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nın Gazi Hz. Avdetleri j Garip Liyihalar Yazan 

Serseri Bir Seyyah Gazi Hz. 
Dün nkaraga 
Avdet Ettiler 

Reisicümhur Hı:. dUn akşam 
hususi trenle Ankaraya avdet 

r-
ı 

Yazdıkları Hakkında Malumatı 
Sorulacağı Zan1an Ortadan Kayboldu 

Adana ( Husust ) - Resmini 
gC>nderdiğim bu genç, Bulgaristan, 
Yunanistan ile beraber Anadolu
nun birçok kısımlarını baştanba
şa yaya olarak gezmiş, bu yüzden 
çelik bacak unvanını almıştır. 

Adı Ali Fehmidir. Ali Fehmi, 
bu eyahatierinin intibamı kendi
since tesbit ederek bir layiha 
halinde bazı makamlara gönder
miştir. Fakat Ali Fehmi, bundan 

buyurmuşlardır. Kolordu Kuman· 

danı Şükrü Naili Paşa, Vali 

Muhiddin, sabık P"ris sefiri Fethi, 

Seyrisefain Müdürü Sadullah B.ler 

dün akşama doğru Dolmabahçeye 
gelmişlerdir. Saat 7 de Gazi Hz. 

refakatlerinde Sıhhat Vekili 
Refik, K lıç Ali, Salih, Recep 

Zfihtü, Hasan Cemil, Nuri 

Beyler olduğu halde ( Sakar

fa ) motörU ile Haydarpaşaya 
reçmişler ve hususi trenin Riya· 

ıeti Cümbur vagonuna binmİf• 

lerdir. Kendileri arzu buyurma

dıkları için teşyi merasimi ya· 
pılmamıştır. 

Mançurl ~eplıesind• .Ja ~süvarileri 

l sonra ortadan kaybolmuş, bir 
daha gözükmemiştir. Gönder
diği layihalar hakkında malu· 

--- -- malına müracaat edilmek 
lüzumu hlsıl olduğu için Ali 
Fehmi bu civarda uzun mnddet 

Biraz sonra tren istasiyondaki 

halkın " Allah selamet versin ,, 
temennileri arasında hareket 
etmiştir. Sıhhat Vekili Refik ve 
Vali Muhiddin Beyler de Anka· 
raya gitmişlerdir. 

Sulh lçin Çin Arazisinin 
Tahliyesi "' mdır 1 

Çinlilerin Bu Teklifine Mukabil Japon
lar Mançuriye Asker Döküyorlar 

Umumi KAtip Tevfik Bey 
Cenevrede bulunan Cümhur 

Riyaseti Umumt Katibi Tevfik 
Bey dün şehrimize gelmiş ve 
Gazi Hz. ne arzı tazimat etmiş• 

tir. Anadolu ajansının iı'arına 

göre Tevfik Beyin Umumi i(I .. 
tiplik vazifesine hitam verilmiştir. 

Ajansın bu husustaki tehliii 

aynen şudur : 

İstanbul, 4 (A.A.)- Riyaseti· 

cümbur Umumi KAtibi Tevfik 
Beyin vazifesine hitam verilmiştir. 

-
Londra, 5 (D. Hususi) - Son l 

dakikadn salahiyettar Çin ve Ja· 
pon menabiinden alınan haberler 
çok muhteliftir. Fakat blltün 
haberlerin ittihat ettiği tek nok
ta, Şanghay cephesinde şu daki· 

kada sük\ıt hükllmferma olduğu .. 
dur. Bununla beraber vaziyete hl· 
kim bulunan resmi Çin makamah 
iki hüknmet arasında ıulh mllza· 
kerelerine başlanabilmesi ıçın 
Japon askerlerinin Şanghay civa• 
ruıdaki Çin arazisinden derhal 
çıkmalarını ilk şart olarak ileri 
ıilrmektedirler, 

Japonya ise bu şarb füzuJi 

Sa yum Mesel 
Atılmam 

r aksim B.ahçesinin Önündeki Arsada 
Yapılmak için Müzakere Cereyan Ediyor 

' 
)( lıaretli ger, stadgumıın tesisi düşünülen Taksim bahçesinin 

önündeki geniı sahadır. 
t Dedikodu a bir bayii sürdük- meselesi, filen kaldı ve adeta 
en, şu veya bu yerde t esis edi· unutuldu. Stadyum işinin bu renk 
:ceği bir hayli dedikoduyu mu- ve mecraya dökHhnesinde ' Vali 
'P olduktan sonra stadyum inşası ( Devamı 11 inci aayf da] 

--
bir iddia olarak telikki etmek· 
tedir. Çünkü bu takdirde Çinli· 
lerin herhangi bir israrı karşısın· 
da Japonyanın teyidi bir kuv
vete malik olamıyacağının 
nazarı dikkatten uzak tutulma· 
ması llzımgeldiği salahiyettar Ja· 
pon makamab tarafından beyan 
edilmektedir. 

Çin ve Japon murahhaslarının 
ıimdiye kadar yaptıkları temastan 
benUz müsbet bir netice çıkma• 
dığı da ayrıca iş'ar olunuyor. 

Nankin, 4 (A.A) - Çin hü· 
kiimeti hariciye nazırı Şanghay
daki mlimessiline Çinlilerin Japon 

( Denmı 3 fincü sayfada ) 

Sinirliler 
Evlenebilir Mi? 

Bu mühim mevzu etrafında 
müteha111• d1>ktorlardan topla· 
dıtımııı: ceyaplann neırine yarın 
da devam edeceği&. 

Arap Hareketi 
Ve lran 

Bağdat ( Hususi ) - Son za

manlarda Arap emaretleri ara· 
ınndaki yaklaşma fikirleri lranı 
endişeye dDşürmilt ve İran hü· 

kt\metinin protestosunu mucip 
olmuştur. Bu münasebetle Bah· 

reyn Şeyhi gazetecilere beyanatta 
bulunarak şuolan söylemiştir: 

- " Muhtelif Arap emaretle
rine mensup mümessillerin son 

zamanlardaki içtimalan ancak 
emaretler arasında iktısadl mü

nasebetlerin takviyesinden ibaret· 
tir. Dünya buhran geçirirken 

Arap emaretlerinin böyle yanaş· 
ma hareketleri çok tabii görlll· 

melidir. Siyasi bir gayo ve he
defimiz yoktur.,, 

aranılmış, fakat izine tesadnf 
etmek mümkün olamamıştır. Ni· 
hayet Suriyeden gelen haberler
den Ali F eh minin Antakyc ha· 
valisine geçerek bir mllddet or ... 
da kaldığı, sonra Arabistanı 
dolaşmıya başladığı anlaşılmışbr. 

Üçüncü Cemre 
Bugün eski takvime glSre 

tıçüncü cemrenin toprağa dOştQ. 
ğü gündür. Hava lodos ve yağ· 
murludur. Üçüncll \.emre ılık gün
lerin başlangıcına bir işaret sayılır. Ali Felıml 

Irakta Bo 
-lngiliz=--..:::ı~=u-=-=·· r=-..::=."d •• ı er 

le ha • 
ır 

Bağdat ( Hususi ) - ( Mabeyntinnehreyn ) Şirketi MOdOril M. 
Benten otomobille akşam saat sekiz buçuk raddelerinde (Köpr) den 

otomobille Musula gelirken ( Gazokan) ile ( Tavacina) köyleri ara· 

ımda önlerine e~kiya çıkını~ ve bomba atarak otomobillerini parça• 
lamış ve M. Bcnten ağır surette yaralanmıştır. Hidiseyi haber alan 

Musul Jandarma Kumandanı ile ingiliz memurlan hAdise mahalline 
otomobillerle ve jandarma müfrezelerile bereber gitmişlerse de eşkiya• 

nin oradan sıvııtıklarını öğrenmişlerdir. M. Benten hastande ölmilştür. 
Şiddetli takiplere rağmen eşkiya hala bulunamamıştır. 

Deliler Ve Sinirliler Evlenemigecekler! 

Erkek - "Alı::ıl Hıfzıssıhha Cemiyeti,, , biz evlenmeden evvel bu 

meseleyi çıkarsaydı, ben seni alamıyacaktım. 

Kadın Neden? Sen deli misin? · 

Erkek - Seni almak delilik deiil do nedir? 
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Al<ıl Hıfzıssıhhası 
Ve Evlenme Bahsi İhtikar Yapan 

Akıl Hıf zıssıhhuı Cemiyeti, 1 E 1 
sin rli in~anların evlenmemesi- czacııar 
ni, hiç olmazsa evlendikten 
ı;o.ıra ~ocuk yapmamaları fik- c G •• •• 
rin iltızam ediyor. Dün, bu eza OrUgOr 
bnhis etrafında görüştüğümüz 
bazı kariJer bize, fikirlerini şu 
uretle izah ettiler. 

Jr'chmd Az.er 8. (Şchudcba,ı Emin 
Nureddın mnhallcsi 3) 

- Siuirlilerin evlenip evlen
miyeceğini irfan ve fen seviyesi 
çok yüksek olan Garp ve Ame
rika bile halletmedi. Deliler za
ten evlendirilmez. Bizim kanun
lanmızda bile bunun menedici 
teyit kuvveti vardır. Sinirlilere 
gelince, dünya kurulalıdanberi 
insanlarm bugünkü kadar sinirli 
olduklarmı tarih kaydetmemiştir. 

Beşeriyet bir dönüm nokta
smda bulunuyor. insanların refa
hına hizmet eden bütün itleri, 
makine kuvvetleri dev gibi yut
muştur. Esasen evlenmeler azal
mıştır. Bir de sinirliler evlenmesin 
dersek dünya nüfusunun köküne 
kibrit suyu dökmüş oluruz. Çfin
ki sinirli olmıyan insan pek az 
kalmıştır. Esasen bbbın bile hal
ledemediği ve menedilmesi mu
hal olan bir işle uğraşmak ta 
ıbu ainir gevşekliğinin eseridir. 
:Sence meşgul olmıya bile det-
mez. ... 

E.mfn Bey ( Beılktat Akaretler ead
.... 27 ) 

- Kazanç az. Bir ekmek 
parası kazanmak için geceli gtın
düz.lü çalışan ve dimağlarını 
yalnız ekmek kayguıile i§leten 
insanların sinirleri çelik bile olsa 
bl\zülürdli. Ortada a.inirli olma· 
mayı icap ettiren hiçbir aebep 
yoktur. Hele lstanbulda sinirli 
olmak ıçm tramvay otomobil 
araba gürülttileri kifidir. 

Esasen gençler bir kadinı ge
çindirememek endişeıile eyJene
miyorlar. Eğer evlenecek babayi
titler varsa bırakalım evlensin
ler, çocuk yapsınlar. Şimdi bunu 
konuşacak zaman değildir. Hem 
bizde bir darbı mesel Yardır. 
Kimse ayramm ekşidir, demez. 
Hiç kimse ben sinirliyim demez. .. 

Nuri B. C Erenkay lıtuyon cadd .. ı 61 ) 

- Bence sorulacak ve konu
ıulacak birşeyin tatbik kabiliyeti 
olmalıdır. Delilerin evlenmemesi
ne aklım erer. Fakat sinirlileri 
nasıl muayene ve teabit edeceğiz 
ve bwıları hangi bakla evlenmek
ten menedebileceğiz? 

Bu haber sinir doktorlannı 
tek sevindirir amma sinirliliği Ustü
ne alan kaç kişi bulabilir. 

Vapurcular Heyeti 
Anlııaraya giden vapurcu)ar heyeti 

tehrimiz.e dönmüşler n bütün vapur 
kumpanyalarının iştirakile yeni bir 
ılrket yapılmasının ve Türk liman
ları araaında vapur işletme hakkının 
bu tirkete verilmeıinin takarrür etti
tlni ıöylemitlerdir. 

Soo zamanlarda ecLa fiatle
rinde nazarı dikkati celbedecek 
şekilde ittıratsızlıklar olduğu hak
kında bazı şikayetler vapılmak
tadır. Bu şikayetler, ayni reçete
nin muhtelif ecranelerde baş

ka başka fiatlerle yapıldığı şek
lindedir. Bu hususta malumat 
almak üzere müracaat ettiğimiz 
Sıhhat Müdürü Ali Rıza Bey bi
ze şu malumatı vermiştir: 

"- Eczacılar reçeteleri yap
bktan sonra altına damga vur
mıya, damganın yanmada reçete 
fiatini yazmıya mecburdurlar. 
Ecza fiatleri hakkında şikayet 
yaptıkça bunları tetkik ederek 
neticeyi Sıhhat Vekaletine bildi
riyoruz. Vekalet bu gibi eczaha
neleri derecelerine göre tecziye 
etmektedir. ilaçlar için bir fiat 
tarifesi yoktur. Esasen ekmek 
narhı bile her hafta değişmekte
dir. Her zaman temevvüç eden 
ecza piyasalarına göre sabit bir 
fiat listesi hazırlamak imkAnsız

dır. Halk aldatıldığı zannına dilş
tüğü zaman derhal bize şik!yet 
etmelidir. Eczalar ithalatın tah
didi kararından bazı esaslar da
hilinde olarak hariç tutulmuştur.,, 

Sarayburnu Parkı 
Belediyeye ait olan Saraybur

nu parkının icar mukavelesi Oç 
ay sonra nihayet bulmaktadır. 

Belediye bura~mı tekrar kiraya 
verecektir. Bazı gazeteler parkın 
belediye tarafmdan işletileceği
ni y <: nışlardı. Bu haber doğru 
değildir. 

Türkçe 
Vekaletin Kararı lstan

bula Tebliğ Edildi 

Maarif Vekileti, ecnebi mek
tepteki Türkçe tedrisatı hakkın-
daki son emrini vilayete tebliğ 
etmiştir. Bu emre göre ecnebi 
mekteplerde TUrkçe ders ec
nebi tebaası çocuklar için de mec-
buridir. Ancak, ecnebi tebaası 
talebeler için Türk tarih ve çoğ· 
rafiye dersleri ihtiyaridir. 

Bir Dolandırıcılık 
Fazlı isminde biri seni bekçi 

yazdıracağım diyerek Ali isminde 
bir zavalhyı dolandırarak para ve 
bazı eşyalarım almıştır. 

11stanbulu Mahveden Yan
gınların Sebebi Anlaşıldı 

~-----

2829 Yangının Büyük Kısmı Yemek 
Yüzünden Vuku Bulmuştur 

lstanbul belediyesinin hazır
ladığı istatistik yıllığı basılmıya 
başlamıştır. Bu ay sonunda neş
redilecektir. Yılbk sekiz fasıl 

üzerine hazırlanmıştır. 

Birinci fasıl hava ahvalini, 
idari teşkilat ve nüfus hareketle

rini, ikinci fasıl lstanbulda mev
cut binaları. hususi inşaat ve ta

miratı, üçüucü fasıl maarif hare
ketlerini ve diğer fasıllar da sıh

hat ve içtimai muavenet işlerini, 

iktısadi ve malı vaziyetleri, umu-

mi hizmetlere ait faaliyeti ihtiva 
etmektedir. 

Yıllığın bilhassa ikinci, dör
düncü, be~inci ve yedinci fasılla

rında çok mühim malümat mün
deriç bulunmaktadır. ikinci fa. 
sılda lstanbulda gerek şahıslar 
ve gerekse hususi müesseseler 
tarafmdan yapılan inşaahn inşa 

maddeleri ve kat adetlerine göre 
miktarları tespit edilmiştir. 

Yıllıkta lstanbulda 9l4 den 
-~--~---

Gıda Nümuneleri 
Bazı Dükkan Sahipleri 

Ta kip Edilecek 

Belediye Doktorları şüphe 

gördükleri gıda maddelerinden 
nümuneler alarak tahlilbaneye 
göndermektedirler. Fakat dok
torlar sivil oldukları için dükkan 
sahiplerinin bunlara istedikleri 
nümuneleri vermedikleri görül
müştür. Belediye dün bütün şu
belere ve kaymakamhklara yap-
tığı bir tamimde Belediye dok
torlarına teftiş esnasında birer 
polis terfik edilmesini bildirmiş

tir. Bu suretle nümunelerin vak
tinde toplanıp tahlile sevk edilme
si daha kolaylıkla miimkün ola-

cakhr. Nümune vermek hususunda 
müşkülat çıkaranlar hakkında da 
takibat yapı!ncakhr. 

Faaliyetini Tam Etti 
Şehrimizde bulunan Kontuvar 

Maritim nakliyat sigorta şirketi 
l Türkiyedeki faaliyetine nihayet 

vermiş, işlerini tasfiye etmiştir. 

