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Nankör 
Bir Zorba 
Yakalandı 

Aliiye ( HuıUll ) - Cirenli 

ahalisinden ve Koca oğullarından 

Çatal Mustafa kimsesiz: bir ço

cuktur. Büyük kardeşinin oğlu 

bu çocuğu bllyiltür. Geçen sene 
evlendirir. Ve ayn bir eve çıka- · 

rJr. Fakat Mustafa tenbeldir. Ça
lıımak istemez ve bilnetice karı

sını beslemez. Yengesinden zorla 

ı:ahire alm1ya kalkar. Alamayınca 
işi z:ora bindirir, kadına mükem

mel bir dayak atar. Akşam eve 

gelen amcazade, karısının dayak 

yediğini öğrenince kan başına 

sıçrar, nankör adamın evine ko

şar ve çiftesile yere serer. Şim· 

di, yakalanmış, adliyededir. 

M. ASIM 
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1Matbuat 
===- Kanununda - Varidat 155 Milyon 

Kabine Bütçe lşile _Çok Meşguldür, 
Yann Fırkada Münakaşalar Olacak 

Ankara, 21 ( Hususi ) - Kabinenin detiteceti, 
iımet Paıanan imfa ettiti ve edeceti hakkında 
çıkarılan taftalar diln resmen tekzip edllmitti. 

Bi:ızat Baınkil lımet Pat• da beyanatta bulunarak 

bu ,ayiaların yalan oldutunu, kabinenin ve kendi
sinin btif. etmek niyetinde bulunmadıtını kat'i 

bir ifade ile aöyledi. Kabine timdiki halde mali 
itlerle ve bithuaa 932 bGtçesinin muvazenesini 
temin meselesile hararetli ıurette ıneıruldur. 

Başvekil ile Maliye Vekili bütçe meselesi etra· ı 
fanda daimi temaa halindedir. Yaran Halk Fırkası 
ırupu içtima edecek Te malt komisyonun hazırla. 

dıtı rapor milnakata edilecektir. içtimada Komiıyon 

Reisi HHan Fehmi Beyle Maliye ve lkbaat Vekil
lerinin mühim izahat verecekleri tahmin ediliyor. 

Yeni sene bütçesinin 150 - 155 milyon lira arasında 
tHpİti İmklnları buJunmut lfİbidlr, 

Ankara, 21 (Hususi) - Maliye Veklleti yeni 

bir Nakliyat Vergisi projesi hazırlamiıtır. Bu 

projeye göre otomobil, otobüs, kamyon, kam· 

yonet gibi zatülhareke nakil vesaitinden 5, 

10 ve 20 lira arasında vergi alınacaktır. 

ı (Başvekilin Beyanatını 3 üncü Sayfada Okuyun J 
u=======-=======:=================~ 

Tadilat 
Ankara, 21 (Hususi) - Ma~ 

buat Kanununun bir maddesinia 
tadili hakkında yeni bir kanma 
layihası hazırlanmış, Meclise Ye-

rilmiftir. Tadil edilen madde 
51 inci maddedir. Yeni IAyihaya 

göre bu maddeye 16yle bir fıkra 
ilAve edilmektedir: 

"Kez:alik yabancı bir mem-
leketin ve bu kanunun birinci mad
desi tarifine dahil olan bilumum 
matbuaların Türkiyeye ıokuJmue 
ve dağılması icra Vekilleri bey .. 
ti kararile menolunabilir.,, 

Dahiliye Vekili Geliyor 
Ankara, 21 (Hususi) - Dahili

ye Vekili Şükrü Kaya B. bazı hu
susi işlerile meşgul olmak ilzere 
bu akşam lstanbula gidecektir. 

Yunanistan Bir Morator
yoma Doğru Gidiyor 

50 Kişi Denizde 
Bursa Vapuruna Yolcu Gö

türen Motör Devrildi 
Evreniye 19 (Hususi) - Dün 

lstanbula gitmek nzere Aban• 
önllne i'elen Bursa Yapuruna yol· 
cu nakleden Şevki reisin motörü, 
muvazenesi bozularak devrilmiı, 
içinde bulunan takriben elli kiıi 
denize d6k0lmliftllr. 

Sındırgı Ahalisi Bir 
Arıyor Doktor 

Tüccarın Kısa Vadeli Hariç Borçlarını 
Taksite Raptedecekler 

Marsilganın golca faaligetini k•ntllsine c•llı•decell blldlril•11 
Pir• limanı 

Atina 17 ( Huıuıt ) - Patlak 
vermek üzere bulunan ıiyul buh
ranı doğuran mali buhran, gnn 
geçtikçe ağırlığım arttırıyor • 
Drahminin mütemadi bir surette 
sukutu bu vaziyeti daha bariz bir 

surette tazyik ediyor. Hariç ile 
muameleıl olan tüccar fana vazi· 
yete düıtll Bunu . nazarı dikkate 
alan Ticaret Odası bazı tedbirler 
dliflindll. 

( Devamı 8 inci aayfada) 

Seyrisef ain Taif el erinden 
Dört Kaçakçı 

Dön limanda bir kaçakçılık 
olmuş, yapanlar yakalanmıılardır. 1 -
Hadise şudur: 

Evvelki giln lskenderiyeden 
limanımıza gelen Ege vapurunun 
tayfalarından Memiı oğlu Hasan, 

Harun oğlu Nuhla diğer iki ar· 
kadaşmm deniz:de boı bir kayık
ta eğlendikleri görülmüştUr. 

Fakat derhRI sahilden indiri· 
len dit- w motör cllmleaini 
toplamııbr. Leblllhamt nOfusça 
zayiat yoktur. 

YUNUS NADi 

Toprak Bayramı 
21 mart gllnllntl bntnn millet· 

ler toprak bayramı olarak kabul 
etmişlerdir. Bu sebeple bugün 
memleketimizde ve dünyanın her 
şehrinde toprak bayramı tesit 
edilecek, ağaçlar dikilecektir. 
lstanbula gelince, bugün Vali 
Muhiddin Beyin riyaseti altında 
Halkala Ziraat Mektebinde me• 
raaim yapılacaktır. 

Server Cemal 
Beyin Cenazesi 

Marsilya Baıkonsoloıu mer
hum Server Cemal Beyin cena• 
zesi bu sabah Teofil Gotye va· 
purile limanımıza getirilmiıtir. 
Cenaze merasimle defnedilecektir. 

Kaçak Mahkumlar 

Bu eğlenceyi manasız bulan 
Ri.isumat memurları bir motorla 
kayığa yan::ışmışlar ve şüphelen
dikleri dört tayfayı motora alarak 
muayene etmiye başlamışlardır. 
Bunlardan Memiş oğlu Hasan ve 
Harun oğlu Nuhun elbiselerinin 
altına ipekli kumaşlar sardıkları 
göriilmüş, derhal yakalanmıılar· 

Tıbbı Adliden Kaçanlann 
ikisi De Yakalandı 
Müşahede edilerek rapor ve· 

rilmek üzere tıbbı adliye gönde· 
rilen 15 sene mahkfımf arın• 
dan Cindo lsmail ve sekiz 
seneye mahklm şofCSr Recep 
isminde iki kiıi evvelki 
gece hademe Salih Ef. ye hücum 
ederek müesseseden kaçmışlardır. 
Cindo lsmail dün akşama doğru 
yakalanmıştır. Şoför Recep ise 
ortalıktan kaybolmuş, fakat dün 
gece Beyoğlunun Papağan barın· 
da içki içtiği haber almmış' ır. 
Polis memurları Bara gelmişler, 
kendisini yakalamak istemiş
lerdir. Recep memurlara bı
çak çekerek hücum etmiş ve 
muavin Avni efendinin kaputunu 
yırtmış, ayni zamanda kanunlara 

• ve yüksek şahsiyetlere küfiir et· 
Afahkemege verilen kaçakçılar mek cür'etinde de bulunmuştur. 

dır. Kaçakçılar ihtiaaı mahkeme· 
Iİne verilmiılerdir. 

Fakat polisler kendisini kask. vrak 
yakalamıtlardır. 

Öyle Bir Doktor Ki İlaçlarile Onlara 
Heran Ölümü Hatırlatmasın 

...,,. . 

Sındırıı doktorıutıın ilt!çlarını nrd1lı d•/nl •mPat tezbrel•rl 

Sındırgı, 18 (Husul) - Siz 1 bilmezsiniz. Fakat bunu, bir de 
fstanbuldakiler ve diier bOyiik geliniz, bize aorunuz. 
tehirde oturanlar elbette ki dok· Muhasebe (80), Belediye (50), 
torsuzluğun ne demek oldutunu ( Dnamı 8 inci sayfada ) 

Nevgork Gibi Medeni Bir Şehirde ... 

Liodbergin bir çocuğu daha olursa böyle aezecekl 
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Don Tal<ılan Hay-
vanlar Karşısında Bir Mektep 

iı.ınir Belediyesi, aokak:art 11Jl••d•• •• 
pislikten kurtarmak için dl- 11'.l u uru 
şünmü'.ş, taşmmıJ, nihayet IA I d • • 
beygirlere ve umumiyetle na- zıe ıldı 
kil bayYanlanaa birer don •• • 
gi ydirmiye karar vermiş. Bu .. ~a~ıkoy Kız Orta Mekte~ı 
garip kararın halkta doğurdu- Muduru Atıfet Hamm Maarif 
ğ'u ilhama öğrenmek maks . Vekaleti tarafından azledilerek 
le dün daı.ı kimselerle i"Örüş- yerine Üsküdar Orta Mektebi 
tük. Bize dediler kf: Müdürü Feridun Bey tayin olun· * muştur. Yapbğımız tahkikata gö-

Şerlf Bey (Beyazıt Dibeklieaml ıokak 9) re bu tebeddülün sebebi şudur: 
- İzmir Belediyesinin hay- Atıfet Hanım, mektebin erkek 

vanlara don giydirmesi fikri ga· muallimlerinden birinin talebeler· 
rip ve tuhaf olmakla beraber le Jaubalilikte bulunduğu hakkm-
şehrin temizliği ve tnhhati endi- da Vekalete şikayette bulunmuş, 
şesinden doğmuş bir fikir olduğu 

ı bu şikayet üzerine muallime iş· 
için takdire şayandır. zmir Bele· 
diyesi ayni .zamanda yere tükür- ten el çektirilmiştir. Halbuki Ma-
meyi ve duvar diplerine abdest arif Vekaleti Müfettişi Umumileri 
bozmayı da şiddetle menetmiştir. tarafından yapılan tahkikat neti· 
Ve bu işin önüne geçmek üzere cesinde muallime atfolunan lau· 
olduğu söyleniyor. lstanbulda balilik iddiasının varit olmadığı 
beygir azdır. Hayvanların karnma görülmüş, bilakis Atıfet1 Hanımın 
şişe ve kıçına torba bağlam1ya çok yolsuz hareket ettiği tesbit 
lüzum yoktur. Fakat bir sabah e.dilmiştir. Bunun üzerine Abfet 
kalkıp ta meseli şu Divanyolun- Hamın vazifesinden alınmıştır. 
daki caddenin duvar diplerinde 
baksanız türli1 renkte rutubet 
görürsünüz. Bunlar hep tükrUk 
balgam ve emsali pisliktir. 1nsan 
iğrenmeden geçemez. Sonra bun
lar kuruyarak havaya karışıyor. 
Bizim Belediyemiz ve halkımız da 
şu tükrükle bir mücadeleye baş
lasalar nekadar iyi olur. .. 

AH Bey (Beyoğlu Caddetkeblı 112) 

- Medeniyet ilerliyen mem
leketlerde garip garip şeyler dü-
şünülür ve bulunur. Onun için 
Amerikaya garibeler diyarı der· 
ler. Bizde de yavaş yavaş hunlar 
görülmiye ve işitilmiye başladı. 
lzmir Belediyesi sokaklara gübu~· 
den kurtarmak için beygirlere 
don giydirecekmiş. Tecrübesini 
de yapmış. Ne yalan söyliyeyim 
ben hunu çok tuhaf buldum. lz
mi1' Belediyesi hayvanlara torba 
takarken başlarına da birer me
mur koymalıdır. Çlinki beygirler 
çok hassas ve huysuz olurlar. 
Bacaklarının arasında torba sal· 
lanan beygir her halde çifteler 
şahlanır ve sonra da ürkerek ka
çar ve balkın hayatım tehlik~ye 
sokar. İşle bundan dolayı ben bu 
fikrin tatbik kabiliyeti olmadığı
na ve halkın huzuru namına da 
bundan vazgeçilmesi lranaatmda
yım. 

Kıskançhk Yüzünden .. 
İbrahim isminde bir zat, dün 

Beyazat havuzu yanında bir is-
kemleye oturmakta olan zevcesi 
Münevver Hanımı bıçakla tehli
keli surette yaralamı~r. Sebebi 
kıskançl1 ktır. 

Mızıkçılık 
Oduncular Ve Hammallar 
Arasında ihtilaf Çıktı 

iskelelere gelen kömür, odun 
gemilerini boşaltmak yüzünden 

gemi sahipleri ve oduncularla 
bammallar arasında ihtilaf çıkmış-

tır. Bu yüzden Beşik:taşta bulu
nan odun tacirleri belediyeye 
müracaat ederek hammallar hak
kında şikayette bulunmuşlardır. 
Hammallar iskelelere gelen odun-

lan ancak kendilerinin boşalta-
t>ileceklerini, hariçten tedarik edi· 
lecek hamallann ve gemi tayfa
lannın boşaltma işini yapamıya· 

caklanm, oduncular ise istedik
leri gibi hareket edeceklerini 
söylemektedirler. 

Mezbahanın 

idare Meclisi 
Verilen malumata göre, Bele

diye Karaağaç mezbahasında 
bazı idari tad.ilit icrasına karar 
vermiştir. Bu karar mezbaha ida
re meclisinin ilgası şeklindedir. 

T ahkikatımıza göre mezbaha
nın İdare meclisi kaldırılacak, 
mezbaha doğrudan doğruya Be
lediye iktisat Müdürlüğü lara
fmdan idare edilecektir. Fakat 
kararın ne ıaman tatbik mevki
ine konulacağı şimdiden tesbit 
edif memi~tir. 

Son Posla'nın Resimli Hikayesi: 

1 M. Troçkinin Seyahati 
Bir Mesele Oldu 

Çekoslovakya ya Gidebilmek İçin Burada 
Bir Kefil Bırakmak Mecburiyetindedir 

Sabık Rus Şuraları Harbiye 
Komiseri Troçki Yoldaş, bugün
lerde Çekoslovakyaya gidiyor. Da
ha evvel kaydettiğimiz ve üç ay 
gibi kısa bir zaman sürecek olan 
bu seyahat meselesi, hiç te kolay 
halledilememiştir. Ortaya çıkan 

müşkülat, Troçki Yoldaşın pasa
portunu vize eden Çekoslovakya 
konsoloshanesinin ileri sürdüğü 
bazı şartları Troçki Yoldaş ka
bul ettikten sonradır ki pasaportu 
vize edilmiştir. Knnsoloshanenin 
ileri· sürdüğü ıartlar şunlardır: 

1- Üç ay sonra Çekoslovak
yadan Türkiyeye dönmek için 
Türkiyeden serbest bir pasaport 
almak. 

2 - Aile efradından birini 
burada bırakmak ve bir nevi 
dönüş kefaleti temin etmek. 

Fidanlık 

Troçki Yoldaşın Çek hüku
metine bu teminatı vermesi için 
.zevcesinin burada kalması zaru· 
ret kespetmiştir. 

Keadisile beraber oğlu, kızı 
ve katibi gidecektir. 

T roçki Bir Kaza Geçirdi 
Geçenki fırtınada balık avla· 

mak üzere yeni aldığı motörlü 
kayığile denize açılan Troçki Yol
daş ile beraberinde bulunanlar, 
mühimce bir tehlike atlatmışlar
dır. Denize açıldıktan sonra fır

tmanm çıkmasile vaziyetleri miiş· 
külleşmiş, bu sırada, motör de 
bozulunca vaziyet büsbütün ne· 
zaket kesbetmiştir. Troçki Yoldaş 
ve beraberindekiler yirmi dört 
saat deniz üzerinde çalkandıktan 
sonra adaya dönebilmişlerdir. 

Bardaki Cinayet 
Belediye Tarafından 30 Dün Ağır Cezada Şahitler 

Bin Fidan Getirildi Dinlendi 

Belediye tarafından büyükde
re çayırında tesis edilen meyve 
fidanlığının kirizme işleri bitmiş
tir, müessese müdürlüğü Malatya, 
Kastamoni, Tokat, Edirne, ve 
Bursa Vilayetlerinden çeşit çe
şit Kayısı, şeftali, armut, kiraz, 
vişne, ayva fidanları getirterek 
dikmiştir, şimdiye kadar getirilen 
fidanların miktarı 3a hini müte
ca vizdir. Fidanlıkta yapılacak üç 
büyük kuyudan birisinin açtl.ına

sına başlanmıştır. Fidanlakta ya
pılacak ahırlar, gübrelik. ve ens· 
titü binasının münakasası iki gün 
sonra yapılacakhr. 

KAhya Mahk Qm Oldu 
Eminönü Hamallar Kahyası 

Osman Reis bir hamala işindeo 
çıkararak mağduriyetine sebep 
olduğu için dün üçüocü Cezada 
bir ay hapse, 30 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Afyon Yükseliyor 
Borsada afyon fiah muntaza

man yükselmektedir. Dün on bu-
çuk liradan bir miktar Karabisar 
malı sabJmıştır. 

Bir miiddet evvel Papağan 
bannda kokain tesirile öldüğü 
iddia edilen Sofyamn muhake
mesine devam edilmiştir. Morg, 
raporuna göre Sofyanın midesin
deki ifrazatın tahlil neticesinde 
fazla küulden başka birşey bu
lunmamıştır~ Fazla küulden kalbe 
zaaf gelmiş, küulden tesemmüm 
vaki olmuştur. Azerbeycanh bir 
doktor ve ressam Çallı lbrahim 
Bey ıahit olarak dinlenmiştir. 
Hadise esnasında barda bulunan 
Çallı İbrahim B. hadisatı hikaye 
etmiştir. Hadisede maznun olan 
Burbaneddioin tahliyesi talepleri 
reddedilmiş, mevkufen muhake
mesine devam edilmesine karar 
verilmiştir. 

Askeri Fabrikalar 
Askeri Fabrikaların hariçten 

hususi siparişler kabul etmesi için 
bütçeye 50 bin liralık mütedavil •er
maye konu!acakhr. 

