. 
Lakin arap hikayelerinden Beh
lulün kadın dtişküoü bir adam 
olduğu da apaçık anlaşılmaktadır. 
Halbuki Nasrettin hoca eteğine 
temizdir, namus meselelerinde 
titizdir ve ber türlü fenalıklardan 
uzak yaşamıştır. BehlüJil, Haru· 
nürreşit devdni; Nasrettin hoca· 
yı da sekizinci asır türklüğünü 
temsil eden birer tip olarak ka
bul etmek te mümkündür. O 
vakit her iki devrin birçok te
mayü!lerini ve cereyanlarını on• 
larm simasında görebil:ri%. 

Maamafih Behiüle Harunürre
şididin kardeşi diyenler de var
dır. Bu kardaşlık, resmen kabul 
edilmiş veya kat'iyen tahakkuk 

. etmiş değildir. Fak at nzerinde 
çok kuvvetle ısrar olunan bir riva· 
yet olduğuna göre ihmali de ka
bil olma:ı. O halde Behlül, bir 
piç oluyor, yani Harunun babası 

tarafından gayri meşur bir da· 
kikada her hangi bir kadına 

sunulmuş ve sonra unudulmuş bir 
• yadigarı.. 

Malum olduğu fi.zere Uk İslam 
devrinde de tarihe geçen meş

hur bir piç vardır. Zeyyat lbni 
Ebihl Fakat o, mesut piçlerdendi 
zekasına binaen Maviye tarafın
dan kardaşlığa kabul edilmişti. 
Fakat Harun, Maviye, gibi hare
ket etmedi, çünki Behlül Zeyyat 
gibi zekAsmdan istifade olunur 
bir adam değildi ve Harun da 
Muaviye gibi taht içinde entrika 
çevirme!< mecburiyetinde bulun
muyordu. Şu kadar ki o kudretli 
tacıdarın Behlule yüz verdiği, 
şefkat gösterdiği de muhakkaktır. 
Bu, aldAde bir acıyıştan mı, 

yoksa Harunun o alık zekiyi 
karde~ telakki etmesinden mi 
ileri gelmiştir, bilinmez. 

işte Zübeyde, hu karı~ık hü
viyetli adamı, kendine nedim 
ittihaz etmek istiyordu. Bu arzu
yu, o meclislerde bir erkek bu
lundurmak ihtiyaı:ı doğuruyordu 
ve Bcblw, herşeyden evvel er
kek olduğu ıçin Zübeydeoin ha· 
tmna gelmişti. Sonra o tuhaf bir 
adamdı. Şiir uydururdu, saz çalar
dı, raksederdi, hazır cevaplıkta 
teferrüt etmişti. Fakat en büyük 
meziyyeti unutkanhğı idL Yedi
ğini unuturdu, içtiğini unuturdu. 
ağzından çıkana ve kulağına gi
reni unuturdll. Zübeydenin ya
şatmak istediği eğlence alemleri 
için bu meziyeti haiz bir erkekten 
daha alA!!n da bulunamazdı! 
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ABONE 
TÜRKİYi 

Fl ATt 
ECNE.Bl 

l400Kr. 
750 .. 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
ı ,, 

27()0 Kr. 
140() ., 

800 " 300 ,, 

Gelen evrak g'!ri verilmez. 
ilanlardan mes'uJiıet ahnınaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~luk 

husual bir zarafet vardı. Behlül 
de ıea ve kahkaha bulunuyordu. 
Biri diğerini tamamlıyacaktı. 

(Arkuı var) 

Maymun ve Behlül!.. Zllbeyde 
iki mes,ate (Kuvafür) tarafından 
saç!an taranıp zUlüfleri kıvn· 
lırken hunlan dUşilnüyordu. 
O::ıun nazarmda maymun ve Beh· 
ıuı, biribirini itmam eden iki vücut r 
oluyordu. Maymunda söy!emiyen 

§W:A 

Borsa Fiatleri 
bir zekA, sessiz bil' hassasiyet, 

P ARiS PANAYIRI 
4 • 18 Mayıs 1932 

PASAPORT-Ecnebi zairler, 
usulü dairesinde bir pasaport 
almalıdırlar. Fransa'mn memaliki 
ecnebiyedeki mümessilleri sei·giyi 
ziyaret edecek olanların pasa
portlannı derhal vize etmekle 
mükelleftir. 

Paris panayırına iştirak ede
cek olan ecnebi bayiler için 
po:saport vize harcı kararı mah
susla, Fransa'da ve her on heı 
gf nlük füamet içic bir altın 

franga tenzil edilmi~tir. 
İkamet teshilatı - Sergide 

müstemiren ikamet edecek olan 
kimseler, Paris Panayırı ko-
mitesine miiracaat ile se• 
yabat tarifeleri, otel ve oda 
fiatleri hakkında istedikleri ma
lümab alabileceklerdir. Arzu 
edildiği takdirde sergi heyeti 
ikametgAh teminini dahi deruhde 
eder. 

Her türlü tafsilat için Beyoğ· 
1u'nda Kabristan sokak No. 41 
( Şambr dö Komers Franse:ı ) 
Cemiyetine müracaat olunur. 

THE ENGLISH FLAYERS 
heyetinin veda tem•llleıi 

Bugün tam 1aat 15 t• 
Fransız Tiyatrosundoı. 

mektep ta.lebeaJoe maluu.. malla• olarak 

CANDiDA 
Bu ak.fam t:ı.lebi umbml UHrln• 

RA YEMENT DEFFERED 

GRETA GARBO 

Kambiyo 

F rans1z Frangı 

İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre franil 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şilinz A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çcrvonets 

Tahvilat 

L Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Borsa 

Bugfin akşam 

saat 2 t ,30 ta 

KAFATASI 
15 Tablo 
Yazan: 

Nazım Hikmet 
Talebe gecesi 
Yakında: 
SAATÇİ 

İkinci musikili 

Kapanı' 

12 G6 00 
007 64 50 
o 47 25 
9 16 00 
3 40 31 

J5 99 50 
02 44 53 . 
65 44 50 

ı 17 75 
16 03 50 
4 05 75 
6 20 81 
1 99 61 
4 25 39 
3 92 67 

80 5{) 00 
27 09 50 

-L-
Kapanış 

00 00 00 
52 25 
28 00 

Harici 

g 26 
49 50 

2 32 

lSTMBUL m.mıvr.sl 

. ~~~~~ ~~ 
1 ı ıııı 1 

1111 Jll l 
komedi. Yazan ve besteliyen 

CELAL ESAT 

22 Mnrt Salı siinO akşattıı biiynk 
ihtifal: Göte geceıf.. 100 üncü ıeneıi 

tes'ldL Temıile tam nat 21 de baı
lauacakbr. 

Şehzadebap Raşit Rıza 

Tiyatrosunda 

Bu akşam 

saat 21,30 da (fil 
~ !.:. ~ :b~ ~ 
Şek,prin şabeae:ri 

--- Yarın akşam C 

EL HAMRA SİNEMASINDA 
ANDRE DAHL'in eğlenceli eserindea alınmıt 

DAHA ÖLMEDiN Mi 
( Quand te tues tu?) 
fılmi, herkesi eğlendirecektir 

Binlerce dolar sarfile vücuda getirilen muazzam b ır temaşa, emsalıiz 
bir pıuılki yüzlerce dilber rakkase ve 
BeRT WHE .LER ve ROBERT WOOLSEY 

namındaki çifte komikler yarın aktam 

OPERA SiNEMASINDA 
ÇiNGENE HIRSI 

1' Jalooıie Tziıran• ,. 

