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Halkın Sesi 

Hi esiz Yağ 
Niçin Yok? 
f.W. ...... ...... •iti 
njetalln yatları blrka~ ,.nn-
41enberi paa..klanclır AIAka· 
darlar plyaaa.ta iyl Ye hilesiz 

•de yatı da bulımnmachtanı ıöy• 
lü)'!Orl•r ft a,.nı tedbirler tav
ı~ ~rlar. ltw okuyunuu

.Atime-ı Jf. ( ~adW« lfiırA" idi' w, .. rt1) 

- İstdr.iltfa liıall tereyalJ 
w •• 11 ... ,...-. MnHaa y..-

mutta ltekfetniye &enzer. Oır üç 
ftıMir fsuıtafd ltalkalık ~6111., 
lstanbuf piyasasından bir dirhem 
Mlilt yağ aldıadım. ôlıun fçfll' 
hrMiaıt d bqh ferfer'Mrı 
getirtiyorum. Vejetalin yapa. 
Wttm ,~ de iyi ,,,, tNIP
mamasındandit. Fakat IOD pn
lerde bu yatlarda da müthiı bir 
lhtikAr baştarcft. ~· lift t~ 
r~ te lll ilıllisan yapmadıkça 
latanbul temiz yai ve ıüt ·bula· 
ayacaktır. 

• ............. .., 4 fıliıipı • Fi tat ..,.., *' 
- ........ ,.. iMlelnl 
~ .......... ,.. il.de ediıe-
.,,.... ....., •IW•d&., 'traltZff .............. ,., .... 
IMif, Ftlcft failli &Jl'l•lt ofdutu 
.... rlıdt ttiültd Mir. Kite ta
,.,... ..... .,.,.,, .. lted•D" 

t.eti W Mt t•••ll olarak aı 
....... - llanttint11. 

Afyon Karabisar, Konya Ak· 
..,., 1atltn Wlil&Jr. Fakat bun· 
lar da ~ ,...ar. Kars, 
Ardab• r•ilan iyiclir. Acıyan 
.. ,.mşaya yal'm latanbakla 
ltir forlaiil dabiliode kanfbhrlar. 

MeNll ,Ozd. Pi) tereyaft, Jll
M 444;1) •eJ•t•llllf Jkde oa don 
Jtit •• tat lııt 8Nftimltrlae 
ı&re yhde 20 ile (15) aramada 
da ıusamyajı ile mahlüt fai 
J&parlar. 

Huan ••1 ( StllU..... ~ U.e ..... _, . 

iiilll Leİfdtlfih ilk açttfif4 fi· 
man fazla para ~k piyua-
dd fal itdtlii. kUlfmlllıf •ır 
dirhem yai bulamadım. Mnıteri• 
mi memnun edemedim. Bupn 
Aııadotonun birçok yerlerinde 
h41ia tereyaflnın okkaıı 100-120 
kurut ikeo bile burada karışık 

yailar iki yilz, iki ytız elli kuruta 
ıabbyor. Bu kadar kazanca rağ-

SON POSTA 

&BİLi 

IC&PRO l Rasim Ali Bey f f rrı D' K 
Tekrar Hocalığa • • 
Mı Dönüyor? Nızamnamenzn 

Devlet Şôruı Bu Mesetecle Bazı Kısımları 
Almanlar 
Gazi Köprüsünü 
Yapmak lstigorlar Kararını Verdi Tatbik Edilmiyor 

B'i'r Atman ıirfceti Cazr f<&'p
rllthl& ~alt içia tt91ebbüsata 
&iritmittir. Grup kaprünibı btıtün 

l'llllhe11ıe1erini vererek tnşaatı, keıHli 
dendia!eriııil aezuefi altında Tltrk 

ameftlerioe y'ıipftrmaft fefdilinde 
bulun~u. lnş•t ve malzeme 
için do •ara detflt Almmyada 
ıilrül6•ile.-ek tiflla W Me filli 
Tllrk mahsulü alacağını bildir· 
mittir.- Al&kadarlar, Gazi kö.J>riMI 
için n m&itasip teklifi Almıın 

f*lpmma tapbğı .aylea1Mlde6'. 

Geçenlerde Tıp faknl•esi MD· 
derrisler meclisi muallim Rasim 
Ali Beyin fakülte kocaı,gındao 
çıkarihliaima larar Yftimiş, Da· 
rü!fünun emaneti do bu karan 
lastik etmişti. 

O zaman Raılm Ali Bey Dev
let Şürasına nilracaat edaek 
Darülfünun Eminliği aleyhine bir 
dava açmqtı. Haber aldığımıza 

göre bu daft netice1enmİf vo 
Devlet Şt1raa Kaim An Beyin 
ihracına aft ltaramı tekemmül 
etmemif olduju altale111Dda 
hulullmuştur. 

DeYlet Şurası, Fakülte~ meclisi 
ile Darülfünun di•anıaıa kanu· 

Emebi Mektepler 
Maarife Devredileceği 
Haberi Do~u Değil 

M' 

Dftnkl g•teteler f~rimiıdeld 
~erıebt ve ekalliyet mekteplerinln 
Maarif MüdUriyetine dewedildl
ğini yazmışlana da Lu haber 
dojnı dejildir. Ecnebi meldep
lere Başmüfettit Hilmi 8. burada 
olmadığı ~ YekAletea Maarif 
Müdlrü Haydu B. bakmaktadır. 
Hilmi B. bu,O•lerde Ankaradan 
febrimbe ıelerek ecnebi mek-
\epler ifı1e meflUI olacakbr. 

•1 aea tam hakkı kazayı haiz bir 
merci olmadıklannı, Yermiş ol
dakları karana kat'I mahiyeti 
haiz olma:;ıp, infazı )Azım bulun· 
madığını, ancak bu kararın Maarif 
VekAleti tarafından tasdiki ile 
tekemmül edebileceğini de ka-

-· Esnaf için 
Yeni Rir Banka Açılması 

Teklif Ediliyor 

Esnaf cemiyetlerinin asri birer 
mGessese ve meilekJ birer tqek· 
kili haline gelmesi için bir ko
misyon tarafından tetkikat yapıl
maktadar. Bu cemiyetlerin tim· 
diki Esnaf BankU1ndaa •Jl'I Ye 

6ç Jüz ... ,a lira ıermayeli bir .... 
uf bakama ilaU7aa olduia 
anlaplmıfbr. ----Btt Y 111g111 Bıştangıet 

Pangalbda oturan Madam 
Mfriain evinden yangın çıkllllf, 
ddfe•eleri 'adilltftıf. -

Ev Soyarken Tutuldu 

rarlaşbrmışbr. 

Rasim Ali Bey bu karan al
dıktaıı sonra Maarif Vekaletine 
bir istida ile mllracaat ederek 
nziyetinin iadesi icabettiğjni 

Deri sllrmüştOr. 
, Rasim Ali Bey kendisile gö-

riişea bir maharririmize, VekA· 
letin yakında vereceği kararla 
bütün müktesep haklarının iade 
edileceğine muhakkak nuarile 
bakbfımı aöylemiftir. 

Birahanede Garso
na Dayak Atmışlar 

Galatada oturan ameJebqı Te
mel ve arkad8f1 Mehmet, Beyof· 
luncla Londra birahanesinde içtik· 
t• sonra fiat meselesinden gar
IOD Kadriyi epeyce d6vmiişlerdir. 
Kendilerini yakalkmak istiyea 
polialeri de tahkire yeltendikleri 
iddia edilmektedir. 

Bir Fabrika 
Yerli Kapı Tokmağı Yap

mak Mümkün Oldu 

Fındık iliracat ve ticaretini kon
trol için yapılan fındık nizamna
meainin, fındık lmtölarmmı JıuW. 
lan '•kkında hilkOmler koy
duitJ bUkilmler fındık tacirle
rinin şikAyetinl mucip elmUftllr. 
lktısat VekAleti kutular halclm
daki hükümlerin şimdilik tatbik 
edilmemesi için harici ticaret ora
aino emir venıiştir• Ofis bu emri 
telpafta Giiuan " Tr.a.. 
bnaliaiae bildirmiştir. 

Tasarruf İçin 
lkhsat Cemiyeti iki 
Encümen Teşkil Etti 
Milli lkbsat ve Tasarruf Ce

miyeti İstanbul şubesi balkın 
tasarrufa ve milli mala rağbetini 
daima uyanık bulundurmak üzere 
biri kadınlardan, diğeri de erkek· 
lerdea mfirükkep olmak lzere 
iki eocOmen teşkil etmiştir. En
cümen azalan yaknıda toplanarak 
sene içinde yapılacak nefriyat 
ve propaganda işlerini gartlfe
cekle-rdir • ---
Boğulan Kadın 
Bir Şehidin Zevcesi 
Olduğu Anlaşıldı 

Osktıdar sahillerinde bl\vlyeti 
tesbit edilemiyen genç bir kacla 

cesedi bulunduğuna Ye morp aak
ledildiğini yazmıştık. 

Cesedi g6ren bir zat, bu 
kaduun ıehit yllzbaşı Y akup 
Beyin ıevcesi GWçebre Hamm 
oldutunu, ikametglhml bilmedi
tfni .aylemiftir. Zabıta tahkikata 
dnam etmektedir. 

Zıytinyağl Ve Peynir 
Zahire Bonasına almmuı ta

frarr&r eden zeytinyağı ve cliier 
nebati yağlarla, peynirler bu ay 
içinde borsada muamele g6rmiye 
bişlıyacaldardır. 

Şubat 2 

Günün Tarih{ 

Şehir Meclisi 
Toplandı 

Şe•lr Keeliai tubat lçtimalar111& 
d1la lıı.tlamlftlr. Azadan Mehmet AJ(; 
0.J et, Meabaha •e Belediye b(ltçen 
hlaa..clıl --. tıealcitler yapauttır. 
Me .. et AU ~halka ucuz et,... 
dlrlHık t .. eWIG.a llnrine, hallun ı.. 
rf çt• tedarill .etiti etlerin ele m .. 
eclllmealne milteesair oldutunu, b• 
etlerin mGaadere ediJmesinln kanwal 
olmadıtına, çlnkl Zabıtai BeledlJ• 
lilumna .... lwiD lfeeli•'n taadiklndea 
re~mediff n1 a8'ylemlştir. Et meaeleslndt 
lbtlldr Ye tr6ıt J•pılip yapılmadıp 
m, ukliye itinde ne olduğunu, mez. 
l>alaa ld•• meelklnden tasarruf kH• 
tlle plcanl'Mi aaa tahı iıatlannıa 

dlter azalar• takıim edilip edilm• 
ditbal. ualan Belediye varidatı için 
ne .... preler abndıiJnı aormuştur. 

MulWI .. a. ta) .. , ... cevap vererel 
ihtikar •uhınmadaflnı, bir dirhem 
et .ı .. dere edilmedikini, Mezbaha 
meellaiadea çıkarılan aı.a tahıiıatınıa 
diterlerlae taksim ed ılmediğinl, 

trlat hahmmachğlnı ıöylemiştir. lçU 
mada BeyojN, Şifli, C ıhaogir, Kan~ 

kly latımbrıntn yapılıp yapılmama• 
meHleal mlnakatalardan ıonıa 

aıllln1• eaclmeniae havavale ecll). 
mittir. 

TDrkiye - Arnavuttuk 
Araawtluk ile aramızda miüıea 

aebatm tekrar ba,laması lzen.. 
Anaantlull hGkGmeti Ankara .... 
labatslzarhğlna Nezir 8. tayin edQ. 
mittir. E•nlce de ıehrimizde b• 
luaaa Nezir 8. beyanabada demi• 
tir ldı • illi hGldmaet uaaında ikam .. 
" taW,et makaveleleri yapılacakt& 
HaDecWecela bqka aaeaele 1oktus. .. 

· T•JİZ Mahkemesi 
Allbradaa bildirildiiine aırelS2 

botçalne Temyiz Mahkeaaetinllr 
Eakifehirden Ankaraya nakli içill 
tahsisat konalmaktadll'. ·Nakil 
keyfiyeti Temmuzda tahakkull 
edecektir. Bu suretle Eskişehir
de11 272 aile Ankaraya taııriımf 
olecaktar. 

inhisarlar Gidiyor 
Şelarlmbdeld lnblur lclareledala 

m•m kıaımluı 7akın~a Ankar.,a 
nalde4Uecektir. Ldılsarlar erkbı, .. 
suretle ldarelerfn ikiye aynlma.._ 
zuarll elaatın• t.Waulu VekiU. 
blWlndtlerdiw. 

Fabrikacılar Toplanıyor · 
Buınn toplanmaa talrarrlr 

eda milli aanaJİ birliği kongre. 
Iİ yanna tehir edilmiştir. Koa
gre çok hararetli olacaktır. 

Lütfi isminde biri Ka11mpaıada 
Kafes sokağında Mehmet Efen
dlnla evini aoyarken 1akalanmq
br. 

Sivri _Sinek Gibi 
E elk

• ,_ -!,__ ·c1e Ek1D8k Fiatleri 
vv ı aapm 111UCID&J8 fi n 

men yine yafcılar yaiı karıştın-
7orlar. Ben doğrudan doğruya ı 
.Auadoludaa yağ ıetirtiyonun. 
Başka çare bulamadım. 

Ustasını Soymuf 
Arap camünde hırdavatçı Oba· 

nis Efendinin çırağı Vahi, ustası
mn paltosile ıemsiyesini çalarak 
kaçmıştır. 

Yerli kapı tokmaklan yapmak 
Uzere ıehrimizde bir fabrika 
açılmıştır. Tokmak fiatleri yakın
da (60) kuruştan (45) kunqa 
dO,ecektir. Alakadarlar hlikümete 
mliracaat ederek ecnebi mamu· 
litı kapı tokmaldarınıo memle· 
kete itba l edilmemesini istiye-
ceklerdir. 

Marko isminde bir şahıs sinemada Narh komisyonu ekmeği 8 
uyuya kalmlfbr. Vuil ye Anastu l kunt oha parada ipka etlllİf 
isminde iki çocuk uyuyan ada- Ye fnmcalaya ( 20 ) para 110k ... 
mın paralarım çalarken yakalan- nile on bir buçuk kUl'Uf narh 
mışlardır. koymuştur. 

(Son Posta'nın Resimli fflkô.g-;;i: -- Pazar Ola Hasan Beg Ve Karı Koca Sarhoş 
f! 

ı : Haı.an Bey - O da nesi ? Bizim 1 2 ~ Hasan Bey - Arkadaş kalk 
r ' 111 bahçesinde bir tarbot J•h1w. buradan l 

Sarhof - Kalkmam~ Haaa.u Bey l 

3: Hasan Bey - Allah Allah... Benim 1 4 : Sarhot - Ben Japonum. Burası da 
bahçemde zorla yatamazsanya... Ben seni Mançuri •. Suradan ıuraya bir adım atmam. 
kaldırırım. Kalk bakalım, kimsin ıeo? laterae• Cemiy~ti Akvama Müracaat et 1 
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r Gençler için ] 
• 

Büyük insan 
F elô.ketlerin 
Mahsulü.dür 

Y aldınm, rGnefin pemediği 
~e p.. 

F elAket " 'llhrap -ta inan 
1aham ta k.....ıaldanna allfuz 
eder. Bir km. 1rir fflls, ltir 
felllMt çak defa baaımn ralımıda 
cWeaen ıhayOk ka-..etin meyc:la-
• çakm..ua al>ep olar. 

Hm• " nlah, mutecEI bir 
.ltayat, inana revıeklik 'Verir, ıinir
leri yumuşatu, hayatiyetini giderir. 

Halbuki bir fellket, bir yıl· 
enm gibi, ini bir darbe ile ~ 
rulan ruhumuzu altüst eder. Gev
fİyen ainirlerimizi rerer. içimizde 
u1uy.an aslam uyandanr. O vakit 
başka bir insan oluruz. Kuvve
timizi, hakiki kuvvetimizi o •akit 
anlam. 

Ha7abnızm &lllH feWıetlerin 
lçlnde 7o_tı,almuf IDl•nhn pti
riaia. Hepilial• it• Wlket pm-

Jaerindea ·~- .... nalaan 
uilleflllİI olduldaruu flrllnGDOz. 

Bnynk tamdıtımı kimaeleri 
JBı ZSnUoe aetiriniz. Bunlar ekse
riyetle ya milli. yahut ferdi bir 
felik~ mabaulildllrler. ODlan 
felaket •1• Mfalet dojurmuş 
leli.ket Te7a Mfalet bllylltmllf 
n bu hale getirmiıtir. 

latımp - felllret imam ,nk
-- " aai1Jettire11 hirer Jmy
wttir. Kahr....tan " tapbkla
nmm ekseriyetle o, .Uya atar. 

Cenubun yaanıp1c ha._.., ek
.m,a tem\eller dojurur. Fakat 
eimaVn lerl we ... ia 1klimi. in
.aam telt»keml klclk s&aeje ....... 

Cltlıl• ......... pldM 
...... ,, ........ et .... 
._ ...,. ela-. im•••• ..a
.,.ı ....,_ •••Nt Jrmmr. 

..... teki ............ 
... ı,eaW ,..,.. btfll, ldarap 

- felakettir. 
llbraptu ~ .. 

bÇIDılJID& 

• 
Bir llllallill T ecatllz 

Adapmr, ( 8-- ) - ICa
ndere k6yD muaBimi byu B. 
rece b1r k&ylOntln b1 hOcumuna 
atramıfbr. K6ylll, o ,on mek· 
tepte oğlunu cezalandıran muaJ. 
1imi 1dif0rlerle döYerken mektep 
'•demeleri yetİfmİf Ye muallim, 
muhakkak bir fellketteo karta· 
rdDHfbr• 

Bir MahkOmiyet Karan 
lzmlr ( Hususi ) - lhtilla "' 

limmetiae ..-a .reçlrmelde .... 
aun Menemen mahkemesi U,kt
tibi Hakka Et.dl bet .._ 11 
•1 ...,_. mabktm olm9fhlr. Bir 
daha d ..... hjz=..... 'nsl' ..... 
apcaktar. ----
Adligege 
Katip 
Alınacak 

btanbal Mlddel.......mtt ..... U 
aıntakada te91dl edilecek Adll lbd.ı 
.Mehkemelerlala -ııo. lbaltls d6Ner 
Utlplitine Adliyede labmetıl .. bufc 
ltulunaa Hakuk •• Aclliye ~lek 
Mektebi mezunlano111 " mena t.... 
a.nmadıtı b.W. liyakat -.. teorGbel 

kafiyeyi t.ala olanl•m ewa1cı ..a.bite
lerlte btrlikt. meauırlyctlmtz. m6ra
caatlara. 

