
.. 

.. 

, . 
• J, .. 

·:~ .-~ . . ..... ~ 
. :...' ... · .... 

, 
r:: ;;;·. . . ~ , .. ... . . '. , . \; 

ıı::=:-.cm11=-:m::::::=::~==ı===================== -=== -.......__ Ya:ıı •~ıerl telefocuı f.tanlıul _ 20203 ÇARŞAMBA - 2 KlnunueYYel 1931 idare fılerl tel.W.aı l•tanbul - 20203 Fiab 5 kunq 
S~e 2 - No:~4~8~7===--=~:::~:::;:::::~~=====:~~=====~==~==::~~__,-:===s:=~==:==::::::==:~~~=-~==--:'--~::::::::::::-----::~~--

Dün Maaş Verilirken 1 
azı Tereddütler Çıkb 

Bu T ererldüt Hazine Lehine Halledilirse 
Bir Milyon Lira Kazanç Var.v .. 

duğunu yazmıştık. Bu tebhg uze· 
rine dün kinunuevvel aylıklarının 

Defterdar Şefik Beg 
f ktısadi Buhran Vergisi K~u· 

nunun evvelki akşam Meclıste 
kabul edilir edilmez tebliğ olun-

e 
Piyasada Hakim 

İşi Başarmak 

verilmesi~e başlanmıf ve bir kı· 
sım dairelerde maaşlar datıtıl· 
mııbr. Kanun mucibince aylıklar, 
yeni vergi kesildikten sonra ve· 
rilmektedir. Yalnız Defterdarlık, 
yeni kanundaki hadlerin tefriki 
husuıunda tereddilde düşmüştür. 

Meseli (200) lira maaş alan 
bir memurdan ilk bakışta ( 19) 
lira (68) kuruş vergi kesilmek 
lbımdır. Fakat diğer bir tefsire 
göre hu verginin (19) lira (84) 
kuruş tutması icap etmektedir ki 
bu fark hazine lehine olarak se
nede bir milyon lira kadar bir 
kazanç tutacaktır. 

Defterdarlık bu nokta hak· 
kında Maliye Vekiletinden izahat 
istemiştir. Gelen cevap hazine 
lehine çıkarsa fazla verilen para· 
lar önümüzdeki ay mahsuben 
geri alınacaktır. 

(Onama 11 inci sayfada) 

• 
Si 

abirr? 
Kanaate Göre Bu 

Çok Güçtür 

v . "'b t halkın da zararına olmamalıdır 
ı erlı mallara rag e · 'hb - · 

t d w teşebbUslerı ı arı uzerıne tet-
thalabn tahdic:'inden ogan kik d ktı'r 

'lı · . · b · e ece . k bkara mani olmak içın yenı. ~r Mahkemeler ihtiklr yapılıp 
anun ile tedbir alınacağı habennın ılmadıgv ını tetkik için ehli 

rtıevd l • bir alaka yap k ı an a ması, umumı . hibreye müracaat edece lerdir. 
~Yandır~ıuştır. D ün bu . münase· Ehli hibre ya Ticaret Odası 
ketle pıyasada birçok ~ımselerle. veyahut ta ayni emtiayı satan 
<>nuştuk. Vardığımız netıce şudur. tüccar olacaktır. 
. Bazı kimseler tüccar mal ge- Ticaret Odalarmın meseleyi 
~renıediği ve getirmek için kr~dl tetkik edip mahkemelere cevap 
~lamadığı için piyasada fıat vermeleri bayii zamana muhtaçhr. 

Y~kselnıesinin t abii olduğunu A i emtiayı satan tüccarın 
8t 0Y!eınekte ve şuun ilavo etmek· hl~ hibreliğine gelince, onlar da 
edırlc . e ı l' ki d' r. lht'kAr olmadığım söy ıyece er ır. 
rıld;an:edelim ki bir kanun çıka· ı lhtikarla mllcadele Ticaret 
ltıak .v~ muhtekirleri cezal~ndır· Müdürlüklerine havale edilse 
" ıçıu mahkemelere salahiyet d aflı ve teşkilita muh-
" ttildi. Malı rnmeıer bu davalan bu ba' ~asr lur Piyasanın kon· 
, a nıu . . . taç ır ış o . •e ştcrılerin şikayeti Uzenne. ve ihtik!rın şurada veya 
L Ya her hangi alakadar makamın trolü, 

11 1 1 ••rfada ) 
~Olltroltı . . d ., 'htik•- ( Devamı ne ııetıcesı var ıgı ı ..-

Bulgar 
Mısa/ırlerimiz 
Başvekil M. Muşanof Ve 
Maiyeti Bu Sabah Ankarada 

Tezahüratla Karşılandı 

Misafirimiz Bulgaristan Başve
kili M. Muşa .uf re refikalarını 
Ye maiyette bulunan diğer Bulgar 
ricalini şehrimize getiren Balkan 
ek.presi dün öğle üzeri Sirkeciye 
gelmiştir. 

Misafirler istuiyonda Vali, 
Polis MüdürD, Merkez Kumanda
nı Kaymakamlar ve diğer Hü· 
kftmet ricali , Bulgar Sefiri M. 
Pa•lof tarafından istikbal edil
mişler, ayrıca bir f!l~f~eze a.sk~
rimiz de selam resmım ıfa etmışbr. 

Misafirler trenden inince oto
mobillerle Perapalasa gitmişler, 
biraz sonra B~şvekil M. Muşano~ 
Vili et konagına gelerek V nlı 
Mu.Jttin Beye ziyaret iadesinde 
bulunmuş, Kolordu Kumandanlı
ğına da bir ka~t bırakf!lışb!. Mi
safirimiz bu ııyaretlen müteakıp 
Vali tarafından şereflarine verilen 
öğle ziyafetinde . hazı.r ~ulunmuş
tur. M. Muşanof ıle bırlıkte gelen 
Bulgar meb'usları şunlardır : 

Mütekait Ceneral Sava Sa
vof, M. Zabariyef, M. Panayotof, 
Pr. Stoyanof, M. Sineonof, M. 
Din of, M. Kalenderof. 

Ayrıca Bulgar Ajansı Umum 
MUdürü M. Popof, Hariciye Ne· 
ureti Bat katibi M. Dançef, 
BaşvekAlet Umum Kitibl M. 
Şumkof. Zora gazetesi muharriri 
M. Kupenkof, Utro gazetesi 
başmuharriri M. ! an.ef te Bulgar 
Başvekilinin maıyetınde bulun· 
maktadırlar. 

Misafirlerimiz dün akşam altı 
buçukta Tophane nbtn~undan hu
susi bir istimbotla yedıde kall,-.n 
hususi trenle Ankaraya hareket 

etmişlerdir • 

Ankarada Tezahürat 
Ankara, 2 ( Huauıi) - Bu ıa· 

bah gelen h~ıuıt ~r~nle Bulgar 
Devlet ricalı şebnmıze muvasa· 
lat ettiler. f stasiyonda kesif bir 
halk tabakası nrdı. Başvekil Pa
şa ile Hariciye Vekili ve diğer 
Hükümet Erkim misafirleri istik
bal ettiler. Misafirlerimiz Ankara 
Palasa indiler. Gazi Haıretleri 
Pazar günü M. Muıanofu kabul 
buyuracaklardır • 

Salda: A1. Maşanof ue Vali Muhiddin Beg 
Yukarıda: Misafirler istasigonda, Aşağıda: 

Vilagetin öğle :ı.igafetinde 

mumi arbe Al 
Tak.bat Şayiası 

Kahire ( Elbelağ) gazetesi yazıyor: 
Türk hükumeti, harbıumuınide Ticaret nazırlığı yapan Ahmet Nesimi 

Beyle diğer arkadaşlarının muhakemeleri için Büyük Millet Meclisine 
bir teklif yapacaktır. 

Bu tekl:f, umuml harpte, bUyUk bir buhran Ye ihtikAra sebep 
olan Ticaret kararname ve talimatnamele~inin doğurduğu neticeden 
ilham almakdadır. 