Yerli Likörler 
Müskirat İnhisar idaresi hariçten 

mühim miktarda Hk8r siparişi al· 
mı,tır. 

Günün Tarihi 
·-------

Habeş Elçisi 
Gazi Hz. Tarafından 

Kabul Edildi 
Ankara, 20 - Habeş lmpenıtoru 

tarafından Gaz i Hazretlerine g-öocfe· 
rilen nameyi takdime memur fev• 
kaJade murahhas M. ZeUaka cenap· 
lan dün Ga.ıi Hz. tarafmdan kabul 
edilmiştir. 

Akşam Hariciye! Vekili tarafından 
M. Zellaka şerefine bir ziyafet ve· 
rilmiştir. 

lzmirda Zelzele 
Dün h:mirdc kısa bir zeh:ele 

olmuştur. Nüfus zayiat ve hasaratl 
yoktur. 

Tren Tarifesi Değişiyar 
Ankara - Haydarp aşa tren hare• 

ket tarifesi 1 mavıs tan itibaren deği~ 
fecekt r. Ankaradan akşam 6,30 da 

kalkan tren 6,42 <la kalkacal<, atesi 
aabah 9,55 te Haydarpaşaya vdııl 
olacaktır. Hay darpa'ladan akşam 

6 da kalkacak, ertesi sabah onda 
Ankaraya g elecekt!r. Muhtelit katar 
11 de kalkarken 12,25 te kalkacaktır. 

Muhiddin Bey An-
karadan Geldi 
Vali Muhiddin B. dün Ankarada" 

i ebrimize dönmüştür. Anka r adaki 
temasları hakkında Vaü B. şu ma• 
lümatı vermektedir• 

- Otobü!I imtiyazı meselesinin 
tetkiki devam e diyor. lmtiyazm Be• 
lediye tarafından elektrik şi .-ketine 
devri hakkmda henüz bir kar ar yok• 
tur. Mecidiye köyünün Belediye hu• 
dutlan dahilin"' alınması me.sdcsi de 
Vekiletin sorduğu bir auale cevap 
verilmek suretile hallolundu. 

Belçika Sefiri 
Yeni Br,Jçika sefiri M. Raymon 

cenapları da dün Gazi Hazretlerine 
ıtimatnaı:nelilİni takcii m etmiştir. 

Dolttor Horhoruni Efendi 
Çocuğunu di.işürnıekle ma~nun 

Fudeva Hanım dün Ağır Çezada 16 
ay, düşüren doktor Horboruni Efendi 
de 10 ay hapse mahküm e<lihnif'" 
lerdir. 

Bugün evruz 
Bugün eski martın dokuzu oldu .. 

ğu için Nevruzdur. Bu mün~sebetl• 

lraıılılar bugünü tesit etmektedir. 
Iran konrıo!oıbanesindc de merasi.111 
yapılacaktır. 

Sanayi Erbabı Toplandı 
Milli Sanayi Birliği azası dün bit 

toplanb yaparak kendilerini alaka~ 

dar eden yeni kanun layihaları etra• 
fında müdavele yapmışlardır. Bil
haasa muafiyetlerin ilğaıı meselesi 
etrafınd~ görüşülmüştür. 

Kahirede Bomba 
Londra 20 - Kahireden bil

dirildiğine göre Başvekilin evi~ 
nin yoluna konan bir bomba, 
Zafran sarayından sefirlerin ziya· 
fetinden dönen Sıtkı Paşanın av
detinden bir kaç dakika evvel 
patlamışbr. Hiç bir hasar olma
mıştır. Geçen sene bu kabil sui
kestlara iştirak eden 17kişi tevkif 
edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Süt Banyosu 

( 
1 

1 : Kom.şu - .Hasan Bey, Avrupada 

para insana nefer yapbrmıyor ... 1 
2 : Komşu - Zenginler banyo tene

!:e.;ini:ı içine süt doldururlar, öyie banyo 
yaparlarmış. 

3 : Komşu - Biz içecek süt bula
mıyonız. Acaba bizde de süt banyosu 
ya?an var mı ? 1 

4: Ha.san Bey - Olmaz 
komşu ? Sürü ile var ; Bizde 
roplar süt banyosu yapıy<.ırLu 1 

olur ınu, 
de mik-
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Her gün 
İktısadi 
Derdin 
Çaresi 

...._ ______ Cevdet Salih --

-2-
İkbsadi buhran denildiği za· 

rnan biz şunu anlıyoruz: 
Birincisi - Memleket dahi

linde alış verişin 1 durgunluğu; 
İkincisi - Memleket malları-

nın hariçte istediğimiz kadar 
nıUşteri bulamaması. 

Şimdi bunları izah edelim: 
Zirai ve sınai faaliyet ve ti· 

cari alış veriş neden durgundur? 
Bunun sebebi nedir? 

BugiinkU durgunluğun iki se
bebi vardır: 

Birincisi - Halkta kudreti 
iştiraiyenin azalması, 

ikincisi - lhracabn noktan· 
lığı dır. 

( 1) Halkta i~tira kudreti ne
den azalmıştır? Ve bunu azaltan 
kimdir? 

Halkta iştira kudretini azal
tan, ve gün geçtikçe onu 
daha aşağı dereceye indiren 
nıaişeti umumiyedeki pahalılıktır. 

Şimdi şu suali sorcaksımz: 
Maişeti umumiyede ki pahalı

jığı yapan ( yani halkın kudreti 
iştiraiyesini azaltan) kimdir? Hü
kumet bütçesi midir? Başkaları
bııdır. 

Bu sualin cevabı şudur ı 
Maişeti umumiyedeki pahalı· 

lığı yapan, çok az miktarda hll· 
humet, ve fakat büvük mikyasta 
hlikfımet haricindeki iktısadt 
unsurlardır. 

Bu unsurlar ~unlardır: (1) 
Vilayet bütçeleri, (2) Belediye 
bütçeleri (3) Tütün İnhisan. (4) 
liman inhisarı, (5) Şimendiferler, 
(6) Seyrisefain, (7) Ziraat Banka· 
•ı, (8) Esbabı emlak, (9) Hide-
bıata umumiye şirketleri, (10) 
Şeker fabrikaları, (il) Otomobil 
ve otobüs tarifeleri (12) Mektep 
ticretleri. 

Bu 12 milessese hergün doğ
rudan doğruya veya bilvasıta 
bizim iştira kudretimizi azaltıyor· 
lar. Çünki bu 12 unsurun tar· 
hettikleri resimler, ncretler, tari
feler ve fiatler halkın ve müstah· 
silin ücretlerile mütesavi ve mü· 
tevazi olmadığından ve bu 
müsavatsızlık hergün daha 
fazlalaşbğından terazinin halk 
tarafı her gün biraz daha 
düşmekte, hergün biraz daha 
kudreti iştiraiyeler azalmaktadır 
Ve gün geçtikçe bu fark müte· 
rnadiyen çoğalmaktadır. 

iki sene evveline kadar mem· 
leket bu farkı hissetmiyordu . 
( 60] kuruşa şeker, ( 35) kuruşa 
gaz, (10) lira yol parası, mezbaha 
tesnıi, tütün, müskirat, fazla liman 
fİmendifer ve vapurların ağır 
tarifeleri, Ziraat Bankasının fa· 
izleri, esbabı emlakin yüksek ki
taları, hidematı umumiye şirket
lerinin tahammülü kıran tarifeleri 
Vesaire vesaire.. Hep hafif geli
)'ordu. Çünki o zaman buğday(20) 
kuruşa, afyon ( 42 ) liraya, tiftik 
( 270 ) kuruşa, zeytinyağı toptan 
( 90 ) kuruşa ve diğer istihsal 
ll:ıallarımız hep pahalı fiatle satı
lıyordu. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bazı hisler, anenik kadar 
zehirlidir. Kızınca kızarır, korkunca 
aaçlarımız dimdik olur. TeesaGr 
iştehamııa kaçırır. 

2 - Ban şeyler de dimağımızı 

zehirler. Bedbini, nevmidi, di

mağı zehirler ve bizi hareketten 
alı kor. 

._ Zehirli Hisler ._ 

3- Ne olursa olsun batınızı dlk, 
dimağınızı çevik tutunuz. Muvaffaki
yetin onda dokuzu vücut ve dimatı 

bu zehirlerdt!n maaun bulundurmakla 
mümkündür. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