SON POSTA 

• 
BERLERI Ev Doktoru 

......._ .... __________________________________ _..Ekuma 

Garip Bir Vaziyet! 
•• 

lzmirde Vapur 
Parasından 

Ucretleri, Tramvay 
iki Kat Bahalıdır 

Uman inhiun
.DID Gktepe hatb 
bir senedenbmi 
.zararla iflemek• 
tedir. Bu vasiye
ti Caztepe,e if
leyen elektrikli 

tramvaylann re-

k&beti d~-

lzmır ( Hua-
11 ) - Karfez 
'Ve liman işleri 
inhisar idare91, 
ihracat eşyan 
tarifelerinde ba· 
zı mühim tenzi
llt yaptı. lnhıaar 
idareainiD ihra
cat eşyası tari
felerinde yapbiJ 
temilat ihraca~ 
çılan memnaa tar. Ensen zaıar• 
etmektea ıeri hmlrtl. ı.ht.ler .,.,,..n4• lıllg•• llın1111 Nparl.,,, la ifleyeD G611 
kalmada. Fakat ~ npurlarma 
ba tarzda ~ok pyam memna- ı ,ezde ,na dereceaiucle um ya- 1 Jıallma rağbet sWermedijini 
Diyet .bir karar YereD idare, palmıfbr. Nafia V •Metine iabat etm• •• 
ayni samanda ,-...c1a kaydetti- Belediyenin meıhur oktruva bu suretle G&ztepe .apur aefer-
iim bnn unutturacak kadar tarifesini 911icude ıptirn heyetin lerini tatil etmektir. 
•fır 'bir npur nakliye tarifesi reisi Şehir Meclisi azasından Fik- Filvaki inhisar idareıi ba dll-
ricude aetirdL Karşıyaka Ye rİ Bey, Körfez işleri Meclisi fiİDCeaİDde mavaffak olmuş Ye 
bilhuu yahlarda oturan halk İdaresinde ele ayni ısrarla tarife· iki Jrllndenberi halk wpurma 
"Di tarifedea fikjyetçidirler. DÜI iki misline ibliğ edilmesine binmemeğe başlamııbr. Şimdi 

Enelce Konaki.Jıelesi ile P.a- çalıtmıı " muvaffak olmuttur. G6ztepe upurlanna binenler 
uport .,..mdald 350 metrelik Çok temenni olunur ki bu zat, lcretaiz pasosu olanlarla, bu tir-
meufede 100 paraya meyabat k6rfea Yap•larmcla bir •J ne- kette ~alıpn memurlardır. Halk 
edilirken, yeni tarifenin tatbik& retle seyahat ederek tarifenin 15 kuruş •ererek vapura binece-
&zerine 10 1mrap meyabat eclil- qı,.hğnu bisset.m. ğin., (1) -buçtik ılml'Uf 'Vel'erek 
mektedir. Kouk - Kokaryalı ,.... Körfez ve 1.im•o .itleri lam- tramvaya binmeai tel'cila etmek-
par Acretlerinde 5 kurut .zam sar ldarabüa malaadı, İzmir tedir. 
w.ardlr. Talebe biletlerinde de mathuabnca fU tekilde mntalea ADNAll 

Muğlada 
Bir Milyon Okka Ze~ 

l&tihsal Edildi 
il ti'• al - ( A.A. )- • 

1aeki aeytia nkoltai takribea 
bir milyoa okka kadardır. llıra
cat 7oktur. Faatlar az dlifldbad&r. 
Maamafib ıekolte mahalb ,.,.._ 
cek w ..... illi,..• ac•k 
klfi~ . 

lillsta Toton Vaziyeti 
Mutia. 31 - ( A. A. ) -

Mille tntlbllerbule .alua alna 
durpndur. Yeni sene içia hazır. 
lak azdır. Tahminlere ı&-e reni 
meae için Milista bq alb bin 
d6aıüm 'kadar tOtün ekilecektir. 

Dörtyol da 
Portakal Mahsulü 
Yiiristü Doruyor 

D6rtyol ( Huaul ) - Kmlar, 
~ ........... ....,..içia 
79aiden ma.kenfe ıirifmek t.
temlfler6. Enelce bir ADChlr 
portakala t 310) kuruta alacak· 
larma l&yDyeD n ba fiat az.iD. 
deD tacirluimill• mutabak ..._ 
....,_ timdi uaclak .... (Z50t 
lmıaf 6cNt teklif etmektedirler. 
TadrJcrimia ba ıarip Dliyat 
bqlaında Pfınp kalmıılarclar. 

Dllrtyo1da Grjp 
Dısrtyol ( Huıuıl) - Şehri

mizde Grip deYam ediyor, Sıtma 
mkadele doktora Sadettin Bey 
Grip thtilltile yakalandığı Zatür
reedeo •efat etti. 

F aci Bir Olum 
lzmir ( Hususi ) - Hasan 

oflu Davut isminde bir zat Bas
mane ilo Hilll arasında 4,5 met-
re irtifaındaki köprnden ıeçer
.kea diiı•lt M llmGıtiir. 

Adapazarmda Spor F aa
liyeti Terakki Ediyor 

Adapazan 14 .. ,,..,tla 61riıuif • lldıu:I ldıınlan ,,,,. .,..,. 

Adapazan (Huuıl) - Şe'lııimizde 9J>GI' faaliyet " laareketleri 
fÜD geçtikçe ilerlemektedir. Geçen cuma pil ~Kocaeli) mmtaka-
81Dla en kunetli talamlarmdan 'biri olan Aaapazan lc1maa yurdu 
takıma ile Jamitte buluna {Yaftl) futW talama Jair müsabaka rapblar. 
MO•haka ~ pel " .laeyec•dr olcla. Ntlicecle U..... ,...ı. a6ıa 
kaqa °' .. ,. ile .alip •eldi. 

Zongrıidakta 
Grip Salgını 
D,eva Ediyor 

IÇanlcırı 
Vilayetinin 
Salnamesi 

Zon:ııJdak, (Husul) - Gıtp Çanlnn ( HuUll ) - VUlyetl-
lıutalıiı phrlmizde ele Algın m hakkında memlelcette çıkaa 
baliode cle•am .diyer. B~ mahtelif eaerlerde u ıreJa ~ok 
pdenberi mektep1•, .wrea- malümat ırards. Fakat b11 mal&-
" diğer m1 .. e1e1er boplmq matın. 7anlıt membalara lıdinat 
gibidir. Hemea her evde grip edildiği için ibticaca ullh elma-

.datı girOlmektedir. Bu dhet na-
hutua Yarda. Sıhhat tdareai, un dikkate alınarak wlyetimi-
bastahğıa ocaklardaki maden ziıı bir aelnamesi Yllcude retiril-
.amelesine sirayet etmemesi için mek istenilmektedir. Bu mesele 
ciddi n faydah tedbirler al- f11 gllnlerde umumi mecliste 16-
maktadır. l rllttllecek vo tıh1isat Yerilecektir. 

AHMET J K.K. 

Bir deri hastalığıdı. Koç• 
lmmm 1e1'elerdir ki ellerde, ayak
ı.a., air 1m1vlarda. nihayet 
lra'-aldar nline gelir; Cl6rdiacl 
1111 11CUDt!a bir iğine bqa kadar 
1JeY& a.ba bnynk cerahat .toplu, 
l»irbç filo llODl'a aarımtrak ıltir 
kabuk brjk,..- .iz b.alrar. 
LlıMlk lbajlay1DC1ya ka ... lkaşınb 
~-eder, n0bet bile yapabilir. 

&ıhpleri - Bit, uyuz. pıslik. 
clerinin l mevzn l i>rselenmesi. 

lllı tedliirlu - Y.aş paaa
man, .. Vip • yakma. kunıet 
ilAçlan w maden au'an. 

Ekzema T~ıü~ türlü çc; 
şıtlen olan bıı 

deri hastalığıdır. Kimi insanlarda 
derinin Drll11ZI renkte §İşmesindea 
yahut toplu iğne başa lcadar büe 
ynldOkte, sert. aarı yahut kır.mı-
.zı aivilcelerden ibarettir ki iki nç 
fÜDd• ıbybolur. Eger bu ld 
pkildea aoma derinin •.J•lmut 
DmD drene laaatahk :feDİ bir 
Pfida P'mit demektir. 

Nefes darlığı !::,. 
a,kada ikea, ilk saatlerde ıhMta 
-'-i blta1arak INrdeabire 11ya-
-, vöptlncle bir tRzyik vardı,., 
llYat' nefes klR •eğildir, nefea 
alırken göğsünden ıslıkla sesler 
-çıkar, yiiztı terler, dudaktan mo
ranr. Bu 81'1anb bir çeyrek saat, 
yahut saatlerce sürer. Nihayet 
balramla biter. 

S.bepwi - Bu lıaataWı 
her yqta, 'bilh"Ma erkekte dUa 
-çok olur. lrst mafsal ve aİllİr 
hutalıklan yüziinden zuhur etti-
ji a'!>i Jena kokul•, to~ kuv
•elli &Olmek, uğuk al~nlaja 
_.. .....wr-t .J.epleMea .. 
·•ah•. 

T-.ol - P.eereleri •• ı 
War ~.-.. Kit t ...... 
,.,...... Her ,eyrek saatte -Wr 
rayet kuvvetli kahve •ermeli. 
o= ... d • ..,. içirmeH . 

Adana da 
Grip Ve lleaeaiit Mii
adelesi Devam Ediyor 

Adana ( "--' ) - Salgın 
1Nr w .. grip1e micmleley9 
4enm edilmektedir. 'Şimaiye ka
c!ar 1800 kişiye menenjit qı11 
1•ılmlfbr. G KAnunusımidea bn
alne kadar pıöin dij'er basta
lı.Jdsla ilatillbDdaa vefat .edea
leria ıekillıu 231 kişiye balij ol
.. .. .._.. Vefat edenlerden '11 kiti 
....... -- ölmiiştir. 

Pamuk Kongresi 
Adana ( Jt.usl t- Memleke

ti ime W pallnlk Utwyonlan 
m&Jlı'lerinla lftirakile m Şuhatta 

Alikarada 'b1r kongre to planaca1ııbr. 

ldadazannda Grip 
Adapnın ( llumti )- Grip 

«lsm ~Ha· e ıde .mı,et et
lllİ.~tir.. • •l>eP'e mektep1er 
t.31 .glD 1mtl edilmt~r. 

MtSJ.Tda 
• 
lklısacli 
Bzzlıran 

JCaldn pzetıderinPı ynd+aa 
.... lılnmnla iauhr.uı mamse;.. 
tile -.. ~ler \'ergilcri:ıi tifo. 
mamen 6deyememişler:!ir. 

Geçen1erde bu vcrg:krin lad
•11 için bir ldSye gid n maliye 
tahsildarlan ve jan hırm::ı!arla 
k6y1Wer •a.mad• bir miisademe 
.ılDllft iki jauJarma ôlınüt •• 
Wr .. köylCllcr yt1r.tbnm1,tıt'. 
Hilkhu~'t :elıemmiyetli hir •uret· 
te •·bldkal 1aplU'makl.ıdıt. 



1 .... , 

Siyaset Alemi f B A B 'i C: 1 B A B E B L E R 
Silahları Tahdit 
Gayreti Suya Mı 
Düşüyor? 

Cenevre l - Tahdidi Tesli
lıat Konferansının tehir edile
ceği ıayialanna rağmen umumi 
1'üşat merasimi salı günü saat 
on beşte yapılacaktır. Büyük bir 
ehemmiyet verc!iği nutkunun 
hütQn dünyaya telsizle neşredile-

D>ilmesi için bu saali M. Hender
• IOD iD&.ihap etmiştir. 

)/. 

Cettewe 1 - Harbiye Naı:ın 
il. Tudiy<S, Fahriye Nazırı M. 
Reyno, Hava Nazırı Dümenil ile 
Müşa.W F abri ve Jinyudan mü
rekkep tahdidi tes!ihat konferan
llDa memur Fransız heyeti 
buraya ıelmqtir. 

Jf. 
Pw 1 - Ekselsiyor pzete

llne i6re tahdidi teslihOJt konfe
hlWDIA k~at celsesini müteakıp 
Cemiyeti Akvam meclisinin Çin 
Japoa meselesile meşgul olabil
mesi İçin bir hafta veya daha 
llZUD bir müddet içiu tehir 
edilecektir. .. 

Pn 1 - Meclisi Ayan Ha
ılciye Ye Harbiye Encibnenleri 
R.Weri. Almanya. ltalya ve Ma
cariataam ailihlan hakkında bu 
IDCÜmenlerde izahat verdikten 
...,. rapor hazırlayan Ceneral 
Barjuq Ye Ekkann raporlan 
Harbi7• Nazın M. Tardiyöye ve
rllmqtir. Bu ıuretle hiikümetin 

naıan dikkati celbedilmektedir • 
M. T udiyö ayni mevzu bakkanda 
Medil Hariciye Encllmeui Reial 
U. de 16rllşmüştür • 

Mısırın 
Mali 
Vaziyeti 

Kahin 1 - Matbuat mllmessil
leriuo 1932- l9JJ senesi bütçesi 
laakkıacla izahat veren Başvekil 
Sıtlo Pqa, Mısınn şayanı mem
nuniyet mali bir yaziyette bulun
duğuna söylemiştir. Azami tasar
ruf ve tenkihler bütçe muvazene
Iİnİ temin etmiştia. Bir patente 
pulu ihdası veya otomobillere 
resim koymak suretile yeni vari· 
dat m ~mbaı bulmak için devletle
rin muwafakati a!ınacakt:r. 

·Tahdidi T eslihat Konferansı Toplanır 
Toplanmaz Dağılacak Mı? 

Hint J ~~~.~~~~~~~~--

Müslümanlarının 
Bir Talebi 

Yeni Delhi 1 - Hint ittihadı 
Müslüman konferansa icra komi-

tesi dü:ı gece toplannıışbr. Ko
mite ahiren hudut eyaletini dya
ret etmiş olan komisyonua rapo
ru müzakere edildikten aonra 

Hint hükumetinin hududa ait 
emirnameleri hemen geri alm .. 

ve şiddet cl\rmile mamun olma
yan mahpuslann hemen tahliye
lerinin istenmcaiııe karar Yeril· 
miştir. 

Am3r1kan Demiryo1Iarın~a 
Ocrel Tenzili 

Şikago 1 - Demir yollar 
birliği bugilnden itibaren bir ıe· 
ne milddetle Ocretlerin yOzde on 
nisbetindo indirilmesini kabul 
etmiıtir. 

Macaristanın 
Borçları 

Buda-Peşte 1 - Macaristan
dan alacakh olan Ye bir komite 

halinde teşekkül eden başlıca 
lngiliz bangcrlerinin teşebbnan tıze-

rine bu hafta Londrada mnzake

reler yap:lacaktır. Macariatandan 

da bu komiteye bir ~-daD 

gGndermiyo daftt edilmlftlr. &fa. 
cart.tan, · diğer ecnebi alacak
Warının da bu fçtimaa davet 
edilmesini iatemiftir. Kua Tadeli 
kredilerin geri almmamua için 

yapılacr.k olan bu içtbıada Macar 
menafiiai aabık ticaret D&Zll'.t M. 
Teleski temsil edeuktir. 

-----·---------------------== TAKViM=: 
/SALI} 

' Glla 2 - Şubat • 932 Laa a 
Arabi au..t 

25-Ramazan • 1350 20-KI. • 1aal • 1S41 

Vakit rEnn1 V. tt 
=-=-

Gila.. ı. 46 7. 11 

öt•• 1. 2 n. 2s 
ikindi 9. 43 ıs. 9 

Vakit ~•t V. tt 
Akpm 12.. - 17. 2 
Yata l. M 11. 5 

lmHk n. ' 5 S1 

BııılüJd Çl11 erdusıınıın birkaç asker tipi 
( S•f •• sol ba;t akl •eferl•, ell.twde .. 

.UAhlard ua da aalatılac~tı her• onl11 cellltıandart -----------------
Almanların 
Tunç 
Cephesi 

Berlin 1 - Cllmburlyet teşki
lltmı Hitler Fırkasana karp mü

dafaa vazifesile teıkll edilen 

Tunç cephe teşkilib dlln Spor 
aarayında bllytik biı ~ytş ter• 

tip şt~ltir. (20) bin Cllmburiyet• 

çi bu nümayişe iftirak etmişUr. 

Muhtelif hatipler, Fqizmln yolu
ma kesmiye ve Alman Cümburi

yet mneaeselerini mlldafaaya 

umetmif olduklanm l&ylemifler
dir. 

Soe,.atM Uderi Krlspnl •bizi 
istemezsek Faşizm iktidar mevJd. 
ine gelemez,, demiftir. 

lstanbuldan 
Afyon Mu 
Kaçırılmış? 

Anvers 1 - Gümrük memur
lan, 1.tanbuldan gelen ve Alman
yaya &id,.rken buraya uğrıyan 
Aki isimli Alman vapurunda 
( 200 ) bin frank kıymetinde 
afyon yakalanmışbr. 

Fransızlar Ve 
Alman Borçları 

Paris 1 - Radikal Sosyalist
lerin Klerman-Ferraa da tertip 
ettikleri bır intihabat mitinrinde 
M. Şotan saz almJf, Alman ~ 
vekilinin bey:;siib ncticessinde 
iJn tarafın rizasile yapdan bir 

mukaveleyi bir tarafın yırtmak 
istemesi anusu önünde F rao-

ıız fırkalarının Fransız hu
kukukuo kutsiyetini tanımakta 
g&sterdikleri dilşiintıf iştiraklerini 
memnuniyetle kayit •e beynel-

milel mtmnehatta mukavelelere 
riayetin yegine esa• olabilece
ğini anlatmıf Ye demiştir ki : 

Beynelmilel bir meselenin ba 
manevi ve hukuki cephesi karşa• 
sanda Fransız ittihadının teeyytl• 
dllnil görmekle memnun oluyoruz. 
Hükümetle ihtilafımız sadece 
tatbik edilen usullere bıhisar 
etmek~edir. 