931 senesine kadar yedi sene 
içinde vultubulan yangınlar ayla
rına göre a}rı ayrı tespit edil
miştir. Bu rakamlara göre ls
tanbulda yedi sene içinde (2829) 
yangın olmuştur. 924 senesinde 
260, 925 te 223, 926 da 444, 
927 de 405, 928 de 385, 929 da 
526, 930 da 466 yangın olmuş
tur. 

Yıllıkta yangınlann sebeple
ri de tasnif edilmiştir. Yangıolar 
en çok mutfak ateşinden çık-

mışbr. İkinci derecede soba ve 
ocak kurumlan, üçüncü derecede 

ispirto ve petrol lambaları yll
zünden çıkan yangınlar gelmek-

tedir. istatistikte şehrin müstah
temini de tespit edilmiştir. Bele-

diye müstahdemin idaresinin teş
kilinden itibaren sene başına ka-

dar geçen zaman içinde büroda 
2997 müstahdem tescil edilmiştir. 

Bunlardan 2438 zi Türk ve (559) 
ecnebidir. 

Ampul İhtikarı 
Elektrik Lambası Fiatleri 

iki Misli Fırladı 

İthalatın tahdidi kararı muci
bince hükümet hariçten almak 
mecburiyetinde bulunduğumuz 
maddeleri memleket ihtiyacma 
göre tespit etmiştir. Bu vaziyete 
göre fiatJerin yükselmesine hiç-
bir sebep ve imkan yoktur. Fa
kat buna rağmen son günlerde 
elektrik ampulü fiatleride iki mis· 
li yükselmiş ve mesela 20 kuru-
şa satılması lAzım gelen ampul
ler 40 kuruşa fırlamıştır. Y apb-
ğımız tahkikata göre, fiatlerin 
gayritabii şekilde fırlamasının 

yegane sebebi, memlekete Am
pul ithal eden firmaların, kendi 
aralannda bir anlaşma husule 
getirmeleridir. 

Çantasını Kapmış 
Enver isminde biri Beyoğlun

dan geçerkte olan Havva Hanı
mın çantasını kapıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Mart 5 

Günün Tarihi 

Nafıa Vekilinin 
Beyanatı 

Naha Vekilinin dün şehrimize 
geldittnf 7az.mtştık. Vekil Bey fU 
beyanatta bulunmuştur: 

.. _ Yeni bütçe malGm olmadı· 

tından yapılacak işler de kat'i su
rette tekarrilr etmemiştir. Jg veç 
grupu He 934 •enesinde bitmesi mu
karrer intaatm 935 senesinde ikmali 
için cereyan eden müzakereler bu
aüne kadar neticelenmiş olncaktu. 
Sirkeci Haydarpaşa arasında feribot 
teılHb yapmak üzere bir IngiJi:ı 
gTGpa müracaat etti. Teklif muvafık 
g6riJlür Ye bütçeye tahsisat knnu· 
furu bu işi neticelendireceğiz. 

Bu •ene Meclise imtiyazlı şirket .. 
!erin imtiyazlarını ve muafiyetlerini 
tadil eden bir kanun layihası ar:ı:e• 
decetiı. 

iz.mir Rıhtım Şirketini Belediye 
isliyor, tetkik ediyoruz, Komiser 
Emin Beyin lsviçrede olduğu te!bit 
edilmiştir. Terko• Şirketinin tesiu• 
tını 933 sene1inde hükumet mübayaa 
edecektir. lııtanbuld otobils İmtiya• 
zının Belediyeye verilme6İ için henüıı 
bir karar yoldur.,, 

Yeni Defterdar 
l•tanbul Defterdarhğına tayin 

olunan Mustafa Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve bugiln l>efter• 
darlıkta eski Defterdar Şefik Bey• 
den ifleri devir almıya başlamıştır. 

Galatasaray eezuoları 
Galatasaray Mezunları Ccmiye• 

tine men•up aza dün mektep salo· 
nuoda toplanmışlar, cemiyetin nizam• 
name•İni te•bit ve kabul etmişlerdi!\ 
Ayrıca Yusuf Razi, Nemli zade Mit· 
hat, Menemenli ıade Etem, Ahmet 
Saki, Kara Ahmet, Ekrem Besim ve 
mektep müdürü Fethi Beyler idare 
heyetine ·~itmişlerdir. 

Bir LAyiha MUnasebetile 
Ankaradan bildirildiğine göro 

Tftrkiyedeki ecnebilerin hangi 
san'atlan yapabileceklerine dair 
olan IAyiha yakında adliye en· 
cümeninde tetkik edilecektir. 
Bu lAyiha münasebetile baıı 
Yunan gazetelerinin, böyle bir 
kanunun dost memleketlerde 
iyi telakki edilemiyeceği tarzında 
neşriyat yapmaları Anlrnrada 
hayret uyandırmıştır. Çünkü IA
yibada kabul edilen esaslar bu
gün her memlekette tatbik edil· 
mektedir. Aynca ecnebilere müh· 
Jet te verilmiş bulunmaktadır. 

Halk Evinde Bir istifa 
Dan Halk Evinde Güzel san'atler 

tubesinin umumi heyeti, toplanınıf, 

komite ve zümre heyetleri intihabı 
yapılmı9tJr. Mimar Fııruk, Heykel• 
trat Nejat, Sanayii Tezyiniyeden 
Namak l•mail, Res6nm Çallı lbrahim, 
Mu•ikişinaalardan Abdülkadir Ziya 
Beyler l'Üz.el ıan'atlcr komitesine 
seçil mitlerdir. 

Komite infhabından sonra zümre 
intihabatına geçilmiş ve fakat bu 
intihap ressamlar orasında münaka• 
şayı davet etmiştir. Müstakil ressam
lar ııilmre heyetinin münhasıran ken• 
dilerinden ıeçilmesini istemişlerdir. 

Bu teklif kabul cdiJmemiş, bunun 
üzerine mOstakil ressamlar Halk 
eYinden i•tifa etmişlerdir. 

,--S-o_n_R_o_s_t_a-'n_ı_n_R-es-ı-·m_l_i_Hı_ı_.k_a_y_e_s_i .-. -------R-a-za_r_O-la_R_a_s_a_n __ B_e_y_V._e_Hı_iz_m_e_tçi] 

1: Komşu - tJasan Bey... Bak bir 
hizmetçi aldım... Fakat ütü yapmasını 
bilmiyor, ben öğrettim. 

L 
[ 

1 
2: Komşu - Çamaşır yıkamasını da 1 3: Komşu - Ortalık supurmesım, ı 4: Hasan B. - Tabii yahu... Eğer 

bilmiyordu, onu da karım öğretti Ha- kahve pişirmesini de bilmiyordu, onu da bu kadar bilgisi olsaydı el kapısında 
san Bey. bizden öğrendi. hizmetçilik eder miydi?! •. 
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Hergün 
Mlinderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 
....... ..__ . ..-........ __. ....... __.. ........... .... 

Sulh için Çin Arazisinin 
Tahliyesi Lizımdırl 

( Bat tarah 1 inci ıayfada , 
bıetalibabnı kabul edemiyecek· 
lerinl, Amiral Kelly'ye bildirmiye 
tlıemur olduğunu tebliğ eylemiştir. 

Tokyo, 4 ( A.A ) - Hariciye 
nezaretinin salAhiyettar erkAnın· 
dan biri Şanghay' da acilen bey• 
llelmilel bir konferans akti müm .. 
kün olmadığı takdirde, mahalli 
btikumet erk!nından mllrekkep 
bir konferans içtimamın tecrübe 
edilmesinin ihtimal dahilinde 
olduğunu beyan eylemiştir. 

Şanghay 4 - ( A.A. ) - Çin 
ve Japon mümessilleri arasında 
Kent Zırhlısında yeniden bir 
ınülakat vuku bulmuştur. 

Şanghay 4 - ( A.A. )-Nan• 
kin hükumeti son Japon teklif· 
leriııe henüz cevap vermemiştir. 

Japonya Tazminat istiyor 
Şangbay, 5 (A.A) - Tokyo

da nimresmi bir membadan bil· 
dirildiğine göre Japonya hllku· 
nıeti, yuvarlak masa konferansın
da Şanghay vakayii neticesinde 
vukua gelen hasarların tazminini 
talep etmek ve Japonya aleyhin· 
deki tahrikatın kat'ı surette me
ııedilmesini istemek hakkım talep 
decektir. 

Japonya hllkfımetl imtiyazla 
nııutakalarla oralarda sakin aha
lit :n emnü selAmetini temin et• 
nıek maksadile Şanghaya müte-
allik bütün meselelerin halline 
matuf daimi bir plfın tanzimini 
ll ··z'lkere etmiye amade bulun• 
tı a tadır. 

ançuri Cephesinde 
Londra, 5 (D. Hususi) - Şang· 

ha; dan gelen son habere gore, 
Mançuri cephesinde, her veçbile 
gizli tutulan bir Japon faaliyeti 
\'ardır. 

Bu cephedeki Japon kuman-
danı harice en ufak bir haber 
hile sızmaması f için şiddetli ter
tibat almıştır. Son iki gün zar
fında buraya japonyadan bir 
tniktar asker ve mühimmat ge
tirildiği teyit olunuyor. 

tLAN 
Tilrklye piyaaalannda umumiyet• 

le satılan meşhur 
F R U T S O L T 'un 

Mucit ve fabrlkat8rleri Londrada 
J. C. ENO Ltd. milessesesinlo, Tilr· 
"1ye Cumhuriyeti kanunlarına tama• 
lbile muvafık olarak kaydolunan 
"11lseccel markalarının gayri kanuni 
btr surette istimal edilmekte olduğu 
hakkında nazarı dikkati celbedil· 
~iştir. ftbu mftaeccel markalar ber• 
"'•çht atldlrı 

Sicil tarihi lld11at Vekilellnlıı 

oıımara11 

(;'RUiT SALT 25/11/1920 4341 

MEvv A TUZU 10/2/1930 2908 
J:'fluT SOL 1' 10/2/1930 2991 
SEL DE FRUIT 10f2/1930 2907 

Berveçhl balA usulen tesçil edil· 
lrliş olan m rkalar münbuiren j. C. 
~NO Ldt. in mülkü olup ancak ken· 
dileri tarnfmdan iıtimal edilebilir. 

İHTAR 
Binaenaleyh, kendi milıtabzara• 

tırıda baladaki markalarm herhangi 
kelimeıini aynen ve yahut imlasını 
~-dil ve tahrif auretile tarzı inşaya 
akıtımyarnk gerek yalnaz gerekH 

llıaliyi aldatacali ıurette etiketlerile 
\'eyn ambalajlarla ınemzuç olarak 
~Oğrudan doğruya veya dolayııile 
111liıııal eden herhangi şahıs, firma, 
tClccar, müesseıe ve şirketi ticariye 
?.?lkiyeti eaoaiyeyi himaye eden 

Urk kanunları mucibince tecziye 
tdilecektir. işbu kanunlar gayri met
u rekabet lçln hapiı ve aakti ce• 
aları muhtevidir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi Kadın 

1 - Kadın evvela 
sonra da aşkım sever. 

işıgını, r . 2 - Kadm, başlı başına te- 1 3 - Kadınların, zenginler gi· 
zatlardan mürekkep bir mahluktur. bi, pek az dostu vardır. 

ON TELGRAF HABERLERi 

Müthiş Bir Ö üm • 
1 

• 
intihar Faciası 

Marsilya Konsolosumuz Server Cemal 
B. Hademesi Tarafından öldürüldü 
Ankara, 4 (A.A) - Anadolu 

Ajansı Marsilyadan atideki tel· 
grafı almıştır. 

Marsilya 4 - Bugftn Türk 
Konsoloshanesinde Başkonsolosla 
bir hademenin ölnmünii intaç 
eden çifte bir cinayet ika edil· 
miştir. 

Anadolu Ajansı bu haberi 
alınca derhal Havas Ajansından 

vak'e.yı tevsik için mütemmim 
malumat vo tafsiJAt istemiştir. 
Gelen tafsilAt şudur : 

Marsilya 4 - Türkiyenln Mar· 
silya Başkonsolosu, konsolosluk 
odacısı tarafından 3 kurşunla 
öldürülmiiştllr. Ötedeoberi va
zifesinde ihmal gösteren ve 
esasen dimagan da malöl 
vaziyette bulunan odacı eaha
bı mesalib çekildikten sonra 

başkonsolos tarafından çağırılmıf 
ve lAkayitliğinden dolayı tevbih 
edilmiştir. Bunun ilzerine odacı 
tabancasını çekerek başkonsolo
sun üzerine ateş etmiştir. 

ilk kurşun mumaileyhin bile
ğine isabet etmiş ve odadan fır· 
lıyan başkonsolosu takip eden 
katil avluda kendisine tekrar 
yetişerek iki kurşun daha atmışhr. 

Birisi kalbine diğeri başına 
isabet eden bu iki kurşunun 
tesirile Başkonsolos derhal öl· 
müştür. Bundan sonra Konsolos· 
luk odasına avdet eden merkum 
tabancasında da kalan iki kurşunu 
kendisine sıkarak intihar etmiştir. 

Katilin bu hareketi ini bir 
cinnet tesiri altanda yapmıt oldu· 
ğu zannediliyor. Polis tahkikatma 
devam etmektedir. 

Anadolu Ajansının notu: Mar
silya Başkonsolosumuz Server 
Cemal Bey idL Memleketin ye-
tiştirdiği gJzide gençlerden 
ve ilzerine aldığı vazifeleri 
daima liyakat ve dirayetle ifa 
etmiş kıymetli bir hariciye me
murumuz olan Server Cemal B. in 
ifai vazife halinde mecnun bir 
kapıcının kurşunu ile böyle hazin 
bir akıbete uğraması muhitimizde 
çok derin bir teE>:asür uyand1r· 
mışbr. 

Vak'adan haberdar olur olmaz 
Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü 
Kaya Beyefendi tarafından mer-
humun ailesine telgrafla beyanı 
teessür ve taziyet edilmiş 
ve ailesile çocuklarının memlekete 
avdeti için lAzımgelen tedbir 
derhal alınmıştır. 

J ponyanın Şar ları Çi 1-
Fena Halde K z ırd 

Sayfa J 

Sözün Kısası 

Büyük 
Ruh 
Hastaları 

•---------P. S . 
Peygamberlerin, büyük san'at

karlarm ve mücedditlerin birer 
sinir hastası, · birer saralı veya 
deli olup olmadıkları, her mem
lekette ötedenberi münakaşa edi· 
len bir davadır. Gerçi, bunların 
arasında, "Nietsbe,, ve '' "Mau· 
passant., gibi umumi felce uğn· 
yanlar, "Zola,. gibi manyaklar, 
'

1Beaude1aire" gibi saralı veya 
..Musset,, gibi halis psikopat 
olduğu söylenen meşhur misaller 
pek çoktur. 

Akıl ve sinir doktorlarına 

sorarsanız, büyiJk insanlarm he
men hepsi birer ruh h~stasıdırlar 
ve asabi muvazene, ekseriyetle 
yalnız orta adamlarda bulunan 
bir halettir . 

Mazhar Osman Bey, '1 Cinneti 
meşahir ,, isimli kitabında, büyük 
san' at1'ar1Ara ve mütefekkirlere 
bir geçit resmi yaptırır ve hep
sine birer deli gömleği geçirir. 
Bence de bu yaratıcı insan· 
ların çoğu zincirden milstağni 

değildirler; fakat bu herkesten 
başka insanlar, alelAde sinir· 
lilerden ve delilerden fark
lıdırlar: Eıki bir makalemde y ... z. 
dığım gibi, kendi kendilerino 
zincir vurmasım bilirler. Başka 
bir fark ta, bu zincirin demirden 
değil, fosfordan ve beyne ait 
maddelerden yapılmış olmasıdır. 

Kendim; bu seriye katmak 
hatırımdan geçmediği halde, bi· 
zim alık düttürüleyla, çamaşır 

sepeti içine soktuğum başını kor-
ku ile ve hafifçe kaldırıyor, ba
na taş atıyor. "Zahir kendisinin 
ebediyen bekar kalması için te
dabir alırlar diye ödii patlamış!" 
diyor. 

Mahut ankette ikiye bölünen 
o bücür kalem, timdi yontulma· 
mıı bir odun parçası halinde 
kAğıtlara nafile yere sllrtünUp 
durmasın. 