Son Posla - Bu haberin sıhhatini tahkik etmek mümkün olmamışhr. 
~~~---------·-..----------~~~ 

932 Bütçesinde Yeni Tasarruflar 
Ankara, 2 (Hususi)- Halk Fırkası (932) Devlet bütçesi üzerinde 

yakında tetkikata başlıyacaktır. Bu tetkikat yeni tasarruf imkAnları 
olup olmadığı cihetlerine matuftur. 

Buğday, Arpa 
Yunanistan Gümrük 

Vergisi Almıyacak 

Atina 1 (Hususi) - Meb'usan 

meclisi gümrük meselesi etrafında 

mllzakerede bulundu. Burnda bir 
çok uzun münakaşa ve gfirültüden 

sonra hariçten getirilecek buğday 
ve arpadan gümrük resmi alınma· 
masına karar verildi. 

Faik Sabri Bey 
Gazi Mektebi Müdürü 
Vekalet Emrine Alındı 

Ankara, 2 (Hususi) - Gazi 
Muallim Mel"tebi Müdürü coğraf
yacı Faik Sabri Bey Vekalet 
emrine alınmıştır. Bu kararın s~ 
bebi bazı usulsllz hareket ve 
sarfiyat olduğu söylenmektedir. 
Ayrıca tahkikat yapılması ihti
mali de vardır. 

Son Haberler ] 

Erkek - Gazetede sadra tifa bir haber Yar mı? 
Kadıa - Marlen Ditrih'ia ıon filn • harika imiı. 

.. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi 

Yeni Vergi Ve 
İrat Sahipleri 

Aylık ve ücretle çahıantar 
dünden itibaren yeni bir ver• 
giye tabi tutuldular. Fakat 
irat 1abipleri bu vergiden 
azade kaldı. Bu vaziyeti hal-
km dilile anlatıyoruz: 

All Rıza B. (Yeni han 15) 

- İktısadi buhran vergisini 
bugün den itibaren bütün me
murlarla ücretleli işçiler ver
miye başlayacaklar. Memurları
mız ve ~çiJerimiz bütçeyi düzelt
mek gibi temiz bir endişe ile 
bu vergiyi seve seve verecekler, 
hayabn fU pahalı zamanında ek
meklerinden fedakarlık yapacak· 
lar. Bu ulvi fedaklrhk ve feragat 
karşısında irat sahiplerimiz, 
zenginlerimiz ve bfiyük tüccar
mıza da büyük bir iş düşüyor: in
saf .. Mesken kiralarmı biraz in
dirsinler. Şimdilik ben bunlardan 
vergi alınması taraftan değilim. 

* Cemal B. (Fatih Kıztaşa 34) 

- Buhran vergisi kabul edil-
di. Buna birşey diyemeyiz. Ayni 
zamanda da hayat kesilen vergi 
nisbetinde pahalılaştı, ihtikar haş
ladı. Şimdi bu fedekar znmre 
verdikleri vergi kadar da hayat 
bahalılığına bir hisse ayırmak 
mecburiyetinde kalacaklan için 
Tergileri katmerili olacak. Şimdi 
hükumete bir iş düşüyor. ihtikarla 
şiddetle mücadele etmeli ve her 
şeyin fiahnı bu kanundan evvel
ki haline indirmeli, ayni zamanda 
da mesken kiralarının indirilmesi 
için yeni bir kanun yapmalıdır. 

" Hüseyin B. Ali Rıza paıa yokvıu 71 

- Bu vergi müteaddit iradı 
bulunan zenginlere de teşmil edil
melididir. lstanbulun nüfusu 
( 1,200,000 ) den (600000) bi
ne indiği ve her sene 
yüzlece aparbman yapıldığı halde 
mesken kiralarında hiçbir tenez
zül yoktur. Bugün apartıman ve 
ev sahibi olmak kadar kazançlı 
birer~ iş yoktur. Apartımanlarımn 
bir odasında kira ile oturan işçi 
ve memurlardan vergi kesilirken 
bunlan istisna etmek adalet 
mefhumile hiç telif edilemez. 

« 
Kutsl B. (Çatladıkap1 33) 

- Vergi irat sahiplerile mü
teahhitlerden de kesilmelidir. 
Geçen sene emlak vergisi indi
rildiği zaman memur maaşlarına 
zam yapılmamıştı. Buna rağmen 
bugün memurlar ve işçiler feda· 
karlık yapmışlardir. Emlak ver
gisi indi diye emlak sahipleri 
kiralarından bir santim bile in
dirmediler. Binaenaleyh bunlar
dan memurların verdiği verginin 
ik~ hatta beş misli bir vergi al
malıdır. 

AFYON 
Çin Harbi 
Fiatleri 
Yükseltiyor 

Dün ihracat ofime gelen mll· 
him bir haber, afyon piyasasın
da büyük bir hararetle karşılaş
mıştır. Budapeşte kon.soloswnuzun 
gönderdiği bu haberin esa11 
tudur: 

"Afyon piyasası yakında ·yük· 
selecektir. Çünki Çin-Japon ihti
lAfı münasebetile Çinden Avrn
paya Afyon gelmemektedir. Bu· 
na nazan dikkate alan bir 
Macar taciri piyasada mevcut 
bütün afyonlan sabn almıştır •• 

Bu haber üzerine şehrimizde
ki bazi afyon tacirleri ihracat 
ofisine giderek yeni tafsilit 
istemişlerdir .. 

Dün borsada afyon (825-690) 
kuruş arasında satılmışbr. 

Dahiliye Vekilinin Nutku 
Urfamn kazalarından olan 

Suruçtan bildirildiğine göre, Da
hiliye Vekili o ha valide tetkika· 
tına devam etmektedir. Vekil Bey 
cenup hududumuzdaki (Jandarma 
Ahmedin) abidesi önünde bir 
nutuk söylemiş, memleket asayiş 
ve müdafaası uğurunda ıelıit 
olanlan selamlamıştır. 

Balkan yat 
Maçların Haziranda 
Yapılacağı Bildirildi 

Dün Federasyona, Belgratta 
yapılacak olan Balkan Olimpi

yadı hakkında bir telgraf gel
miştir. Bu telgrafta, Balkan Ko
mitesince maçlann haziranda 

yapılması takarrür ettiği bildi
rilmiştir. Bu maçlara Galatasaray

F ener takımı da iştirak edecek

tir. Maçlar iki sene evvel Bel

gratta yaptlan büyük statta ya

pılacaktır. 

Ankaradaki Gazeteciler 
Ankaradaki gueteclJer birliğinden 

istifalar tevali etmektedir. Evvelki 

gün bütün latanbul ve İzmir gaze

teleri muhabirleri birlikten çekilmiş. 

ler. Dün de iafendiyar ve Kerim 

Ömer Beyler istifa etmiflerdir. 

Bir Gazel~ Tatil Edildi 
Rumce ( Apoynmatinl ) gazetesi, 

vaziyeti yeni matbuat kanununa uy
madığmdan Vilayetin emrile tatil 
edilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

1 İki Tarihi Avize 1 
, Bir Musevi Tellal Bunlan D .. C" .,_ 

Bir Facia 
Yok Etmek istemiş · un ratırıle 
Dlln Üçüncü Ceza Mahkeme

sinde çok mühim bir emniyeti 
suiistimal davasına bakılmıştır. 
Davanın esası şudur: Hatice H. 
isminde biri Muiz lskinazi ismin
de bir tellala, satılmak üzere iki 
avize veriyor. Avizelerin tarihi 
kıymetleri vardır. 

Luiz Efendi bunlara ( 7 ) bin 
lira kıymet biçiyor. Fakat bazı 
işten anhyan kimseler de bu kıy
meti (20) bin liraya kadar çıka· 
nyorlar. Bunun iizerine Muiz 
Efendi kendisine avize falan 
teslim edilmediğini söylüyor. Ta
bii Hatice Hanım da mahkeme
ye gidiyor. 

Dünkü celsede Muiz Efendi 
zabıtada inkar etmesine rağmen 
avizelerin kendisinde olduğunu 
söylemiştir. Bunun üzerine zabı
taya sahte beyanatta bulunmak 
noktasındnda takibat yapılmasına 
karar verilmiş, muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

Defterdarlığın T e
lef onları Kesildi 
Defterdarlığm telefon tahsi

sab bittiği için bir haftadanbui 
gerek Defterdar Beyin, gerekse 
buraya merbut şubelerin tele
fonları kesilmiştir. Defterdarlık 
Maliye Vekaletine müracaat ede· 
rek yeniden telefon tahsisab 
istemiş, fakat Vekalet bu talebi 
kabul etmemiş ve muhaberenin 
telgrafla teminini bildirmiştir. 

Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünün gençle

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir ve 
bundan dolayı kimler mes'uldür? 

" Son Posta " memleketi
mizin maruf kimseleri ara~ın
da bu mevzu etrafında mühim 
bir anket açmıştır. 

Sorduğumuz sualler şun
lardır; 

1 - Bugünün kızlarında 
ne kusur buluyorsunuz? 

2 - Gençlerde ne lrusuJ' 
buluyorsunuz ? 

3 - Ebeveyinde çocukları
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızların evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar mısınız ? 

5 - Kızlar için en muvafık 
meslek hangisidir 1 

Bu suallere topladığımız 
cevapları bir iki güne kadar 
neşre başlıyoruz. 

Bir Çocuk Yandı 
F atibte Sofular caddesinde 

oturan Yusuf Efendinin zevcesi 
Hatice Hanım, bir buçuk yaşın
daki kızı Şükranı odada su 
almak için dışarı çıkmışbr. 

Şükran odada dolaşmakta 
iken mangalın üzerine düşmüş, 
ve elbiseleri tutuşmuştur. Çocu
ğun feryadı üzerine yetişen 
Hatice Hanım yavrusunu ate~ler 
içinde bulmuş, soğuk kanlılığım 
muhafaza ederek eline geçirdiği 
battaniyeyi çocuk üzerine atmış 
ve alevleri söndürmüştür. Fakat 
vücudunun birçok yerlerinden 
yanan çocuk bira.ı sonra öl
müştür. 

Üzümlerimiz Ve Hatanda 
Holanda hükfımeti Türk üzüm

lerinden aldığı ithalat resmini 
yüzde sekizden yüzde ona çıkar
mışbr. 

işten El Çektirildi 
Emirgan Maliye şubesi tahsil 

memuru Emin Bey hakkında bir 
ihtilas meselesinden dolayı Ma
liye müfettişleri tarahndan tah
kikat yapılmakta idi. Tahlcikat 
dün bitmiş ve Emin Beye işten el 
çektirilmiştir. 

Et Meselesi 
Belediyedeki Komsiyon 
Narh Koymak Fikrindedir 

Belediyede Et Komsiyonunun 
bu gıda maddesinin ucuzlablması 
için narh koymak fikrinde oldu· 

ğu tahmin edilmiktedir. Komosi

yon cumartesi günü kat'i kara

rını verecektir. Bu arada Mez
bahada alınan vergilerin de 
kısmen azalblacağı ve bu sebep
le varidattan ( l 00) bin lira ka
dar eksileceği söylenmektedir. 

Asliyede Bir Tayin 
Ankara Müddeiumumi mua• 

'rinlerinden Sabri Bey ( 4 ) bin 
kuruş maaşla l.stanbul Sulh Ha
kimliğine tayin edilmiştir. 

Denizde Bir Müsademe 
DiiD Selimiye açıklarmda bir 

Yunan gemisi, Türk bandıralı (G~y
ve) Yapuruna çarplDIŞy ikiside hafif
çe hasara uğramıştır. Karadenizden 

gelen bir ftalyan vapuru da Boğazda 
karaya oturmuş.tur. 

Kanunuevvel 2 

Günün Tarihi 

Gümrük İşleri 
Düzelemiyor 

DOn gümrükler bazı tebligat bek• 
lediti için öğleye kadar beyanna•• 
nrilememif, bu da büyük bir k.ır 
balık do~rmuştur. Öğleden ıoııt• 
beklenen tebJig gelmiş ve te•ıl•t 
batlamıştl1'. 

Şimdi tilccar ıundan şiklff* 
ediyor: 

Tetrlniaani li•tesinde henüı: veıU' 
memif mal vardır. Halbuki kanllll": 
evnl listesine ba.ylanmıştır. Evvel~ 
liateye ait malları n beyannameler 
gümrükte duruyor. Dün bu husuıt• 
Maliye Müfettitlerino tikayetle' 
yapıl1111Jtır. 

Endişeli bir vaziyette buluna19 

bir 1m1f ta mütu!:.hitle-rdir. Bofı' 
getirecekleri mallar kadar harice Jı 
mal çıkarmak mecburiyetinde &..ıo
nuyorlar. Bu noktadan müteahhitı.f 
milfkıll vaziyettedirler. 

Nüfus Müdürü Geldi 
Dahiliye VekiJeti Nüfus UasaaO' 

MDdürü Akıl Bey dün ıehriJ1Jb• 
•elmittir. 

DarUlfUnunun (slAhı 
Ankara, 2 - Darülfünunun ıaJ.td 

için l.riçre profesörlerinden M. fb1' 
De bet aylık bir mukavele yapıl• 
maktachr. 

Adliye 
Vekalet 

Müsteşarı 
Emrinde 

Ankaradan gelen bir habere g8t' 
Adliye Müsteşara Ferit Bey Vekalet 
emrine alınmıştır. Bir nevi al~ 
demek olan bu kararın hakiki Hbebl 
malüm olmamakla beraber geçeli 
fırka grupu içtimaındaki münak~•· 
ların tabii bir neticesi olduğu 4' 
aöylenoıektedir. 

Lik Ve Şilt Maçları 
l.tanbul Futbol Heyetinden: 
4.12-931 cuma günü icra edil•ceJI 

ilk maçları: 
Takaim Stadyomunda: Vefa .. ft' 

nerbahçe (ikinci) sıaat 10, Galata••• 
ray - Haliç (şilt) ,, 11,15, f eııel" 
bahçe • Beşiktaş h i lt) saat 13, Vefıır'] 
EyOp (4ilt) saat 14,45, ikinci kDııı' 
Kadıköy Fenerbahçe &ahaaında ToJf 
kapı - Hilil aaat 11 

Belgrat Sefiri 
Belgrat Sefiri Haydar B. dlO 

akpm Belgrada bareket etmiştit' 

Üç Avlıklar 
Y anndan itibaren Şubelet" 
de Verilmiye E aşlanacal' 

Mütekait, dul, yetim ve ro•" 
lUilerin üç aylıkları yarından ~ 
haren geçen üç aylıkların ve~ 
diği yerlerde ve ayni ııralat' 
göre dağıblmaya başlauacaktır• 

Yeni vergi kanunu mucibi-" 
eski mütekaitlerden vergi alıtr 
mıyacakbr. 

lngiliz Düşüyor 
İngiliz lirası sukut vaziyetİ~ıl; 

devam ediyor. Diln boraada iaterh:, 
( 693 ) buÇlJk kuruşta açılaı•f 
( 690 ) kuruşta kapanmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Tembel Adanı 

1 : f şsiz ve tembel adam - Hasan 
Bey... işsizlik canıma tak dedi amma 
tembellik te ho uma 'diyor. 

2 : Hasan Bey. - Dur ben sana bir 
kağıt yazayım, bir tüc=ar ahpabım var, 
ona git te sana iş versin. 

3 = lşsiz •e tembel adam - Hasan 
Bey, o tikcıra gittim, Allah belasını 
versin, çok münasebetsiz herifmiş. 

4: Hasan 
işsiz 

Bey. - Neden yah
07 ı'1 

" Yarından itibarell 
çahş 1" demez mi ? 



SON P SOTA 

Hergün (Son PQslanınResimliMakalesi * lktısadiBuhranKarşısında 

Başkaları 
Nasıl 
Görüyorlar? 

Londrada çıkan Daily Mail gaze
teai, lngilterde buhran münaaebetile 
•on alınan tedbirler hakkında yazdı
tı bir bafmakalede diyor ki : 

"Son haftaların vergi tahsilA
b, bütçenin tevazünil arı:u edil
diği takdirde, daha şiddetli ted
birler almak lizımgeldiğini gös
termiştir. 

Son zamanlarda vergi tahsi
lat. artacağına azalmış, arttırılan 
vergiler, varidatı tezyit edeceğine 
tenkis etmiştir. Bira vergisi, ev-
velce biradan temin edilen va
ridatın azalmasını intaç etmiştir. 

iç Bade güzel Sev var ise aklı şuurun 

Dünya var imiş, ya ki yok olmuş ne umurun 

TELGRAF HABERLER 
• 

Bu misaller de gösteriyor ki, 
hükümet vergi tarhında halkın 
tahammül edebileceği haddin bari- L••••••••••••mımzm-=ı~R•BE:m••~---~a:lmEa•mm••••••• 
cine çıkmıştır. Anlaşılıyor ki, ver- F 1 R T 1 N A e 1 K A ç A K ç 1 L 1 K 
gi tarhında da nihayet bir hudut 
vardır, ve bu hududu aşmamak 
ıazımdır.. ~ Her Tarafta Yeni Tayin Ve Halk fırkasında 

·iktısat Vekili Mustafa Şeref Bey, V.ıyamefler Nakiller Yapıldı Bı·r v · · 
Millet Mecliı inde ithalatın tahdidi n~ ftOm1sgon 
kararı hakkında izahat verirken de- voınuyor Ankara, 1 (Telefonla) - Bodrum Seçı·l' Jı· 
mittir ki : . . nt r müstantikliğine Fethiycden Ali Nihat, Uı 

"Ticaret muahedderı noktaı --- Sandı!dı müstantikliğine lslahiyeden 
Ed. 2 (H ·) Şı"ddet Hüıeyin, Ayvalık M. U. ne Bürhaniye 

nazarından şu nolctayı da nazarı ırne, ususı - -
k

. d w ki d k b l d aza mülazimi Şaban, yerine sabık 
dikkate almak lazımdır ı, 0 a li sogu ar an sonra ar aş 3 1' Ezine aza mulazimi Hüınü, Şarki 
şudur: Şimdi her taraf bembeyazdır. Karaağaç hakimliğine lıukuk hikim-

"Kendilerile ticaret muahede- İzmir, 2 (Hususi) - Evvelki larinden Ömer Lütfi, Gümüşane 
ıi yapmış olup ta müddetleri hi· gün ve dün şiddetli yağmurlar nzalığına sabık Fethiy~ müddei-
t b k d etmekte umumisi Sıth, Safranbolu müd-
am ulmıyara evam yağdı. Geçen seneki gibi bir 

Ol d l ti k ŞI ( Japonya deium_um. iliği.ne Göynük . .m. üdd_ei-
an ev e ere ar feyezan olmasından korkuluyor. Ş -ld ~ umumısı erıf, yerine Seydıkoy mud-

gibi: Son Posta) vazetmiş 0 ugu- İzmir, 2 ( Hususi ) - Birkaç deiuınum is i Mustafa Marı.kirt müs-
nıuz mu·· ddetin hitamına kadar ·ki" · ' d 

Ü ı d. b l k b' d'V · tanl ı ığıne Meslek mektebin en 
lhua'nedede mevcut şeraı"te tema- g n evve ye ı a ı çının ın ıgı O Ç avut, emişgezek nıüddeiumunıi-
ınile riayet etmektir. Yeni bir bir kayık, fırtına tesirile açıklara liğine Meslek mektebinden Selami, 
kararname ihzar ettik diye, bunu sUrüklenip kaybolmuştu. Bunlar Amasya azalı ğına Adana Hukuk ha-
forsmajör addederek mukavele- Foça sahillerinde bulunarak kur- kimi Mustafa Hulusi, Foça azalığına 
l · b 1 l l h sabık Sıvas reisi Hüıeyin Necdet, 
erı ve eyne mi e a itleri tarılmışlardır. Konya azalığına aabık Diyarbekir 
bozmağa bir sebep addetmiye- • müddeiumumisi Ahmet Necati, Gör-
ceğiz. Zaten bu sebebi de tut- B k A düı hı'ikimliğine Sabri, Bııfra ceza 
mıya imkan yoktur.,, u i i telgraftan başka na- hikimliğine Sıva• sulh hakimi 

'f. dolunun birçok yerlerinde tid- Veli, Vezirköprü müddeiumu~ 
Fazıl Ahmet Bey iktısadi detli soğuklar başladığına dair, miliğ'ine Muammer Tevfik, Ankara 

ve buralarda kar yağdığına Sulh Hakimliğine Sürmene M. 
buhranı ıu iki kelime ile hulasa haberler gelmektedir. Bilhassa u. si Lütfi ve Cide M. U. ai Ferruh, 
etmiş. K d . d Ankara azalığı'la M. U. muavini Zeki, 

-"Biltiln fenalık alaturka is- ara enız e yeniden müth~ Izmit M. U. liğine Hukuk meı:unla-
tlhsal ve alafrnnga istihlak et- bir fırtına hüküm sürmiye baş- rınd.ın irfan, Cıh:ınbeyli M, U. Jiğine 

lamıştır. Bu yüzden vapurlar ti- Hulrnktan Mehmet Fuat, Sürmene l\f. 
rnemizdedir.,, l v t Ş h . d u. l iğine Hukuktan Tevfik, Dörtyol 

.............................................................. ınan ara sıgınmış ır. e rımiz e T vf"k ı · hl!.k· ı·,,,· hiki•n liğ "ne e ı ' zmır u ım •a•· Bir Tür!( Banker evvelki gün sabaha karşı başlı- ne Balıkesir hukuk hakimi lsmail 
yan yağmur dün geç vakite Haann, Cide n üddeiumumiliğine sabık 

Almanyada Kaçakçılık kadar de"am etmiş ve dinmiştir. Aziziye M. U. Osman Fethi Aydııı 
Yüzünden Tutulmuş Bununla beraber soğuğun şid- sulh h5ldmliğin.e, Sapancadan Mu-

deti karşısında kar yağması ih- hidd"n Tekirdağ haki mli~ ine, Aydın 
BERLIN .1. - ( A.A. ) - aulh hn' imi Ahnıet, Sapanca lıiikim-

