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r u 
}>o dan Çıktı 
lokonı~Toprağa 

Saplanmış 

Beş Liradan Fazla Satış için Fatura 
Verilmesine Tüccar Ne Diyor? 

1 
Samsun, 30 (Hususi) - Lldik 

ktasyonu civarında dün bir tren 
~ıası oldu. Tahkikatıma göre hi

dısc şu şekilde cereyan etmiştir: 
Dün Ladik istasyonundan ha

reket eden bir yoku katarı, biraz 
İoora birdenbire yoldan çıkm!ş, 
okoınotif müthiş bir gUrültll ıle 

:evrilerek toprağa saplanmış ve 
llrap olmuştur. Yolcular d~rt 

laat sonra yetişen imdat trenme 
lhnarak nakledilmişlerdir. Bere· 
k~t versin nüfus zayiatı yoktur.Ka· 
2~ntn, LAdik istasyon memurlaran!n 
dikkatsizligi neticesi vuku~uldugu 

Bugün Amerikada filen it baya· 

tıoda çalışan kadınlar, erkek için 

milthiş bir rakip olınuftur. O den· 
de ki ,ımdl ltabllğe kartı bir çare 

ce k . 
olmak üzer• kadının yerine er eğın 
ikame edilmesi dütünülüyor. Resim 
Amerikada iıçl kadın nispeti~ln bil

yüklüğünil g8steriyor. 
ı&ylenilmektedir. Kazım 

mleketelta Y = n VeAl
an ~ermaye i Geliyor ... 

Tahdit kararnamesinin neş
rinden ıonra piyasada hAsıl olan 
ihtikir mücadelesi için, Büyük 
Millet Meclisi bir ihtikar Kanunu 
kabul etti. Bu kanunun bir mad .. 
desine göre beı liradan fazla 
mal alan müşteriler arzu ettikleri 
takdirde sabcıdan bir fatura 
alacaklar, aldıkları eşyanın fia· 
tinde bir ihtiklr görürlerse bu 
fatura ile Müddeiumumiliğe ti· 
klyetto bulunacaklardır. Müddei· 
umumilik bu tikayeti Ticaret 
Odasile Belediye azalarının mu
ayyen bir kısmından teıekkUl 
edecek bir mütehassıs heyete 
bildirerek ihtiklr olup olmadığını 
tesbit ettirecek ve alacağı ce
vaba göre hareket edecektir. 

Bu yeni mühim kanunun pl· 
yasada ne gibi tesirler yapacağı 
hakkmda toptancı ve yarım top-

h · 'zde ( 4 ) anonim şirket ve ( 40 ) tancı ile perakendeci tacirlerle 
Bu sene zarfında şe rım~ dil ·ştir Fakat limitet şirketlere konuştuk. Aldıgıv mız cevapları 

lr d d r 't t şirket tesıs e mı • d B k a ar a ımı ~ sfma yakin miktarı ecnebi sermayesi ~r. .0 qağıkl cOmlelerJe hulAıa ede• 
onan sermayenın nı . t k Alakadar ve salahiyet sahıbl bır biliriz : 

ftlesele hakkında tetlukat ~ap 1 
• ıat bize şu ınalQmab verdı: . . . . . " - lhtikAr en ziyade fantezi 

" . . t irket usulü bizde yeni kabul edılmıştır. Yem Tıcaret eşya ile kahveı şelcer, sabun, 
- .

1 
Lı~:t:siy~ti tanınmış olan limitet ş'rket usulüne ticaretle çay fiatıerinde oıahiiir. Çünki 

kaounı e k vb t göstermiıtir. Son seneler zarfında memleke· bu fantezi eşya ve kahve, çay, 
\ıtraşanlar . ço l rag e. k tlerden hemen ekserisi limit ettir. Bu sene şeker gibi şeyler, tahdit ile, 
ti . de tesıs o unan şır e b ı ' t mız . dil I' •tet şirketlerine gelince, un ara aı serma· memlekete az ithal ettirilmekte-
\çinde teşkıl e e~ ımı dı S senelerde memleketimize daha dir. Talebin çokluiu karıısında 

. ecnebı parası r. on k eli )'enm yarısı "nin akın ettiği görülme te r.,, malın az olması fiatlerl yükselte-
~iyade İtalyan ve Alman sermayesı -.,., bilir. Nitekim yükseltmiştir de ... 

-= h • • M R f İhtikAr kanunu sıkı bir şekilde "yluA ı Mu arrırı . au un tatbik edildiği takdirde bu gibi C:. eşyade ihtihArın önünO almak 

S D ı er ı• pekAIA mümkündUr. 
0 n em Binaenaleyh fatura uıulll bu 
----- noktada müessir olacakbr. 

RefikasıAnlatıyor:O İçmede~ Sarh?ştu Adli e ~ 
V Sarhoş Olduğunu Soylerdı • ~ . 

e Istatıstık 
Müdürlüğü 

Adliye Veklleti Neşriyat ve 

istatistik Mil· 

dUrlüğüne ta
yin edilen 

Müddeiumumi 
Mua vin le rin .. 
den Muhliı 
Beye dilıı yeni 
m em u riyetl 
tebliğ edilmi;· 
tir. ikinci Ce
ıa Mahkeme• 

sinde liyakatle 
vazife r rgaren 

Te kanuni vu·Jı • 
kufile tema• 

b baştı [ E• ıon Rttml J yllz eden Mub- Mıılall• S.11 
Al. Raa/ Rı/iltaıll• a~ •on arkadaıından, naglm liı Beyi yenin Yazifesinde de mu-

.. Eylal muharriri Mehmet Rauf, ı : ~nn emeJlerioi dinledik. Aşağı· Taffak olacağ'ı fllphesizdlr, 

t.kdirsizİlk ve mahrumiyet içfnd• d:~i satırlarla bunları ifade ed~- f(ıbrısia 
ildi. Son demlerinde ıuurunu bilirsek mühmel habrasınk ~ır -
ltaybetmişti. Cerrabpaşa hasta· hizmet etmiş oJacaiımııa anı z. Yeni Harfl,er 
lesinin bir odasında, karııınm Muazzez Hammla Karşı Karşıya 
kolları arasında gözünü yumdu. h apartmanının asan· Lefkoşe28(Husuıl) - Kanunu• 
IDsanlarm ihmali, kafaaı en çok Sabu. yan Bir parça ıonra aani iptidasından itibaren yeni 
insanlarla uğraşan muharrire en söriindeyı~· vvel gömdüğümüz Türk hr&rfleri büttin resmi daire .. 
rira~ gelen bir muamele olmuş- birkaç giln ~ı inci ıayfada) terde kabul •• iıtimal edilecektir. 

(Devanu 

Mıılıarrlrlmlz, dün geni kararlar hakkında görilJil'rken 

Manifatura eıyasına gelince; tadır. 
bu eşyanın dünkll ve bugünkü Manifatura eşyasında ihtikb 
fiati meydandadır. Bu e§yalar olsa olsa piyasada mevcudu u 
yiyecek ve içecek maddelerine Ye fakat modası olan eşya Uı:e-
nazaran ikinci derecede ehem- rinde olabilir. Bu sahada muh-
miyeti haiz ve modaya tabi ol· 
duğundan birinci ve ikinci el 
tüccar bu malları yüzde (5-10) 
gibi bir kiirla perakendecilere 
satmaktadırlar. Bu yüzde (5-10) 

klrla sahlan mal da, modası olan 
mallardır. Modası geçen mallar 
ise zaten yok fiatine satılmak· 

temel ihtikan da müşteriler, fatura 
alarak Müddeiumumiliğe müra
caat ederek menedebiler. Ane 
cak, mütehassıs heyetine seçile-

cek azanın manif aturadan anlar 
kimseler olması kanunun bu 
maddesinin muvaffakıyetle tat .. 
bikı için elzemdir. ,, 

1 Doldur, Apustol I 

ŞoflSr - Usta barba, haydi, bir kadeh daha ver bakahm. 

Meyhaneci ( kendi kendine ) - Kimbilir bugün de kim çiğne

necek. Yarın gazetelerde okuruz. 



Z ~yta SO N PO STA 
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Müzedeki Alhnlar •-----------~---------
Bir •b•h pzeteaf, mludelrf 
ahıalan11 bot ,,_. htfzedile
cetine sahlma•ını veya De ... 
let Bankanna deYredllmHini 
teklif ediyor. Bu husuıta biz, 
karilerjmizle prilftük, bu 
teklif hakkında bize 'unları 
a<Sylediler : 

Fıkrcl Bey (Taksim GilmGt•uyu caddeal 4ı) 

- Müzelerde bulunan tarihi al
bnlanmızdan mükerrerlerinin k61-
çe haline getirilerek bankaya 
alınması tavsiye ediHyor. Ben bu 
fikre şiddetle muarızım. Bunların 
m:ıddi kıymeti nihayet bir milyon 
lira tutar. Fakat bunların eski 
olmak itibarile izafi ve manevi 
kıymeti belki (50) milyon liradır. 
Eğer mutlaka bunlardan istifade 
edilmek isteniyorsa bunlar tesbit 
edilerek ilin edilmelidir. Hususi 
koleksiyoncularla Awupa 'ft A
merika müzeleri bunJan maddi 
kıymetlerinin çok fevkinde satm 
alırlar. Maamafih ben buna da 
muarızım. 