> Büyük renkli fılminda görüneceklerdir 

pul i av~si la'Zlmd1r. 1 

lılllA1ii3!1drli:et:::ss 111dlilell~.· ş11ti11• 111
1 ~nı:~ ifil~ i:r.::(mlll!cl)!lılilk•ur•u•ş•tJ•r._. L 

Mart 15 

Ruh Hastası Kime Derler? 

Bazı Hastalıkların Mahi .. 
yetleri Anlaşılmamıştır 
•sazUn kıaaaı,, sütunu muharriri

miz, delilerin ve ainirlilerin evlenmesi 
me•elesinde, Doktor Fahreddin Kerim 
Beye ııornıuftU ı ı.ı Ruh hu tası kime 
derler?., 

Fahreddin Kerim. Beyin 8'6nder• 
diği cevabı aynen neşrediyoruz: 

2 ve 8 mart tarihli "sözün kı· 
sası,, sütunundaki yazılan alaka 
iJe okudum. "Türkiye akıl hıfzı.s· 
sıhbas1 cemiyeti.~ nin diğer rnemle
kellerdeki nıl:şabih teşekküllere 
ittibaen ve fert ile mensup oldu· 
ğu cemiyetin içtimai huzur ve 
selametini temin ile, sağlam se· 
ciye ve iradeli nesil yetiştirmek 
gayesine matuf teşebbüsüne kar
şı gösterilen alaka beni biihassa 
mütehassis etti. 

Fakat görüycıı'Um ki, "ruh has
tası kime derler?" bendinizde, 
ikinci mektup ta bizi tatmin 
etmedi, diyorsunuz. Müsaraatle 
tasrih ve tavzih edeyim ki, mev
zu bahs ikinci mektup size bit 
cevap değildi. 

İşte daha fazla gecikmemiş 
olmc:.k için birinci ve ikinci yazı
nızın cevabını takdim ediyorum: 

Evvela ruh hastası dediğimiz. 
:zaman neyi kastediyoruz, onu 
teşı Hı edelim. İşin felsefi müna
ka.ş~sını bir tarafa bırakalım, biz 
akliye mütehassısları ruh ve akı! 
kelimelerini müteradif olarak te
lakld ederiz.. Ruh ve ruhun ma· 
hiyeti hem felsefecileri ve hem 
ilimciJeri alakadar eden bir 
mevzudur. Fakat şimdi onunla 
meşgul olacak değiliz. Biz, kısa
ca dimağın vezaifi fiziyolociyaiye
si heyeti umumiyesini ruh diye 
telakki ediyoruz. Felsefecilerin 
buna itiraz edeceklerini biliyorum. 

İlimciler nazarında ruhi ha
diseler dimağ kışrımn ve bilhassa 
fussu cephinin mahsulüdur. Bina
enal ey ak,J bastaJ•ğı, dimağ veza· 
ifi fiziyolojiyesindc bir teşevviiş
tür. Bu teşevvüş neticesi olarak 
ruh hastalığı meydana çıkar. 
Bu hastalar tabii muhtelif şekil
dedir. İçtimai muhite ve şeniyete 
tetabuk edemezler. Şahsi vı mu
hiti itticablan boz.ulur, müşevveş 
bir halde olur. 

Bir kısmı kendini bilen, fa
kat bir fikri bezeyaniye saplan· 
mıştır. Herne suretle olursa ol
sun içtimai rnubite tetabuktan 
mahtumiyet nazarı dikkati cel· 
heder. Bugün umumi emrazın 
mühim tir kısmı teşrihi marazi 
ilmile tespit edilmiştir. 

Fakat henüz mahiyeti anlaşı
lanııyan bir kısım hastalıklar da 
mevcuttur. Bunun gibi ruh has
talıklarının Dühim bir kısmında 
tefekkür hücrelerimizde teşri
hi tagayyür ~örülmektedir. Genç
lik bunaması, ibtiyarlık bunaması 
frengi deliliği sara ve saire 
gibi birtakım ruh hastalıklannda 
maddi değişiklik aynen görülü
yor. Bugünün ruh hekimliği 
kimyayı hayati, aerolojit tecrübi 
ruhiyat, psikanaliz seririyat, teş· 
rihi marazi, veraseti tecrühevi 
ve saire gibi müspet esaslar 
üzeriJle bina ediliyor. 

Ruh hastalarının bir kısmlDI ana-
dan doğma, bir kısmım da sonradan 
kazanılma diye ikiye ayınyoruz. 
Anadan doğmalarda bir kısmın 
zekanın neşvünemaaı geri kalmış
tır: Bir kısmının ise zekası inki
pf etmiş fakat seciye ve irade
leri zayıftır. Bunlara psikopt is
mini veriyoruz. Yan akıllılar di-

yebiliriz. Soradan kazanılanlarda 
bir kısmında uzvi olarak bozuk
luk ~örüyor, bir kısmanda henüz 
dimağda bu gibi değişiklikler 
görmüyoruz. 

Fakat onlarda da ruhi aben· 
gin bozulduğunu ayanen görüyo
ruz. Bugün için patojenisi karan
lık olmakla beraber yann bir 
ifrazı dahili bozukluğu neticesi 
olduğunun meydana çıkmıyaca
ğım Um temi:; edebilir? 

Nitekim ha dahill guddelerin 
kana verdikleri mahsullerin azlık 

veya Çi>kluğu cümlei ruhlyemizdo 
mühim tesirle1' hasıl ediyor. Tabii 
bir adamın his, fikir, irade gibi 
rubi n1elekeleri arasmda bir ahenk 
ve irtibat • coordination - vardır. 

Tabii bir adam muhite karŞI 
.Jikkatini sarfe:ler, mJ.!ısusat ını 
jdrak eder, idt~k ettiğini kafası· 
na yerleştirir, tedaii efkar ile 
aralarında irtibat temin eder. 
İcap edince nıeydana çıkarır, 
mubiit'!n aldığı herhangi bir 
tenbihi fikir değirmeninde öğü• 
tür, bir taamül verir. Halbuki 
ruh hastalarında bu rabıta ve 
ahenk bozu!muştur, batta bazan 
kendine dahi vakıf değildir, bir 
kısmı ise şahsına ve muhitine 
karşı 15.kayt.tır. Ancak otomatik biı 

hayat geçiri", bir kısmı ise yanlış vt 
hata!ı fikirlerin tahtı tesirinde 
fesadı muhakeme ile malUldür. 

Binaenaleyh tabii bir adamın 
ruhi m.!~-ekderinde gördüğümüz 
teş:!vvüşleri biz bugün ölçebiJi .. 
yoruz. Mesela şu adamın dikkati 
zayıflamış veya çoğalm1ş, tedail 
efkarı sei i veya bati veya bozuk, 
idraki bati veya seri, muhake
mesi ha~alı \7eya salim, teessüri· 
yeti - Affectivite • si azalmıt 
veya çcığaimış veya muhafaza 
hafızası zayıflamış yahut fazlalaş· 
rnış, İradesi azalm ış, artmış, re-
aksion kudreti bozulmuş veya 
azalmış, zekası geri veya ileri 
diye ölçebiJiyoruz. 