1500 Kadar İnhisar Memuru 
Tzaminat Alacak 

~~~~~~~~~~~---~~~--~~~~'---~-

Ankara 21 (Hususi) - inhisar idarelerinde ya- 1 
pılacak tasfiye hakkındaki kanunun ikinci müza
keresi bir kaç gün içinde yapılacak ve kanuu 
mer'iyet mevkiine girecektir. Bu kanunun (müteka
itlere İnhisar idarelerinde memuriyet verilmemesi) şek· 
lindeki maddenin tadili için ikinci müzakere 
esnasında bir teklif yapılacağı anlaşılmaktadır. 
Esasen böyle bir maddenin teşkilata esas iye 
kanununa muhalif olduğu da ileri sürülmektedir. 
Yeni kanun tatbik mevkiine girdikten sonra devlet 
tarafından idare olunan lnhisarların muhasabe 
Hukuk müşavirliği, memurin, Sahş. Teftiş, nşaati 

şubeleri, mUbayaat komic;yonları ve vezne kısımlar• 
birleştirilecektir. 

Bu tevhit ameliyesi neticesi olarak ( 1000) ili 
( 1500) memurun açıkta kalacağı anlaşılmaktadır. 

Bunlara kanunda yazılı olan ikramiyeler derhal 
verilecektir. Yapılan bir tetkika göre Tütün inhisarı 
hükümete geçtiği zaman iki bin kadar memuru 

bulunuyordu. Bugün bu <lairenin memur adedi yedi 
bini mUtecavizdir. Diğer inhisarlarda bugün cem'an 

iki bin kadar memur vardır. Tasfiye işine maU 
senenin bidayeti olan 1 haziranda başlanacaktır. 

M. V enizelos İngiltereden Borç 
Para Alamazsa istifa Edecek 

Atina, 21 ( A.A. ) - Akşam 

gazetelerine nazaran dün Pariste 

Yunan murahhaslarile mülakatta 

bulunmuş olan lngiliz bankeri 

Mister Hambre, Yunanistanın 

istemiş olduğu iki buçuk 

milyon lngiliz liralık avansın 

Matbaalar 
Devlet Matbaası Müstakil 

Olarak Kalacak 
Ankara, 21 (Hususi) - Yeni 

sene Maarif bütçesinde Devlet 
matbaasına müstakil bir şekil 
verilmekt.edir. Fakat devlete ait 
diğer matbaalar tevhit edilmiş 
ve bu iş için biitçeye 40 bin Jira 
tahsisat konmuştur. Haziran ni· 
hayetinde bütün matbaalar tevhit 
edilmiş olacak ve Devlet Matba· 
ası Ankaraya nakledilecektir. 

Atinada Grev TeşebbiisU 
Atina 29 - Fors ve T raksi

yon ismindeki lngiliz - Yunan 
kumpanyası memurin ve müstah· 
deminine yol verilmiş olduğundan 
tramvay amelesi grev ilanına 
karar vermiştir. Grevin tarihi 
tespit edilmemiştir. Maamafih 
amele sabahleyin vazifesi başına 
gelmiş saat 11 de bütün tramvay 
ve otobüsler işlemiye başlamıştır. 

bir kısmını acilen tesviye etmeği 

kabul ettiği takdirde M. Venize

losun iktidar mevkiinde kalması 

ve bu suretle 1 Nisan ve l Ha· 

ziran tarihlerinde tediyesi icap 

eden harici teahhütlerini eda et
mek imkanını bulması ihtimal 

\f aponya 
Çin Teklifini 
Kabul Etti 

Tokyo, 21 (A.A) - Japon 
hükumetinin Çindeki Japon elçi· 
sinin Şanghayda bir mütareke 
akdine dair olarak yapmış oldu
ğu teklifleri tetkik ettikten sonra 
Japon kuvvetlerinin imtiyaz mın· 
takasından çekilmesin mutazam· 
mın meşkuk ve gayri kabili ka· 
bul bulunan tekliften maada di
ğerlerini kabul eylemiş olduğu 
söylenmektedir. 

Şanghay, 20 - Çin ve Ja· 
pon murahhasları, Fransız, İngi· 
liz, Amerika ve İtalya elçilerinin 
huzurunda bir içtima aktetmiştir. 
Sir Mil Lampsona göre müzake
reler müsait bir neticeye var· 
mışbr. Cemiyeti Akvam tahkik 
komisyonu reisi Lort Litton, Ja
pon bahriye erkinile görüş
müştür. 

dahilindedir. 
Atina, 2 t (A. A) - Halen 

mevcut lbubranın halli için de~ 
piş edilen muhtemel çareler 
arasında liberallerin iştirak ve 
himayesile bir Mihalakopulos ka
binesinin tesis edilmesi de dahil 
bulunmaktadır. 

J Bir Şebeke 
İzmirde Tömbeki Kaçıran 

Dört Kişi Tutuldu 
Umir 21 ( Hususi ) - Zabıta 

bir Yahudi çocuğunda iki paket 

tönbeki bulmuş, tetkikat netice
- sinde bu çocuğun bir şebekeye 

dahil olduğu anlaşılmıştır. 

Zabıta Acem Hüseyin, Acem 
Mustafa, Çeşmeli Hasan ve lştipli 
Hasan İsminde dört kaçakçıdan 
mürekkep olan bu şebekeyi ya
kalamış, mühim miktarda kaçak 
tömbeki müsadere edilmiştir. 

Hariciye Vekilinin izahatı 
Ankara, 21 ( Hususi )- Halk 

Fırkası Grupunun dünkü içti
maında Hariciye Vekili son sey· 
yahatleri etrafında izahat ver
miştir. 

. Fakat şimdi mçmleketin bu ~ r . 
tarıfelere tahammülü kalmamaya : İSTER İSTER İNANMA! aşladı. İşte bunun içindir ki 
balkın kudreti iştiraiyesi gitgide 
llilldı. 

l V c işte buhran buradan baş· 
ıyor. 

Şimdi bu buhran nasıl izale 
olunur? Halkın iştira kudreti na;•I iade olunur? Bu (12) unsura 
l aaliyet sahası tekrar nasıl açı-
abilir? Bunları gelecek yazımda 
•nlatmıya çalışacağım. 

İnhisar kal'unu münasebeUle Büyük Millet Mecli: 
sinde cereyan eden müzakerelerden bir iki fıkra: 

"Refik Şevket B. - Bu kanunun tatbikinden ne 
tasarruf edeceğin izi tahmin ediyorsunuz? 

Rana B. - Bu kanunu tatbik ederken gördüğüm 
faydl\ şudur: Kadrolar küçülünciye kadar vazifeıini 
iyi görmiyenleri vazife başında tutmak mecburiyetin· 
den kurtulmak. 

Ahmet Ihsan B. - inhisar memurlarının tasfiyesi 
bir temizleme ameliyeıidir. Bu odaları dolduran ve 
işe yaramayan efendileri Vekllet oradan kaldıracak 
ve kendilerine bir miktar ikramiye verecektir. 

Besim Atalay B. - Bu işe yıuamıyan adamları 
neden doldurmuşlar? Kim doldurmuş, bunlar neye 
mes'ul olmuyor? 

Vekil - işe yaramaz bir takf m adamlar doldurul
muştur, demedim, işe yaramıyanlar vardır, demedim." 

iSTER iNAN, /STER iNAN.MAi 

.:>ayta 3 

Sözün Kısası 

Her 
Tarafta 
Poker ._ _________ P. S. ---

Sıvasta çıkan " Kızılırmak " 
gazetesinin başmakalesinden şu 
satırlan beraber okuyalım: 

" Arbk o bale geldik ki poker 
oynanmadık mahalle kabveıi, sokak 
gaz:noaıu kalmadı. Evvelleri kibar 
alemine mah•us bildigimiz pokeri, 
bugün mahalle kahvelerinde oynamı• 
yan otuz lira maqlı memur, aylıklı 
toför, üç beı yüz lira ıermayeli ea• 
naf. bugün ne oldutu ve yann ne 
olacatı kestirilemiyen tüccar, hiç 
kimse kalmadı. 

" Floş ruvayal, floı, kare Ful 
sözlerini Pariıli bir züppe tinıile 
ve Franaız edaıile söylemiyen ek
mekçi çıratı, berber kaıfa.ı kalmadı. 
"Padökart,, derken " r ., harfini "t,, 
gibl boğazının içinde boj'mıyan mu
lizım, muallim kalmadı. 

"Hele bu oyunculuk hayatında 6yle 
terakki merhaleleri aştık ki arbk 
altmışaltı, iskambil, fanti, köy ahırla
rında bile oynanmıyor." 

Şişli ve Kadıköy salonlann
dan Kangal, yahut ta Ulaş köyle
rinin ahırlarına varıncıya kadar 
Türkiyenin her bucağında poker 
oynanıyor. 

Ben şahsi eğlencelerde bir 
muktesit kadar, bir doktor 
kadar, bir ablak hocası kadar 
mutaassıp değilim ; nihayet mef· 
kure ile hayat arasındaki mU~a
sebetlerin inişlerine çıkışlarına 
karşı inat ve ısrann bir dereceye 

kadar faydasız olduğunu biliyorum. 
Fakat bir dereceye kadar. 
Dünyanın her tarafında poker 

oynanır; yalnız bazı müptelilar 
ve manyaklar istisna edilirse, her 
kes, beynine muhtaç olduğu de
ğişikliği vermek için, ruhuna 
basit gayeli ihtirasların tadını 

vermek için kumar oynar: Gününde, 
saatinde ve bir ölçll dahilinde. 

Kumar bizden en kıymetli 
iki şeyimizi istiyor: Vakit vo 
para. Yapılacak işlerimize göre 
vaktimiz, ihtiyaçlarımıza göre 
paramız pek azdır. Bunu diifll• 
nünce poker salgınını bir düı· 

man istilAsı kadar tehlikeli görllrüm. 
Unutmıyalım ki medeni mem• 

leketlerde poker masası olan bir 
evin koskocaman bir de kütüp
hanesi vardır. Boş vakitlerin 
yeğine meşgalesi hiçbir mem
lekette kumar değildir. 

İkhsadt inkişafımızı talih 
oyunlanndan bekliyecek olur
sak, bir dilşman soluğu, bizi 
iskambil kdğıtlan gibi demmeğe 
klfi gelebilir. Mustatil şekilde, 
küçücük bir mukavva parçasının 
bu kadar tehlikeli olmasına mani 
yoktur, diyeceğim geliyor. 

Başvekilin Beyanah 
Ankara, 20 (A.A.)- Başvekil 

ismet Pş. Hz. Anadolu Ajansına 
şu beyanatta bulunmuştur : 

"-Son günlerde benim hiikn
metten çekileceğim hakkında veya 
bazı vekillerin çekilmeleri suretile 
kabinede tahavvül vukubiılacağı· 
na dair şayialar olduğunu bazı 
mütbuat neşriyatından anlıyorum. 

Vatandaşlanmı ve Türkiye 
Cümhuriyeti hükömetile alakadar 
olanları tatmin için söylemiye 
lüzum görürüm ki. benim hükü· 
met riyasetinden çekilmemi icap 
ettirecek hiç bir sebep ve zaru• 
ret yoktur. Bllyük Millet Meclisi· 
nin itimadına ve Reisicümhur 
Hazretlerile daima hemfikir 
bulunmakhğıma istinaden beyan 
ederim ki, memleket ve mille
timize ve vüs'umun azami hiz-

metini ifaya bilitereddilt ve nefsime 
büyük itimadımla devam edeceğim . 

Kabine arkadaşlarımdan hiç 
birinin dahi bugün en müş
kül meseleler karşısında kal· 
nuş olsalar da benden aynlmala-

rını icar .. ettirecek bir sebep yoktur. 
Hi ıimet, Büyük Millet Mec

lisile tam temas ve müşterek çalış· 
ma halinde bulunarak idealimiz 
olan preasiplerin tahakkuku için 
alemşiimul müşkülat karşısında 
dahi mutlaka muvaffak olmıya 
azim bir haleti ruhiyede ve sar· 
sılmaz imandadır. Bunu, bir 
i ~minanla beyan ederim.,. 
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Kulağımıza Çalınanlar . 

Sap-Kasap 
Şair İsmail Safa merhumun 

mukayyet kafiye merakı ma
lumdur. 

Bir gün, Geclikpaşadaki evi
ne gitmek için arabaya biner, 
Sokağın köşesine aelince ara
bacıya emir verir. 

- Şuraya sap! 
Arabaci bu emri iyice duy-

maz: 
• Taşkasap • mı? diye 

aorar. 
Bo mukayyet kafiye, Safamn 

o kadar hoıuna gider ki lıemen 
kalıblıayı basar: 

- Pek lll, haydi, ıl\r Tq
bsaba. .. 

Diye bağırır. 
)#. 

Bir Tehdit 
Nurullah Beyte Ertuğrul Muh

ıin Beye atfedilen Te türlil türlil 
ıekillerdc anlablan bir hkra 
Yarmış. Geçen glliı de bize bu 
fıkrayı ıöylc bir tekilde aıılattıJar. 

Aktör, muharririn yazdığı bir 
makaleye • bermutat· fena hat
de kızmış, kOplere 'binmiş: 

- Ben o Nurullabı görilraem, 
vallahi da, billahi de, tallahi de 
tepeliyeceğim, demiş, 

Bu tehdit muharririn kulağı
na kadar gelir ve tesirini yapar : 
Nurullah Bey sokaklarda endi
ıe ile für'llmiye başlar, her 
adım baflnda bu akt&re tesadüf 
etmek korkusile etrafmı:ı bakınır, 
yiirümesiıd ıqınr •• ıtınlerce 
uap içinde kalır. 

Nihayet. bir ıtın, Dartılbeda
yie gider, akt&il r&-mek iater, 
yuuna çıkar : 

- Allah qlana döY de bu 
azaptan kurtulayım 1 diye ba-

tım• 

Manisa Vilayeti BUtçesl 
Manisa, i 9 (A.A) - Viliyet 

Umumi Meclisi mesaisini ikmal 
ederek dağılmqbr. Meclis Maarif 
blitçesini son celıesinde 313,310 
lira olarak tesbit ve kabul eyle
miştir. Kfiylnlerin kendi emekle
rile meydana getirdikleri mektep
ler için muallim kadrosuna 30ki~i 
ilave yapılmı~br. Bu auretle mu
allim kadrosu 403 n bulmuıtur. 
Vilayet bütçesinin Yaridat ve 
masrafı 230 bin olarak teabit 
olunmu~ur. 

Bir Sultan 
Tahtından 
Vazgeçti 

Bağdat ( Husus! ) - Maıkat 
ıultanı Timur bin ~eysal oilu 
ve veliahti prens Sait namına 
ıultanlıktan vazgeçmiş ve istifa
sım Meşayih heyetine vermiştir. 
Bu istifada, son zamanlarda 
lranla Irak arasında arap kabile
lerinin ittifakı yiiztinden çıkan 
bir ihtilafın kokusu sezilmektedir. 

Binlerce Kilo 
Kaçak Esrar 
Yakalandı 

Berut (Hususl) GOmrOk 
memurları Sar limana önilnde bir 
motörlc esrar kaçınldığını haber 
almışlar ve takip etmişlerdir. Ka
çakçılarla memurlar arasınde de
nizde bir müsademe başlamış 
ve nihayet kaçakçılar teslim ol
maya mecbur kalmışlardır. Motör-
de (2l) sandık içinde (2400) kilo 
lcaç t cwa bulunmuştur. Kaçak
çı\, L ı (.Sr n Mı.sıra götürecek
Jcriı ı SÖ} !emişlerdir. 

· SON POSTA 

• 

Vana Hiç Gittiniz Mi? 
Tanrı Misafirinin En Çok Rağbet Ve 

• 
iltifat Gördüğü Yer Orasıdır 

Van (Husu
ai ) - Şark mın
takamızda ehem
miyetli bir hudut 
TilAyeti olan 
Van, tarihi töh
reti itibarile de 
müstesna bir 
mevkii haizdir. 
VilAyet umumi 

hetileye bir ziraat 
memleketi ad
dolunabilir. Baş
lıca mahsulAb 
buğday, arpa, 
çavdar, darı, 
bakla, fasulya 

membaı gibidir. 
Memleketin en 

uzak köşesinde 
hudut bekliyen 
ıehrimizde ken
di varlığile mtlte• 
nasip bir ictimal 
hayat olduğunu 

söylersem hiç 
şaşmayınız. Bu· 
rada bir de ti-

yatro kumpanya
sı vardır ki gilzel 
ve eğlenceli tem· 
ıiller vermek ıu-

ve mercimek gi-
bi hububatbr. ., dı l ~ . . 
A h ran a gapı an an Jabrıkasının küşat merasımı 
yrıca av ay-

retile bize neı' e
li demler geçir
tiyor. Van ahali
si çok nazik ve 

vanab noktasından da zengin bir 
istihsal memleketidir. 

Burada her sene mnhim mik
tarda sansar ve diğer kürk hay
•anatı derisi tedarik edilerek 
harice gönderilir. 

Bu suretle memlekete az de
nemiyecek derecede bir para 
girer. Vil&yetin umumi nilfusu 
75,300 kişi kadardı. Bu miktann 
39,500 kişisi erkek ve miiteba
kisi kadındır. VilAyet merkezi 
olan phrimizin nlifusu 11,800 
erkek ve 10,600 kadın olmak 
Ozere 22,500 kadardır. 

Akşehirde 
Dağları Bağ 
Yapıyorlar 

Akıehir, ( Hususi } - Sehrl
mizde aon senelerde bağcılığa 

çok ehemmiyet verilmektedir. 
Geçen 't'e evvelki •eneler (Ucuz
luk) namile maruf dağların her 
tarafını ahali bağ yapb. Bu sene 
de usandıncl kışın artık uzaklaş
bğım haber Teren güzel ve açık 
havaların ytiz göstermesinden 
bilistifade blıtUn halk Çobankaya 
ismi verilen dağın elverişli ma
hallerini bağ yapmıya başlamıt· 
lardır. Bu vesile ile işsiz kalan 
birçok amelelerde çalı,mak fır
ıahnı bulmakta ve nafakalannı 
temin etmektedirler. 

Aksarayda 
Muhiti Teessüre Sevkeden 

Bir Ölüm 
Aksaray (Huıusi) - Kuaba· 

mu eşrahodan Hae1 GUlşam 
Efendinin kerimesi Muallim Sul-

tan • Hanım hamlini vazedeceği 
esnada ameliyat ihtiyacile karşı· 
laşmışbr. Mütebasııı bir operator 
bulunmadığı için vaziyetin mlls-

taceliyeti karşısında memleket 
hastahanesi baş hekimi Tahsin 
Bey tarafından ameliyat mecbu
riyeti hasıl olmuştur. Fakat bu 
ameliyeden sonra hastanın fazla 
kan zayı ettiği görülmüş, Yeha
met gösteren neticenin bertaraf 
edilmesi maksadile Sultan Hanım 
Konyaya zötürülmüştür. Ancak· 

Şehrimizde oturan halk ek
ıeriyetlc ticaret sahasında meş
gul olmaktadır. Köylülerimiz çok 
çalışkandır. Ekmeğini taştan çı· 
karacak kabiliyete malik olan 
Van köylüleri, kanaat ve faaliyeti 
biribirine mezcetmenin sımna er-

miştir. Van manzara itibarile kendi
ıine mahsus bir cazibeye ma
liktir. Fakat geniş Van göliinün 
zengin ve rengin varlığı, şehri-

' 

kibardır. Misafir ıçın canını 
ve malını feda etmek onun ezeli 
ve ebedl zevkidir. 

Fakat bütün bu tafsilAttan 
sonra şunu da kaydedeyim ki 
şehir imar edilmiye şiddetle 
muhtaçhr. Burada birçok ha
rap yerlere tesadüf edersiniz. 
Ümidimiz tudur ki günün birinde 

mizin bedii manzarasını bir kat daha 
arttırmaktadır. Tabiatin bu man-

bayırkar bir insan eli burasını tezyin 
ve imara gayret edecektir. 

Şehirde, bütün civar köylerin 
ihtiyacına kAfi gelecek ıekilde 
bir un fabrikası faaliyet halin· i takaya bulunmaz bir hediyesi 

olan gölOmüz, hayat ve hareket 

Afyonda 
Köylülerin 
Gecesi 

Afyonkarahisar Halk Evinde 
( kay gecesi ) ismile bir top
lantı tertip edilmiştir. 27 martta 
yapılacak olan bu içtimada köy· 