Filisfinde 
Komünistlik 

Kudüs 1 - On biri kaclın 
olmak üzere 34 komünist cıvar 

kasabalarda nümayiş tertip eder
ken tevkif edilmişlerdir. 

EDEBl TEFRİKAMIZ: 22 =========== Saat Oç. Açlık biraz dehşetli 
olmaya başlamışb. Midem bulanı· 
yordu. YilrDrken gizli gizli kusu· 
yordum. Halk lokantasına kadar 
gittim, listeyi okudum Ye sanki bu 
yemekler bana mahsus deiiJmit 
gibi omuzlanma silktim, oradan 
da fimendifer meydanına indim. 

Bütün diğerlerine ınzımam 
eden bu yeoi his, bu yeni azap 
ne idi? Nemli toFrak liatüode 
geçen bir gecenin mabadımıydt 1 
Yahut ta yemek yememekten mi 
ileri geliyordu? Umumi olarak 
böyle Yatamak abesti. 

A ç 
Müellifi: IC.nut Hammn Mütercimi ı P. S. 

Dlyemi çıkardım. Uzun gezin
timdea harap ve yorgundum ve 
llemee 1athm. En iyi Yaziyeti 
bulmak için birçok defalar danllp 
durdum. Ot arabasındaki herifin 
kamçııile yaralanan kulağım bir 
az acayordu ; h lfif çe şişmişti ve 
lstüne yatamıyordum. Kundurala· 
111111 pkardım, kağıda sararak 
bqnnm altına koydum, 

Etrafım k.ıranhktı ve herşey 
..ıun, çok sakin. Fakat yüksekler
de ba•aJI nesiminin ezeli şarkısı 
ba uzak ye biç susmayan uğultu 
detifmedeo ıes veriyordu. Bu son
IUI annltıya, bu basta mınltıya 
lrulağımı okadar uzun mnddet 
nrdim ki beni fena ı.kmıya 
Ntlada. Muhakkak ki b~ listDın-

1 
deki engin boıluklarda -cl6nen 
dünyalann bir senfonisiydi. bir 
marş terennüm eden yaldızlardı. .. 

Yerimden kalkbm, tekrar yat-
bm, kunduralanmı giydim ve 
göliede dolaştım, korku ve 6fke 
içinde mUcadele ettim, ıafak 16-
künceye kadar çırpındım. Niha
yet uyuya kalmışım. 

Gözlerimi açbğım vakit gtlpe
gilndilzdil. içimde vaktin lSileye 
yaklaştığı hissi vardı. Kundura
larımı giydim, battaniyemi tek
rar paket yaptım ve ıehrin yo
lunu tuttum. Buglin de gtlneı 
yok ye bir köpek gibi titriyorum. 
Bacaldanm ö!ü idi ve g6zlerim 
ııığı taşıyamıyormUf ıibi yaşlar 
döktıyordu. 

Birdenbire içimde garip bir 
pşkınlık peyd&g oldu. Buna 
ehemmiyet vermeden yola devam 
ettim, fakat bu gitgide fenalaşı• 
yordu, nihayet basamağın OstDne 
oturdum. Varlığıman ta dibinde 
bir perde açıbyormut. beynimde 
bir örgn yırbhyormuş gibi , 
blltün ruhum bir değifiklik 
geçiriyordu. Bir kaç defa de
ria derin nefes aldım ve 
orada hayretten kalakaldım. Şuu
rumu kaybetmemiştim, kulağım
daki hafif acıyı bariz olarak his
sediyordum ve tanıdıklanmdan 
biri geçince hemen onu tamdı~, 
kalktım ve ıelamladım. 

Çok geçmeden aşağılık bir 
adam haline gelebileceiimi dO
şündüm ve bataniyeyi rehine 
lcoydurmak aklıma geldi. Bir 
kurona bunu terhin edebilirdim. 
Başka bir şey buluncıya kadar 
bu para benim için kafi miktarda 
üç l>gün yemek demekti. Re!ıia 
sand ı ğının önüne gelmiştim, fakat 
kapıda durakladım, tereddOtle 
başılDI aalladım ve &eriye dön
düm. 

Uzaklaftıkça bu kuYYetli niye
timi yenmiş olduğuma seviniyor
dum. Namuskarlığımın fuuru ba· 
şıma çıktı. seciye aabibi olmanın 
ve dalgalanan bir gemi ankazı 
aras1oda, insanların çammlu de-

ıı ____ G_ö ___ ~ül İşleri l 
Gençler 
Niçin 
Evlenemigorlar? 

Uz1111 nazariyeler .erdlne, l~tlmal 
.. Hctaaadi aebepler aram.ya IGsaa 
bırakmıyan •• wençlcrimid izdı ... r
tan ürkiten •ebepleri am•ll Ye baelt 
bir tarzda izah eden qaftdald •• 
tuba dikkaUe okumanın taYaı79 
ederira: 

"Bendeni• latanbal cl•ann4aa 
bir köylüyüm. ~12 tevellDtlüyüm 1332 
aeneaiode asker olduın 1339 da terbb 
edildim. Kendime röre bir it buldu-. 
Bir sene btanbulda kaldıktan aoua 
1341 de ayni ifle Aokaray• reldl-. 
B:itün gayretimle çalııtam. kendinae 
lüzumu oldup kadar para kaaan
dım. O aırada taliimia yardualle tica
retimden de ayraca iki bin lira kaaa .. 
dun. Ceman yekiln üç bia lira nakit 
param Yardı. Kendimce arhk evleftıo 
mek için b:çbir mahzur kalmamıtb. 
Bildiklerim naıtuile lnı aradım " 
buldum. Konuşup mutabık kalaca• 
tımız •ırada baaa ıayle bir p••.da 
pldl. 

Ertesi tiJnl puau1a11 aldı• r'
tlrdOm. Bukadar parayw vwe..ı,.... 
timi 84yledim n yaz~m. 

ikincisini al'adım, buldum. O.. 
dan da ıu pusulayı aldım. 

Cioal Adet 

Yer hahSI 2 
Konaol 2 
Dunr halıaı 1 
Karyola ma tefernat 1 
Diltfia murafı aakd 
Duvar saati 1 
Beşlbir:lk 1 
Mahiye mutfak masrafa 

YelrGa 
Adet -iki bq'birlik 2 

Yer halan 2 
Konsol 2 
Naktf elden O 
DuHr saati 2 
Karyola m• teferr•at 1 
Mahiye mutfak murafa t 
Duvar laahaa C 

Yekta 

u ... -
ıso 
tOG 
200 
Ut -100 
111 
40 

1060 
u.-. 
12' 
uo 
108 -tM u• • tal -9SO 

Blrfblrtne ltettılyen b• iki pa ... 
layı i'6rdülrtee aonra benim l~la artılr 
bu 111emlelcett• eYleam.. mlmkGa 
olmıyacatını anladun. Eyi kiti 
tanııımış oldutum kendi memletc .. 
timde daha kolay evlenebileeet(aal 
düfünerek hememen lıByilme ,ı • tım. 
Arzu ettiğim aorette bir kar bulda111. 
O!dukça da fakir idi. Ebeveyni ile 
g6r01tGm, mutabık kaldık. sa., 
11işan, vade bırakhm Ankaradald 
vazifeme aydet ettim. 24 ,On 10ara 
nişanhmın kendi el yuııile f&ıle 
bir mektup aldııa. 

.. B.r in e•nl diifnl1110zlla olu 
masmı, evlendikten ıonra da ben a•rl 
olmak isterim, ben şık rezmek iste
rim, ben g~zmek laterlm, benlıa 

beyim de benlaa ribi tık oı.u 
iıterim.n 

(Devamı 6 ına 1ayfad• ) 

nizi ortasında beyaz bir fener 
gibi durmanın büyük duyğuslle içi
mi doldurdu. Bir yemek için bq
kalarımn malam rehine koymak, 
kendi mabkumiyetile yiyip içmek. 
kendi kendinin yüıüne alçak diy• 
bağırmak ve kendi vicdanı lalln
de gözlerini eğmek... As!al Aa1al 
içimden geçmekle berabe bu 
fikre hiçbir zaman ciddi olarak 
bağlanmamışbm. Müphem ve fi. 
rarl düşüncelerden dolayı insan 
mesul olamazdı. hele o insanuı 
başı dehşetli surette ağrusa, 
hele o insan yorgunluktan yan 
ölil bir halde başka birinin 
muvakkaten verdiği battaniyeyi 
kolunda siirükliyorsa .• 

Pek muhakkak ki nmam ge
lince bir selinıct (aresİ buluna-
caktı! Meseli o Gr&nland taciri. 
Kendisine lalepnameyi gönderdi
ğim gündenberi mOcaaal etme
li miydim? Sabah akta• lr.•pısını 
çalmalı mıydını? Gev•p almak 
için kcodiaiai uamaınııtım bilol 

'Arkua ,,., ~ 

1 
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fi Sayfa -=- SON POSTA 'Şubat 1 

' 
Uzal Şarkta 

Çin-Japon 
Mulıarebesi 
Ve Devletler 

1 Dünya 
.. 
işleri Kari Mektunları , 

( Bat tarafı 1 inci ıayfacla ) 
Dİ beyan ederek taraftar görDn• 
mnyorlar. 

Reisicllmhur ile haridye da· 
lreıl zihinleri sakinleştirici ıekilde 
tedbirler almaktadırlar. Fakat 
80n Şanghay hadiseleri halkta 
bir nevi galeyan uyandırmıfhr. 

Vaşington 1 - Amerika, Ja· 
ponyaya yeni bir nota vererek 
Şangbay işgalini, beynelmilel 
hukuka mugayir bulduğunu ıay
lemiş ve proi:esto etmiştir. 

Nankinde Vaziyet 
Nankin 1 - Nankin mlldafa· 

uı için Honandan Alman silah· 
larile müsellah (30) bin talim 
görmU~ asker gelmiş, şehir so· 
kaklarında, sokak muharebeleri 
için ıeUer yapılmıştır. 

Japon konsolosu, Çin askeri· 
nin haımane hareketi karşı ında 
Nankinde de Şanghayda olduğu 
ı!_bi kanh hAdiseler olabileceğini 
llÖylemiş, bu barikatlar kaldml· 
mışbr. 

- Bitaraf Mmtaf<a Niçin 
Yapılamadı? 

Lonra 1 - Çin piyadeainln (3000) 
etre geri ~ekilsneai ıartile Japon •• 

ÇlnliJer uaaında bir mütareke akti 
klifi ... eti temin edilir gibi ol

•uıtur. Fakat Japonlar, iki ordu 
uaaındakl arazinin Beynelmilel ku•
ntJer tarafından işgalini iıtemlı, bu 
mJntaka yolunun Japonlar elinde bu
lanmaıından dolayı beynelmilel 
kıtaat kumandanı bu teklifi kabul et
IDemiıtir. Japonlar da yolu ellerinden 
lnrakmıya razı olmamışlardır. Ay-
nca Japonlarm Tayyare bombardı
manı yapmamaları buna mukabil Çin 
topçuıunun geri çekilmesi teklifini 
Japonlar kabul tmcdiklerinden 
mGtareke yapılamamıştır. Yani mu
harebe tekrar başlayıncıya ka
dar bitmiştir. 

Maamafih lngiltere gerek Çin ve 
ıerek Jopon hükumetleri nezdinde 
böyle bitaraf bir mıntaka tealıi için 
urarda bulunmuştur. Ayrıca lngiliz 
ukerleri bu hususta lazımgelen 
JUdımlan yapacaklardır. Bu esuları 
lnFJl:ı hariciyesi bir tebliğ ile ilin 
et.mittir. 

Japonya Acem KılıCI Gibi 
Tokyo 1 - Japonya, Ş.nglıaya 

ltefnelmllel bir tahkik komiıyonu 
aiJAderllmealne raıi olmuı iae de 
bu komlayonun tavsiyesile hareket 
ctmlyeceğini de bildirmiştir, 

Şanghaya Giden Amerika 
Filosunun Kuvveti 

Vaılngton, I - Şangbaya gitmek 
.uırini alan Amerikan Asya filoaunun 
amiral gemiıi Hustondur. B~rabcrin
de on muhrip vardır. Reiıicümhur 
Hariciye, Bahriye Nazırları ve bah· 
riye erkanı ile mütemadiyen temam 
halindedir. Bu temaslara deniz hare• 
kib reisi amiral Prat ta lttirak 
etmektedir. 

Çinin Yeni Notalan 
Cenevre 1 - Çin hükumeti, 

Cemiyeti Akvama verdiği nota-

Şatoaaa amam! mllllJ.arm Ue 
ldaruln• memur edUeo çocıalr 

t•rbl1uf mlltebu ... ı doktor 
Dovlnuaewc 

iki sene evvel "Brüksel., de 
Belçıkamn en tanınmış iki dok
toru arasında: 

- Canilere verilecek cezanın 
nasıl olması- ic..ap ettiği hakkmda 
mühim bir münakaşa açılmıştı. 
T arafeyinden biri: 

- Hiddet eseri olarak elin· 
den kaza çıkanları bir tarafa bı
rakmız, fakat uzun uzadıya dil· 
şündükten sonra mUnhasıran pa· 
ra kazanmak için adan öldü· 
reuler de dahil olmak üzere 
bütün canilerin kanlarında mut
laka bir bozukluk, kafalannda 
mutlaka bir cinnet eseri vardır, 
diyordu. Ve bu itibarla da : 

- idam cezasımn kaldırılma· 
aını, canilerin hapishaneye değil, 
fakat bmarhaneye nakledilmele· 
rini mDdafaa ediyordu. 

Bu doktorun muarızı aksi 
kaoaatteydi, her cinayetin mutla
ka isapta ve muhakemede bir 
eksiklikten tevellüt ettiğini kabul 
ediyordu, fakat bundan dolaya 
cezai mes'uJiyetin eksilemiyec~ 
ğini söylüyordu, cinayetler tari· 
hinden misaller gösteriyordu. 

Münakaşa uzadı, her iki nok· 
tai nazar da müsavi miktarda 
taraf tar kazandı, binaenaleyh 
BeJçikanın ceza usulünde bir de
ğişiklik yapılmadı. Bununla be
raber ortaya üçüncü bir noktai 

nin 111rarile imtiyazlı mıntakanın her 
türlü tecavüzden aıyaneti için bir 
bitaraf mıntaka ihdası etrafında 
miltemadiyen görUşülüyor. Fakat hir 
netice alınmamıştır. 

larda Japonyaya ilinı [harp etti
ti pyialarını tekzip etmiş, fakat 
Japon taarruzu karşısında ister 
istemez nefsini mildafaa için si· 
llha ıanldığını bildirdikten son-

Çinde SelAmetiumumiye Komitesi 
Şanıhay 1 - M. Sun. Fu, Öjen 

Şen Japonlarla mücadele etmek için 
bir selamet! umumiye komitesi vü
cuda ııetirmlşlerdir. Yeni Çin Hari· 
ciye Nazırı Çinin mOdafaa •aziye
tinde kalacağını ve hiçbir zaman 
harp ilan etmiy~cetini ıöylemlştir. 

ra hergiln biraz daha vahim
leşen vaziyetin büsbütün fena 
bir ıekil almamak için acele 
tedbir ittihazını da istemiştir. 
Bu notalarda Japon bahriyelile· 
rinin Şanghaya çıkar çıkmaz te
cavüze geçtiklerini ve tecavüzle
rini durdurmad1klarım, 20 tay· 
yarenin mütemadiyen bombalar 
atbklanm ve birçok resmi bina
lann harap olduğunu kaydet
miştir. 

Sokak MUsademeleri 
Şanghay 1 - Sokaklarda, ıiper 

kurulmut noktalarda muntazaman 
müaademeler olmaktadu. lnJrilterc-

lngiliz Gazetelerine Gelince .. 
Londra 1 - inim~ matbuatı, 

umumiy6t1e Şan~hayın bombardı • 
man edilmeainin Japonya gibi 
medeni bir memlekete yakışmadı

tını, Çin boykotajının bu gibi ted
birleri mazur göıteremiyeceğini yaz
makta, lngilterenjn vazifesinin yalnız 
tebeaaını ve malını korumak değil, 
ıulhe de muhafazadır, demektedirler. 
Bir baıka1ı iae, intizamı iade "ttire• 

bilecek yeginc mileısesenin Cemiyeti 
Aknm oldu~unu ıöylliyor. 

• 

Her 
Aydın lcrasınd 

Caninin D.,kuz Aydır 

Kanında 

Mutlaka Bir 

Cevap Gelmiyor 
Aydında bir zattan alaca~ 

Tardır. lıtanbul icra daire • 
aıtasile dokuz aydanberi Ay 
icra daireıine, bu zabn ma 
dan kesilmesi için resmen do 
defa mOracaat edildiği hal 
eran bir cevap alınması mllm 
olmamışbr. Adliye Vekili Be 
nazarı dikkatini celbetmenW ri 
ederim. 

Delilik 

Mikrobu 

Vardır 

Belçikada MahkUmlar 
Nası Islah Ediliyor? 

iiuar atıldı. Bu noktal nazarın 
müdafileri : 

-Her ikl taraf ta belki hak-
lı, belki haksızdır. Meselenin 
llıerindc biraz daha düşünmek 
liizımdır. Fakat hakikatin anla· 
ıılmasına intizaren bugün için 
yapılacak ıey, canileri değil, 
fakat ilerde cani olmıya müstait 
genç mahkW:nlan kurtarmaktır, 

Şatoa- cepheıt 

diyorlardı. Bu llçllncn noktai 
nazar derhal galebe etti. 
Hükmnete mfiracaat edildi ve 
yaşı ilerlememiş olan genç 
mabkümlarm hapisanedo azılı 
haydutlar arasından alınarak 
hususi bir müessesede terbiye 
edilmeleri istenildi ve bu talep
ten de, bittabi birçok münaka-

talardan ve teahhurlardan ıonra 
yarı mektep, yan hapisane olmak 
Uzere hususi bir ( ıslahane ) tesisi 
fikri doğdu. 

~ 
Avrupadan gelen son malO.· 

mattan anlıyoruz ki, bu fikir 
nihayet tatbik ıahasına vazedil· 
mi§, ve etrafında ıeneJerce mil• 
nakaşalar yapılmış olan mllesse
se nihayet açılmışbr. 