Psiknaaiiz sayesinde hastanin 
umku ruhuna girerek tabteşşuu· 
rıında gizli ve muhtebes sademele
ri, iravrnalan bulup ç karıyoruz. 

Yani bir adam için tabii veya 
gayritabii basta diyebiliyoruz, 
batta bllnunla da iktifa etmiyoa 
ruz. müptela olduğu hastalığın 
iyi olup olmıyacağını hatta istik· 
balde nüksedip etmiyeceğini, 
hastanın aile:sine ufak bir müşa• 
bededen ~onra haber ver.!hiliyo
ruz. Bunları mübalağa telakkJ 
etmiyece~ri.nize eminim. 

Zira sizin gibi şubemize mu
hip ve hakikati arıyan bir mü· 
dekkik mesaimizi bizzat görür, 
ve yazdıklarımızın mahiyetini 
bizzat müşahede edebilir. şu haldı 
ruh hastasını teşhis ediyoruz. Ana• 
dan doğma mı, yoksa sonradan 
mı olmuş meydana çıkarıyoruz. 

Hastal ığı teşhiste müşküllt 
yok.. Yalnız henüz tamamile 
tenevvür etmemiş bir cihet var ki 
o da sebep meselesidir. 

Bu bizim için vikaye aoktai 
nazarından bilhassa mühimdir. iş· 
te bu sebepler arasında irsiyet 
en başta gelmektedir, hayvanla• 
rm, nebatJarm hile cinsini ıslaha 
uğraşırken nasıl olur da insan 
oğlunu ihmal ederiz. 

Akıl bastahklanndan bir kıs· 
mının sebebi anJaşalmışbr. Bir 
zamanlar " Paralysie generale " 
dediğimiz hastahğın sebebi belll 
değildi. Fakat bugün frengi 
mikrobu olduğu anlaşılmıştır. 
Y almz her frengili felci umumi 
olmuyor, o halde hangileri oluyor 
orasını bilmiyoruz. 

Görüyorsunuz ki ilim Ye bp 
bu yolda hergün terakki vadi
sindedir. Geneologie dediğimiı 
irsiyet tabarriyab ile uğraşan 
ilim, irsiyetin tesirabm vazıbaıı 
ispat eder. Münihte tababeti 
ruhiye seririyabnda ça1ışbğım za· 
man bu ilmin büyüklerinden 
" Rudin ,. ve " Hamburgta ., da 
u Meggendorfer ,, ile uzan . uza
dıya görüştüm, bu hususta kü
tiiphanemde de zengin materyele 
malikim, hem hudut haricine 
gitmiye hacet yok, ~akülte ve 
Bakırköy materyellen arasında 
irsiyetin canlı tesir~erini gösterecek 
müşahedelerimiz hiçte az değil .. · 

Dr. Fahreddin Kerim 
[ İkinci makale yarınki nüshamızda 

neşredilecektir ) 
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Cenup Denizlerinde Bir Segalıat Macerası 

Xltın -PeşinCle •• Mubaniri: 
Stakpool 

•• •• 
Uç Serseri •. Uç Milyoner -4-

-------------
Makar biru ( Hagtoa) a di

nerek: 
- Klfi derecede, decll ft 

fttirak ~ek arzusandacLr. F ... 
kat sermayesi yoktur. 

Hagton gGlerek Diye etti: 
- Hatta meteliği bile.. 
- Evet. Ôyle, arkad8flllllzm 

parası yoktur, fakat pml haya
tına" ahıkındır, fazla olarak ml
kemmel bir nişancıchr, bili• 
bize ilzam olan adamda. 

Tilmaa ellerini çarpb: 
- Bıravo 1 Bu gibi itlerde 

insan paradan kıymetlidir. Has
ton sizin aibi bir gencia biu 
iltihakı beni cidden mem- etti. 

Makar illve etti: 
- Kendisine ilerde eliae p

çecek paraya nazaraa pmdild 
halde a7bjmın pek ebemmiyebls 
olacağım llyledim. 

Net'e.ıni hiç kaybetmiyea 
Tilman: 

-Güya bir bakkal dlkkln•m• 
açalmua mevmbab. ol1IJOl'lllat 
sibi derhal aylaktan bab.ecliyor
sunuz, dedL berde elimize seçe
cek olan para herkaia uyi D 
betinde tabİID edilecektir. Rahat 
Te emba bir ifle ayhktaa 
b•bsetmek dofradar. Fakat 
balıklara yeya kaplanlara fikir 
~mak tehlikesi De kaqdapcaiı 
bir zamanda • hiue • den hah-. 
dilmesi kulap daha hot ,.Uyor. 

Kaplan kelimesi Hastonan 
dikkatini celbetti, fakat llakar 
abldı: 

- Gideceğimiz yer
de kaplan yoktur. Yalnız 
eranıotan maymuna 
nrdır. 

Hagtoa lke bnftu 
- Sizi mal yağmu

runa boğmak, yahut ta 
sımmzı llylemeyi ml-
DUİp gardllitlnlls zeı. 
mandan evvel anlamıy& 
çal1Şmak inemem. Fakat takribi 
olarak ne aemte gideceiimizi 11-
renmek istemekte acaba bir mala
zur var mıdır? 

Tilman: 
- Nasıl, diye bafırclı. Ne

reye gideceğimizi bilmiyor ma
•unuz? 

- Hayir t 
- Vallahi azizim, m llkay-

dide rekoru kınıuşamız, hakika
ten gittikçe daha fazla bop
ma gidiyorıunuz. itte bir 
adam ki nereye tkleceğini 
ve ne yapacağını bilmeden bir 
mukaveleye imza atmak keredir. 
cidden g6rillmemİf şey 1 

Hagton ıOlmiye bqladı : 
- Sidneyde metelibiı libilk· 

lenmektense cehenneme gitmiye 
bile razayım. 

Tilman: 
- GnzeJ, declL Fakat gide

ceğimiz yer okadar uzak detil
Sadece biru ıimale teYeCCida 
edeceiiz. -

Makar bahse mıh Yerdiı 
- Gidecejimiz yer yeni 

( Guine ) dir. Artık ta&illt b..
lamışh. Tilmas 

- Evet yeni Guineye gide
cei z ve bu lnt'anm aelairlerin
den birini dakDIOt ~ 
akq noktuana doğru cakmJa 
bqlayacajıı ve nihayet orada bir 
feY bulup geri d61eceğiz. 

Tafsilita gelince birazdea Ma· 
kar sermaye ıabibine anlattığı 
saman dinler, &ğrenininiz. Fakat 

"Ticarethanenin Sahipleri Saçma Söz 
Dinliyecek Kadar Boş Vakte Malik 
Değildirler, Burasını Anlamak Lazım!,, 
isteneniz yola çıkalım. Vakıa l eden bir adamdır. işimizi boza· 
daha biraz erken amma, ıeç bilir. 
kalmaktansa erken gitmek ml
reccabbr. 