" ..... Ce!l17- El_. ( A.tikaa Bq-
•i''- Tepehap Salkım sekak 115) 

- Eski meskükit bence canlı 
birer tarih Yesikalandır. Tarihin 
birçok karanlık noktalan bunla
rın üzerindeki aenelerle aydmla
myor. Bumm için AvrupaLlar bil
hassa Almanlarla Amerikaldar 
bu paralara çok ehemmiyet 'ftrİ
yorJar. Banlama içinde çok aadir 
olanları nn:Lr ki bmalara paha 
bile biçilemez. Binaenaleyh ban
lar eğer bir krediye esu tata
lacaba aynen banka kasahmnda 
amhafua edilmelidir. .. 

--., ...... B. cı.-ldcp • ...-.. 
.. ri .... ) 

- 8ea tarihi çok seYerİm. 
Binaeaelep tarihi eserlere de 
çok lalrmet ederim. Her devlet 
müzelerini zenaialeştirmek için 
birçok feclaklrlıklar göze alarak 
Irakta, Suriye, Mısırda yerleri ka
zıyorlar. 

Eski eaerleri topluyorlar. Ma
zerler bir milletin mefabiridir. 
Müzelik eşya arasında en kıy· 
metlilcri de meskükithr. Meşhur 
bir tarihçi ş<Syle · demiştir. Bana 
bir avuç eski para ile beş on 
talebe veriniz. Size adamakıllı 
tarihçi yetiştireyim.,, 

Tütün Müdürü 
Behçet Bey Müdürlükten 

Niçin istifa Etti? 
Tütün lnhiaan Umum MidOril 

Behçet Beyin i•tifa ettitinl diin ya> 
mıttık. Verilen malömata göre yeni 
lnhinr vekaletinin teşkili kararı 
tberine Umum Müdürlük lit-.edıl
mektedir. 

Behçet Beye Muhafaza Kuman
danhtı teklif edllmif, fakat kabul 
etmemlf ve istifaıını vermiştir. Dün 
Ankaradan ı-elen B~bçet Bey doğru 
Kadıköyündeld e•ine ritmiş, daireye 
utramamtthr. 

TEREYAGI 
Belediye 
Yeni Bir 
Tecrübe Yapacak 

Belediye piyasada ablan te
reyağlannm asgari derece
sini ( 28 ) olarak tesbit etmiş, 
( 24 ) ye ( 25 ) derecede çıkan 
yağları kanşık addederek sahip
leri hakkmda takibata karar 
vermişti. 

Şehrimizde bulunan aütçl ve 
yağcılardan bir kısmı Belediye 
Sıhhat işleri Müdürlüğilne müra
caat ederek lstanbaldaki inek ve 
mandalardan alman yağlann 

azami derecesinin ( 25 ) olduğunu 
lstanbulda ( 28 ) derece yağ i ... 
tihsalinin mümldln olaımyaca
ğlm ileri sürmüşler 'ft Belediye 

memurlannm kontrolü aJtmda 
tecrübe yapılmasmı İstemİflerdir. 

Belediye esas itibarile sütçülerin 
tekliflerini kabul elmİflİr. 

Şa günlerde bir bayetin hu
zanmda ahırlardan birinde inek· 
lcr sağılacak ve aJmaa aitten yağ 
yapılarak tahlilbanede derecesi 
tesbit olunacaktır. Ba suretle 
meydana çıkacak derece, tereyağ
lar için eaas ilb"hu edilecektir. 

Kaymaklann Yüz
de Sekseni Bozuk 

Belediye Sıhhat itleri Müdür
lüğü tahlile tibi tutulacak gıda 
maddelerini teabit ederken by
maği, lüks bir gıda okluğa için 
cetvele ithal etmemişti. S.hhat 
işleri Müdürü Neşet Osman Bey, 
bizzat yaphğı tetkikat neticesin
de kaymakların yüzde sekseniuin 
bozuk olduğunu görmüş Ye dün 
muhtelif dükkanlardan aldır
dığı kaymaklan tahlil için kimya
baneye g&ıdcrmi~tir. 

Haber aldığnwza göre ban 
bilekirlarm, bymaklara içyağ 
karıştırdıkları öğrenilmektedir. 
Belediye. kaymaklan da diğer 

gıda maddeleri gibi tahlil ettire
caktir. 

Asan At;ka Konferansları 
Darülfünunda ...sarı atika 

hakkında konferanslar veren 
Strazburg Darülfünunu Profesör 
lerinden M. Gabriyelin iki senelik 
mukavele.i bitmiştir. Diğer taraf
tan Fran51z)ar burada açtıklan 
Asan Atika Enstitüsünü M. 
Gabriyelin idaresine vermişlerdir. 
M. Gabriyel yılbaşını meml~ 
ketinde geçirecek, aonra tekrar 
buraya dönecektir. 

Şehirde Sıhhi 
Teşkilat 

Osküda! Hastanesi için 
Belediye Bütçesine (80) 

Bin Lira Konuldu 
Belediye Sıbhat işleri MüdOr

ltiğü (932) bütçesini hazırhyarak 
belediye riyasetine vermiştir. 

Yeni bütçeye, sıhhi teşkilatın 
Jve bilbas.u mücadele tesisatının 
genişletilmesi için şunlar ilave 
edilmiştir. 

1 - Birisi Beyoğlunda, di
ğeri lstanbulda bulunmak üzere 
iki (imdadı sıhhi) otomobili ah
nacaktır. Otomobillerin içinde 
iptidai tedaviyi temin için ilaç 
ve sargılar bulunacağı gibi ay
rıca gece ve gündüz emre amade 
doktorlar ve hasta bakıcıları da 
olacaktır. Bir kaza vukuunda 
derhal otomobiller yetişecek, va
kit geçmeden mecruhlann i1=ti
dat tedavisi yapılarak hasta
nelere nakledileceklerdir. 

2 - Şimdiye kadar beledi
ye dispanserlerinde zührevi has
talıklardan yalnız firengililer 
meccanen tedavi edilmekte idi
ler (932) senesinden itibaren 
belscğukluğu tedavisi için de 
yeni ıubeler açılacaktır. 

3 - Cerrahpaşa hastane
sinde asri bir çamaşırhane ile 
mutfak yarılacaktır. 

4 - Oskfldardaki Zeynep 
Kamil hastanesinin açıfabilme
si için de biitçeye (80) bin lira 
tnlısisat konmcıştur. 

Belediyede Çalışma 
Mesai Saatlerinin Fazla

laşması Muhtemeldir 

Belediye Reisi ve Vali Muhid
din Beyin, IOD günlerde Beledi
yeye tatbik ettiği çalışma usulü 
faydalı neticeler vermektedir. 
Memurlar sabahleyin erkenden 
işlerinin başına gelmekte, ~ükü
netle çalışmaktadırlar. Öğleden 
sonra da munhr ı·ran ashabı ma
salihin işine bakıldığından müra
caat sahipleri kolayca işlerini 
bitiı-ebilmektedirler. Belediyedeki 
çalışma saatinin tezyit edilmesi 
de düşünülmektedir. 

Muhiddin Bey Belediyede bu 
intizamı tesis ettikten sonra 
polis meı·kez ve karakollanm da 
ani teftiflerle murakabe etmiye 
bqlamıştır. 

Uz Ahmet Mahkum 
Gebzede bir cinayet yapmakla 

maman Uz AJunet dün Ag rcenda 
6 sene üç a ya mahküm edilm!ştir. 

NE YiYORUZ? 
Gıdaların 
Yüzde Onu 
Karışıktır 

Belediye Kimyahanesinde bu 
ay içinde ( 900) gıda maddesi 
tahlil edilmişlir. Bunlardan yüzde 
onunun karııık ve yenilemiyecek 
şekilde olduğu tespit edildiği 
için sahiplerinden ceza alınmıştır. 
En çok tağşiş edilen maddeler 
şunlardır: Kahve, çay, yağ Ye 
helva. Kahvelere kafeini alınmq 
kahve, çaylara pişirilmiş ve tek· 
rar kurutulmuş çay, tereyağlanna 
da iç, kuyruk ve çerviş yağlan, 
helvalara da gafikoz kanştınlmak
tadır. Belediye glikozlo belvala· 
nri ftzerine galikozdan yapıldığım 
gösteren etiketin konulmak ıar
tile satılmasına m6saade etmiş 
ve bunu bntün kaymakamlıklarla 
Belediye tubelerine tamim etmif
tir. Glikozlu helvalar daha kolay 
istihsal edildiği için daha ucuz 
fiatlerle sablacaktır. 

Belediyede Muayene Edilenler 
Belediye Sıhhat işleri mndnr

lüğünde teşkil edilen muayene 
komisyonunda üç ay zarf.nda 
(6) bin işçi ve müstahdem ile 
ar<Abacı, sandalcı, motörtll ve 
diğer esnaf muayene edilmiftir. 