Eğer bu çenesi düşllk, avare 
düttlirüleylanın evlenmiye niyeti 
varsa hiç durmasın, kırkını geç• 
kin, boyalı, buruşuk ve kartaloz 
bir hanımla derhal niklh daire
sine koşsun; ve senede 75 çorap, 
98 iç gömleği, 125 uçkur, 656 
parça bez, 189 paça bağı kulla· 

Londra, 5 ( D. Hususi ) - Şanghay

dan son dakikada iş' ar ediliyor: 

başlaması uzak bir ihtimal değildir. Ja- nan bu dudu ile saksağan yuvası 

Ponyanın sulh için ileri sürdüğü şartlar kursun. Çünki bu alık nanemol-

Çinde vaziyet çok gergindir. Muha
rebe durmuş olmakla beraber yeniden 

la a haber vereyim ki 11 Akıl Hıf
ve bilhassa harp tazminah talebi, milli razssıbbası Cemiyeti, aptalları, 
hareketlere Önayak olan Çin ricalini ve sarsakları ve sulu beyinli heben-
halkı dehşete getirmiştir. nekalan evlenmekten menetmek _____________________ 1_8_ B_i_n- Llra ni~~d~& 

Hariciye Vekili ]Lindbergin j ıı l 
Y A. - - y · e Ç "' N k Öl 8. T .. k.. ıvıareşa unan Jansına enı e- ocugu evyor ta en ır ur un n·l .. d k. 

yanatta Bulundu -- Mira çısı Meydanda Yok rz SU S l 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Amerika Polisi Bir Kişiyi Nevycrk Türk konsolosluğu ("' h • • d 

Bey Cenevrede Yunan Ajansı T k.f E . katibi Nuri Efendi 928 senesinde ve rımız e 
müdürünü kabul ederek, İran ev 1 tti Nevyorkta ölmüştür. Fakat Nuri Lehistan Harbiye Nazırı Ma· 
seyahati esnasında Tahranda bu· Nevyork 5 (A.A.)- Hojevel Efendinin Amverika bankalarına reşal Pilsüdski Mısıra gitmek 
lunan Yunanlıların orada bir sakinlerinden olan ve Lindber• yabrmış oldugu (9000) doların, üzere dün (Romanya) vapurile 
Yunan sefareti tesisi lüzumundan gin oğlunun kaçırıldığı gece ika· y~ni 1800 lkiranm bugünE: kad~r Köstenceden şehrimize gelmiştir. 
bahsettiklerini ve bunu Yunan metgAhmdan ayrılarak milstear mırasçısı çı mamıştı.r. ger mı· M 

1 
d k 

ricaline bildireceğini vadettiğini bir isimle Broklin mahallesine rasçısı muayyen bir müddete ka· areşa . vapur an. çı mamış ve 
80 .. ylemı·ştir Vekı'l Bey ecnebı'lerı'n dar çıkmazsa para Amerı'ka bu··.. gazetecılere de bır şey söyleme-

• nakleden Patsi Orlando isminde memleketimizde yapamıyacakları kfımetine intikal edecektir. mistir. Kendiaini aapurda Vali 
işler layihası hakkında sorulan bir şahıs dün tevkif edilmiştir. .............................................................. M~avini Fazlı Bey, Lehistan se· 
suale de Yunanı. doktorların san'at· Orlando, acilen Trenton'a daha fazla malumat itasından R 

k P 1• b b ı·mtın• a etmektedı'r. fareti müsteşarı ve omanya ten menedilmiyeceg· ini söylemiştir. na lolunmuştur. o ıs u apta 1 ,;,;..:..---~-...;;._....;;._....;;. ______ ....;. _______ ..._ _____________ ----. konsolosu karşı amışbr. Mareşal 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Japon1ar, Mançuriyi işgal için mazeret olarak bu 

bavalide birtakım eşkiyanın asayişi ihlal ettiğini ile
ri sürmüşler vo bütün Mançurlyi işgal edinceye kadar 
hep gOya eşkiya ile harp etmişlerdi. 

DOn gelen telgraflar, Amerilrada şakilerin meşhur 
tayyareci Llndbergln oğlunu kaçırdıklarını ve ağır bir 

fidyei necat iıttediklerini haber veriyor. Zaten Ame
rikada şehir şekaveti dünyan1n hiçbir verinde görül
ınedik derecede fazladır. Fakat hiçbir devlet, asayişi 
tanzim için Amerikaya asker göndermeği aklından 
geçirmiyor. 

Emperyalist devletlerin zayıf memleketlerj işgal 
için icat ettikleri tekaveti basbrmak lddiaaına artık, 

f STER /NAN, İSTER INAN~MA! 

Mısıra tebdilhava için gitmekte
dir. ( Romanya ) vapuru bugiin 
on bire doğru limanımızdan ls
kenderiyeye hareket etmiştir. 

Bir Mağaza Yandı 
Beyoğlunda tuhafiyeci Moiz 

Eskinazi Efendin;n mağazasında 
dün akşam yangm çıkmış, kısmen 
vanmıshr. 



1 
Söz Aramızda 

Çelebi Böyle 
Olur Bizde 
Balo Dediğin! .. 

1 

Her nedense ben, tabiaten 
baloyu ve balo mahiyetli 
resmice müsamereleri sevmem. 
Diyebilirim ki timdiye kadar 
ittirak ettiğim baloların adedi 
- o da kat'i bir mecburiyet ile -
iki veya üçü geçmeL 

Herkesin, bir balo tertip 
edildiğini işitiği zaman, müm· 
künse bedava tarafından, değilse 
birçok fedakarlık pahasına bilet 
tedarik etmek istemesindeki gay
ret ve gösterdikleri heyecana, 
taıarım. 

Bu hisıimi, geçen gün, ken
di kendime tahlil ettim ve ıonra 
aldığım neticenin isabetli olup 
olmadığını filen murakabe et· 
mek için bu nevi balolardan 
birine uğradım. 

Mahiyeti itibarile kendimin 
de garip bulduğum tahlil netice
llnl f3yle tespit edebildim: 

Bir kısam insanlar, eğlence

lerini umumileştirmekten hoşla· 
nıyorJar. Zevk ve eğlencelerine 
herkesin g5zU önünde cereyan 
Yermek onlarda hususi bir haz 
uyandırıyor. 

Bir kısım insanlar da var ki, 
yaşayış ve eğlencelerinin mah· 
remiyetini arzu ediyorlar. 

Hususi hayatları gibi umumi 
hayatlarınm da her meraklı sröz 
antıııde serpilip açılmasından 
hotlanmıyorlar. 

Kalabalıktan kaÇlfın başlıca 
sebebi de işte bu olaa genidir, 
aeticesine Yardıktan ıonra gitti· 
tlın baloda g6rdiiğ0m manıarayı 
.ize anlatayım: 

Kadın, erkek, birtakım kim· 
Hler, öbek .öbek, masalarda 
mevki almıtlar. 

Herkes kendi lJeminde, bir 
hay ve huydur gidiyor. ArUU'a 
çalan cazın davetile kesif bir 
kalabalık, hemen yerinden fırla· 

yor. Buna dana mı denebilir, 
mplamak mı denir, yoksa çift, 
çift ve bir muhayyel halka etra· 
fanda çalgı bitinciye kadar ve 

mütemadiyen çizgi çizmek mi 
denir? Ne denirse densin, doğ
rusu ben bunda bir zevk bula
madım. 

Hele kıyafet meselesi... Hele 
o kıyafet meselesi... Bu da, ay
nca üzerinde durulacak bir mevzu: 

Bu arada: 

"Beş lira verdim, Ostünü ni
çin eksik getirdin? Diye garson· 
la yüksek sesle )&pılan ağız 
kavgasını da bir gCSz önilne geti
rirseniz, manzaranın " ihtişamı ,, 
tamamlanmış olur. 

Çelebi böyle olur bizde de 
balo dediğin! 

lzmir de Bir Sahtekarhk 
lzmirde garip bir sahtekirlık 

olmuştur. SOleyman namında bi
risi sahte olarak hoca vaziyeti 
takınmış ve Cafer namında birisi 
ile~ Huriye Hanım isminde bir 
kadının kanun hilafına olarak 
nikahlarını kıymışhr. 

Cafer Huriye Hanımla Uç gün 
beraber kaldıktan sonra kadının 
yiiz lirasını aşı rarak savuşmuştur. 
S.ıhte hoca adliyeye verilmiştir. 

SON POSTA 

r{ - ., 
1 · 
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Eskişehirde Bir Facia 
- ·----

yola Çıkan Bir Köylü, Soğuklann Şid-
detinden Boğularak Dondu Ve Öldü 

cumartesi 4 İhtikir: Son 
Eskişehir {Hu• · günlerde lstan-

suıl ) - Bizim bulda ve diğer 
tehir bu sene bazı şehirlerde 
çok taJiJiz. Da- bir kısım eş-
ha kış mevsi· yanın fiatlarının 
minin ilk günle- yllkseldiğini gaze-
rinde başlayan telerde okuyo-
ıoğuklar dinmek ruz. Fakat ayni 
bilmedi. HAii vaziyet bugün 
devam ediyor. Eskişehirde var-
Hararet derece• dır. Çünki bir-
sinin ııfırın al· kaç gündenheri 
tında 8 den 15 ıeker ve kahve 
dereceye kadar fiatlerinde bariz 
düıtüğil çok gö- bir yükseliş var-

rillmektedir. ilk- Eıkiş.1/ı.ir manzaral11rından: Kaıaplar eaddeı; dır. Alakadarla-
baharın ılık ve 
güneşli havalarını hasretle bek· 
liyoruz. 

Soğukların tiddetinden bir de 
facia kaydedilmiştir. Bu civar 
köylülerinden biri köyUne gitmek 
üzere Sakarya dağlarını aşarken 
ıiddetli bir tipiye maruz kamış· 
tır. Adamcağız bu tipi ve mtithif 
ıoğuklarrn tesirile bayılmıı ve 
aonra da donarak ölmüştür. 

lktısadi vaziyet: Şehrimizde 
iktisadi faaliyet, kısmen umumi 
buhran ve kısmen de soğuklann 

Bir San' atkar 
Takdire 
Mazhar Oldu 

Balıkesir ( Husust ) - Bir 
mOddet evvel ıehrimizde bir yerli 
malı sergisi açılmlf, villyet dahi· 
linde imal olunan birçok efya 
tqhir edilmifti. 

Bu yerli 8fYalar arasında bil· 
buaa tehrimlz aan'atkirlarından 
Gülüm oğlu Mehmet Ali Efendi
nin yapbiı fapkalar nazarı dikka· 
ti celbetmftti. Ankaradaki tiftik 
cemiyeti, Mehmet AH Efendinin 
saf tiftikten yaptığı şapkaları çok 
mükemmel bulmuş ve kendisine 
yllı lira mnkafat göndermiştir. 

İki Katil 
lzmirde Hapis Cezasına 

Mahkum Edildi 

Urlada Köse Mehmet qamm
daki şabaı öldürmekle maznun 
Süleyman oğlu Mehmet sabıkası 
nazarı dikkate alınarak lzmir 
Ağırceza Mahkemesince 18 aene 
29 ay ağır hapse mahkum edil· 
miıtir. 

Menemende Kırlık Hasanı 
6ldüren Yusuf KAhya İzmir Ağır· 
ceza Mahkemesi tarafından on 
bet aene ağır hapse mahküm 
edilmiştir. Yusuf KAhyanın çobanı 
Kadir de kavgaya sebebiyet 
verdiği için bir sene dart ay 
ağır hapse mahk6m edilmittir. 

lzmirdeki Ahırlar 
lzmir ( Hususi ) - Şehir da

hilindeki ahırların tehir haricin· 
de gösterilecek verlere nakli için 
geçen sene Belediye tarafından 
bir karar verilmifti. Bu hu6u5 ta 
tayin edilen milddet hitam bul .. 
duğundan Belediyenin bu kararı 
tatbik edilecektir. 

tesirile bilhassa son günlerde 
çok durgun bir haldedir. Çarşıda 
ve pazarda bu durgunluğu gör· 
mek çok mümkiindilr. Herkeı 
ilkbaharı bekliyor. 

Tayyare abidesi: Şehrimizde 
bir tayyare abidesi yapılması 
kat'i olarak takarrür etmiştir. Bu 
işle meşgul olmayı üzerine alan 
heykeltraş şehrimize gelerek tet
kikatta bulunmuştur. Abidenin 
meydanı henilz tespit edilme
miştir. 

rın bu husustaki 
kanunu, ihtikir yapanlar hakkında 
tatbik mevkiine koymaları te
menni edilmektedir. 

Yol işleri: Nafıa idaresi vı
layet dahilindeki yollardan bir 
kısmının tamirine karar vermiştir. 
Bu cümleden olarak Eskişehir -
Söğüt yolu tetkik edilmiş, mühim 
bir kısmının tamirine lüzum gö
rülmüştiir. Havalar düzelir düzel
mez tamir faaliyetine girişile

cektir. 
Bahaeddin 

Teessür Uyandıran Bir Karar 

Çankırı Ortamektep 
• 

Pansiyonu Ilga Edildi 
Cankırı ( Hususi ) - Şehri

mize villyet mülbakatından or· 
tamektepte okumak üzere gelen 
talebe için iki sene evvel bir 
pansiyon tesis edilmişti. Bu fay
dalı mllessesede iki ıenedenberi 
60 kadar talebe bir çatı altında 
muntazam bir bayat geçirmek 
fırsahnı bulmuştu. Pansiyonun 
idaresi, pansiyona yerleten tale
belerin mesai ve ahlaki cihetler
den kontrolü ortamektep tara-
fından deruhde edilmişti. Fakat 
geçen hafta toplanan Vilayet 
Umumi Meclisi, kısa bir müzake
reden sonra, pansiyonun ilgasına 

karar verdi. Bu faydalı müesse
ıenin ilgasile tasarruf olunacak 
paranın 4500 lirası ile otuz ka
dar talebenin başka leyli liseler· 
de okutulmaıı da ayrıca karar 
altına alındı. 

Villyet Umumi Meclisinin bu 
ilga kararı muhitimizde büyUk 
bir teessürle karşılandı. Çiinki 

bu karar hakikaten yanhşbr. 
Eğer verilen karar ortamektebin 
lise haline getirilmesi, bu suretle 
Çankırı gençliğinin dağılma)'lp 
bir arada toplu bir halde oko
malannın temini şeklinde olsaydı 
fÜphesiz sevinecektik. Çünki ba 
takdirde memleket irfanının in-
kişafı imkanları elde edilmiş ola
caktı. 

Pansiyonun ilgası, aşağı yu· 
karı ıu demektir: Evvelce beş, 
altı bin lira ile idare edilmekte 
olan 60 talebe yerine şimdi 
4500 lira sarfedilmek suretile 
30 talebe okutulacaktır. Hiç şiip
he etmeyiniz ki geriye kalan 30 
talebe, tahsilden vazgeçmek mec
buriyetile karşılaşacakbr. 

AIAkadarJarın bu meseleyi 
daha esaslı surette tetkik et
mesi, husule gelen teessürün İza· 
lesi cihetine gidilmesi temenni 
edilmektedir. 

K. K. 

Kahve İhtikarı 1 Borsada 
Çankırıda sr; Okka Kahve Bankalara Borcu Olan 

250 Kuruşa Çıktı Tacirlerin Vaziyeti 
Çankırı ( Hususi ) - Kahve Bursa Ticaret Odas~da ~an: 

fiati birdenbire fırlamııtır. Birkaç ka~arla tüccar arasında~ı vazıyeti 
gün evvel ı 20 iken bugün 250 telıf etmek Ozere teıkıJ olun~ 
kuraıa kadar fırlamışbr. Bu yük- heyet, b~nkalarla temas~ geçm~ı 
ıeli c herkes hayret etmektedir. v~ vadesı .gelen senetl~rın te.mda-

ş · aft b .. d dıle kredıler meseleaıne tüccar 
Dığe~ tar an ug ay. !8 lehine bir tekil verilmesi için 

arp~ ~ıyasası hara~etlen_mıştır. bankacılar mu•afakat etmişlerdir. 
~skı~ehır~en gelen ~ır tacır kol- Ancak, bankaların tetkil ettikleri 
lıyetli mıktarda bugday almak· antandın bozulması için henUz bir 
tadır. Şimdiki halde buğdayın müzakere olmamııbr. Maamafih, 
kilosu 3, arpanın iki kuruştur. bu mesele için bankalar mUdira-
Fiatlerin bir hafta sonra bir•niktar nile heyet bir içtima aktederek 
daha artacaia anlatılmaktadır. bu Yuİyeti tezekktlr edecektir. 