Uyuşturucu maddeler ticareti timalleri çok kuvvetlidir. liğinc, Hendek caza hikimi Sadrettin, 
il
1
e meşgul oldukhuı zannolunan • Dinar hukuk h1kimliğine Dinar M. 
fa Ebouschak isminde bir Türk lzmirde Maç u. muavini Aşır, lı;tanbul ıu]h hakim-

h:ınkeri ile New- York'lu bir ta- liğine, lstanbul M. U. muavinlerincıen 
cır istasiyona muvasalatlarında A il T k y Jb Burhanettin lstanbul .M. U. mua-
t k po OD a ımı 1 a- . rğ· 'sulh hakimi Ahmet 
ı·'Vı i! olunmuşlardır. Ancak va- d f • G ı· Lvıu~tfı·ı , ıneA, kseki M. U. ne hu-
tz: erınde bir-bir şey bulunmamış şın a zmıre e ıvor M 1 old r kuk mezunlarındo.n e lmet Rüştü, 
I uğundan şeriki cürümleri olup İzmir 1 ( Hususi ) _ fzmir Dinar M. u. ne hukuk me:r:unlarındnn 

0 Oladığı araştırılmaktadır. sporcuları, Yılbaşında iki maç {Feridun lstanbul aıa mülôzimliğlne 
ol Haklarında ittihama medar yapmak üzere bir Yunan takı- hukuk ~e.zunlarından Nurettin, An-
h acak birşey zuhur etmese bile mını lzmire davet etmişlerdir. kara icra başmuavinliğine Ankara 

t Udut haricine çıkarılmaları muh- l k · (A il ) '"za mülazimi Muzaffer, Fatsa M. U.ne e l Mil i ategorıye mensup po on ... 
nıe dir. takımı bu daveti kabul ederek fz- hukuk mezunlarından Asaf' Ankara 

O 
M. U. muavinliğine hukuk me:ıunla-

OUglas Fairbanks Romada mire geleceğini bildirmiştir.(Apol- nndnn Edip, A11kar• aza nıülazimli-
R . lon), (Altay) ve ( K.S.K. ) takım- ~ine hukuk mezunların. dan .Nefiac H. 

1) 0nıa, 1 - Sinema artisti 6 dil ı d 
lı ~ugfas F eribanks Romadadır. larile iki maç yapacakbr. ve Bey!er tayin e mış er ır. 

ti;•çre, Almanya, Rusya ve Çini 
'faa~et ettikten sonra zevcesi 
Ctkrtl Pikfortla P ekinde buluşa-

ır. İSTER 
• 
iNAN, İSTER 

Aukarn, 2 ( Hususi ) - Halk 
Fırkası Meclis Grupu dün toplan
dı, müstakil meb'uslardan Rüştü 
Beyin ( Bursa ) fırkaya girmesi 
talebini tetkik ve kabul etti. 
Bundan sonra kaçakçılığın orta
dan kaldırılması hususunda mü
zakereye başlandı ve bu işle 
meşgul olmak üzere on beş kişilik 
bir komisyon teşkil edildi. Ko
misyona intihap edilen aza şun
lardır: 

Mazhar Müfit (Denizli), Refik 
Şevket (Manisa), Faik (Tekirdağ), 
Haydar Reşit (Muş), Hasan Fehmi 
( Gümüşane ), Cemal (Samsun), 
Ra.sih ~ Antalya ), Rahmi (Sıvas), 
Alı Saıp ( Urfa ), Abdülmuttalip 
(Malatya), ismet (Çorum), Tevfik 
Fikret (Konya), Ihsan Paşa (Gi
resun), Refik (Konya), Ali Rıza 
(Mardin) Beyler. 

Komisyon derhal içtima ede
rek mesai programını hazırlamıya 
başladı. 

Emlak Muzayedesi Başladı 
f zmir ( Hususi ) - Ziraat 

Bankası gayrimübadil bonoları 
mukabilinde bir kısım yunan 
emlakini müzayedeye çıkarmıştır. 
Bu münasebetle birçok gayrimU
badiller buraya gelmiştir. 

Tütün Vaziyeti 
Bu Sene 40 Milyon Kilo 

İstihsal Edildi 

İzmir, (Hususi)- Ticaret Oda
srnın verdiği malumata nazaran 
Türkiyenin 931 senesi zarfındaki 
tütün istihsalAtı 40 milyon kilo 
olarak tesbit edilmiştir. 930 se
nesindeki istihsalatımız 46 milyon 
kilo olup bunun 25 milyonu sa
tılmıştır. 93 l senesinde Yunanis
tanın tütün istihsalatı 42, Bulga
ristanın 32 milyon kilodur. 

Bacak Yutan Bahklar 
bir ~k~a, 1 - Sicilya civarında 
1(, opck balığı avlanmıştır. 

rnınd h" b 

Tütünlerimizin Avrupada bellibaşlı birkaç yolsuz hareketlerinden müşteki vaziyettedir. 
büyük müşterisi vardır. Lehistan, Almanya, Şimdi de öğreniyoruz ki, Yunanistan İtalya ile 
Avusturya, Çekoslovakya rejileri. bir mukavele aktine ve İtalyaya ( 600) bin 

Yunanistan bir senedenberi bu müşterile- kilo tlltiin satmaya muvaffak olmuştur. Hariç 
rimizden bir kısmını almıştır. Geçen sene M. pazarlarımızın elimizden kaçması yüzünden 

Venizelos sureti mahsusada V arşovayn kadar geçen sene inhisar İdaresinin elinde külliyetli 

gitti. Yaptığı bir mukavele ile bu müşteriyi miktarda tütün kalmı' ve inhisar varidatı (24) 
kaçırdık. Almanya, her ne dense bizi terketti. milyon liradan ( 14) milyon liraya inmiştir. 

llltı a ırtakım bacaklar u-
ıttuş t B . . 

~eı· ur. unlar .fan hır bahrı-
ktı~~e ait ölünün Uzerinde daha 

" '"Ura · ı sı ı e çorabı duruyordu. 

ft Bir DUg n Faci nsı 
h' ~tus 1 · l · l · d ır f . ' - ura rny erın e 
l. . ı:ı.cıa oln b' d .. - .. d t tsı l 

0 
... : lUŞ, ır ugun ave -

~allı Ylunun <' • deki tabancc 
~ld Yarak . . k 1 .. Ur .. g u ve arc eşını 

lllttştnr. 

Çekoslovakya, muahede ile biz~en tütün . a.1- İnhisar \daresinde bu faaliyet varken artık 
mıya mecbur olduğu halde, İnhısar İdaresının hnrice tütün satabileceğimize, 

/STER iNAN, iSTER INAN!ıf Al 

.. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Kadınlar/ 
Yuvaya 
Avdeti ----P.S.J 

Bence iktasadl buhranın se
bebi, ne harpler ve ihtilaller, ne 
iktısadi sistemlerin bozukluğu, 
ne devlet adamlarının dar gö-
rüşleri, ne fazla istihsal, ne şu, 
ne budur? lktısadi buhranın 
sebebi kadınlardır. 

Farkında mısınız? Büyük 
h_arpten sonra kadınlar gUzelleş
tıler. ':'oksa bana mı öyle geli
yor, bılmem amma, kafirlerin 
cazibeleri arttı: Spor, vücutları
nın kaba ve fazla taraflarını 
rendeledi ; çıkık ve fırlak yerle
rini törpüledi; pürüzlü yerlerini 
~ğeledi. Sinema hepsine cilve, 
ışve, zarafet öğrerti. Moda, 
şimdiye kadar gizli kalan bazı 
güzelliklerini kabartma halind" 
~elirtti; her kadının sahip oldu
gu hususi güzelliği meydana 
çıkardı. 

Cephelerde hayatlarını feda 
elmiyen erkekler, hcırpten sonra 
kadınlar için canlarını verdiler. 
Bütün dünyada umumi bir cüm
biiş başladı. Kadınlar için mil-
yonlar, milyarlar eridi. Paralı 
erkekler sevgililerinin otomobil-
ler~n~ göre elbise değil, elbise
lerının rengine göre otomobil 
aldılar. Her yeni elbise ile bera
ber yeni bir otomobil sahibi olan 
kadınlar türedi. Erkekleri borca 
iflasa, felakete sürüklediler. ' 

Üstelik bir de umumi hayata 
karıştılar, erkekler gibi türlü 
işlerde çalıştılar, bizimle rekabete 
başladılar. 

Kadınların israfı buhrana, er· 
keklerle rek betleri işsizliğin art~ 
masma sebep oldu. Eğer bu cazip 
ve milsrif mahlüklar, umumi ha-
yattan, dışarı eğlencelerinden 
uzaklaştırılır ve yuvalarında hapis 
olunurlarsa buhrandan eser kal
maz. Bir sıfatın olsaydım bü
tün kadınlara şu emri verirdim : 
Yuvaya avdet! Yuvaya avdeti 

Kadınlara 11 insanlığın güzel 
yarısı ,, demiyor muyuz? Masraf 
hanesinden onları çıkarırsak tam 
yüzde elli tasarruf etmiş oluruz! 

Hanıiş: Dün, "Tanburi Ce

milin yegftne kadın talebesi,, ol
duğunu iddia ederek musiki mü
bahasesine karışan bir hanımın 
gülünç mektubundan bahsetmiş-

tim. Bu hususta her cihetçe salahiyet 
sahibi dostum Ivles'u Cemilin yarın 
musiki sütunumuzda bir maka
lesi var. Baua öyle geliyor ki, 
meçhul isminin baş harflerine 
gizlenerek mektup yazan o hanım 
artık peçesini atarak asri bir 
kıyafetle ortaya çıkmak mecbu-
riyetindedir. Tanburi Cemilin şu 
yegane kadın talebesi, musiki 
tarihi ve musiki muhipleri için 
uzun müddet meçhul kalmama
lıdır. Hanımcfendimizi bir tanı· 
yalım bakalım! 

Habibe 
Mollanın 
Fiskosları 

Habibe Mollayı tanırsınız. 
Radyoda şen hikAyeler söyler. 
Darülbedayi san'atkdı·larmdaıı 
1. Galip Beyin yazdığı ve Da-

rülbednyi san'atkarlarından Ha
lide Hanımın canlandırdığı Ha
bibe Mollanın sesini Radyoda 

işitiyordunuı, resınini \'e yazıla
rını " Son Posta " da g<Srccek
siniz. İ. Galip Beyin billıa&sa 
gazetemiz için ya7dığı bu hik&-

yeleri yam1dau itibaren resi:nli 
bir sayfa halinde lakdiın edece viz. 
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Seciyemizi 
Terbiye 
Usulü 

Seciyemizin terbiyesi demek, 
irademizin terbiyesi demektir. 
Böyle olduğu için de gayet giiç· 
tür. Çünki iradenin doğrudan 
doğruya terbiyeSi diye bir şey 
yoktur, 

İrade nedir ? Bunu henllz 
kimse bilmiyor. Çünki irade, ar
zularımızın arkasında, tahteşşuur 
denilen gizli kutudadır. Şahsi

yetimiıin karanlığı içinde okadar 
arkalara gitmiştir ki, onu bulup 
meydana çıkarmak Ye tanımak 
hemen de milmkün değildir. 

Belki de irade, bUtün ıahıi
yetimizin hareket haline geçme
sidir. Fikren kendimizi fikirle, 
aan'at itibarile füllerimizle üade 
ederiz. Fakat daha dinamik 
ve daha derin bir surette 
bizim hakiki ifademiz, irademizdir. 

O halde iradeyi doğrudan 
doğruya terbiye etmenin imkAnı 
yoktur. Fakat bilvasıta bunu 
yapabiliz. Bunun için de bu işe 
gençlikte başlamak IAzımdır. 

Çocuğun, her ıeyden ziyade 
nefsine hakim olması lüzumu tel
kin edilmelidir. Çocuğu hoşuna 
gitmiyen şeylere alışmıya tqvik 
etmelidir. 

Sebat vo mukavemet göster
diği zaman mükafat görmelidir. 
Yumşak hareketleri, tekapuyu, 
boyun eğmeği sevm.ediğinizi bis
ıetmelidir. 

Çocuk, nefsini Eevklerden 
mahrumiyete, küçükten alışmalı 
ve bu itiyat onun için bir zevk 
halini almalıdır. Adalelerimiri 
harekete getirmek için nasıl id· 
man yapıyorsak, irademizi kuv· 
vetlendirmek için de böyle id
manlara ihtiyaç vardır. Sırf idman 
için, hergibı yapmaktan nefret 
ettiği JAakal iki şeyi yapmış ol
malıdır. 

irade kuvvetinin esası, arzula· 
rımıza karşı gelebilmektedir • 
Yapmak istediğimiz ıey karşısın· 
da anu1anmızı yenmeği 5ğreLir· 
sek, her galibiyet bize daha zi
yade saadet temin eder. 

Kuvvetli seciyenin sırn, fnsa
mn zevk ve ısbraplanna hakim 
olmasındadır. Böyle bir adamı, 
boş bir mide boyun eğıniye mec-
bur edemez. 

Bizim en ziyade muhtaç ol-
duğumuz gençler, mnşknl önünde 
boyun eğmiyen, para, servet, 
refah karşısında kendisini satmı
yan, müşküle, ısbraba, saadet ve 
azaba ayni dereced~ mukavemet 
gösteren gençtir. 

Kıdem Tablosu 
Valiler Arasında Dördü 

Birinci Sınıfbr 

Dahiliye Vekileti, her sene 
olduğu gibi bu sene de bir 
( Kıdem tablosu ) tanmn vo neş
retmiştir. Bu tablo bütün Vali, 
Vali muavini Kaymakam, mek
tupçu ve nüfus müdürlerinin isim 
ve derecelerini ihtiva etmekte
dir. Tabloya nazaran birinci 
sınıf Valiler İzzet ( Aydın ), Sü
leyman Sami ( Sıvas ), Nevzat 
(Ankara) ve Muhiddin ( İstan
bul ) Beylerdir. 

Ayrıca ( 5) tane ikinci. ( 17) 
tane üçüncü, ( 17 ) dördüncü ve 
( 21 ) tane de beşinci sınıf vali 
vardır. Valilerin büyük bir kısmı 
mülkiye, birkaçı hukuk ve har· 
bi e, ikisi de Rüştiye mezunu-

a.. ............................................ ._ ...................... şeK.er 

yeni Ankara Hastalığı 

Hükiimet 
• 
lnşaatan 

Merkezimizi 
Kurtarmak 

Yukarda Ankaranın çok beteni
len pzd binalanndan Dinnı Muha
sebat, ortada hiçbir kıymeti tarihl
yeıi olmadıj'ı halde beyhude muraf.. 
Jarfa cephesi l'eriye alınan Karaoğlan 
caddesindeki meıçit, •onda, binaların 
irtifalarındaki tefaTiitGn anettiğt çir• 
kin manzara, altta yeni binalardan 
1, Bankuı ve Yanıenin meftun oldu· 
tu Ankara kalHile kale civarındaki 
ipider. 

Ankara (Hususi) - Ankara- ı 
nın iman işi. zaman zaman mev-

.rubahs olarak muhtelif dediko
dulara sebebiyet veren bir mesele 

halini almışhr. Bu i~te salahiyet
tar addedilmesi icap eden bir 

mimar, .Ankaranm imarı işi hak
kındaki noktai n112armı ıliyle an
latmaktatır: 

J - Ankara, ilk kuruJu~u za
manında hiçbir plana tabi olma-

dığından Ye sonralan da IAzım
gelen mlldahale yapılmadığından 

tehir maalesef bugün dağınık bir 
vaziyettedir. Ya eski Ankara 

imar edilmeli, yahut burası tama
mile terkedilerek yepyeni bir şehir 
vticuda getirilmeli idi. İkinci fik

rin tatbikı daha ikhsadl ve daha 
faydalı olurdu. 

2 - Mahdut binalan ihtiva 
eden ve villl tarzında inıa edi-

len Y eniıehirde kırk metrelik 
caddeler açılması doğru değil-

dir. Bu kadar 11k ve geniı cad
delerin inşası kanalıza.syon, ıu, 

elektrik, havagazi teaisabnın bü
ytık masraflar ihtiyarile yapılma-

sını icap ettirmiştir. Yeni pro
jede yalnız bir esas cadde hıra• 

kılacak ve diğer caddeler 8 - 1 O 
metre genişliğinde olacaktır. 

3 - Ankaradaki yeni inıaat 
bugUn bir mimari harituından 

başka birfey değildir. Hükümet 
iDfaabn şekline müdahale etmeli 

Ye şahısların kendi zevklerinden 
ziyade inşaabn umumi ahengini 
temine çalışmalıdır. 

4 - Evlerin aralanndaki me
safe asgari irtif alan kadar olma· 
lıdır. Bilhassa biribirine bitişik 
inşaatta irtüalarm değişik oluşu 
çok fena bir manzara hlsıl et
mektedir. Buna müdahale mut
lak surette lazımdır. 

5 - Çankaya yolundan Gazi 
köşküne giden yol eskiden yı· 
lankavi ve güzel bir vaziyette 
iken ve bunu az masrafla ta
dil etmek kabil iken timdi tah
minen 100 bin lira ıarfile düm
düz ve çok meyilli bir yol ya
pılmaktadır. Bu vanyet Çankaya 
yolunun şiirini kaybedecektir. 

6 - Y enişehirde inşa olunan 
evlerin çerden çöpten yapılması 

bir 

spekUlAsyon zihniyeti ile hareket 
etmelerinden ileri gelmiştir. in
şaat sahipleri dört beş sene 

içinde aldıkları kiralarla evlerin 
inşaat masrafınt itfa etmekte, 

fakat evler de beş altı sene sonra 
dağılmıya başlamaktadır. 

7 - inşaatta ıklim ve coğrafi 
şartlar nazarı itibara alınmıyor. 

Ankarada ziya fazladır. Kışın 
soğuk, yazın sıcak tahammül 
edilemiyecek derecededir. Binae
naleyh Ankarada fazla pencereli 

inşaata lüzum yoktur. Şimal ya• 
hut Akdeniz memleketlerine ait 
plinlar Ankara da tatbik edile-· 
mez. Halbuki bugünkü inşaatta 
bunlar hiç nuan itibara alnımı
yor ve soğuk meınleketler bina
aile sıcak meınleketler binası 
yanyana geliyor. 

8 - Eski Ankaranın viran, 
fakat melankolik ve güzel bina
lan da mahvolmaktadır. Bu eski 
Tilrk mimarisinin vücuda getir
diği eserler yamnda hiçbir mn-

Udte: Yeni Ankara 
Altta: Melankolik bir manzara 

arzeden 11.Jd Ankara 

Gelişigüzel 
Lazımdır 

f 

ı ' 

nasebet olmadan beş altı katlı 
apartımanlar yükselmektedir. 

9 - Yeniden yapılan inşaat 

hakkındaki noktai nazanm şun

dan ibarettir: Adliye Vekaleti, 
1ş Bankası, Ziraat Bankaıı, 
Tiirkocağı, Ankara Palas, Hari
ciye Vekaleti binaları gibi inşa

ata sarfedilen paralar sokağa 
ablmıştır. Ziraat ve )ş Bankalarını 
yapan Monçeri hakikaten çok 
kıymetli bir mimar olabilirdi. 

Fakat maalesef iki asır geç doğ
muştur. Birçok eserleri takdir 
edilebilir. Bilhassa en ince de
taylara kadar düşünmek hmo

sunda büyük bir mehareti var
dır. Maalesef bu asnn ihtiyaçla-

rını tatminden çok uzaktır. Me
seli Ziraat Bankasının cephe 

tezyinatına sarf edilen fazla para 
ile hemen hemen ayni büyük

lükte ikinci bir bina yapılabi
lirdi. Bu asnn mimarisi zait şey-

leri atan ve mümkiln olduğu 

kadar iktısat kaidelerine riayet 

eden bir mimaridir. Adliye Ve
kaleti binasına gelince, bunun 

hemen yıkılmasına taraftarım. 
Burası ancak top endahb için bir 

hedef ittihazından başka bir işe 
de yaramaz. 

Buna mukabil Sıhhiye Vekl
leti, Kız Enstitüsü, Musiki Mu-

allim Mektebi ve Divanı Muha

sebat binaları hakikaten çok 
güzeldir. Sıhhiye Vekiletiııin 

laboratuarları, ErkAnı Harbiye 
binaları cidden güzeldir. Bundan 

başka Türk mimarlannın yapbğı 

Kılıç Ali Beyin evi ve diğer ba
zı evler de güzeldir. 

10 - Ankaranın en güzel 

manzarasını t~kil eden kal' e 

maalesef yeni inşaatla kapabl
maktadll'. Maamafih bunun önü-

ne geçilecektir. Taşhan caddesi 

llzerindeki Eskimesçitle beraber 

hiçbir mimari kıymetleri olmıyan 
birkaç bina büyük masraflar ya· 

pılarak geriye alınıyor. Bunları 
ortadan kaldırmak en doğru bir 
iştir. 

Dünkü nil•lıa•rıda teker has-o 
tahtının De •Uretle lcznh\Jr 
ettiğini, a!ualanm kaydet
miştik. llühi111 n uzun olan 
bu bahi• dün bitmedi. Bugün 
geri kalan kı•m1Da devanı 
ediyorm. 

-2-

ş k • Yaşama tarzı -e er • Bir şeker has-
tasuıınJyi olması veya hiç değilse 
eziyet çekmeden yıl§aması için bunu 

· istemesi lazımdır. Şeker hastahğı 
bulunan kimse otuz sene, hatta 
daha fazla yaşıyabilir, fakat aşa
ğıc:laki yaşama tarzının kaidele
rine riayet etmesi lazımdır. 

Erken yatıp kalkmalı. Hasta, 
hastalığını düşünmemek iç.in kafi 
derecede işile gücile uğraşmalı 
amma heyecanlardan , zihni yor" 
gunluklardan uzak bulunmalı· 
Bütün vücudunu her sabah kıldaJ1 