Gazinodan çıkblar, bn,tlk 
caddeyi takibe batlaclalar. Yolda 
giderken Tilman rutgeldiği iki 
kifiden mutlaka birisi ile ellm
lapyordu, o derece tamcLjı yardı, 
fakat Hagton timdi ne Tilmam, 
ne de içine ablchjı ~ 
d8f8miyordu. Akb 6kri bu ..... 
glzqtin enmadan aiyade tefer
rlabada idi : 

- Acaba Kaim admı tapyan 
1ermayedar kendiaiue yapılacak 
olan teklifi DUll ttlllkld edecekti 
Ye ba teklifi yapacak olan f1I 
pek mlbmel giyİDmif aeneriyi 
nud karplıyacakb ? Bir araLk 
arkadaflarma teklif etti : 

- Sermaye uhibi beni tanı
maz, JaDUUzda belki fala f&ilr, 
İlteneniz ben Iİzi IOkaJda beJc
leye_Iİm. 

Fakat ba fikre ildll de itiraa 
ettiler. Haıtoa madem ki ortakta, 
birlikte bulmamalıydı, lılamaa 
bedbin detllcli: 

- Kaim çok mldelddk bir 
İf aclamıclır. Bunala beraber 
.,..w., ms.aın. .,.... ...... 
Fakat ___. edelim W 

Boynk bir binaya girdiler. 
KulYia'in yazıhane olarak kul· 
lanclıgı kata çıktılar, derhal içeri 
alındılar. 

Kulvi8 otuz yqlannda tertemiz 
IİJİDmİf, ten yiWll bir adamdı. 
Haıton bu adamı rlrilnce kal
binde bir ferahlık lıiuetti: 

- Her Lalde aerglzeşti tetci 
edecek Ye muhakkak IUl'ette içine 
ao;ak sa katmaktan çekinecek 
bir tiptir, diyordu. Pencerenin 
kenarmda bir muaD1D &zerine 
etilmif, yazı yazmakla meşgul 
olan mllhmel kıyafetli bir adama 
dikkat bile etmemifti. Ancak 
(Kalvia) in (idman) a cevap 
olarak: 

- Hayır, merak etmeyiniz, 
(Sikrid) 1 rabatm etmezsiniz. 
dedijinl lfittiii zaman pdB. 
Fakat Kaim Clevam ecliJorda: 

.a le • Ve bqlaJUUS 
mnda bahmmum. ÇIDld çok ki J ta!:n~bo ftkir '::bilelim. 

Sdald adına tapyan ortala ,.. , - ı.utfea otunmu teklifinizi 

Hrt, kaba ve her teJden fllphe ( Arkall ._ ) 

Mançuride 
/sgan Büyüyor 

Şangbay 14 - Mançuride 
yeni bir rejimin teeulls&ndenberi 
muhtelif taraftarda yeniden bir
çok haydutluk vak'alan bqg8a
termiftir. 

Bunun bir neticesi olarak 
Mançuri tebrinde isyan eden Çin 
ıaraizona oradaki Japon koman
damm lldDrmllf ve pb,i yajma 
etmiftir. Ayni zamanda Peyko ve 
Makdea ıebirleri civarına kadar 
Çin Jaimakerlerinhı yaklqarak 
ortabia talan ettikleri haber Ye
rilmektedlr. 

Diler taraftan Şarki Çin 
demiryolu hoynca tahfit edilmlt 
olan Çin lmttetlerinin de ı.,.an 
ettiii ve Japon lmnetlerinin 
bunlara kup yllrllclllderi bil
diriliyor. 

* Şangbay 14 - Maaçuride 
ayaklanan Çinlileı ........ 
arazi.. girerek elyevm Ş... • 
Şung'da bulunan prens Şey'ia 
hlldmiyeti altmdaki Erlubme 
tebrinl lf gal ve her tarafı yat
ma ettikleri bildiriliyor. Difer 
taraftan buradaki lmtiyuh mm
takada kıyam çakarmak maba-
dile bir feaat tertibi ketfolua-

IŞan-Kag-Çek 
Yine 
Başkumandan 

Naııkin 14 - Rayter Aju. 
nın bir muhabiri Marepl Şan
Kay-Çek le g&rllfmllftlr. Mare
pl, Çin hDkOmeti askeri mecli
ıinin riyaseti ile bllttba Çin u
kerlik meselelerinin mes'aHyetinl 
deruhde etmiye karar nrclilhd 
a6ylemiftir. 

Marepl, Çin bildimetlnia Maa
çuriye tedip kuvveti flllclermeJI 
dDfllnmedijini, çlbald o ..... 
nin Cemjyeti Abam tarafmdaa 
balleclilmell llamgeldttlal beyan 
etmiftir. 

1 dujana dair n.,,.._ haberi• 
tebip olunmaktadır. 

Cemiyeti Akv&IDID Maaçarl
ye glnderdiji tahkik komaiyoaa 
.,_ buraya plmlftir. 

'tonferans 
Peıtembe glnl aat 18 da 

Halk Evinde Dr, Abdullah Ce.
det Bey tarafından ( GIJatay 
Llboa ) ve eaerleri baklanda bir 
konferans Yerilecektir. 

... 11 

~914MUHAREBESIND~ 
Almanya Neden yenildi? 

Nakleden: 1f. -8- Yazan: Emil Ladoiı 

imparator Harp Halinde Bile Hususi 
İtiyatlarının Zerresini Dahi Feda. 

Etmek İstemiyordu 
Cephede kan ve ateş devam 1 çalışmıı ve g8zünQ bu fani din-

etmektedir. Bet milyon Alman yaya yino bir portatif karyolada 
askeri geride bulanan elli bet yummUftur. 
milyon vatandaşım kurtarmak Bu imperatorun torunu l1llla 
için kanını dökByor. zamanının manevralannda banyo 

Halbuki harbin ilAlu deni· talamlanna arkasında t&flchktan 
len imparator günilnll eski sonra timdi harp halinde de an-
ıatolan ziyaret etmekle vakit cak ptolapda her tlirll istirahat 
geçirdikten ve mükemmel bir de eıbabmın arasında yqamaktacbr 
yemek yedikten sonra şimdi ve bunun içindir ki amuml ka-
bir ıürü aarhofUD araunda çene rargih cepheden iki J1z kiJo. 
çalmakla meşguldür. Y anmdaki· metre geride kalmışhr. 
ler kendisine masal halini alan * 
harp bikiyeleri anlabyorlar. İmpuatorun harp eden mil-

Bu ID'ada telgrafla yeai ha· letine yaklafbi• zamanı ... da ol-
berler geliyor ve imparator zavalh mUfhu': 
takat eli ile bu telgrafa bizzat Kont Sturpbın habra defte. 
açabilmek için biitiha hayatında rinden birkaç aabr daha oka-
tecrllbe ede ede ketfedebildiii yalım: 
uaulü tatbike çalqıyor. "- Bannnr. beraber impara-

lfa. tor çok matı gWerea a.w. 
•BrilbeJ" de Alman tahrip vasıtasile Svuson maharebeailll 

mllfrezeleri kapı kapı dolaprak takip etmek imkAnmı bulmllf, 
bulabildikleri maden par~arlDI kahraman ukerlerİDİll mazaff. 
topluyorlarch.Almanyada her aile atiliflarla nud ilerlemekte ol-
mutfağım g5ıden geçiriyor, ec- duklanm g&m&ş, maharebeclea 
dattan kalma ne kadar balar sonra da onlan ve kamandaala-
veya maden Yana hepsini yaka- nru taltif etmif, gGtlalerini nl-
hyarak harp levazımı yapılmak pnlarla stlslemiftir." 
lbere ukerl idareye tevdi edi- Esuen İmparatonm bu nifan 
yordu. meselesine nekadar ehemmiyet 

Tam ha IU'ada imperator hu- verdiji ve bizzat kendiainiD bir 
... tnaltie .... .,...,. ..... ..... .... _..... __ --~ 
lllve ettirmek arzusuna kapıldı dar çocukça bir sevinç gesterditl 
ve Bnrbeldeld fİmendiler ida- malimdar. 
resine h'GIUll bir emirle slparif 
Yerdi. 