Rehin Meselesinde 
Bir Müşkül 

Rehin üzerine ikru yapan mG
esseseler aermayelerinin beşte biri 

nispetinde gayrimenkul teminat 
ghtereceklerdir. Teminat olarak 

gCSsterilen bu gayrimenkullerin 
kıymeti tapa sicili nizamnamesine 

göre tayin edilecektir. Halbuki 
tapa iclarai sade idi ipotek 

muamelesi yapmaktadır • Allka
darlar ise ipotekli borç ıenedi 

tanı.ini istediklerinden ne yolda 
muamele yapılacağı lkbaat Ve
klletiııden aorulmqtur. Rehin 
mllessesel~ ri bu işin bir an evvel 

halledilmesine intizar etmektedir
ler. 

Damga Pulu lhtikAn 
Baza palaalann Damga pala 

ibtikin 7aptıklan ft çqiti u 
olan paOan pabab fiyatlarla aat

bklan Defterdarlığa ihbar edil
miftir. Defterdarhk bu bayiler 

hakkımla tahkikat ppmaktadar • 
Bizim tahkik•hmıza g6re Damga 
pula kollebiyoalarmclan hiçbiri-
IİDde nobm 7oktur. Klfi mik
tarda pal nrchr. 

Günün Tarilıi 

"' Saracoğlu Şükrll 
Bey Geldi - . 

Sabık Vekil Seyahati-
Neticelerinden Çok Melli' 
nun Olduğunu Söylüyof 

E.kl Maliye Vekili Sarac~ 
Şilkril 8. Uç ay kadar evvel A .J 
rikaya l'İtmiş, orada mali ve 'dıı
müe11Helerle temaıa memur .eu.ı.
mi•ti Şükrü B. bu seyahatini Dl"" 

mi' ve dün trenle tebrimize geldllr 
tir. Şnkrü B. gazeteci:ere şunl,,. 
ıaylemiştir: 

• - Amerikada kaldığım bet 
hafta içinde her tarafta Türkf" 
hakkında mütezayit takdir ve rttr 
habbet hiılerile karşılaştım. M. .~ 
ver tarafından kabul edilerek buy,.... 
bir bGsnQ kabul gördüm:. Amerik•~ 
prkındaki büyük ıehirlerde ,... 
Ye ımal mGeHeseleri gezerek .,... 
Yerilen tetkikat n:ıtifesini ifa e~ 
TBrldye Ye Amerikanın lkbaP' 
münaaebetlerinde iıtikbal ~ 
bGyiik bir inkiıaf bekleoee91" 
Ye timdi tahakkuk edebilecek iti" 
bulundutu kanaatinc'eyim. " 

Şükrü 8. geçenlerde Nevyorku' 
bir hamlade lltanbula ırelen tayfJ
recilere röıterdiğimiz hüsnü kabul .. 
Amerikada büyük bir teıir yaptrğt~ 
halk Ye hükumet üzerinde çok •r 
teair ettitini ve Parise utradığt za,.
gayrireami olarak Düyunu Umurnif' 
miime.•illerile temaslar yaptıtıOI 
beyuabna ilave etmiştir. Şllcrü s-1 
dila akpm trenile Ankaraya s'tmittlr• 

Hukuk Talebesi 
Bir Nümayiş Yapmıya 

Hazırlanıyorlar 

Maallim Klzım Nami Beyin yar 
.... Wr •ableden dolaJI ~ 
bir teeail' dayan Hukuk Fakilt-1 
talebui bir nümayif yapmıya h..,,. 
lanmaktacbr. Talebe müme11iu.rl 
diba toplaaarak Kizım Nami Beyillı 
mableılndeki iddialan geri almdl" 
nı kararlaştırmı,lardır. 

Eter Klzım Nami Bey fikfrlerill
de larar edecek olursa hukuk mOr 
tesiplerinia de lttirakile bir içtİI .. 
yapılacak. Uerl ıürülen iddialar re .. 
dedilecektir. Ayrıca busrün yüluek 
makamları ltgal eden hukuk mezun"' 
lanaa da telsraflar çeki ecektir. 

Kaçak Et Yemeyiniz 
Belediye Rebi Muhiddin Bey .. 

meaeleal hakkında beyanatta bulu• 
aarak haUun kaçak etlere kartı çok 
dikkatli ·ve hassu olmuını, kaçak 
etlerde ,arbon hHtahğı olduğunu, 

H miti.it haatabktan içtinap İfİd 
kaplı etlere el bile slrillmeyip 
.....ı •bar eclilme•ini ıM5ylemi,tir. 

Borsa Komiserliği 
~lder Umum Müdürliijiindea 

latifa eden lbaan Rifat Beyin latan• 
b.I Sona Komiserlıt ae taJiıü milll 
iradeye iktiran otmiftir. 

Bulgar Başvekili 
Balpr Bqnkili M. 11 ... nohn 

pbat içinde tekrar memleketimi&• 
Wr .,.ıu.t yapacatı lıakkınclalrl 
......_teeyyüt etmemİftir. 

; 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Sarhoş Şoför 

r 

1 : Hasan Bey _ B~~k:çi~b:a~bjat,_b:u:_L~~2~:~B~ek~ç~i~-~~H~aJsa~n~Be=y~, ~y~a;rı~m~s=aail!_t _l...ı..:._:3~: ~B~e::k:!çı:· _-:.__:T~a:m:__:_bet::!:__:_k~iş'.::iy~i_:e::k:in~wc.-:..4:._: _:H~a:;:u~a..,;..Be~y_-_V~ah:..................:.l>_içarelel.:........---v-a ... __ _ 
evvel sarhoş bir f <. f .>r otomobil ile 

insanlar bura 
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l~f üderecatz;;zın Çoklu
tundan Dercedilememiş-

~=--

Başvekilin 
Moskova 
Segahati 
h ,.ismet Paş-;;.;Moslrnva seya· 
a,ınden bahseden "Maten,, ga· 

letesi şöyle bir haber yazınaktadır: 
. . "Başvekil İsmet Paşanın Ha

l'ıcıye Vekili Tevfik Rüştü ve 
Milli Müdafaa Vekili Mustafa 
Şeref Beylerle beraber 1 ınayısta 
Pttoskovada bulunacağı teeyyüt 
•diyor. 

Türk vekilleri Ege vapurile 
syahat edecekler ve vapur 
f'ıvastopol açıklarında Sovyet 
ilosu tarafından selimlanacaktır. 
~· litvinoff Rusyada ika~etl~~ 
eş gün sürecek olan misafırlermı 

karşılamıya gelecektir. 
Söylendiğine göre lsınet Paşa 

avdette Alınanyaya uğrıyacak ve 
Roınada M. Musolini ile görüş· 
tükten sonra, Brendizi tarikile 
lstanbula avdet edecektir. " 

Dört Kişinin Marifeti 
Salim, Ahmet, Bobi ve san 

kernal isminde dört kişi Seyrise
fain milstecirlerinden Ali ve Rıza 
Ef. leri başından yaralayarak kaç-
nuşlardır. -----
Bir İdam 
Mahkumu 
Firar Etti 

Bartından bildirildiğine göre 
(Ulu•) cinayeti faillerinden olup 
idama mahk6m edilen Faslitli 
Hasan isminde biri geçen 
cuma günü Bartın hapisanesinden 
firar etmiştir. 

Firariyi yakalamak için jan· 
darmalar takibe çıkmışlardır. 
Mahkumun diri veya ö~ü .01~rak 
tutulması için emir verılmıştır. 

Türkiye Irak 
A k 29 _ Irak Başvekili 

n ara b t Hari· 
Nuri Paşa bugün saat e~ e . 
ciye Vekilimizi ziyaret etti. 81k~ıaat Vekili Mustaf Şeref · 8 

hazır bulundu. d .• f akile 
Mütehassısların a •ı ır 

nıuahedelerin esasları gör.ü~üldü. 
Müzakere edilen rnesaıhn ya~ 

rın bitmesi ve perşembe glln 
imzalanması muhtemeldir. 

Yine Kaza 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * Iıf acera Arzusu ~ · 

1 _ Çocukluğumuzda hep 

bilmediğimiz, tecrübe etmediğimiz, 
neticesini tahınin edemediğimiz 
ıeylere atılır, canımızı yakarız . 

2 - Gençliğimizde macera hevesi, 
bizi birçok meçhullerle çarpışmaya, 

didinip uğraşmaya sevkeder. Meç• 

hullerl, yenmekten, yeni 
çıkmaktan zevkalarız. 

alemlere 

' 

3 - Nihayet bir zaman gelir ki, 

macera arkasında kofmaktan yoru

lur, idirahat ihtiyacı hiHederİL 

İtte o gün ölmütüz demektir. 

TE G AF HABBRLBRİ 
• 

Yeni Vekiller iş Başında 
- . 