bir eldivenle, akşamları da ko
lonya Ayuna bahr.lmış fanila ile 
ovalamalı. Sık sık hamama git
meli, banyo yapmalı Te on beş 
gün istirahat ederek sonraki orı 
beş gün zarfında ııcak ve soğuk 
su ( duş ) lan yapmalı. 

Hergün açık havada kafi de· 
recede bedeni hareketler yapmalı, 
fakat ifrattan kaçınmalı, çünkO 
bu hastalar çabuk yorulurlar "le 
soğuk almak onlar için telıJikt' 
lidir. Tercih edilecek hareketlet 
açık havada av, mutedil bisiklet 
ve bahçıvanlıktır. 

Dişlerine itina etmeli ve ye-
meklerden sonra ağzı diş suyile 
gargara etmelidir. 

Gıda rejimi- Şeker bastaSlı 
aldığı gıdalar içinde şekerin vef 
nişasta gibi, alkol gibi şek:( 
tahavvül edebilecek olan m~d ~ 
lerin miktarım azaltmalıdır. F a~~e 
bu maddeleri tamamen iıw 
etmek te mümkün değil ve esi' 
sen imkansızdır, çünkü her gıdl" 
mn içinde bunlardan birDZ btJ' 
lunur. 1'' 

Ekmek bahsine gelince, do, 
torlardan bir kısmı ekmek ~ 
buğu, diğerleri de ekmek .

0 
~ 

tavsiye ederler. Doktor "L~Pds" 
diyor ki: "Ekmek içi kabuğtı~ tııı' 
daha münasiptir, çünkü aynı dıı" 
cimde bir ekmek içi, kabu~0 .... 

'htl'"'" 
daha az nişastalı madde ı bıl 
eder, hem diş t!tleri için ele 

müreccahtır. " gibi 
Bazı kirazlar ve üzün1 t•~ 

çok şekerlileri müstesna 015Jııll 
meyvalarda, yeşil zerzevatiar o•'' 

k t,•31" 
6 ila 12 defa az şe er b ııı:ııı11 
yahut ta o meyvalarda u 10se 
tekerin büyük bir kısın• Le~~11,11· 
denilen ve şeker hastaları fll9o' 
fından kolayca hazmedil:J1de f 
deyi ihtiva ediyor. ~ _h b~st~ 
dasını değiştirmek ıçın port' 
meyva, bilhassa az olgun. eb~ift 
kal 1eftali ve kayısı yı'/ ıt gO 
Albüminli şeker hastaları~ jçl" 
çok faydalıdır, diğerle~' tııbW 
hastanın süte karşı h~usı ecie's) 
tini tetkik etmek ve ıcap (l(ııt'11 
tahammür etmiş süt ya~:ıııtlclı!· e 
veya ( Kefir ) vermek hllkeli ~-

Her türlü alkol te 
0 
~ e 

de içinde ·şeker _huluo:ra!' ;,. 
panya, vermut, bıra,rkf tudıırl ll 
emsali içkiler daha ko : ~o~Jc 
Bira mayası ilaç olar.a 
_...:ı: ıt 
~~ ~s 

Filim Kumpanyaları pa \t1°'1 
A) - ·oıı" 

Hollyvood t ( ı;·. " ,..ı::ıt• acıı 
nor Brothers ve. .!~s- jrı.1,:;l c ,ı 
Stadios ismindek> fJ:~c11 cl111tf 1~f' 
kumpanyalar, . kc;ı~• tı~ini11 ;ı>o' 
mUstahdemlerınc ucı c 0 jt tor "'ıı" 
de 20 ve yüzde otuz oıdıtb 
temil edilmek u_zere 
tebliğ eylenıi:ilcrdır 
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Sayfa 5 

r 
1 Siyaset Alemi 
ı 

Fransa 
• 

Ve lngilterenin 
• 
ihtilafı 

Paris 1 - Londraya giden 
Ticaret Nazırı M. FJanden buraya 

dönüşünde Londraya yaptığı se· 
yahatın sebebini anlatmıştır. Bu 

zat, hafta tatilini geçirmek için 
bazı dostlarının nezdine gittiğini 
ve tesadüf ettiği İngiliz zımam· 
darlarile resmi olmamak şartile 
son gümrük tarifeleri meselesini 
konuştuğunu söyle . .ıiştir, 

lngiliz erkanı borçlar, kredi· 
ler, tarifeler \'C tamirat mesel~ 
lerinde başka fikirde oldukların· 
dan dolayı bu hususta bir anlaş· 
ma hasıl olup olmıyacağını bil~ 
mediğini söylemiştir. Fakat mem
leketin ali menfaati namına bu 
fikirleri birleştirmek için çalış· 
mayı da bir borç addettiğini 
ayrıca kaydeylemiştir. 

ltalyada Fırtına 
Trant, J - Bu civara bol 

kar yağmıştır. Kar yarım met
reyi bulmuştur. 

Triyeste, t - Buranın meş
hur buz gibi soğuğu çıkmış ve 
tiddetli bir fırtına halini alarak 
birçok ağa.çlan köklerinden ç1-
karmı1br. Şehirde bütilo mOna• 
kale durmuştur. 

Hindistanda ihtiyat Tedbirleri 
Yeni Delhi 1 - Bir emirna

me, Bingalede tethiş hareketle
rine karşı basit muhakemelerle 
karar verilme•İ salAbiyetini temin 
etmiştir. Memurlar, maznunlan 
derhal muhakeme edecek ve 
ic; hında hemen idam ettirebile

ceklerdir. 

Mısırda Veni Bir Keşif 
Luksor 1 - Meşhur mabedin 

bulunduğu yer zann o]unan bir· 
takım enkaz ele geçmiştir. A:;arı 
atika şubesi buraya hemen vazı
yet etmiştir. 

KomUnist Tevkifi 
Frayburg 1 - Burada gizli 

bir surette toplanan (43) komü
nist memur tevkif edilmişlertir. 

Rusyada Radyolu Trenler 
Riga, 30 - Moskova ile Lenin

grat arasında ilk radyolu tren 
işlemiye başlamıştır. 

B A Ri C: i BABEBLEB Gönül İşleri 

~Ç~.-~8-it-a-ra~f~M~-k ___ K_b_l _E_tt..lı· Karı k?ca 
ın ınta ayı a u Ayni işte 

Hitler Romaya Gidiyor Çalışmalımı? 
B 

, .t Evlendikten ıonra kadının ça• 
Çin itaraı lışıp çalışmaması bugün müna-

kaşa edilen mevzulardan biridir. 
mınf akagı Kansını evde bir hizmetçi gibi 

kullanmağa alışmış olan erkek-
k abu/ Ef fi !er, evlendikten sonra karılarını 

ııten çıkarıyor, eve kapıyorlar. 
. fakat kadının kocasile ayni 
ı~te çalışm~sı, büsbütün başka 
bır meseledır. Bir avukat hukuk .. 
~~n çıkmış bir kızla evlenirse,ayni 
ışı beraber görmeli midirler?Yahuf 
bir muallim bir muallime ile ev
lenmeli midir? 

Paris, 1 - Cemiyeti Akvam 
Meclisi, akıbeti hala meçhul gö· 
rünen Çin • Japon ihtilafının 
üçüncü tetkik haftasma başla· 
mıştır. Düne kadar Japoların 
çekilmesini istiyen ve müzakere 
esasım bu suretle kabul eden 
Çinliler şimdi şunu söylüyorlar: 
Japon ve Çin ordularının karşı 
karşıya bulunması tehlikesini 
biz de anlıyoruz. Şu kadar var 
ki biz orduJarımızı büyük Çin 
Seddinin beri tarafına çekersek 
boş kalan yeri Japonlar işgal 
eder. İyisi, bu rnıntakayı Cemi· 
yeti Akvam namına beynelmilel 
kuvvetlere işgal ettirmektir. 

Japonlar ise biz işgal etme· 
yiz, söz veririz, diyorlar. 

Fakat Çin kuvvetleri çekil
dikten sonra bu havalide bay· 
dutluk baş göstereceği için Ja· 
ponlarm müdahalesi belki bir 
zaruret halini alaccktır. 

Londra 1 - Çin Reisicümhuru 
Mareşal Şan-Kay .. Çek vaziyet hak
kında beyanatta bulunmuş ve ba· 
zı müfrit Çin mehafilinin mUtale .. 
sını reddederek ihtilafların silih 
ile değil, sulhen ha 'linin daha 
duğru olacağım beyan etmittir. 

Bir Bomba Atıldı 
Pekin 1 - Pazar akşamı Ja .. 

pon deniz ataşesinin evine bir 
bomba atılmlfbr. Kimse ölm~ 
mişdir. 

Londra 1 - Çin hükumeti, 
Japon ve çin ordulan arasında 
bitaraf bir mınhkamn tesisine 
resmen muvafakat etmiştir. 

Londra 1 - Çin maslahat
güzarı japonyaya karşı Rusyadan 
askeri yardım istemiştir. Karahan, 
Rusyanın bitaraf kalacağını beyan 
ederek ret cevabı verdiği söy· 
Jenmektedir. 

Çininin Askeri Masrafı 
Naukin 1 - Burada toplanan 

Maliye konferansi mülki ve askeri 
masraflara daha dört ay taham
mül edebileceğine dair Mareşal 
Çang-Su-Siyangdan bir rapor 

Bir Sual Ve 
Alnıangada 
Heyecan 

Berlin 1 - Çelik miğferliler 
teşkilatı aleyhine casuslukta bu .. 
lunduklan iddiasile mahküm edi· 
len iki Alman ve bir Lehli gaze
tecinin mabkümiyetleri münasebe
tile M. Çemberlayn. Alman Hll .. 
kümetinden bir sual ıormuı ve 
bu mahkümiyetin esbabı mucib~ 
sini öğrenmek istemiştir. Bu sual 
Almanyada heycan uyandırmıştır. 
M. Çemberlayin, yakında topla· 
nacak olan Tahdidi Teslihat Kon
feransi mllnaaebetile aynca bir 
takım izahatta iatemiştir. 
Hitlercilerin Bir Musademesi 

Zvikaw, 1 - Faşistlik aıe,... 
binde yapılacak nilmayişlere 
iştirak etmek üzere hareket eden 
imparatorluk bayrağı teşkilatma 
mensup 250 kişilik bir müfreze 
yolda Hitlercilerden mürekkep 
bir kol ile musademe etmiş, iki 
taraftan 26 kişi yaralanmıştır. 

almıştır. Hükümet merkezinin bir 
aylık askeri masrafı (28) milyon 

dolard r. 
1896 f ngiliı - Alman istıkrazı 

kapatılmış olduğundan şimdi, 
tekrar gnmrük varidatı ICarş •lık 
gösterilerek askeri bonolar çıka .. 
rılacaktır. 

Yeni Bir Taarruz Mu? 
Mukden 1 - Japon kuvvet .. 

(erinin çekilmesini harici kuvvet-

Hitler 
RomalJa 
Gidiyor 

Berlin, 1 - Hıristiyan ıoıiya• 
listlerin tercemanı efkin olan 
Teglişe Rurdsaw gazetesi M. 
Hitlerin Papa ve M. Musolini ile 
görüşmek üzere Romaya gidece
ğini haber vermektedir. Bu ziya
retin ıebebi, bir temerküz kabi
nesile iktidar mevkiine geleceğini 
limit eden Hitlerin bu ıuretle 
merkez fırkalannı teıkin etmek 
istediği zannolunuyor. 

Almanyada Maaşlar Tekrar 
Kesiliyor 

Berfin, 1 - Hliktlmet şubat 
için meclise bir muvazeneli bütçe 
vermiye haz1rlanmaktadır. Neşre
dilecek bir milzayeka emirname• 
sile memur maaşlarının yeniden 
yüzde on nisbetinde kesilmesine 
intizar olunuyor. 

lerin tesirine atfeden Çinliler, 
Mançurideki bakiye Japon ordu· 
suna taarruza hazırlanmaktadırlar. 
Şimalişarki Çin ordusu bu mak
satla takviye edilmiştir. 

ispanyada Bir Tecavüz 
Madrit, 1 - Madrit ltaJyan 

Sefareti Müsteşarı M. Pepo oto
mobil ile geçerken bir taşla 
başından yaralanmışbr. Taşa atan 
bir faşist düşmanıdır ve tevkif 
edilmiştır. 
[Hariciye telgraf haberlerinin devamı 

8 z.ind aayFadadır) 

Bence, izdivaçta saadeti temin 
eden ilimlerden biri, menfaat ve 
fikir iştirakidir. Ayni mesleğe 
mensup kadmla erkeğin his vo 
fikirlerinde çok müşareket bulu
nur, ikisinin de ilemi birdir. 
Mevzulan birdir, Aralarında 
daimi surette konuşacak 
mesele bulmak mllmkündür. 
Onun ıçın kan koca biri-
birine karşı daima alaka duyar 
ve biribirilerinin meclisini ararla; 
Ayni meslekten olmıyan bir ka: 
dın]a konuşulacak 111evzular hava• 
ya, gıdaya, çocuğa taalUik ede
bilir. Fakat sonra konuşma 
mevzuu kalmaz. Erkek bir tara
fa, kadın bir tarafa ayrılır. Bu 
ayrılak eve soğukluk getirir. 
. Yalnız, kadınla erkeğin ayni 
ışte çahşmaları mahzursuz da 
değildir. Meseli ikisi de 
ayni mtleuese veya dairede 
memur iken evlenen çiftlerin 
yine ayni dairede beraber çalış
malan biraz güçtür. Erkek kadını 
gözünün önünden ayırmak iste
mez. Herkese kıskanç nazarlarla 
bakar. Kadım bizar ve rahatsı. 
eder. Evde kav~a ebik olmaz. 

Fikrimce, serbest meslek ol
madıkça, kan kocanın ayni iıte 
çalışması doğru olmaz. 

Yalnız, kadın çalı,masa bile 
erkek kansını kendi işi hakkında 
tenvir etmelidir. Kadın, kocasının 
yerine kaim olabilecek surette 
onun işlerini öğrenmiye çalışma~ 
lıdır. Erkek bir gün hastalanırsa 
ölürse, işi de beraber ölmemeli' 
kadın o işi idame edebilmelidir: 

Bu sayede gerek işin, gerek 
e':in yıkılmasma meydan verilme· 
mış olur. Aksi takdirde kadın 
felakete, çocuklar sefalete dü .. 
şerler. 

Ankarada M. Sadi Beye: 
Madem ki sevgiliniz evlenme-

diğini yazıyor. O halde onunla 
nişanlanmak istediğinizi aile!lİte 
söyleyiniz. Ondan ret cevabı 
alırsanız, ovakit ailenizin teklifini 
kabul edersiniz. 

HANIM TEYZE 

11SONPOST A " nın Milli Tefrikası : 37 
o gece kilitliydi. 
Kapıyı vurdum. 

acayip huyları var, dedim, aklına 
gelen her deliliği yapıyor. Belki
de fena itiyatlara yakalanmı,br. 

"-Halim, oğlum, diye s6ylen• 
dim, dur bakalım hele, telq 
etn..e, olabilir ki ıen uykuda 
iken hanımı telefonla babası ça
ğınnışbr; o da seni uyandırmıya 

lüzum görmemittir, gitmitlir. 
Evveli vaziyeti iyice tetkik Ye 
muhakeme etmeden tellşa düşme. 

AB, MINEL AŞK! 
-- MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Ona da güldü: 
- Peki, peki, dedi, korkma. 
- Çünkü. biliyor musun, her 

~· YÜreğ~m hopluyor. Sen r~lıe: 
h arazıye benziyorsun. Şımdı 

tokprak sarsılacak, dünya tepeme 
Yı ılacak samyorum. 
k - Doğrusunu istersen ben de 

endimdeo korkuyorum. 
l l -:- Hah... Ne yapalım da rel
e enın önüne geçelim ? 

- Benim zelzelem 1arsar 
'rnrna yıkmaz. 
rn r anı biz bunları konuştuğu· 
ı)' u~ günii ı & ecesi, ne olsa beğ~ 
~;sın1? Bak onu anlatayım. Asıl 

se e b raJa. 
•y Malüın ya, biz Narinle ayrı 

rı. fak at bjtişik odalarda yab· 

yoruz. Arada camlı kapı var. 
Ben bu camdan Narinin ışığı 
söndürüp söndürmediğini görü .. 
rüm. Baıan yatakta kitap okur 
•e elektrik yanar. 

O gece erken yathk. Narin 
de lambayı söndürdü. Ben hemen 
uyumuşum. Geceyarısı uyandım 
ve başucumdaki abajoru yaktım. 
Saatin kaç olduğunu bilmiyordum. 
Kol saatim durmuştu. 

Narinin odas.na girmek için 
bir bahane düşiiaüyordum. Çün .. 
ki, birkaç aylık evli olduğumuz 
halde, böyle vesilelere ihtiyaç 
vardı. Saatimi ayar etmek baha· 

nesile ara kapıya geldim. Bu kapı 
hazan açık, hazan kilitli olur. 

Ses yok. Narinin uyuduğuna 
hükmettim. Aklıma başka birşey 
gelmesine imkan yoktu. Bir daha 
kapıyı vurdum. Bir daha, bir da· 
ha... Garip şey ••• Hemen koridora 
çıktım ve Narinin odasına daş ka .. 
pıdan girdim, elektriği yaktım. Na· 

rin yatağında yok. Apartımanın 
diger bir tarafında olması ihtima
lini düşündüm, hemen koştum, 

bütün odalara, mutfağa varınca· 
ya kadar her tarafa bakhm. Na
rin yok. Soğa çıkmıf olduğunu 
kabul etmek liz.ımdı. 

Salondaki saate baktım: ÜçU 
yirmi geçiyor! Allah Allah!.. gece· 
yarısmdan sonra üç saat, yirmi 

dakika geçmiş; Hzim .. evcei mu ı· 
tcremenin yerinde yeller esiyor! 

Bilirsin ki ben çok müsevvis bir 
herifim. Derhal en kötü şeyleri 
düşünmeğe başladım: " Bu kızın 

Geceyarılan barlara, filinlara 
iİtmeden yapamıyor. 

Ben de onun muvazenesini 
bugiln metcltim, onu bUsbütUn 
azdırdım. Kendi kendine: 

.. _ fazla uslandım galiba 1 

.. Demiş olacak, ahp başını 

savuşmuş. Kimbilir ne kama ka
tısı bir yerde. Hen , tevekkeli 
değil, odalarımız ayn olıun diye 
tutturmuştu." 

Fakat, dostum, içime fenalık 
geliyordu. Bütün ev başıma yı-

kıldı. Kendimi o kadar yaJmz 
o kadar budala hissettim ki, aza

bımdan ve öfkemden haykıra
caktım. Hizmetçileri uyandırıp 
uyandırmamayı düşünüyordum. 

Evvela, halimden şüphemi his
settirmemek için, kendi kendimi 
teskine karar verdim: 

Evde telefon da vardı. Kayın
pederi aramaya karar verdim, 
evveli ona telefon ettim, adam
cağızı gece vakti uykuıundaa 
uyandırdım ve sordum: 

.. - Narin sizde mi, Fahret
tin Beyefendi? 

Adamcağız, hayretle: 
" - Narin mi? Dedi, h:ıyır. 

Ne var? Orada yok mu? 
" - Hayır. Ben şimdi uyan

dım. Aparhmanda yok. 
" Hizmetçilere sordu· 

nuz mu? 
'' - Evveli size telefon et

meyi düşündüm. 
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·~-PAZAR A HAS N BEY 
HASAN BEYi» MANlLERI --
Mektuba Cevap 

Mektubun kırdı beni 
Seni yaramaz. eni, 
Sevdanın çıkm nnda 
Ben de kırdım dümeni. 

• 
Kızl Ne andın beni ıen? 
Bir poyraz gibi esen, 
Pazar ola Hasnndır, 
Alikıran başkesen. 

Beni böyle kızdırma, 
Durup durup azdırma; 

Buhran vesilesile 
PapeUeri sızdır.mal 

• 
Değilim ben bir sırık, 

Ne de sessiz, 1Jısınk; 
Sen para isteyince, 
Beıll tutar aksırık. 

• 
Sana yok başka ıöztım, 
Geçmez ki aşka ıözü~ 
Bir daha beni kırma, 
Olmaz mı iki gözüm? 

Ha. B. 

ı KÜÇÜK HIKA YE 

Tabak 
Bir gün, Hasan Beyin evine 

zengin bir adam misafir gcldi. 
Kenarda. köşede kalmış, Bursa 
fli, güzel bir taba c gördil : 

- Am n, bu ne güzel eser, 
Hasan Bey, satar mısın bunu bana, 
diye sordu: 

Hasan Bey: 
- Satarım, dedi. 
- Ne istersin? 
Tabak antika ve kıymetli bir 

ıey değildi. Haydi, etsin etsin de 
bir lira etsin. Fakat Haaan Bey 
dn~ündü, taşındı: 

- Yüz lira isterim 1 demu 
mi? 

Zengin adam pşırch: 
- Aman Hasan Bey, dedi 

bu tabak antika mı 1 
- Hayır. 
- Büyük bir kıymeti Yar mı? 
- Hayır. 
- Eşi hiçbir yerde bulun-

maz bir tabak mı 1 
- Hayır. 
- Öyle i&e ne diye yüz lira 

istiyorsun? 
Hasan Bey güldü, sevimli bir 

w ile: 
- Bo tabaktan her yerde 

bulunur, amma, senin gibi gilzel
lilden anlıyan ve zengin bir 
adam her yerde bulunmaz da 

GDUD için yüz lir iıtedim. 
Zengin misafir memnun oldu, 

JÜZ lira verdi ve tabağı aldı. 

• 
Deniz içinde 

Güzel ve çirkin iki kadın 
Pazarola Hasan Beye ordular ı 

- ikimiz de denize düşsek, 
hangimizi kurtanrsm, Hasan Bey? 

Hasan B. çirkin kadına dedi ki: 
- Seni kurtarırdım. 

Güzel kadın, dargın bir sesle 
BOrdu: 

- Demek beni kurtarmazsın. 

Hasan Bey şu cevabı verdi : 
- Sen güzelsin, seni herkes 

kurtarmıya koşar. Asıl marifet 
bu hanımı kurtarmakta 1 

MATBUAT ALEMİNDE PARLAK BİR KONSER 

Haaan Bey - Ha şöyle, yola gel "VA - Nü,, Bey ... Saı ehline s~z atacağın yerde, böyle güzel güzel 
göbek at ta, gönlilmü:ıll eğlendirelim. 

Köfteler 
Hasmı Bey lokantada ye· 

mek yiyordu. 
Garsonu çağırdı: 
- Ayol, bu köfteler neka

dar sert? diye sordu. 