Belçikahlann " isllhane " i -
mini verdikleri bu yeni mü· 
esseso " Anvers " vilayetin-
de Hograraeten köyünde 
12 nci asırdan kalmış 
tarihi bir şatodur. Şimdi Belçi· 
kanın bütnn hapishanelerinde 
bulunan genç mevkuflar buraya 
gô::derilecekler. Burada bir mek
tep gibi sabah ~am ders göre
cekler. Tahsil müddetini bitkdik
ten sonra yine şatonun içinde 
istidatlarına göre bir meslek 
ıınıhna verilecekler, nihayet şu 
veya bu sahada mütehassıs amele 
olarak hayata iade edileceklerdir. 

* Şatonun etrafında demir par-
makhklar., binaenaleyh hapisha· 
neyi andıran biçbir hususiyeti 
yoktur. Mahkümlar gerek binada, 

gerek şatonun geniş arazisinde 
tamamen serbest bir bayat 
yaşıyacaklardır. Bununla bera· 
her malikanenin hududunu 
aşamamalan için gaze çarpmayan 
fakat fili tedabir alınmıştır • 

Bakalım bu tecrübe ne netice 
verecek? 
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Selinik ·Amerikan 
Kollejinde Bir Rezalet 

150 Kız, Protestanlık V ~ Çıplaklık 
Propagandasına Karşı isyan Etti 

-
Selinik, 21 (Hususi)- Gaze· 

telerin kıyamet koparan neşri
yatlarile buradaki Amerikan kız 
kolejinde bulunan Yunanlı ( 150) 
kadar kız talebenin mektebe ve 
muallimlerine karşı isyan ettik
lerini i>ğrendik. Mesele oudur : 

Talebatın iddialarına nazaran 
Amerikan Kolejindeki muallim· 
]erin çoğu protestan mezhebi 
propagandası yapıyorlarmış, Or· 
todoksluğu tenkit ediyorlarmış. 
Bundan başka mualJimlerden 
Papastavru isminde birisi de kız· 
lara çıplaklık propağandaşı yapı
yormuş. Mektebin mevcut tal~
besinden tJ50) kadarını Yunanlı 

kızlar teşkil ediyor. Bunlar bu 
protestanlık ve çıplaklık pro• 
pagandasma karşı koymak için 
bir gün mektebin bahçesinde 
toplanmışlar, aralarında hararetli, 
heyecanla nutuklar ıöylemişler, 
ve bir takım kararlar almışlar, 
bu kararlarda bu propaganda· 
ların terki, bazı muallimlerin 
mektepten ihracı istenilmektedir. 
Mektep idaresi yaşları ( 15 ) ile 
( 20 ) arasında bulunan bu yüz 
elli genç kızı teskin etmiye ça-
lışmış, fakat muvaffak olamamıştır. 

Kızlar Selanik Umumi Valisi 
Ceneral Gonatasa da uzun bir 
muhtara vermişler, bunda mek· 

Unk•pananda Arpa 
ETEM RUHi 

Bir GayrimtJbadilin Temennis 
Garimübadillere sahlan emf 

kin fiatlerinin fazlalığı karşısın 
hükumet, gayrimübadiUere b" 
kolaylık yapmalıydı. Fakat yO 
aek olan fiatler bile az gö 
melde, emlak tekrar müzayedey 
çıkanlmaktadır. Bu vaziyett 
gayrimtibadiller çok zarar gö 
mektedirler. 

lzmln DEMiR M0Nd 

MUstahdimler Ve Memurlar 
Hükumet memurları kıde 

lerine g6re tekaüt edilmekte ve 

müddetlerini dolduranlar ikra
miye do almaktadır. Halbu • 
htikiimet devairinde çahşan nc
retli memurlar ve müstahdemler 
bütün bu haklardan mahrum
durlar. Bu kabil müstahdemler 
de memurin hakkındaki kanını 
hükümlerinden istifade etmeli
dirler. Hiç olmazsa bakan 
ve şimendifer idarelerinde oldu
ğu gibi ikramiye almalıdırlar. 
Vazifeden çıkarıldıkları zaman-
lar da hizmet ettikleri sene nis
betinc göre ikramiye almahdır-
Jar. işçiler kanununda bu husus
ların nazarı itibara alınma 

Ankara B~~ Umum Miıdllrlllğıı 
Taırıhane ştt! 

BEDRl _,_ -·---·-----
Gönül işleri 

( Baıtarafı S inci Hyf ada ) 
Daha fol yok yumurta yokku 

pk olmak, Hrbelt gezmek, ıevdaııu 
kapılan bu küçük hanım yarın ben .. 
den fazla akılh olacağını düşünerek 
biran 'evvel ayrılmamı daha muv• 
fık buldum •e ondan da aynldım? 

Buna mukabil, 
Ankaradaki yedi senelik bayabm 

müddetince, bekar olduğum münaae
betile, mütemadiyen çam~şır yıkatı. 

btım bir Ermeni kadını tanıdım ld 
iki kııile beraber hayatlarını çamqu 
yıkanaakla kazanıyorlar. On beş lir 
ev kirası da •eriyorlar. Kızların heı 
ikisini de lkİfH sene fasıla ile evlen• 
dirdt. Bunları tanıdığınıdan bugüne 
kadar aade geçimleri o kadar mun• 
taıam bayatları var ki arbk benim 
için tarifi gayrikabil. 

Benim evleneceğim kızlarla ba 
çamaşırcı kızların ikiıini gözümOı> 
Bnüne getiriyorum da hiçbir tarafa 
dokunmamak üzere bu hakikati de 
inkar edemi1orum. 

Ankara: RAŞIT 

tepteki ahvalin cereyanını uzun 
uzadıya hikaye ettikten ıonraı 
bizl protestan yapmak, çıplak 
gezdirmek istiyorlar., demekt 
ye ıayet bu vaziyete karşı h0-
k6metçe tedbir ittihaz edilmezse 
mektebi terkedeceklerini ve hatta 
bu propagandaya yapanların ce
zasını kendi elJerile vereceklerini 
ilAn eylemektedirler. Valilik ma
kamı tahkikat yaptırmaktadır. 

Bu rezalet, bütün şehirde bir 
çok dedikodulara meydan açmıştır. 

Cazeteler bundan fırsat bula-
rak ecnebi mektepler aleyhin• 
bir bayii hücumlarda bulunmak
tadırlar. 
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Bilir 

Misiniz 
Otomatik Telef on Nasd lş!er Eliniz 

Bu Ellere 

Benzer Mi? Niçi~? 
Nebatat Bir Şey 

·Yer mi? 
Dua aebatlar çiçek " 7ap

nldanm pep veya karanlı~• 
clelru çevirirler. Bu, onlann bar 
aevi görllş6d&r. Filhakika onla· 
nn görllfil bizim garüştimtlzden 
farklıdır. Fakat ne de olsa yine 
bir görDftllr. O halde nebatlarm 
ela bialeri var demektir. Hatta 
halk bundan dolayıdır ki baza 
aebatlara hisli nebat derler. 
Hele baD nebatlar pek huı11 
olur. Meseli bazı nebatlar ardır 
ki hqerat yerler. Ba nebatlar 
kendileriae hqerabn ne akit 
clokundufanu anlamakta hiç 
ıecikmezler. Bu nebatlarin yap
raklan ince, yapııkan kdlarla 
lrtDllld&r. Elle dokununak g&
rllrb ki yaprak derhal toplan-
•J• bqlar. Ozerine konan 
laqerattan birisi ise, 7apnk 
toplana toplana onu içinde 
.. pw:ler ft yablar. Haynn 
lllr, aebat oaua ııa.oan yer. 
....... (et ,iyen nebat) derler 
Baza nebatlar uçan gibi bUJ&k 
hayYanlan bile yakalarlar. O 
halde nebatlar hissediyor Ye 

flrilyor demektir. Fakat nebat-. 
lana lpttiklerine dair timdiye 
kadar bir ıey bilmiyoruz. 

Gül Yapraklarım 
Kim Keser? 

Eter bahçenizdeki tll ,..,.. 
raldanna dikkatle bakacak olur-
... bep1iDiD kenarlannclan 
........ mntte parçalar kesll

•tml prtii;!lPOı. Acaba bulan 
.... kesti clerıiniı ' 

Yapraklar lylo muntanm ke
•mlftir ld bmalan ancak ,..... 
mu bir çocuk h11SU1I bir Aletle 
kamil olabilir. Fakat baalan 

kesen çocuk değil, içllk bir 
arıdır. Bizim bildiğimiz an koft
mada yqıyaa an değiL Bu, mak 
.,..anlana yer albndaki geçitle
rinde veya toprafın içinde, eski 
clavar aralannda yafıyan buka 
bir cinı andır. 

Gül yapraklmnı kesen an 
yaprağın üatllne konar, yaprağın 

kenanna ıelir kendisine llzım 

olaa parçayı bmaklara ile mun· 
taam .. ette keser. Bu kestiji 

7eriD etrafma iyi bir çarçeve 
wmıcluktaa - kestiği parçayı 
nteldea laamrlaclıjı JU•wna 
lltlrlr. Burada toplaclıfa bu 

Bu re.:.imde otomatik telefonun esaah alb parçasa pyet buit bir telde sokalarak g6ıterllmfftir. 
( A) işaretli müşteri ( B) işaretli mGıteri ile konDflDak istiyor. Numarayı ifletince eleldrik cereyanı 
merkeze gidiyor. Solda ( 1 ) ve ( 2) numaralı iki seçme makinesi vardır. Burada numaralae ayrılıyor. 
Sonra ikinci atizgeçlerden geçiyor ve {B) İşaretli mOfterİDİD telefonu çalıyor. Şiaıdi bu alb kılman ayrı 
ayrı ifleyifleriai qağıdald resimlerde takip edinia. 

Otomatik telefonun &zerinde numaralan hal'i bir yuvarlak vardar. 
Yüzlerce im her ıtiD bwaları hamlar 

Numarayı ayıran makinede teller 
tamim ediliyor 

lfte numaralar1 •JU'an ve yakan
da (1) ve(2) numaralı ayana diye 
tarlİf ettijimiz makine baclur 

Muhabere aclecllal kaydedip henbmm çıkaraa da makinedir. Bu 
iti llren makineler de bunlarcbr 

Blriblrl l~n• ılrmlı 61r •lnlr ,.IJelce•I• knzl1•11 h teller Oto ... ult. t.le/011 ına1c;_., "'1t 
ıııunt11•l1Uın .....,,.,..l•rlal ,..Jd-1•11 lellertlir tam ,.it.il 

Bir mtiddettenberi l.tanbalcla otomatik telefon muhaberul bqlamıt bulunuyor. ÔnhBzde duran 
numara lAvbuım çevirir çevirma karşımzda aradıiuua adamın telefon sili çahveriyor. Ba harika Mlll 
oluyor ? itte yakandaki resimler me bu laanll• bir fikir •ermlye hizmet edebilir. Otomatik telefonua 

keailmif ,el yapraldanm bplo 

bizim bir uyfa kağıdını elimlzcl4' ı--==--======-==:==ıı-:1---------------~============s====-
.... makineleri alh taneden ibarettir. Bunlar 11..ı itler JUkanda bah edilmi1lir. 

JUYarladığnmı gibi, yuvarlar, Aynayı ilk 1 Kurbağanın Bir Kayanın içinde ASırlarca 
.._.diler yanrlanmq giil J&I>' Önce Kim Yafaması Mümkün Müdür? 
raldannıa aruına geçirir. Balan 
biribirl ....... geçirerek mUDta- Kullandı ? 
um bir teld• 10kar. 

Bu yapraklan blyle kese ha· 
liae ıetirdikteu IOIU'a yumurta

larma bırakır .. ilerde bu na· 
murtadan çıkacak anlana yiye
.-ti 11dalan buraya toplu. 

Madeni aynalar Millttan d6rt 
yll ıene eneJ kullanılmaftır. Fa· 
bt bugln kullanılan camdan 
arkuı lll'h aynalar ilk 6nce 1300 

tarihinde V enedikte kullamlDUf-
br. 

Bir ~iamn lHr kaynan 
içinde uarlara değil, bir HM 

veya bir •J bile yquaua mim• 
kila defildir. Kurbatanm bu ka
yanın içinde yqadığım iddia 
edenler, bunlann kayanın içine 
1~ blyGk bir dalganın veya yaf
•*'rua teYkile geJdijiDi •• bura-

et. bir mGddet lpa lrat.p ,.. 
maya mecbar oldupnu bilmiy•n· 
lerdir. Ej'er kurbaplaı 8SllD 

zaman bu byamn ~nde b.Ltuk 
olAlar, yiyecel& bulama •• bO· 
yOyemeder. Kay0tn iç.inde kur
bağayı ıeçindirecelc bemea de 
hiçbir ı•Y yoktur. Ötede berid• 

Bu lltundald el ramine .... 
lmdz ft kendi elinizle muka,_ 
ediniz. Ba elin busulİyeti pct., 
Parmaklar uzun, fakat ~ 
yamdır. Avuç uzun, fakat W 
tarafı dUzdtlr. 

Bu ellerin sahipleri ihtm. 
uhibi Ye usta kimselerdir. Pra
tik ve çalqkandırlar. Ev hayata 
çok severler. iyi koca ve iyi lra
clm olurlar. lı hayatında sebat 
ve ıararlarile, diierlerinin muvd
fak olamıycıcağa derecede, muvaf.. 
fakiyet kazanırlar. Bugilnlln femt 
kefifleriain çoğu bu el ubipled 
tarafmclaa bulunmUftur. 

-
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Bu parmak Ye bu awca' ... 
hip olanlar beden faaliyeti çala 
severler. Bilhau. bu faaliyet 
,....ba Ye yapıa olurAI Tenldt
tea, cesaret kancı mlnilerd• 
yılmazlar. 

Bu adamlar eYlerinde ufu 
tefek tamirleri kendileri J•P8" 
lu. Bot zamanlanuda el iflerU. 
.... arlar. 

Bu adamlar namusla, tema 
itimada pyan olurlar. BMID 
p7eleri ifleri ve evleridir. ç.. 
caldanm yetiştirmek ea b~ 
emelleridir. Bu el ublplerile 
evlenenler mes'ut ve bahti,Ylr ........ 

Hava Ne Kadar 

Yükseklere Kadar Çıkar? 
Havanın en IOD eriftiii noJı.. 

taya kimse bilmez. Fakat k&rn
mizin cazibesine tabi olan ruleri 
haap edenler GatDmlzdeld bof" 
lakta dltnDanın merkezinden 280 
w. .O yukanya kadar ban 
........ ecetini bulmQflardar. 
Gaderia hafif olclutu ,.rlerde 
.. mesafe kısalır. insanlar tim
cliye kadar balonlada haftllln 6 
mil ylbeiine kadar çıkmlflarchr. 
1927 de .kiz mile kadar ylk
Mldiler. Fakat buralarda ban 
Ye ıazler okadar hafiftir iri ba
loncular buralarda fUUrlarını ka,.
bettiler. Hatta yüksek bir daim 
llUine, mesel& Himalaya clapwa 
Wline ~-ı bir İDsan ılçllkle 
tlaeffüs edot. 

---==========::=:======~ ... 
balacajı birlıaç bkck ln:rbap 
am 11m11 zaman hayatını temt.. 
k.lfl defildir. Karbap suam 
Pfl)'•mıyacai• lçia buaua im~lnl 
rolLt.r • 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
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İşte Harun bunlar. düşünü· ı 
yordu. Fakat çocukluğundan beri 

tahscn hamle göstermiye, teşebbüste 
bulunmaya ve kararlar vermiye 
alışmadığı için ~ehinşahlığa liyık 
tedbirler almayı da beceremiyor
du. Bu işleri vezir Y ahyaya ısmar
lamakla sıkıntıdan kurtulacağına 
emin idi. Fakat selam alıp ver
mek, halayık torlamak, zevcesini 
başka bir sarayda ikamete me
aıur etmek gibi maslahatlan da 
Tezire sipafi1 etmeyi biraz tuhcd 
buluyordu. 

Bunlar kısmen basit, kısmen 
de hususi işlerdi. Maamafih baş
ka çare de bulamıyordu. Bir.ıderi 
•abık halife, Hadi tarafından ve
liahtlıl:ten ihraç edildiği ıaman 

nasıl ağlıya ağlıya Yahyaya iltica 
etmif ve bu makama nasd onun 
Jardunile gelmiJ ise en mahrem 
Ye en şahsi işlerinde de yine 
ona mnracaat etmeyi muvafık 
buluyordu. Böyle bir mOracaatin 
çirkin görünmesi belki mnmkün
dü. Ukin kötil kötü düşünüp ne
ıesizlcnmekten ise işi vezirin aır• 
tuıa ytıkletmek elbette iyi idi. 

Harnnerreıit, işte bu dtışnn
celerlo meşbu idi. Barmak oğlu 

Yahyayı [ T arihlerdo Bermek1 
denilen ailenin hakiki isimleri 

Barmak oğullandır. Çünki bunlar 
Belihlidir, Belih Türk memlek~ 
tidir ve Barmak oğulları da bali.s 
TürkUir ] huzuruna getirtmeyi 
tasarla yordu. Tam o sırada bir 

köle Alona Kirdi, secde eder 
ıibi eğildi : 

- Vezir Yahya geldi. Emi· 

rtılmftmlnin hazretlerini.o huzuruna 
JÜZ aOrmek ~tiyor. 

Harun gtlldü: 

- ÜzkOr, uhzur, derlet", 

dedi, ne kadar doğru. Ben onu 

anarken o kapıya geliyor ! (*) 
Ve ıonra ciddileşerek emir verdi: 

- Gelainl - -
Bir dakika geçmeden meşhur 

Yahya, Harunürreşidin elini öp-

mek iizere eğiliyor ve genç hü
kümdar, elini çekerek iltifat 
ediyordu: 

- Hayır, babacığım, eğilme. 
Seni bu teşrifattan af fedjyoruz. 

Herkes uyağuıu Ö;>ecektir, Sen 
müstesnasın. 