Şimdi bir de bu imparatorun 
btlyllk babasını dBştnllnlz. 0 
adam ki, o da bir imparatordur, 
fakat senelerce çalışmıı ve se
nelerce yorgua geçen btltlhl 
ıtmlerinhı gecelerini hep bir 
portatif karyolada dinlendirmeye 

* imparatoru& karakecliai ln,U-
tere idi. Blltthı kinine lngilt..,l 
hedef tutuyordu ve muharebeyi de 
bilhaua bir hanedan meael..& 
addediyordu. Bu m&na•betle 
açılan bir mllnakqa ana11nda 
yumruğunu pddetle &aOndeld 
masaya indlrmif ve bajlnmfb. 

(Arkam .ar) 

Radosta Türk Gençleri 
Bir Klüp Teşkil Ettiler 

1 - llleuı.ler._ sm.,....ı,. aaekte 'ldiri Allj Rlza, 2- Tlrk 
Kouoloılata katibi llelamet lllaffw Beyıer. S - T•• Zade saı.,... 

Ata, 5 - llGftG Hafız Ethem Efea41 

Radom ( 81181111) - S. A. M. KlllbGnOn açılma merasimi burada W 
Tlrk ve Ma.l&manlann DfJf'eli ve gllzel hirıBn geçirmelerine Yelile 
olclu. F ethl Pqa evkafmdan olan mt kalelile medre1ei Slleymanlye 
ve Slleymaniye camü aramada buluaan bol havah •• ıenif bir uha· 
ya malik olan Spor aabam mahalli hllktmet bayraldarile donatalmqb. 
Açablla merasiminde Cemiyet Reltl Kudal Zade Nazmi Beyle Takım 
Kaptana Halil Mehmet Be1 birer natuk llyliyerek alkıflanddar. Ga-
nin habrM1m teapit için fotolt'aflar çekilclL Mehmet Kamil 

• 
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Sayfa 11 

Bir Ölüniin Hatıra FJefterintlttt . 

HAİNLERİN İÇ vüzij .. 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 
HAİNLER, 

KAÇTIGINI 
VAHDETTİN1N DE İST ANBULDAN 

DUYUNCA ADETA SEVİNDİLER 
-28-

Rıza Tevfik, Kürt Zeynelabi· 
dinin sözünü doğru bulmakla 
beraber bu bahis üzerinde daha 
fazla konuşmayı muvafık gör
medi. Zaten, siyasi teşebbüsle
rinde (1) husrana uğradığı için 
canı ca sıkılıyordu. Yoldaşlarına 
dönuek izin diledi: 

- Ben kamarama çekiliyo
rum! lskenderiyede görüşürüz! 

Hoca Sabri ile Süleyman Şe
fik, onu takip ettiler. Konyalı 
Zeynellbidin bir manda gibi 
ıürüsünil ardına takh, ambara 
kapandı. K6prü üzerinden on
ların konuşmalarını gülüşmelerini 
Ye bazan da kızışmalarını ıeyreden 
ıiş kannlı kaptan, arkalarından 
bir kelime yollamışh: 

- Sefilleri ... 

Mısırda Nasıl Karşdandtlar? 
Vapur, lskenderiye nhbmma 

yanaıhğı vakit, aşağıda. ve yu
kanda bulunan firariler yine bir
letnıitlerdi. Gnlüşüyorlardı, pka
lqıyorlardı, istikbale ait keha-
netler Avunıyorlardı, lapanyada 
ptolar yapıp aabyorlardı. 

O tarihte MıSlr hUkümeti, 
bayraiımn rengini benllz yeşile 
~eTİrmemişti ve bu sebeple bizim 
bayrak, Mısır semalannda da 
dalgalanıyordu. Fakat firarıler, 
limandaki motörlerde, yatlarda 
Ye nhbmdaki binalar Ustünde 
nazlı nazlı titriyen o milll timsal 

ile alAkadar olmuyorlardı. Ayla 
yıldız, onlann kara gönllllerinde 

knçnk bir lem'a, küçük bir hararet 
uyandırmıyordu. Hepsinin gözü 

karada idi. Biran evvel gemiden 
çıkmak, yabancısı oldukları mem-

leketin sokaklarına dağılmak ve 
orada para ve ikbal yakalamak 
iştiyakile çırpınıyorlardı. Lakin 
kontrol işi, uzadıkça uzuyordu. 
Hele onların kağıtları bir türlü 
muamele görüp geri gelmiyordu. 
Öbür yolcuların pasaportlarını 
çarçabuk tetkik etmiş olan kon
trol memurları, firarilere ait lese
puelere el sürmekten iğreniyor
lar gibi tuhaf bir teenni gösteri
yorlardı. 

Rıza T cvfik, ıinirlenmiye baş
lamııtı. Bfitün yolcular çıktıkları 
halde kendilerinin alıkonulması 
herifin canını sıkmıştı. O sırada 
kaptan başgösterdi, güvertede 
kümelenen firarilerin yanma 1ak
laştı: 

- Bu güne kadar, dedi, la
. tanbulda kalaydmız şahane bir 
seyahat yapmak fırsatına kavu
facaktıruz? 

Rıu Tevfik, ahk alık, sordu: 
- Neden? 
- Efendiniz de bu sabah sa-

-Yuıtu. Galiba Maltaya gidiyor! 
Ve birdenbire sesi sertleşti: 
- Ben tarihçi değilim, hele 

Türk tarihini hiç bilmem, fakat 

ayle anlıyorum ki siz ve sizin 1 
gibi memle'ceti bırakıp savuşan 
efendini1, pek başfrn türlü yara
dılmış Türklersini?.. 

Rıza Tevfik. Vahdetlinin fir.a- l 
nıu tels:zle haber alıp şu garİ!J 

Hainler f skend_e_r-iy_e_li---J 

manındaki gemilerde dal
galanan ay yıldızlı Türk 
bayrağı ile alakadar bile 
olmuyorlardı. 

tarzda kendilerine müjdeleyen 
kaptana bazı şeyler sormak iste-

di. Efendileri ne suretle, ne gibi 
mecburiyetle savuşmuştu, yanında 

kimler vardı, yerine kim geçmişti 
lstanbulda ne vardı ?.. Bunları 
öğrenmek için sabırsızlanıyordu. 
Fakat kaptan, söyliyeceğini söy· 

lemiş ve yürüyüp gitmişti. Filo
zofun '4 Siyr, Maylord, EkselAps " 
gibi biribirini tutmıyan hitapları
nı işitmemiş gibi davranıyordu. 