Garson güldü: 
- Hasan Bey ... Sen bu kaf

teleri afiyetle ye de sesini çı
karma. Pirzolalarımızı görsen 
haline şükredersinl 

Sağ Ve Sol Bacak 
ihtiyar bir Adam Ha;a;

Beye de diki: 
- Ah ... Hasan Bey ... şu sağ 

bacağıma bir ağrı yapıştı, haf
talarca gözümü uyku tutmadı, 
nihayet doktora gittim. ..Yat 
icabı" dedi. 

Sen ne dersin? 
- Doktor bilememiş. 
- Neden Hasan Bey? 
- "Y 8.f icabı" olur mu hiç? 

Seııiıı aol bacağın, aağ baca• 
gınla ayni yaşta. O niçin ağ
rımıyor? 

O l<adar Bekliyemem 
Hasan Bey nasılsa bir ter· 

ziye esvap ısmarlamıştı. 
Paranın yarısını peşin verdi. 

Esvabın provasına gittiği zaman 
terziye sormuştu: 

- Terzi başi •.. bwm esvap 
ne vakit hazır olacak dersin 1 

Terzi kaşlarını çatb: 
- Hasan Bey, dedi, para· 

nın Ost tarafını ne vakit verirsen! 
Pazar ola Hasan Bey do kaş· 

1annı çattı: 

- Y oo!.. Dedi, ben o karar 
bekliyememr 

Av kıyafeti 
Hasan Bey birgün diyor· 

duki: 

- Ben de artık ava gidece· 
ğim. Şu işi bende meral< edi
yorum. 

Hasan Beye sordular: 
Tüfeğin varını? 

- Yok. 
- Köpeğin var mı? 

- Yok. 

sin? 

Av elbisen var mı? 
Yok. 
E? •. nasıl ava gidecek-

Böyle, olduğum gibi gi
deceğim. Resmi kıyafetle gi
deyim de av bayvanlan beni 

tanısınlar da östüme mi saldır· 

ıınlar? 

UZAKTAN MERHABA! 

Kaynana ( Tdcfoııda) - Kı
zım, gözlerinden öperim. 

Gelin - Teşekkür edl!rim. 
Gözlerimi böyle yalnız t elefon
da öpseniz ne i. ·ı olur! 

t 

Biraz Çorba 
Hasan Bey ahçı dükkanında 

bir ~orba getirtdi. Birde bak· 
b ki çorbanın içinde ne yağ, 

nede pirinç, ne de tuı var.Ade
ta sade su. 

Hasan Bey ahçıyı çağırdı: 
- Kuzum, dedi, sana zah

met olacak amma, şu suyun içine 
biraz çorba koyar mısın 1 

Dans Salonu 
Bir gün, bir rum delikanlısı 

Hasao Beye dedi ki: 
- Para kazanmak için öyle 

bir güzel çare buldum ki, ıöy
lesem beğenirsin. 

- Nedir o? 
- Hasan Bey .•. isterim ben 

yapmak ... Galata kulesinin tepe
sinde güzel bir dans salonu. 
Sen ne dersin buna? 

- Çok yüksek bir düşünce, 
derim. 

Kolaymı Buldular! 
- Hasan Bey beş yaşında 

idi. Mahallenin küçük kızların· 
dan birile oynıyordu: 

- Haydi. eninle y alanctk· 
tan evlenelim, dedi. 

- Haydi. 
- Fakat çocuk meselesinde 

anlaşamadılar. Hasan Bey er
kek çocuk istiyordu, öteki de 
!kız çocuk istiyordu. Münakaşa 
uzadı. Bu meseleyi bir türlü 
halledemediler. 

Nihayet, Hasan Bey dedi ki: 
- Ayol ... bunun kolayıvar ... 

Senin çocuğun ·ıı: olsun, benim 
çocuğum d erkek. 

HASAN BEYiN MANiLERi 

Buhran, Buhran! 
Hepiniz tanırsınız, 
Canavar sanırsınız; 
Görünce kendinizden 
Bile utanırsınız. 

• 
Dişleri kanca gibi, 
Saçlan yonca gibi, 
Yumruğunu gösterir: 
Tabiati tabanca gibi. 

• 
lsmnca koparır, 
Parçalamıya varır, 

Para görsün bir yerde 
Hemencecik aparır! .. 
Eline düşme sakın, 
Cesaretini takın, 
Uzaktadır zannetme 
Hepimize pek yakın. .. 
Sıkı tut varsa, paran, 
Yeldir o: Toz koparan, 
Bahsettiğim canavar 
Buhrandır, bubrao, buhranl 

Ha. B. 

1 KÜÇÜK HIKA Yİ[ 
Bir Yanlışlık 

Bir gün Hasan Beyin e'fi9' 
yaşlıca bir adam geldi. Eliud1 

uı.un bir hesap puslası. Bu adaJlll 
Hasan Beye sordu: 

- Cemal Bey siz misiniz? 
Hasan Bey sordu : 
- Ne olacak? 
Ve merak ederek, adaıo' 

elinden kağıdı aldı. Bu bir ecı' 
nenin hesap puslasıydL S~ 
leyin de bir çocuk, elinde ~ 
kağıtla, Hasan Beyin evine s
mişti. Pazarola dedi ki 1 iJll 

- Sabahleyin de aizin 
dükkinınızdan... -" 

Eczacı Hasan Beyin saı 
kesti: 

- Ona illç dükklm derfll" 
ler efendim, "Eczane" derler;,, 

- Peki... Eczaneden Ç 

tun uz... 1..1 
- Benim çocuğum yok ~ 

dim, çırağım var. " 
- Peki... Çırağı1112 1 

elime blSy)e bir rakam pusl~ 
- Efendim, ona rakallP .,.

lası değil, hesap puslau d~ 
- Peki... Bir hesap ~~ 

tutuşturdu, fakat ben '1Y 
hiçbir yel ilacı... J 

- Efendim, ona "yel,, 
"romatizma,, derler. ~ 

Hasan Bey artık ı- -~ 
mışh, kapıyı yllzüne k•P1>"'~ 
bağırdı. ~· 

- Bana Cemal Be1 
Hasan Bey derler! 

• 
Şişe içinde ., ,,r. 

Pa:ıarola Hasan Bey hı ~ 
hanenin önünden geçiyord"~e~ 
kapıdan içeriye bi~ b_aktı~dıılf~ 
zilzurna sarhoş: Kımı 18 le lfT 
rin üstilne çıkmış, ııutuı;pıtf.' 
ediyor; kimi arkadaşın• 
kimi boğazına sarıltyor• 

Kimi bağırıyor : l'Y'' .dl 
- Ben evliyayım, e"1 

1 115~ 
ıarıo " Hasan B~y, ~asa baJıllr 

deki rakı şışelerıne ı 
lahavle çekti : ft" i 

- Burada deliliği 
satıyorlar l dedi. 
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Kari Mektupları 

Bir Köylünün 
Açık 
Mektubu 

Dahiliye Vekili Beyefendiye: 
"Bendeniz köyümüzün fakir 

bir adamıyım. Evimi Nahiye Mü
dllrlüğüne senevi yüz yirmi lira 
ile kiraya verdim. Kira bedelini 
almak için müşkülata uğruyorum. 
Nahiye Müdürlüğüne gidiyorum, 
Vilayete yazdık, henüz cevap 
gelmedi, diyor. 1930 senesi 
kirasını bAla alamadım. İşimin 
bir an evvel görülmesi için icap 
edenlere emir vermenizi istirham 
ederim, Beyim.,, 

Beypa.zan kazası GG.llur aahlyetd 
ahalisinden ldilll oğullanndaa 

Hacı Haıım oilu 

Mehmet Sadık 

PIAn Meselesi Ve Bir Kariimiz 
Bir mUhendis karimiizin bize 

glSnderdiği bir mektupta plan 
münakaşalanndan bahsederken 
f\lll}an yazmaktadır. 

Ankaranın imar edilmesini 
hepimiz isteriz. Hükümet mer· 
kezimizin imar planını derubde 
eden M. Yanıen hakkında bazı 
neşriyat yapıldı.Fakat bu neşriyat 
bazı kimseler tarafından asabiyetle 
kar,ılandı ve cevaplar verildi. 
Tenkitlere M. Y ansen cevap ver
mekten her halde aciz değildir. 
Halbuki bu işi başkalarının yap
bğı göriililyor.,, 

Bu kariimir. mektubunun sonun· 
... da fen ve ilim işlerinin müna
kaşa edilmesi lazımgeldiği kanaa• 
thıi de ileri sürmekte-dir. 

Bir Posta Şikayeti 
Tayyare ile bir yere bir mek· 

tup gl>ndermek istiyordum. Ga
latasaray postanesine gittim. 
Memura "Tayyare mektubu ka-

bul ediyor musunuz?,, diye ıordum. 
Memur Bey benden evvel birisine 
kızmış olacak ki hiddetle: " Ben 
bilmiyorum, git öteki postaneye 

dedi. 
Soruyurum: Bir memurun, mU. 

ncaat edenlere cevap vermesı 

icapetmez mi? 
C.A 

Tutun Bekçilerinin Maaşı 
Akbisardan (M. A.) imuısile 

aldığımız bir mektupta tütün in
lıisan bekçilerinin maaşlarımn 
geciktiği bildirilmektedir. idarenin 
nazan dikkatini celbederiz. 

Cevaplarnmz 
H. Ruhi Beye: 
Yazılarınızı gönderiniz, tetkik 

neticesinde derci mümkün oldu
ğu takdirde arzunuzu yerine ge
tireceğimiz tabiidir. 

Musiki San'atkarlarmın Konseri 
istanbul Musiki San'atkarlan 

Cemiyetinden: Yerli san'atkArla· 
nmızı halka tanıtmak ve muhip
lerinin zevkı bediilerini tatmin 
etmek emelile güzide san'atkir· 
larımızdan mürekkep 40 kişilik 
bir orkstro ile 4 - i 2 • 931 cuma 
rünü saat 15 te MULEN RUJ 
aalonlarmda umuma meccani 
bir konser verilecektir. 

Veba Tedbirleri Almdı 
Hudut ve sahiller sıhhat Mil· 

dürlüğünden: 
- ,, Veba vak'alarının tekerrUr 

etnıekte olduğu anlaşılan işpan
Ja' da kain ( Hospitalet ) ismin· 
deki mahallin mahreç iskelesi 
olan ( Barcellone ) limanı mu· 
Yaredatına muayenei tıbbiye 
•e itlafı far tedbirleri konul· 
lllt!itur." 

SON POSTA KAnunuev•el 2 

Londra Mektupları : 1 Dünyada Spor 
1 : 

Yalnız Bir Gece Yatmak için Bir~ut~o/u 
.ı enıs ve • 

Darül3.cezeye(420 )Kişi Müracaat Etti, Hava Sporları 
Kabul Edilenlerin edi Sadece 37 Dir :::J.=~i:!! ~•tic~:·: 

Vorkhou.s öniinde nöbd belcligen işsizler 
Londra, 25 (Teşrinisani) 

İhtiyar bir dostum vardır ki, 
tüccar komsiyoncusu ııfatile ha· 
yatının kırk senesini bütün in· 
giltereyi köy köy dolaşarak ge
çirdikten sonra küçük bir servet 
sahibi olmuş, biraz da dinlenmek 
için işten çekilmiştir. 

"Douvr., civarında iki odalı, 
fakat bahçe ile muhat küçllcük 

bir ev edinmiş, or da oturmakta, 
bankada yatan parasının faizi 
ile geçinmektedir. 

İhtiyar dostumun çoluğu ço
cuğu yoktur. Vaktini haftanın 

beş gününde bahçesinin bahça
vanlığını yapmakla, bir gününü 

dua etmekle, bir günlinü de spor 
müsabakalarını seyretmekle ge
çirir. Munhasıran bunun için 

perşembe günü öğleden evvel 
trene biner, öğleden ıonra Lon· 
draya gelir, doğruca spor saha· 
lanndan birine koşar, zevkle, 
heyecanla, bazan da bahse giri· 
şerek oyunu seyreder. Sonra 

Londraya gelir. Gecesini sine-
mada veya tiyatroda geçirir ve 
ertesi sabah köyüne döner. 

ihtiyar dostumun beş ıene
denberi tam istasyonun karşısın
da Çaring Cros otelinde haftada 
bir güne mahsus bir odası var
dır. Orada uyur. Ben de Lon• 
draya geldikçe bu otelde kaldı· 
ğım için kendisile bir gün garip 
bir münasebetle orada tanıştım. 

Takriben iki ay evvel otelin 
mütalea odasında buluştuğumuz 
zaman ihtiyar dostumu kederli 
gördüm, sebebini saklamadı: 

- İngiliz parasmın kıymeti 
düştü, neticesi de bana dokundu. 
Kırk senede kazandığım paranın 
beşte birini bir iki gün içinde 

kaybetmiş oldum. Badema ban
kadan aldığım faiz her ay beşte 
bir eksilmiştir. Mecburen masraf-

larımı kısbm ve bugün ilk defa 
olarak maçı tribünün son galeri
sinden seyrettim.. Dedi. Fakat 

ihtiyar dostumun irade kuvveti 
galipti. Kendisini yeisten çabuk 

kurtardı: 
- Bereket versin ailem yok, 

yalnızım ve ihtiyarım, önümde 
yaşamak için çok zaman kalmadı. 

Muhavereyi genişlettik: 
- Şimdi ne olacak? 
Ovakit intihabat yapılmamıştı, 

amele bükümetinin eski şekli ile 

iktidar mevkiinde kalıp kalmıya· 
cağı belli değildi. Fakat. ~ırk 
ıenedir gazete okuyan bu ıhtıyar 

İngilterenin Çürük Ta
raflan Da Vardır, Sağlam 
TaraflanDa.Fakat Hangi 
Tarafın Galip Geleceğini 

Biz Görmiyeceğiz 

Sokakta gardım i:ıt~qen bir iş.siz 

tUccar kum.siyonc.usu yapılacak 

ıeyin ne olması IA.zımgeleceğini, 

iptidai halk muhakemesile çoktan 
tayin etmişti: 

• _ Gümrüklerde himaye usu-
lünü kabul etmeli, itlıaliibıwz.la 
ihracabDllZ arasında muvazene 

bulmalı, işsizlere iş yaratarak 

hüldimetteıı aldıldan tazminatı 
kesmeliyiz, dedi. 

* 
ihtiyar d08tumon tavsiyeleri, 

anlaşılan başvekilin düşüncelerine 
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de tevafuk ediyormut ki, iki ay 
soııra aynen tatbik edildi. Fakat 
işsizlere iş yarablamadı.. Bogtbı 

lngilterede üç milyona yakın 
işsiz amele, yalmz Loodra şehrin
de yatacak yerden ve yiyecek 

bir kunı ekmekten mahnım yllı: 
binlerce halk vardır. V akıl İngi
lizler bu açakta ve aç kalan biça· 

relere ııra ile 24 ıaatlik birer 
istiraht vermek için bir~ok 
gece ilticagtihlan yapmışlardır, 
fakat maalesef bunlar ihtiyacın 
onda birine bile kafi değillerdir. 
Size bir tane rakam .zikredeyim: 

Dün akşam bir gecelik yata
cak yer ve bir günlük sıcak su· 
ya başlanmış mercimek corbası 
bulabilmek ümidile (Whitocha
pel)in (Vorkbous) una tam(4700) 
kişi müracaat etmiştir. Yer ol· 
madığı ıçın bunlardan kabul 
edilenlerin adedi sadece (37) dir. 
Bu (37) kişi de bir gecelik ya-

tacak yeri ve bir gecelik suya 
başlanmış çorbayı içebilmek için 

kapının önünde bu havada (24) 
saat beklemiı olanlardır. .. 

Ba, İngilterenin çürUk tarafı
dır ve çürUk tarah da her şeye 
rağmen işsizlik buhram devam 

ettiği için gittikçe bllyllmekte
dir. Bununla beraber lngilizlerin 

dUşllnen kafaları bedbin değil
dirler. işte söyledikleri şudur: 

- İngilterede işsizlik buhra-
nı şimdi başlamış değildir, tam 
yarım asırdan beri vardır ve 

buna rağmen lng il tere gittikçe 
büyUmUş, gittikçe zenginleşmit-

tir. BugünkU mesele işsizliğin 
biraz daha ziyadeleşmiş, Mister 
(Loit Corc)un dn iktidar mevkün· 
de bulunduğu sırad bir parla· 
mento oyunu yaparak işsizlere 

tahsi at bağlamış ve bu tahsisa
tın sonu, tamamen kesilememiş 
olmasından ibarettir. Diyorlar. 

ir 

Hakikat böyle midir? Bilmem. 
Benim gördüğüm şudur: 

İngilterede milyonlarca adam 
işsiz Londrada yüz binlerce adam 

açtır. Fakat bu işsiz e bu aç 

halkın bayrağı dünyanın beş 

köşesinde mağrur ve hAkim dnl
galanmakta berdevamdır· fngil
terenin çUrük tarah da vardır. 

Sağlam tarafı da. Acaba han
gısı galip gelecek? Onu da 
bilmem. Ağlebi ihtimal bunu bu 
nesil de nnlamıyacaktır. 

Şükrii 

Brescia - Triestina 211, Juvcn. 
tus- Prover<:.\'.:lli 411, Modena • P09 
logna O/O , Milano • Bari 512 1 

Ambrosina - Florentina 111 Geno-
va - T orino 212, Propatria • G;ısa. 
le 31 l Roma - Napoli 110, Al~ 
sandira - Lazico 21 ı . 

Romanya Galip Geldi 
Atina, 30 (B. A) - Romanya. 

Yunanistan Futbol maçında Ro
men takımı Yunan takımım 2 yo 
ka111 4 le mağlüp etmiştir. 

Avusturya· lsviçre 
Bal, 30 (A.A) - Avusturya• 

İsviçre takımlan arasında yapılan 
Futbol maçında Avusturya takımı 
lsviçre takımım 1 re 8 le mağınp 
efmi1tiı-. 

Fransa· Hollanda Mao. 
Parls, 30. - ( A.A.) - Ke>t 

lomp ıtadında Hollanda vo Fran-

sa takımları arasında yapılan 
futbol maçında Hollanda takımı 

Fransa takımını 3 e karp 4 le J 
mağlüp etmiştir. 

Birinci hnftaymın nihayetinde 
vaziyet 1 re karşı 4 idi. İkind 
haftayım da Fransız takımı lrnv
vetle mukabeleye çalışmış ise de 

müsavatı temine muvaffak ol... 
mamıştır. 

f ransızlar l(azandı 

Tuluz, 30 (A.A) - Fran 
•e Kipüzoa takımlan arasındaki 

futbol maçı 2 ye karşı 3 le F nmsa 
takımı tarafından kazanılmıştır. 

lngiltere Lik Maçları 
Londra ( Hususi ) - Birfnd 

kUmeye mensup futbul takınılan 
arasında yapılan milsabakalar 
neticesinde meşhur Arsenal takıma 

Liverpol takımım ( 6-0 ) mağlQp 
etmiştir. Meşhur Drli takıma ela 
Bolton takımım (0-1) le ycnmqtir. 

Tayyare Seferlerl 
Paris, 30 (A. A.) - T.,,.

reci Hinkler bu sabah Kazablan
kaya vlsıl olmuştur. 

Londra, ( Hususi ) - Atlu 
denizini aşmıya teşcbbGs eclca 
tayyareci Hinkler Afrikanın pr-

bl Kine sahilinde kain Bathunta 
vAsıl olmuştur. Tayyareciniıa 
Afrika aahili boyunca Kap do
minyonunun garp sahiline indik

ten sonra doğrudan doğraya 
Patagonia istikametini tutacağı 
zannolunmaktadır. 

Tenis Maçları 

Bertin, (A.A.) - Profesyon 
Fransız ve Alman takınılan ara

sında yapılan tenis turnuvasında 

Fransa takımı sıfıra ka ı iki 
galibiyet kazanmışbr. 

Ankara Maçları 
Ankara Futbol Heyetinden ı 

4 K. Evvel 9~1 cuma gUnli icra 
edilecek maçlar : 

Saat l 4,30 da Gençlerbirliğt -
Albnordu klüpleri arasında şilt 

maça ( final ). ( Hakem 
hattin Bey ) 
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Edimedeld Kema1paşa med
resesi, ibni Kemalin feyz aldığı 
bir müessese olmak şöhretile 
beraber kuvvetli bir hurafeye de 
beşik teşkil ediyc rdu. Hurafe 

ıudur: Gfıya medresenin bir oda
sı tekin değilmiş, orada oturmak 
istiyen herhangi bir şakirt, daha 
ilk gecede ölürmüş. Kemalpaşa 
zade Ahmet Şemsettin Ef. sipa-

hilikten vaz geçip rı büylik bir 
Alim olmıya azmettiği zaman bu 
medresenin müderrisine müracaat 
ediyor, kendisine bir oda veril

mesini istiyor. Müderris, medre· 
ıenin dolu olduğunu, yalnız bir 
oda varsa da onun meş'um bu
lunduğunu söylüyor. lbni Kemal 
aipahi terbiyesi almış bir gençti, 

ıeamet filan bilmezdi. Binaena· 
Jeyb meş'um denilen odamn ken
disine tahsis olunmasında israr 
ediyor. Müderris Ef. bu iarar 

Clzerine muvafakat gösteriyor. il
kin mahalle İmamma da haber 
göndermekten geri kalmıyor. 

Çünkü bu söz dinlemez gencin 
o gece aleceğine kanaati vardır r 

Müdderris Efendi, imam efen
di, medresedeki yobazlar, bu 
aipahilikten gelme ilim aşıkmın 
ceoeze namazmı kılmıya hazır

lanırken ve gasil için kazan, 

teneşir filan tedarikile uğraşır· 
ken lbni Kemal, odaya giriyor, 
heğbesini bir tarafa koyuyor, artık 
kullamamağa karar verdiği pala
ıını duvara asıyor, münasip bir 
köşede bir koyun postu seriyor, 
balmumunu yakarak yarım bilgi
sinin müsaadesi nisbetinde kitap 
okumıya koyuluyor! 

O, içine girdiği oda hakkında 
s8yleoen sözleri tamamile unut· 
muşa benziyordu. Bütün dikkatile 
elindeki kitabı gözden geçiriyor
du. Bu suretle gece yansına 

bulmuştu, göz kapaklan yavaş 
yavaş ağırlaşmıştı ve uyku ihti
yacı baş göstermişti. 

- Eh, diyordu, artık uyuya· 