lerden şehre gelmiş olan köylü
lerle faydalı konuşmalar yapala
raktır. Bilhassa köylülerin ihti
yaçları tespit olunarak temini 
çareleri araştırılacaktır. 

Kapatılan Randevu Evi 
Gönan ( Hususi ) - Burada 

Kurtuluş mahallesinde bir ran
devu evi işletildiği haber alınmış 
jandarmalar tarafından kapatıl
mış ve cürmü meşhut halinde 
birkaç kişi yakalanarak takibata 
başlanılmışbr. 

EIAzizde Himayei Etfal 
Elaziz, ( Hususi ) - Himayei 

Etfal Cemiyetinin şehrimiz mer
kezi senelik kongresini belediye
de aktetmiştir. 

Kongrede heyeti merkeziyenin 
raporu okunmuş ve kabul olun
muıtur. 

Edirnede Hapishane 
Edime, (Hususi) - Şehrimiz· 

de umumi bir hapishane yapılma
ıı hakkında esaslı kararlar veril
diği anlaşılmaktadır. Civar kasa
ba ve ıehirlerdeki mahktlmların 
da bu hapishaneye gönderileceği 
ve projelerinin yakında hazırlana
cağı öğrenilmektedir. 

orada da tedavi mümkün olama
mış ve Sultan Hanım vefat etmiş
tir. Bu vefat muhitimizde derin 
bir teessüre aebep olmuştur. 

ô. z. 

dedir. N. Y. 

1 
Bitliste 

Mart Günleri Çok 
Tuhaftır 

Bitlis (Hususi) - Buradan 
mart günleri çok tuhaf geçiyor. 
Akşam olunca kar yağmıya baş
lıyor ve sabaha kadar devam 
ediyor. Fakat sabahleyin tekrar 
güneş açarak ortalık berrak bir 
renge bürünüyor. Sabahleyin 
ağaçlara bakarsanız dallara biriken 
karlar ıhk güneşin hayat veren 

ışığı içinde bahar manzarası yaratır. 
Artık sebzeye hasret kaldık. 

Taze sebzelere mayıstan evvel 
kavuşamıyacağız. Bazen Siirtten 
az miktarda sebze geliyor. Diğer 
gıda maddelerı mebzul miktarda 
mevcuttur. 

Bartın da 
Dağlarda Eriyen Karlar 

Dereyi Yükseltti 
Bartında son günlerde havalar 

dllzelmiş ve güzel gitmiye bllf"' 
lamışbr. Hararetin bu tekilde 
yükselmesi üzerine civar dağlar
daki karlar eriyerek dereye dö
külmektedir. Bunun neticesi ola
rak Bartın deresinin seviyeai 
oldukça yükselmiştir. Bu yük-
selme dört buçuk metreden faz
ladır. Bir feyezan tehlikesinden 
korkulmaktadır. 

Adanada Menenjit 
Adanada salgın tehlikesi 

gösteren menenjit hastalı~ına karoı 
açılan mlicadelenin büyük faydası 
görülmüştür. Bu cilmleden olarak 
bütnn talebelere ve menenjit çıkan 

, mahalleler halkına aşı tatbik 
edilmiştir. 

Mut 21 

l Ev Doktoru 

Yaz 
Nezlesi, 

Mevsim ilkbahara giriyor. Şill' 
di ve daha yaz başlarında bir 
nevi nezle görlilUr ki garp ıncoı• 
leketJerine buna kuru ot nezleıi 
de derler. Oralarda bu, bazı çi· 
çek ve otların basıl ettiği tozdan 
meydana gelir. Bizde ise, mn\1'" 
miyetJe ihtiyatsızlık ve üşlimekten 
olur. 

Arazı - Sıcak mevsimdt 
göriilen bir nezledir. Buruada 
tiddetli kaşıntı hissedilir, sık, sık 
aksırmalar olur ve burun seyJiJtı 
çok kuvvetlidir. Göz yaşarnıaları 
da bu hastalığın başlıca arazın· 
dandır. Sıcak ve ziya hastalığın 
tiddetini arttırır. Gece karanlıjı 
ve ferah gölgelikler hastaya sil• 
kUn verir. 

Bu nezlenin diğer bir nevi de 
göğüs sıkıntısı ve gaeiyan tevJit 
eder. 

Hastalığın segri - Bu har 
talık umumiyetle alta hafta kadıt 
ıllrer. Fakat her sene, ayni mev· 
ıim ve tarihte tekerrür edebilir. 

Bu has alığa en ziyade mÜI'" 
tait olanlar asabi ve artritik 
vilcutlardır. Bu asabiyet ve artrİ'" 
tizm irsi olursa hastalığa kabili• 
yet te o nisb~tte fazladır. 

Tedauisi - Artritizme karşı 
tatbik edilen bütün ttdavi bunı 
da tatbik edilir. Yani tuzdan, 
elqi ıeylerden hardal ve etten 
kaçmak icap eder. Ayrıca bu 
nezleye karşı aşı veıa serum da 
tatbik edilir. 

• T f • - Asabi bir hasta• 
l.S erı lıktır. Eski insanlar 

bu hastalığı sadece kadın ve kadim 
cümlei tenasüliyesile alakadar add• 

derlerdi. Başlıca arazı. 

1 - 1htilaçli buhranlar, nı~ 
vakkat felç, takallüs, titreme. 
marazi ve hissi arzular. 

Bu buhranlar telkın aayesinde 
tevlit edilebildiği gibi yine telkin 
ıayesinde önUne geçilP.bilir. 

2 - Telkin tesir etmiye• 
illeri. 

T11da•f!i - İsterikler daha 
ziyade dimağ hastalan olduldarı 

için onlarm biraz da müstehcene 
kaçan tavıı hareketlerine müsa• 
maha ile muamele eden muhitten 
ve alelumum bulundukları seınt• 
ten başka bir yere nakledilme• 
leri lazımdır. Bir hastahanede 
tecrit edilmeleri de eyi netice 
verebilir. Fal<at bunların bir ara
da bulundurulınamaları da şart .. 
br. Bu hastaların ipnotizma ile 
de tedavisi yapılmaktadır. 

Fakat bazı mütehassıslar bu 
tan tedavinin aleyhindedirler. 
Sinirleri yatıştırmak için bromür· 
lü illçların da zarar verdiği iddia 
edilmektedir. İskriden kurtulmak 
biraz da bizzat hastanın arzusu· 

na bağlıdır. Birçok tecriibeler 
bu neticeyi vermiştir. Telkin v• 
idman. bu sahada muvaffakıyet 
temin eden iki v sıtadır. Bu gi· 

bi hastalara elektrik tedavisi d• 
yapılır. 

jf. 

Liverpul BUyllk Al Yarışı 
Londra 18 (Hususi) - Pren• 

Dögal ile ka:dec;i Prens Jorj bu 
aabah tayyarelerile Livcrpula 
gitmişler ve büvük milli yanştn 
hazır bulunmuşlardır. Bu yarışa 
otuz altı beygir iştirak etmiş, 
ancak dokuzu tamamlamıştır. 

Birinci Forbra, ikinci Agre
ment, üçüncü Şavu Goylin'dir. 
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Siyaset Alemi BABİC:I TELGRAFLAR Gönül İşleri 

Hindistan 
Mücadelesi 
Çetin leşti 

Hindistanda Mücadele Çetinleşti 
Almanyada Hala intihap Mücadelesi 

Bir Kadının 
Kıymeti 
Nedir? 

Bir erkeğin kıymetini 6lçmek 
hiçbir zaman akla gelmemiştır. 
Fakat bu cemiyette kadının kıy• 
meti para ile ölçülmü~ ve oııun 
bir meta gibi muamele görme~ine 
müsaade edilmiştir. 

Bombay 20 - Vali ile Hint 

tacirleri arasındaki mtizakeratın 

akamete uğraması nzerine, ka

bine erklnından iki zat, işlerde 
hisıl olan durgunluğa bir niha· 

yet vereeek tedbirlerin ne ıerait 
altında ittihazı mümkün olduğunu 
tetkik için Bombaya gidecektir. 

Merkezi 
Avrupanın 
• 
Iktısadiyatı 

r· 
l 
ı Bir kızla evlenmiye talip olu

nuz. Ailesi sizden muayyen bit 
ağırlık ister. Sonra ev eşyası ge
tirmenizi, kıza birçok kıymetli 
hediyerlu vermenizi bekler. 
O ailenin nazarında kızla· 
nnm muayyen bir kıymeU 
vardır, bpkı evlerinin bir kıyme
ti olduğu gibt Siz bu kıymetten 
duı:ı bir ağırlık ve hediye teklif 
ederseniz kızlarını vermekten 
vazgeçerler. 

Borsaların, bilhassa pamuk 
borsasının imtiyazlannı istirdat 

etmek düşünülen tetbirler ara· 

ıındadır. Buna rağmen ticaret 
mahafili boykotaj hareketini kır

mak için hükümctin giriştiği mü
cadeleye karşı tanı bir kayıtsız· 

bk göstermektedir. Umumi ame

le grevleri, Gandinin ihtilal ha· 

reketleri için yeni bir unsur teş

kil etmektedir. Liman işinde ça• 

bşan binlerce amele işini bırak• 

mıştır. 

Bükreş 20 - Gazeteler, Al
manya ile Romanya araslndaki 
ticaret mukavelesinin, Lehistamn 
zaranm mucip olacağı için Ro
manya hükümetinin nazarı dikka
tının celbedildiğini haber ver
mektedirler. Romanyamn arpa 
ve mıaın, Alman piyasasıodn 
Lehistamn buğday ve mısınna 
rekabet edecektir. 

Bu mukavele Rusya Ye Arjan
tinin de muhalefetine maruz kal· 
mışbr. Almanya, Romanya arpa
sı •thali rüsumunu %50 ve Ro
manya mısırı ithal rüsumunu %60 
tenzil etmektedir. Bükreş hüku
meti henüz Bcrline cellap ler
memiştit. 

Son A Jman lntihnbatıncla Hiller nrıtkunrı söglerktJ:a 

Yahut kannızdan aynlmak 
arzusundasınız. Mahkeme si"i ka· 
dının kıymeti nibetindeı bir xarar 
ve ziyan vermiye mahkum eder. 

Kadımn kıymetini ölçeı ken 
elimizdeki miyar nedir bilmiyo
rum. Fakat ben bunu, eski za• 
mandan kalma kötü bir kanaatin 
bili devam eden bir tezahürl 
addediyorum. Vaktile kadın sa• 

Bu hareket Madras limanına 

ıirayet etmiştir. Demiryollan 
amelesinin de grev yapacağı 

söylenmektedir. Ücretlerinin ten

zili greve sebebi olarak g6steril
mekte ise de, bunun asıl ıebebi 

Gandinin tahri!ditıdır. lngiltere, 
trenlerin işlemesini temin için 
Hintli - Avrupalı melezlere mes
leki malümab vermiye hazırlan-

aıaktad:r. lngiliz mamulih olup 
Hint mamulab gibi gösterilen 
bir paket, Gandinin men• 
s:ıpları ve gönüllüleri tara· 

fından yakılmışhr. Bu hadise gö
nlillülerin piyasadaki mamulab 

ne kaaar inceden inceye tetkik 
ettiğini göstermektedir. Üç sene
denberi yerli mensucatı himaye 
eden tarife ilga edilecektir. Hint 

iplik müesseseleri, tarifenin ilga• 
sına karşı çelin bir mukavemete 
hazırlanmaktadır. Kongreciler 
yeni bir propaganda devresi aç· 
mı.şiardır. 

Bunlar, gönüllülere Oç renkli 

elbise giydirmekte, elbiselerde 

kongrenin boykotaj programı 

Berlin, 20 - Arjantin tara· 
fından, Arjantin buğdayına karşı 
Rur kömürünün mübadelesioe 
dair teklifler yapıldığı söylenmek
tedir. Gazeteler, bu teklifin şüp
he ve tereddütle karş·landığım, 
kömüre karşı kahve mübadelesi
ne ait teşebbüslerin akamete uğ· 
ramış olduğunu hahrlatmaktad r
lar, bu projenin kabulü ihtimali 
pek azdır. 

Sırbistan da 
• 
işsizlik 

Belgrat, 20 - jozenis maden 
fabrikalarında işler durmut, 
l 0,000 amele işsiz kalm~tır. 

Alman Segrisef a
in Kampanyaları
na Yardım 

Berlin 2\l - Hükumet Hapag , 
ve Mardötşer ismindeki iki bn
yük Seyrisefain kumpanyasının 

vaıivetini kurtarmak için 70 mil· 
yon marka kadar kredi açılma· 
amı tasvip etmiştir. 

1spanya Sabık f e\'kalade 
Mahkeme Reisi Hasta 

Amerikaya 
Borçlar 
Verilmezse 

Nevyork, 20 - Ayan aıasın
sından 1\1. Glas borçlar mesele
sine temns ederek, eğer Avru· 
pal lar para veremeyiz derlerse 
tabii bunun için harp edecek 
değiliz,, demiştir. 

Fransız 
Bankası 

Reisi Öldü 
Paris 20 - Fransa Bankası 

Reisi M. Rene Lederik 70 yaşın· 
1"1 olduğu halde vefat etmiştir. 
• 
isviçrede 
Hegelô.n 

Bonnevil 20 - Son yağmur
lar dolayısile Şamoniks yoluna 
yakın olan kayalıklar parÇalan
mıı ve 300 metrodan aşağı yu· 
varlanmıştır. Mühiın miktarda 
arazi kayma~, devrilen ağaçlar, 
telefon telgraf hatlarını tahrip 
etmiştir. 
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yazılmaktadır. Bu suretle gönül· 

lüler propağanda için söz aöyle
miyecekler, sadece dolaşacaklar• 

dır. Mahpus bulunan Gandi:nin 

zevcesi, hükumet nezdinde yapı· 

lan protestolar ilzerine valii umu
mi tarafından birinci sınıf mah
puslar ara.sına konmuştur. 

' 

Öjle 5.. 5912.. 21 Yaba L 5119. 52 

M:ıdrit 20 - Sabık Fevkala· ikindi 9. 25 ıs. 47 ltrısak 10. 4 2
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de Mahkeme reisi Jeneral Burget 
son derece hastadır. Tahvili şemis behemil,Babnn ihtidası 
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- Evet, ben de 
çok gülerdim. 

o .zamanlar - Şimdi geri dönmeniz lizım. 
- Evet, tabil, cevabını ver-

- Oh, şimdi de. 
çok güzel 

Yaşamak dim. 
Fakat bir an sonra 

Kari Johan sokağma geliyor
duk. Dedi ki : 

- Daha uzağa gitmiyelim. 
Geri d5ndük ve Darülfünun 

caddesini çıkhk. Çeşmeye tekrar 
relince adımlarımı ağırlaştırdım, 
biliyordum ki daha fazla kendi
eiııe refakat etmeme izin ver
aaiyecekti. 

Durarak dedi ki ı 

kendisine kapıya kadar 
edebileceğime hükmetti. 
Allahım. tabü bunda 
mahzur yoktu, değil mi? 

Havır, dedim. 

benim 
refakat 

Aman 
hiçbir 

Fakat kapıya gelince bUtlın 
sefaletim üstüme çöktll. Hayat 
bu kadar ezdikten sonra insanda 
cesaret mi kalır? Or.ıda beo, 
ııenç bir kadının önünde, üatü 
batı pis, yırbk pırtık. açlıktan 

yüz surat kalmamış, yıkanmamıı, 
yarıyanya giyinik bir halde idim, 
yerin dibine geçiyordum. Küçül· 
düm, elimde olmadan eğildim ve 
dedim ki: 

- Sizi bir daha göremez 
miyim? 

Kendisini bir daha görmeme 
izin vermesini hiç ümit etmiyor-
dum; benim zıddıma gidecek ve 
beni kayıtsız bırakacak sert ve 
kuru bir ret cevabı vermesini 
temenni ettim. 

Olur, dedi. 
- Ne zaman? 
- Bilmem. 
Poz. 
- Ynznnnzdeki 3rtftyli biraz, 

auc.k l aldırmaz mumm:? Oedim 
biç değilse kiminle kouuştuğumu 
anlayayım. Bir lahza kendisine 

IAlmanyada 
Dahili 
Mücadele 

Bedia 20 - Prusya Dahiliye 
naxırı M. Severing bir nutuk irat 
ederek reisicümhur intihabatından 
bahsetmiş, Alman milletinin 10 
nisanda Hindenborgu intihap 
ederek Hitleri hezimete uğrat· 
ması lazımgeldiğini söyliyerek 
demiştirki : 

- Bu suretle Hitlerciler inki
sarı hayale uğrıyacak, AJmanyada 
ve ecnebi memleketlerde iJimadın 
avdeti ve Fransada Almanya ile 
itilaf zihniyetinin kuvvet bulması 
temin edilecektir. Müfrit milliyet• 
pen•erlerin gayri kanuni kare
ketlerini ve maksatlarını gizle
mek için aarfettikleri mesai, hi· 
disatın manas·nı değiştiremez. 

HitJerin faaliyeti öyle bir 
hadde gelmiştir ki biç bir devlet 
bu haddin tecavüz edilmesine 
müsaade edemez. 

Berlin Polis Mildürü. Nasyo
nal sosyalistlerin nezdinde yapı· 
lan taharriyat esnasında elde 
edilen vesikalardan, Hitlercilerin 
Almanyanın büyük ıehirlerini 
abloka etmek için tertibat aldık
larını tesbit ettiğini söylemiştir. 

Mumaileyh Prusya hükumetinin, 
d~vletin em nü selametini 
muhafaza için elinden geleni ya
pacağını ilave etmiştir. 

• 
Berlin 20 - Alman vatanper-

verleri federasyonu, Hitlerin nam
zetliğine müzaherete karar ver-
ar.iştir . 

ıöz söylediğim kimseyi görme
liyim. 

Poz, 
- Siz beni salı akşamı bu-

rada bulabilirsiniz, dedi, olmaz mı? 
- Oh, peki, izin verir misiniz? 
- Saat sekizde. 
- Aıa. 

talık bir metadL Pazarda bile 
satıbrdL Kim fazla pey sürerse onuı 

üzerinde kalırdı. Bu anane muh• 
telif ıekillerde bugün6 kadar 
devam etti. Bugiln bile ekseriyet 
nezdinde muteberdir. 

Halbuki neden erkeğe bir 
kıymet biçmiyor da, kızımız için 
muayyen bir para verilmesini 
bekliyoruz. Söz aramızda, kızımı• 
zı verirken erkeğin kızımızdan 
daha kıymetli olduğu4u kabul 
ediyoruz. Çünki onun muayyen 
bis kazancı vardır. Evin! bakmıya 
muktedirdir. Öyle olduğu baldo 
biz onun bu kıymetini aabn al
mayı düşünmiyoruz da, ona nis· 
betle kıymetsiz oluğu muhakkak 
olan kızımız için muayyen bir 
ücret istiyoruz.. 

Vaziyetteki çirkinliği anlata
bildim mi bilmem. Fakal benim 
bir kızım olsaydı, onu evlendi
rirken ne ağırlık, ne hediye, nt' 
de para istemek niyetinde de
ğilim. Kızımın da böyle bir bedel 
mukabilinde kendisini satmıya 
riza göstermesine muhalifim. 

Aile kurarken düşüneceğimız 
şey kızımıza fazla kıymet bağlat-
mak değil, ona saadet temio 
edecek imkinlan hazırlamaktır. 
Onu bedbaht edebilecek bir 
erkek, istediği parayı versin, 
kızmıu ona vermiye razı mısınız? 
O halde paradan evvel kızımın 
saadeti mevzubahistir. Ve evle
nirken ne erkeğin, ne de kızın 
kıymetini para ile ölçmİ)'e imkan 
yoktur. 

Kızlarını para yüzünden ev· 
lendirmiyen, yahut evlenn.elerine 
müşküller çıkaran aileler, yavru
larına karışı en büyük günahı 
işliyor! ar demektir. 

HAN MTEYZE 

ayaklarının ucuna basarak kalktı, 
kollarım buyunuma doladı ve be· 
ni dudaklarımdan öptü. Gürültil 
ile nefes alan knlbinin çarpınh
larını duydum. 

Onun vücuduna dokunmıya 
1 

bir bahane olsun diye karları silke