Öbiirleri, telaşa düşmüş olan 
Fi • : ftan vak' ayı ogrenince 
ideta sevindiler, dünyanın meçhul 
bir köşesinde yeni bir saltanat 

kurmak hulyasına kapılıp tebessüm
ler teatisine giriıtiler. BelAhat· 
ten doğma bu yersiz sevinç içinde 
hiçbiri rıhbmda, bayii bir kala-

balık teşekkül etmekte olduğunu 
temyiz edemiyordu. Halbuki 
o kalabalık, tedirici olmakla 
beraber bariz bir çoğalışla ge• 
nifliyor, genişliyor ve gilrilltoliJ 
bir manzara halini alıyordu. 

Neden sonra Hoca S11brinin 
idraki uyandı, vapurun rıhtıma 
merbut merdivenine kadar uza .. 
nan kalabalığın bir mana ifade 
ettiğini sezdi ve arka.daşlanna 

gösterdi: 

- Rıhtımda gayritabiilik var. 
Acaba bizi karşılamaya mı gel
diler? 

Bir çoğu entarili ve bir kısmı 
da iyi giyimli olan yüzlerce 
lskenderiye çocuğu, yilzlerce 
Mısır yavrusu, rağbet gören bir 
filmi seyriçin toplanmış heyecanlı 
bir kOtle gibi nbhmın üstOnde kı
mıldanıyor, omuz omuza çarparak 
dalgalanıyor ve ağır ağır homur
danıyordu. içlerinden bir takımı, 
vapura çıkmak istiyorlardı, fakat 
merdiven b~ında duran polisle
rin mümanaatına uğruyorlardı. 

Riza Tevfik, o canla .ıne•celeri, 
o heyecanlı hamleleri görilr gör
mez bağırdı : 

- Yaşasın Mısırlılar 1 Bizi el 
iUtllnde götürecekler. Bu hllcu
mun başka mefhumu yoktur 1 

( Arkua nr) 

lrlanda Piyangosu 
Dtblen 14 - Bilyiik İrlanda 

piyangosu çekilmiye bqlamıştır. 
Bu piyangonun biletleri bUtiln 
dünyada &ablmışbr. Yeni bir 
takım milyonerlerin 
çıkmui bekleniyor. 

meydana 

Bulgaristanda Moratsryom 
Sofya, 14 - Bulgar kükümetl 

harici bilümum istikrazlara ait 

faizlerin tediyesini 15 marttan 
itibaren tehir etmiştir. 

~ 

insandan Daha Hassas 
Bir Makine Yapılmış 

-----
Bu Makine, Bir Mücrimin Kanının Res

mini Alıyor Ve Hüviyetini Gösteriyor 
insanların hergün bir parça 

daha inceleşen zckisı önünde 
milcrimleri kolayca meydana çı
karmak mürukün olmıyor. Meseli. 
Amerika gioi medeniyette pek 
ileri gitmit bir memlekette bile 
meşhur tayyareci Lindbergin 
oğlunu dağa kaldanyorlar da 
miicrimleri bulmak kolay olmıyor. 
Hele bugünkü fen vesaiti ile 
cürüm işliyenleri meydana çıkar· 
mak, ortada aarih bir iz ·_.e 
emare yokken kabahatlıyı ıeçip: 

- Sensin 1 demek adeta mu• 
hal gibi bir şey. Sonra ayrıca 

hir mücrimin yerine bir suçsuz 
ve masum insanı hapse atmak 
korku ve mesuliyeti de insanları 

düşündüriiyor. 
İşle bu mahzurların önüne 

geç r ek için bir çare bulun· 
muşlur. 

Bu ça,e, gayet büyük bir 
mikroskoptur. Bu mikroskopun 
altına konulan bir damla kan, 
o kanın mahiyetini, ait olduğu 
adam n irsi hiiviyet ve mahiyetini 
me,rdanı çıkarıyor. Bu alet, he
nii7 m·-1lıdut birkaç memleket 

Yeni keş/oluniln makinenin 
şek/ i budur 

adliye ve zabıtasında tatbik edil
mekte ve henüz tecrübe hudu
dunu aşmamış bulunmaktadır. 
Eğer ahnac.ık neticeler hakikatle 
tevafuk ederse az zamanda bütün 
dünyada tamim etmeli çok 
mOmkllndilr. 

-RAI -
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

15 Mart 932 Salı f 
latanbul- (1200 metre, 5 kilovatı · 

18 gramofon, 19,S Haf11. Burhan B. 
be)·eti tarafından alaturka kon.ier, 
20,5 gramofon ile epera parçalan, 21 
ikinci kJsım alaturka aaz, 22 or· 
kestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 19,45 aktam kanseri, 21, 15 ko
medi, 22,15 srün, apor ve •iyaset ile-
mi. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
19,40 eski beatekirların eaerleri, 20,40 
Pragdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
20 Berlinden naklen konser, 21 rad": 
yo için yazılmış bir küçük hikaye, 
21,45 keman konseri. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
20 orkestra, 20,30 konferans, 20,4S 
tarkı. 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kilovat 

19,55 radyo musahabesi, 22,50 Moa
kova otelinden naklen akıam korıscri. 

Roma - (441 metre, 75 ki ovat} 
20,05 gramofon, 20,45 Napoliden 
naklen hafıf konser, 22 Butterf r· 

Prag - C 488 metre, 120 l.i ov at) 
19,40 Brünodan nakil, 20,4S Dic Knoı-
pe operası. 

Viyana- ( 517 ınetre, 20 kilovat) 
19,4Sn·uhtelif lisanlarda gram of >n Ue 
,arkı, 22,10 giln haberleri, 22,25 ak-
9am konseri. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
19,30 operadan naklen Jano! Vitez 
operası. 

Var.şova- ( 1411 metre, 153 kilo
vat ) 19,35 gramofon, 19,45 radyo 
gazetesi, 20,15 Macar tarkıları. 22,50 
dans. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 ıiyıısiyat haberleri, 20,30 senfoni, 
22,20 Hamburgtan nakil. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programlaran Avrupaya ait 
olan kıamı vaaatl Avrupa aaaüne göre lanı.in. edilmişt:r. 
lıtanbul uatine tatbikı için Avrupada saat (12) oldu6 u 
zaman lstanbulda (l) e geldiği farzedi'melidl. 

Bir Kadını Evinde Ustura 

İle Boğazladılar 
(_ Bq tarafı 1 inci •aylada ) 
Üç gündenberi Elifin meyda

na çıkmadığını gören komşular 
şüphelenerek kapısım çalmış ve 
hiçbir ses alamamışlardır. 

Tahta aralıklarından baktık
ları zaman kapının arkasına iki 
büyük kiltük dayanmlf olduğunu, 
Elifin bir köşede uyur gibi dur
duğunu, fakat ses vermediğini 
hayretle görmüşlerdir. Bunun 
nzerine komşular zabıtaya müra
caat etmiş, zabıtanın müdahele
sile kapı açhrılmıştır. içeri giril
diği zaman IElifin ideti veçhilc 
yemenisini boğazının altından 
sararak yatmakta olduğu görül
m~tür. 