ltm. Y ann Müderris efendiden 
ders alırım, çalışırım ! 

Bu mülahaza ile kitabı kapa· 
mışb, cepkenini ve heollz taşı
makta olduğu Sipahi çizmelerini 
çıkarmıştı. Tam mumu da ıön-

(*) RiT~yet meşhur ise d.. • •kuma, 
lfrenme n bilgi; oltna n atkınııa en yük
sek bir miHll oldu}u için tekrar etmekten 
w: .. k alıyoruz. İbni Kemal, ptıf& zade bir 
alpahi iken bir gGo d vrinlrt bl.lyüklerlnden 
blr aabıa yanına gidiyor. Kendl•ine kapıya 

rakın bir yer gihte·lllyor. Muht HJ' bir 
Utlf•tta bulunuluyor. O sırada odaya bir 
hoca giriyor ve herkes •yaia kalkarak 
kcndl•in° karşılıyor, en bat köıeye otur· 
tutuyor. lbal Kemııf, ya ıın& teHdllf eden 
bir miHfire soruyor ı 

- Bu adam itin ? 
- Büyük bir ulim. Çok lıllglH bir zat. 
lıtc lbnl Kcr.ı li 11lpahllil ten V87""• 

çlrcn, oku:ıııya sev drrt ve nihayet 1 r. • 
lnğün yüz suyu ayı aca!< b"r filim chr c:· 
•ine y!Jkselt ~n itt• b.ı nzııradır !.. O, 
minfir rittiği yerlerde hürmet görmek için 
Alim olmak llizıru'e iği ıi anlayınca pala,, .. 
bıraktı, kitaba nrıldı Te on Hırda bir 
.Uc11da gelebUen alimler aırHına reçtl L 

Edirnedekl hünkar bahçesi o devrin zarif o• nefis eserlerlndendi 

dürllp postun fistüne uzanacağı 
sırada duvar açılıverdi, ak sakallı 
bir adam peyda oldu. Bu ihti
yarın yanında güzel yüzlil bir 
delikanlı bulunuyordu. 

İlim aşıkı Sipahi, bu tuhaf te
celli üzerine iptida belinledi, 
sonra kendini topladi. 

- Buyrun, babalık ! -dedi
şöyle buyurun ! 

Duvardan çıkıvermiş olan ih
tiyar, beraberindeki delikanlının 

elinden tutarak ilerledi: 

- Sizden, dedi, bir niyazım 
var. Bu çocuk on sekiz yaşın
dadır, Henüz aptest dualarını, 
namaz surelerini öğrenmedi. Çok 
rica ederim, kendisini okutunuz. 
Aptest nasıl alınır, namaz n:ısıl 
kılınır, öğretiniz. Bu iyiliği ya
parsanız size minnettar olurum, 

İbni Kemal: 
- Hayhay, 

Yalnız tenbih 
etsin, sözlerimi 
lesini 

dedi, öğretirim. 

edin de dikkat 
can kulağile din· 

ihtiyar, çocuğa diz çöktürdü, 
çıktığı yere döndü ve kayboldu! 
İbni Kemal, küçük bir şaşkınlık 
göstermedi, delikanlının karşısına 
geçti, besmele çektirdi. Aptest 
hakkında güzel bir ders verdi. 
Muntazam söz söylediği için şa
kirdini sılı:mıyordu ve şakirt, 
müstesna bir zeka sahibi oldu
ğundan d~r.ı;i tekrar ettirmiyerek 
hemen zihnine nakşediyordu. 

İbni Kemal, fevkalbeşer bir hü· 
viyet temsil eden ay yüzlü şakir
dile ders mevzuu haricinde hiç
bir alaka göstermiyordu. Onun 
ne çeşit mahluk olduğunu, du
vardan nasıl zuhôr ettiğini kime 
mensup olduğunu, hangi meçhul 
ilemlerde yaşadığım ne merak 
ediyoz, ne de soruyordu. Zaten 
okumak aşkile meşbu iken o an 

için bir de okutmak zevkıne 
kapılmı~tı. Var kuvvetile ve olanca 

dikkatile ders veriyordu. 
İki, üç saat böyle geçti ve 

giin doğumu yaklaşırken odanın 
duvarı yine açıldı, ihtiyar adam 
göründu: · 

- Teşekkür ederim, dedi, 
oğluma iyi ders verdiniz. Bu zah
meti on gün daha kabul ediniz. 
Sonra belallaşmz. 

( .... ...,. .ıv > 

Bir MalmUdUrO Takdir Edildi 
Kadıköy Malmüdürü Salabat

tin Bey tahsil işlerindeki muvaf
fakiyetinden dolayı Vilayet ken- 1 

disini bir takdirname ile taltif 
etmiştir. 

Pangaltı Tiyatrosunda 
Buglln ak,am aaat 21,30 da 

HiSSEi ŞA YIA 

BULGAR OPERET HEYETi 
( Fransııı Tiyatro.unda ) 

Bugün akşam saat 21 de 
"VIK T O RI A ve HUSARI,, 

Tenor: Yvan Cacef - Prima Don
na: Mimi Balkaııska 
Yann aııat 16 da mektep talebelerine mah

•us tenı:il,t'ı matine: "VlCTORIA VE 
HUSRAT,, Yarın akıaın "BAYA DER An 
Tenor: Yvan C .. cef Muılk Kalnıann. 

Bu akşam 

saat 21, 30 da 

Velinin 
Çocuğu 

Komedi 3 perde 
Yazan: 

M. L. DOiLLET 
Tercüme eden: 

t. Galip 
Zabitan gecesi. 

ısrn~BUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~I 
1111 1 

"ili ı ıı 
Yarın akşam Aynaroz Kadısı 

Cumartesi ve pazartesi gün
leri tenzilatlı halk gecesi. 

Oyundan sonra hususi tramvay 

" • Yarın akşam AS R 1 sinemada c 
~ 

KAÇAKÇILAR GEMiSi 
muaua:n ıahemerln ilk lraul mUnHebetlle 

B 0 Y 0 K M 0 S A M E R E 
Si ıema yıldıı:larının en meşhuru 

MARLENE DIETRICH 
ile iki bilyllk a'lo'atklr olan ı GASTO:-. MODOT ve FRITZ KORTNER tarafından 
tem•ll edilen hilklki bir dramdır. Bu f:lmJe g5rit:ıecek ıeyler temaıaldranı 

fevka!Aı.le mOteeHir edecektir. 

Perde aralarında mühim varyete programı. 

> Yarm akşam 
Film,erin 

UL 

ARTİSTIK'te 
'' incisi ,, olan 

.;:izlü ve şarkılı eseri gördüQ-ün1zde şen ş r1u!ar tag:ınni edecek 
ve ağlavm:111. ka J u ~ i 1ecek;iail. He·teti te nsilivcsi ba1ında: 

MARTIE EGGERT GEORG ALEXANDER 
• Ye FRITZ KAı\!lPERS 

KAnunuevY'el 2 ~ 
™ 

Otomobil Kazalarından 

Nasıl Korunabiliriz? 
Sür'atten Sonra Seyrisefer TalimabJJI 

• Bilmemek Te Feci Neticeler Verır 

Uçurumdan 

Yuvarlanan 

Bir ~evrole 

Arabasının 

Vaziyeti 

Başvekil ismet Paşa, geçen
lerde bir otomobil kazası geçirdi. 
Esasen kaza vak'aları, ekseriya 
ehemmiyetsiz sebeplerden ve da
ha ziyade dikkatsizlikten doğ
duğu için, gerek halk ve gerek 
şoförlerin bu gibi vak'alardan 
kaçınma çarelerini tesbit etmek 
istedik. Otomobil Mektebi Mil
dürü Fikri Tevfik Beyden fikir
lerini sorduk. Fikri B. dünden 
itibaren bize bir silsile ya2mıya 
başladı. DünkU bahis fazla sür' ate 
aitti. 

Bugün de aeyrisefer talimat
namesine riayetsizlik kısmını kay· 
dediyor: 

2 - Seyrisefer Talimatnamesine 
Riayetsizlik 

Bu nokta çok mühimdir. Fazla 
aUr'atten sonra kazaların başlıca 
sebebi de budur. Bir kere Bele
diyenin ıeyrüsefer talimatnamesi 
lstanbulun bugünkü vaziyet ve 
ihtiyaçlarına göre yeniden tadil 
edilmelidir. Sonra her şoför, 
seyrisefer talimatnamesini imti
han olurken sorulacak bir iki 
suale cevap verebilmek için bi
linmesi lazımgelen bazı malumat 
şeklinde kabul etmiştir; seyrise
fer hakkında birkaç şey öğren· 
miştir, sorulan birkaç suale iyi 
kötü cevap vermiştir, ehliyetna· 
mesini cebine koyduktan sonra 
herşey tamamdır ! 

Şoförlerin talimatnameye ria
yetsi ı liği, Belediyenin veyahut 
polisin bu hususta ciddi bir di
siplin talep etmemesind~~ bunun 
asıl sebebi de seyrisefer mer
kezinin ihtiyaca kafi bir kadroya 

malik olamamasından ileri gel· 
mektedir. Ayni zamanda Seyri
sefer Başmemurluğu makam ve 
şahsiyetinin şoförler üzerindeki 
tesiri de inklr olunamaz. 

Talimatnameye r.ıuhalif hare
ket eden her şoför, her zaman 
ve derhal cezalandırılacağını bil
meli ve yaptığı ters hareke
tin mutlaka cezasını çekmelidir. 
Seyrisefor hususunda bir şo
förün bilmiyerek yanlaş bir ha
reket yapmasım kabul etmiyo
rum. Talimatnameye bibakkio 
(noktası noktasma) vakıf olmıyan 
bir şoföre ehliyetname verilme
melidir. 

Seyrisei~r talima tnaınesin deki 
birçok maddeler, iyi tatbik edi· 
lirse, vukua gelen kazaların mü· 
him bir kısmmı men'e kaf;dir. 
Fakat tekrar ediyorum, seyrise
fer tatbikatına maalesef ehem
miyet veren yoktur. İşte size 
canlı bir misal: Seyrisefer tali
matnamemizde ( iki araba yolu 

olan cadde ve meydanlardl 
bilumum nakliye vasıtaları gidet' 
ken sağ yolu takip edeceklerdir~ 
maddesine muhalif olarak Şifi 
istikametinden Taksim meydaıııol 
gelen ve Ayaspaşa tarafına git' 
mek istiyen birçok otomobille~ 
meydanın sol tarafından geçtilr 
lerini hergün görüyorum ff 
sinirleniyorum. 

Taksim meydanının sol ~ 
fından ve talimatnameye muhalif 
!.>ir istikametten geçen bu otO' 
mobil sürücüleri, yaptıklan bat.ıı 
hareketi bilerek yapıyorlar; çiiıl' 
kü hiçbir gün onlan men 'il 
te-cziye eden bir memura tesad; 
etmiyeceklerine emindirler. 

Hulisa. Belediyemiz ıebti' 
her noktasında ve her zaına' 
ıeyrisefer talimatnamesinin taaı,.. 
mii tatbikinde Adil ve çok cidcJ 
bir disiplin talep ederse; oto1110' 
bil kazalarının adeden bissoluııa' 
cak derecede azalacağını şiındl' 
den temin edebilirim. 

Otomobil Mektebi MUdartl 

Fikri Teofik 
[ Y arınkl bahsimiz balkin ld.,.. 

aizliA'n• aittir.) 

Bir mezar 
meraklısı 

Helsingf ors, 30 - FinlAndif' 
merkezinde, birçok mezarlıklatı' 
açılarak ölü cesetlerinin parçJı 

parça şuraya, buraya atıldıkls11 
hayretle görülmektedir. Bu işil' 
bir deli tarafından yapıldığı ıaJJ' 
nedilmişse de açılan mezarlarııt 
tekrar ve kemali intizamla kapa" 
tılması, bunun bir deli tarahndııı' 
yapılamıyacağı kanaatini kuY"et" 
lendirmiştir. Zabıta, sıkı tarasS&lt 
tertibatı almıştır. 

Belçikada 
Buhran 

Brüksel, 30 - Belçikanın bir' 
çok cam fabrikalara lngiliz güıır' 
rük tarifelerinin ağırlığı yüzünde' 
faaliyetlerini tatiJ etmişlerdir. 

Londrada Da Haydutluk 
·ıe Londra, 30 - Elde çantası 

caddeden geçen bir müce9b~ 
ratçı başına ansızm indirilen b 
zarbe ile yuvarlanmış ve çaotıı~ 
elinden alm nıştır. içinde ( 0 

) ı: 
incriliz lira!ik muc. vber v. r ı'' " ·ı e Haydutlar derhal bir otomobı . e 
kaçmışlardır. Vak'a ( 30) sao_ıY 
sürmüş ve failler teşhis edıle" 
meıniştir. 

Fotoğraf Tahlil KuponıırıtJ 
11 inci Sayfamızda bulacaksıoıı-
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Holivuta Nasıl 

Yıldızlar 

Kaçtım ... 
Arasına Nasıl Karıştıın? 

-----------26--------------~ VAZANı Selma Z. 

Behice Kadınef en diye Bir De Siyasi 
Cürüm· Atfolunuyordu 

----
Meğer O, Rus Sefaretine Gitmiş Ve Himaye İstemişmiş 

odasına girmişti. Kadmefendi, 

evvelA bunlara çıkışta. Ve sonra 

onların lakayt bir surette hiz

mete devam ettiklerini görünce 

dudaklarını bükerek : 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
He,. hakkı mahfuzdur 

-157-
- Üzülme evladım .. Senin 

hatınn için bir fincan süt alırım. 

Dedi • Kadınef endi bunu 

aöyler söylemez, Abdülhamit, ıe· 
Tinerek kapıya yürüdü. Açtı. Ka

pının önünde bekliyen Dilrüba 

Kalfaya çabuk bir bardak süt 

ıetirmelerinl emretti. 

* Abdlllhamit, Kadmefendi ile 
Abit Efendinin oturduğu büyük 

koltuğun karşısında oturmuştu • 

Nurettin Efendi, gelen süt finca

nını annesine bizzat vereli. Kadın
efendi; hem sütü içiyor, hem de 

tikayette devam ediyordu. 

Ağlayan ve yalvaran bir sesle: 

- Git evladım.. (Zatı Şaha
ne} ye rica et... Beni biran evvel 

buradan kurtar ... Emin ol ' biraz 
daha burada kalırsam, anacığmın 

buradan cenazesi çıkacak, 

Diyordu. .. 
Kadınefendi, Nurettin Efen

dinin ricası ti:ıerine içtiği ıülO 

bitirir bitirmez, Abdülhamit ce-

11ret alarak: 

- Kadınım!.. bari benim ha· 

tmm için de bir fincan iç. 

Dedi. Fakat o anda, Behice 

Kadınefendi. hakaretle dolu bir 

nazarla Abdülhamidi süzdükten 

ıonra cevap verdi: 

- Senin hahrm için mi? ... Sa

kın getirmesinler .. fincanı kıranm. 

Dedi. Abdülhamit, oğlunun 

yanında maruı kaldığı bu baka• 

retten o kadar mabçup olmuştu ki, 

bir anda yüzünün solduiu ve el· 

lerinin titrediği hissolunuyordu. 

• 
Nurettin Efendi, iki saat ka-

dar kaldıktan ıonra avdet etti. 
'24 Niıart S3G 

Bugün Nurettin Ef. Rasim 
Beyte Yıldız urayına gitmiş. Pe· 
deri le va idesinin •aıiyetini 
anlatarak valdesinin Beyler• 

heyi sarayından çıkarılmasını 
rica etmek için (Huzuru Şahane) 
Ye çıkmak istemiş . Fak at hünkAr 

(huzur) a kabul etmemiş . Başma
beyincisi vasıtasile bu rica~ı pa

dişaha (arz) edilmiş. Ayni zaman

da doktor Atıf Beyin Behice 

l<admefendi hakkında verdiği 
rapor da takdim olunmuş. Fakat 

gerek Nurettin Efendinin (maru· 

tata) ve gerek rapor mündericatı 
hakkında padişah bir şey söylemc

ıniş. Sükut ile mukabele etmiş ..• 

,, 
Behice Kadınef endi ve bir de 

( siyasi cürüm ) alf ~lunuyordu. 
Bu cürmiin mahiyeti anlaşıldı. 

Abdülhamldin udık bendelerJnden 
Necip Melhame . 

Meğer, ıon zamanlarda ahval ve 
harekatının tahdit ve kendisinin 

takip edilmesinden muğber olan 
Kadın Ef. , bir gün Nurettin Efen· 
diyi de yanınn alarak Rusya se· 
farethanesine gitmiş. Rus sefirini 
görmüş. Bütün ahval ve vaziye
tini anlahırak bir ( Kafkasyalı ) 

ıufatile himaye edilmesini ve ken· 
disinin evliidile beraber Rusyaya 

gönderilmesini rica etmiş. Hatta 

muvafık cevap ta almış olacak 

ki, bazı hazırlıklara da başlamış. 
Bunun üzerine kendisi desise ile 

Beylerbeyi sarayma aşırılmış. 

Abdiilhamit, bunu haber al
dıktan sonra tabii fevkalade telaş 

l"tti. Arhk Behice Kadınefendiyi 
korkunç bir mahlük gibi görüyor 

ve onunla bir saniye bile bir 
arada yatamıya türlü raı:ı ol· 
mu yor. 

* Bugün. bazı hizmetlerin Afası 
için birkaç kız Kadınef en dinin ..... _ ............ ._.. ....................... -.--. .... ... 
Boşanma Davası 

- Zaten siz, bir aJay hay

vansınız... İnsan olsanız, burada 

kendinizi bu duvarların arasına 

kapamaz.. O herifle bir arada 

yaşamazsınız... Burada böyle pi· 
nekleyip te ne olacaksınız?. Çıkı

nız .. Birer kocaya vanmz.. Dün

yanızı görUnüz ... 

Diyordu. 

Onun böyle feveranlı zaman· 

lannda daima kapısının önilnde 

dolaşan Abdülhamit, bu aö7lerl 
işitince fena halde telaşa düştü. 

Bu gidişle, Kndınefendinin harem 

dairesinde bir ihtildl uyandıraca• 

ğmdan, kendisine bugüne ka
dar sadık olanları da baştan çı

karacağından korktu. 

Bakalım ne olacak?.. Taban 

tabana ııt iki şahsiyet, blribirilo 

çarpışıyor. Her halde Lbunun ıo· 

nu pek iyi bir fey olmayacak. 

Abdülhamit, gece sabaha ka· 
dar Kadmefendidin odasmı ve 
hatta odanın içini nezaret al· 
tında bulunduruyor. Ya saraya 
ateş vereceğinden veyahut ken· 

disine ıuikast edeceiiodeo 

korkuyor. 
(Arkaaı .ar) 

lsveç Ve Holanda Sefirleri 
Ankara, 30 (Hususi) -

Resicümhur Hı. bugDn ineç Ye 

Holandanın yeni ıefirlerini kabul 

etmişlerdir. Sefirler itimatoame
leriai takdim etmişlerdir. 

Uykuda Sayıklamak Ay- 1 1 Günün Takvimi 
nlmaya Sebep Olabilir Mi? L-_;;;;;,.;.------ -..._J 

" The People ., gaıeteıi ya· 

ııyor: Pariste mühim bir boşan· 

ma davası olmuı. Hakimler bu 

tuhaf dava bakkmda nasıl karar 

vereceklerini faşırmışlardır. 

Karısını boşamak iatiyen 

adam, mösyö " Efnte1 .. isminde 

bir Fransızdır. Bu adam boşan
ma hadisesine sebep olarak 

karısının her gece rllyasında 
meşhur sinema artistlerinden 

Rodolf VaJantinoyu ıayıkJadığmı 
ve ona aşık olduğunu göster-

mektedir. 
Hatta karısının gece neler 

ıayıkladığını plak üstünde tesbit 

eden bu adam mahkemede bu 
)akları çalmıştlr. Erkek kadının 

p d•w• • k d 
artık kendini sevme ıgını, a an 

ise kocasını eskisinden fada bir 

muhabbetle sevdiğini iddia et
mektedir. Hakim bir karar ver-

. 'ftlerin daha bir mUddet 
memış çı 
için birbirlerini tecrübe etmele-

rini teklif etmiştir. 

BUGÜN - 2 kAnunuevvel 931, 

Çarşamba, Rumi 19 teşrinisani 

1347
1 

21 Recep 1350. 

GONEŞ - Doğuşu 7,6 Babıı 

16,42 
NAMAZ VAKiTLERi - Sa· 

bab 4,59, ağle 12,3 ikindi 14,28, 

akşam 16,42, yatsı 18, 19. 

Kasım - 24 

ALKAZAR 

ALEMDAR 

AR'JISTIK 

AS R f 
EKLE t 

f.LHAMRA 

ETUV AL 

- Sln)orlta 

- Cımbulu ar•ııada ı 

- Uçurum lıc•arında 

- Batakhuıe çlçejl 

- Attllıı 

- !atanbul ıolıaklannda 

- Don Kuıklara 

FERAH - Koo1er, nryel• 

FRANSl1. rJYATROSU - Bulıar •p•ed 

GLORY A - Benli Jıadıa 
HiLAL - Hacr Muıat 
KEMAL B. - Şafak 
MAJIK - Canlı C•HI 
MELEK - lıtnbul ıo.. lrlarwla 

MiLLi - Atka tövbe 

OPERA - Vatan Hılnlerl 

SIK - Kırılı Kalp 

DARÜLBEDA Yl - Ve11nla çoc11i11 
• Kadıkl1 Sllı•J• - K&fW. Dallu&e 

Genç doktor, evvela başımı 
ve nabızlarımı muayene ettikten 
ıonra cebinden çıkardığı termo
metreyi koltuğumun altına koydu. 
Neticeyi beklemek için ikisi de 
pencerenin yanına çekilmiş orada 
hafif bir sesle konuşuyorlardı. 

Biraı daha kendime geldiğim 

için söy~ediklerini uzaktan işite· 

biliyordum. Fakat konuştuklanna 
bir türlü anlıyamıyordum. Çünkü 
bana büsbütün yabancı bir lisanla 
konuşuyorlardı. 

Akşam güneşi, onlara yandan 
ğeliyor ve simalarının yarısına, 

ölgün bir ziya serpiyordu. Bu 
ziyamn alhnda onlann renkleri 
daha uçuk, yüzlerinin hatlan da
ha gergin görünüyor. Gözleri da
ha küçülüyor, daha kısılıyor •• 
Ortaamda ıiyah bir nur parhym 
küçlik bir çızgiye benziyordu. •• 