Mart 

Diş Doktoru 

Diş 
Hastalıkları 

iki yaşından itibaren dişlere 
itina etmek lazımdır. Dişleri sa· 
hah akşam ve yemelderden soıı
ra evveli bir pamukla (tampon''] 
yapdıktan sonra fırça ile diş tO" 
zu, macunu veya suya batırarak 
temizlemelidir. Çocuk dört yaşın· 
dan sonra hayatının sonuna La· 
dar kendi ağzını kendi tem'zle· 
melidir. 

Dişlere gelen biçimsiz ik:er 
lekeler, hastalıklar, çürukle ve 
saire şunlardır. 

1. Diş Lekeleri - B' çok 
nevileri vardır: 

a) Sarımhrcık kiri - Li~ 
etlerini harap e ve ne si 
pis kokutur. T c av i )im at~ 
ile fırçalamaktır. So karb a· 
ta batırı lmış p.-ımui s•lme '. 

d) Yeşil lekeler - ayni tcı avi. 
c) Çelikli sar lek Jer - r·c· 

tikli su kullanmaktan olur. Tc la· 

visi, çelikli ilaç alındıktan sonra 
ağzı yıkamak ve disleri iyice fır-
çalamaktır. 

e) Beyaz lekeler - Tedavi 
ağu (Vals) suyile y kama lc ve 
kalevi diş tozlarile temizlemel-tir. 

Diş çürükleri - Sebepleri 
1 - Veraset ( yani anadan, baha· 
dan, ecdattan geç n si ) d enize 
yakın olmak, umumi zayıflak , sı k 
sık gebe kalmak, işlerin biri· 
birlerine yakın olmaları, romaliz· 
ma, şeker hastalığı , sıraca , kc· 
mik hastalığı , 

2 - Dişleri iyi te niı ememek, 
Ekşi ve şekerli şeyler · Limon. ta, 
tatlı, şurup, reçel, iç dler (alkol) 
çok sıcak veya pe < .soğuk şeyl e· 
rin dişe dokunması , sıcak hava .. 
dan soğuğa birdenbire geçmek 
veya aksi, baharlı yemekler veya 
kısa çubuk kullanmak. 

Hastalığın seyri - Dişle rin 

minalarmın bir noktası ç ııru· 
miye başlayınca, müdahale cdiJ .. 
mezse hastahk ilerler, fakat bıı 
ilerleyiı vaziyete göre çabuk 
veya ağırdır: Kiiçük çocuklarda 
bir di,in tamamilc harap olması 
için birkaç ay kafidir, büyük 
adamlarda seneler siırer. Kadın
ların dişleri erkeklerinkinden da-
ha çabuk bozulur. 

Dit çürüğü ıık dişler arasın-

da başlar ve " mine ,, nin renk 
değiştirmesile belli olur; fakat 
diş için için çürüdüğü halde ma
hiyeti dışarı vurmaz. Çürük, dişin 
dibindeki sinire yaklaştıkça so· 
ğuk ve sıcak şeyler dişi sızlat-

mıya başlar. Bu su·ada bir dişçi~ • 
gidilirse hastalığın önüne bclkı 

geçilebilir. 
Fakat ekseriya ağrı hafif ol-

duğu için ihmal edilir ve dişi11 
azması beklenir. Nihayet çiiriik 
ileriler ve sinirin zarf mi bile ha
rap eder ki o zama ı her yemek 
kırınbsmın temasilc şiddetl i ağ
rılar olur ve artık en kiiçük hava 
temasile, fe)anla gt"nlerce siirer. 

Bu çiirükler boyunda beı 

iltihaplarına bile sebep olabilir. 
Çürük dişlerin hıfzıssıhhası .. 

Dişlere nasıl bakılması icap ettiğ i 
makalemizin baş nda yaz ldı. 
Çiirük dişler için de yuk ıda 
sayılah sebeplerin izalesine çalış· 
mak lizımdır. 

Tedavisi - Havaya açıl nı Ş 
tarafı dağlamak için { pansıman ) 
yapmalı. Pansımanlar ve diş ağ
nsını teskin ilaçları için bu ına· 
kaleden ıonraki [ diş ilaçları J 
yazımızda malümat verilecel<tir. 

Çiirilk dişleri doldurmakta 
acele etmek tehlikelidir. Dolgu .. 
nun albnda kalan öliı parçalar, 
cerahatler Ye gazler sonradan 
türlO atnlu ft hastalıklar yapal"' 
lar. 
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Sabık Alman 
Veliahti Ve 
Harbin Neticesi 

________ !llilm __ ... _______________________________ __./(arilerime 

S bık Alman Veliahtinin Bir Beyanab. Cevaplarım A v M d G Taşradan Mehmet Emin lm-

Berlin (Hususi) - Sabık Al· 
man Veliabti, bir Norveç gazete
sinin müracaati üzerine, bazı şa• 
yam dikkat şeyler s8ylemiştir. 

Umumi harpte de sulh teşebbüs• 
lerine temas eden bu beyanatta 
sııbık veliaht diyordu ki: 

VU Stury a e acarİstan a rİp .aı,ı~:~··.cvdikıea n antqtık· 

"- Marn muharebesini mUte• 
akıp derhal sulh yapılmasını tav· 
alye etmiştim. Çünki bu harbi 
istediğimiz neticeye sokamadık. 
Bundan sonra Almanyamn mrğ· 
lftbiyet ıtlrükleneceğini anla· 
mışbm. 

Fakat sözümü kimseye dinle
temedim. Büyük kararklihı umumi 
benimle hemfikir değili. Bu ma· 
kam, cephedeki vaziyeti yakmen 
bilmiyordu. Harita llzerinde her· 
ey muntazam görllnüyordu. Fa~ Sir Con Simon ( lnıllt•r•) M. Grandi ( lt•lga) iti. Brlnnlı (Al manga) 

kat hakikat, kAğıt llzerindeki va· 
ziyete uymuyordu. 

Bu zevat, Cemiyeti Akvam Meclisi Ket,lrlnfn lldaci rcıialilderlne intihap e4lldller. Ve Çin .. Japon ihtillhnın tetkl
kinde, Üzerlerine mühim bir yazlfe terettllp ediyor. Bakalım bu yilluek vaılfelerini naaıl ifa edecekler? 

Meseli asgari (20) bin kişi 
bulunmak lazım gelen bir cephe· 
yi, ancak mevcudu (6) bin kişi 
tunan bir fırka ile muhafaza edi· 
yorduk.,, 

Veliaht bayanabnı şu sBzler· 
le bitirmiştir: 

" - Marn muharebesi, eğer 
adamakıllı yapılsa idi sulhu lehi
mize akdetmek mUmkün olurdu.,, 

Lindbergin 
Oğlu Hata 
Bulunamadı 

Nevyok, 4 - Zabıta, kaçırılan 
meşhur tayyareci Lindbergin oğ
lunu hummalı bir faaliyetle arı

yorsa da şimdiye kadar bulama· 
mışbr. Polise gelen vo neşr~dilen 
bir mektupta çocuğun serbest 
bırakılması lçin (50) bin dolar 
fidyei necat iıtendiği ilan olun· 
muştur. Babasının, çocuğu kaçı· 
ranlarla hail muhaberede olduğu 
fayi olmuşsa da bu haber bilAhare 
tekzip edilmiştir. 

Birçok insan da gönüllü ola
rak polise yardım etmektedir. 
Fakat bunlarm hnsnü niyetle 
ııösteı dikleri yanlış izler üzerin
de fazla vakit kaybedilmemiştir. 
Halk, sokakta kucaklarında ço• 
.cukla dolaşan hekesten şliphe 
etmekte ve derhal çocuğun hüvi-
yetini sormaktadır. Kaçırılan 
yavrunun iki erkekle bir kadın
dan mürekkep ecnebi bir çete· 
nin elinde olduğu ve Massaçüzet 
eyaletinin küçük bir kasabasında 
bulunduğu haber alınmıştır. 

Avusturya Ve 
Macaristand11 
Grip 

Viyana, 4 (Huıusi) - Avus· 
turyada grip hastalığı salgın bir 
haldedir. Kabineyi teşkil eden 
dokuz nazırdan beşi de gripe tu• 
tulmuştur. Mektepler kAmilen 
tatil edilmiştir. Grip ihtiIAb ne· 
ticesl olarak birçok zatürree 
vak'aları haber veriliyor. 

* Peşte, 4 (Hususi)- Grip Ma-
caristanda da fazla miktardadır. 
Birçok mektepler tatil edilmiştir, 
Yalnız Peıtede, Uç gün zarfında 
grip ihtilAb neticesi olarak ölen
lerin miktarı ( 33 ) olarak tcsbit 
edilmiştir. 

Leh 
Musevilerinin 
Sıkıntısı 

Varşova 4 ( Hususi ) - Le· 
hiatanda yaşıyan Museviler yok· 
auzluk ve sıkmb içiodedirler. 
Musevi talebenin yUzde yetmişi, 
mekteplere verilmesi lazım gelen 
ücretleri veremediklerinden tah
sillerini terke mecbur olmuılardır. 

Almanya ile Fransamn 
GümrUI< Muharebesi 

Berlin, 4 (Husust) - Alman 
hUküıııeti, Fransanın nldığı hima
ye tedbirlerine bir mukabele ol
mak üzere Fransadan gelecek 
yemiş ve sebzenin Alman arazi· 
sine ithalini menetmiştir. 

EDEBi TEFRIKAMIZ: 48 ============ 
A ç L 1 K 

Müellifi: Knut Hamsun Mütercimi: P. S. 

Evime bir salyangoz gibi l yordu. 
sürüklendim. Bereket versin, bu- Ya dUğmeler?.. Şu düğmeleri 
tün glin zarfında ilk defa olarak biç tecrübe etmemiştim! Birden· 
canım su içmek istedi. Ve yürür· bire durdum vo gülümsedim! 
ken su içilecek bir yer aradım. Belki Lu yüzden bir çare bula· 
Şimdi et çarşısından çok uzakta caktım, muhakkak ki bunlara 
idim ve hususi bir yere girmek mukabil on ör alacaktım: yarın 
istemiyordum. Belki eve kadar da başka bir yerden on ör bu-
sabretmem lazımdı. Hem bir lurdum ve perşembe günll de 
damla su içmiye muktedir oldu- bana gazeteden makalemin pa· 
ğum da muhakkak değildi. Mi- rasmı verirlerdi. Görecektim, 
dem hiçbir şeye müsamaha bu iş yoluna girecekti. Sahi 
etmiyordu. Hatta yutl unduğum düğmeleri ne diye unuttum? 
f ·· 1cürük bile midemi bulandırı· Bunları cebimden çıkardım ve 

Fransız Polisin -
den 1 Milyon 
Frank İsteniyor 

Pariı, 4 (Hususi) - Rigaden 
isminde bir muhasibi öldürmekle 
zannaltına alınan Almuyan iı
mindekf Kafkaslı Ermeni terzi, 
Fransız polis idaresi aleyhine bir 
milyon franklık bir zarar ziyan 
davası açmışbr. Almazyanın bu 
cinayetle itham edilmesine sebep 
polis idaresinin tahlilat mntehas
sısı M. Ami tarafından verilen 
bir rapordu. Bu mütehassısın ra• 
poruna ıröre, Almazyanın dUkkA-
nında bulunan ban kan emareleri 
insan kanı olarak tesbit edilmişti. 
Fakat başka mfitehassıalar, bu 
iddianın tamamen aksi bir mtita· 
lenda bulundular. Sonra Almaz
yari, it muhakeme .. fhasına 
intikal ettikten sonra anlaşıldı ki 
bu adam, hlldm mD.zekkereal 
olmadan tevkif edilmiıtir. Ay· 
larca mevkuf kalmıı, ticareti 
berbat olmuştur. 

Almazyam, polis aleyhin bir 
milyon frank dava açmıya sev· 
keden esbap if te budur. 

Bir Mahpus Kendisini Yaktı 
Hamburg 3 - Kul isminde on 

beş seneye mahkum bir katil, 
mahpus ... bulunduğu hücrenin eşya
sına ateı vermlı ve kapıyı da 
arkadan kilitlemek suretile içeriye 
girilmesine mani olmuıtur. Katil 
tamamen yanmıştır. 

yürürken gözden geçirdim. Se
vinç g&zllmll karartmııh, hangi 
ıokaktan geçtiğimi göremiyordum. 

Bu yol yeralbnı, karanlık ge· 
celerdeki melceim, canaYar doı· 
tumu tanıyordum. Birer birer 
bütün malım mlUküm, en knçnk 
aile) eıya~l:son kitabım bu zın· 
danda ka'1oolmuttu. Miizayede 
günlerinde oraya seyirci olarak 
iniyor ve kitaplarım iyi ellere 
gittiği Yakit serinç duyuyordum. 
Aktör MagelseD benim saatimi 
almıştı Ye ben bununla adeta 
iftihar ediyordum. Tamdıklanm· 
dan biri de içinde ilk küçllk 
tiriim intiıar eden aalnameyl 
almıştı ve pardeıümU de bir 
fotoğrafçı, atelyesinde akse
suar olarak kullanmak içüa saba 
aldı. 

~~ampanya 
t~rine 
Viski 

Londra 3 - Şimdiye kadar 
yapılması biten gemiler denize 
indiı:ildiği zaman bir şampanya 
şişesi açarak hazıruna ikram et• 
mek atedenberi tenmnl hlikmllne 
girmiştir. lngilterede meydan alan 
yerli mah kullanmak cereyanı, bu 
tcamnllin terkedilmesini icap ettir 
miştir. Evvelki gün Taymis neh· 
rinde denize indirilen bir gemi
nin resmi temdli mOnasebetlle 
şampanya yerine viski açılmışhr. 
Müteakiben de Londranın birçok 
yerlerine " lngiliz lçkiai içiniz" 
ibaresini havi levhalar asılmışbr. 

Hindenburgun Kardeşi Oldu 
Berlin 4 ( Husust ) - Alman 

Cümhur Reiıt Mareşal Hinden
burgun biraderi Bernhard Fon 
Hindenburg yetmiş beş yapnda 
olduğu halde LUbekte Yefat 
etmiftir. Bu ut, ordudan çekil
dikten ıonra edebiyatla me§gul 
oluyordu. 
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ÜçUncii cemre toprağa 

Elimde hazırladıfım düğme· 
leri tutarak içeri girdim. 

Tefeci yazıhanesine oturmUf, 
yazıyordu. 

Onu rahatsız etmek ve kız. 
durmak korkuaile : 

- Acelem yok, dedim 
Sesim öyle garip bir tarzda 

çatlakh ki bana bile yabancı 
geldi ve kalbim çekiç gibi w· 
ruyordu. 

Bermutat bana gtılUmıiyerek 
geldi, tezglhın üıtllne ellerini 
koydu ve bir kelime ıöylemeden 
sllzdB. 

Kendisine düğmeleri vermek 
istediğimi anlattım. 

- Bu ne ? Bu dllğmeler De ? 
Diyerek g6ılerini elime yak
laıbrdı. 

tan sonra, kendi milletinden ol· 
mayan bir kızla da yaşayabilir, 
hatta meı'ut r olabilir. Sizin an· 
latbfınız hikayede kız masum 
bir vaziyettedir. Kendi Irkına 
nazaren sizi mes'ut edecek ev· 
ıah da haiı: olması IAzımgelir. 
Evinizi ve yuvanızı boş bir fikir 
için bozmayınız. .. 

· Ankarada Rasiha Hanıma: 
Bahsettiğiniz genç hiç ciddi 

ve itimada şayan görllnmlyor. 
Anlattıklarınız doğru ise, bu 
genç bir zllppeden başka bir 
ıey değildir. Mektubunuzu almak 
imkAnı yoktur. Ondan vazgeç.iniz, 
yalnız bayahnızı ondan gizli tut· 
mıya çalışınız. 

Jf-

İzmirde Melek Hanıma: 
Çehredeki ve vilcuttaki kılları 

elektrik muajile çıkarıyorlar. Fa· 
kat bunun için elektrik tedavile· 
rinde mütehassıs bir doktora ih· 
tiyaç vardır, her doktor bunu 
beceremiyor. Ben bir kız blllyo
rum ki, yllx11ııdeki kılları aldır· 
mak için latanbulda bir doktora. 
elektrik masajı yapbrdı. Kızcağı· 
zın yüzü yantlı. Şimdi yüzll yara 
bere içindedir, onun iç.in olur 
olmaz tedbirlere müracaat etme· 
menizi tavıfye ederim. .. 