lemek için elimi üstünden geçir
dim ; ona bu kadar yakin olmak 
benim için bir şehvetti. 

Birdenbire kollarımdan kur
tuldu, soluk soluğa, kısık sesle 
veda etti, döndü, bir kelime söy
lemeden merdivenleri tırmandı. 

Kapı kapanmıştı . 
Kar daha fazla yağıyordu, 

ağır yağmurlu karışık bir kar, 
büyük mavi parçalar halinde ini
yor ve çamur yapıyordu. Hava 
dondurucu ve rutubetliydi. 

- .Fakat, dedi, hakkımda 

feoa düşünmeyiniz. 
Tekrar gülümsedi. 
- Hayır.. Dedim. 
Birdenbire kar'i bir hareket 

1 
yaptı ve yüzündeki tfitft ftln:na 
kald·rdı. Bir saniye birbirimize 
bakakaldık.. Yiajali"l " Dedim. 

Ertesi sabah, gecenin heyc
canlanndan başım garip bir tarz
da sersemlemiş, kalbim o gl\zel • 
tcsadi'fle sarhoş olmuş bir halde 
ıeççe uyandım. O vecit içinde 

( Arkau vu) 

• 



pazar Ola Hasan Bey 
ERKEKLERE NE ôGRETMELİ? Hasan Beyin 

Rüyası 

MERHAMET 

cır 

- Hasan Bey, bizim oğlanı hangi mektebe vereyim? 
okutayım? Ne öğreteyeim? 

-Bana kalırsa oğluna dikiı, nakıı, yemek pişirme, ortahk 
temizleme ve ev idaresi öğret. Y ann evlenirse rahat eder. 

1 

Hasan Bey, bir gün komşusu 
ile konuşuyordu. Aralannda töy
le bir muhavere geçti : 

Hasan Bey - Allah bayır 
eylesin dün gece bir rüya gör
düm. Ben kanalizasyona, sen de 
bir bal küpüne düşmüştl\k. 

Komşu - Elbet 1.. herkes 
IAyık olduğu yere düşer! 

Hasan Bey - ( Bir kahkaha 
atarak: ) Dur 1.. Daha var: Sonra 
yekdiğerimizi yaladık !.. 

Komşu - ??il .. 

işportada 
Süt 

Bir sütçil Hasan Beye dert 
yandı: 

- Bir dtıkkln açmak istiyo
rum, fakat param yok, Hasan 
Bey, ıeyyar ıntçülnkten kurtu
lamıyorum. Hasan Bey 

Timarhanede 
ADA 

MER KEBI! - Dnkklnı ne yapacaksın ? 
lf portada ınt ut. Kadm - Hasan Bey... Ben fakirlere, İfıizlere çok acıyorum. 

Muhar Oıman Bey, bir ıtln, 
Hasan Beyi deliler hastanesine 
16t1rdn. Koğufları gezdirmeden 
evvel dedi ki : 

- Hasan Bey, seninle evveli 
uılu delilerin yanına gidelim, 
10nra da azgın delileri görürüz. 

Bir koğuıun kapısında; Maz
har Oıman Bey, Hasan Beye 
dedi ki: 

- Buradakiler aakin, uslu 
delilerdir. Bunlarm içinde pey
gamber, kAtif, mucit olduğunu 
iddia edenler var. Mesela seni 
fU k5ıedeki delile tanıştırayım. 

Bu adam dtınyanın en bilyük 
mllhendisi olduğunu söylüyor. Ôy· 
le bir makine yapacakmıt ki 
d&rt yaşındaki çocuk bile bu 
makine ile kuş gibi havada uça· 
eakmış. 

Mazhar Osman Bey Hasan 
Beyi o delinin yanma götürdü. 
Delinin elinde kağıt, kalem, cet
Yel, pergel vardı. Mazhar Osman 
Bey Hasan Beyi delile haşhaşa 
bıraktı. 

Pazar ola delinin kAğıda çiz· 
diii pllnlara bakarak sordu : 

- Ark.ıdat neler icat ediyor· 
ıun bakalım? 

Deli Hasan Beye ters ters 
baktı: 

- Abdallar böyle teyden 
anlamaz, dedi. 

Hasan Bey, deliyi söyletmek 
için: 

- Yahu, dedi, ben de mnhen· 
diaim, bu iıten biraz çakarım. 

Bunun tızerine deli köpDrdü, 
ayağa kalktı, barbar bağırmaya 
bafladı: 

- Vay, sen benim icadımı 
aşll'ıp satmıya geldin ha 1 

Deli Hasan Beyin Ustüoe abl
dı, zavallı Pazar olanın saçını 
bqmı yolmıya, ağzını bumunu 
kanatmaya başladı. Mazhar Os· 
man B. orada değildi. Gardiyan· 
Jar koıtular, Hasan Beyi kur
tardılar. 

Biraz 'ıonra Mazhar Osman 
B. de geldi. Apı bumu kan için- , 
de kalan Hasan Beyi ıörOnce, 

- Haydi, dedi, Haan Bey, 
timdi de az11n delileri ılrmiye 
sideHm IJ • 

( Adalarda nıüıterileri gez
diren bir merkebin alzından: ) 

- işportada silt utıbr mı 
Hasan Bey? 

Zavallı dikişçi kızları işsiz kalmasm diye, kocamı sıkqtırıyorum, ter· 
zilere üstüste esvap ısmarlıyorum.I 

bkbahar rörilndü, it çıkb blae, 
Oçilncil cemre de dilttil deni:ıe! 
Çamlıkta atlayıp Hmerimire, 

Genç kı:ılar neıeyle bajuır:"ffopleeeı:,, 

* Mitleri bulunca bunu ıllderizı 
Kadmlar olursa mlu ıideriı, 
Erkekler 8'elince inat ederiıl 

Genç kızlar neıeyle baj'ırır:"Hopleeesl" 

Müıtenaihl: P. H.. 

Para Kazanmanın 
Yolu 

Bir serseri Huan Beye de
di ki: 

- Para kazanmak 
yapmak lizım ? 

Hasan Bey: 

- Çalışmalı 1 dedi. 

Serseri ıtHdü : 

için ne 

- Onu ben de biliyorum, 
çalısmadan para kuanmamn yo
lunu söyle, ıen 1 

- Satılır ya... Bu yağmurlu 
havalarda, açık tencerelerin gil-

ğllmlerin içine kendi kendine ıu 
dolar, zahmetten kurtulurıun 1 

HERKES GiBi 

- Hasan Bey ! Rasathane 
Müdilril havalarm nasıl gidece

ğini nereden anlıyor ? 

- Bunu bilmiyecek 
O da herkes gibi gazete 

ne var? 
okuryor. 

DÜNKU 
BEYGİR! 

( lzmir Beledigtısi, yolla
rın kirlenmemesi için hagvan-
1 ara don giydirmiştir. ) 

Gazeteler 
Gerçi ben beygirim, koşarım ıonauı, 

Fakat kimse ban diyemez; donıu:ı, 

Ben ant hayvanım, yaşamam onsuz; 
Var olıun fU lzmir Belediyesi! 

* Pilijda ahali çıplak gezerken, 
Ahırdan çıkarım güneş doj'arken, 
Pantolon giyerim her sahalı erkeni 
Var olsun şu lzmir Belediye ıi!.. 

Müıtenıihi P. H. 

Küfür Koleksiyonu 
Hasan Bey, mahallede oyun 

oynarken çocuklardan birini ya· 
kaladı: 

- Oğlum) Dedi, al fU bet 
kuruşu, bir daha bu fena a&zü 
söyleme! 

Çocuk, 9u cevabı vererek, 
Hasan Beyi hayrette bıraktı: 

- Ben öyle bir a&z daha bi
liyorum ki, iıitıen yirmi bet ku
ruş verirsin! 

YAZ 
Her taraf dururken kardan bembeyaz, 
Eritti sıcaklar, kesildi ayaz, 
Yakında gösterir kendisini yaz 1 
Ahbaplar!.. Düşmeyin böyle sevince, 
Neler çekeceğiz bu yaz gelince!.. 

Hep bomboş duracak T erkos borusu. 
Bulamayacağız iki yudum au ! 
Bilirim, acıdır söziln doğrusu, 
Neler çekeceğiz bu yaz gelince !.. 

Yolda rast geliriz birçok moloza, 
Benzeriz çöplüğü eşen horoza 1 
Oıtnmllz bulanır toprağa, toza, 
Kirli sokaklarda rilzıir elince 1 
Neler ekece .. ·z bu az elince 1.. 

Mahdum bey licivert bir ceket ister 1 
Kerime hanım da bir buket ist~r 1 
Karınız mevsimlik tuvalet ister: 
Bağmr: "Espabım olmalı ince I" 
Neler çekeceğiz bu yaz gelince 1.. 

Terletir haziran, kavurur temmuz, 
Fakat bulamayız iki dirhem buz, 
Hepimiz sıcaktan kebap oluruz: 
Serinlik ararız hep gündüz gece! 
Neler çekeceğiz bu yaz gelince!.. 

Karımz der : "Lizım tebdili hava: 
"Tutmalı Adada kOçllk bir yuva 1,, 
D6neriz ateşte yanan bir kava 1 
Haber veriyorum yqhya, dince; 
Neler çekeceğiz bu yaz gelince !.. 

HAS~N BEY 

1 
Hocanın 
Va'zı 

Bizim Hasan Bey rint mepep 
olmakla beraber, ayni zamanda 
ıofudur. 

Bir Ramazan, camiye gitmif, 
bocanın va'zmı dinliyordu. Hoca 
Efendi, uzun uzun n asi bat ettik~ 
den sonra, sözü mllkeyyifat hah• 
sine intikal ettirdi. 

Bir aralık: 
- Rakı ve tlıtünün haranı 

olduğu malüm.. Enfiye de men• 
hiyattandırl 

Dedi. Hasan Bey bu töz üze-e 
rine, bocanın enfiye ile, dolu, 
bumunu itaret ederek: 

- Hoca Efendi! Burnun aj .. 
zıru yalancı çıkanyorl. 

Cevabını verdi. 

Aman, 
Bir Dilim 
Ekmek! ... 

Hasan Bey' bir sen bize fU 
fıkrayı anlatmıttı: 

Mahallemizde bir dGğüa 
olmut ve beni de yemiye da· 
vet etmişlerdi. Sofrada gayet ~ 
bur bir adam vardı. Yemek gelince 

11 
Ya Allah. .• " deyip aahana da• 

lıyor bize bir lokma bırakmıyol"" 
du. Okadar çok yemek yedi, 

1 
okadar çok su içti ki : 

- Şimdi ç.atlıyacak!.. 

Diye korkmağa başladık ve 
nitekim dediğimiz çıktı: Herif 
ayağa kalktı, yilzO kıpkırmıı• 
oldu, birdenbire yere yuvarlandı. 
tesadüfen sofrada bir doktor 
bulunuyordu. 

Herifi gtıçbeli ayılttıldan son
ra hatırını 10rduk : 

- Nasıl11n? Bize ne cevap 
verse Begenirsioiz? T akatııı. 
dermanllZ bir halde: 

- Aman 1.. Biraz peynir 
ekmek.. Diye iDleclL 
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• .,Son Posta,, haftada iki defa sinema 

sayıfuı yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni sinema haberleri, artiıtlerin 

bayata ve ıinema alemindeki Hn at SINE ··MA 
"Son Posta,, Holivutta hususi muhbiri 

b ı!u:ıa -ı yegane Türk gazetesidi:. Ho

livut mu~abirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve sinema aleminin içyfö~.1aü 

cereyanlarından bahsedilir. anlatır. 

Dans Vagonu 
Alman Sinema Yıldızlan 

Nasıl Eğleniyorlar ? 

Paskalya Çiçekleri Bir Rekor 
En Çok Sinema Salonu 

Londrada Var 

Alman sinema yıldızları yeni 
bir eğlence vasıtası icat etmiş· 
lerdir. Berlinde sinema faaliyeti 
oldukça fazladır. Berlin stüdyo· 
larmda çalışan yıldızlar binbir 
eğlence arasında bunalmışlar 
ve yeni bir neşe vasıtası 
aramışlardır. Nihayet içlerinden 
birisi şimendifer seyahatinin ken
dilerini tatmin edebileceğini dü-
tünmüş ve Hamburg - Berlin 
hatlı direktörüne müracaat ede-
rek kalarJara bir dans vagonu 
takıldığı takdirde her zaman 
seyyahat edeceklerini bildirmiştir. 

Şimendifer idaresi derhal 
mükemmel bir bar '!e dans salo
nu hazırlatmış ve Hamhurg - Ber
lin hattında işliyen ekspres kata
rına bu vagonu ilave ettirmiştir • 

Güzel Alman yıldızları şimdi 
boş vakitlerinde bu dans vago
nuna doluyorlar ve seyahate 
çıkıyorlar. Tabii yolda mütema
diyen dansedip eğleniyorlar ve 
bol bol kabkahk atıyorlar. 

arlen Ditrih 

Londrada son hafta zarfında 
dört yeni sinema salonunun küşaı 

merasimi yapılmıştır. Bu dört sinemı 
10 bin müşteri istiap etmektedir. 
Bir ay sonra irili ufaklı on iki 
sinema salonu daha açılacaktır. 
Diğer taraftan bütün İngiliz şe· 
birlerinde yeni sinema salonları 

· inşa edilmektedir. 
Bundan başka İngilterede 

(4000) tane de tiyatro binası 
vardır. Fakat asıl hayret edilecek 

. nokta, sinema müşterileri günden 
güne eksildiği halde sinema 
binalarının miktar. çoğalmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında sine
ma sahipleri korkmıya başlamış
lardır. Çünki bu günlerde yapılan 
bir hesap neticesinde İngilterede 
bu sene sinemaya gidenlerin ade
di geçen seneye nazaran (150) 
milyon eksiktir. Fakat şu da 
var ki lngilterede bir senede 

(1,400,000,000)sinema bileti satılır. 

isimsiz Adam 
Meşhur bir roman ohu (İsim· 

siz adam) ismindeki eser Ber· 
linde sesli filme alınmaktadır. 
Filmin bir Almanca, bir de Fran
sızca kopyesi yapılacaktır. Meşhbr Alman yıldızı Marlen 

Ditribin Holivuttan ayrılacağı ve 
tekrar memleketi olan Berline 
döneceği hakkında bir takım ri· 
vayetler almış yürümüştü. Fakat 
bizzat güzel Marlen bn şayiaları 
tekzip etmiş, Amerikada bir sene 

Şimdi paskalya mevsimidir. Bütün hıristiyanlar karnaval eğlencelerile vakit geçiriyorlar. Avrupa ve 
Amerikanın bütün şehirlerinde, bilhassa zenginlerin yaşadığı eğlence ve su ıehirlerinde gece gündüz 
karnaval alayları teşkil ediliyor, müsa~akalar yapılıyor. Hulasa büyilk, küçük herkes paskalya fırsabn
dan istifade ediyorlar. Bu arada Holıvutta da muazzam eğlenceler tertip edilmektedir. Bu resimde 

iki Ordek 
Meşhur Fransız muharrirlerin· 

den Tristan Bernar'm (İld ördek) 
ismindeki bir komedisi sesli fil· 
me almacakbr. Fakat filimde 
oynıyacak yıldızlar henüz angaje 
edil m emiştir. 

daha kalacağını, üç yeni film 
çevireceğini söylemiştir. 

gördüğünüz cici yıldızlar Holivutta yapılan son kamaya! müsabakalarında birinciliği almişlardır. Tabii 
bunları tanıyorsunuz. Baştaki güzel yılda Anita Pajdır. Ötekiler de Maç Evan ve Joan Marştır. 
Bunlara şimdi, kazandıkları muvaffakiyetten dolayı (Paskalya çiçekleri) ismini vermişlerdir. 

Çiçekler Arasında 

Rtıt Selvin Holivutta son gUnlerde doğan ve birdenbire parlıyaraK 
etrafı ışıklar içinde bırakan yeni bir yıldızdır. Zavallı Rüt gizli bir 
hazine gibi günlerce perde arkasında kalmış, hatta küçük yaşmdan
beri studyolarda diğer yıldızlara hizmetçilik bile yapmıştır. Fakat 
tarkıya olan hevesi ve sesinin fevkaHide güzelliği onu da saadet ve 
ıervetin kucağına atmıştır. Güzel Selvin paskalya günlerini mütema
diyen çiçekler arasında pürneş'e geçirmektedir. Bolbol resim çıkart
mışbr. Burada onun kendi gibi güzel çiçekler , arasında çıkarttığı 
şirin ve tatlı baktşlt bir resmini görüyorsunuz. 

Komik Şarlo 
Takma Bıyığını 
Kaybetti 

Meşhur Şarlo ( Şehir Işıkları ) 
ismindeki şaheser filmini bitir
dikten sonra istirahate çekildi 
ve bugüne kadar yeni bir film 
çevirmedi. Onun yakın bir is
tikbalde yeni bir filme başlıya
cağını söyliyorlar. 

Fakat Şarlo şimdiki halde 
gezip tozmakta ve dUnyayı dev· 
retmektedir. Bize kahkaha ıaat· 
leri yaşatan sevimli Şarlo birkaç 
giln evvel A vrupadan Mısıra 
geçmiş, Kahireyi ve ehramları 
gezmiştir. 

Bugiln de Kahrede oturmak
tadır. Şarloyu getiren vapurun 
(Portisait) limanına geldiğini işi
tenler hemen limana dolmuşlar 
ve meşhur komik rıhtıma ayak 
basar basmaz on binlerce Mısırli 
etraf mı sarmışlar ve kendisini 
kucakladıkları gibi kesif bir ka-
file halinde koşmaya başlamışlardır. 
bir aralık izdiham o kadar art-
mış ki Şarloda bayğınlık alAmetle
ri görülmüş ve polislerin müda
halesi üzerine bin müşkülatla 
kurtarılarak otele götürülmüştür . 

Sarlo Mısırdan doğru Hindis
tan ve Japonyaya gidecektir. Otel
de kendisini ziyaret eden Mısırlı 
gazeteciler meşhur şapkasmı. bas· 
tonunu ve kunduralarını görmek 
istemişler, Şarlo bunları yanında 
taşımadığını söylemiştir. 

Fakat biz de haber verelim ki 
Şarlo meşhur takma bıyığını· 
kaybetmiştir. Bunu nastl kaybettiği 
ni bir türlü hatarbyamamaktadır. 
Her zaman cebinde taşidığı bu 
meşhur bıyığı bir açıkgözün çal
mış olması ihtimali çok kuvvet
lidir. Şarlo gazetelere verdiği bir 
ilanda bıyığını bulup kendisine 
getirenleri memnun edeceğini 
bildirmiştir. Fakat bugüne kadar 
bulunamamLŞlır. 

Yeni Bir Mukavele 

Size Maç Evansın güzel zarif, ve hakikaten hoş bir resmini daha 
tekdim ediyoruz. Şirin kız paskalyada birincilik kazanmakla kalma
mış, yeni bir film çevirmek üzere derha) bir mukavele de imzala
mıştır. Güzel Evans bu filmini bitirdikten sonra bir müddet istirahata 
çekilecek, başını dinliyecektir. Fakat şunu da söyliyelim ki Evansın 
yeni filminde çok güzel şarkılar bulunacaktır. Bu şarkılar bilhassa 
yalnız bu film için hususi olarak bestelenmiştir. Filmin mevrnu aşk 
d.eğil, ihtiras hikayesi de değil, hatta kederli bir dram da değildir. 
Bu film başrnclan sonuna kadar eğlenceli geçen bir operettir. 

:: 

.' 
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Mahalle çocuklan 2rkasına 
düşerek daima "kırt, kırt - may
mun, maymun,, diye haykırırlardı. 
Kendisini. tenha dakikalarda ev
lerine alarak haylı güler yüz gös· 
teren kadınlar bile eğlenceden 
gaoa getirip te izin verdikleri za· 
man: " haydi maymun, arbk yi\· 
rül,, derlerdi. 

Behlül, bu maymunluktan çok 
faydalar görmüştü. O sırada Bağ· 
dalta birkaç felsefe meraklısı 
vardı, gizlice felsefe okurlar ve 
mübahasalar yürütürlerdi. Bunlar, 
eski Yunan hekimlerinden "Anak" 
simandros" u okuyarak bazı fel· 
sefi kanac1tlar edinmişlerdi. Anak· 
!limandros, malum oldugu Uı.cre, 
tekamül nazariyesini kabataslak 
ortaya atan adamdır. 

1 Onun fikrine göre bütlln hayvan· 
lar, yava~ yavaş değişerek, acip 