Konuştuktan lisanda tuhaf ve 
tatlı bir ahenk Yardı. Kelimelerin 
ve hecelerin sonu, bpkı boş bir 
bardağın keoanna vuruluyor gibi 
~mhyor, Adeta biIJurlaşıyordu. O 

kadar geldi. Yüzü, tatlı Tc geniş 
bir tebessümle gerildi. Yine o, 
derinden gelen sesilc: 

- Kırk sekiz saattir yatıyor
susunuz. Her halde sıkıldınız .• 
Pencerenin önüne kadar kalkabi
leceğinizi doktor söyledi. Pek az 
olmak şartile, söz de s~yliycbile
c:eksiniz... Kalkmak için size 
yardım edeyim mi? .. 

Dedi ve derhal bana yardıma 
teşebbüs etti... Okadar zayıf 
düşmüşüm ki, vücudumun her 
azası, tiriJtiril titriyordu. Onun 
muaveneti de munznm olduğu 
halde, pencerenin önüne güçlükle 
gidebildim. 

Beni, büyük bir ( Şez Ameri
ken) e yerleştirdL Arkama yns• 
bklar koydu. Dizime hafif bir 
ytın atkı örttü. Ve sonra karşım
daki koltuğa yerleşerek oturdu. 

- Söyleyiniz bakalım. Ken
dinizi nasıl buluyorsunuz ? 

Kalbimden titriye titriye taşan 
zayıf bir sesle cevap verdim: 

Müsaade ederseniz, ilk söı 

holivutta ber6er salonları zamana oerilen lcıgmeti göstrrirl•I', 
lıem agak, hem baı tııt1al.ti birden gapılır 

zaman anladım ki bunlar, ( Çin ) olarak, size teşekkür edeyim. 
lidir. O, dudaklanndaki tebessümll 

Doktor, dereceyi aldı, pence· biraz daha genişleterek: 
renin yanında dikkatle muayene - Bana değiL. taliinize te• 
etti. Yine ayni lisanla ötekine ıekknr ediniz... Bana, (Ho-Çang) 
neticeyi bildirdi. Biraz daha ko· derler. Size, ne diye hitap ede• 
nuştular. Sonra doktor yanıma bilirim? •.• 
geldi. Beni selAmladı. Fasih bir Biran düşlindüm.. TereddOt 
İngilizce ile: ettim • Fakat, bana bu kadar 

- Korkulacak birıeyiniz kal· iyilik eden bir adamın karşısında 
madı. •• Şimdilik lazım olan ıey· yalan t6ylemeyi biç muvafık gör-
leri Ef. ye söyledim. Yarın sabah medim. Gözlerim yaşararak: 
ıizi tekrar g<Sreceğim. - Selma ... 

Dedi ve beni tekrar 1elimb· Dedim. 
yarak odadan çıkb. Öteki de v~ .. şimdi, bu ismi slSylemek, 
doktoru takip etti. bu isimle bir defa daha olsun 

da da yalnız kaJOdım. Yavat çağrı1mak için kalbimde derin 
·vavaş başımı kaldırdım. Her an ve acı bir ihtiyaç duyuyorum ..• 

artan hayret ve merakımla efra· Ben, gözyaşlarımı ona gösterme• 
hma baktım .. Yarabbi! .• Bu adam- mek için başımı pencereye çevl-
lar kimlerdi?.. BütDo bu itina 'le rirken, o tekrar ediyordu: 
ıefkatlerine ıebep ne idi?. Bütün - Selma.. Selma... Bütün 
bunları düşünüyor, fakat hiç bir gezdiğim yerlerde, hiçbir kadının 
mana veremiyordum ... Ne zaman- bu isimle çağmldığını işitmemiş-
danberi içinde yı1varlandığım se- tim. Siz, galiba hıristiyan dP-ğil-
f aletten ıonra, şu vaziyetim bana ıiniz: ... 
ıu hissi veriyordu. Acaba ölmOı Bu son cümle, beni tamamen 
te cennete mi gelmiştim?. Fakat heyecan içinde bırakmış, sinirle-
ne münasebet? .. Bizim bildiğimiz rimin dfı beni birdenbire coş· 
cennetle, ne böyle Çin salonları turmuştu: 
ve ne de kokusu insanı sermest - Ben.. Türküm ... 
eden çaylar ve böyle zarif dok- Diyebildim. Ve artık, hıçkı· 
torlarm bulunmasına imkan Te rıklarımı zaptedemeclim. 
ihtimal yoktur. O halde?.. O, derhal ayağa kalktı. Te· 

Ben bunları düşünürken tek· llşlı bir vaziyetle bana doğru 
rar perde açıldı: Yine o pijamalı eğilerek: 
adamcağ12 içeri pdi. Yanıma ( Arkaaı ' '"'r) 
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HİKAYE 
'--------------------------------------------------------------------------------------.... Bu Sütunda Her gün 

·-------------İngiliz Edebiyatından: M. K.---Umumi Harp Nasıl Pat ad ? 
Nakleden: H. R. - 20 - Yazan: Emil Ludvig B 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• - S ERG ÜZE Ş T IR 
Uzak Bir Han 
Düşünüyordu: 

• • 
Köşesinde Bir ihtiyar 
Bu, Başvekil Pasiçti 

O telgraflarda mUttefikfniır 
verdiği notayı Almanyanın muhik 
ve mutedil bulduğu yazılıdır. Ve 
bu, notanın ne olduğu ıörül
med en, bilinmeden yazılmışhr. 

-
~ 91!"'1!illlla-. 

Türkler ve Bulgarlar maglQp düş· 
müşlerdi • Bu muvaff akiyetten 
sonra aceba şimdi de Rusyanın 

yardimile zaten sarsıntıda olan 
Avusturya - Macaristanın hayatına 
nihayet verebilir miydi? 

Bu Efendiler bütün Avrupa· 
nın yüzüne fırlablmış olan fU 
ültimatoma iştiraklerinin devamı· 
na meydan vermişler, notaıını 
hiç beğenmedikleri halde Avru
pamn karşısında Avusturyanm 
hamisi olarak mevki almıılardır. 

.... 
Ertesi gün bir zat Kont 

Berchtolde ültimatomun istilzam 
edeceği tehlikelerden bahsetmek
le Kont tırnaklan cilalanmıı 

olan elile havada alimane bir 
işaret resmederek yorgun bqını 

sallamıı ve nezaketle tashih 
etmi9tir: 

- Af buyurunuı, efendim, 
bu bir ültimatom değil, mahdut 
vadeli bir teıebbUstUrf .• 

iV 

Orkmuş Olanlar 
Bir adam Sırbıstan•n kaybol

muş bir köşesinde, bir han oda· 
smda, berbat bir yatakta yat
maktadır. Saçlan ağarmııtar, fa
kat simasında zindelik ve tid· 
det eserleri galiptir; Ahvall umu· 
miyesinde gam vardır. Yüzü bu· 
ruşmuıtur; Hayatın bin bir kasırga· 
larile sarsmblar geçirmiştir, fakat 
kolay kolay başediJecek bir 
adam olmadığı besbellidir. 

Bu zat taraftarlarının "zlvlo" 
alkışlari içinde ·dokuzuncu intihap 
nukunu irat etmiştir. Şimdi mem• 
leketine dönmektedir. Ertesi 
ıabah ıeyahatine devam ede· 
cektir. Toz, sıcak, gUrUltüler, 
lnkitalardan yorgundur; fakat 
başka tUrlll de yapamaz. Bu 
zat Sırbistan başvekili Paaiçtir. 

Gözleri yerde, düşUniiyor: 

- Gelecektirl.. Bir iki günden 
fazla sUrmc:r:. Bu menhus intihap 
seyahatinin de bu sıraya dUımeıl 
ne kadar münasebetsizi orada, 
Viyanada, onlara o derece bir 
dert değil; imperator birini tayin 
eder, sataya yakıncacıktır, Hatta 
yazlık ayrı saraylar da •ardır. 
İmperatorun bir kederi olmadık· 
ça vUkeliıı nihayetsiz in'am ve 
ihsanına müstağrak ya,ar. Biz 
ise, her tarla sahibinden bir 
rey koparabilmek mecburiyetin· 
deyiz. Shakespearein bir gün 
Zürichdo mühendis olduğum 
zaman ıeyrcttiğim, yarabbi iımi 

ne idi, bir piyesindeki Romalı 
gibi ... ,, 

- Otuz ıcnedenberi Radikal 
fırkasının reisiyim. HAia intihap· 
larda ıeyabat yapmıya mecbu
rum. Delikanh bir firarı olarak 
Sırbistanda, İsviçrede bulundu
ğum zamanlar daha hür değil 
miydim? 

idama mahl<um bulunmakla 
beraber daha rahat değil miydim? 

- Rusya bu defa söıününii 
tutacak mı? Geçen sene bunu 
banana Çar resmen vadetmittir: 

-Kıralmıza söyleyiniz ki Sır-

ilk si/alı patlagışinın 6lrinci 
kar ban ları 

bistan ıçm herşeyi yapanz! ,, 
Fakat zavallı adam! Siyaset
ten birşey anlamıyor. lsvolski 
gittJ. Hartvig öldü • Sazanova 
enimyet edilir mi? 

• 
Pasiç yarı uykuda olduğu hal-

de zihninde son günlerin vukuatı• 
na bir geçıt resmi yaptırmakta· 
dır. Bunları belki yüzden fazla 
defadır göz önüne getiriyor , on· 
fara göre hesaplarını kuruyor . 
Bu sırada Bıamarkı balırlaması 
pek tabiidir. Ona da ırkına men· 
sup akvama birleştirmek için üç 
muharebe yapmak lazım gelme
miş miydi? Kendisi, Pasiç bu 
muharebelerden hakikaten ikisini 
yapmıştı. Memleketi iki misli bü· 
yiltmUştU. Eski düşmanları olan 

O zaman Cenupta İslavlar 
Sırplarla birleşecekler ve on beş 
milyon adamın arzusu, beş asırlık 
hayal tahakkuk etmiş olacaktı! 

Başvekil kendisine nümune 
olarak aldığı Bismark Başvekilin 
Sırplara daima düşmandı • 

Vaktile Berlin konğresında 
Türklerden Bosna-Herseği almış, 

fakat Sırplara vermemişti f Fran· 
ıızlardan aldığı iki vilAyet ahalisi 

muhtelit bulunduğu halde bunfa· 
n nasıl kendisine tahsis etmiş 

ise , ne hukuken, nede ırken 
Avusturya ile alakası olmayan o 

iki vilayeti de Avusturyaya ver
meıinde ne mini vardı? 

- Viyananın mağrur asılza• 
deıi iki vilayeti dercip ediyor, 

halbuki bunlan Avrupamn gözle
ri önünde yalnız idare edecekti • 

TUrkiyenin tezelznln, onu, Sırbis· 
tandan fazla ne itibar ile alAka· 

dar edebildi ? Türklerin bir 
kıt' asını çaldmız diye bizi de 

kendinize itizara mecbur edebi
lirdiniz, fakat fikrimize de hakim 

olamazdınız. Avusturya ile vuruş· 
tuktan sona hürriyetini ibraz ede-

bilmiı akvam A vrupada az de
ğildir. .. 

Bu sırada kapının vurulması 
bu tahayyüllta fastla verdi, Bel· 
grattan bir telgraf: 

- Avusturyadan Ültimatom 
a-elmiı, hemen dönmeliyim 1.. 

• 
Üç hafta evvel, vukuundan 

Uç saat sonra suikast haberi 
Belgratta top gibi patlamıştı ; bu 
sırada şehrin en zeki adamı: 

- Allah verede katil Sırp 
olmasa!. Demişti, 

( Arkası var ) 
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"Heller,, in söylediği fırtına 

patladı. Bizim uskunanın limanda 
barmamıyarak engin denize açıl· 
dığım pencereden "Haller,, le 
beraber seyrettik. Şimdi ortalık 
kararmıştı. "Haller.. fırtınadan 
mutfakta ateş yakamadığı için 
muhtasar bir akşam yemeğile 
iktifa mecburiyetini itizarklrane 
söyledikten sonra sofraya oturduk. 

Bir gaz lambası ışığında, karısı 
ile yerli bir çocuğun getirdiği 
yemekleri yedik. R~zgirın uğul· 
sundan " Heller ,, le biribirimize 
lakırdı işittirmek kabil olmuyor, 
dışarıda ağaçlardan kopan Hindis· 
tan cevizleri top mermileri gibi 
uçuşuyordu. Kadmın neş'esini 
yüzünden okuyordum. 

Uskunanın fırtınaya dayanamı· 
yarak batacağını, o zaman beni 
haklamak tehlikesiz bir iş olaca-
ğını hesap ettiği beJJiydi. Bu tah· 
mioim ihtimal hayalden ibaretti; 
fakat his ve hayal ekseri ahval
de insanı aldatmaz ve görecek· 
siniz ki keşfimde yanılmıyordum. 

Yemekten sonra " Heller ,. le 
dama oynadık. Kadın masanın 
üzerine dama tahtasile viskiyi 
bıraktıktan sonra bir müddet, 
eli "Heller,, in omuzunda, oyunu 
seyretti. 

Bu esnada bana hiç bakmı· 
yordu. Şuna eminim ki kocasını 
muhafaza için bana karşı ne 
yapacaksa kendi başına yalnızca 

yapacaktı. Garpli bir kadın böyle 
bir vaziyette hissiyata müstenit 
şüphelerini kocasına söylemekte 
tereddüt etmez, fakat o böyle 
değildi. 

Bana yapacağı fenalık beni 
öldürmek olabilirdi. Anlayışıma 
göre "Heller., böyle bir tasav· 
vurda ona iştirak edemezdi. Bi .. 
naenaleyh "Hellcr., benim başlıca 
istinatgahım, muhafızım mevki
inde bulunuyordu. Eğer kadın 
bana bir fenalık yapacaksa bunu 
nasıl yapacakb? 

Bütün bu düşünceler dama 
oynarken beynimde işliyordu. 
Birkaç parti oynadıktan sonra 
viskiye başladık. 

"Heller,, de benim gibi pek 
içkiye düşkünü değildi. Maamafih 
pipolarımızı çekerek Hindistan 
cevizi yağı ticaretinden vesaire
den bahsederken şöyle böyle 
epeyce viski itmiştik; fırtına ha· 
fiflediği için artık rahatça konuş· 
mak kabil oluyordu. 

l 

Gece yarısı "Heller,, bana 
yatacağım odayı gösterdi ve ken· 
di pijamalarından birini de verdi. 
Yattım. Viskinin tesirile derin bir 
uykuya daldım. Uyurken kadın 
tarafından bir fenaJığa maruz kal· 
maktan korkmanuştım; onun böyle 
açıktan açığa bir şey yapamıyaca· 
ğına emindim. Ertesi sabah hava 
açtı; Fakat gene kuvvetli bir 
rilzglr esiyor, denizde iri iri 
galgalar yuvarlamyordu. "Heller,, 
le ormanlar arasından bir gezinti 
yaparak adanın en yüksek tepe· 
sine kadar çıktık. Ufukta ne 
bizim uskuna, ne de başka bir 
tekne görünmliyordu. Neşesizdim. 
Bu adam bana karşı çok samimi 
davranmıştı. Ondan adeta hoş
lanmaya başlamıştım.. Yapacağım 
şeyden nefret ediyordum •. 

Maamafih karanını vermiştim; 
uskunanın avdetinde " Brent ,, i 
çağırıp onun yanında " Heller ., e 
vaziyeti anlatacak ve sai omu
%unu göstermesini talep edecek· 
tim. Bu, sarih vazifemdi l 

Artık kadından bir korkum 
kalmamııb. Geceyi anzasız ge
çirişim ve güneşli açık havada 
yaphğımız gezinti sinirlerime 
sükunet getirmişti. 

Öğle yemeği için " Heller ,, le 
beraber evine gittiğimiz zaman 
kadını biç görmedim. Yemekten 
sonra balkonda " Heller ,, le 
brandalara uzanarak öğle uykusu 
çektik. Guruptan bir saat kadar 
evvel " Heller " gene dama oyunll 
teklif etti. Salona çakbk. ''Heller" 
dama tahtasını masanın ilstnne 
koydu. Dışarda rüzgar tamamile 
durmuştu ve akşamın son iltima
atı bulunduğumuz odayı latif bir 
rahavet içinde yaldızlıyordu. 

Biz oyunla meşgul iken kadın 
hindistan cevizinden yapılan bir 
nevi yerli içki sürahisile iki ka
deh getirdi. Kadehlerin birini 
benim önüme ötekini "Heli er,, in 
lSnilne, sürahiyi de ortaya bıraktı 
ve bir dakika oyunumuzu seyret· 
tikten ıonra çekildi gitti. 

" Heller ., dalgınlıkla iptida 
kendi kadehini doldurmuştu. Bu• 
nun farkına varır varmaz gülerek, 
doldurduğu kadehi bana uzatb 
ve benim kadehimi kendisi için 
doldurdu. 

Oyunda birinci partiyi ben 
kazanmıştım ; ikincisine başladık. 
Bu aralık kadın tekrar göründü. 
"Heller,, in arkası oda kapısına 
dönilktU. 

Baktım, kadın kapıdan girer 
girmez gözlerini benim önümdeki 
yarısı içilmiş kadehe dikmişti. Be· 
nim kadehimden sonra 11 Heller"io 
benimki gibi yarım kadehine ba· 
karken kadının gözlerinde hAsıl 
olan ifadeyi, dehşeti hiç bir zamall 
unutamıyacağım. 

O kadehler hAli gözümUn 
lSnündedir. ikisi de ayni cesamette 
fakat birbirinden kolayca kabili 
tefrik: çünkü biri oluklu öteki 
düz dU. Kadın bir an durdu. Sonra 
kolunu " Hiller ,, in omuzundan 
uzatarak onun kadehini aldı, 
içindekini bir hamlede dikti. 
" Heller ,, onun bu hareketine 
gülüyordu. 

Kadın timdi .. Heller ,, in 
iskemlesi yanına yere oturmuŞ 
başı iskemlenin yan tarafına 
dayalı, gözleri oyun tahtasında 
idi. Fikrim oyunla ancak miha• 
niki bir surette meşgul olabili· 
yordu. 

Birkaç dakika sonra "Heller,, 
bir dama taşını kaldırırken bir
denbire duraladı, taşı elinden 
bıraktı. YUzü kül gibi olmuştu• 
iskemlesinde yavaş yavaş kadının 
bulunduğu tarafa doğru yıkılı" 
yordu. Kadın bu esnada tek bit 
kelime söylemeden, başı onun 
başına dayalı, onu kollarile tu'" 
tuyordu. Aman yarabbi! O n° 
müthiş haldi! 

Kadın .. Heller ., i Ö)'le tuta .. 
rak öperken " Heller ,, de ona 
fısıldar gibi birşeyler aöyleıniY" 
başlıyordu .•• 

Kadının kullandığı zehirde~ 
bir bardağın içine akıtılacak ik• 
damlanın alb kişiyi öldürnıiY~ 
kifayet edeceğini ve bu tese~ 
miimden kurtulmak için hiçbıt 

p .. en'" 
çare bulunmadığım sonra ogr 
dim. ka-

Evet, şüphesiz o hain bir . 
dındı ve tehlikeyi hissedinceMbcnı 
gizlice öldürmek istemişti. a:; 
mafih, ne olursa olsun, k~cası 

8 
.. 

sevmiyordu, onu kurtarnıaga çca 
lışmıştı, nihayet kurtara1?ayı;dıı 
da onunla beraber ölmeğı te 
etmişti 1 •. 

SON 

f 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

? 
Gazetecilikle İlk Teması YineHindis
tanın İlk Hareketleri Sırasında Y aphm 

-37-

" D urban ,, da Bir HA.dise 
1896 senesının ortalarında 

Hindistana avdet ettim. O zaman 
.. Natal " dan hareket eden va· 
Purlarla " Kalküte ,, ye gitmek, 
" Bombay ,, a gitmekten daha 
kolay olduğu için " Kalküte ,, ye 
hattket tı:ttim. Oradan " Bom· 
bay" a müteveccihen yola çıktım. 
Bu kara seyahati esnasında bir 
istasyonda treni kaçırdığım için 
" Allahabat ta bir gece kalmıya 

" llıecbur oldum. "Cenubi Afrika,, 
ıeyabati münasebetile gazetecilik 
ile temasım bu şehirde başladı : 

"Pionier gazetesinin müdürü ,. " lVlİster (Chesney) i gördüm. Beni 
dostça kabul etti. Fakat bu 
llıüstamere işlerinde idare adam· 
larının hareket tarzlarına taraftar 
olduğunu açıkça söylemekten çe
kinmedi. Maamafih bu meseleler 
hakkında yazabileceğim yazılan 
okumayı ve sonra gazetesinde 
ilin etmeyi vadetti. Bu dakika 
için bu vait bana kifidi. 

Gazetecilik ile bu ilk teması 
lllliteakıp Cenubi Afrikada yaşı· 
Yan Hintlileı"in hayat tarzları hak· 
kında küçük bir eser yazdım. Bu 
eeer naz.arı dikkati celbetti ve 
iki defa tabı ve beş bin tanesi 
muhtelif yerlerde tevı.i edildi. 

Hint hareketlerini idare eden 
Eevat ile tanıJmak :ıevkıni bu son 
seyyahatim esnasında tatbm. 
Bombay, Poona, Madras şehirle
rinde tertip edilen umumi i~tima· 
larda birer nutuk söyledim. Fa· 
kat bu meseleleri size tafsili
tile anlatmaklığım mümkün değil-
~· Çünkü "Knlküte,, de de bir 