Hatasının Kurbam Geno 
Konyada A. H. Bey: 
Bu genç vaktil pansiyoner 

bulunduğu evin kızile tanışmıı. 
Fakat kız kendinden 10 yaş bU
ynk ve çirkinmiş. Sonra da kıza 
k&l'fl yapbj'ı gilnahı kendi feda
klrlığile 6demek istemiş. Evlen
mifler. 

Fakat timdi mustariptir. ÇUn
kl kadın ona bir arkadq ola· 
mamıştır. Ne yapacağını bilmiyor, 
bana soruyor. 

Oğlum, mektubun bana eY 

haricinde etlenmek ve kendini 
mamr ırnstermek ıçın kendi 
kendine yaphğm telAkkinin bir 
ifadeıi gibi görUndU. Filhakika 
vaziyetin mDşkUI görllnilyor. Fa
kat evli bir adam için ba,ka 
bir hattı hareket nasıl tavıiye 
edilebilir? Kadmı, muhitinize ıo· 
kabllecek dereceye ıretirmek kıı· 
men ıizin elinizdedir. Onunla 
meıgul olunuz. O ıizi mes'ut 
etmek için hiçbir fedaklrhktan 
çelrinmiyecektir. 

HANIMTEYZE 

- Bana birkaç ör veremez 
mlılniz? 

Tefeci hayretle bakarak sordu: 
- Bu dllğmeler için mi ? Bu 

dGtmeler? 
- Kapının önUnden geçiyor

dum, föyle bir sorayım dedim, 
bir cıgara almak lıtcdim de •.• 

Bunun Ozerine ihtiyar tefeci 
gtılmiye bqladı ve bir kelime 
illve etmeden yazıhanesine dön· 
dtı. Oraya saplanıp kalmıştı. Doğ
rusunu ıöylomek llzımgelirae bil· 
yOk bir Uınlde kapılmamııtım ve 
itin içinden kolayca sıyrılacağımı 
zannetmiıtim. Bu kahkaha benim 
auıme mahk6miyetim demekti. 
Tabii g6dügümü terhin etmiye 
tqebbiil etmek te bir ıeye ya· 
ramıyacakb. 

( Anua •• , 
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Haftada iki Defa Spor 

s p o s p OR -Perıembe ve Cumartesi Ga.leri 
Çıkacak Spor Sayfalarmm 

O kuyunu ••• • 

Elimizden Kaçan Oyuncu 
• 

lngilterede 

Vehabın Girdiği Takım 
Bir Zafer Daha Kazandı 

Bir Mucize 
Bekleniyor 

1930 senesinin İngiltere im· 
paıı f81Dpİyonu olan Anenal 
talnmı timdiye kadar iki lnııiJb 
kuliblhıe nuip olabilmif bari
kulAde bir zafer kazanmıya nam• 
zettir. Bir asra yakın muntazam 
bir tekilde oynanan Lıgilterecleld 
kupa ve şampiyonluk birincilik
lerinin ikisini birden kazaaan 
kulilp yarım asırda ancak iki 
kere garülmtııtor. 

Meşhur lzmirli Ve~ap F ran· 
aaya gidip yerleştikten ıonra 
Ruing kulObun bahtı açıldı. Bu 
Fransız kulübü futbol sahasında 
ArSJDblı Ye korkulu dakikalar ya
pyordu. Vehap lngiltereye alın
mayıp F ransaya dönünce bu kulil· 
be girdikten sonradır ki Rasingin 
ralibiyet haberleri biribirini 
takip etmiye başladı. 

Geçenlerde Vebabın ayağile 
lapanya takımına kartı m6bim 
bir zafer kazanan bu kulilp ıim
cli de F raosa dahilinde kuvvetli 
takımlardan birini maf IOp 
etmiştir. 

Stat Franıez talnmile yapılan 
bu mOaabaka neticesinde Rasing 
bilip kuvvetli hasmım 11Eıra brp 
d&rt gol atmak auretile yen• 
mİ§tir. 

Bu plibiyet, bu meuimde 
ı&illmemif bir zafer olarak te
lakki edilmektedir. Ye'ftlll Fran• 
m gazeteleri bu plibiyete ait 
tafsilit ile doludur. Gazeteler 
Raaing lmltibün ıimdiye kadar bu 
clsec:e mlkemmel ft ba derece 
faik bir .,.. OJDUllldaimı ... 
tebit bir U..nla JUIJorlar. 

Biz başka memlekete ait ba 

B. Kemal 
Sarangaga 
Meydan Okuyor 

Bitinci lllUf boblrlerimizden 
B. Kemal Beyle Musevi bok-
6leriadea Saranp aramda 
bir aene evvel on alb devrelik 
yapılan pddetli maç Musevi 
boksarOn sayı hesabile plip 
gelmeıile neticelenmişti. ilk de.
reler faik bir TUiyette d61Ut
tükten aonra ıırf iyi idman ede
mediiinden sonlara doğra kesi
lerek maçı kaybeclea B. Kemal 
Bey o gilnkü rakibini yeni bir 
maça davet etmişti. 

Bir sene evvel daveti kabul 
eden Saranga her ne ıebeple ise 
B. Kemal ile bir daha karplq
madL Bize mllracaat eden Kemal 
Bey hasmımn bir aeııe evvelki 
vadini habrlatarak bir intikam 
maçı iatediiini ve kendisinin Sa
l'BD&'amn karanna her zaman 
amade olduğunu bildirmiştir. 

Bu aleni meydan okamıya 
Musevi boksörü11ün verecefi ce• 
Tabı bekledikten sonra mlitalea
llUD da yazacajız. 

lzmirde 
Havanın Bozukluğu Yü
zünden Maç Yapılamadı 

lzmir, 6 ( Hususi ) - Spor 
faaliyeti itibarile diln ıehrimiz 
~k falı ir ve &Jilln geçti. Bittün 
•eraldılar güzel bir müsabaka 
leyretmek hevesile cumayı bek
li,orlardı. 

Fakat havanın bozukluğu maç 
Japmak imkanlarım &ldtirmtiştli. 
Bu sebeple lzmirspor ve Tork
ıpor kullıpleri arasında yapdmaaı 
mukarrer olan yanm nihai Şild 
IDilaabakası yapılamadı. 

1 

lzmirli Vehap 
zafer haberlerini okudukça, Ve
habm memleketten uz•ldaımuı
- bilerek ve bilmiyerek göz 
)'UIDUlarm bir dakikacık olsua 
aza duyup duymadıklannı me• 

Böyle çift bir ıalebe temin 
eden ilk kulBp 1886 senesinde 
Alton Villa olmuttu. 

BugGne kadu kendi aahama
da hiç yenilmemiı olan Hudders
field takUDJDı 0-1 mağl6p eden 
Arsenal tak.mı kupa ıampiyon
luğımu temin etmiş gibidir. · Di
ler taraftan en eaaslı hasımlan· 
aın vaziyetlerinde biraz inhitat 
ı&üldilii bir lll'alarda Araenalın 
f&lllpİyonadald dereceli de dil-
aelmiftir. Şu halde bu takım bir 
mucize ıhterecek demektir. 

rak ediyoruz. Millt takımımız 
için çok mlkemmel bir eleman 
olan Vehabın tekrar memlekete 
ıetirilmesinin acaba imkA.nı yok 
mudur? 

Bu auale apor .ıakaclarlan 
nud bir ce•ap ftl'ec:elder? 

Dilnkii flolegbol maçları• lıtinılc eılen ınçlerimiz 

Bu Gidişle Futbol Maç
larına Hasret Kalacağız 

Geçen cuma günü olduğu J lüplere mensap birçok atletler 
gibi diin de spor faaliyeri itiba- iıtirak etmipr. 
rile oldukça &anilk geçti. Futbol Galatuara~ Bahıiliye ,.. 
maçlan, Stadyom çamurla oldaju liı aaumcla 8etiktattaa lhla-
için tehir edilmişti. Diln yalna met biriaciliji ahmtbr. Bunda 
hususi bir sokak kOfUSU yapıldı ve bqka Per&dan Karançopala 
voleybol müsabakalarına devam ikinci K~ CaJilda llçb-
edildi. Voleybol müsabakalan el, ~ .... Yunakla dlrdlncl 
Galatasaray kulübil salonunda ya- Beşiktaştan Remzi befinci relmit-
pıldı ve alh takım iştirak etti. iJk ferdir. Abi ilfikamette olarak Ba-
müsabakada Ey&p takımı Topka- bıiliden Galatauraya kadar Y8PI'" 
pıyı (11-16) ve (12-15) ile yendi. lan gidiş kOfllSWlda Peradaa 
Bun~an sonra Vefa ile SGley· y orgiyadia birinciliği almııtır. 
manıye takımları oynadı. Sliley• Ba gidiş kOfUlunda ~ 
maniye fazla gayret göstermesine tafta lbrabim ikinci, KartulllftaD 
rağmen Vefahlara (15-11) (14-t5) Mavriclis OçlncG, yine Kurtu-
ile mailtip oldu. En son J&palan Juştan Kantopulus d&rdtbıctı ye 
maçta ise Galataaarayh 11ençler Peradan Teolaridia bqind gel-
Beşiktq takımım (7-15) (10-15) • • p 
ile maiftp ettiler.' mlftir. Kupayı era takımı kazan. 

ıs k k K mlfbr. Derece alan 10 atlete 
o a oşusu muhtelif madalyalar ven1miftir. 

Dün Galatasaray ile BabılH Birinci gelen koşucu bu me-
arasındaki mesafe tlıerinde yap- meyi 24 dakika 42 aaniyede; 
lan sokak koft1111Da muhtelif im- llr:iad 24 dakika 52 ADiyecles 
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ı Memlekette Spor Hareketleri 

Konyada Ve Balıkesirde 
Spor Faaliyeti Canlıdır 

.... _ •• : Bahkesirin futbolcu rençlerL Alttaı Konyl atletleriadea Wr gru_. 

Konya, (Hususi) - Şehrimis, 
spor faaliyeti itibarile bilh••a 
aon seneler zarfında ciddi bir 
urhfa kavuşmuı bulunmaktacLr. 
Muntazam bir ıekild~ cereyan 
eden mıntaka futbol müsabaka· 
larından bqka diğer spor ıube· 
lerile de meffUI olan birçok 
Kençlerimiz vardır. Bu hususta 
atletizm lıeyetinin gösterdiği 
faaliyet, yüıümlizii giildlren 
eserler ftt'Dlektedir. 

Heyet tarafından tertip olu
nan ıokak koşusu ıeçen cuma 
sial yajmarlu bir laava albııda 

yapdclı ve lllka ile Hyrec61diği 
gibi neticede ilmit verici oldu. 
On tlç atletimizin iftirak ettiği 
ba kOfQ beı bin metre mesafe 
Gzerinden icra edildi. Neticede 
birinciliği muallim mektebinden 
Ethem Bey (23) dakikada aldı. 

DGD yapılan ıokak koıuıundaıı 
bir intiha 

liçlhıcG 25 dakika 5 aaniyede ve 
d6rdllncG 26 dakika 62 ıaniyede 
katetmiflerdir. 

A.ıceri ortamektebinden Şefik 
Bey 23 dakika 11 aaniyede ikin
ciliği, muallim mektebinden Nejat 
Bey 24dakika 3 saniyede llçlincti 
llğn kazandılar. 

Havalann bozuk gitmesi Ye 

grip hastahğmm •lgıo bir ıeldl 
rhtermesi yüz&ndan futbol •• 
ları zaruri olarak teahbura ujr.-. 
llUfb.[F akat bu haftadan itibarea 
mtısabakalara tekrar devam e6 
lecektir. Ayrıca mekteplerde 
tefkil olunan futbol tak11nlan 
için de bir fikatilr tertip olwa
muttur. 

Bahkesirda Faaliyet 
Balıkesir ( Hususi ) - Mınta• 

kamızda spor bareketleı i, öyle 
iddia edebilirim ki lstanbuldan 
daha canlıdır. Futbol, atletizm, 
gllreş ve avcılık sporlan etra• 
fında burada çok faaliyet gCSstee 
riliyor. Bilhaua bu ıene diğer 
senelere nisbetle daha dollUll 
neticeJer verecektir. Havalar da. 
zelince Balıkesir • Bandırma ara
Sllldaki yiiz kilometrelik bir m~ 
aafe dahilinde mühim bir muka• 
vemet kopu tertip edilecektir. 
Bu mtınasebetle yakında Kepsut 
n Suınğırhk merhalelerine iki 
tecrlbe kotusu yapılacakbr. 

Güreıe geliace; bizim 'til&yet 
pehlivan yetiftirmekl• f6lıret al· 
mqtır. Buraya l'elen haberlere 
ıare Himaıei Etfal Cemiyeti 28 
niaan çocuk haftasının en soıa 
gtınllnde Ankarada biiyllk bir 
ı8ref m&aabakua tertip edecek-
tir. en müsabakalara tehrimiziQ 
mqlıur ve maruf pehlivanları da 
iftirak edeceklerdir. 

Buz üzerinde Hokey 
Londra, 2 ( A.A ) - BUi 

tb:erinde yapdan bir hokey 
maçında laviçre İngiltereyi bir6 
karp 8 le mağlip etmipir. 
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Papağansızlıktan Canı Sıkılan Ab
dülhamide Nihayet Bir Kuş Bulundu 
Fakat Bu Kuşun Tedariki Macerası Bir Hayli Garip Oldu 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-250-

Kaç gündenberi ahvali sıhhi
yesinden memnun olan Abdül
hamit, buglirı yine arkasında bir 
ağrıdan şikilyet ederek yataktan 
kalktı. Derhal asprin aldı. .. 

Bugünkü gazeteler, Abdül
hamidi hiç memnun etmedi. Rusya 
ahvalini büyük bir dikkat ve alaka 

ile takip eden Abdülhamit,(Çar)ın 
m~çbul bir mahalle sevkolundu
ğuoa dair olan telgrafı okur 
okumaz, yüzüne bir hüzün ve 
teessür çöktü. Kendi hayatına 
az çok müşabeheti olan (Çar) ın 
bu vaziyeti ve bilhassa meçhul 
bir akibete doğru sürüklenmesi 
onda bir endişe uyandırmıştı. 

adeti, manevi bir ıstırapla titri
yen bir sesle: 

- Rusyada ( Nebilist) pek 
çoktur. Buna binaen arbk (Çar) ın 
hayat •e akibetini muzlim görü
yorum. Bunun, büyük babasını 

da bomba ile öldürdüler. Hal
buki, bizim için çok iyi bir adam
dı. Bana kaç kere: " Rusya ile 
(Devleti aliye) arasında gerek 
dini ve gerek siyasi olarak hal
lolunacak hiçbir ihtilAf kalma
mııtır. 

Artık, komıuluk münasebetini 
hüsnü su.retle cereyan ettirmekten 
başka yapılacak bir it yoktur.,, 
Diye .haber göndermişti... Bu 
(Çar)ın babasına da suikastte bu
lunmuşlardı. Bir kere, seyahat 
ettiği timendiferi berhava ettiler. 
Allah korudu, hiçbir ıey olmadı. 
Nihayet kurşunla öldürdüler. 
Fakat o zaman, gazeteler bunu 
yazmadı. 

Dedi ve aşikar bir tesirin 
altında kaldığı için sükut etti. 

* Yine, bir papağan hikiyesi ... 
Abdülham;din kıymetli papa

gam öldükten sonra, ona yine 
o şekilde bir papağan aranıyor; 
fakat matlup evsafı haiz olanı 
bulunamıyordu. 

Bu sırada muhafızlardan Naci 
Beyin elinde bir papağan gö
rllldü. Bu papağan, Abdülhami· 
din ölen papağanına pek benzi· 
yordu. Abdülhamit, bunu haber 
alınca Nuri aga vasıtasile küçük 
bir tahkikat yaptırdı. Papağanın, 
Beylerbeyinde oturan ihtiyar bir 
kayıkçıdan sahn alındığı anlaşaldı. 

,Abdülhamit, bu kayıkçıyı 
tammııtı: 

- Haaa.. Anladım. O adam, 
Sultan Azizin (hamlacı ) !arından· 
dır. Herhalde bu papağan da 
saraydan çıkmış olmalıdır. 

Dedikten ıonra dtııllnerek 
Nuri aiaya sordu: 

- Acaba, bunu Naci Beyden 
istesek mi? .. 