Yahya, tebessümünO sakladı. 
Çünki Harunun, babasında işittiği 
bir sözü aynen tekrar ettiğini 

ıörüyor ve bunQ müstehzi bir 
tebeutime llyık buluyordu. Espak 

Halife Mehdi. yani Harunun ba
bası, bir orduyu tel}'i sıras1nda 
elini 6pmek istiyen Serdar Müs-
lim bin Kuteybeye aynea 

böyle demişti. Demek ki 
Harun. alelade bir mukallitti. 

btifatında bile taklit vardı. Bu, 
iradesizliğin deli:i olup Yahyanın 

gözünden kaçamazdı. Bununla 
beraber tahassusatını belli etme· 
di. Zorla denebilecek şekilde 
Hükllmdann elini aldı, öptü : 

- Allah, dedi, ömrünll ço
j'altsın, iclatini artırsın. Köle 
Efendisinden yüz de bulsa vazi· 
fesini yapınalıd r 1 

Harun, bu terbiyeli mukabe
leden mahzuz cldu, yer gösterdi: 

rJ Tdrkçede "iti an, deyneğl hazırla" 
.. kllnde tedavül edeıı darbı mca;ella Arap
çe•&aa Celmfbttr. 

- Otunm babac1Aım 1 K&1eye yakııan fidip gelmek, fmir 
ıötürilp cevap getirmek ·~ eaıip 
aOpünnekti. Ruh ile al.ikadar 

olan nefe, tombul ellerden alın
malı ve cilveklr g&zlerin gölğesi 
altında d&aıarlara yayılmalı idi. 

(Arkut nr) 

Y ann akşamdan itibaren 

MELEK 

Şimdiye kadar 
gösrerilen en 
zengin ve 
en güzel 
filmi ••• 

Yahya. bir mindere diz ç&ktO 
Ye gözlerini &nüne eğerek Şehin
ıabın söz açmasım bekledi. Yqı 
haylı ilerlemif olan bu Tnrk Ye
zir, Abbasiler saltanahnın Yiicut 
bulmasında • babası Halit gibi -
çok büyük hizmetler ifa etmif ve 1 
hele Harunun biraderinden ıonra 
tahta geçmesini bilhassa kolay• ---=-ı:.==:=-~:==::=:s:::===-===:::========================--.;; 
laşt·rmış olmakla beraber tabak- Memleketimizi Tanıyalım Raşit Rıza Tiyatro. 
küm yoluna sapmaktaa daima M DEMİR~ANEaat ~Ôo~ÔRO 
uzak bulunurdu. Çilnki ıultanla- a d en K o·· mu·. r c u·· ı 1·1· g"' u·· - D ... s perde nn fllkran duygusundan beri ol- Ş.baade-ba-,,-. -----

duklannı pek iyi biliyordu. FERAH SiNEMADA 
Emevileri yıkan ve Abbaılle- •• d ı·ık B .. ..k F . Bu rece 9,3'.> da Ranıauna11 s Unel,...... 

duhuliye 2j, mevki .tO, 3 lbacl rin hülyalannı tahakkuk ettiren muz e . uyu acıa 1 ramı Ye teazllltlı flatı~ı.,.ı •••• ,. •• 
Ebu Müslimin feci akıbeti kat localar 175 
onun için unutulnaz bir ibret ( Bat tarafı l inci Hyfada ) kasıma himayesinde, Zonguldak· -----
dersi idi. Hanmdaa enel hat dışan çakanlarak karlara d6- ta bir liman inşası imtiyazı •• luda vukubulmUJtur. Bll kau, 

k 
külüyordu. Harbı Umumi esna• Zonguldak _ ÇatalağD dcmiryol- maden edcbiyatana kanla " 

yu anya doğru sıra ile Abbasiye ıında kömürün kıymet ve ehem- Jarının i~letme ruhsabm alarak facialı sayfalar ilive eden diğer 
tahhnı i~gal eden Hadinin, Meb- miyeti artınca, evvelce metruk Havzaya girmiştir. kazalann belki en milthiti ft ea 
dinin, Mamurun, Seffahın hepai- galerilere doldurulan toz k&mlirler Ereğli tirlceti, metruk " korkuncudur, Bu büyük kaaa,. 

· k d 
1 

çıkarılmaya ba7lanmış ve hariçteki kısmen de aabn ald·m ocak· şahit olan Havzanın eski emek• 
nı ya ın an tanımııb Ye on ann b~ -k t t ki d 1 l •. tarlanndan bı'r zat L--a L:f~-... " k k uyu oz s o an a top attın maş- lan iş'emiye başlayarak (1897) 1NU1 uaUU-

en üçü tilphe llzerine idam,. tır. Hatta bu toz k:mnrü ticaretı·..._ yi .xyle anlattı : u • .- tarihinde Zonguldak Meadereğini r 
düsturunu ıiyasette ilk umde ta· den birçok kimse zengin olmu,.. ve daha sonra da kömilr yıkama En Tarihi Facia 
nıdıklannı görmüştü. Bu ıllphe ticaret Aleminde mühim mevki· fabrikası, kok fınnı gibi sınai 

al 
· h ler tutmuı1lardır. - J ü d · · · - Bugün • K&milriı " tirk~ y nız sıyasl areketluden deiil Y muessese er v cu e getırmıştır. işlediği 232 oumarah ~•cİea oca• 

bir bakıştan, bir tözde... batta D.lavar Paşa Talimatııamesi Diğer taraftan mabeyinci Ragıp ğ~ kazanın ~11huldugu· aeoe-
- Paşa da Havzanın muhtelif mın-

Havzada, kömür ihracatım takalarıada birçok ocaklar satın lerde " Güren kumpanyasa .. na11 
yaıı oturuştan bile doğabilirdi. 

Binaenaleyh, babasının ıözünll 

kendi sözü gibi tekrarJıyan Hali· 
fenin bu sadedilliğine gülmüyor 

ve "Babacığım!" demesinden de 
gurura kapılmıyordu. Gayet 

temldnli, dikkatli ve edepli 
oturuyordu. 

Bir~z sonra Harun: 83ze bq
ladı: 

- Görüyorsun ya, dedi, gn
nah işliyorum. 

-Estağfurullah, ıtımmestağfu
rullah. Günah, Emirülmllmininin 
sarayı eşiğinden gire'llez. 

- Nebiz, haram değil midir? 
- Hicazlılar için belki, Irak· 

lalar için as!a 1 
- Aman babacığım! Helll 

veya haram, keyfiyete mi, yoku 
muhite mi tAbidi, 1 

- Ben fakih değı1im. Fakat 
nice fakihlerdYn dinledim. OnJa
rın bir kısmı hamri bile tahrim 
etmiyorlar. 

Sarhoş olmamak tartile ıara• 
bın da hilliyetine hüküm vuiyor
lar. 

- O halde içelim. 
Bunu söylemekle beraber elini 

vurdu, içeriye giren köleye ıofra• 
ya gösterdi: 

- Bana ve Y ahyayal 

Harun, kölesi elinden kadehi 
alırken bilaihtiyar içini çekti • 
Çünki neşeyi b<Syle bir elden 
tesellüm etmeyi hoı bulmuyordu. 

nisbi bir intizam altına alan ilk l İdaresi altında bulunıyordu. Bıı-a arak o zamanın ihtiyııç~ıu 1 k l 
maden talimatnamesini h ....... lıvan k l ana • sis i bir ıon bahar aabaha --.. arşı ayan tesisat yapauşhr. "d O k 
Dilaver Paşa olmuştur. (1836) ı i. ca ta gece nübeti tutan 
da maden nazırı olan bu zat Son inkişaf amele postasa işini bitirmif, vad· 
yüz maddelik bir talimatıu~.mc O tarihlerden bugOne kadar f eyi aabab postasına devrettik· 
kaleme alo 11, o za 'l\3.Ddanheri Havzanm geçirdiği istihale ve ten ıonra maden kuyusunda mu-
kömür çıke:-mıya bu talimatname inkişaf devresi çok büyüktür ve tat faaliyet başlamıştı. Kömiir 
esas oimuştur. Dilaver Paşa ta- havzamızın tekamül ve inkişaf bacalannda siyah kayalara çarpaıı 
limatanmesinin birçok ahkamı yolundaki aafahab tafsil el'"tlek kazmalano tok sesleri galerilerde 
Havzada elyem baki ve caridir. hayli uzundur. Binaenaley Havza- koşuşuyor, ıslak raylar üzerinde 

Dilaver Paşa talimatnamesi- nın son sene zarfındaki kömür kayan kömür arabalarının gtlrilltii-
nin tatbikile kömür ihracata nis- istihsalitım ayni zamanda "Son leri arabaları çeken katırlara knf· 
b~ten genişlemiş ise de çıkarılan Posta.. karilerini alakadar ede- reden seyislerin keskin naralanna 
kömürlerin, " Tersanei amire ,. ceğini umduğum feci ve havza karışarak ocağın derinliklerinde 
den b81ka bir yere aatılması tarihinin kaydettiği en mülhit ve oğulduyordu. Maden kuyusu, işin 
memnu olduğundan Havza· insan telef atı en fazla olan ka- en hararetli bir anında kulaktan 
nın iktısadi Ye sanal inki· zalan zikretmekle iktifa ed~ sağır eden müthit bir taraka ile 
şahna mlihim bir tesiri olmamış- ceğim. aaraıldı. Karanlık dehlizlerde ıi-
tır. ( 1882) tarihinde bu mem- 1930 lstihsalltı yadar noktalar halinde parlayan 
nuiyet kctldırılarak kömürlerin Hana ( 1930 ) senesinde isli kandiller derhal ıöndii. Ga· 
serbestçe ihracına müsaade edil- (l,60~.000) ton kömür çıkarmıt- lerilerin tavanlarını tutan bağlar 
mit ve işte bundan sonradır ki tır. Bunun (l,260,000) tonu yı· kırıldı, topraklar gCSçtn. Maden 
Havzaya dahilden ve hariçten kanmış, mütebaki (340,000) tonu kuvusu, derin Te mutlak bir •O. 
birçok sermaye hncum etmiştir. yıkanmamıştır. (1,260,000) tonun kiinete gömfildü. Biraz enelld 
Ecnebi Sermayesinin Gelişi %30 u kayadır. (880,000) ton ise canlı faaliyetlere bedel ıkndi iD-

Ecnebi ıermayelc!rin en ba- yıkanmıya sevkolunmuştnr. sana ürperten, iliklerine kadar 
pnda bulunan Ereğli ıirketi Havzan·n en büyük ve en üşüten korkunç bir aeui:dik b.,-
( 1882 ) tarihinde Osmanlı ban- feci kazalarından birincisi Koz· lamt<Jh. 

•••• , 'I' arın a~şacn -_ 

EL HAMRA SİNEMASINDA 

KAÇAKÇILAR 
2 iN Cl TÜRK FiLM l takdim edilecektir. 

ReJisörO : E R T U ~ R U L M U H S I N 
FERiHA TEVFiK HANIM ile DARÜLBEDA Yl'in en iyi artistleri, tarafından temsH ednmektedir. 

Şark musikili, Türkce sözlü ve şarkılı film. 



• Yusuf izzettin Efendi Hadisesi Onu 
Çok Müteessir Etti 

Durup, Durup Bundan Bahsediyor, Manalı Şeyler Söylüyor 

ZIYA ŞAKIR 
Her -/ıalda mah/uzdur 

-220-

28 K nun~ urıt 831 

ıo oubat 916 

Yusuf İzzettin Efendi hadise
atnden dolayı Abdülhamit daha 
hali müteessir... Bugün doktor 
Atıf Beyle göri}şnyordu. Yine 
bu bahis açılmıştı. 

Abdülhamit: 
- Bu mesele, isabıma çok 

dokunda. 
Dedikten •onra, manidar bir 

surette gözünü kırparak devam 
elti: 

- Onun bazı ahvali, başına 
bu felaketi getirdi. Vefabna se
bebiyet verdi. Siz şehir çocuğu· 
swıuz. Arifsiniz. Tabii anlarsınız. 

Dedi. Abdülhamit bu söderile 
Yusuf lzzettinin intihar etme
diğini ima etmek istiyordu. Nc
tekim o, amcası ( Sultan Aziz )in 
de intihar etmeyip katledildiğine 
'kanidi. 

Atı'f Beye sordu: 
- Kendisini tanır mıydınız?. 
Doktor cevap verdi: 
- i defa g rm üm. ilk 

pllfllm; 328 Raesiıade Seli· 
niktcm ıaynhp ta ıbura1a geldi· 
timiz zamanda. Kendisini mua
Jeneye memur olmuştum. .Mer
hum, kulağında bir gllrültü 
hissettiğini ı6ylüyordu. 
Daima ayakta duruyor, sık sık 
kartısındald aynaya bakıyordu. 
Duruyor, duruyor ve soruyordu: 

- Aaba bende (konjestiyon) 
olmasın? 

Diyonlu. •• 1ldnd defa olarak 
u bir ay sonra gördOm. 

O uman da, teahhur etmiş 
bir ( akıl d~i.) çıka yordu. O 
tarihte merhum elli iki yaşında 
olduğu için bana bu hadise ga· 
rip geldi. Dişin ,ıktığı yeri tır
nnğile yaralamıştı. Galiba yara 
mikrop almış ve biraz büyümüştü. 
Bunu bana gösterdi: 

- Sakın ( kanser J olma ın?. 
Diye ;sordu. Böyle evhamlara 

kapılmamasını rica eltim. 

- ~Kanser) olmadığını namu
eunuz üzerine temin eder misiniz? 

Diye ısrar elti. Hatta şifahen 
.erdiğim teminata kanaat etmi
yerek bunu bana bir klgıt üze· 
rine yazdırdı we altıuı da im
ulatb. 

AbtHUhamit, doktomn bu söı;
lerini dikkatle dinledikten aonra: 

ıEvetJ kendisinde ( Mali· 
) v.ardı... Fikri bir noktaya 

• pıandı mı, artık orada ısrar 

eder, dururc1u. Ben makamda iken 
hazinenin en müzayakalı bir za· 
manında bana geldi. Tedahüle ka· 
lan maaşlarının .def aten verilme
ıini ıriea etti. Halbuki o snada 

Kaçak et almayınız. 
Parça et almayınız 
ç-nki hastalıklıdır. 

verilecek daha mühim 7erler 
vardı •• 

- Peki.. Maliye Nazınna 
söyleriz. lcabına bakar. 

Dedim. Merhum, derhal tcdi· 
ye edilmesinde ısrar etti. Ben de 
aynı cevabı verdim. Baktım ısrar 
ediyor. Benim de canımın sı· 
kıntılı bir gilnü idi. Biraz ağır-

ca davranmıya mecbur olduın. 
Çıktı, gitti. 

Abdülhamit durdu. Alm bu
ruşmuştu. Elindeki cigaradan 

umn bir nefes çekerek devam 
etti: 

- Fakat kabahat onda değil, 
onu fımartanlard dır. Amcamın 

çok garip bir hali vardı. Eğer 
birini sever ve ona da iltifat et
mek isterse, haddi azamiye va
nrdı. itidal, bilmezdi. Yusuf 

izzettin Efendiyi çok severdi. 
Tuttu, daha pek genç yaşında 

onu ( Hassa Milşürü ) yaptı. 
Tabii, efendinin etrafuıı bir-
takım ôalk vııklar ldı. Hergün 
(Babı seı skeri) ye gelip giderken 

riikibında yilılerce erkin ve 
ümera bulunur, iki sıralı asker 

dizilerek selam dururdu. Adeta 
bir, ( ikinci padi,ah ) gibi mu
amele olunurdu. Bu debdebe 
onu tımartb... Nihayet amca-

Suriyede 

Vataniler Mühim Bir 
Nümayişe Hazırlanıyorlar 

Berut 31 l A.A ) - İntihabat 
bal<kında mühim '.kararlar ittihaz 

etmek iitere Suriyenin bütnn 
~ebirlerindeki vatani fırka rllesa
smın iştirakile mühim bir içtima 
yapılaca'ktır. 

Berut 31 (A.A) - Suriyedo 
talebe greve devam etmektedir. 

Ber tta fı uthiş Kar 
Berut, 31 ( A. A.) - FaZJa 

yağan karlardan Berutla diğer 

kasabalar arasında münakalAt ve 

muhaberat kesilmiştir. 

mm ( Har vak'ası ) oldu. B 
vak'adan fena halde kork
muştu. Vak'ayı tertip edenler, 
onu da hapsetmişlerdi. Ben, ha
pisten çıkardım. Kendisine eli • 
den geldiği kadar iyi baktım. 
O zamanlar biraderim Kemaled
din Efendi, ( Veliaht sarayı ) na 
muttasıl olan sarayda otu-
rurdu. ( Reşat Efendi ) de 
diğer cihette ikamet ediyordu. 
Kemaleddin Efendi vefat edin· 
ce, tabü ( Yusuf lzı:ettin Efen
di ) ikinci vCliaht C>ldu. Hemeu 
bana haber g6nclerdi, Kemaled
dinin sarayını istedi. Halbuki 
bu sarayın ~çesi, Rept Efen
dinin harern dairesine bitişikti. 
Reşat Efendinin haremleri 
de Yusuf izzettin Efendiye 
( mahrem ) değildi. Bunun 
için her iki taraf ta 
rahatsız olacakb. Ben, ince dU· 
şünen bir adam olduğum için 
bunlan nazan dikkate aldım. 

Sonra bir dedikodu olmasın diye: 
- Olamaz. 
Cevabını verdim. Merhum, 

bundan çok mütessir olmuş, bu
na kendince bir çok manalar 
v rmiş. Halbuki, ha ikati hal bun
dan ibarettir. 

Dedi. 
C ArlrHı nr) 

[Sinema Ve Tiyatrolar 1 
- Şafak keıtlf lr.ela 

ALEMDAR - Bir baftabll ....ı.t 
•RTISTIK -Vlktor1 a •• HU.aan 
• SR' ,. _ _. 
,.. - '-1'1 pal7~0 

lKLE t - Ş.kulıa 

1:.1.HAllRA - Ş.a aUlldm 

ITU V AL - lla~ut prkıa 

flRAH - Parlak \Jlr ..... 
FRANSIZ rtY A 1ROSU -Zencller tunıpa 

GLORYA - Atk htllyalanm 

H.lı.AL - :kaıllı naedJlı 

IU:MAL 9 - llaraey• 

lılAJIK - Boyalı melek 
M.LL c - Ansa rauıı 
lıllLLf - uır llhllke 
OPERA - Reaı,.. 