Kadın ş6yle düzeltilmek •e 
kaldırılmak istenmiş, bu sırada 
boğazının altından keskin bir 
ustura düşmüştür. Kadının bo-

ğazı ve göğaU kan içinde idi. 
Zabıta, bunun üı:erine evde ta
harriyat yapmış, girip çıkıldıi,TJna 
dair etrafta hiçbir iz bulama
mıştır. Esasen kapmın arkasında 
da iki büyük ki tiik dayalı ol
duğuna göre, oradan da girip 
çJkma imkanı yoktu. 

Vaziyet bu merkezde iken bazı 
şayıalar ve hapishanede bulunan 
Yusufun iddiası üzerine beş kişi 
tevkif edilmiş, fakat bunlardan 
ftçü serbest bırakılmıştır. Me\•kuf 
tutulanlar Hasa."1 ve Ahmet is
minde iki kişidir ve Yusufun 
akrabasındandırlar. Cinayetin, ya 

Yusufa olan düşmanlıktan, ya
hut ta kendisi veya kızına karşı 

beslenen kin nPticesinde işlendi
ği zannediFyor. 

IHSAN 

~~-------------·· ~------~~~ 

Amca Bey Albümü 
11 Akşam ,. refikimizin ma

ruf karikatüristi Cemal Nadir 
Bey, hemen kendisi kadar ma
ruf olan sevimli tipi Amca 
Beyin serili resimlerindeI! en 
güzellerini bir albümde top
lamıştır. Renkli ve zarif bir 
kapak içinde, pek temiz ba
sılan bu albümü karilerimize 
tavsiye ederiz. Fiati elli ku
ruştur. 

fotolra/ Ttılalill Kaponu 

TablaU.id lf ·n:ael& lat'yor• l t ı 

Cotoirafına11 5 adet k.apoıı ı • t>.r· 

ilkte ,tnderiıal~Foto}'r.,11111 •uy.a 

'abidit ve lad., edU u .. 

lıı .. , meıleı 
~cya ıan'a . .' 

H:uı,ıl ıuiillc.in 

cevabı / 

Foto ırai .n • t.&t 

e.ecu mı.' 

~-- ·-

Foıo1raf n k İJeıi3(),rnrufl.& •.' ı 

.. m .. ~.1b•l•iio•d•e•g•6n•d···r•e•b~.ır .......... .ıml 

KaçakCI Bir Kadm 
Gedikpaşada oturan Fatma 

Hanım kaçak tütün salarken 
yakalanmıştır. = ==» 

İstanbul Dördüncü icra Dai
resinden: Trabzonda Kireçhane 
kariyesinde 23 numaralı müf
rez tarla ve Souksu kariye
sinde Karlık mevkiinde bir 
bap hane ve Ayavasil mtthal
lesinde mağaza ve Kaya ma
hallesinde sıra mağazalar so
kağında bir bap dükkanı Em
lak ve Eytam Bankasından 
borç aldıkları 22060 lira mu
kabil" .de birinci derecede 
ipotek irae eyleyen Hacı Ali 
Hafız zade mahdumlanndan 
lbrahim Bey namma tastir 
kılman ödeme emri üzerine 
mumaileyhİD ikametgihında bu
lunmadığı gibi hali hazır ika· 
metgihı da meçhul bulunmuş 
olduğundan mebni ilAnen teb
ligat ifası karargir olmuş bu
lunduğuna tari: i ilandan iti
baren yirmi gün zarfında bir 
ilir.u.ı var İs~ 931 - 1010 nu
mara ile dair<") e müracaatla 
der:l "Y· n eylemesi aksi tak
dirde m ıamelat icraiyeye te-
\'e ıiül • c!ileceği ödeme emri 
ma 1• .. ın.ı k ıi l olmak iizcre 
Hane ı leblig t l ltır. C. 

.. 
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Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar HASAN KUVVET ŞURUBU 
verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 
hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Arapçasile Birlikte K~:~~!:~im 
Bllyiik Tllrk alimi Ce•det p .... ,. Hlısatl Kuraaly..Sel hul clofna eaerl terlfla 

mlkemmel clltlial 200 karuttuı. K•ymaldı klfrt •• alhn yaldıdı clltllal 
!IO k"'11ttur. Niiahalan udar. 

Hayah Hazreti Muhammet 
KaJ1D9tll ..-ta tekmill cUtb M bnqtur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Cdt119' M kmuftur. 

• 
Meşahiri islim M1~n:9er 

kuruıtur. Ba kitaplardan pQata Dcretl ahamadan rladerlllr. 

lıııı Merkezi: Tnrk Neıriyat Yurdudur. 4 

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdür
lüğünden: 

1 - idarenin Cihalidekl tamir atelyesine konacak olan mera
kibi kızağa çckmeğe mahsus İrgat, Elktro moUSr ve muktazi techi
zat keşfi mucibince pazarlıja vazedilmiştir. 

2 - Pazarlık 17 mart 9.12 pertembe güntl saat 14 te icra 
kılınacakbr. Taliplerin yilzde 7,5 teminatlarile birlikte Muhafua 
Müdürliiğünde hazır bulunmaları. 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
Maçkada Satılık Kıymetli Arsalar 

Maçkada Sillhhane karf1Sında halen Aile Bahçesi demekle 
maruf mahal zirde krokiai ıa.terildiği veçbile sekiz parçaya ifraz 
ve peşin para ile sablmak Dzere mllzayedeye vazedilmiıtir. Mü
zayede alenidir. lbaıe 7 • 4 - 932 tarihine mnsadif perşembe gtlnll 
saat on altıda icra edilecektir. 

Taliplerin ve daha fazla mal6mat almak isteyeulerin ıube
mize mtlracaatleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 

Ayrıca 
bir 

20.000 Liralık 
mükafat. 

Cilt •• sllarnl hutabldar llltehaaa• 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

1 Kalak, Botaa. Burua MOtehao"" 

1 o:.:.~~~~= ~~ç~t 
lıtanbal emrau zObnriye 

diıpanaeri Sertabibi 
Ankara caddeai ikdam Yurdu 

kaşiaıncla No. 71 

Çocuk haatahkJan mDteh ..... 

Dr. s·EMİRAMIS EKREM H. 
Beyotlu Mektep ıokak 

Tel.ı.. 8. O. tt'6 

Telefon : 2496 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agnl Iraklar iki lira 
Miras mes'eleleri Bir 

" Şelırll borçlar kanunu ,, ,, 
ikbal Kitaplıane•intle 

1 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
latanbul Dördüocü icra Da· 

iresinden : Tamamına 84000 
lira kıymet takdir edilen Be7-
oi1a11da Tetftkiye mahallninde 
Kitane caddesinde atik 29 
mllkerrer cedit 89 • 7 numaralı 
apartımanın tamamı : 

14 • 4 • 1932 tarihine milsa
dif perşembe öğleden sonra 
aaat 14ten 16ya kadar lstanbul 
icra Memurluğunda satılacaktır. 

Satış ıartnamesi 2 ·4-932 ta· 
rihinde divanhaneye talik oluna· 
cakhr.ArttırmaEmlik ve Eytam 
Bankası kanununa tavfikan bir 
defa olup en ziyade arttiranıo 
ilstilnde bırakılacaktır. Arttır
maya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi lizımdır. Ala
caklılann ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklanm ve hu
susile faiz ve masarife dair 
olan iddialarım illn tarihinden 

itibaren yirmi gtbı içinde bil
dirmeleri lizımdır. 

Aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alikadarların İcra ve 
lflAs kanununun 119 uncu mad
desine göre tevfiki hareket 
etmeleri llizumu ve müterakim 
vergi ve Belediye vakıf icaresi 
mlifteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
931 • 1017 dosya numaraıile 
memuriyetimize müracaatleri 
fJAn olunur. C. 

Dükkin açacaldann 
nazan dikkatine 

l.tanbalua en lflek muhiti olan 
Dl•anyolanda .... bqmda el1••m 
tfltüncil ve kırtaıiyeci dilkkinı 
acele devren .. blıktır. Talip 
olanların bir hafta zarhnda Divan• 
1olunda 174 No. Sami ıtriyat ve 
kırtallye mapzanna milracaatleri. 

lstanbul Dördlincü icra Me
murlutwıdan: Tamamına on 
bin lira kıymet takdir edilen 
Beyoğlunda F ındıkhda Pilrtelq 
Hasanefendi mahallesinde Vit
ne sokağında 15 numarah 
Necip Bey aparbmanmm tama
mı 14-4-1932 tarihine milsadif 
perşembe gllnü öğleden 10nra 
saat 14 ten 16 ya kadar lstan
bul icra Memurluğunda sahla· 
caktır.Satış şartnamesi 2-4-1932 
tarihinde divanhaneye talik 
olunacaktır. Artbrma Emlik 
ve Eytam Bankası kanununa 
tevfikan bir defa olup en ai
yade arttıramn &stlinde bara
kılacakbr. Artbrmaya İştirak 
için % 7 teminat akçesi IA-
11111cbr. Alacaldılana ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde bildirmeleri lAzımdır. 
aksi halde haldan tapu sicil
lile sabit olmayanlar ıabş be
delinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. AIAkadarlann icra ve 
lflis kanununun 119 uncu mad
desine giSre tevfiki hareket 
etmeleri lüzumu ve mUterakim 
vergi ve Belediye vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 
931 • 1014 dosya numarasile 
memuriyetimize mUracaatleri 
ilin olunur. C. 

I ' tl 1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 * ] 
Erkek ve kadın bademeler için imal ettirilecek 150 takım 

elbise maa serpUf ve manto kapalı zarfla mftnakasaya konmUfhu'. 
Talip olanlar prtname ve tafsilit almak için bergln Levazım 
MDdOrlGğilne ve ihale gtlnü olan 17 • 3- 932 perpmbe günll de 
191 lira 50 kuruş teminat makbuz veya mektubu ile saat on bep 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

Yeni mevsim için almak ihtiyacında bulunduğunuz 

KOSTOM veya PARDESONOZO 
Bulmak için 

Bütün mağazaları dolaşmak lüzumsuzdur. 
Galata'da Karaköyde kiin meşhur 

EKSELSIOB 
Büyük Elbise Fabrikaları 

En müntehap ve son moda çeşitlerini 
en ucuz fiatlerle satmaktadır. 

TEDIY ATTA TESHiL AT 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden : 
Tamamı ( 5696 ) artın (76) santim terbünde buluan Mah

mutpqada Hobyar mahallelinde Hocah•m sokaj1nda atik (13) 
cedit 2,4,6 numaralarla murakkam mukaddema konak anua 
elyevm halı yıkama mahallini• Kadutroca mahltilen Evkaf n•••na 
tesbit edilen ( 2520 ) hisse itibarile (720) hissesi Ablmak lzere 
( 15 - mart - tm ) taribbaclea ltibarea ( 16 - .._ - 9a2 ) 
tarihine kadar mtıddetle ve kapalı zarf usulile mtlzayedeye vuo-

lunmuştur. ihalesi ( 16 • nisan • 932 ) tarihine mllsadif camutell 
günlldOr. Talip olanlar (477) lira nakit pey akçesi makbuzu veya 
o miktar banka kefaletnameaile teklif mektubunu J•Tmtl ihale 
olan cumartesi günil saat on beşe kadar lıtanbul Evkaf Mlldllriyeti 
binasında mllteşekkil idare EncOmenine tevdi eylemeleri ilb olunur. 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Silivrikapı haricinde BezmiAlem Valde Yakfından çitflik ve 

tarlalar tarihi ihaleden itibaren 934 - senesi eylôl gayeaine kadar 
kiraya verilecektir. Mnzayedesi 29 mart 932 salı gOntl saat on 
darde kadardır. Talip olanlann ve prtnameyi okumak uzusancla 
bulunanlann yevmi mezkôrda veyahut daha evvel l.tanbul Evkaf 
Miidüriyetinde Orman ve Arazii Vakfiye idaresine miiracaat 

eylemeleri liizumu illa olunur. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
·.ıymeti Muhammenesi 

L 448 
Tamamı 128 •l'flll terbiinde bulunan Aksarayda Kovacıdede 

mahallesinde Asiyehoca sokağında 12 No. ile murakkam ananın 
tamamı satılmak Ozere 20 glln milddetle ilin vazedilmiştir. Talibi 
olanlar 31 mart 932 marbna milsadif perşembe giinü saat on 
beşte kıymetinin yllzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesile bir
likte Istanbul Evkaf Müdllriyeti binasında Mahl6llt kalemine 
müracaattan ilin olunur. 

lstanbul BankU1ndan: \ " KURTULUŞ ,, 
Biçki ve dikit dersanesi Maarif 
vekiletinden musaddak mildiresl 

Mm. PAPAZYAN 
Haftaaan d3rt rllalerlade. Ghde it 

ıaat teclriaatla Uç •1 sarfmda mlkem-
melen 8fretlr. Ve maarif mUdGrl1etlndu 
muaaddak dlplom alar •erir. ferlkl1 Tr 
pelstU Papuyaa apartnu111 No. 116 

NiHnın ikinci cumarteıi ıiinO 
ıaat ( 14) le biaaedaran heyeti umu• 
miyeal aureti adiyede içtima edece• 
tinden müzakerata ittirak etmek 
üzere li\)kal (50) hisaeye malik 
hiasedaranm yevmil içtimadan bir 
hafta evveline kadar ( Mahmut Pa
tada Abut Ef. han No 22 banka· 

Doğum ve .kadın ba.•talıldan mıu ) mOraca:ıtla duhuliye varakası 
miitelıauuı almaları ilin olunur. Ruınamel mü- BAYGINLIGA.ÇARPINTIYA 

NEVROL CEMAL D o K T o R ıakerat: 
1 - 1931 ıeneai heaabatınm tet• . 

Hüseyı· n Naşit kiki, tasdiki ve Mecliıl idarenin 
ibraaı. 

Hastalarını Tnrbe kBrflSlnda 2 _ Müddeti hitam bulan Mecliıi 
eski Hililiahmer binuandaki idare azalarının Y"rine yeniden aıa 
muayenehaneainde berg'1n ağ- intihabı ve hakkı huzurlarının tayini. 
leden ıonra kabul etmektedir. 3 _ Bir murakıp tayinl ve Gere· 
Telefoa laL 22.82" ···-·--···--•r lWil1 .... jtL; 

EMSALSiZ BİR SİNiR İLACIDIR 

S• Poata Matb ... ı 

Sahipleri' Ali Ekrem, Selim Ra,., 

Hepi,-& ••••• wt. ..... 