istihale geçirerek husule gelmiş· 
)erdir. En eski hayvan balıktır. 
''e en sonra teşekkül eden hny
' ' an da insandır. 

işte bu fikre, gizliden gixli 
kıymet veren Bağdatlı mütefek
kirlerden biri, Be~lulil sık sık 
evine götürürdü, karnını doyurur
du ve sonra onu arkadaşlarına 

göstererek anlatırdı: 
- Madenlerle otlar, otlarla 

hayvanlar, hayvanlarla insanlar 
arasında mutlak bir ittisal 
vardır. Madenin ilk mertebesi 
toprağ", son mertebesi nebata 
merbuttur. Nebatın ilk mertebesi 
madene, son mertebesi hayvana 
bağlıdır. Hayvanın ilk mertebesi 
nebata, son mertebesi insana 
muttasıldır. insanın ilki hayvana 
ve sonu lahuti vücutlara bitişik
tir. işte Behlül, insan mertebe· 
lerinin ilk kademesinde bulunan
lardan parlak bir nü&ıunedirl 

Bağdatlı serseri, kendisine 
bilmece gibi gelse bile bu aöı.leri 
o kadar çok işitmiş ve bu filezof 
düşünceli adamların biribirlerile 
yaptıkları münakaşalan o kadar 
çok dinlemişti ki adeta Anaksi
mandrosun bir şakirdi de kendi 
olmuştu! Lakin tekamül nazariye
sine dair edindiği bilği, kendisi
nin maymunla karabeti bulundu
ğunu tesbit ettiği için boşuna 

gitmiyordu. 
Niçin o hayvana benziyordu 

vo benzetiliyordu? 

Bunu bir türlü anlıyamıyordu. 
LAkin çocukların, kadınların mü· 
temadiyen " maymun! ,, deme
lerinden, o okumuş adamların da 
bu fikri başka şekillerde ifade 
etmelerinden dolayı binnefis ken· 
disi, bu benzeyişin mevcudiye
tine iman getirmişti, Yalnız mü
şabehet noktalarım bulamadığı 
iç.in üzülüyordu. 

O, alelade maymunlarda baş
kasını görememişti. iri bir kedi 
veya küçük bir köpek hacminde 
olan maskara hayvanlarla kendi 

arasmda nasıl bir benzeyiş ola
bilirdi! Onlar açık, apaçık dolaşı 
yorlardı, kendisi ·maalsef· kapalı 
bulunuyordu.Yalnız bu fark, may
munlarla karabeüni çürütmiye 
kafi idi. Lakin Ziibeydenin de 
ayni fikri ortaya alması üzerine 
bütün tereddütleri söndü, bu 
benzedilişten hayır ummaya baş-

lada ve neşelendi. Gülümsemesi 
iıte bu sebepten ileri geliyo.rdu. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Zübeyde, onun şen şen sınt- ·l 
bğını görünce sordu: 

- Ne o, dişlerini gösteriyor- 1 
amı. Mkymuna eş olmak hoşuna 
mı gitti? 

- Size teşekknr ederim Mev
lati, Bu yaşa geldim, bakıkt eşi
mi bulamadım. Sayenizde o ZCY· 

ke eriyorum. 
- Fakat eşini görmek iste

medik. Ne kadar kayıtsıuın? 
- O lütfil de efendimizden 

bekliyorum! 
Melike emir verdi, maymunu 

retirdiler. Behlul, sırmalar ve 
mücevherler içinde adeta vezir 
oğullanna benziyen ba acayip 
mahlük ile karşılaşınca şaşırdı : 

- Mevliti; dedi, aklım bütün 
bntün ayağıma inecek. Bu nasıl 
maymun? 

- Benim maymunum b6yle 
olur 1 

- Hay bahtıma lAnet olsun 
Kocasız beni doğuran anam, biç 
olmazsa bu ,maymunun babasmı 
tanıyaydı. 

Maymun. hanımdan işaret 

bekliyordu. Onun Behlw ile ko
nuşmakta devam etmesi üzerine 
ilerledi, elini Bağdatlı serserinin 
burnuna uzattı. Behlü kendisine 
eş yapılmak isteyen hayvanın bu 
barcketile ne demek istediğini 
anlamadı. Fakat Znbeydenio 
"öp! ,, demesile beraber yerinden 
fırladı : 

- Elini değil ayağım da öpe-

ı::::=====================~ 

Şehzadebaşı Raşit Rıza Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 
21,30 da 

LADAll O KAM . LYA ~ 
Piyes 5 perde 

Ale1uıandrDümufisin 
layemut eaeri 

rim. ÇUııki ona eş o!arak size 
yaklaşıyorum. 

Biraz sonra BeblM, mükellef 
bir sofrada maymunla beraber 
yemek yiyordu ve bir iki hala
yık, onun hamamdan çıkmayı 
müteakıp giyeceği iç ve dlf el
biselerini hazırlıyorlardı 1 

* Znbeydenin. Harunuo bundan 
sonra yazılacak eğlenceleri çok 
tuhaftır ve ayni zamanda düşün
dürilcüdür. Medeniyetin asrımız
daki yüksekliğine rağmen o eğ· 
lencelerin eşine rastlamak güç-
tür. Garibeler diyan dediği· 
miz Ye hergiin bir çeşit 
tuhaflığa sahne olduğunu gör
düğümüz Amerikada bile o eğ
lenceler temin olunmaz. 

( Arkua nr) 

lmroz Sahil Sıhhiye memur
luğunun ilgası 

Sıhhiye Vekaletinin tebligatı
na nazaran İmroz Sahil Sıhhiye 
Muhafaza memurluğu bugün ilga 
edileceğinde bugünden itibaren 
bu limana gelecek ve oradan ha
reket edecek gemilerin sıhht 
muameleleri, muhalli liman idare
si tarafından yapılacaktır. Liman 
idaresi rüsumu sıhhi ve cezayJ 
naktJ almıya salahiyettar değildir. 

.... - ----·····-··········-..·-···-----
Buglln akşam 

saat 2 l ,30 ta 

Göte gecesi 

münasebetile 

STELLA 
Trajedi 5 perde 
Yazan: Goethe 

Tercllme eden: 

Seniha Bedri 

.ISTAHBUL BnEDIYF.SI 

· ~~ ~ M 

ır il 
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Fiatlerde tenzilat yoktur. 

Çarşamba günll akşamından itibaren 

SAATÇi 
Musikili komedi 3 perde 

Bülbül sesli sarışın san'atkar 
ETL THEIM 

ile en genç 

E R N E S T 
Bu pe!'şembe akşamı 

M A C A R 

Alman lıomlklerden 

V E R E B E S 
A R T 1 S T 1 K'te 

O A N S 1 
( Danae HongTolse ) 

Sözlil ve t•rlulı mllkcmmel filminde görüneceklerdir. 

İstanbul Mıntakası Ma
adiıı Miidürlüğünden: 

Şile kazasının Övezli ve Kömürlük kariyelerinde Bakır ve 
sair maadin aramak üzere Mehmet Hilmi ve Hasan Fehmi Efen
diler namına verilen 12-8-929 tarihii ve 74-39 numaralı ruhsatna
menin hitamından evvel ne temdit müddeti ve ne ihale muamele
si için müracaatları olmadığından İstanbul Vilayetinin 3-3-932 
tarihli ve 243-51 numaralı kararile iptal edildiği ilin olunur, 

İstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Kontenjandan çıkan beyannamelerin takibine dair gfimrüklere 
asılan Hônın, mağduriyetlerine mahal kalmnmak. üzere erbabı meaalih 
tarafından okunma::1& illo olunur.J 

Mart 2a 

Yiınanistan Bir Morator
yoma Doğru Gidiyor 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
Bu cümleden olarak, hüküme

te vermek iizere, bir rapor tan• 
zim etti. Bu raporda Oda, Yu· 
nan tüccar ve fabrikatörlerinin 
harice olan kısa vadeli borçları
nın tecilini istiyor. 

Bono üzerinde olan bu kısa 
borçlann yekUnu 6 milyon İngiliz 
lirasını mütecaviz ımış . Oda , 
bu gibi borçlar.n evvela bu se
nenin haziranı sonuna kadar te
cilini, bu müddet zarf .nda kat'i 

bir rakamla tesbitini, tediye muva· 
zenesinin temini için senevi 12 
taksite raph bu on iki tak
sitin bir milyon lirayı tecavüz 
etmemesini, tecile ve taksite tabi 
olacak borçlar için senevi yüzde 
alb üzerinden faiz işlemesini, bu 
borçlar drahmi olarak tediye edi
leceğinden bo muamelitta drah· 
miye sabit bir fiat tayinini, itha· 
Jatın tahdidini, hatta sanayie 
mahsus mevaddı iptidaiyeye tah
didat vaz'ım teklif ediyor. 

Odanın tahminatına nazaran 
bu tahdidattan Y unanistanın ta· 
sarruf edeceği miktar bir milyar 
yedi yüz milyon drahmi (bizim 
para De 45 milyon lira } kadar 
olacaktır. Hükümetin bu rapor 
hakkında ne yapacağı henüz ma
lüm değildir. 

)/. 

Fort Yunanistana Mı Müracaat 
Etti? 

Gazeteler F ort kumpanyasının 
Yunanistanda bir ıube acması 
için hükumete müracaat ettiğini 

yazıyorlar. F ort, evvelce, latan
buldaki imallthanesini daha tesis 
etmeden Yunanistana ve Roman-

yaya da müracaat eylem isti. Fakat 
uyuşulamamıştı, yahut, gazetele-

rin yazdığına göre, hiiktımetin bu 
miiracaate layık olduğu ehemmi· 
yeti atfetmediği için bu müracaat 
akim kalmlfb. Gerek muvafık 
gerek muhalif gazeteler bu de
faki fıraabn kaÇU'ılmamasım bil
ktımete tavsiye eylemektedirler. 

-tc 
Pirede Kazançh Yeni Bir Vaziyet 

Pire, serbest liman olduktao 
sonra yeni bir kazanç fırsab dıı· 
ha elde etmektedir. Semplon 
Doriyan seyriseferlerinin yeni pil· 
nına göre Pire limanı bir beynel· 

• milel seyyah merkezi halini ala· 
c4kt r. İskenderiyeclen Pireye ge
len vapurların muvasalat saatleri 

Semeplonun Pireden hareket saati· 
ne uydurulacak ve bu suretle 
Mısır, Hindistan ve Aksayı şark· 
tan gelecek yolcular, Marsilya 
tarikile değil, Pireden trene bi• 
nerek seyahatlannı devam ede
bileceklerdir. 

Pirenin bu kombinozondan ye
ni bir kazancı daha olacağı fÜP
hesizdir. 

* Yunanistanla Sırbistan Arasmdı 
Eşya Mübadelesi 

Selinikteki Sırp Ticaret Oda
ıı Yunan hükiimetine müracaat 
ederek, kambiyo müşkülatı dola· 
yısile, iki memleket arasında em• 
tiai tüccariye mübadelesini -teklif 
eylemiştir. Yunan hükümetido 
esas itibarile bu teklifi kabul et• 
miştir. İlk mübadele edilecek eş· 
ya, Y unanistanda 20 bin paket 
pamuk ipliğinin Sırbista ithali ve 
Sırbistanın da bu pamuk ipliğinin 
bedeli nispetinde Y unanistana 
buğday ıevki olacakbr. 

** 
Sındırgı Ahalisi Bir 

Doktor Arıyor 
(Bat tarah 1 inci sayfada J 

büknmet veznesi de aynca ayda 
(NO) küsur lira maaş vermiye 
hazır olduğu halde, ıöyle müte
hassısça bir doktor celp ve te
min etmek mümkün olmadı. 

Maamafih bu söı.ümden bu-
rada doktor olmadığı anlaşıl
masın. Hayır, bir doktorumuz 
vardır. İhtiyarca, mütekait bir 
doktor, fakat eczanemiz yoktur. 
Eksiğimiz şimdilik bu kadardu. 

Buna mukabil doktorumuzdan 
ve mevcut dispanserimizden ay
nca bir şikayetimiz vardır: 

Verilen ilaçlara (defni emvat) 
tezkerelerini sarğı makamında 
kullanmak. 

Filvaki her kendini bilen ve 
aklı başında her insan, ölümün 
er, geç haktan olduğunu bilir. 
Fakat hasta olan ve hastalık te
sirile sinirleri zayıflıyan bir insa· 
na, içinde çırpındığı hastalığın 
sürükliyebileceği ('O fena akibet 
bu tezkerelerle ıasıl hatırlatılır? 
Bu doktorluk haleti ruhiyesini 
anlıyamıyoruz. 

Onun içindir ki biz, iliç.lan• 

mızın "defni emvat" tezkerelerile 
m6temadiyen bize ölümü hatır
latması tazyıkından kurtulmak 
istiyoruz ye diyoruz ki: 

Ayda Muhasebe Hususiyeden 
( 80 ) belediyeden 5(l bnktimet 
vemesinden 80 lira almayı az 
bulmıyan bir sahibi hayır, bir 
doktor buraya gelsin ve lntf en 
yerleşsin. )#.. 

"Goete Hakkmda Konferans 
" 

Selim Sırrı Bey "Goete" nin 
ölnmüaün yüzüncil yıldönümll 
miinasebetile büyllk şairin hayatı 
hakkında yann akşam saat sekili 
buçukta radyoda bir konferanı 
verektir. 

Aero Kutup Azalarmı Davet 
Aero lmlüp umumi kAtipliğin· 

den: Kulüp azayJ mubteremesinin 
25-3-932 cuma gün il saat J 5 to 
kulübe teşrifleri ehemmiyetle rica 
olununur efendim. 

- Konservatuvar Talebesinin 
Konseri 

İstanbul Konservatuvarı tale
besi bu akşam saat 9,30 da Te
pebaşı kışlık tiyatrosunda bir 
orkestra konseri verecektir. Kon· 
aeri muallim Seyfettin Asaf Bey 
idare edecek, garp üstatlanuın 
eserlerile Sezai Asaf Beyüı bir 
türkllsll ilk defa oluak pia
nacaktar. 
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Abdülhamit Hastalanıyor, Bermutat 
Yaptırdığı il3çlan Korkudan içmiyordu 
Abdülhamitte Göze Çarpacak Kadar Düşkünlük Var! 

NAKfı.I ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı rnahfuzdur 

-266-

Abdülhamit, Y unanhlarııı ye
niden asker toplamasını, her 
halde mühim harekata girişe~ek· 
lerine atfediyor. Irak ve Filistin· 
de lngillzlerin ilel'İ hareketlerine 
devam ettiklerini ve bunun muh· 
temel neticesini tahayyül ettikten 
ıonra: 

-Bunlar, nihayet lskencleruna 
kadar gelebilirler. Oradan ileri 
ieçmezler. Arbk anlaşılıyor ki 
bunların maksadı, Arabistanı biz
den ayırmak... Malum ya bu da 
hilafet meselesi .• : 

Dedi. Ve burada dm du. 
Uzun uzun d~ndü. Sonra derin 
bir göğüs ge~rdi : 

- Ah .. Ah ... Çok gafil av
landık ..• Almanlar, iki gemi ile 
biıim başımıza okadar büyük 
dertler açtılar iri ... 

Demekle iktifa etti. 

7 Şubat 1918 

Dftn ve bugfin, Abdülhamitte 
göze çarpacak kadar bir düşük
lük var. 

Hararet derecesi ve nabızlan 
lraJi tabiide. fakat buna 
rağmen yine midesindeki 
gazlardan, kamında ve arkasında 
ağrılardan bahsediyor. 

Bugün hafif derecede öksü· 
rük ve nezle Asarı var. Ayni 
zamanda garip bir neşesizlik ... 
Doktor, dün ilaç vermişti. ( 0, 10 
santigram dover tozu + 0,30 
.antigram asilbent + miktan kA
fi nöbet şekerinden ibaret pa
ketler. Bunlardan yevmiye beş 
adet alacaktı. ) 

Doktora teşekkür etti. Her 
zaman olduğu gibi bu defa da 

ilaçları yaptırttı. Fakat.. Yi
ne her zaman olduğu gibi 

bir tek tane bile almadan hepsi
ni ortadan kaldırdı. Çtinki,bilhassa 

ıa&şı için yaptmlmış olan ilaç· 
lara bir türlü em~yet ve itimat 

edemiyordu. Buna binaen yine 
her zaman olduğu gibi ıhlamur· 

lar, ıinamekiler, nane ve dar· 
çın suları yctle kullandığı aspirin 
De kendi kendini tedaviye devam 
etti. 

ı Ş11bat 1911 

Geceyi nfsbeten sakin geçiren 
Abdülhamit, bugfin sol tarafında 
başlıyan Te beline fdofra yayılan 
hafif bir ağrıdan pklyet ediyor· 
du. idrarı da gayet az geldi. 
aktama kadar karmnda ~ gazların 
gurultusu devam etti. 

Banyodan ıonra ayaklarının 
llşUdüğünü söyledi. Sıcak tuğlalar 
istedi. Evveli bir aspirin aldıktan 
10nra U.zerine bir filcan çay içti. 
Öğle yemeğini de gayet hafif 
yedi 

yanında bulunan Naciye Kadıo
efendi so:rdu: 

- Neş' esiz görünüyorsunm. 
Çok mu rahatsızsınız. ? 

Dedi. Abdülhamit, gülerek 
ce~ap verdi : 

- Hay.r, elhamdülillah iyiyim. 
Sadece üşüyorum. Bir de, şuram
daki hafif ağrı devam ediyor. 
Fakat, ehemmiyetsiz. Her halde 
ıyıce soğuk al~m. lnşallab, 
o da geçer. 

Dedi. 

* Akşam, (Tercüman) gazetesini 
okuduktan sonra yüzünü burU,J
turarak gazeteyi oturduğu kol .. 
tuğun yanına attı. 

- Hep, sabahki havadisler ... 
( Sadra şifa ) verecek hiçbir şey 
yok. Günden güne ahval karişı• 
yor. Adeta1 kördüğüm oluyor ... 
Hele ibu Rusya ahvali, gittikçe 
müşevveş bir hal alıyor. 

DemP.kle iktifa etti, fazla bir 
şey söylemedi. 

"" Gece saat dokuzda doktorun 
selamlıkta olup olmadığına sur .. 
durdu. Tesadüfen orada imiş. 
Çağırtb. Kendini muayene et· 
tirdi. Doktor göğsünde hafif bir 

nezle halinden başka bir fey 
olmadlğını söyledi. İdrarın tabii 
halde gelmesi için de her ihti
male karşı, hol süt, yoğurt, mu
hallebi tavsiye etti. 

Abdiilhamit: 
- Sütten korkuyorum. Gaz 

yapıyor. 

Dedi. Doktor da süte biraz 
sanii karboniyet sut, Keşiş dağı 
maden suyu, biraz da darçın ıu
yu konulmasına sayledi. 

Abdülhamit: 
- Peki... Yarın öyle yapanm. 

cevabım v~i. 

( Arkaaı nr) 

J Sinema . Ve Tiyaatrolar 1 
ALKAZAR - Şehh- •tıklan 

ALEl4DAR - 27 No. Casus 

ARTblİK - Ktral eğkniyor 
A S R • - Bııhrlyell f&l'kıu 
ELHAMRA - Daha a!medin mi? 

ETU V A 1. - GaJ CehenMml 
Gl...ORYA - Atk - lubet 
HiLAL - la.ıı•ana ııe~W. 
K.EMAL 8. - Volp ahlllerlıııla 

llA,JIK - Sali1 
.Wl.EK - Soııat1ıt pler 
M1ı.J:J - A.ş.ktar kt.k 
OPERA - Çlııırene Mnı 

&IK - Pre-ee emri.ala 
Kadlklly Sır.,.ya - B<bü.. thtlrat 

Oıküdar Hale - Eıll' Melike 

r 
Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

CEVDET BEY: Sokulgandır. 
Neşeşini nadi· 
ren zayi eder. 
Muhit ve ma· 
hatabı üzerin· 

de işgtlzar ve 
hayrıhah bir 
insan tesirini 
bırak makta 
muvaffak olur. 
Parayı bolc:a 
sarfa mütema· 

yildir. Menfaatlerini yalnız nefsi· 
ne hasretmez. eğlenceyi, boğazını 