Gümrüklerde Ve lnhisarlarda Mühim 
T ebeddüller Olacağı Haber Veriliyor 

Ankara, 30 (Husuıi) - iki yeni 

V kilet ihdası hskkındaki kanun liyi· 
e - k hası dün Millet Meclisinde muna aıa 

ve kabul edildi. Milstakil meb'us 
Sırrı Bey bu münasebetle 18:1 aldı 
ve dedi ldı 

u - Bu yeni Veklletler bbineyi 
takviye makaadile ihdas ediliyoraa 
makamsız vekiletler tetkil olunsun. 
Böyle oluraa fazla masrafa lüzum 

kalmaz. ,. 
DahiJ;y• Vekill ŞnkrO Kaya B. 

bu itiraza cevap verdi: 
"- Biı bu teıkllitı bir 

tekabOI etmeal için yapbk. 
yeye Hndalyesi• yekillerl• 

ihtiyara 
Bu ııa
yarmak 

Sabık Kayser 
Tekrar Sahneye 
Çıkıyor - - -

Paris, 30 ( A. A, ) -: Vasati 
Avrupada intişar eden bır Ame· 
rika gazetesinin yazdıklanna 
göre, sabık Kayser, Frankfurtta 
tehlikeli surette basta bulunan 
hemşiresi sabık . . Yunan Kra· 

1. 'nı' .ziyaret ıçm Felemenk 
ıçesı . t . t 
bükfım etinden mezunıye ıs e· 

miştir. .. . K 
Felemenk hükumeti, ayse-

. bu talebini nezaketle fakat 
rın d . f 
kat'iyetle red etmış ır. 

Hariciye Vekilinin Seyahati 
Ankara, 30 ( Hususi ) - .. Ha-

. . Vekili Tevfik Rüştü B. 
rı.cıye•k' gu"ne kadar lstanbula 
hır ı ı • 
. d k ve oradan 4 kanunusa-

g~decTe hrana hareket edecektir. 
nı e a f' . H 
K disine Tahran se m üsrev 

ehn • kalem müdürü Kemal 
ve ususı d kf 

. B ler refakat e ece ır. 
~:kil e~ey dönilşte Bağdada da 

uğnyacakbr. 

için ne sebep Yardır, ne de imkan. 
Esasen hükumet Mecliıin itimadına 
çok yakin zamanda mazhar 
olmuştur." 

Bu izahattan sonra esasa taalluk 
etmiyea ba:r:ı itirazlar daha oldu ve 
liyiha kabul edlldL Bu kanunla tcıı-

kil olunan Gilmrük ve inhisarlar 
Vekiletine latanbul Meb'usu Ali Rana. 
Ziraat Veklletine de Kntahya Meb'u
ıu Muhlis Beyler tayin edildiler Ye 

derhal yeni vazifelerine baıladılar. 
Ali Rana Bey Galataaaray lueslnden 
mezun olmuş, Muhliı Bey de Halka· 
ladan diploma alarak taluillni AJ
manyada ikmal etmiftfr. 

Gazi Hazretleri 
Şehrimizde 

Ankara, 30 ( Husuıl ) - Gazi 
Hazretlerinin lstanbul seyahatle
rinin kat'i olarak takarrftr ettiği 
öğrenilmektedir. 

Verilen mal6mata göre, Rei· 
sicümhur Hz. s-elecek pazartesi 
günfi buradan lstanbula hareket 
buyuracaklardır. 

Gandinin Yeni Beyanatı 
Boınbay - 29 - Gandi, 

yeni bir nutuk söyliyerek emir-
nameler geri alındığı takdirde, 
kongreye yuvarlak masa komite-
sile teşriki mesai tavsiyesinde 
bulunacağını söylemiştir. Muma· 
ileyh teşriki mesai için pekiz 
ümitvar bulunmaktadır. 

Versay Muahedesi Aleyhinde 
Hamburg, 29 - Eski tayyare 

zabitlerinden birinin idare ettiği 
bir tayyare şehrin en maruf 
caddesine ( Versay ) Muabede-ıi 
aleyhinde propaganda beyanna
meleri atmıştır. 

JSTER İNAN, 
• 

/STER 

Maliye ve lktısat Vekaletinde 
yeni Vekaletlerin kadrolan tanzim 
edilmektedir. inhisar idarelerinin 
latanbulda bulunan umumi müdür
lükler kadro tetkilatının Ankaraya 
nakledileceği anlatılmaktadır. 

inhisarlar Vekileti ıimdiki umum 
Gümrükler MGdürlütil binasında, 
Ziraat Vekaleti de lktısat Veklleti
nin ziraat kısmında yerleıecektir. 
Verilen mal'1mata rl>re inhisarlar ve 
riimrüklerde mühim tebeddülat ola
caktır. inhisarlar Veklleti Gümriik, 
Barut, Tütün ve Müıkirat ve bir do 
Tuz olmak üzere dört umum müdür
lllkten terekkOp etmektedir. 

!Kaçakçılık 
Cürümleri Ve 
Yeni Hakimler 

Ankara 30 (Husuıi) - Ka
çakçılıkla mücadele için hazırla
nan (56) maddelik kanun layihası 
üzerindeki tetkikatm uzunca ıü· 
receği anlaşılmaktadır. 

Muhtelit Encümen tetkikatını 
ancak bugün tamamlıyacak, sonra 
layihayı bütçe encümenine gön
derecektir. 

LAyihamn meclis heyeti umu
miyesinde gelecek hafta içinde 
müzakere olunabileceği anlaşıl
maktadır. 

Bundan başka kaçakçılık cü· 
rümlerini muhakeme için teşkil 
olunacak hususi münferit hakim· 
likler için Meclisten tahsisat 
istenmiştir. 

Ali lktısat Meclisi 
Ankara, 30 (Hususi) - Ali 

lktısat Meclis dünkü içtimaile 
işlerini bitirmiştir. 

• 
iNANMA! 

Sayfa 3 

s 
itizar 
Ve 
Teşekkür J 

..___P.S. 

Birkaç gUndenberi " Son 
Posta ,, sayfalannda ve bu sütun
da vazifemi yapamadım. Annemle 
beraber bana kendimi de kay
bettiren eıı büylik feliketimden 
dolayı mazur görüleceğimdea 
emınım. O, evlitlan için yaln .. 
lsmail Safanın zevcesi değil, 
kocasının terbiyevi bütiln vazife
lerini de ayrıca yapmış hakiki 
bir vekilidi. Babamızın mutlakıyet 
idaresine karşı açbğı kavgada 
ona bütün varlığile arkadaşlık 
eden bu kadın, saray istibdadı· 
nın her tllrln iıkencesini çektiı 
Evi basıldı, yuvası dağıtıldı, 
sürüldü ve Sıvas topraklanna 
hem kocasını, hem de bir çocu• 
ğunu bıraktı. Pek genç yaşında 
dul kaldığı halde, Safanm yerine 
hiçbir zevcin vekiletini kabul 
etmedi; bütün hayatım çocukla
rının terbiyesine vakfetti ve bize 
karşı, ebeveynin çift vazifesini 
birden yaptı. 

Ona, ölllmle karşı karşıya 
geçirdiği dört korkunç mücadele 
gününde paralanırcasına hizmet 
eden, kendisini ebedi yatağına 
kadar götüren bütün dostlımmıza 
ve ayrıca matbuatımıza, büyiik 
kardeşim ilhamı Safa ve ben, 
asla unutamıyacağımıa bir min
netle teşekkür ederiz. 

Dün Zabıta 
Bazı Kitapları 
Tuttu 

Dün clkşam ilzeri lbrahim Bey 
isminde bir .zat, Y enipostane 
önlinde kitaplarını satarken ki
taplar tetkik edilmek üzere m&
sadere olunmuş, !kendisi~ de zabı· 
taya davet edilmiştir. Kitapların 
tetkik edilmek üzere mllsadere 
edilmesinin sebebi mal6m değildir. 

Bilet Kalmadı 
Yeni Milyoner Yarın Gece 

Belli Olacak 
Yılbası için tertip edilen mil

yonluk Tayyare Piyangoıu yarın 
akıam saat sekiz buçukta çeki· 
lecektir. 

Okadar çok satış olmuştur ki 
piyango müdürlüğünde bir tek 
bilet kalmamıştır. Müdürlilk 
bilet kalmadığını ayrıca ilan et• 
miştir. Fakat bayilerde (5) liralık 
bilet seki~ liraya bulunmaktadır. 

Tahdit Ve Bir Müsaade 
Verilen bir habere göre tah

dit listelerine tAbi olmadıklan 
halde gümrOklere gelen, fakat 
parası verilmiş olan eşyanın it• 
haline mlisaade edilecektir. 

Yeni Telefon 



4 Sayfa 

• j Iktısal Sütunu 

İhracatın 
T eşkilatlandırıl
ması Meselesi 

Ankaradan gelen haberlere 
lgere, hükumet, ihracahmızı tanzim 

ederek muayyen bir teşkilata 
raptetmek tasavvurundadır. 

İktısat Vekili Mustafa Şeref 
Bey, ihracatımızı tanzimin bir 
zaruret olduğunu, fakat bunun he
men başanlabilecek bir iş olma
dığım, şimdilik tetkikat icra 
edilmekte bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

Bizim tahkikahmıza göre de, 
ihracat ofisi, bu mesele hakkında 
tetkikabnı bir rapor halinde 
vekalete bildirmiştir. 

Demek ki ihracabn tanzimi 
meselesi etrafında bir hazırlık 
vardır, ve bu hazırlık tamam 
olduğu gtin icra sahasına geçile
cektir. 