Nuri ağa, boynunu bükerek 
cevap verdi: 

- -----------
Bey papaganı nişanlısına hediye 1 

olmak üzere almış.. Maamafih, l 
emir buyurursanız, kendisine 
söyliyelim. 

Dedi ... Abdülhamit, düşündü. 
Bu ta lebi münasip görmedi. Fik
rinden sarfınazar etti. 

Fakat, o esnada, Cuma gün
leri Sultanlar tarafından Ahdül
hamide selam ve hediye getiren 
harem ağa! arm'dan Naile sultaaın 
ağası, nasılsa bu papağanı muha
fızlık dairesinde görmüş. Zaten 
Sultanlar da babalarını memnun 
etmek için kemali ehemmiyetle 
papagan aramakla meşgul olduk
larından, avdetle derhal Naile 
Sultana haber vermiş. 

Sultanın kocası Arif Hikmet 
Paşa, Rasim Beyi davet etmiş: 

- Oğlum Ömer için bir pa
pağan arıyorduk. Sizin arkadaş-
lardan Naci Beyde aradığımız 
gibi bir papağan varmış. Beleli 
her ne olursa olsun ; Eğer liitfe· 
derlerse, bize karşı çok bUyük 
bir cemile göstermiş olacaklar. 

Demiş; ve Rasim Beye de 
bir kese altın vermiş. 

Rasim Bey, saraya avdet et
miş. Naci Beyi çağırtmış. Mese
leyi hikaye etmiş. Naci Bey, 
vaziyetten memnun olmamakla 
beraber bir papağan için bir habr 
kırmayı da münasip görmiyecek 
kadar ulüvvü cenap göstererek 
papağanı Arif Hikmet Pqaya 

göndermek üzere Rasim Beye 
vermış... O zaman Rasim Bey, 
paşanın papağan bedeli ola
rak verdiği altın kesesini Na
ci Beye teslim etmiş. Halbuki 
kesenin ağırltğından muhteviya
tının fazlaca olduğunu hisseden 
Naci Bey; 

- Hele şu paraları sayalım. 
Demiş. Altınlar sayılmış. Elli 

adet olduğu anlaşılmış. Naci B. 
Buna itiraz ederek: 

- Ben hunları kabul etmem. 
Papagam Uç liraya aJdım. Bana 
üç lira veriniz. 

Demiş. Mütebaki kırk yedi 
lirayı geri vermiş. Papağan der
hal Naile Sultanm sarayına gön
derilmiş. Fakat, kırk yedi lira 
ne olacak?.. Bunu iadeye 
imkan görülememiş. d'\şünülmş, 
taşınılm ı ş. Nihayet Beylerbeyi 
imamı çağırı1mış. O civardaki 
fıkaraya tevzi edilmek üzere 
kırk yedi lira imam efendiye 
teslim olunmuş. 

Birkaç gün geçtikten sonra 
Naci Beyin papağanı döndü, do
laştı, Naile Sultan tarafından he· 
diyt: olarak Abdü1hamide yol
landı... lık günlerde bu papağa
nm macerasından haberdar ol
mıyan Abdülhamit, birkaç gün 
ıonra hakikate vakıf olunca 
canı sıkıldı; papağanı on gün 
kadar yanında bulundurduktan 
sonra Naci Beye iade ettt 

( Arkuı Yar) 

Resminizi Bize Gönder iniz, .. .. . 
Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
NÜZHET ENiS B. ; Dik

katli ve va
kurdur. Çok 
gülmez, çap
kın ve ıokul
gan değildir. 
Hususiyetleri· 
nin belli ol· 

masmJ istemez 
Z e v kı ae l i mi 

vardır. Tarzı 

telebbiise ve 

intizama riayetkardır. Menfaatle· 

rini ve samimiyetini israf etmez. 

Parayı hüsnü suretle istimal eder. 

Kanaatkar değildir. 

il 
EMİN B. ; Kendisine ehem· 

miyet verir, 
şıklığı sever, 
kadın ve ıev
gi mevzularile 
meşgul olur. 
Sitemi ve ser• 
zenişi boldur. 
Hoppalık · ve 
hafiflik yapa

maz, sokulgan 

ve atak değil
dir. Uyaallığa mütemayildir. 

POL Efendi; 
Hayalper es t-
tir. Şöhret ve 
ikbali sever. 
Silse intizama 
dikkat eder. 
Kadın sevgi 
ve macerala-

~ 
ıile fazla alA-
kadar olur, 
nefesini zayi 

etmiye taraftar değildir. Parayı 
bolca ıarfetmiye mlltemayildir. 

• NAiL EF. ; İşgüzardır. Men-

1 

l faatlerini ta-
1 kip eder. Pa-

rayı israftan 
ziyade ona sa
hip olmıya 
miltemayildir. 
Ataletten hoı-

j 
laomaz, iş hu-

susunda atak 

ve atılgandır. 
Rahatına fazla 

dtişkünlllk göstermez, daha ziya
de mihnet ve meşakkate taham
mnl göstermek ister. 

~ 
HALIDUN EF.; Talebe ( fo

toğrafımn dercini istemiyor ) Ne
ıeli ve tatlı yaramazdır. Fiil ve 
hareketleri sıkıcı ve gaynkabili 
tahammül değildir. Sokulur, tu
haflıklar yapar. A~ayı sever, baş· 
kalanmn vaziyetlerini muvaffakı· · 
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Dedi. Halbuki, bu nasıl olur
du? .. Bunu almak, zavallı kar
deşlerimin nafakalarma fuzuli 
bir surette ortak olmak demek· 
ti. Bunu da hisseden annem, 
bana karşı bütün analık hisleri· 
nın taşmasına rağmen, beni 
daha fazla incitmemek için, hiç 
bir his~ime karışmamıya karar 
verdi. 

İşte bu sefil ve ıztıraplı ha
yatım, b:ıgiine kadar, böylece 
devam etti. 

... 
Dün, yine acı bir mahrumi

yetle eve dönüyordum. O kadar 
yorulmuştum ki, köprüyü zor geç· 
t!m. Gala taya geldiğim zama, ma
ğazaların vitrini önünde doruyor, 
sanki alacağım birşey varmış ta 
tetkik ediyormuşum gibi camla
rın önünde uzun uzun durarak 
dinleniyordum. Birdenbire elimi 
bir el tuttu. Yine hanği küstahın 
tecavüzüne uğradım, diye başımı 
şiddetle çevirir çevirmez, tatlı 
bir kadın çehresife karşılaştım. 

Gözlerinin içinde derin bir sa
mimiyet parlıyor : 

- Ayol Kevser nerelerdesin? 
Sen ne vefasız çıktın ayol... Bir 
kere bize uğramak yok mu ? .. 

Diye hay kırıyordu... Açlık ve 
ümitsizlik beni o hale getirmişti 
ki, az kalsın onu tamyamıyacak
tım. Halbuki bu, benim daktilo 
hocamdı. 

Affet hocacığım.. Vallahi sizi 
unutmadım. Fakat işte, hayatı 
biliyorsunuz. insan, zamanına 
istediği gibi hakim olamıyor ki ... 

- Fak at, çok zayıflamışsın 
Kevser... O, yanaklarmın • allığı 
ne oldu, ayol... 

Derin bir şefkatle ıöylenen 
bu söze isyan ederek: 

- Fak at, ya, kalbim.. Onu 
hiç sormuyorsun, hocacığım ... 

Diye bağıracaktım. Kendimi 
topladım. 

- Evet, biraz rahatsızdım .. 
Maliimya, insan bir kere bozu
lunca, kendisini kolay kolay 
tophyamıyor. 

Hocam yutkundu. Birşeyler 
söylemek istiyordu. Söylemekle 
söylememek arasında bir tered
düt geçirdikten sonra nihayet, 
hislerine mağlüp oldu ve merakla 
bir tavırla sordu: 

- Bazı dedikodular işittik 
Kevser.. Vakıa ben ... 

- Rica ederim, bunlardan 
bahsetmeyiniz. Ben zaten kafi 
derecede yaralıyım. O yaralarıo 
ızbrabmı unutmıya çalışıyorum. 
Herşey geçsin, bir gün gelir size 
anlatırım. • 

Diye bu ba~~ı kapadım .. Ho
cam, yine büyük bir _alaka tavrı 
ile: 

- Nerede çalışıyorsun? .. 
Diye sordu. Buna, acı bir 

gUlmekle cevap verdikten sonra, 
ilAve ettim: 

- iki aydır boştayım. iş an
yorum. bulamıyorum. 

Dedim. O zaman, bu şefik 
kadmın temiz çehresinde bir ız
tırap dalgalandı. Hayata atılan 
himayesiz kızların , daima karşılaş-

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

aşina olduğunu gösteren bir ha
reketle başmt salladı: 

- iki aydır boşdasın ha ... 
Fakat bu, çok fena .. 

Sonra, kaşlarını çabp yere ba
tarak düşündü: 

- Sana bir iş .• iş .. i~... Dur, 
aklıma biri geldi. Geçenlerde bir 
idarehaneden bir daktilo istemiş
lerdi. 

Başım dönerek cevap ·verdim: 
- Evet... 

- Eğer, başka birini bulma-
dılarsa seni oraya tavsiye edelim . 

Ellerine sarıldım. Bütün heye
canımla sıktım. Dudaklarım bü· 
küldü, kirpikl~rim titredi: Boğa
zımda düğümlenen kelimelerle: 

- T etekkür ederim, hocacı· 
ğım. Bana bliyük bir iyilik yap
mış olursunuz. Çünki., Çünki 
çok dardayım ... 

Diyebildim. 

Hocam da büylik bir teessür
le başını çevirdi. Biribirine karı
şan kelimelerle: 

- A.. A.. Çocuk.Juk etme 
Kevser.. Bunda, ağlıyacak ne 

var?. Şimdi. beni de ağlata

caksın.. Hepimizin başına gelen 
hal... Hiç Allah, kulundan vaz
geçer mi?. Sent yann bize gel.. 
Orası olmazsa, başka bir yer ... 
Ne yapar, yapar bir iş buluruz. 
Artık ... 

Diyedildi. Veda etmek için, bir 
tek söz bile söyliyemedim. Cünki 
bir tek söı söylesem, hıçkıra hıç
kıra ağlıyacak ve bütün Galata 
halkına, lakırdı sermayesi ola
caktım. 

* Eh .. (Kul sıkılmaymca Hızır 

yetişmez ) derler. Allah razı ol
aun hocam ( S. ) Hanım, Hızır 
gibi imdadıma yetişti. Bu sabah 
müesseseye gittiğim zaman beni 
büyük bir sevinçle karşılıyarak : 

- Sabahleyin gelir gelmez 
oraya telefon ettim. Bir iki 
daktilo bulmuşlar amma, mem
nun olmamışlar. Acele seni isti
yorlar. 

Dedi... Sait Beyden canım 

yandığı içini sordum 1 
- Acaba nasıl adamlar ?. 

Allah vere bunlar da .... 

- Orasmı bilmem kardeşim. 
Bir kere şöylece hallerine tavır
larına bakarsın. Eğer işine gel
mezse, yine başka bir çaresını 
düşünürüz. 

Dedi ve idarehanenin adresini 
verdi. 

(Arkası Yar > 

Sinema Ve Tigatrolar 

ALKAZAR - lstanbul sok:ıklannda 

ALEMDAR - Kaçakçılar 

ARTISTiK - Çılgm d ul 

ASRI - Kanlı k6prü 

E.LHAMRA - Gi:ıll 'li a?.ife 

ETUV A l.. - Gal Cehennemi 

GLORYA - Çılgın d ul 

HIL.ı\L - Serseri cambaz 

KEMAL B. - Volga aahlllcrindıı 

MAJ1K - Holivud un iç yil:ııU 

MELEK - Kadınlar avukatı 

Mlu.i - Anny 9oför 

OPERA - Mo!lkova çocukları 

ŞIK - lıtanbul ıol a!<lıırında 

Kadıköy Süreyya - Bilyiık lhtlr a 

0 SKÜDA R HALE - Düztaban Baatıb:ıca . - Ferman buyurursunuz efen
dim .. Fakat, iıittiğime ııöre Naci 

Fotolra/ Tahlil Kııpoıtıın• 

1 ı inci Sayfamızda bulacakaımz. 
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Umumi Harp Nasıl Pcltladı ? ___ Bu_s_üt_un_da 

Nakledenc H. R. -105- Yazan:Emll Ludolı GELMIYEN' GELMI-
Hergün 

Muharriri: Ragıp Şevki 

- Kıl.llD Doktor ı Semi Ekreme -

Harbin Başlangıcında Yapılan Mera
• • 
sımın En Muhteşemi Rusyada Oldu 

Ciddi suratlı bir adam kOr-1 
tüye fırlar, halbuki yeni bir ha
tibe söz verilmemiştir. Bu adam 
wKarl Lieb Kınecht" tir. Babası 
ayni kllrsll başında içten gelen 
bir hitap ile feveran eden mlln
ıevi peygamberler gibi birçok 
aeneler nasıl derin bir aık ve 
ateşle çalışmışsa oğlu da 6ylece 
kalkar. 

Almıt milyon nnfusa tek ba
fllla karşı koyar... Reia kır saka
lım kanştırarak yekine tedbir 
olmak ilzere bu tehlikeli adama 
a&z vermez: 

- Bütiln fırkalar mutabık
br, denir. Bet milyarı o da 
kabul eder.. Müteakip tahsisat 
talebinde, az sonra, alb Ye daha 
ıonra otuz iki muhalif çıkacaktır. 

* Kay&er Ye Betman Holveg 
Allahın ve tarihin huzurunda 
Almanyayı taarruza Ye hllcuma 
uğramış bir millet olarak moda· 
faaya yemin ederlerken, Fransa 
Meclisi Vükela reisi Vıvıanl de 
Meclistf", dört yüz meb'us muva• 
cehesinde, Reisicümhurun ıu 
beyannamesini okur: 

- .. Fransa kaba ve muteam
mit bir taarruza uğradı. Top
raklarımıza ilim harp edilmek
ıizin tecavllz olundu. Açılan bu 
harpte bak Fransa ile beraber 
dir; o hak ki onun ezeli kudreti 
maneviyesini ne akvam, ne efrat 
cezasız çiğniyemezler illh illh ... " 

Mecliste bir adam herkesten 
-1yade alınır. Etraftan ytıkselen 
alkışlar kendisini soğuk Ye likayt 
bırakır; teesslirfi çok derindir. 
Bu, bir Rustur. Bu adam: 

- Bu harp benim harbimdir 
diyen adamdır. Bu adam Rusya
DID Paris sefiri f svoleskidir. O 
bugün için: 

"- Hayabmın en güzel gllnil,, 
demiştir. ispanya sefirine: 

-"Burada dört senelik ıefare
tim beni maksadıma isale kifayet 
etti,, demiştir. 

)/. 
Fakat böyle saatler layık ol

duğu saltanat ve debdebe ile 
ancak Rusyada tesit oluna• 
bilir. Nitekim ondan iki gthı ev
Tel ayni saatte muşap arabalar 
11ra sıra Neva nehri ftzerinden 
seçmişler, kış sarayımn bllyük 
kapılarından girmişlerdir. Memle
ketin en gtizide kibarlanndan beı 
bin kişi büyük bir bayram 
alayında bulunuyormuş gibi 
Senjorj galerilerini dolclur-
muştu; fakat herkeı sükQt 
ediyordu. Kadınlar pırlantalarla 
mlizeyyen serapa saray tuvaletleri 
ile gözleri alıyorlardı. Saray er
kim salonun ortasında bulunan 
mihraba sessiz sadasıı yOrüdü. 
Güzel Çariçe orada idi, dudak
ları titriyordu, gözleri önüne 
müteveccih, fakat başı mağ
rurane ve pek dikti. Çar da 
bir remz halindeydi. Papazlar 
uzun uzadıya taganni ettiler. Çar 
ukitaue dua etti. 

Müteakıben ihtiyar Goremi
kio tıpkı Berlinde ve Pariste 

Ölümün şiddetini bir parça 
dalıa arttırmelc için ger 
altında, lcöstebelc ıi61 

ltilım lcazan 
insanlar 

olduğu 
okudu: 

O da: 

gibi bir beyanname 

-"Tarruza uğradık!., diyordu; 
o da Allhı şahit ·tutuyordu. Mü
teakiben Çar kalkındı ve elini 
Mukaddes kitabın üstUne koya· 
yarak yavaş yaş söyledi; 

- Hassa ordusunun burada 
mevcut olan zabitleri! sizin şah
sınızda bütün orduJan selamlar 
ve takdis ederim, vatan toprağı 
üzermde tek bir düşman bulun• 
dukça sulh aktetmiyeceğim, ale
nen yemin ederim!" 