içtima tertip edildiği sırada "Na
l..l,, dan kablo ile müstacel bir 
telgraf aldım. Bu tegraf ta: 

- Derhal geliniz, deniliyordu. 

Davetnamenin ifadesi şe'klin· 
~~ " Natal ,, de Hintliler aley-
ınde yapılmış bir hareketin 

Patlak vermek üzere olduğunu 
lnlatan bir koku vardı. Binaen

tleyh bu defa ailemi de yanıma 
•laralc derhal Courland vapuru
~a bindim. Bu vapur Hindistan 
ale N ı d • b. it ata arasında ogru ır 

.. ~ tesis etmek istiyen deve 
dullahın çok cesurane bir te

lthbüsü ile 9atm alınmıştır. 

• • Qf lirndistanda başhyan hareket 
li~ukça mühim olduğu için 
ı ıntlit~ ile meskun yerlerde çı· 
ııtan H· · · t'l 1 ttrn· ınt gazetelerıne m ı <a 
\ ış •e Royter ajansı 
~~t;.fından fngiltereye de 
"' 

1rtnişti, ben bunu ( Natal ) a 
tdıö-.ın .. • d' Ayna· ~ eo,• :z man ogren ım. 

\t manda Rcyter aj•msının İngil· 
te L b • ( :rı.1 lncrıKai tarafından enım 
~ ~eh-as ) ta irat ettiğim nutuk· 
~ ak1?n~a ( Natal) a kıs~ ~e 
old .. edılmıı bir telzraf çekılmq 

';Fnu da gördüm. 
~a ır hadisenin yaı:ıldığı sırada 
t~srn . edilmesi nadir değildir ve 
S>ıl~!lya kasti mahsus ile ya
llil ~2• Filhakika pe~inden edi

rnıı kanaatlere malik ve işi 
\>laa muharrirler bazan 

J 

Gandi, lıintt•, ifle höglelerin• milliget ue istiklal lıissinl 
aşılamıga çalışmıştır 

metnini şöyle aatht bir ıelcilde etmiş ve bilhassa işçilerden alınan 
okurlar, sonra da hulasa ederler. fiç altın verginin aleyhinde bu· 
işte bu bulbadır ki hazan yan lunmuştum. Bu arada bizzat 
yanya muharrirlerin hayalhane· kendi müşahedeme istinat ederek 
terinden doğmuş ve izam edil· bir amelenin çektiği ıstırabı 
miJtir. anlatmıştım. Bu biçarenin adı 

* ( Subrahmanyan_) d~ ~e efendisi 
Ben Hindistana avdet ettiğim tarafın<lan dövulmuştu, yaralan-

zaman ( Natal) da yaşıyan Avru· mıştı. 
palı1arıo hareketlerini tenkit (Mabadl yarın) 

İhtikar Mücadelesi 
{Baıtarafı 1 ·ncı Sayfada] 

burada şu veya bu emtia üzerin· 
de yapıldığını tetkik, tcsbit güç· 
tür ve yine tekrar edilebilir ki 
bir mal 2amaoa, m~Ana, alanın 
ahvali ruhiyesine göre bir satış 
fiati bulur. Bu aatıf fiati Uıerin
de alan ve veren mutabık kalırsa 
ne denebilir? Bizce ihtikara ~u 
cezri usullerle miai olunabilir: 
Devletlerle mütekabil müsavi 
mal alma esaaına müitenit yeni 
ticaret muahedeleri aktederek 
her memleketin bizden ye bizim 
onlardan alacağımız mi~t~ra kat'i 
tekilde tayin et.mehdır. Bu 
ciheti tayin ettıktcn ıonra 
gelecek malı itbalAt tüccarlarımız 
arasında tevzi etmelidir. 

Bu takdirde ııra kaparal< fili 
inhisar vücuda getirmek imkloı 
olmıyacaktır. 

Ayni zamanda tktısat Vekd· 
~eti birinci derece clı:em ?'1an 
eşyanın gümr~klerden tercıban 

k nı temın ederse mesele 
çı ması bal! d'l . 
b

. d receyc kadar e ı mış 
ır e • • d'k 1 
l Maamafih bu qın ra ! a 

o ur. 11 d·- · · kilde 
halli devletlerle <0e ıgımıı şe ·. 
anlaşarak itbalib teni etmektır. . 

ithalat Karamamest 
Ankara, 1 _ !thalatın tahdidi 

kararnamesinde hükumetçe ba~ı 
tadilat yapılacağı kuvvetle tahmın 
rdilmektedir 

Dünkü Maaş 
( Battarafı 1 inci sayfada , 

Yeni verginin tatbikmdan 
.sonra maB.f eShabmın verecek:ıeri 
Yergi miktarile ell~rine geçecek 

paranın yekünunu gosteren celvel: 
Derece Mut K~ Yeni Geriye 

.ergi kalan 

1 600 .... 71,96 484,04 
.1 509 ss 57,20 t07,80 
s 400 26 42,84 931,16 
c 288 17,16 29,SO 241,34 
'5 256 1',92 ..2S,93 21S,15 
6 no U,10 .20,80 187,SG 

7 165 
8,90 tS,7J 140,37 

• 12' 6,S6 8,94 110,50 
:9 108 5.,41 7,25 9S,27 

lO , 8 4,90 6,Sl 116.79 
11 u 4,2;1 4.98 7~ 
U 15 5,75 4,12 67,13 
13 66 .5,!0 J,27 59,43 
J4 6~ 3 2,70 54,30 
lS S6 7,SO 2,32 50,88 
16 Si 'J,60 1,94 47,46 

11 ,, 2,ıs ı,65 "·'° 
18 45 

7,2S 1,27 41,48 
ı 9 40 'l 0,80 37, 21) 

Not - Altmış liradan itiba
ren maaş alanlar yalnız Ankaraya 
mahsus olmak üzere buhran 
vergisi verıniyeceklerdir. Yalnız 
kazanç kesilecektir. 

-ESk'i · ~-rahi0ıha._hir_K ... aÇakÇi-· 
Gemisi 

Helsingfors, 30 - Eski Al· 
man tahtelhahiri Poseidon'un 
Finlandiya sahillerinde kaçakçılık 
yaptığı öğrenilmiş, fakat bir tür· 
m yakatanamıyordo. ~~en gün 
bir sahil muhaf•~ emasıle k 

Sayfa t l 

Bu Akşam Radyoda NeJer 
Dinliyeceksiniz 

2 KAnunuevvel 931 Çarşamba 
latanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

6 dan 7 ye gramofon, 7,30 dan 8,30 a 
Bedayi musiki heyeti (Hafız Kemal 
Beyin iştirakile ), 8,30 dan 9 a gra
mofon plağı vasıtasile opera, 9 dan 
lG a au (Belkıs Hanımın iştirakile), 
10 dan 10,30 a Studyo ca:ıbandı. 

Heilııberg - ( 276 metre, 6S kilo
vat ) 19,45 tanınmamış adamların 
saati, konferans, 22,20 dans havalan. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,30 bu aaırda aşk aerlevhah musi
kili komedi . 

Müblaker - ( 360 metre, 75 kilo
vat) 19,45 Saksonya mudhikeleri, 
21,20 Frankfurttan naklen konser. 

Bükreş - (394 metre, 15 kilovat) 
19,40 keman koHeri, 20 ~amofon 
ile ( Puccini } nin Madam Butterfly 
operası, 

Belgrad ( 429 metft, 2,S kUont ) 
20 milli Sırp havaları, 20,30 klivya 
konseri, 21 aes konseri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilont ) 
21 İtalyan operasından naklen Ka
valyera Ruslikana operası. 

Viyana - (517 metre, 20 k:ilovat) 
19,30 koro konseri, 21 komedi, 21,50 
akşam konıeri 

3 KAnunuevvel 93 f Perşembe 
lıtanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 ile 19 arasında gramofon, 19,5 ile 
20 arasında alaturka saz, 20 ile 21 
arasında Anadolu Ajansı haberleri, 
gramofon plikl:ırı, 21 i'e 22 arasmda 
alaturka aaz. 22 ile 24S arasında 
orkestrn. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kil~ 
vat) 20 opera binasından naklen 
Nl5es fon tag. serlavbalı opera. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kiiovat) 
20 den itibaren Çek istasyonlarından 
nakle de celrtir. 

Mühlakcr - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,05 konser, 21,0S frankfurt• 
tan naklen Mozarın eserleri. 

Bükreı - (394 metre, 16 kilont) 
20 konferans, 20,20 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,20 aslceri bando, 20,lO bir mühen
disin Rusyada g6rdüklcri. 21,10 or
kestra. 

Peste - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
20,56 fmre Macarinin konseri. 

Vnrşovn - (1414 metre, 158 kilo• 
vat ) 20,15 salon orkestrası, 21,25 
çocuk konferansı, 22,30 dans havaları. 

Bcrlin - (1635 metre 75 Jtilovat) 
19,30 büyük Viyana orkeı~ası, 21125 
Bresin vdan nakil. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19,30 operadan naklen Leharın (Net· 
eler diyarı ) operası. 

Muayenehane Nakli .__. 

Varşova- ( 1411 metre, 150 kilo-
vat) 20,45 edebiyat bahiıleri, 21 
konser, 22,10 gramofon, 22,45 mali 
politika hakkında bir konferans. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
11,30 halk bilıilerl der.si, 20 Kolon· 
yadan naklen Hamburg opereti. 

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve İdrar Yolu 
Hastahkl ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. S:ıat. 2-6 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz. proıramların Avrupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa aaa.tine göre tanzim ed ilmiştir. 

lıtanbul saatine tatbikı isin Avrupada saat ( 12) olduğu 
zaman fstanbulda (l) e &eldiğ'i farzedilmelidir. 

BORSA 
lstanbul 1 Kanunuevvel 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
fıterlln 
Dolar Amcrilc :l 

20 Frank Frans11 
20 Uret ltalya":l 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunaıı 
20 Frank lsviçro 
20 Leva Bulgar 
1 Florin Felcmcnlc 

20 Koron Çekos lovak 
1 Şilin Avu~t;.ırya 
1 Rayh~mark .l\lman_ya 
l Zcloll Lchlıtan 

70 Ley Roman)'3 
20 Dinar Yugoslavya 
l Çen•oneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 lsterll -ı kuru' 
N!ly. ı Türft tir sı dolıır 
Paria 1 Trırk lir.:w Fra:ık 
MUln.o 1 • ,, Urct 
Brllksel l ,. ,, Bclga 
Cine.,,. l ,. • Frank. 
Sofya 1 ,, ,, Leva 
Amesterdıııa ı T. • Florin 
l\lndril J l'iir lir sı Peıtil 
Bcrlln 1 • ., Mark 
Varıov.l 1 • u Zclotl 
Bllkre§ :ı:o 1.ey k\lruı 
Rusya 1 Çenoncvlç kurut 

S. R. 

790,00 

212,00 
169,0:1 
218,00 
118, 
52,--

822, 
90,00 
8S,50 

121,00-
29,00 
49,-,-
23,00 
25;00, 
7S,00 

.. -

69'>,00 
0,47,27,SG 

12,06,00 
:9,17,
J,42,4' 

;2,47,S6,-
64,'2ı,SO 

ıı.uµ,sa 
S,66,ll 
2,ıeo,-

,-
84.JS6 

Mektubunu:rn aldım. Hakikaten 
çok ıüJdüm çünki aiz çok .. naiv., 
bir kıuımz. Size mektup yar.mak 
kabiliyetini Yerirseniz, ıize birer 
birer yanh1hk1arınıu {izah ederim. 
Şimdi yatnn bunu ıöyliyeyim: Si
nemnyı kazanmadınız. Çün'kü al
danmadım. Maksadım bu idi ı Siz 
" Ambaaadöre • gitmiş ve beni 
orada bulmam1ş olsanız bana 
mektup ile lbildirec:eğinizdcn ihiç 
4üpbe elmiywdum ve böyle mHe
•eyi anbyacak idim. Belkl ıi& bu 
1az.ıyı okunu,Y.acakaımt.; ona teu• 
süf ediyorum. 

Rusyanın Nüfuzu 
Leniograt 30 - Rus alimle· 

rinden Payeveski önümüzdeki 
( 20 ) sene zarfında Rusyanın 
nüfusu ( 100) milyon artarak (250) 
milyona baliğ olacağını beyan 
ve bu suretle bütün Rus mena• 
biinin işletilmesi imkana hasıl 
olacağım kaydetmiştir. 

fotoğraf Tahlili Kaponu 

Tııblatlnlıl llğrenmek lstl,rersanıı 

fotoğra!ını:u 5 adet luıpoo Ue bir· 

likte gönderiniz. Fotojrafıoız ııraya 

tabidir ve iade cdllmeı:. 

latm. meslek 
"eya aan'at ? 

Hangi ııuıı.lleria 
cevabı ? 

fotoğraf lntipr 

edecek mi? 

ON YEDİNCi 

PATRON KUPONU 

No. 1 
Cazckmlzde oıı bet glMaie lıir 

11ermekte o\!uium.ız ?atrı>Ja 

bedava almak ati7o •sa1111, bıa 

lıupon:a 'kulp uklayı:ıu •• J.i 
kupO:l lottlayınu:. Patro 'llarımll• 
tan pe':< me:nnuıı o acak11ıu:. 

Patronlar netr• ıı1.tl.ı1Ml sU ı• 
den' ll:ur.ın 1.ıauJl u·ı1a·1 • • 
bir 1 tıfta, il&fr• karUarı .aLI 4.ı 
ııUn içinde lr..ıpeı:ı rııtı giııJo.• 
meolJırlcr. Bu ıld aı ge ;dı.<tl• 

1 onru ku;>onlar ita ; d c:.aı.I • n. 
Pulsuz olanlara Patron 

gönderllme'L 
T şra ıve lstanbul kariler. 

mizin Patronlarını mııtlıaa• 
mızdan a1dırmalan laıamdır. 

Poıta ile .ıöndcril esi:ıı 
iatiy nler mektupl:ırı!la n 
kuru,luk pul leffetrneiidir!er. 

1 
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Parlak Bir Muvaffakıyet! 
Hükumetimizin, sanayii milliyemizi himaye 

müessir tedabir neticesinde 
etmek hususunda ittihaz eylediği 

ilk muvaffakıyet : 

SAHİBİNİN 
• 

SESi 
• plaklarının fiatlerini 

KURUŞTAN 180 KURUŞA 200 
TENZiL ET M 1 Ş TİR. 

umumıye, iştehasızlık ve kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 
ŞARK MAL-T 

HULASASI 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 
s=--=--------====-====-== 

işsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

/ Ah benim de bir 
~ Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez ! 

( Trirkige İş Bankası J 
- ...... KOLAYLIKLA~---

ALMANCA ÖGRENME USULO 
Mıtadf Veklletiıaln 1 • 4 - 931 Tarih Ve ?SS Nuınarsh Kararile Gazi Mualllaa 
t\1~ktehl ve Bütün Llaelcrle Orta Mekteplerimiza Kabul Olunıııuttur, 1931/32 
Derı Senea! Rcamt Kitap Llatealain 13 Uncü aayfa11nda Uln olunmaktadır. 

Mnellifleri : 
T AHSI N H. SAN DER ABDI 

Almanca, F r 1t11111a.ca ve Edebiyat .... , ı.taeal ve Orta Mektebi Alaaaca 
Muallimi Mu3lllınJ 

l inci Kı:;mı 40 Kr. 

1 
Ayni Metodun: 

2 ıncı Kısmı 50 .. Kuçük Cep Lügati 30 Kr. 
3 ün eli Kısmı 70 Muallim Rekbcri 160 " ,. 
3 150 olmakla beraber Muallim 8. lere 

kı•mı bir yerde 
" Ocretalz vcrlllr. 

fklnci Tabı adedi : 21,000 
Baatldığı ve satıldı ğı yer HUsnUtabiat Matbaası - ISTANBUL. 

Istanbul Baro Riyasetinden: 
Baro Heyeti Umumiyesi dahili nizamnamenin muaddel 12 inci 

maddesi mucibince 7 - 12 - 931 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat on beşte adiyen içtima edeceğinden rüfakanın yevm ve aaati 
mezkürda Baroyu tetrifleri rica olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 
Muhalefeti hava hasebile 

hareketi teahhur eden 

SAKARYA 
Vapuru 8 U G O N 

a)qam saat 11 de Sir
keci rıhbmından hareket-
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rı yarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altmda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

TAViL ZADE VAPURLARI 

SELAMET 
, ... vapuru her Perşembe 
akşamı 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 

tarikile Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Y o!cu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade birader
ler. Telefon: lst. 2210 

Üsküdar Hukuk hakimliğin
den: Kadıköyünde Hasanpaşa 
mahallesinde sakine Emine ha
nım tarafından zevci Erenköyün
de Kozyatağında bağlar başı cad
desinde 14 No; lu hanede Kıb
rıslı İbrahim efendi aleyhine ika
me eylediği tescili akit davasın
dan dolayı mUddeaaleyhin daveti 
mahkemeye icabet etmemesine 
binaen hakkında gıyap karan 
verilerek muhakemesi g - 1 - 932 
cumartesi günü saat on buçuğa 
talik kılınmış olduğundan muma
ileyhin yevmi mezkürda yine 
gelmediği surette bir daha mah
kemeye kabul edilemiyeciğine 
dair yazılan gıyap karannm bir 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik kılmdığmdan keyfiyet ga
zete ile de ilin olunur. 

MEVLIDINNEBEVI 
Bundan bir ay mukaddem Kadı· 

köyünde Mahmut Ata Bey muayene· 
hanesinde yapılan bir ameliyat notl• 
cesinde vefat eden Emine Natide 
Hanımın ruhuna ithaf edilmek Gıere 
birinci kanunun dördüncn cuma 
günü saat 13 te Kadıköyüode iskele 
camiinde mevlidinoebevi kıraat 
olunacatından i•tiyenlerin tetrifi 
rica olunur. 

Emrar.ı Cildiye ve 
ZUhreviye mtltehaasıaı 

Dr. İzzet Kamil 

Hariciye Vekaletinden: 
Elyevm Hariciye Vekaletinde 14 ilncn dereceden mevcut mÜll" 

hal memuriyet talimatnamesine tevfikan bilmüaabaka dört memur 
alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 20 KAnunevvel Pazar gllnn saat 15 te Ar 
karada yapılac~kbr. 

1 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin ka'lununa-ı dörd:incil 
maddesinde yazılı olanlardan başka qağıda yazılı e' safı da baiı 
olmaları lazımdır. 

J A - Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, lkbsadiye ve içtimai}• 
ve fakülte derecesindeki yllksek ticaret mektepleri veya hariciye 
mesleki ile alakası bulunan mllmasil yüksek mekteplerden birindell 
mezun olmak. 

B - Bu kabil mektepler şehadetnamesini haiz talipler bulun" 
madığı takdirde namzetler evveli bu mekteplerden birinde okunaO 
derslerden imtihan verdikten ıonra müsabakaya iştirak hakkıOI 
ihraz ederler. 

Müsabaka imtihanı berveçhi atidir : 
1 - Hukuk, lktısat ve tarihi siyasi ( 1815 ten zamanımıza kadar) 

hakkında tahriri ve şifahi sualler ( her biri için tahriri ve ıif abi 
beraber tam numara 10 dur. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercllme (her biri içİJI 
tam numara 15 tir). 

3 - Müsabakada 40 numara ilssilmizam doldurmak şartile eO 
fazla numara alanlar kazanmış olacaklardır. 

Müsavat halinde Fransızcadan maada ecnebi lisanına rukuf 
sebebi rüçhandır. 

Taliplerin mektep tehadetnameleri, askerlik vesikaları ve htu: 
nühal ve sıhhat şehadetnamelerile hüviyet cüzdanı veya suretleri~ 
baistida Vekalet Zatişleri Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve yevıo' 
mezkôrda Ankarada Vekalette ha%ır bulunmaları ilin olur. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 

100,000 
1 

" 
40,000 

1 " 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 

" 
15,000 

ıoo Mükafat ( 1,000 ) 100,000 
100 " 

( 1,000 100,000 
100 " ~ 1,000 ) 100,000 
100 " 

1,000 ) 100,000 
5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ı 40,000 
6 " ~ 5,000 30,000 

15 ,, 3,000 45,000 
60 " 

( 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet a,a4o,ooın: 

Cilt ve %Uhrevi hastalıklar Miitebassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
latanbul emra11 slthreriye dl•paııaıırl Sertabibi Rmnaıne : 1 - idari raporunun ·kıraeti. 

2 - 932 bütÇMİllİD kabullL 
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