Filhakika ihracahmız pek dat
nık ve iptidai bir haldedir • 

Yunanistan bu sene Almanya• 
ya, ltalyaya, İngiltereye ve Ame
rikaya tütün satmıya muvaffak 
olduğu halde, bizim tiitünlerimiz 
ambarlarda kalmışbr • 

Fmdıklanmız sevkedilememiş
tir. Üzüm ve incirlerimiz de alıcı
larımızın keyiflerine tabidir. 

Bu yüzden mütemadiyen ha
riç pazarlarımızı kaybediyor, 
memleketin en kuvvetti servet 
mem balarından istifade etmesini 
beceremiyoruz. 

Bütün memleketler, hatta en 
liberal sayılan Amerika, Kanada 
ve İngiltere hükfımetleri bile, 
son senelerde gerek ithalatlarını, 
gerek ihracatlarını, serbest. der
beder, perişan ellerde bırakma

nın doğru olamıyacağım kabul 
etmişler ve işe müdahale ederek 
•Asi teşkilatlar 'fiicuda ptir-
m.işlerdir. 

Bugünkü iktısadt hayat, vtık 
dağınık •e mimferit tqebb&lleTe 
muvaffakıyet imkinı bırakmıyor. 
Her tarafta teşkillta doğru 
gidildiği. mlbıferit teşebbüslerin 

bile, karteller ve tröstler laalillde 
teşekküller vik.uda getirdiği gö
rülüyor. ı 

T efkilitlanmıf bir ilem kar
flStDda ihracabmıza •erbest bı
rakmak1 evvelden mağlubiyeti 
kabul etmektir. Teşkilata ancak 
teşkilat ile mukabele edilebilir. 
Bilhassa bizim gibi zayıf memle
ketlerin dünya mücadelesinde 
muvaffak olabilmesi için, nıu
hakkak taşkilat ile ortaya ablması 
zaruridir. 

İhracabmız nasıl teşkilatlan~ 
dırılabilir? Bunun için muhtelif 
memleketlerin tecrübe ettiği 
muhtelif şekiller Tardır. Bu şe
killerden hangisinin bizim için 
ve ne derceye kadar tatbik edi
lebileceği ayn bir tetkik mev• 
zuudur. 

Bundan diğer bir yazımızda 
bahsetmek niyetindeyiz. 

* 
Ağrı Dağ1 Maznunları 

Adana (Hususi) - Ağn dağı 
haclisesi maznunlanndan olup 
,ehrimize getiril en ( 190 ) kişiye 
ait tahkikat hitam bulmt!ştur. 
Mahkemenin şu birkaç gün içinde 
başlamasına intizar edilmektedir. 
Mahkeme gizli veya aleni celse 
şeklinde olup olmıyacağı henüz 
malihn değildir. Kanun bu husus
taki salahiyeti mahkemeye ver
miş bulunmaktadır • 

SON POSTA Kanunuevvel 
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Tatsız Bir Müsabaka Hürmet Lazıın 
Geçen hafta filmin ne . 

-- --

l"zmirde Yapılan Son Şilt Maçı Çok 
Heyecansız Ve Manasız Oldu 

İzmir ( Hu
susi ) - İki haf
ta evvel lik ma
çında karşılaşan 
Altın ordu ve 
( K. K. S. ) ta-
kımları bu cuma 
günü de şilt 
maçlarım yapb• 
)ar. Geçen maç
ta Albnordu 
( 3 - J ) galip 
gelmişti. ( K .
S. K.) taraftar-
Jan bu ınağlü
biyeti şanssızlık
larma ve hake
min tarafgirane 

Oyun ilk dakika
sından son daki-

kasına kadar zevk
aiz ve heye
cansız geçti. Her 
iki takım maçın 

sonuna kadar bir 
mana ifade et
mekten uzak kal
dı. Bunun sebe· 
bini, maçın çok 
kapalı cereyan 
etmesinde aramak 
mtimkündür. 

Oyunda naza
rı dikkati cel
beden iki hA· 
dise oldu. Biri 
birinci devrenin 

kararlanna atfe
diyorlardı. Bu 
itibarla ıon maç Karııgaka ile beraHre kalan Altınorda takımı on yedinci daki-
bir kat daha ehemmiyet kespet-- da yer alamıyan Esat ve Niyazi kasında ( K. S. K ) dan Fikret 
mişti. 

( K. S. K. ) idarecileri, bu 
maçı idare için lstanbuldan bir 
hakem getirilmesini futbol heye
tine teklif ediyor ve hakemin 
hmire yapacağı seyahatin mas
raflarmı da bu kulüp üzerine 
alıyordu. Futbol heyeti bu tek
lifi isabetli bularak İstanbul fe
derasyonundan Vefali Saim Tur-
gut Beyin lzmire gönderilmesini 
rica etti. Saim Turgut Bey İzmi
re geldi ve oyunun idaresini 
deruhde etti. 

Oyuna saat liç buçukta baş
landı. ( K. S. K ) takımı, hasta 
olduğu için geçen maçta takını-

Beylerle takviye edilmişti. Buna Beyin 30 yardadan Altınordu 
mukabil Altmordulu Namık Bey kalesini yalayarak avuta giden 
takımda yoktu. şütü olmuştur. ikinci hadise, ikin-

Oyuna ( K. S. K ) muhacim- ci devrenin 32 inci dakikasında 
lerinin ıeri bir hücumile başlandı. Altınordudan Sait Beyin K. S. K 
Geçen maçta çok durgun bir kalesine inerek çektiği nefis bir 
oyun oynıyan ( K. S. K. ) muha- şüttür. 
cimlerinin bu maçta fazlaca gay.. Bundan başka heyecan verici 
ret sarfettikleri görülüyordu. fa.. bir hadise olmadı, desem kabil-
kat ilk hücum Alhnordu defansı dir. Oyun her iki tarafın penaltı-
tarafından kolaylıkla durduruldu. dan yaptığı birer golle bera bere 

Namık Beyin takımda bulun• neticelenmiştir. Şilt maçları Eli-
mayışı, Altınordu hücumlarının minasyon usulile yapıldığından 
Sait Beyin ü.terinde toplanmasını bu maç tekrar edilecektir. Ha-
ica p ettiriyordu. ( K.S. K) müda· kem Saim Turgut Bey oyunu de-
faasmda üç oyuncu Saicli çok rio bir vukuf ile idare etmiştir. 
sıkı marke albna almışlardı. ADNAN 

• • Izmirde jlspartada 1 Barbnda 
. . . Bir Yangın! 

Adlıye Daıresınde Faciası 
Bir Silahlı 

lzmirde Adliye dairesinde 
mUhim bir hadise olmuştur. Ağır
ceza mahkemesinde bir cinayet
ten dolayı muhakeme edilen Ala
çatılı Şükrü ile iki arkadaşını 
öldürmek istediği söylenen lbra
him oğlu Murat namında birisi 
yakalanmıştır. 

Muradın; kendi kardeşinin 
katili olan Şükrüyü öldürmek için 
Adliye dairesinde dolaşbğı ora
daki jandarmalara haber verilmiş 
ve yakalanınca üzerinde bir ta
banca bulunmuştur. 

Samsunda 
Futbol Kupa Müsabakasına 

Devam Edildi 

Samsun ( Hususi ) - Halk 
Fırkasımn koyduğu kupa maçına 

devam edildi. idman Yurdile 
Şimendifer takımlan karşılaşblar. 

Her iki takim da ihmal edilmiye

cek derecede kuvvetli idi. Şimen

difer takımı geçen sene fampiyon 
çıkbğı için bugünkü oyuna daha 
ziyade ehemmiyet veriyordu. 

Fakat İdman Yurdunun kuvvetli 
müdafaası ve seri hücumlan 

karşısında bucaladı. Neticede 

bire karşı üç sayı ile idman 

Yurdu galip geldi. 

Isparta ( Huıusi ) - Şehrimiz 
belediyesinin yapt.ğı muhtelif 
işler arasında en mühimmi, hiç 
tüphesiz memlekete asri ve mü
kemmel bir itfaiye teşkilib he
diye etmesi olmuşbır. Nitekim 
son günlerde çıkan bir yangında 
itfaiye kuvvetinin koca bir kasa-
bayı kül olmaktan kurtarabile
ceği bir daha anlaşılmıştır. 

Yangın tafsilatını yazıyorum : 
İki gece evvel şehrin en sık 

ve hükômet dairelerinin bu!undu
ğu yere yakin bir semt olan 
( Camiiatik ) mahallesinden mu
allim Osman Efendinin evinin 
samanhğı tutuşmuştur. Alevler 
birdenbire bitişik komşu maran
goz Yaşar Efendinin evini de 
kaplamıştır. Alt katta herşeyden 
habersiz oturan ev sahibi, so
kaktan geçenlerin feryadı &zeri
ne yangından haberdar olmuş ve 
derhal dört Y8f1Ddaki çocuğunu 
kaparak daşarı fırlamıştır. Fakat 
adamcağızın beşikteki çocuğu 
evin içinde ve alevlerin arasında 
kalmaşbr. Bu mtithiş vaziyet kar
şısında' halk arasından genç bir 
delikanlı derhal kendini alevlerin 
içine atmış ve beşikte uyuyan 
yavruyu kucaklıyarak dışarı hr
lamıştır. Fakat biraz sonra yeti
ıen iif aiye kuvveti fevkalade bir 
gayret sarfederek yangını sön
dürmüş ve koca bir mahalleyi 
yakıp kül etmekten kurtarmıştır. 