Bu Romanofun ceddi de yOz 
ıene evvel harfiyen bu kıymetli 
sözleri söylemişti. Car mnteaki
ben Fransa sefirini derağuf eder. 

Dışardan, sokaktan alkıı sadaları 
yükselir. Çar balkona çıkar. 

Nehirin iki sahiline yüz bin
lerce kişi toplanmışhr, ellerinde 
sancaklar, Çann resmini ve mu
kaddes tasvirler tutarlar. 
bu anda çar ilahi bir tesir ya
par ve bu yüzbinlerce halk diz 
çöker. Hakikatte bu adam dünya
nın son imparatorudur, bu sayı
sız halk bin sene evvelki mena
kıbi tenzir eder gibi huzurunda 
topraklara yatıp secdeye varır. 
Bütün bu mehip, namütenahi be
şer kütlesinin fevkinde o seyret
mektedir. Lütfüilahi kendisini 
milyonlarca halkın ervahına da 
vücutlerine de sahip nasp etmiş 
gibidir. 

(Arkası nr) 

lngiliz Ve Fransız Polisleri 
Nasıl Yetiştiriliyor 

- - ------
lngilterede Üç Ay Hususi Ders 
Görmiyen Zabıta Memuru Olamaz 

lngiliz polis melctebinde, bir d6rlgol alzındtı alınacak 
oazigett1 dair ders oerilirken 

İngiliz polisi, dünyanın en 1 elbisesi giydirilmez. 
vazifeşinaı bir memuru olarak Sivil, resmi; polis mesleğine 
tanınmışbr ve lııgifü.ler, öteden- intisap eden bir adam, beheme-
beri polisleri ile iftihar edegel- hal üç ay meslek dersi görmiye 
mişlerdir. Bu uygunluğun sebebi mecburdur. Bu derslerden iyi 

lngiliz polisini yetiştirmek için bir derece al~adan bilfiil polis· 
İngilizlerin gösterdikleri hususi lik vazifesini yapmasına imkln 
dikkat ve itinada aramak )Azım- yoktur. 
dır. Ekseriya başka memleket- Bu mektepte çalışanlar, ayrı-
lerde olduğu gibi orada da polis ca, sanıflarda gördükleri dersleri, 
kaydolunan kimseye hemen polis polis memurlan ile birlikte bulu-

YECEK SEVGiLi 
-1-

bısan Emin, gazeteden çıkıoa 
yorgun argın eve geldi ve kendini 
bir koltuğa attı. 

Dışarda pis bir hava vardı. 

Pencerelere dolan kar kümesi 

odayı donduruyor eşya birer 
iskelet gibi büzülüyordu. 

Kalkmak ve mangalı yakmak 
istedi. Vücudu gerindi ve kafası 
0111 karşı geldi: 

"Hayır, kalkmıyacakst0.. Dü
ffinilrsen için ısınacaktır" dedi. 
Ve genç adam düşündü: Bu ha· 
yat hep b5yle mi geçecekti. Sa

bah karanlığında başlıyan sokak 

sürtmeleri, gece şehre 
kadar devam ediyordu. 

girene 

İhsan Emin son aylarda artık 
blitün manevi kuvvetlerini, sinir-

lerinin inceliğini) ve muhayyilesi
nin genişliğini kaybettiğini anlı
yordu. 

Hergün birkaç haber arka
smda koşmak, ve sonra kaim 

saman kağıtlara hep ayni cüm· 

lelerle kılişelenmiş climlelerle 
havadis yazmak •.. 

içinde gülmek iJe ağlamak 
arasında bir sırıt:na vardı. Dü
tilncelerinin saman kağıda geçmiş 
cümlelerini aradı, bulamadı. 

" Zavallı çocuk 1 ,, diye öfke 

ile s~ylendi, ayağa kalktı. Sokak

lar bu gece her kış gecesinden 
daha kasvetli, kaldınmlarda küçük 

tq adacıkları parlıyordu. Sokak 

fenerlerinin, köşelere kadar uza

nan san ışıklarında nekadar acı 

bir hakikat vardı. Sanki bu ya

şayış hep böyle gidecek, hep 

böyle devam edecek! Bu sokaklar 

nasıl her karanlık geceden biraz 

olsun kararırlarsa, sen de her 

akşam bu eve gireceksin, soğuk 

odana ıokulacakııo, yanında sana 
ııcak bir çorba verecek ne bir 

annen, mangalını yakacak ne bir 

dul kızkardeşin, ve gün geçtikçe 

pkaklarına yayılan çizgili yüzünü 

okşıyacak bir sevgilin olacaktır!,, 
diyordu. 

Ihsan Emin hiddetle döndü 

Ye masasındaki bir mecmuamn 

yapraklarını yırtar gibi açta. 

narak tatbik eder, ameli tecrübe 

görOrler. Fransızlar da son za

manda sivil polis olmak şartla
rında tadilat yapmışlardır. Bir 

adam, Fransız sivil polisi olabil
mek için behemehal iki sene 

resmi polis vazifesinde çalışmak 
icap ediyor. Son zamanda veri-

len bu karara karşı bir takım 
itirazlar yükselmiştir. Bu itirazı 

yapanlar, resmi polisin emirle 
hareket ettiğini, bu yüzden ek

seriya teşebbüs kabiliyetini kay
beylediğini s6ylemek suretle bu 
ıon kararın yerinde olmadığına 
lpret ediyorlar. 

1 Ah bu tesadüfleri.. Biz insan
J lar okadar gülünç mahlüklarız 

ki, hemcinsimize bu gülünçlük-

lerile hazan güler, bazan da 
ağlarız .. 

Ne yazı k ıstıraplara yeniden 
yaralayacak ye parçalayacak tesa-
düfler hep karşmuza dikilmiş 
bulunuyor .. 

Çok sevilen eski bir sevgiliyi 

nekadar az görmek istersek, 
okadar çok karşımıza çıkar. 

İhsan Emin gözlerine sapla
nan resme dikkatle bakıyordu. 

Kafası ve sinirleri ona yepyeni 
bir arzu doğurdu: Ve genç 
adam bir daha re me bn' ı. 

Genç bir kadı ı, süı· i n göz· 
lerle sevgilisine bakıyor, on ı 
aşk sunuyordu. 

İhsan Emin ayni hi ..ld,, tle 

mecmuayı lcary olası iı1. r1 ' 

savurdu. Fakat içi yun a1< bir 

kadın gibi gerindi. " S ninde 

böyle bir sevgilin olmıy ca k mı?,. 

Diyen içindeki ses, ona sanki 

en ulaşılmaz bir yol gfüt riy<'r· 
du. Omuzlannın ya\'a va·rn-. 
çöktü~ünü ve kafasınn r ç· i 

gibi omuzlarına girdiğir i z, nne· 
diyordu. 

Ah bir se\igi'i hl. mak .. . 

Sevmek ve sevilmek.. Sı k: suk 

gecelerinin efsanevi kokularile 

sevginin en tatlı şarabını içmek ... 

Ve yudum yudum kalbe ak•t

mak .. Bahar riizgiirlarile titreşen 

gölcüklerde, bir çiçek olmak ve 

bu çiçek gibi aşkın namitk nahilik 

ferine dalmak ... 

Dişarda yağmur durmuıtu. 

Sokaktaki şınltılar, kuru bir gii-

rültü ile odaya kadar sokulu· 
yordu. Ve gece, istıraplara, kara 

bir perde gibi vücudunu yaydı. 

Hayat hep böyle geçmiyor 
mu? 

Ihsan Emin düşündü; Hergün 

sokakları geziyordu. Kesif kala
balıklar içinde bin bir renkte, 
binbir çeşit kadm görüyordu. 

Fakat her kadın onun haya
line uymuyor, her genç kız, onun 

gelmiyen, gelmiyecek sevgilisine 
benzemiyordu. 

Genç adam, filvaki bu sevgi
liyi birkaç yerde görmüştü. Fakat 
yazık ki bu sevgilinin sırtında 
yüzlerce liralık kürk, parmakla-

rında ağır yüzükler ve ruhunda 
rla gururun en büyüğü vardı. 

İhsan Emin yatağına uzanır· 
ken tuhaf bir şey buldu : 

Hayal en tatJı bir zevktir. 
Kuruntu züğürt insanlarm öz 

malıdır. Hayata bu hayal ve 

kuruntu ile bir çamur gibi şekil

den şekle ve renkten renge sok

mak okadar kolaydır ki... Genç 
adam, başını yastığa koydu ve 
kurdu: 

(Arkası var ) 
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Bir Öliinün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ_Ma:_,:i= 
Yüz ~llilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
ZEYNELABİDİN: AZİZİM, DEDi, KÖMÜRLÜGE 

KOYSALAR DA BİZ YİNE BİZİZ. 
-20-

T eşrinisaninin on üçüncü gü
nü öğleden sonra mahut tercü
man kapıya geldi. Kalabalığm 
yerlerinden fırlayışile, selfim vazi
yeti almasile alakadar gorun
miyerek şu isimleri okudu: 

- Mustafa Sabri, Zeynelabi
din, öbür Zeynelabidin, Mustafa 
Natık, Süleyman Şefik, Fevzi ve 
kardeşi, Şaban, Muhittin, Rıza 

Tevfik, Mehmet Ali ve kayınbi
raderil [Hoca Sabrinin damadile 
oğlu] bunlar, Kadri ile arkadaş
larının hayret ve hiddet dolu 
bakışları arasında ilerlediler, ter
cümanın karşısma sıralandılar. 
O, kısa bir emir verdi: 

- Arkamdan geliniz! 
Koğuşta kalanlar muhtelif 

perdelerden küfür savururken on 
ikJ itilafçı, kışlanın merdivenleri
ni iniyorlardı. Avluda bir kam
yon ve beş ecnebi nefer vardı. 
Tercüman: 

- Bininiz, dedi, Mısıra gidi
yorsunuz! 

Mustafa Sabri ile iki arkada
fU,,llD çevirdikleri entrikadan di
ğerlerinin haberi yoktu cemiyet 
içinden apansızın çeltilll! alınma
lanndan] pplamışlardı . Gerçi 
gitmek, istedikleri ve diledikleri 
ıeydi. Lakin gidişin ıu şekilde 
olacağını ummuyorlardı. 

Rıza Tevfik, Muhiddin ve di
ğer beş itiltifçı, bön bön Mustafa 
Sabri ile Zeynelabidinin yüzüne 
bakıyorlardı. Onlar da sinsi sinsi 
gülüyorlar, yaptıkları işin inceli
ğinden dolayı adeta gururlanı
yorlardı. 

r-------.1 
Rıza Tevfik, o zamanki 
rayice göre yüz küsur 
lira verilmek icap edece
ğini düşündükçe içini 
çekiyordu. 

Süleyman Şefiğe dedi 
ki: 

Azizim hiddetle 
kalkan zararla oturur. 
Birden bire keseye dav
ranma, sabırlı ol! 

de ediyor muydu ?... Hayır ! .. 
Onlar, kamyonun kerevetlerine 
oturur oturmaz gülmiye, gülüş
miye ve konuşmıya başlamışlardı. 
Hoca Sabri izah ediyordu ı 

- İdare heyeti seçilir aeçil
mez düşündük. O müzahrafat ile 

bir arada kalmayı abes bulduk. 
Tercüman Bey mülahazamızı ka
bul etti. ilk kafile olarak bizi 
yola çıkarmıya söz verdi. Tabii 

ki sizi ihmal edemezdik, geri 
bırakamazdık. İşte birleşmemizin 
ve birlikte yola çıkmamızın ııml 

Muhiddin Pqa, oğlu Refi Ce
vadı habrlıyarak teessür göstere-

cek oldu. Fakat ciğer paresinin 
hünerlerini ve o hünerler saye-

sinde kendini idare edeceğini 
teemmülle bu teessürü ~derdi, 
yavaşça mırıldandı: 

- Teşekkür ederiz, bizi hi
maye buyurdunuz: 

Biraz sonra, ecnebi bayraklı 
bir geminin güvertesinde bulunu
yorlardı. 

* 

durduğu amcası oğluna kavuı
muştu. Ne lstanbula, ne denize, 

ne arkadaşlarına bakıyordu. Re
fikasının yanına ıokıılup hara-

retli hararetli hal ve hatır soru
yordu. Fakat diğerleri somurt

kandı. Zira tercüman, hepsinin 
ambarda gideceklerini tebliğ 
etmişti. 

Bu tebliğ, onları bir soğuk 
duş gibi üşütmüştü, kederletmiş-
ti. Rıza Tevfik, taşıdığı kürklü 
paltonun ambarlarda eskiyeceğini, 
Süf eyman Şefik te böyle bir yol
culuğun yaveri ekremlik habrala· 

rım inciteceğini düşünerek içle
niyordu. Muhiddin Paşa, arka-

daşlarına nazaran biraz sakindi, 
fakat o da ambara girmeyi doğru 
bulmuyordu. 

Nihayet hocalara yanqhlar, 
bu vaziyete çare bulunmasını 
söylediler. Zeynelabidin, kafasını 
kalın ensesinin katmerlerine da
yayarak cevap verdi: 

- ŞcrefülmekAni bilmekin. 
Ambara değil, kömlirlftğe koyaa
lar yine biz, biziz. 

Sefarethanede, kışlada derin 
bir sükut muhafaza etmiı olan 
Süleyman Şefik, ilk defa olarak 
ağzım açtı. Paşalıktan, paşazade

likten dem vurdu, ambarlara 

giremiyeceğini anlattı ve elini 
aöğailne koyarak bağırdı: 

- Ak akçe kara gOn içindir. 
Biletimi alırım, haysiyetimi pa

ramla korurum. Onlar yaptıkla
rından utansınlar. 

Rıza Tevfik, o.zamanki rayice 

göre bir kamara için yüz küsur 

lira verilmek llzımgeleceğini dü
şünerek içini çekti : 

Sayfa 11 

RA T 
Bu - Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz · 

5 Mart 932 Cumartesi 
latanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 birinci k111m ala
turka konser, 20,5 gramofon, ajans, 

21 ikinci lmıım alaturka konser, 
22 orkestra. 

:ici!ıbcrg - (276 metre, 75 kilo
vat) 20 Kolonyadan naklen ten rece. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
20 Pragdao nakil. 

Mülılaker- (360 metre, 75 kilovat, 
20 Munihten naklen fen gece, 22,30 
dana havaları. 

Bükref - (394 metre, 16 kilovat) 
20 kabara havaları, 20,30 muıikili 
komedi. 

/ 

Belgrat - (429 metre, 2,5 kilo~ 
vat) 191~ konferans, 20 orkestra. 

Roma - (441 metre, 75 kilo,·at) 
20,45 operadan nakil. 

Praı - (488 metre, 120 kilo\'at) 
20 Pilıenden nakiL 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 kabara havaları, 20,15 eski ve 
yeni operetlerden parçalar. 

Pefte - (550 metre, 23 kilovat) 
19,30 operadan nakil. 

Varşova - (1411 metre, 156 kilo• 
vat) 19,35 gramofon, 20,lS hafif kon
ıer, 22,15 Şopenden aeçme parçalar. 

Bertin - (1635 metre, 75 kilovAt) 
20,15 Viyanadan naklen operet 
parçalan 

• 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı va1att Avrupa 1aatine göre tanı.im edilmiştir. 

Istanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu 
zaman Istanbulda (1) e geldiği farı.edilmelidi. 

Stadyom Meselesi Köşe
ye Atılmamıştır 

( Baıtarafı l inci 1ayf ada ) 
Muhiddin Beyi şahsan alikadar 
görenler de az değildir. 

Fakat aldığımız mevsuk ma
l6mata göre bu işi benimseme
miş görünen Muhiddin 8., bilakis 
bu stadyum meselesile yakından 
allkadar oluyor. Bu husus için 
bir Macar firketi ile de müza
kerede bulunuyor. Bu tirket, 
elyevm bOyük bir istifade temin 
edilemiyen Taksim bahçesine ta· 
liptir. Burasına bir Lunapark ha· 
line getirmek istiyor. 