'"' -~-ktlh 
OsKOl>AR HALE - Şulatu 

UDIKÖY s0REYYA-Paria •aa?an altaada 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. ~ 

Size Tabialinizi Sögligelim ... 

102 HIDIR HULOSI EF.; Aculaur. 1 101 SAKI EF. ; ( F.otoin.fının 
Çabuk ko~u- dercini istemiyor ) Şen •e ko
şur, aözlerme mikü Nadiren dddi 
el hare'kltile r. Ye pbk 
• c!f-~ "- d kqlı olur. Çabuk ahbap edinir 
ı-ı~ıra& e er. ' 
:Eğlenceyi ve Ye tekli&a clur. Rüfekuına mu-
Revki ilımal ziplik yapar ve onlann mizah 
etmez. Rüfe· hislerini tahrik ederken kendisi 
kasile şakala- gülmez. Meclislerde aranır, mUhi· 
'Şif ve pişkin- tini sıkmaz. 
lik gösterir. 
Kadın, sevgi 

ve ş8hret meselelerine karşı zaafı 
vardıre 

Fotofrdf Ta1ılil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 
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iş bayabna ablan genç bir 
kıza karşı Sait Beyin kullandığı 
ıu ( darbımesel ) o fena halde 
kızdı Fakat sabretmeğe mec
burdum. işi daha ziyade u:ıatma• 
mak ve tatlıya bağlamak için: 

- Sizin de hakkınız ~ar 
Beyefendi. İşe bentiz başlıyonu
n~z. Fakat bizim gıöi hayata 
yeni atı1an, hayabm ancak çalış-

alda kazana zavallılan da 
siz hi ye etmelisiniz. Biz de 
sızın s yenizde geçinecegiz .•• 
Görüyorsınız ki, gitgide hcrşey 
pahalaşıyor. Ev kirası, yiye
cek, giyecek.. biitiba bunlann 

fiaati her g6n arttıkça artı
yor. Yahıız başıma olsam, birşey 
deiiJ... Annem var .. Kardeşlerim 
var. Bun!arı düşünmek mecbu· 
riyetin deyim. 

Sait Bey, tekrar kulağını ka
şımağa başladı. Her halde yavaş 
yavaş yola geliyordu. Birdenbire 
sordu: 

- En son s~zO ı5yleyin •• 
Nihayet kaça çalışabilirsiniz? ••• 

- Siz söyleyin Beyefendi, en 
son ne verebilirsiniz? ••. 

- Otuz lira ... 
..... 

- Haydi canım, haydi.. dn
şllnme ••• 

- Beyefendi , affedersiniz. 
Otuz beş liradan aşağıya çalışa· 
mam. Çünki hesaplanaı ona gö
re yapbm. 

Sait B. iki elini biribirine T1I"' 

rarak hayl'nrdı. 

- Haydl bakalım.. Verdim, 
aitti... Ayıp deii.l ya, aaııa adeta 
kamm kaynadı. 

Zaten onun farkında idim ... 
Ben, şu meslek hayatında ilk 
teşebbüs ve müracaatimin mu
yaffakiyetle neticeleamesiııi nasıl 
arzu ediyorsam, Sait Bey de, 
nnılsa eline geçen benim gibi 
bir avı kaçırmamıya öylece 
çalışıyordu. 

- Pekila efendim. Bana 
timdi müsaade buyurun. Yarın 
aabahtane itibaren işe ba larım ..• 
Yazıhan kaçta açılıyor efendim?. 

Sait Bey, dudaklarıni büktü. 
Omuzlannı kaldırdı: 

- Daha iıyle natc falan 
bakbğımız yok. Zaten Hasan 
burada yırtıyor. Ben geç gelııem 
bile yazıhaneyi açık balununuz. 

* S.it Beye veda ederek yazı-
haneden çıkbğlm zaman, ıenit 
hir: 

- Ooo 1.. 
Çektim. E, bunda da kakkım 

vardı. 1, bayabma atıldığımın 
daha ilk günO, ilk mUracaatte 
iş bulmak.. Herhalde çok sevi
nilecek bir fcydi. 

Merdivenleri ikişer, Dçer atlı· 
yarak aşağı indim. lık rastgeldi
iim tramvaya bindim. Doğruca 
(Adalet hanı) na gittim. Zebranın 
yazıhanesine girdim. O da beni 
dört göz1o bekliyormui. Daha 
kapıdan gölgemi görür görmez 
sordu: 

- Ne haber Kevser?. 
- Oldu, bitti. 
- Ay sahi mi?. Vallahi pek 

ıevindim ..• Kaçtan? •. 
- Otuz bet··· 

Yazan: Z. Şakir 

- iyi.. iyi.. çok iyi_ Aman 
bir yere ayağını sokta... Vallabı 
taliin varmq Kevser. Anlat ba
kalım nasıl oldu?. 

- Hele dur Zehra.. açbkt u 
bayılıyorum. 

Dedim ve başlta bir masadan 
bir sandalye çekerek onun karşı· 
sına oturdum. Yemek vakti idi. 
Yazıhanede Zehradan başka 
kimse yoktu. 

Zehra, C>nün eski bir gazete 
yaymış, evden getirdiği köfte ile 
biber turşusunu yiyordu. Hemen 
onun önllndeki ekmiye sarılarak 
yarısım Y:opardım. Hem yemek 
yedim, hem de her şeyi olduğu 
gibi ona anlattım. Zehra, sonuna 
ka<Lu beni dinledikten sonra 
başını salladı : 

- Evet.. B5yledir Kevser. 
Dedi,ve sonra derin derin içini 

çck!!rek devam etti: 
- Tamam, üç senelik dakti

loyum Kevser... Bu hayatta, ne
ler gördilm, neler geçirdim.. ç~ 
ğunu bilirsin ya, sana hik ye 
etmiştim. Patronların ekseri 1 
böyledir. Bunları ku1lanmaktan 
başka çare yoktur. İyi etmişsin de 
herife karşa bir delilik yapm • 
IDlfSID • 

- Fakat, pek cıvik.. pek ıulu 
kardeşim.... Birdenbire öy 1 bir 
teklifsiz oluv rişi vaı ki ... 

- Hiç aldırma... Şimdi n 
ıöylece onunla kendi arana bir 
,izgi çİJ- Ne 11e11, o çizgiyi geç •. 
De d ODU geçir. 

- 'Yat o zaman da aksiJeşir
ae.. kolumdan tutup kapıdan a -
Yerine ... 

- Bunada meydan ftl"llMı. 
Arada mrada Jftzüne gülüver.Bol, 
bol kendisini methet Erkekler 
buna bayılırlar. 

- Ah Zehracığım, bilmiyor
ıun.. &yle medibten, senadan 
anbyacak adam değil. •• 

- Anlar, anlar .• sen hiç me
rak etme. Benim tecrübelerime 
itimat cL Acaba hangi erkek vard• 
ki, karşısına geçip te (maşallah 
Beyefendi, dirayeüniz sayesinde 
işlerimiz pek iyi gidiyor. Saye
nizde biz de emnunuz. Hele 
ıi%den görduğ- üz baba mua· 
mele i bizi minnettar ediyor) 
dediğin Yakit, baba bindiler gibı 
kabarmaaın... N çare kızı , 
~eçim dünyası .•. 

(Arkaaı Yar} 

~-· 9 Şubat .._._.._ 

Matbuat Balosu 
- ~alm •al .. Jıumıla -

Zenıln bir programla mükcm• 
mel t.ir auHtte verilecek lan 
Matbuat Baloaa pek pıide a
vetlilerl tophya k ve pek eazip 
olacaktır. 

Ressam ve ıan'atkar1anmııın 
bu busuatald menaiıi bilhassa şa
yanı kayittır. Diğer taraftan baloda 
yerli mallarımızın nefasdini teşhir 
için Matbu t Balosu pek 1'Ü7.el 
bir ıaha olacakbr. 

Şimdiden yerJi man tacirlerimiz 
müracattle heJiyelcr vermek su
rctilc muxaherefl rini vadetm k· 
tcdirler. Ba bed"yer er h çbir ~ 
del mıı)pbili lmaksızrn baloy 
gelen davetliler ar :sı ula tevzi 
edilecektir. 

1 Güzel kotiyonlar hazrr.l,.nmı t r. 



10 Sayfa SON POSTA 

-
________________________ ! 

patladı ? l __ B_u_Sü._tu_nda 
r -- . 

BiKAYI 
Umumi Harp Nasıl 

Nakleden : H. R. -78- Yazan: Emil Ladolı 
-Kumn Doktora Semf Ekrem• ::: 

Uydurulan Bir Bomba Masalı Fransız-
Almalı Harbine Sebep Olmuştu 

Berlinc?en telen bir telgraf ' 
Almanya sefirinin hareket arzu
anu selbetli. Almanya Fransa)• 
.pşalacak bir teklif yapıyordu: 

- Şayet Fransa bitaraf lraJ. 
aıak isterse, Almanlar bllcum 
etmiyeceklerdi, fakat emniyetleri 
aoktaamdan Tul Ue Verd6a 
mliatabkem mevkilerini i;gal et .. 
meleri lazımda: 

- Anlıyacağın pdar, ben 
s~nin dostunla döğOıeceğim. Bu 
ıaırada benim Uzerime çullanma• 
Jacağını vadeder misin ? Ediyor
IAD evveli bana 111 tüfeğini 
teslim el 1 

Delkasse için bir bu aiJlh 
eksikti, bundan az sonra kabine
de değişiklik yaph ve Hariciye 
Nezaretini kendi uhdesine aldı. 
Bu, Almanya ile harp halinde 
rapılmasJ zaruri olan bir ameliye 
idi. 

Fakat nihayet iki taraf'taa bi-
rmin ilk adımı atmasi llzımdı. 

Ne Moltke, ne Po , ne 
Cutelno, ne Tirpiç bunu yapa
madılr. Bunu Berlinde zabıta 
1fİnde mllstabdem bir kOçUb je
neral yapmak iatidadanda bulwa
du. Sağını ıoluna 16zetmedea 
buiciye nezaretine bir tahrirat 
fladerdi ı 

- • MeHukan sabit lnalunan 
badat tecavlizleriae biaaea Ber
Jlndo bulunu F rum 1efiri 
• Fruaızlar bakkıada daha 
enelce Rus sefareti " Rualar 
.. kkmda ittihaz ettiii tedabiria 
tatbiki " mecburiyetinde oldu
- bildirdL JafOY kanma 
kurtun kalemile bunun bquaaa: 

- • Bu tedbirlerden mabat 
Dedir? Henilz harp halinde d ... 
tiliz •e binaenaleyh mewkil iti
'•rlanndadırlar." COmlesiııi yazdı. 

Fakat şu illnı harbi yumak 
ta güç bir şeydi. Bunu f ransanın 
kaçamaklı cevabına istinat ettir
mekte biraz sıkınb çektiler. Hu
dutlara tecavüzD, Nüremberg' e 
pya atılan bir bomba masal m 
dllfündliler. Fakat bu da Berlini 
Pariae bağhyan telgraf me
murlanna fada uzun gelmit 
olacak ki hattın ıbnr başanda 
.efirin eline verilen telırafname
oin metni mülhit bil' aurette 
karıtık çıktı. 

Fakat Mösy3 Fon Ş3n 
&arp llAm mevzuubahi. olduğunu 
.anladı, kendisi bqey kaleme 
eldı ve 6ğ!eden sonra Vivyaoi-
re verdi. Gösterdiği esbap ara
ıanda Nüremberg ve ablan bOID'" 
balardan da bahsetti, çilnld 
teigrafıa bu noktua yazib reJ.. 
mlfti, halbuki Purua7anın Münib 
.Sçisl Berlinin Parise gönderdiği 
telgraftan az aoara bunu tekzip 
atmiftir. 

işte Fransız• Almanya harbi 
bu derece gülünç bir esasa isti-
nat ettirilerek baflamlfbr. 

lf. 
f ngiltere daima mnnzeneyi 

16zetiyordu. Güzleri aargıdaa 
Art ve kuvvetli dllrbllnlerle mü
cehhez; lcarada neler olup bittiği
ni tetkik eJiyordu. 

Cermen ittihada taraltarlan
ıuo~ bah ... ua li•illeri ar..-da 

Alman ordaları V~lialıt ( Kronprenç) önünd• 
geçit r•sml gapıgorla, 

lngiltere hakkında takarrur et
miş kanaatler vardı : 

- Küçük bir Alman ordusu 
bu Manş maverası kahramanları• 
nın hakkından gelmiye kafi idi. 
lngiliz adalanna bir fırka asker 
indirebilmekle lngilterenin gözü
ne kibrit suyu dökillmüş olurdu. 

Bizzat Berlin diplomatlarmm 
fikirleri ise fU merkezde idi : 

- lngilizler kurnaz ve la1-
kanç mablQIJardar. Fakat uzak .. 
brlar, ar•da sular vardır. Aaker
leri hiç gibi birteydir, bem lc-
retli bir sınıftır; bu asker daba 
Fransıı toı:raiına çıkanlmadan 
biz Parise gideriz. lnıilizler zatea 
her husustan, herfeydea istifade 
etmek iatiyen adamlar olduklan 
için bitaraf kalmaya meyyal ba
lunmalan da tabiidir. Hatta ea 
nihayet Grey: 

- Viyana ve Petresburg 
derakap seferberliği iptal etme
dikleri halde herşey bitmiştir; de
diği zaman bile Zimmerman bu 
ihtara tın Lihno vskı tarafından 
bir sukut ihtimaline karşı sigor
talı olduğuna, son dakikada yük
sek kabiliyeti sayesinde lngilte· 
reyi teskin etmif olmak 
suretile lmpratoru kazanarak 
Behman'ın yerini kapabilmek 
emel ve plinı bulunduğuna hük .. 
metmiftir. jeneraller bu busu.. 
tarda şllpheli idiler. lngUterenio 
batar ve tehlikelerini hesaba kat .. 
ma lüzumunu cnlar tecrGbeten 
biliyorlardı. Kin, Kayserin kıaa 
n•zarlanna tesir yapmq " g6z 
perdesi ameliyabndan sonra mi
yopların daha iyi girmeleri kabi
linden timdi çok temiz g6rmiye 
batlUDIJb. 

(Arkaa nr) 

Bazı Yunan Güzellerine 
Bir Şeyler Oldu 

İkide Bir Ortadan Kayboluyor, Sonra 
Birdenbire Ortava Çıkıyorlar 

Atina ( Hususi ) - Yunan 
güzellik Kraliçesi, baza memle
ketlerde olduğu gibi mahdut •e 
muayyen bir ıehrin güzelleri ara• 
sandan değil, mrs1bakaya iştirak 
eden Yunan ıebirlernin gllzel• 
lik kraliçeleri arasından seçilir. 

Son zamanda, bunlardan bazi
lerine bir kaybolmak hastalığı 
Ariz olmUflur. MeaelA 1930 da 
Drapeçona şehrinin giizellik kra
liçeliğini kazanan Matmazel Te
ano son bir buçuk sene zarfında 
tam dısrt defa ortadan kaybol· 
mUflur. Son ı8Y'bubeti tam bir 
ay aürmüştOr. 1930 gllzelinia bu 
macera1an aynı ıehrin 1931 _ JO
zelini imrendirmif olacak ki Mat-
mazel lstavropulo ismindeki ba 
kız da geçenlerde ortadan yok 
oluvermiştir. Y apalan tabarrlyat 
neticesinde ancak altı gün aonra 
meydana çıkmıfbr. Babua bir 
papas olan bu kız, evinden çıkar
ken iki aatırhk bir mektup ba
rakmıt ve • Ben Fransız yılcLzı 
( Suzi Vemon ) a ltıkım. Sinema 

yıldıza olmaya gidiyorum,. demiştir. 
Bu hldiaeler, münuebetlle 

Drapeçooacla ıbelleri bqtaa 

Fran11z sinema gıldızı 
~üzl Vernon 

çıkaran bir çetenin mevcut olup 
olmadığı ciddiyetle takip edil
mektedir. 

Hergün 
Rusçadan: 1tıt• 

Bir Facia 
- Monşer ıaheser bir facia 

yazdım. 

- Ôyle mi?.. Çok gllzel! •• 
Teziniz nedir? 

- Tezim mi? Ne gibi bir 
tez? •• Ben bir tezli piyes yaz
madım. MoD.Jer, bir facia yaz .. 
dım, bir facia... Vak'a Rasyada 
cereyan ediyor. 

- Ya Rusyada ma? Ne diye 
RuayacLa? 

- Çnnld Rusya hali hazırda 
faciaya mevzn teşkil edebilecek 

yegine memlekettir de ondan. 

Meseli piyesin kahTamanı ... 

-Evet biraz kahramanınızdan 
bahsetsek. •• 

- Kahramanım Tabes isminde 
bir mef:üçtur. Semaver başında 

bir koltuk içerisine gömülmllş ••• 

- Romlu çay içiyor, öyle mi? 
- Hayır çaysız rom içiyor. 

- Öyleyse ıemav~re ne ih-
tiyaç var? 

- Evveli Rusyadan bahseden 
bir piyeste semaver elzemdir. 

Sonra biltnn aileyi neyin etra
f10da toplamalı? 

- Ya demek ki kahramamo 
yanında koskocaman bir aile var? 

- Tabii değil mi? Büyük 
kın Nataça ki Tabesin sulbundaa 

değildir, küçük kızı Nadesta ki 
Tabesin aulbundan dejildir. KQ
çlik oğlu lvan ki. •• 

- Anlaşılda ki Tabesin au.1-
bandan değildir. 

- Bu lvan çokçaaa budala

dır. Piyea devam ettiği müddetçe 

valmz Beh.. Beb der. 

- Aceba piyes biraz hare
ketsiz olmayacak mı? 

- Billkia debptll hareketll 
bir piyestir. Eminim ki ikind 

perdede bazının lvanın beb beb 

demesini ıabıraızlıkla bekliyecek· 

ler. Sonra bir de dayıları Nico
lai var. 

- Piyesteki vazifeai ne clir. 
- Beklemek. 

- Bek!emek mi? 

- Piyesteki bütün eşhas gibi 
beklemek. Çünki hepsi bir ıey 

bekliyor. Büyük anne Ezrailin zi .. 
yaretini, Nataça Sibiryada mab .. 
knm olan niJanlısını, Nadesta 

ihtilll komitasından bir emir, 

Pulaiyyaçef ( Tabea ile piyesin 
kahramanıdır ) 66 oynamak için 
komtularıoa, ve Petresblll1fla sefih 

bir bayat ınnnoı olan dayılan 
bir 606 ıeromu. 