sever, Arkadaşları tarafından 
umumiyetle sevilir. iktidar bah
sinde daha ziyade uysaldır. 

• 63 (SALİH EFENDi Talebe fo· 
toğrafmın dercini istemiyor.) Kıs· 
men mağrur ve aerkeştir. Hüsnü 
muameleden hazeder, baridane 
hareketlere mukabele eder, sporu 
ıever, kuvvete, ve kahramanlığa 
alt mevzuları merak ve heyecanla 
takip eder. Fiil ve hareketlerinde 
hile ve riyaya ıapmaz • 

• HA YRETTIN EF. (Talebe ) 
(Fotoğrafının dercini istemiyor. ) 
Zeki ve sokulgandır. Kararlarını 
sık tepdil eder. fiil ve hareket· 
)erinde sUr'at vardır. Şakayı Ye 
mizahı sever. Nadiren neşeıini 
zayi eder. Fikirlerinin kabul edil· 
mesi hususunda münakaşadan 
çekinmez, iddiacı olur. 

1 
KEMAL BEY: Vakurvemtıa-

tağnidir. Fiil 
•e hareketle- .. 
rini zabt ve 
rapt albna a-
lır, fazla açıl· 

maz, çabuk 
ahbap olmaz, 
men faat le rini 

mlldriktir, is
raftan mfiçte· 
niptir. Menfa
atine taallük eden mesailde azim
klr ve basiretkirdır. imtizaç 
meselesinde mükülpesent olur. 

• EMİN BEY: Zeki ve mftte-
tebbistir. Pek 
sıkınbya gele
mez. Menfaat 
hususunda ka· 
naatkir olma
makla bera· 
her gözO tok 
görünmiye ve 
feragata mü· 
temayildir. Ça· 
buk gücenir 

ve müstağni bir vaziyet alır. 

• 62 HADİYE H. s ( fotoğrafımn 
dercini istemiyor ) Sevimli ve 
zariftir. Kibar ve tok gözlU bir 
hamın hissini telkin eder, Sevgi 
bahsinde hassas ve alıngandır. 
İzzeti nefis mesailinde fazla 

Yemekten sonra 

Fotolra/ Talalil Kuponuna 1 alıngan ve hırçındır. Tenkide 

1 
11 inci Sayfamızda bulacaksınıL tahakkilme tahammül edemez. 

bir. aralık ..._------------~ cömertliğe mUtemayildir. 

BIZtM -~ ·. . .. ; . . . ' 

.......... ,, .. ;, ... DA TİLO 
Bugünün Romanı 

53 1 .,. .... -~ Yazan: Z. Şakir 

- Olmadı •• Sonra. bana dönerek izah etti: 

- Hele (Peyami Safa} mn 
romanları yok mu; adeta onlann 
hafızı olmuş. Ayni romanı muh· 
telif zamanlarda beş defa elinde 
gördüğüm vaki olmuştur. 

- Ne yapayım amcacığım .• 
Aşıkım, aşık. .• 

Amca Bey, alaylı bir tebes· 
silmle sordu : 

- Peyami Safa Beye mi.. 
Yoksa romanlarına mı ? ... 

Necla, zarif ve tatlı bir tıma· 
nklıkla omuzlannı kaldtnp sat 
göziinü kıpırdatarak cevap verdi: 

- Şimdilik romanlanna ..• 

- Sonra da? ..• 

Neclit ayni zarafet ve avni 
tımarıklıkla ellerini yüzüne kapa· 
yarak: 

- Henüz o daha belli değil 
Amca ... 

Amca bey, bu masum şakayı 
edibane bir kahkaha ile karşı· 

1 larken, karşıki guruptan seslen· 
diler, 

- NeclA .. Necli .• 

Necla, oraya sıçradı. Amca 
beyle bizi, yine başb.ıışa bırak· 
tL Amca beyin kahkahuı yavaş 
yavaş sönerek bir tebessüm 
halini alırken, sözüne devam etti: 

- Ben romana, hiçbir zaman 
aleyhtar değilim. Hatta sinema· 

ya da... Fakat bizim kızın ru
hunda biraz tqkınlık vardır. 

Bunları okuya okuya yarın bir 
roman kahramanı oluvermesinden 

korkuyorum. Onun için istiyorum 
ki biraz da ıuurwıda baskı vazi· 

fesi görecek şeylerle meıgul ol· 
ıun. Her halde bu ders meselesi, 
iyi birşey olacak. 

Bu fikri takviye etmek için 
derhal cevap verdim : 

-Hiç ştiplıesiz Beyefendi .. fkl· 
miz için de büyük bir nimet te· 

likki ederim. Fak.at korkuyorum 
:.i ıizi üzeceğiz ... 

Biz Amca beyle ders progra
mını hazırlarken, karşdci grup ta 

yılbaaşı için zengin bir eğlence 

listesi tertip etmişti. Liste, amca 

beyin tetkikine arzedildi. Amca 
Bey, monoklünü gözüne takarak 
listeyi okurken her maddesine : 

Kabul.. 
- Kabul •• 
- Kabul .•• 

dedikten sonra, altın zincire 
merbut mineli kalemini ç ı kararak 
listenin altına l( tarafımdan dahi 
tasdik olunur. ) diye yazdı. O 
Kaman, Avni ayağa kalktı: 

- Güle güle eğlenir ve eğ
lenirken de lütfen beni battrlar
aımz: 

Dedi. Bu söz üzerine her ta· 
raftan bir feryat yükseldi; 

N.. N .. ? - ıçın.. ıçm .. 
- Şunun için ki.. Yılbası 

gecesini Gülcemal Hanımın sine· 
sinde ve Marmara denizinde ge
çirmem lazımgeliyor. 

- Ooo !.. 

. ,~ .. "~' 

- Çok fena .. 

- Nasıl olur canım? 

Avni, bütün bu karma karı· 
tık itirazlara cevap verdi; 

- Ne y&palım?. Vazife .. Ma-

16m ya, bizim seferlerin progra
mı hiç şaşmaz. 

Şimdi de bu m~eleye çare 
arıyan bir sülcfıt başlamıştL Am
ca bey, işi diplomatça halletti: 

- Buradan sefere kalkmadan 
bir gün evzel hastalanırsın1z ? .. 

Bıravo .. 
- Çok muvafı k.. 

- Yaşa Amcn Bey ... 

lf. 
Samimi \edalardan son-

ra kapıdan çıkarken, ortalık ka-

rarmıya başlamıştı. içimde, tatlı 
bir sevinç vardı. Nihayet ben de 

refah içinde yaşıyan insanların 
hayatına karışmış; onların her 

tUrlii endişeden azad.ı ve 
müsterih muhitlerinde bir 

gün olsun yaşamışbm. Sonra .• 
Asıl memnuniyetimi mucip olan 

fey, Amca Bey gibi kıymetli bir 
ıahısla tanışmak ve bilhassa onun 

nazarında az çok bir mevki ka· 
zanmaktı. Hele bu ka 'ar yüksek 
ve temiz bir adamın talebesi 
olmak başlı başına bir şeref teş· 
kil etmez miydi? .• 

Koşa koşa eve g~ldiğim za· 
man, annem köşe başında ıa· 

hırsızlıkla beni bekliyordu. Böyle 
biraz geç kaldığım 7amanlar, mu· 

tadı olan cümle ile beni karşı· 
ladı: 

- ~erede knldm Kevser?. 

- Aman anneciğim, sorma. 
Öyle güzel birgün geçirdim ki .. 

Diye başlıyarak fanneme an
latmıya başladı m. Yalnız, dans 

bahsini sakl dım Çiinki, bugünün 
ruhi bir ihtiyccı halini alan bu 

aibi şeylerde nekndar masumiyet 
olursa olsun, annemin havsalası 

henüz bunlau hazmedemiyor. 

Bunun için, onu tazip etmekte 
ne mana var •t •. , 

Annem beni tamamen dinle
di ve dinledikten sonra, dudak-

lanru hafifçe büküp kaşlarını 

kaldrrarak: 

- Allah ver , bunun albndan 
da bir çapan oğlu çıkmasaydı. 

Dedi. 

Annemi mazur gördüm: 

- Zannetmem, anneciğim .. 
Hiç öyle insanlara benzemiyorlar. 

Demekle ikt ifa ettim . 

1S K!\nun uevvel 19'18 

Bugün Necl.i ile terziye gittik. 
ve roplarımm ald k. Okadar ş t k 

olmuş ki.. Yı. ;aşı gecesi giymiye 
karar verdik. Yarın akşam da 

amca beyin de r.sinden sonra 

çıkıp birer iska.·pin alacağız. 

Ders, dedim de aklıma geldi. 

Ah bu Amca Beye olan minnet
tarlığımı 

4Arkt1Bı ":.'ar} 
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Ceızu;ı Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Muharriri: 

Stakpool 
ın Şı d 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -ıo-

Kalabalığın içinden bir adam 
sıyrılarak kendilerine doğru geli· 
yordu. Bu " Sıkrit ,, ti. Halbuki 
Sıkrit cemiyet hayatına karışmaz, 
ille gazinolara hiç uğramaı:, sert 
kuru, sevimsiz bir adamdı, bu 
itibarla bugün buraya geliıi hay
rete değer bir şeydi. 

Tilman: 
- Buyurunuz, dedi. Size bir 

kadeh içki takdim edebiliriz. 
- Hayır teşekkür ederim. 

iki yemek arasında içki içmek 
adetim değildir. Buraya münha
sıran sızı bulabilmek ümidile 
geldim. Biraz konuşmak istiyo· 
rum. 

Ve " Tilman ,, ı kapıya doğ· 
ru çekti: 

- Bu akşam arkadaılarmızla 
birlikte saat tam sekizde bize 
gelini2. Üçünüzle ayni zamanda 
konuşmak istiyorum! 

- Ne hakkında? 
- Bu sabnb " Kurlvis "e an-

Jattığınız mesele münasebetile 
belki size yardımım dokunabilirl 

- Sizin mi? 
- Evet benim! Fakat bu 

mesele hakkında Kurlvis to dahil 
olmak üzere biç kimseye tek bir 
1 elime bile söylemiyeceksiniz. 

- Pek alal 
- Şimdilik sizden istediğim 

şey bu mesele hakkında hiç 
kimseye bir teklifatta bulunma· 
rnanızdır. Adresimi biliyorsunuz 
değil mi? Bury sokağında 10 
numarada oturuyorum. 

Ve bu sözleri söyler ılSylemez 
burada daha ziyade durmak 
utanılacak birşey imiş gibi ka· 
pıyı açarak dışarıya fırladı. 

Tilnrnn arkadaşlanmn yanına 
döndü. 

- Kurtulduk, dedi. Sıkrit işi 
iizcrine almak istiyor! 

Makar sordu: 
- Yazı yazar görünmekle 

b eraber hikayemi dikkatle diule
diğini görmüştüm. Fakat parası 
var mı? 

Daima coşkun olan Tilman: 
- Bu da söz mü? dedi. Ku

cak kucak hergün kazanır ve biç 
bir zaman harcetmez. 

·' Harita 
" Tilman ödünç olarak üç beı 

kuruş tedarik etmiye muvaffak 
olduğn için arkadaşlarını lokan
taya davet etti. Yemekten sonra 
arka limanda bir gezinti yaptılar. 
Tilmanm bahriyeliler arasında 

tanıdıkları vardı. Bir sandal te
darik etti: 

- Meyhanenin birinde uyu· 
şup kalacağımıza hiç olmazsa 
ciğerlerimize temiz hava doldu· 
ruruz, ayni zamanda da balık 
tutmıya çalışırız diyordu. Küreğe 
Tilman ile Hagton geçtiler. Makar 
sandalın kıçına yerleşti. Piposunu 
yaktı ve orada bir heykel gibi 
sessiz, hayallerine daldı. Bu va· 
ziyette tembelliğin müıahhas bir 
timsaline benziyordu. Fakat ar· 
kadaşlarınm nazarında ufukta 
açılan ümidi ve bütün muvaffa
kıyet ihtimallerini elinde tutan 
adamdı. Bu düşünce ile onu 
saatlerce kendi haline bıraktılar. 

~ 
Sandal gezintisi saat beşte 

bitti. Limana döndüler, Tilman 
tuttukları balıkları kira mukabi
linde sandalc.ya bırakb. Bir ga-

1 "Beni İkna Edebilirseniz, 
İstediğiniz Kadar 

zinoya girerek çay içtikten son- ı 
ra tam saat sekizde Bury soka
ğına saptılar. Bu sokak bahçe 
ile muhat zarif köşklerle ıUslü

dür. Fransanın bazı köşelerini 
andırır. 

* "Sıkrit,, tin köşkU bu soka· 
ğın sonunda ve komşularının en 
sadesi idi. Kendisi de üç arkadaş 
geldiği zaman bahçede meşguldu. 
Hayatında en çok sevdiği şeyler
den biri de bu idi. 

~ 
Sıkrit öyle insanlardandır ki, 

hayatlan muhitlerine münhasırdır. 
Gerek ahlak ve gerek servet 

noktasından kıymetlerini takribi 
olsun tayin etmek mümkün de
ğildir. Bununla beraber "Sık· 

rit"ın zengin olduğu söyleni
yordu. Fakat o, bu zenginliği 
gösterecek hiç birşey yapmazdı. 
Yakışıksız, hemen hemen çirkin 
bir adamdı, fazla olarak çok 
mühmel giyinirdi. 

Fakat bütün bu hususiyetleri 
" Sıkrit 11 i iş sahasında sağlam 
bir adam olarak gösterir ve 
Kurlvis'in bililtizam kabul ettiği 
hoppa meşreplik karşısında mu
kabil bir müvazene temin ederdi. 

(Arkası var ) 
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BİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Ratıp Şevki -

Saleler 
Mümtaz Sabiten Bedia 

Raufa 
Hanımefendi, 
Ne muamma kadınsınız! Hay· 

ret ediyorum. O güzel yüzünü· 
zün, bir dakika bile hayalini ken· 
dimden ayırmadığım renkleri ve 
şekilleri içinde sizi nekadar be· 
nimsemiştim • 

Halbuki, bir saat evvel, ancak 
çok, hem pek çok feci bir şekil· 
de aldamldığımı anlıyorum. 

Benden ne istediniz hanıme
fendi? Uzun kış gecelerinin tü
kenmez saatlerinde sizin hayali
nizle yaşarken ben bir ümidin 
peşindeydim. "Bedia benim ola· 
caktır!,, Diyordum.. Heyhat ki 
hakikatlerin soğuk ve bir kamçı 
kadar sert yüzile karşılaştım. 
Kardan yapılmış bir adam gibi 
idim, söndüm ve bittim Bedia 
hanımefendi. 

Benim bir demet lalemi niçin 
almadınız? Niçin onlan getiren 
adama sert, "kabul edemiyeceği
nizi,, söylediniz? 

Geçmiş günlerin birinde be
raberdik. Sizi T arabyaya kadar 
uzanan bir gezintiye götürmüş· 
tüm. Koluma bir sevgili gibi -Ah 
bu kelimeyi kullanırken içim tit
riyor - Evet, bir sevgili gibi asıl
mıştınız.. Saçlarınız ve teninizin 
tatlı kokulan içinde size neler 
söylllyordum. Uçsuz bucaksız sah· 
ralardan sonra serap gören yol· 
cular gibi, sizin · gözlerinizi arıya 
arıya kalbimin bütün coşkunluğu· 
nu önünüze döküyordum. Ve siz 
o kızıl dudaklarınızı gererek gü
lüyor, beni dinliyordunuz.. 

Ah hele benimle evlenmenizi 
kabul ettiğiniz dakikada, sesi
nizin en güzel ahengile " pekit " 
deyişinizi biç unutmıyacağım .. 

Anlamıyorum : Nedir? Ne 
oldu ? Size ne yaptım ? 

Bedia Rauftan Mümtaz Beye 
Beyefendi, 
Siz bilmezsiniz beni l Kimse 

bilmez. Hayatımın bu büyük sır· 
rını ben ancak bilmecburiye size 
açacağım.. Çünki mektubunuzda 
çok kırıldığınızı, saadet arıyan 
bir adamın sukutu hayali neka
dar feci olduğunu yazıyorsunuz. 

Dinleyiniz : 
Bundan beş sene evvel henüz 

genç bir kızdım. Bir gün, bir çift 
bal rengi göz, birdenbire beni 
bir kadın şekline soktu ve ben, 
o yerinde durmıyan, sıçrıyan 
oynaşan geveze, söz dinlemez 
kız, aaatlarce düşünmiye, kalbi
nin sesini dinlemiye başladım. 

Bu bir çift bal rengi göz 
onun gözleriydi. 

Enver Şinasi, benim genç kızlık 
hulyalarıma giren bir menekşe ka
dar güzel ve bir kuş kadar şen
di.Onunla bir akşam Küçük çiftlik
te karşılaştık. Karşı masaların 
birinde, bir arkadaşile oturuyor, 
hararetli, hararetli bir şeyler an· 
byordu. 

Başımı çevirmiştim. Gözleri· 
miz çarpıştı, o anlattığım anide 
kesmiş ve kaldırmış olduğu eli 
boşlukta kalıvermişti. 

Bu göz aşinalıkları haftalarca 
devam etti. Bir gece amcama 
gitmiştik. Enver Şinasi de orada 
idi. Biribirimize takdim ettiler •• 

l Evveli samimi iki arkadaş gibi 
konuştuk. Sonradan onu görmek 
arzuları bana bir hastalık oldu. 

l Geceleri şair ruhlu bir genç kız 

olmadığım halde mehtap alem-
lerini seyretmiye, arka korudan 

gelen bahçıvan şarkılanm büytık 
bir lezzetle dinlemiye başladım. 

Artık durgun, uysal ve sakin 
bir kız olmuştum. Annem buna 

hayret ediyordu. Birkaç kere sor
mak istedi. " Nen var kızım? " 
Diye ısrar etti. 

Nasıl söyliyebilirdim ki, kal
bimde yanan ateş, ancak benim 
ruhumun bir gıdası idi ve bu 
ateşin saçakları sarmasını ben 
istiyordum. 

Enver Şinasi, bana her akıam 
bir demet lAle verirdi. 

Geceleri mehtap gezintilerine 
çıkardık. Boğazın bükille büknle 
akan sularında sandalımızı baŞı 
uoş bırakır. Deniz rüzgarlannın 

tatlı okşayışlarile yanyana Pol 
ve Virjini gibi sevişirdik.. 

Enver Şinasi bana " Lalem " 
derdi. Onun lilesi, onca solmı· 
yacak ve ölmiyecek bir çiçekti. 

Her akşam IAlelerimi kendi 
getirir, köşkün arka tarafından 
bana verirdi. Bir sonbahar akşa· 
mı, Enver Şinasi gelmedi. O gftn 
saatlerce bekledim. Kararan yol
larda yorulan gözlerim, {sevgimin 
ilk göz yaşlannı o giln döktn .. 

O gUn kalbimde açılan yara· 
mn acısım duydum ve o gUn 
ben, Enver Şinasiyi otomobilde 
bir başka genç kadınla gördüm. 

Arbk masamın fistündekl 
üç günlük bir demet ille solma· 
ğa başlamıştı. Her sabah onlann 
ruhum gibi ölnşlerini seyrediyor· 
duml Yapraklar yavaş yavaş sar
kıyor, o ince ve pürüzsüz ciltleri 
çatlıyor, sararıyor ve ağrıyordu. 

Bir hafta mütemadiyen ayni 
yerden bir ümitle, akşamları do· 
ğup bir saat sonra ölüveren bir 

ümitle onu bekledim. Enver Şinasi 
gelmedi. Lalelerim gelmedi ve 
hiçbir sevgili beni aramadı .. 

Beş sene oluyor. Ben bili 
o, beni " LAiem ! " diye seven 
sevgiliyi bekledim. Hayatımın bu 
bin sekiz yüz yir peş gününde 
ben ancak sizinle geçen Tarabya 
gezintisinde gülebildim ve an
ladım ki kalbim artık tamamen 
iyileşmiştir. Ruhumun bana ver
diği o eski ıstırap tamamen yok 
olmuştur. 

Ve 22 yaşımda bir kız oldu
ğumu ancak sizi sevdiğimi anla
dığım dakikada habrlıyabildim. 

Sizin lilelerinizi nedenmi red· 
dettim Mümtaz Bey? Neden mi? 
Anlatbm ya, bu eski yara, bende 
bir mikrop hissini bıraktı. O il· 