Liitfl 

Otuz Üç Maznunlu 
Bir Muhakeme 
Bartında son giinlerde ( 33 ) 

maznulu bir davanın muhakeme

sine başlanılmıştır. Sorguya çe
kilenlerin hepsi de hayvan hırsı&
hğı yapmak cilrmile maznnndur. 

Bunlar hayvan hırsızlığının takıbi 

hakkındaki kanun mucibince 
mahkemeye ıevkedilmişlerdir • 
İddiaya göre, bu adamlar muhte
lif tarihlerde başkalarma ait 
hayvanlan çalmışlardır. 

Adana da 
Havalar Çok Güzel Ve 

Mülayim Gidiyor 

Adana, 28, ( A. A. ) - Kur
tuluş bayramım tes'it için viJA
yette toplanılarak bir program 
hazırlanmışbr. 

lf. Yeni intihap edilen mec
lisi umumi azaları 15 kanunusani 
de içtima edeceğinden içtima 
zamanma kadar işleri görmek 
llzere dört kişiden mürekkep bir 

muvakkat endimen intihap 
olunmuştur. 

lf. iki gündenberi şehrimizde 
havalar müsait ve mülayim git
mektedir. Adanalılar adeta bahar 
havası yaşamaktadır. 

duğunun farkına varmadan t 
malardan birine gitmiştiıJı. 
si yer yok denecek kadar k 
balıkb. İyi bir filim seY!ed 
ğime şüphe etmiyordum. Be0 

bu kanaati gittikçe fazla 
insanlar uyandırıyordu. f. 
film başlayınca büyük bir iok• 
hayal kaşısında kaldım. 13~ 
perde üstünde düşündüklet1oı 
tamamen aksini görüyordun1• 

lim seyredilmiyecek kadar ııı 
1 .sızdı. Şeritler döndükçe h3 

buraya koşmasına sebep 0I3t 
filmin açık, saçık olın' 
buldum. 1 

Beş dakikalık istirahat ııı.~, 
mnda etrafıma bakanca göıletld 
ronelerinin yananda, ağı:ıla~ 
simit geveleyen her biri f 
dokuz, nihayet on yaş nda r 
cufdarla karfılaşm1şb. Ya.,ol~ 
nmn uyku zamaolanm böyle r 
filmi seyretirmelde geçirten aıı 
lar namma ben üzülmüştüaJ· .. ..ıı 

Hıhıssıhha Kanununda şD1' 
bir madde vardır; 

.. On iki yaşından aşağı ol,
çocuklarm sinema, tiyatro, b'1 

~ 
gibi mahallere getirilmesi 
kabul edilmesi memnudur.,, 

Çocuğum eğlen.sin... Hoş ı~ 
man geçirsin! diye vakitsiz ol ~ 
rak bu gib.i mahallere getiraJe 
cnun terbiyesi üzerinde fena te' 
sirler yakmakta b~ş~a bir j~ 
yaramaz. Bunun ıçın ann -~ 
rin - memleketin umumi ablll 

1 ve terbiyesi namına - Hıfzıssıbb 
Kanunun bu maddesine cebir ,.~ 
tehdide lüzum göstermeden fi' 

ayet etmeleri lazımdır. 
Jıtıelıha Avni 

Bir Para Cezası 
Mahkum Malul Olduğıı 

İçin Affedildi 

Ankara ( Hususi ) - ÜzeriJJ; 
de kaçak tülün elde edilmesiO' 
den dolayı kati aurettt: bef 
lira para cezasma mahküm olııP 
mezkür para cezasıw verınekt~ 
aczi tahakkuk etmesine mebJJ• 
1701 numaralı kanun mucibirıce 
iki gün hapsi lizımgelen f soıai: 
cğ'u Kürt Mahmudun maluliyet. 
Hükumet doktorunun Tıbbı Adlı 
Müessesesinden musaddak rapo· 
nıoa ve Vilayet ldare Heyetinİf'I 
mazbatasına göre cezasının af· 
fini icap edecek derecede gô· 
rüldüğünden T eşkilalı Esasiye 
Kanununun 24 üncü madde· 
sine tevfikan cezasmm affi hı.ı; 
susuoda Adliye Vekaletinin yap; 
bğı teklif Vekililler Heyeti ta.; 
rafından kabul ve tasvip edil· 
mişlerdir. 

Borç Hcıpsi 
Yunanlılar Yeni Bir 

Şekil Buldular 
Atina, (Hususi) - Birkaç 

gün evvel Meb'usan Meclisinde 
yeni bir kanun müzakere ve 
kabul edilmiştir. Bu kanuna göre 
borcunu vermeyip hapse atılan .. 
}ardan bir kısmı affedilecektir. 
Affedilmek için tesbit olunan 
şekle göre, bin drahmiye kadar 
olan borçlar için hapis cezası 
kaldınlmıştır. Evvelce borç yü .. 
zünden haklarında hapis kararı 
Terilenler arasında bin drahmiden 
az borcu bulunanlar derhal tah
liye edilmişlerdir. Diğerleri de 
miktardan fazlasını verdikleri 
takdirde '.ıerbest bırakılacak· 
)ardır. 
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Okumayı Mı 
Almanyada Mu? Evlenmeyi Mi 
Komünistler 

Berlin 29 - Noel yortulan 
nıünasebetile Berlin civarındaki 
köylerden birisinde, komünistler· 
le, çelik miğferliler arasında bir 
nıilsademe olmuş, bir polis mü-

Borçlar Meselesi Yoluna • Giriyor • • ? . T h Jb h• } • JJ 1 t• Tercıh Edelım. f ngiltere a te e ır erın gasını s ıyor Bu~:. Y•.:~a ti~:~·m~:t 

sademeye müdahale etmiş, ta-
bancasile iki komünisti öldiir--
nıüştür. 

Efgan KomUnisleri 
Peşaver 29 - lngiliz askerleri 

tehirden çekilmekte vaziyet sa· 
kinleşmektedir, Kırmızı gömlek· 
liler iki içtima yapmak istemişler 
fakat dağıtılmışlardır. ~ir~n~ 
teşebbUslerinde (20) yaralı, ıkmcı 
teşebbüslerinde (4) ölil, (8) yaralı 
vermişlerdir. Şimdiye kadar 763 
kifi tevkif edilmiştir. 

Hindistan 
Kargaşalığı 

Lassimut 29 - M. Mak Donald, 
Hindistandaki son iğtişaşlardan 
müteessir olduğunu söylem~k!e 
Ye bilhassa lngiltere hllkôı~ıe~ınm 
Hindistana yisİ mikyasta ıstiklil 
bahşetmek arzusuna rağmen bu 
hldiselerin zuhuruna teesınf 
etmektedir. 

Taymiste Bir Müsademe 
A ·kan Tra-Londra 29 - men . 

der vapuru tarafından Tay~':5~~ 
babrılan romorkörün °0 kışili 
tayf asından ancak birisi ?uluna· 
bilmiştir. Diğerlerinin boğulduk· 
ları tahmin olunuyor. 

• 
insan 
Kaçakçılari 

Berlin 29 - Hamburgta ~~ 
ran Çinli (Şenley) isminde bırısı 
Bremen ismindeki Alman v~kp~ 

kamarotlarından 1 ısı runun 
• k k ı w yapmak töhme
ınsan aça çı ıgı k nl· 
tile mahkeme huzuruna çı a · 
mışlardı. Bunlar, gemide, gız· 
. . rak ve o yer-

hce hır yer yapa klediyor-
de Amerikaya ınsan na 

1 d Bunların kaçırdıkları < ört 
ar ı. k bas
Çinlidir ki Amerikaya aya 

ff k olamamışlardır • 
mıya muva a d 
yolcular, saklandıklan yer e su· 

· · -""'filtn yap-
ıuz kaldık lan ıçın 8... k 

1 eydana çı -
mışlar ve mese e m tı 

ti bir sene Ç 
ımşbr. Kamaro ar 

b hku .. m olmuşlardır • 
ay apse ma . 

Bir Çetenin Beraatı 
N 

k 29 _ Mahkeme, ge
evyor akibi olan 

çen temmuz ayında r derken 
bir çete ile müsademe e ahalle
Harlen denilen ltalyan : üt
ıindeki çocukları öldürme Ke lmbe
tehem çete reisi Vensan od . 

B karar enn 
r a etmiştir. u 
b.r hayret uyandırm~· 

Borçlar 
Meselesi Yoluna 
Giriyor Mu? 

Londra 29 - İngiliz Maliye 

hafili Alman buhranının vaha· me , . . . 
metini teyit eden Bal komıtesının 
raporunu müsait bir surette 

karşılamışbr. 1 1 • hakkında 
Tamirat mese e en 

son zamanda Fransada . ileri sil· 
rtllen fikirler memnuniyet uyan
dırmaktadır. Bu mesele hakkında 
Fransız efkarının henüz hazırlan· 
mamış olduğu kanaati vardır. 