- Hakikaten çok gGzeL Sonra 
•• oluyor? 

- Sonra ae olacata var. 
Hepıi 1emaverio etraf&Da toplan
mqlar kooUfUyorlar. 

- Bu bal uzun zaman de•am 
eclince can ııkmu mı? 

- Neden can sıksın? Eşhaı 
hep .ayni yerde oturmıyor ki. •• 
Baıan Nicolal Nataçanıa yanana 
oturuyor, bazan Nataça Pu'aiya .. 
çefin yanına gidiyor, sonra aile 
hekimleri (size bu zattan bah
setmemiştim, bu doktor Nidolai
ye 606 seromunu getirtecek olu 
adamdır ) l•aaaa yamada mewld 

•• 

- lvan mütemadiyen Leh beh 
diyen zeki delikanlı değil mi? 

- Evet ta kendi.si. Ortada 
semaver, altında yanan bir ate, 

Piyesin ilk dart perdesinde ba 

atef yanar, betincide ı6ner. 

Çok sembolik değil ma"? Büyük 
bir tesir yapacağına eminim. 

Sonra yanındaki odada birisi 
kendini vurur. 

- Kim kendini 'ftll'lll'? 
- Dikkat ediniz mesele ga-

yet mnhimdir. Kendini vuranın 

kim olduğunu kimse bilmez. ne 

hazırun, ne de sahnedekiler. Fa

kat herhangi bir şahıs piyes kalı
ramanlarınıa oturduklan odanın 

yanındaki odada kendini vurur 

Ve diğerleri semaver yanmda 

kohuşmalarma devam ederler. 

- B ... şinci perdede beklediJıt.. 
lerine nail olurlar mı ? 

- Bu nokta nzerine dikkatl-

nızı ehemmiyetle celbederim. 
Piyesin en ince, en urt, alaT barr 
SIDa en yakın olan noktaaa bu

dur. Beklediklerinin hiçbirisi ol .. 

maz. Büyük anne 6lemez, Sibir

ya mahkürnu Sihiryada kalır'., 

ihtilll komitesi emir g&ndennez, 
komtu gelemez (arabuı yolda 
devrilir ve keodiai bir çukura 
diıter). 006 Ml'O..._ ~ 

bir memur müsadere eder (ao .. 
giliaiae hediye etmek için) 

- Bllnlar ulmecle rarm. 
mil? 

- Hiç l,.te .., olar ma? 
Bunlan size, yalnız IİZe arkadq 

oldutunuı için 16yl0,oraa Haa
rua bunlan karine ile balmaj'a 
mecburdur. Nicolal • Arbk bir 
daha Petenburg'a gi~1ecejim, 

Yalnız .•. " der ve perde iner. 
Şimdiye kadar perde blyle yal
nızlık Dzerine inmemiftir. Çok 

Fevkalide değil mi? Neye 
sur•t astım~? Beyeamediniz de
ğil mi? 

- Hayır, bu faciayı tamam• 
lamak isterseniz, piyeainiz oynH'" 

dıktan sonra bemea sahneye 
çıkınız ve ciddi surette intihar 

ediniz. Kendinizi ancak b6yle 

affettirmiş •e eserinizi bir facia 
tesirile bitirmit olununuL 

Zekat 
Ve Fitre ---

' 
Her 1eae oldup rlW iMi MM 

de sekit .-e fitreler Tay1are 
Cemiyeti tetk'Uta •Utta.+ tGp'" 
lanacak H bHılat Tanaıe, H .. 
mayei Etfal H HiWlahıaer c .. 
mlyetlerl uuında tabi• edJ.. 
lecektlr. 

Han ku...-etlerlmlıla tak..ty. 
.. ne .-e bayar itlerine yarclaın icia 
seUt " fıtre en fl&el bir fw
aattar. Zekit •• fltreleri•ld 
Tayyare Cemiyetine Hr•ek Wr 
vatan borcudur. 

Fitre miktarı qağıda rh-
terilmiştin 

Hurma 
Ozüm 
Arpa 
Buid•J 

Ali 
1(. 
~ 
1851 

16 
12 

Orta 
K. 
o 

56 
ıs 
10 

Edna 
K. 
o 

78 
13 
8 



'Ştirkın: 

GANDİ 
• 

Son Seyahatlerimde Siyasi Polis 
Memurları Peşimi Bırakmıyorlardı 

•Dombay,, dan sonra •Karaşi., 
De Kalktitayı Ye daha birçok 
911ıJBlll Slpret .ıttlm. Her yenle 
mntete• ~timeltlt' ,..,..,..:.. He
ıecaQI• ~olu 11utuklar ıı5ylendi 

_,,..,. -11.ea karar ildakJa 
tasdik edildi. Doğrusunu ıiiyle
mek llzım gelirse, bu suretle elde 
edllen netice benim tahmb>igaiD 
.. fnkuı. pkmaJh .. o tmlite ..... ~ ., .... 
~ w ba lttbarla Jmaasl 
:JNrsok ı.c:r6elv 'as>IDIJA .imkla 
lmluprdwa. Maamafila billbltOn 
flllmz • tleiildi& Si:r-1 sa&nta· 

...... uıtan ..tr.ma takıl-
...-m. Beai bw pıgıe ıilti 
e.ldp Ul,..Wdı. F.nt kendile
a4atten a1daDKak lıi~ im terim 
olma&fı için taarruza seçtikleri 
7oktu. Maamat'lla btr a1lD 1beal 
,vice tam ettiler. .BiDdiim tna 
Wr 1ataalycmcla clunla _... cler-

W -·-k-r.- ""'7.ı.• 
•• ıllıı 1 il CJ .............. , •• 
1111m.,.... ab,.rlar6. Sorduldan 
a ' • •..+•-de tall ile ce
wp _.,...._ A,,.A wgo..ta 
~ .... ,.._ beni Wr 

nit ••-bllltferdl. 
IW w.iy-U tacil eclilcl· 

jimi _16dloce beai polis ıaemur
lanna ._,. • ...,_,.,_,.ddan 

- .. Wpn a.m,ı -
....... .ai7onmmz 7 cleiiler. 
Soara hu d&ıerek; 

- GWerme,ttlis hDeflnizt ı. 
•a.1'1ır.a. lbtarnada bulundulat. 
Fakat ı..a .allyemetle mukabele .... 

- ,._. ,ak . VaıifelerW 

"""'-.... 
F.lrat pılcalar ..akh w. .. 

....... Gilta1s• .... fazla 

.ı.wı•yotlıll'cb. 

• • 
Pell ••• amn ,.. lıaWll .. 

.......... Haktlduap ~ 
meYkkh ,...... •1r ..,..... 
..... ela. 

1..alaor. - ~ ..,ın. 
tealdlta•n tc....,. p&,ordam. 
Tftll•l.-1ler.asielclll anı• 
taktarma yapmak ka,p etlf. Fak•t 
91ubbil trende yer 1Hilme1c ta
--- -imkh hariemde idi. Mut• 
laka bir yere ııkıtmak isteyenler 
.................. giıi
,..., ııre 711ımuk bllaaıyotlards. 
1'Pp. d6iill kı1wettiı. 

ilen lct' 7 i\'la teabit .... 
_,,... Kalktltade n-• ı• ılı dlnd• .iciMlt w 
ia GHıkabll tnilie biDemt.di ... 
takdirde icl' ·ı ,.. .. ~ 
Um. Fabl .tik yer bul.U 
1hnldlndeJJ ile ferapt etmif llNY
di-. V te•nlarm bep8İ de takNn 
...... dolu, kapılan da ldlitliJ~L 
1u-a• ,.. t.qımda Wr Jı...ı 
p.,a oldat 

-Bana • lkl ..... ,. "'erWz, 
llze bir 1a b•JJm. Dedi. 

- Pek 111, ceft'"- verclha. 
Yeri bulunuz, patayı ahrsımz. 

Delikanlı vqondaa vapaa 
cloJqarak yaJırarımya laafla4ae 
............... Fakat .. tnain 
kalkaeaj1 11194• Wr vagona 
tolcWarıc 

Y • f11k, '8kat ayalcta 

.ı.....,. na elwsa sıkışsın, iıli,e 
lujırcW.. 

Hamal dönerek bana ba1-a : 
- Ne dersiniz? 
- Razıyamr 

Bmnm &zerine 'beni peacae-
1'en f>ir yük paketi sfbi ipd 
1lftdar ft haiaat ela bu ....u. 
an IW anna11 1rau'"'"I Olda. 

lMaltacllyuıq) 

K!adir Geeesı ihtifali için 
Hazırlık Yapılıyoı 

Camiye Yerleştirilen Radyo Mürsile
siaden Dün Güzel Neticeler Alındı 

K·di· pcM Aplofıa .....ı,. "bllfla - •eıclimi.scle awld 
inde 1 ts' tıdmmızm iftira&le a1ıibbba. emntyet •DWa., dedi. 
JlllPl'acllc ihtiWin memeketiD 55 - Yt1aut • •al .. Ma.rm 
w ........... cl.ıe•~ lauiaelıut &seri• _,.. 9'. Zira .... 
için camiye konulan radyonun laazineJI muhafaza eder, tuamıfa 
ilk tecrtıbeai diba 7.I.. " ipi .da hllirJ-., declL 

,.. S& - hnwa slM Yuafa ..._. 
neticeler vermittir., Rady• cam 1Dp•tratla •••ki " ...,.ı ._..1 
m&ezzinler mahfeline yerlefliril· o, d leclitl Jercle karar laludı. Jtte 
mittir. i»tz 4'U.CUti•l&e ıllluaetlmld lrlftld. 

Teerlhed• 80Dra rH)'O' mer- l'h. 1,1 lflt1•1erln mlkAfabaa .. 
aeleai din mihrap lalbıde zayi etme)'lz. 

wıc• Mar8Jla Hoca Ta- 87 - fm.. edip .n.•11 
bir Efendinin ln&ne indirilmif u olanlar lçln ahret mllklfab tlaha 
Wra,.ı olmrvak tabir edea hayvJ.lu.; 
h , 58 - Yunfua brd .. ı.rr rel~p 

oca Elenclinin llk va za laer ta• aeıdine ptliJ-. Oalll' Yuıufu tanı-
raftu raci,. ile -.....ıtttr. .....,. wcı. '11111if onLın ta .. 
Poatahueclen ra~ takip B8J a - M Ymlif 
eden memuıiar 'ft'JJ •l'ttıaktt ••• · ~ limrladı Ye _. 
camiye otomobille ~ •• llll'a decli ·ki: · .. Baba bir e&tlE 
_. Mtin .,... için n&lyOJa lrardqi def "- setirla, 11r11 ... 
....,,. iıUUeliıdetıııM'it •lllıit- 12 tUI !beli bm llıL*r.n,--. 
lercltr. Kat!lr ıecesl lçia Ga ca- ~eaıiia de • laa,.._ 
mide hazırlıklar , ........... Pa- 11!8- 1-tet onu bana ptir...,. 
pu odalan denilen lasııalara ela ·~ artı benden zalaiie b.W. 
ıeccade ve hasırlar Mrilmiftir. meyın; bana da Jaldqmaym. 

K .Mr eai ~ u.&!L.I _. 61 - -oma babaauadaa .. t...ı,. 
.. .. Ullll ~ c-•ı•:-r-- .. ...... ,... .,. 

aumda Tlrkçe olarak -okuna· tiriri•,, ecliler. 
cak (Tekbir ) to terclmeliDI 62 - Yuaf -trlW.m. _. 
buraya dercediyonm hin bedellvini ~ içine 

Tam zl j r koyma, aileleriıae illn&ıa. .ı.y. 
Tan ·ahııclur • ki onu iade ._da .... ... 

....... .ta tekrar ........... ... 
TamıclaD bap. Tama Jo1Lts u - V•kta W Wtaı.,.. .-. • 
Tann uludur ıllller. •&aMI Alldı Wu ...... _. 
Twıu...... ••dN ... :fJ• ............. ra.a· 
Hamt ona •ahawıhar ,-ki ...wr• alab-. eı. .. aak-IAnz, ...... 

Yusılf Suresi .., - Y~ claM ~ 
Eaai ilk ..... Tlııkçe ob- bftlefl 4'hi _. emia calclum 

yaa Hw Uat Be, ayni illa ile -.._. ........ ela ... •"9 
(Yuuf) ••.etilai do tillvet .t• .. 1n d IJl:ı! iilllJlat? F.WAtiaıı 
miıti. Bu aureaha Tilrkçe terel· lllayanlann lı.,.rlmdır. &irgl
muiaia mot.,kıp kı-......U yenlerba de - .,.e ~ 
boıOJı netr.edi,yarw: lir" 4e& 
~ - P.aditala taWri .... ı wtilıle 65 - ~.tfa ~ ,., l•W a~ar, 

._. itana ...,...,. •& Eltl v.... aı,i,. __..jt!Pial .k.UIJ.rlne &a•e 

fa pbatce Vunf ... ........ b- ~·· -~· •a. .. ı •aha •• 
bar için Mefeodlne dan_ •• o14u da lateriıd' itt• _., .. ,...... bite •••• 
bcbnlar eUır.iDI kutilM? Di7• a.. o1-4u. 111S ....... •u..ta• enalr 
..._.. .. ••· a.wua -..... ...... ..ti~ .... .,..... • .. 1cıara.; 
ı..W Aa.wr;l• W&ir. fNıdL Kardeıbnfs tçla bir deye ,mre ....... 

il - Paclipil bdmlan t.p. re MlvUV• ·~I aa. ptlr4ttws 
9*la, ~ •Yuaufm m.ı &ahire ~At ~•cJller. 
almak ilte41jiniı aman ne hal.. 06 _. "Yakup bua ,.u .. n 
idinia?. Dip .....ıa. Onlar "hat.t 'f~ dıılr- Allaha lciaPfl 
Biz M• ı. kttalt\ wBrmeclik. ahtG peJWanda huhnbsaau,..s 
dec8er. Vedfia-.. -ııte ti.. e.ııu wla1i l>oralter .r&ııdere-, 
di bak .......... heli oldu. Ewıt •eier ki .,,,,,_. ...... d ş p!leaiz 
ben omlan ant almak istedi-, kalaauaız,. dedi. Vakla imi ... .... 
o ise .azllicle adıkbr,. dedL isine.,.. ""9D&nc:la ..... .. 

52 53 - Yuıuf det.fi ld •maU... ı.,. Y .. p ~ be cle.ıilderi
~ .. ;....., -. .. ,..,.,.\eff... .. mlıe .plait :oı.ım.. eledi. Bu.,.. 
bıyuet etm04iflmi, Allahıa. haini.. mini ont1ir ile beraber rlnddl. 
rtn ... ııe!er!ne, yol ~ermeclitW 67 _ Yabp d..ti lcb o,un ..... ı 
="'dil',.' ~.,1•e&iınlR LL~ te~ Mıııra hepiniz bir .bpJd• ........,.n, 

mıy81'1UDS w__. a..,.m •••.- ı..-1-..1--
4# hl .lir a,n .,.. _.,... -..- ,cfriıl. hnmıla 

':: m 0:-~ .. -ı. ~- bas beraber ~ takdirinden btplr 
ves - r-ı.ıı~ u I~ ,_,. ·~eme HIWmit _.. _. 

tlria, ~ keadim icka a,...,ıın. bındır. •• M• .mlt..wdi .ıAıdıaı-
cle& Vakta ki ...ma k•qt11. .a••r • 

2 Şubat 932 Sah -=-~=~::,.:•~;:,.~ 
ı.t..w-o-~ 5 Jdlo.nt) ... - c - ..... 1J tdlc uma) 

11 .... -. JU •wı. .... 11.S Jl Wlf ...ıw. 
Ajam w..teri, ....... JI ._ ... - t W 1Dt!tn, 1111dlamt) 
twb az. 12 wmtra. 21 SdUat eike.traa. 

Bellabers - (276 iDe1re, 75 idi• ViJana - '51'1 metrit. 2D 141..e) 
•ili ) 19,5 D•çlkten nakle• .w-. 1',35 dau hanlan. 
21 1'Gafa'.._. _... .._.. P..,. - C 559 metr~ 23 kil~ J 
....... .,.... • nı. ... HaW 9.'Çet\ 

MaLI L .IUft J/~ (.WU~ ısa-. 
U1U&•V - ,_ metre, 75 kUefttJ •tJ 20.l5, ...... ·-~ ıe 

-.S IC'ıllvd wlW ---- pl7ano kodlert. 
naklen "konser, '21,30 aenfonl. Berlln - (11635 mttre, 75 klloYat) 
.. ., - (394 met..e 16 YDnt) 1 20 Selma Z..r•lef ıomllhk Ja~a· 

• .liadJIO............, 11,-5 plD koa• uma •kafOr, 20.10 JJ•~ -.. 
Mri, 20,05 claaı laaYalau. tlial, 21,35 lllnibtea ...Wea ıu.Mr. 

Dikkab D•eetmelcte ........ propamlana Aft'Upa,. .ıt 
.._._ ..,.....,...,. •• ı sin taa• ..... ,. 

f ........ _ .... tlllıllıo ısı. ............ -.a:uı eJ'• 
.... latanW .. (1) • ıeWlll ,__clDmellcllr. 

.. 
Bir PehlivanParalle Ev .. 
lenme Teklifini Reddetti 

( •• tanft 1 t.el •Jfa .. ) 
hanım loz (808) 1ira ,.ıiri ehtll
junu Ye k..-ae ..tezmek ...._ 
dftiai W16ım1ıtUr ...... •s;ıal 
bu pehlivw .tiler .. ir Ab• 
madamı daha e-..ek ieldif 
etmlı ve ~ Ura watleylemlfUr,. 

mlte•ekldl olıaalar. 
88 - Ya1da ki oa1- ..... 

ı..n em1rlerl veçlalle •Jh f1'I 
.bpıdm ....... ha1 A116111 
kazımadan lds~ir f81l clefecle
mecli, yalaa Y-.., aafaiaa.W 
~Ueli mey .. • vkı "" ..... 
...... 1ok ki Yalmp lw:§dsı 
atrettijiadMt ... ilim Mhib 0 f§r. 
Fakat pek .-k .... Yllbp cM ....... ,. 