Fırsattan bilistifade, bu şir
ketle anlaşarak bahçenin ön 
kısmındaki vasi ve meyilli arazi
nin stadyum haline getirilip geti
rilcmiyeceği garüşülmfiştür. Mü-
zakere netilce!enmemiş olmakla 
beraber müsait bir mecrada git-

tiğini slSylemek mümkOndür. Eğer 
bu yer ilzerinde anlaşılırsa hem 

müzminleşen bu dert halledilmiş 
hem de merkezi bir noktada bir 

tehir stadı vücuda getirilmiş ola
cakbr. 

• 
Benliğini Ve ismini 

Unutan Bir Adam 
----- ---

İngilterede, Gayet Garip Bir Benliğini 
Onutma Vak'ası Oldu 
--------- - -

İngiliı. gazeteleri, hayrete şa- j 
yan bir " hüviyetini unutma ,, 
hadisesinden bahsetmektedirler: I 

Maamafih, tercümanın bozuk 
ağızlı olduğunu bildikleri ıçın 
•ersemliklerini çabuk giderdiler, 
Hoca Sabrinin ardına takıldılar, 

kamyona bindiler. Neferler, dahn 
evvel binmişlerdi. Tercüman, ka
pıyı kapadıktan sonra şoförün 
yanına geçti: 

Hoca Sabri memnun idi. Çün
ki vapurda zevcesini, kerimelcri
ni bulmuştu. Zeynelabidin de 
sevinç içinde idi. Dört kıziJe 
madamasma ve çömez olarak 
boğa2 tokluğuna yanında bulun-

- Azizim, dedi, hiddetle 
Öxfordstir köyllnde oturan 

kalkan zararla oturur. Birdenbire 
. Mister Austin Harvey isminde 

keseye davranma, sabırla ol 1 

hatırlıyamadı. Kafası bir tazyik 
neticesinde ıarsılmışb, nihayet 
geçen gün birdenbire yerinden 
fırladı: 

- Buldum, diye bağırdı. 

- Çeki - Dedi - rıhtıma! 
Kamyon, taşıdığı hamu)eye 

karşı nefretini haykırır gibi ho
murdandı, yUrüdü, caddeye çıktı 
kalabalığı yara yara Beyoğlu 
c addesini geçmiye başladı. Onlar 
o avareler, altlarında dönen her 
tekerleğin kendilerini vatandan 
bir adım daha uzaklaştırdığını 
acaba dü~ünüyorlar mıydi ? O 
tekerleklerin ağırlığını yürekJe
rlnde duyuyorlar mıydi ? Sinema 
şeridi gibi gözlerinin önünden 
geçip giden şu evler, fU insanlar 
kendilerine birşey, bir mana ifa-

.-... Şayanı dikkat~
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii büyilklükte, san'at
kirane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum RicaJiAliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mcsarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
IUclAlcarfd,.sl No. 128 Be) oğlu 

Fransanzn 
Almanyaga 
Kredisi 

Paris, 4 - Fransız banka
ları tarafından Alman Devlet 
Bankasına verilmiş olan ( 100 ) 
milyon dolarlık kredi, bunun yüz
de onu verilmek şartile daha Oç 
ay uzatılmıştır. Tarafeyn bu hu
susta mutabık kalmışlardır. 

Briyan Tekrar Siyaset 
Sahnesinde 

Paris, 4 - Uzunca bir isti
rahat devresinden sonra M. Briyao 
tekrar siyaset sahnesine atılmak 
üzere Parise gelmiştir. M. Briyan 
hemen hergün, birçok siyasi 
dostlarile göriişmektedir. 

Koi<ain Kaçakçıhgı 
Türkuvan, 4 (F ransada) 

Gümrük muhafızları Belçikadan 
kokain kaçıran üç kişiyi tevkif 
etmişlerdir. 

bir genç, 19.30 senesi teşriniev-
( Arkası var ) velinde bir gün otomobili ile 

Bir Posta 
Sürat 
Rökoru 

Lil 4 - Am eyaletinde 
oturan Madarn Lökok isminde 

bir kadın, diğer bir şehirde 
bir ehbabı tarafmdan 1906 da 

poataya verilen bir mektubu da

ha evvelki gfin almışbr. 

Posta idaresi Madamın şikl

yeti önünde, zarfın üzerine şu 
cümleyi yazmıya muvafakat et
miştir: 

''Mektup, mürselileyhine teah
hurle tevdi edilmiştir. " 

Brezilyadaki Fransız 
Askeri Heyeti 

Riyo Dö Janeyro, 4 - Fran

sız askeri heyetinin hizmet müd

deti yeni bir mukavele ile uza
tılmışbr. 

gezmiye çıkmış. Akşam geç vakit 
olduğu halde evine dönmemiş. 

merakı mucip olmut, aranmıf, 
sahile yakın bir yerde otomo-

bili boş olarak bulunmuş ve 
gencin denize düşerek öldüğüne 

hükmedilmiş ve aradan bir seneyi 
miltecaviz bir zaman geçmiş. 

Nihayet geçen hafta bu zatın 
amcası lngilterenin meşhur has-

tanelerinin birinden bir mek
tup almış. Bu mektupta şöyle 
denilmektedir: 

- Öldüğüne hükmettiğiniz 
yeğeniniz burada tedavi altında
dır, gelip görünüz! 

Adamcağız inanmamış, fakat 
haştaneye koşmuş ve bakmış ki, 
hakikaten yeğeni bir yatakta 
yatmaktadır. 

Hastane Müdiriyetine 
muş, şu cevabı almış: 

sor-

- Zabıta yolun ortasında 
baygın bir adam bulmuş, bize 
getirdi. Tedavi ettik, iyileşti. 
Fakat kim olduğunu bir türlü 

Adım Austin Harveydir. 

Ve bize adresini verdi. Size 
mektup yazdık .•• 

İngiliz doktorları timdi bu 
.. kendini unutma ,, vak'ası ile 
uzun uzadıya meşgul olmakta
dırlar. 

Zeytinyağı Piyasası 

Edremit, 3 ( A. A.) - Şehri
mizde zeytinyağları okkası vasati 
45 kuruştan sablmaktadır. 

Fotoğraf Ta/alili Kuponu 

Tablata.b.1 ltre:u11ok latlyornnı ı 

folofrafıDID 5 adet kupoıı ile bir• 

ilkte ıGnderinb. Fotoğrafını• 111r•y.1 

tabidir ,,. iade edllma. 

laim, meale'c 
veya •••'at ! 

Hangi auall.,-lıı 
cevabı / 

1-'oto.jraf İD~J i:U 

edecek mi.' 

Fotoğraf. o kıi9osl3()kuruşlu ( p u 
mukııbilind~ eöndf"r ebllr. 
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H z ·t • y "" Türkiye'nin ve bütün dünyanın en leziz ye en nefis yağıdır. 
SaO ey ID agl : Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. 

fi, tlarda tenzilat: Tam kıloluk 70-Yerım kiloluk 40-Çeyrek kiloluk 2S-Tam okkalık 90-Tam iki buçuk okkahk 22S kurut ıişelerile beraber. S Ye 13 okka tenekelerde tenekeslz okk.aıı 8() kuraıtur 

KOCA TAŞ Suyu ve 
Gazozu 

İstanbulun en hafif ve lezizi ve en temiz suyudur. 
Koca taş Suyundan yapılan gazozlar en muannit mide rahatsızlıklarına yarar. 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 
--~~-mımeum~~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
SATILIK FABRİKA 

lstanbul: Eyüpte Bahariyede kain ma mü~temilit araba fab-
• 

rikası p~in para ve kapalı zarf usulile :.ntılıktır. 
ihale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka 
idare Meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat 1363 
lirada. Bu hususta tafsilat almak istiyenler İstanbul 
lmıir, şubelerimize veya 'Ankarada Umum Müdiirlük 
Em ilk f daresine müracaat edebilirler. 

GRIPl mağlup eden yegane ilAçtır. 
Yalnaz 1 Kaşe. Sinirden gelen baş, dit ağrılarını 

Romatizmayı, Nakrisi tedavi eder. 

Her yerde FEVROZIN Necdet arayımz. 

CÜMHURIYET iNŞAAT TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Atideki mevadm müzakere ve karara rapb için 15 mart 932 
tarihine müsadif salı günU saat 16 da şirketin merkezi idaresi 
bulunan Ankarada Işıklar caddesindeki dairei mahsusada bissedaran 
heyeti umumiyesinin alellde içtimaı mukarrerdir. Şirket mukavele
namesinin 24,26 ıncı maddelerine tevfikan hayeti umumiyeye duhul 
için esaleten ve vekAleten yirmi hisseye malik hissedarların hisse 
enetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kadar şirket veznesine 

tevdi ve mukabilinde duhuliye varakaları almaları ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare ve Murakıp raporlarının kıraat ve tastila. 
2 - 1931 senei hesabiyesine it bilançonun tastikı ve Meclisi 

idarenin tebriesi. 
3 - Murakıp intihabL 

~· H F Öğrenmek usulü ocasız ransızca bu kitap az zamanda 
Fransızcayı hocasız öğretir. Fiati 100 kuruştur. 

d• K d• f Fransızcayı 
ı en ıne ransızca kendi kendin• 

konuşmak için öğreten mükaleme kitabı 75 kuruştur. 

Fransızcadan Türkçeye Mü~,:;,eıın~::us 
havidir, emsalsiz iugat kitabıdır. 250 kuruştur. 

eşahiri İslam Hamit Vehbinin 
eseridir. 37 

cüzdür. Ciltlisi 200 Kuruştur. 

Bu rkezi: Türk neşriyat Yurdudur. 

eti Havriyeden: 
Sirkeci vapur i kelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip olan

ların Şirketi Hayriye idaresinde heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 

·· ttehit Ermis Emniyet Kartal 
Konserva F abrikalan Türk Anonim Şirketi 

Niz.amnnmei dahilisinin 22 inci madde.i mucibince şirketimiz hisaedarana 
31 mart 1932 tarihine müs dif perşembe günü uat 9,30 da Beyoğlu, Tepe
ba ı, Haçopolo Han Sl numara ikinci katta sureti adiyede inikat edecek 
olan heyeti umumiyede hazır bulunmak üzere davet olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Mecllııi idnre raporunun kıraati. 2 - Murakıp raporunun kıraati. 
3 - 1931 senesi heaababnm ve blançosunun tasdiki ve meclisi idare 

nz.alaranın tebriyel zimmeti. 
4 - l&tifa eden meclisi idare aı:aın yerine meclisi ıdarece intihap olunan 

r.ahn memuriyetinin tasdiki. 
S - Nizamnamenin 11 inci maddesi mucibince vazifeleri nihayet bulan üç 

meclisi idare nzasımn intihabı. 
6 - 1932 senesi için murakıp tayini ve ilcretini tasdiki. 
Nizamnamei dahiliyenin 23 ve 25 inci mevaddı ahkamına tevfikan liakal 

20 lıisse senedi sahipleri a aleten veya vek.llctcn heyeti umumiy müzakere· 
aine iştirake hakları olduğundan reylerini istimal için hisııedaranın malik 
olduklara hisse senedatım ticaret kanununun 371 inci madde i mucibince 
'yevmi içtimadan bir hafta evvel Eminönünde Köprü karş111nda 12 numarada 
.irketin veznesine tevdi etmeleri veyahut hisse senetlerini bankalardan 
birine tevdi ederek, keyfiyeti tevdii mübeyyin makhu'I ilmühaberlerini 
ıtirlcetin vezne ine ita etmeleri rica olunur. lııt. 27-2·932 l'ı1ECLls! ıDARE 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıkl lrt Mütehassısı 

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

ilan 
Kadıköyünde mahfuı bin 

ikiyüz kilo meşe ve 800 kilo 
mahlut kömür ile on yedi çe
ki meşe odunu ve Erenköyün
de mahfuz 696 kilo meşe 
kömürü 13- 3- 932 pazar gunu 
ihale edilmek üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. izahat almak 
istiyen taliplerin Haydarpaşada 
Orman Memurluğuna ve yev
mü ihalede Kadıköy Malmü
dürlüğü dairesindeki ihale 
komisyonuna müracaat eyleme
leri ilin olunur. 

SEr 
• 

n ASI 
T eıla tarihi 1885 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merl<ezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Subeleri: 

' 
GALATA 1STAN8UL, IZMIR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN'daki Subeleri: 

' 
SELANiK , ATINA, 

KAV ALA, PiRE 
Bilümum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cinı nakit üzerine 

hesap küşadı. Huauıi 
ka alar icarı. 

Cilt ve :r.Uhrovt haatalıl.lar MDtch:ı111ııu 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahnıar 

lstanbul emraıı dhreviye 
di pıınseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadi~ ve Halk 

gazetesi 

(dara . latan bul: Eskl Zapu7, 
• Çatalçeşme ııokağı 25 

Telefon İstanbul • 202'>3 
Posta kutusu: istanbul - 741 
Telıraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE FİATı 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 ., 

1 Seno 
6 Ay 
3 " 
1 ,, 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet nhnmaz.. 

Cevııp için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilavesi liiwndır. 

Adrea değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rnrıp 

Ne~riyat Mu dürü: Selim Rai'•P 

Berndorfer Mctallwarenfabrik, Artbur K A G rupp . • 
markuıaın clhaDfOmul bir flihretl •ats 

" A Y 1 ,, markalı çatal kqık ve bıçakları 
•lrttra beyH madenden aamftl we daılnİn milkemmeJl7etf, rllıelllfl, hGıaO latlhabı 

IUbarlle •alr bllUln ııaarka1ara mllreceah sofranua • rDz•l dyactJdlr. 
Aıkert mües ... atta, hutaaolerde. mekteplude ve Tlrklyenta bqhca ot.l y 

lokaatalarıada btfmal oluamaktadu. 
markalanıu muılrren talep edlab. Fabrikanın alrdekl 

Alpaka lçla Birinci de,... rDmilJl .. mlt Alpaka lçl9ı 

® 
Zafiyeti umumiye, fttibuııhk ve kuvvetsizlik 

faide n t01irl ılSrOlen ı 

FOSFATLI 

l~~ ... 
~~ffoO : 

ŞA K MALT 
Hulasası 

Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 2648 lira 52 kuruş olan Topkapı mektebi 
etrafına yapılacak yaya kaldınm 7 - 3- 932 pazartesi günil ihale 
edilmek Uzere kapalı zarfla münaksaya konmuştur. Teminat ak· 
çesl 198 liradır. 

* Keşif bedeli 2442 lira 37kur111 olan Üsküdar lhsaniye 
mektebi etrafına yapılacak yaya kaldınm 7 - 3-932 pazartesi 
günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla miloakasaya konmuttur. 
Teminat akçesi 183 lira 50 kuruştur. .. 

Keşif bedeli 237 l lira 36 kurut olan Azapkapı mektebi etra· 
fma yapılacak yaya kaldırım 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 177 
lira 50 kuruştur. 

.lf. 
Keşif bedeli 6193 lira 10 kururuş olan Anadolubisar, Cihangiz, 

Nişancı, Rami, Bakırköy, Y qilköy mektepleri etrafına yapılacak 
yaya kaldınmları 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere ka
palı zarfla mfinakıısaya lconmuştur. teminat kçesi 464 lira 50 
kuruştur. 

* Teminat akçeleri cakten kabul edilmez. Ya Belediyeden tt -
liye alınarak bankaya yahrılıp almacak makbuz veyahut hnkQ
metçe muteber tanınmıı bankalardan getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Talip olanlar yukarda yazılı işler hakkında şartname al• 
mak ve keşif evrakını görmek üzere hergUo Levazım Müdürlnğüne 
müracaat edilmelidir. Münakasaya girecekler teminat makbuzu ve
ya mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshasını ve fen vesikasını 
teklif mektubu içerisine koyarak ihale gUnll saat on beşe kadar 
Daimt Encümene müracaat etmelidirler. 

Keşif bedeli 512 lira 62 kuruş olan Üskildar tephirhanesi tamiri 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasaya girmek için 38 
lira 50 kuruş teminat akçesi lazımdır, Talip ollanar şartname al
mak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Levazım Mildilr
lüğüne müracaat etmelidirler. Teminat akçesi nakten kabul edil
mez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yabrılıp alınacak . 
makbuz ve yahut hükumetçe muteber tanınmış bankalardan geti
rilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya 
mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshasını ve fen vesikasını teklif 
mektubu içerisine koyarak ihale gUnU olan 7 - 3 - 932 pazartesi 
günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler~ 

Çocuk baıtahklan mUtehass191 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep •okak 

Telefon B. O. 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Bcyo~lu, Mektep aokak 1 

Telefon : 2496 