Diğer taraftan lngiltere, ge
çirilen büyük buhran kart111nda 
bazı mali taahhlltlerini ifa etme-
miye meyleylemektedir. • • 

Fransız Gazetelermm 
MUtaleaları 

Paris 29 - Fransız gazeteleri, 
mOttefikler arasındaki . borçlarla 
tamirat meselesi, Amerıka Kon· 

. . ortaya attığı meseleler 
gresının 
hakkında uzun mlitalealar ser· 

detmektedirJ~r • 
Oeuvre gazetesi: "Avrupa ça· 

lıımadıkça ve Avrupa milletleri 
arasındaki ittihat, itimat tessns et· 
medikçe Avrupa tediyatta bulu· 

namaz. 
Amerika satvetini yıkmak için 

değil, fakat me•alibatını tahdit 

için bir "fakir Akrabalar Birliği,, 
vtıcuda ~etirmek icapeder. .~o~-
18 buhranın hitama ermesı ıçın 

hiçbir sebep mevcut değildir . ,, 
demektedir. 

Sosyaliıtlerin mürevvici efklrı 
Popoulaire gazetesini de: "Al· 
manyanın muaf tutulduğu halde 
A;;ıerikanın İngiltere ve Fransa· 
dan alacaklarını tahsile kıyam 

bu iti takip etmesi mevcut 
ve .. t• al 
mukavele ahkAmmı susııı ım 

etmek olur mütaleasında bulun· 

maktadır. 
Diğer bir gazete: "Acaba, 

A 
"k kih Fransayı, kAh in-

men a k. in T 
giltereyi tutmakla es ı !1 ız 
• t• l mi ele alıyor. Boyle 

11yase ın . F 
b. hareketin logillereyı ransaya 
ırki t ca~ muhakkakbr. ,, ya q ıra 5• 

Diyor. . d N 
Ekselsiyor gazetesı "e : e 

F 
ne de İngiltere haraç,, 

ransa, . .. . . ilan 
lannı tediye etmıyece~nı 

d 
Almanyanın yerme iflas 

e en kt d. 1 D etmek istememe e ır er. e· 

mektedir· 
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ra &ğreneceksin. Şimdi· 

Rahmi: • ve ba· 
-;_ Sen d ~di, anoenın 

, w nrnm· 
banın y ... t' ·~ ı, yapacagı c. ryet 
lerden çocuklarına mes u 

1
d n O .... m e 

hissesi ayıramazsın. curub .. ük 
çoc ığu itham etmekl uy 
hatesızlık olur. 

- Boş bu lakırdılar Rahmi. 

Hep masal. 
nna-Bu uzun ve faydasız m 

kaşanın daha fazla uzamıına 
tahammül etmedi ın. Fakat san• 

t-

bğımı skondar Bana müsaade et. 
lik bu a . 

-9-
tk. haftadan fula vakit geç· 

ti. F~kat nasıl geçti? Sorma. 
f liketi ya kusmak, ya haz· 

But e ek llzımdı. Sabahlara ka· 
me ~ .. nndüm taşındım, hazme
dar . uş e - . mi , anladım. Nihayet 
demıyec gı verdim. Bunu Nari-

kararımı 
son bl.,, etmekten başka çare 
ne te ıa 

kalN;Z: eskili gibi dargındım. 

Fran1ızlarla lngilizler araaındakl fikir lhtlllfını ~öateren bu rHim Fraıı• 
•ızca ( Rlre) gazetesinden ahnmıttır. lngiliz mü•temlekecilerfnin aç Hintliler 
kartıaındakl hlaaizliğine ve onları, re•ml alınmıya llyık ~arlp mahlOldar 
telakki edişlerine itaret olarak yapılmıtbr. 

• 
lngiltere 
Tahtelbahir/eri 
• 
istemiyor 

Londra, 29 - lvning Niuzun 
salAhiyettar bir membadan aldığı 

bir habere göre, önümüzdeki Tahdi
di Teslihat konferansında İngiltere 
hnkiimeti, deniz alb gemilerinin 
ortadan kaldınlmasına mtUeallık 
yeni bir noktai nazar ileri süre
cektir. Şayet diğer milletler bu 
kabil gemilerin inşasına devam 
ederlerse lngiltere bu yolda di
ğer biltnn denizçi milletleri 
geçmek için birçok deniz alb 
gemileri yapbracaktır. 

Jf-
Londra 29 - Morningpoat 

gazetesi, tabtelbahirlerin ilgam 
meselesinin tahdidi teslihat kon
feransında mevzuu bahsolduğu 

takdirde böyle bir teklifin red
dileceğini tahmin etmektedir. 

Amerikada Vapurlar işsiz 
Nevyork, 29 - Büytık Ame

rika Transatlintiklerinin Leviatan 
vapuru, gelecek nisana kadar 
muvakkaten tatili faaliyet 
etmiştir. 

Romanya Moratoryom istiyor? 
Paris - Romanyanın Paris 

elçiliği, Romanyanın harid istik-
raz yapacağı, moratoryom ilin 
edeceği haberlerini tekzip et
mektedir. 

Fakat hizmeçilerin yanında tek-
tük birkaç kelime konUfuyordum. 
Bir alqam yemekte kendisine 
dedim ki: 

- Bu gece g6rüşebiliriz. 
vnznme dikkatle bakb, ver

diğim karan • ah ne zekidir 1 • 
anladı, hafifçe boynunu büktn, 
alçak sesle: 

- Peki... Diye mınldandı. 
Yemekten sonra onu salona 

davet ettim, oturdu. Ben ayakta 
ellerimi cebime sokarak dolaşbm 
ve evvel& hiçbir şey s6ylemedim. 
Sonra, karşısında ve biraz 
uzakta durdum: 

- Narin Hanım! Dedim. 
Narin, derhal, acı bir kah· 

kaha ile ıözümll kesti: 
- Bu 0 Hanım ,, deyifiniz-de 

gösteriyor ki aramızda hiçbir 

• • 

lngiltere 
Fransa 
• 
ihtilaf farı 

Londra 29 - iyi bir memba
dan haber verildiğine göre, M. 
Donald, Fransız Başvekiline 
gönderdiği mektupta kendisile 
göriiıerek İngiltere· Fransa ara
sındaki fikir ihtilaflarını haddi 
asgariye indirme çarelerini aramak 
teklifinde bulunmuştur. Fransız 
Başvekili bu mektuba henilz bir 
cevap vermemiıtir. Fakat Paris
ten dönen Fransız sefiri lngiliz 

Hariciye Nazın Sir Con Simo
nu dün ziyaret ederek bu huıua-
ta Hariciye Nazınna malümat 
vermiştir. 

Moskova Japan Sefirine Suikast 
Londra 29 - Çekoslovakya 

safareti erkinından M. V ankı 
Moskova Japon sefiri M. Hirotoyu 
öldürmek teşebbüsünde bulunan 
eşhasan tevkif edildiğini bildir
miıtir. 

Birmanya Asileri 
Rangon 29 - Tarravadı kar

gaşalıklanna iştirak eden asiler
den (15) i idam diğerleri mlleb· 
bet nefi cezasına mahküm edil
miıtir. 

Felemenk Parasma Taarruz 
Amisterdam 29 - Felemenk 

Bankasının azimklrane hareketi 
Florine yapılan hllcumlan dur-

rabıta kalmıyacaktır. 
Yllzline bakmıya cesaret ede

miyerek tasdik ettim: 
- Evet. 
Hiçbir şey ıöylemedi. Onün· 

deki masanın kenarında sarkan 
bir mecmua yaprağına gözlerini 
dikmişti. Epey sustuk. Ben biraz 
kendimi izahat vermiye mecbur 
hissettim: 

- lzdivacımızdan evvel, de
dim, vaziyetiniz bana etraflıca 
hikiye, daha doğrusu tarafınız
dan itiraf edilmiş olsaydı, belki, 
mesele baıkalaşırdı. Fakat bugOn 
bir emrivaki karşısında bulun
mak benim için hazmedilecek 
bir felaket değildir. 

Narin birdenbire ayağa kalktı, 
gözleri derin bir kederle dolu 
olduğu halde metin ve mUtebea
ıim g6rlinmiye çalışarak: 

ayağına iyi bir de talip çıkardı. 
Fakat kızımız tahsil meraklısıdır. 
Okumak, tahsilini ilerletmek 
istiyor. Evlenmiye pek yanaş
mak istemiyor. Bize de tereddüt 
geldi. Kızımızı evlendirmeyi mi. 
yoksa okuyup yllkaelmesini mi 
tercih edelim? Okumut kızlara 
bakıyoruz. Çoğu evlenemiyorlar. 
Kızımızın da buglln ayağına ge
len kısmeti bir daha bulup bul
mıyacağı malim değil. Onun 
için, kızım da dahil olduğu halde 
ailece Hanımteyzemizin fikrini 
ıormıya karar verdik. Bizi m 
tenvir edin." 

Bizde timdiye kadar kwn 
okuması, onu daha kolay koca 
bulabilecek bir meziyet teminin~ 
yarıyacağa için, kabul edilirdi. 
Bugünkü gençler, evlenecekleri 
kızın az çok okur yazar olmuını 
da istiyorlar. Kafa11 az çok lnld-
taf ehnİf bir kız daha iyi de 
koca bulabilir. 

Bu zihniyetle hareket edil· 
diğl için de, kıza talip çıkar 
çıkmaz gaye tahakkuk etmit 
addolunur. Tahsil yarıda bırakılır, 
kız evlendirilir. 