69 - Yalda ld oalar Y•aufaa • •••• tiri•• v ••• ..,...... .,... 
maa aldı, ..... ...... -lııaNlaıh'' 
onlana :r•......_. _..._ ...... ... 

70 - Yuauf ..tarm J1ddeibd 
huırlaymea ....... 'u ;•" 
bir mqraba ka 1 ıdu. ŞeW ••• 
çıkmca .......... _...U ili-
da .ut Ey kafile1 Durun, lil 
lunıuınız. 

71 - Yabp ofallan onlara ... 
aırek "ne ka1bettiaiz?., tletlllw. 

72 - Onlar .,. ........... 
nbumı kayMttik. :H. W. GR 
getirine ona bir deve ,iki .. 
hire mo;.ıtai ftl'dır,. Aled'iler. 
Mllnacli beD 4e ona kefilim 4e& 

71 - v-.. ......... AJJa ... 1 ... 
blllraials ld lala lluar topratına t.. 
aat '9kar•ak lfla plmedllc, t.m • 
•eflUa,, d941ıw. 

74 - o.lar .. ,.... allf ...... 
.... çal ... e... aedir ? ... 
.tiler. 

75 - Yalnap oftallan " ..._ 
• .... ,tlklDıılli , ...... , ....... 
._ .... ın ladlvj'lldar. itte INa W-
onun -eeıaıulır. Bb n1l• ~--
1a1S1I• eeaa Yerlft~, ...... . 

76 - Y...ı br .... la Jsa•••~• 
eYHI onlum kapılvm4aa ;Nfla& 
Sonra matrapaya kardetfnta tsa1na ... 
çıkardı • ., B z Yasufa ws,te Mr .._ 
biri q.rettik. Yolua ....... • 
•• terlatte ......... ...._.k rtak .IA 
Bu. aacals AIJalun .ı..-ı. ..... 

Salih peMh-. .. te\Jifhra'ln iki
- de ce•p •ermemiftir. ~ 
laebl -.ıttir-: Bu senç Olimpi-

,J&tlara tirieceldir - ..... ..,, 
hunaa ipa .._lanmaktaclır. -
._ s.lb peblivanL 

lHlir dedi. 
18 - Oa1U -Vftbll o.-~-. 

...... tılr t ·- ... c1u.o.- ,...._ 

...._. ... .., ...... taf .. u..aec1 ... 
lertlen plJoruz,. dedUer. 

79 - Yaaf •Allaha ......... 
1'1111, itiz ll!f)BmıZI Mmde bıdmtif 
llek imc6 ona tutam. Ôyle 
,. ..... Wt •limlerdea olb111Z;; .... 

• il. .a2 - Vakta M Yuaaıt. 
laldl .bedi-. ... U flrltmek '" 
IJir ren pldl•ıtv. BlyOlclerl d .. 
MtBi .... -1..aaM .. ba ... •.ı.... 
.-. All•"• -.... bir .. dü peyaum 
alda. 1>• -..a Yuıuf baklanda da 
takıl..ae Waamq ldialz, arbk a..a 
ttwa•a ala aynluaam, IMl't!r ld 

··- ............ Al ... -- ........ o, .............. ,... 
........ ........ .tlaln, ...,.. .. 
•Baa I .,._. Jaır11ahk etaalttir, itil 
ancak ltlhftll..ız. phit oldalc, pybe ........... ,..: .............. 
......... .., tt.aber ieldıtimls ka 
fllHen aor. JB .aaGmGad• ....... 

U- Jkbahnna a•det eclUact 
Yalmp .. HıtJır, ne&inia liu iti 
·~lielffl•·~ retmeclea ... b e&mclm ae aelir? 
Olabilir 1d Alalı bana hepsini 
b•acaktır· Çtbaki o, laalddl• 
..... Wd•dir .... dL 

• - Qısl • pnından btr tarafa 
.-U~~Vmla Ymıufl Vah Yaaufl • 
a.& 0.----1-nl JUltula halde hGida 
tle ........ siderlae ak teldL 

f S...eela mltebaki luaımnı 
,... aıpıall .. 1r 1 F '*ı.,..p.) 

Fol.,,., Talili Kupon" 
' J 1 

.... -····· ••t.tr.ı. .. ..,. ..... ........ ~ 
Bb diı.dijimüd• .tence1enn1 ,ek• 1•·-----..,...-----
aeltlrlz, ·-mm ı"6hltn htla .. 
taakk le Wl• tdane wardw ... 

77 - Onlar, o hnmlık ebnlf 
ise ondan ewel kardefi clıe bar
ml1k etmftti. Yum ceıırabt bi
l.iade slzledi, onlara iôar •baıe-
41. K.cli keildine Iİ& ftlanl• 

1as.. ...,.,. 
..,. _ ... t 

4eba f.elaa bir meYkid...._ Mılıılt ••---:~~~---=-~~~~,. 

beyan ettik!~ 



Balıkyağı içemiyenlere: 
e A 

Bu gece: Şebzadebatı HiLAL sinemasında Bu geca 
1932 senesi serbest güreş müsabakalan 
kem1Ji ciddiyet va ha1ac1nla davam etmektedir. 

MGaabakada blrincillti kazanan (BULGARYELI ARiF) Ea:rncli (HIM· 
MET) (Uzunköprülü HÜSEYiN) ve (Gebzeli ALI) pehlivanlar aruında 
ciddi ve iddiah m6aabalıı:a J•palıu:ağı gibi ayrıca 3 çift diğer pehllnn• 
lar araaanda da yeııiltineeye kadar müsabaka olaca!<br. Memlekelimlz" 
de bulunan d:;er pehllnnlaran i11bu müaabakaya iştirakleri ıerbcattil'. 
Slnemada artist 1\UL TON SILS tarafından dahiye ıurette temıll edilen 
(iDAMDAN KURTULMUŞ) 1eılf, ı8ılil, şarkıh muazıam film lrae 
~dilecektir. Komik tehir DUMBULLU ISMAIL Efendi ve heyeti tarafın .. 
dan iki oyun birden (ZÜÔıÜRTLER) (OBUR iMAM) mfllt komedileri 
AN AST AS BALE HEYETi renl varyete n\1tnaraları t•nt6deriıı millt 
rakı.. danı aolo, dOeto ve kuarteto!arı. 

Duhuliye 25 Kuruttur. 

SON POSTA. 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
.. ;wa• •ı+w :w a • 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıkl m Mütehassısı 

Sirkeci, Mur~diye caddesi 

No 35. Saat. 2 .. 6 
•ıa• & ms 

Devren sablık dükkan 
Divanyolunda 174 numaralı 

UltüncU vo kırtasiyeci dükkana 
satılıktır. Fazla taf,iUU için 
sahtbine mUracaaL 

p A B A n iZ 1 n 
Kıymatini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceiinlze, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yilı kuruf vererek bir Aşçıbaşı kitabi 
alınız. tatb, tatlı yiyeceklerinizi yeyinl&. 

TOrk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

Öksürenlere: KATRAN HA K-K 1 
EMNİYET SANDIGI 
MÜDÜRLÜCÜNDEN:l~-·~f-•s~-·~-~_s_~_d~-~-"-h1_~~1-~~1 

EKREM 
l.t. 6 ınea hukuk mabkemMiadeaı 

Fatih çar .. mbada Ltpanakça arlUI 

18 No. da Belldı hHua tarafaadea 
kocaal olup balen lkametgilunıa 
me~hul olduğu tahldkatla anlat ılaa 
HGclayı Ef. aleyblna açmıf olclu ... 
botanma danaı tahklkab nrllea 
karar idarellinde gıyaben len ediJ .. 
cetinden yeymQ tahkikat olarak 
tayin edilen ıs • 2 • 932 pazarteıl 
ıana 1aat 14 te latanbul 6 ıııca hu-

ll•h.mm.. her• 
kıymeti No. 

1280 130 

M.b••ah• claa ve anUe mevki 
n mllftemllitı 

Silleymaniyede Samanviranevvel mahalle· 
sinde atik D6kmeci!er ve cedit Dökm~ 
eller ve Fuatpaşa ıokağında eski 12 
mükerrer 12 vo yeni 103 • 18 numaralı 

0.rçlaowa 
laıal 

maadllkkln bir hanenin tamamı. Ziver C:: ~!'.di. 
Boğuiçinde Yenik&y Mollaçelebi mahalle-
sinde atik C..miişerif cedit Dere sokağında 

672 

eski 16 ve yeni 8 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mehmet Efendi. 

" 
1752 Boğaziçinde Büyükdere mahallesinde 

ispanya ve Keriko soka:mda atik 16 ve 
cedit 30 .. 23 numarah tahtında d:ikkaw 
mUştemil bir hanenin tamamı. Madam Evantİ} a. 

1875 2583 Yedikulcde Mirahurilyasbey ma.ballesiude 
Narlıkapı çeşmesi sokağında :ttik İ7 cedit 
29 numarah maabahçe bir hanenin tama· 
mı. ŞeYkiye ve Fatma Nadiye H.lar ile Şerefettin 8. 

5360 2676 Vefada Mollabüsrev mahaltesiude Kirazlı· 
meJçit sokağında atik 22-22 ve cedit 24-26 
numaralı iki hanenin tamamı Kemalettin ve Melınu~t 

Salihattin Beyler 

6036 3984 

t'3l7 4393 

Kartal civarında Yayalar karyesinde Dere· 
başı mevkiincle 1 numarala müşterek sa
nıanhğa havi bir hanenin tamamı. 
Hntnpkapısında Hocahamza mahallesinde 
Kemeralb sokağ nda atik 5 cedit 5 nu-
maralı bir hanenin tamamı. 

F ethiyede KAti pmuslahattiıı mahallesindo 
atik Toprak cedit Medı·ese sokağmda eski 
43-43--43-43 mlikerrer ve cedit 17 numa· 

Hakkı B. 

Hadiye H. 

ralı maab&hçe bir hanenin tamamı. Demir Hilmi Ef. 

23t 7471 Boğazlçinde Bebekte atik Hamamcılmyu 
cedit Yeni 10kakta eski 1 ve yeni J 2·9 
numaralı maabahçe köşkün ve ahıruı ta
mamı. 

205 8825 Boğaziçinde Kanlıca mahallesinde Çubuk
lu caddesinde atik 24 :nükerrer 24 mü-
kerrer 24 mükerrer 24 mükerrer cedit 2-
2·2·2· 1-2-3 numaralı tahlmcla iiç diikkaıu 
müştemil bir banen~n tamamı 

628 8926 Bo~aziçinde Sa~ıyer mahallesinde atik Ata 
Bey cedit Türbe sokağında atik 3 cedit 

Cevat Bey 

Abdi Bey 

31 numaralı maabahçe bir h :menin tamamL Hayriye H. 

330 9058 Uzunçarşıda Samanviransan1 mahaliesinde 
Uzunçarşı caddesinde atik 3 n mttkerrer 
ve cedit 1 numaralı ve 333 ve 331 numa
rala dükkinların 23 zira terbiinde havala· 
rıru müştemil bir hanenin httnamı. Yt1suf Kemal B. 

1360 0094 KarngUmrükte Dervişali mahaHi:sinde 
Taşmektep sokağında alik 9 ıuükerrc:r ve Ahmet 
cedit 8 - 10 numaralı bir haoenin tamamı. Şükrü Ef. 

8000 9103 Yeniköyde Güzelcealipa. a mahallesinde 
Üçyolağzı sokağında atik 14 • 54 - 55 ve 
yeni 1 l • 11 - 1 - l l nul!larah bağ ve 
maaabır b::ıhçıvan odasının tamamı. Osınan Ağa. 

4905 9t63 Gedikpaşada Esirkemal m:ıhallesinde Ti-
yatro caddesinde eski 23 mükerrer ve yeni 
8 numaralı bir hanenin tamamı: Mehmet Sedat Bey. 

2486 9345 Rumelihisannda Alitodak mahallesinde 
Çeşme sokağmda eski 0,9 mükerrer ve 
yeni 19,21 numnralı maahane bir f.rmın 
tamamı. Bilesale ve bilvekale Cemile Hanım. 

Yukarda ikraz numaralan yazıla eml.a ,dn vadesi hitamında bor
cmı &denmemesi basebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldığ:ndan 
talip olanlann ve fazla. tafsilat .almak istiyenlerin Sandık Sabf Amir
lij-ine: müracaat eylemeleri lilzum11 ilin ol1Dur. 

PiYANGOSU 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 
50,000 numara kamilen ikramiye 

veyahut amorti kazanacaktır. 

1. ci keşide 11 Şubat 1932 

Büyük ikramive 30,000 
LIRAD1R. 

Biletler satılmaktadır. 
,. - - ;ft >-. ~l'.·>i: .""-: ..... - ·-c:.mı:..,. - . .,.,_... "">F -4., ,., '· > .. ~, ~..!.:«"~."1'. > ... -~~~ .. ~ M..,..;·hı i, .• ,., .. ·' ·- ..... ...... . .~ ··~ , ·\.. :.., .- ı.-..r .6< .,, 

Faideli ·bir ilan 
Son defa olarnk 
ve on beş gtine 

mahsus 
Licarctbanemiz 

8 taksitte 
Kürk 

Mantolar 

m111&rBeda:1ada11 15,000 tira--
Oıkiidarda l.kele civarında 

Rom" bankasının deposilo Ruı 
Ga:ı Şirketi arasındaki bilyük 
kavıkhane vo ga:ıı;lno müteaddit 
odalar.le yal012 enkazı parasına 

aatıhyor. 15,0()0 liralık araıiı~ 
alana bedava kalıyor. 

-mi> 3 fubatta D6rdiloc0 icrada --· 

Muhterem 

Ankara halkına müjde 
Ankara Tel Gaı fttiHllnd~I 

Şeyh zade Kamil 
mahtunılan 

catmaktadır. Ank1ra tube•• 

Mahmut Paşa, Büyük kumaş mağazası 
l{u k U H 

1 Şubat 932 tarihinden itib:mın Ad· 
I' Ç an tiye Saravı a.raaında Genç ağa apartma· 

B E Y K O Tel nı albnflakl reni matnzaya naklotmlttlr· 
21685 Merkezi bulunan lııtan bulda Sultanhama• 

m111Jald mıjıısaunda en ,Okaek deaen· 
• - !erdeki kuma,.arı Ankara tuhe. "ad• de 

D IKKA T bulı:ıbilecek•lını.. Kum:ttları .arif ve fi· 

n 
atittr rekabet kabul etmlyecek derecede 

- ehvendir, Muhterem Ankara halkının bu 
Het ilaç mOeuir dea-ıldir. defa mağ'aıı.amm tetrlflerl kendi men· 
Her ilana inıınınayına&. ~!!!!!!'_fa~ı lktsuaıodandız. g lı:ı 

ı GLANDOKRATİN 
Meşhur Prof. Brown SP.quart 

ve Steinah'm keşfidir ve terkibi 
HORMON ve leıitindir, uzviyetten 
ahnmı:ıiır. 

ADEMi iKTiDARA BEL 
GEVSEKLIGINE VE ZAFI-, 

YETi UfiiUMiYEYE 
luu11 kat'i yegiln• devııdır, erkek k dıo 
farkı yoktur. Her et:unode buluAur, Ku· 
tuııu 200 kuruştur. 

Umumt deposu. lstaııbnlda ZAMAN 
ecıa depo•udur,. 

Dr BEYLERE te•lrlııJ tecrtibıı lc;hı 
• l luatıa makbu mu· 

kabilinde mMC!•'"tll 111.,. , . 

!stanbul Etibba Muhadenet 
ve Teavün Cemiyetinden: 

3 Şubat Çarşamba günü saat 
17 de Tokatlıyan oteJinde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Refik Beyefendinin şere· 
fine bir çay ziyafeti vetilecektir. · 
AzanJD leirifleri rica oluoaar. 

kuk dairealnde mumaileyh Hlld&J1 
Efendinin hazar buluama11 Ye1a bir 
vekll rönderme•İ bu!unmadatı Ye 

vekil dahi yollamadıfl takdirde ba 
baptaki tahkikatın flyftben icra 

edilecetl bWnmek here keyfiyet 
iliıı olunur. 

Cdt Ye ıı:Ohrevl baatalald.ar Miltohua• 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

l.tanbul emrazı ziibrniye 
diıpanseri Sertabibl 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaş1sında No. 71 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Hediye hanımın Seniha hanım 
ile şayian mutasarrıf olduklan 

Boyacıköy Paşa mahallesinde ki
in atik 51 cedit 75 No. lu ve 
zemin kah çini döşeli taşlak ve 
bir uşak odası bir odunluk muh
taca tamir bir heli bir gusulha· 
ne ve birinci katta zemini çini 
ve kısmen tahta döşeli koridor 
iki oda bir mutfak bir heli ikin
ci katta üçü büyllk biri ktıçlik 
dört oda bir heli bir sofa ve 
bilyük bahçeyi havi ve Gç bin 
lira kıymetinde bir bap hane 
6 • 3 • 932 tarihine mlisadif pazar 
günü saat 15 raddelerinde açık 
arhrma ile bilmüzayede aatıl _. 
cağından talip olanların ve fazla 
malumat almak istiyenlerin yev• 
mil saati mezkCirda kıymeti mu
hammenesinin yüzde oncı nispe
tinde pey akçesini müstaslıiben 
Beşiktaş icra dairesinin 931_-2532 
No. lu dosyasına müracaatleri 
i1An olunur. 

Yevmi, Slıasl, HuaJiı •• H•l.c 
gazeteıl 

idare . lstanbul ı Eıkl Zaptiye 
· Çatalçefm• aokal• 2S 

Telefon latan bul • 20201 
Po'ta klltuıuı iatanbul • 741 
Telıuf: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 19 

lSO ,. 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
1 •• 

27c>i> Kr~ 
1400 " 
600 ., 
300 .. 

Gelen evrak ısri yerilmez. 
lıanlardan mes'uliyet ahnmaz. 

1 
Cevap için mektuplara 6 kurutlulc 

pul illveal lizaın dır. 
Adres deti,tir Hın .. i (2i>) kur111tJr. 

Soll Poıta Matl>aHı 

Salalpaıttlı Ali &Uu • .., :ı·'i~ Raııp 

N..,.,a& lllütl ı S.U. Raw 