leler, gözlerimde çok eski bir 
masalı canlandırdı. Ve o bal renk
li yılan gözlerin tekrar hayabma 
gireceğini zannettim. Lalelerin 
beyaz ve pürüzsüz tenlerini gö
rünce o masal olan eski aşinanm 
yeni bir başlangıcına teşebbns 
ettiği zannına kapıldım ve bilme
den, istemeden, o bir demet 
beyaz lalelerin izi reddettim 
Mümtaz Bey .. Artık beni ne de
receye kadar mazur göreceğini· 

ı.i ... ilah. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ~Mulı_::İ• 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar 

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

MEFKÜRE UGRUNDA BUNLAR GİBİ TAŞLANMIŞ, 
SONRA ELİ ÖPÜLMÜŞ ADAMLAR ÇOKMUŞ!!. 

-34-

O otelde banyo yoktu, muslukta 
rıkanmak zarureti vardı. Kadınlarla 
erkeklerin ayrı ayrı musluk ba
şıııa gelmeleri icap ettiği için 
temizleme ameliyesi bilhassa 
uzuyordu. Maamafih herkesten 
avvel Hoca Sabriyi temizlemiş
lerdi. Çünki o, müteaffin bir 
halde idi, yanına yaklaşılamıyo...
du. Onun saçı ve sakalı, '" Tuh
fetülmısır ,. diye akıtılan berbat 
şeylerin pıbtılarından kurtarıl· 
dıktan sonra kadınlar ve nihayet 
erkekler temizlendiler. 

Şimdi sıra hasbuhale gelmişti. 
Bir odaya üst üste denilecek 
şekilde sıkıştırılan dört karyolaya 
üçer üçer oturarak umulmaz ma· 
ceranm sebeplerini tahlil edi· 
yorlardı. 

Söz ebesi yine Rıza Tevfik 
idi. Hoca Zeynelabidinin:"Ne gam 
nebi ı.işan efendimiz de Mekke 
de hakaret ve eziyet görmüşler-
di." mukaddemesile açtığı bahsi 
hemen benimsiyerek ve benilz 
yarısı kirli duran uzun saçlanm 
parmaklarile tarıyarak tahminle-
rini anlatıyordu: 

- Duyduğumuz küfürlerin, 
yediğimiz taşların, yuttuğumuz 
pisliklerin ehemmiyeti yok. "Abı 
pake ne zarar vakvakai kurbağa
dan., deriz geçeriz. 

Hoca efendi hazretlerinin de 
işaret buyurdukları veçhile 
ideal uğrunda bizim gibi taşlan
mış, sonra da eli öpülmüş adam 
çoktur!! F clsefeyi gökten indi...
miş olan Sokrat bile hakaret 
gördü, öli\m ıcrbeti içmiye icbar 
olundu. Haydi o, cahil bir devrin 
kurbanı oldu, diyelim. Tbicrs de 
bizim gibi hakaret görmemiş 
midir?. H Vur, fakat dinlet n di
yen o büyük siyasi sözlerinin 
hak olduğu anlaşılınca F ransanın 
yegane mahbubu oldu. Bu mi· 
aallerden ibret ahp müteselli 
olalım. 

Şaban Ağa, ense kökünde 
kırılmış olan yumurtalann bel 
kemiğine doğru sızan Y.apışkan
hğını hali unutmamışb ikide bir 
elini boynuna ve beline doğru 
götürerek o darbelerin ıslak 
izlerini araştırıyordu. Rıza Tev· 
fiğin mevhum ideallerden, Sok
ratlardan, Thierslerden bahset· 
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Hainler, Sokrahn ha
karet görmesini, ölüm 
şerbeti içmesıni, kendile
rine yapılan hakarete 
benzetiyorlardı. Zeynela
bidin, Nebi Zişan Efen
dimiz de Mekkede haka
ret ve iziyet görmüştü, 
diyordu. 

1 

Mazur görüyorum, buyurun, söy
leyin. 

- Vaktile bir aslan, bir kurt 
bir de tilki arkadaş olup ava 
çıkmışlar. Aslan, önlerine çıkan 
bir yaban eşeğini yakalamıs ve 
öldürerek yemeğe koyulmuş. Kar
nını doyurup bir tarafa uzan· 
dığı vakit ortada eşeğin bağı...
saklarmdan başka birşey kalma
mış. Fakat kurt ta aç. Hemen 
saldırmış, arslanın artığını yemiye 
girişmiş. Kurt, tilkinin softaya 
geldiğini görünce çağırıyor ve 
ara1annda föyle bir muhavere 
geçiyor: mesi üzerine sinirleri biisbütün 

oynadı, hele ak bıyıklarının üs
tünde bir parça kir daha bulun
ca tamamen asabileşti. 

- Buyurun beraber yiyelim. 
istemem, yemem. 

- Sebep. 
- Dolctorl -dedi- seni din

lerlt:en hatırıma bir fıkra geldi, 
- Ne fikrası? 

- İğreniyorum. 
- Amma yaptın ha. Bar-

saktan iğrenilir mi? Her canla 
ruahlfıkun zekası, kuvveti, şeha· 
meti hep barsaktadır. 

- Madem ki konuşuyoruz, 
kederimizi dağıtmıya savaşıyoruz. 
Müsaade et te fıkrayı anlatayım. 

- Söz kesmek ayıptır amma 
günün ve meclisin hususiyeti var. 

- Ağzına bulaşan pisliğe 
bak ta hikmetten öyle dem vur! 

(Arka•• var) 

. 
Istanbul Liman Şirketinden: 
Şirl<etimizin ihtiyacı olup aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme 

için hizalarında gösterilen tarihlerde münakasa yapılacağından talip
lerin ıartnameleri almak üzere şirketimizin Yağkapanında Hardar 
Hanında bulunan Fen Heyetine milracaatleri lüzumu ilin olunur. 

Eıyanın cinsi 

Gaz 
Benzin 
Elvan üstübU 
Yeni manile halatı 
Müstamel halat 
Sargılık halat 
Arap sabunu 
Soda 
Karpit 
Donyağı 
Çıra 
Gires yağı 
Şalı, muhtelif renk 
Bez hortum 
Müst:Jmel tel halat 

" kazan borusu 
Göğder 
KaoJ 
Zımpara kağıdı 
Kazan tutyası 
Köknar 
Meşe 
Karaağaç 
Çıralı çam 
Fabrika tahtası 
Yollama 
Kara çivi 
Karfiçe 
Demir, muhtelif 
Sülyen; toz 
Üstübeç 
lngi)iz. beuri 
Türk beziri 
Neft 
T 01. boya; muhtelif 
Faça boyası 
Kaba füıtübeç 
Sikatif 
Vernik 
Ripolin 

,, ~a!vaniz 

Zehirli boya ağ"ça 
demirci .. il 

Umumi Müdürlük 

Ton Kilo Adet Metre 

3 o o o 
5 o o o 
1 o o o 
8 o o o 
5 o o o 
3 o o o 
o 700 o o 
1 o o o 
o 750 o o 
1 o o o 

20 o o o 
1 o o o 
O O 7 Top O 
o o o 200 
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Bu Akşam Radyo da Ne 1 er 
Dinliyeceksiniz 

21 Mart 932 Pazartesi 
lıtanbul- (1200 metre. 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 Vedia Rıza Hanımın 
iştirakile konaer, 20,5 DarüJbedayi 
aan'atkirları, 22 orketıtra. 

Hei!sberg - ( 276 metre, 75 kilo. 
vat) 19,5 Gothe hakkında konferanı, 
20,45 konferans, 21 Gothenin ölümü 
isminde bir komedi. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
19 dan itibaren Çek istasyonlarından 
nnkiJ. 

Mühlalter - (360 metre, 75 kilovat) 
19,5 Gothe konseri. 

Bükrcş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
20,10 dört kişilik konser, 20,55 şarkı 
konseri. 

Belgr:ıt - ( 429 metr& 2,5 kilovat 
20,45 piyano konseri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
12 senfoni, 22,10 Vagnerden parçalar. 

Prag - ( 488 metre, 120 kllovat) 
20 Süzernadan naklen konser. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,25 Gothedcn hikayeler. 22,15 ak· 
tam konseri. 

Peşte - (5SO metre, 23 kilovat ) 
21,10 yüksek musiki mektebinden 
naklen konser. 
Varşova-( 1411 metre, 158 kilovat) 

19,45 radyo >.a:ıetesi 20 musiki muma
habe 20, 15 konser. 

Berlin - (1635 metre. 75 kilovat) 
19,30 La}•İpçigtcn naklen kon•er, 
20,45 Gotheheden fıkralar. 

22 Mart 932 Salı 
lstanbul - (1200 metre 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 :-lafı?: Burhan Bey 
heyeti tarafından konser, 20,5 va
mofon ile opr'ra pnrçnları, 21 Hafız 
Burhan Bey heyeti. 22 orkestra. 

HcilsLerg - (276 metre 75 kilont) 
19,S Faustun ikrnci perde6İ. 

Mühlaker - (360 metre 75 kilo· 
vat) 19,5 F.r>ustun ikinci perdesi, 
22,50 dört kişilik kons~r: Şııbert. 

Dükreş - (394 metre 16 kilovat) 
19,S milli tiyatrodan naklt"n Göthe 
bayramı. 

Belgrat - (429 metre 2,5 kilovat) 
19,55 gr;tınofo:ı, 20, 15 Göthenin 
şiirleri, 2?,50 Çig::ın orkestrası. 

Ro·"a - { 441 met'"e 75 ldlovat ) 
20,45 salo.ı orl strası Brams, Lekau, 
21 muhtelif konser, 22 komedi, Ulr 
snyha. 

Prng - ( 488 metre 120 kilovat ) 
19 Götbf'.'den bir komedi Egamon. 

Viyana -- (517 metre 20 lulovat) 
19.LB Arien ş rkıları, 20,28 Göthe 
haklcındn bir konferans. 20,50 &en
fon i Beethove11dcn parçalnr, 22,35 
dans 1 • val11rr. 

Pl!ş~e - (550 metre 23 kilovat) 
19,4SH:ılk snnalı,20,lSGöthe hakkında 
konferans, 72,30 piyano konser. 

Vatşova - (1411 metre 156 kilo
vat) 19,35 gramofon, 19,45 radyo 
i'azetcs·, 20,10 Şopen komedi. 

Bertin - (1933 metre 75 kilovat) 
19,30 Fr.uslun ikinci kısmı. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
ola;-ı kısmı vaHtl Avrupa aıı.atine göre tanzim edilmiştir. 
l•t~nbul saatine tatblkı için Avrupada saat (12) olduğu 
zaman lstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidl. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLOGü . 

Müşterilerini ( 010 10 1/2} dan 
İstifadeye Davet Ediyor. 

Emlak ve Eytam Bankası İkrazat faiz ve komisyonu mecmuunu 
müstakrizlerin lehine yüzde on buçuğa tcntÜ etmiş ve 

1 1 Mart 1932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 
2 Hesapları muntazam olan müslekrizlerinin kaffesine, 
J Tediyeleri teehhür etmiş taksitlerini bir Mart 1932 tari

hinden itibaren bir Mayıs 1932 tarihine kadar geçecek 
iki ay zarfında tamamen tesviye ederek hesaplannı hali 
intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren 
bakiye borçlarına YÜZDE ON BUÇUK nispetini, ve 

4 - Tediyesi teehhür etmiş taksitlerini bu iki aylak müddet 
zarfında da ödemiyenler hakkmda ise ikraz ve istikraz 
mukavelesi kükümlerini tatbika karar veriştir. 

* 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

. . 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 

Kiralık Gazino Ve İratlı Arsa 
Esas Mevlcii ve Nev'i Teminat 

55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. iratlı ana. 50 

202 Galıta Kuledibi 3 il& 13 numarala gazino. 75 

Balida muharrer emlik bilııailzayede kiraya verilecejindea 

taliplerin ihale~e müsadif 2 - 4 - 1932 cum.trtesi g&aü Aat OB 

•lhda ıubemize müracaat edilmesi. 

~ 

Satılık Hane 
224 HcybeJiada Şadiye sokak 2 No. hane. 

2115-226 4 6 ~ " " ,, - ,, ,. 
Balada yazıh emlak peşin para ile bilmüzayede 

taliplerin ihaleye müsadif 9 - 4 - 1932 cumartesi 

T. L. 

" 

20 
25 

satılacağmdan 
günü saat on 

2 5fı0 o o o ,. ,, it altıda şubeoı ize mürac"'atleri. E. 
o;.-.=::==========================================================================~================:.ı::================--=--~~=========== 

O:şlerin İnci 

Gibi Muh'lfa

zası Yahıız 

• • Kullanmakla 

RADYOLIN Dl MACUN J Kabild·r. En 
f\i.r. ·1keTn1el 1 )iş 

1. 3"''" • i ,.. \~ .._._ u..t •••• 
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Haşarattan 
kurtulmak 

ve Tahta korularından 
için şimdiden yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi hissedarlarına 
Martın onuncu perşembe ıünQ Adapazarında bankamız merkez binaatnda toplanan hissedarlar 

0

umuml heyeti 
1931 senesi bilinçoaunun kabul ve tastikine ve idare meclisi ve murakaba heyeti ualartnın ibrasına ve yüzde on 1 
hcsabile on üç numaralı çift kupon mukabilinde beher hi&1eye elli kuruş temetUl tevziiye ve müddetleri biten 
idare meclisi azalarından Şerif; Reşat ve Ahmet Aıım Beylerin tel<rar intibabana ve idare meclisi azalarının banka 
ile muamele yapmaları hakkında 1928 senesinde verilen müıaadenin teyidine müttefikan karar verdltinden 
hiısedarların bankanın merkezile Jstanbul, İzmit, Eekitehir, Dib:ce, Bolu, JforH, Tekirdat, Bozüyük, Kfitahya, M. 
Keınalpafa, Bandırma, Bartın, Safranbolu, Gerede, Geyve, Hendek, Bilecik, Yenişehir, Mudurnu, Gemlik ve Kara• 
nıürsel şubeleriue milracaatle temetUilerini almaları illn ve rica olunur. idare Meclisi 

1931 senesi bilançosn 

Mevcudat ve Matlübat Sermaye ve Oüyunat 

izahat T. Lirası K. izahat T. Lirası K. 

Vcxne mevcudu ve bankalarda mevcudat 
lştirakıit 

E•ham ve tahvilit 
Gayri menkul emval 
Borçlu heubı cariler 
Scııct, Çek ve poliçeler 
Demirbaş efYa ve teai.sat 
Muhtelif borçlular 
Muvakkat hesaplar 
Muhtelif hesaplar 
Nazım hesap'ar 

845.47 
100.12r:2 
77.95 
58.257 

966.774 
t.982.12 

88.49 
443.73 
182.59 
236. ı ı 
805.04 

Sermaye 
Şirketler müdevYerah ve hia•edarao tevdiatı 
Alacaldı hesabı cariler ve tasarruf sandığı 
Vadeli mevduat 
Bankalar ve muhabirler H. C. 
Ödenecek çek ve hava\eler 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat hesaplar 
Muhtelif hesaplar ve geçen ıeneler temettüah 
N.uım heHplar 
ihtiyat akçeıi 
1931 1enesi aafi temettllah 

1931 Senesi Karu zarar hesabı 

Zimmet Matlup ' 

izahat T. Lirası K. izahat T. Lirası K. 

!\1erkez ve 4ubelcrin fdare mHrafları 

" " " 
icar bedelleri 

,. ,, ,, vergi ve harçlar 
Kırtasiye, Posta, Telgraf ve Telefon masraflara 
Tenvir, Teıhin, Müteferrika ve Tamirat 
Vekilet Mehakim, Yol, Hakkı huzur ve llAn 
masrafları 

Heyeti umumiye ve fubelerln fnkallde 
mu rafları 
Demirbaş eşya, Te1iHt .. rayrl menkul 
emval itfa akçeli 
Tevdiat Faizleri 
Merkez ve Şuabatın aifi k1rları 

Yekun 

Soncdat Faiz ve Komisyonlara 
He1abı cari ,, ., 
Çek Acıyosu 

vv-....v·"ft Havale ücretleri 
TahTillt Faiz ve TemettOO 
Emtea ve udiye temettüleri 
Taahhfidat T• Sigorta komiıyonları 

Yekfın 

İstanbul 7 inci icra memurlu- 1 
ğundan: Bir borçtan dolayı mah-

1 

cuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer bir adet kısrak 28 mart 
932 tnrihinde saat 1 l de İstanbul· 
da Mevlevihane kapısında Barut
hane meydanında paraya çevri· 
leceği ilfin olunur. 

Gripe Karşı 

BÖBREK MESANE HASTALIKLARJNA 

Di- -ROL 
KUMLAr.I ERlTIR • TAŞLAR! SÖKTÜRÜR 

SANCILARI TESKiN EDER BİR MUDtllRDİR 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Karşı en müessir deva SERVOIN 
haplarıdır. Depo.su, lltanbulda Sirke· 
elde Ali Rıza Merkez :eczanesidir. 
Tafraya 150 kuruş posta ile gönde
rilir. lzmirde lrgatpaıarındaki, Trab-
zonda Yeni Ferah ecz:ancsinde 
bulunur. 

Her üç şekildeki Krem Pertevi 

cilde olan menafii itibarile kış 

ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 

Kullanınız 

Nezlenin 

Düşmanıdır 

Her eczanede 

bulunur. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Alı Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 

il 

fosforu ve vitamini vardır. Çok 
Deposu: Hasan Ecza deposu 

Tİ F O D AN ve diğar sari 
hastalıklardan korumak isterseniz 

ATA 
SUYU ve GAZOZU 

İçiniz. D:ımajana 50 kµruş. 
lrnrşunlarma ve şişe baodrollarına dikkat ediniz. 

--=--

Hepsini tecrübe ettikten sonra en nih:ıyet bir Telefunken 

intihap edeceksiniz. Çünkil T e 1 e f u n k e n, _mevcut nıdyo 

ahlıelerinin en asri, en müteklmil ve en kuvvetlisi 

0 _I u p i s t i m a l i d P. g a y e t k & 1 ı y d ı r_. 

Oparl6ril aynı mahfaıa tçinde ve yo " ayn olala 

Telef~ken. 940 ahi:uinı evinu<k ~crü/,eyt haz.ını.. 

E F KEN 
Satış mahali 

BOURLA BiRADERLER ve $ 51 

.. 
ıs AT 1 E BE voGLU - BE VAZI T~~AOltS.Q.Y 

MAGAZALARI 

mevsım ıçm 

Kostüm veya Pardesünüzü 
Bulmak • • 

ıçzn 

Bütün mağazaları dolaşmak lüzumsuzdur. 
Galatada Karaköyde kain meşhur 

• 
E s LSIOB 

Büyük Elbise Fabrikası 
En müntehap ve son moda çeşitlerini 

en ucuz fiatlerle satmaktadır. 
Tediyatta teshilat 4 

Dr. Aristidi 
Emrazı zilhreviye tedivihanesi 

Ea>lnönU Han ( Sabık Karakat ) No. S 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalık( ırı Miltehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 
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• 
ızahmail 

ISTAH~UL 
Ankara cÔdd. oi 

TELEFOH, ~s9gg 

MECC••i 
ııılı••• 

Son Posta Matbaul 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyilt Müdürii: S.liıa RaıtP 