Bence bu tellkld yanhftır. 
izdivaç, kız için de olsa, bir gaye 
olmamalıdır. Evlenmek, içtimai 
ve bedeni bir ihtiyaçbr. Ereget 
hepimiz bu yoldan geçmiye mec
buruz. Fakat bir erkek için iz. 
divaç bir gaye değildir. KD için 
bunu bir gaye olarak almak, da-
ha başlangıçta zlfı kabul ve tes
lim etmek demektir • Kızınız 

evlendikten sonra, kocasından 
aynlmak veya dul kalmak mec
buriyeti karşısında bulunup bu
lunmıyacağına emin misiniz 1 
Böyle bir vaziyette kadın, haya· 
bnı kazanacak, müstakil yaşıya· 
cak kadar yükselmemişse ne 
olacak. Ebedi bir sefalet ve fe
llkete mahktlm olacak değil mi? 

Ben olaam, kızımı okutur, 
ona tam bir tahsil vermedikçe 
evlenmesine riza giSstermezdim. 
Onun için ıize de böyle hare
ket etmenizi tavsiye ederim. 
Kızınız yllkseldikten ıonra, elbe
te bugünkü talibinden çok da· 
ha iyi koca bulabilir. 

HANIM TEYZE - -, _____ _ , ... ..._....... ... ·- - -
durmuş ise de, piyasa akıbetinin 
Alman meselesinin teklmllllbna 
tlbi olduğu kanaati vardır. 

- Peklll, dedi, ben 8IZlD 

her kararınızı itirazsız kabul 
edeceğimi söylemiştim. Unut
mayınız ki ben lizden yalnız 
kararınızı istemiştim. Daha fazla 
izahat vermeyiniz. 

Ve kapıdan çıkmak için bir
kaç adım yürüdü. Sesimi IYilk· 
ıelttim: 

- Ne gibi? 
Birinci kelimeyi telaffuz için 

biraz tereddüt ettikten 11<>nra 
söyledim: 

- Aynlmamızın şeklini ko
nuplım. 

- Bunda da serbestsiniz. 
Ameli şeyler beni okadar düşün· 
dürmez. Neye karar verirseniz 
kabul ederim. Siz kanuni şekil-
leri biliyorsunuz. istediğinizi ya· 
panız, hazırlayınız. 

( Arkaıı var ) 



Bir Makale Münasehetile. 
-ı 

fful{uk Talebesi 
Cevap 
Verignr 

Kazım Nami Beyin, 1>irkaç 
gün evvel yazdığı .. Fakülte mi, 
Mektep mi? n unvanb yaıısı genç 
hukukçulan bakh bir teessüre 
ıevketmiştir. .. Hukuk Talebe 
Cemiyeti ., nin Kazım Nami Beye 
gönderdiği cevabı aşağıya koyu
y ruz: 

" Teessüfle kaydediyoruz ki 
heyecanınız yerinde değildir. 
Evve•a şunu biliniz ki, fstanbul
da köhne bir zihniyet taşıyan 
*Hukuk Mektebi., değil, muasır 
Garp Fakültelerinden farksız bir 
Hukuk Fakültesi vardır. Bilgisi 
kıt, fikri teşekkülü nakıs insanların 
Hukuk Fakülte9inde yeri yoktur. 
Yoksa, fakültelere lise mezunu 
kabul edildiğinden de mi biha
bersiniz? Buna da mı ihtimal 
verelim. Siz ki Darülfünuna ta· 
lebe yetiştiren müe~elerde 
hocasnm.. talebenize bu kftltfirl 
Yerememi.peniz. bu kusm" Ye ka
bahat kime aittir? 

Eğer Darülfünaa talebesi 
bedii bir yoksulluk, fikri bir b
biliyetsWikle mAlülae, bunun 
mea'ulü .Wer değil misiniz? Bu 
auretle keneli kendinizi itham 
etmif oluyor8Ulla.z. Bir Darülfl
nun müderrisi, evvelki tahsil 
müeueselerinden Karşısına ge
len talebelere ibmgelen kül
türü verdijine kanidir. Eğer 
siz bir lise talebesini kanunun 
müstehcen tabirini anlamıyacak 

kadar basit tahayyül ediyorsanız, 
bu sak11t dnınnceyi btitün f aknlte 
müdavimlerine de lef1DİI etmeniz, 
bu takdirde .. lslab teıebbtısü

DiiHI " eneli &.elerden baıla
manız lazımdır. 

Beyefendi, Hukuk Faklltesi 
temiz bir ilim bynatı, yazifesioi 
müdrik fUW'lu rençJeria ocağıdır. 
Sevgili Guiain birçok arbdq
lan buradan çıkmıf, Cümburi
yetin en maruf phaiyetleri bu 
membadan feyiz almışlardır. Bü
yük .inkılib11D1zın malzemesi her 
amıf münevverlerden evvel Hu
kukçuların kafasında yer bul· 
muştur. 

Makul yenilikleri kabulde hu
kukum aalim mantığından daha 
uygun hangi manbk vardır? Hu
kuki manbğın teenni ve betaeti, 
heyecaolaruı ıür'atinden daha 
faydalı neticeler verir. Bu betaet 
ve teenni, iddia ettiğiniz gibi 
cemiyeti .. irtica,, a değil, "teka
mül,. e ıötürür. Yapmadan yık
makla, kıaım kısım yıkarak yap
mak arasındaki farkı lıili anla
yamadınız mı ? 

Hukukla alakanız olmad· ğını 
itiraf etmenize rağamen bu habis 
hakkında söz söylemek aalihiye
tini nereden aldınız. 

Muaur hukuk cereyanlannı 
gtınü gününe tetkik edip notla
nnı ona göre hazırlamak bir ilim 
adamJnın en birinci vazifesi de
ğil midir? Garp memleketlerinde
ki ilim adamlarını gözünüz.ün 
önüne geliriniz. 

Maddi meşakkatlerini yetiş
tirdikleri talebelerin kabiliyetile 
unutan, inkılabın çizdiği yolda 
feragatle gayelerine koşan muh
terem ve kıymetli müderrisleri· 
mızi rahat bırakın. Ve sevgili 
müessesemize dil uzatmayın, 

yanlış, daha doğrusu yalan 
aCSylü yonunuz. 

Türk hukukçuluğu ne dün, ne 

1 

' 

SON POSTA 

Evvelleri Elçiler Silleler Gibi Konuşurlardı Ve Yerine l--1------~ 
Kari ıtfektupları 

Göre Bilfiil Silleleşirlerdi. Hele Şark Hükiimetlerince 
Kabul Edilen Siyasi Dil Kılıç Gibi Keskindi 

EK 
Zamanımızda siyasi mü

nasebetler çôk incelmiştir. 
Her elçi, bir zarafet nü
munesidir ıve siyasi mü
messillerin teati ettikleri 
mektuplar, zarif bir dante
li andırır. Yirminci asrın 

siyasi ,en mütehakkim tek
lif !erini ya ?varır gibi ya
par ve en ağır sözleri, gü
lerek dinler. iki yüz sene
denberi teessüs eden neza
ket kaideleri bu güzel ne
ticeyi vermiştir. 

EVYelleri elçiler, silleler gi
bi konUfW'larda ve yerine 

göre bilfiil de silleleşirlerdi. Hele 
Şark hüki'ımetleriııce kabul olu
nan siyasi dil, kılıç gibi keskindi 
ve zehır gibi öldürücü idi. İran
dan İstanbula gelen ve fstanbul
dan lrana giden elçiler, hukuki 
ailihlarla değil, bumasi ham
lelerle müe'ehhez bulunurlardı. 

Ba kal'ŞlLkh kuvvet davuı ult 
lafzenlikte kalmazdL Şah ile pa
dişah, birbirine zor oyunlan teklif 

ederek maddi sahada da bazularını 
tecrübeye kalkışırlardı. Hint el
çilerinin bile bu prk an' anesine 
uydukları görülmüştür. Miri Zarif 
isimli bir Hint elçisinin fil kula· 
ğından yapılıp nstune kerkedan 
postu kaı: lanmıı bir kalkan ge
tirerek dördündl Murada tak-

tim ettiği ve .. Hurrem Şah Hz. 
namına soniyorum: Bu kalkanı 
delecek Osmanb dilaveri var 
mıdır? n dediği meşhurdur. Di>r
düncü Murat, bir nevi tahakküm& 

tazammun eden bu suali stikü
netle dinlemi, ye tüfekle, kılıçla 
delinemiyeceği iddia olunan Hint 
kalkanını •buşt" dedikleri cirit 
nev'inden ucu sivri ve kısa saplı 
bir mızrakla bir darbde deliver
mişti. 

Bu siyasi cilveklrlıkJardan bir 
tanesi, Osmanlı tarihine hiç 
yoktan bir ıahsiyet hediye etmiş
tir. Vak'a; bir taraftan iki 

bugün ne de yarın "mürteci" 
değildir, eğer .. yıkıcı,, imanınızın 
böyle bir itirafa tahammülü 
yoksa susunuz. 

Bugün bizi kırbaçlıyan, kırba
cınızla, kendi inat ve telikkinizi 
kırbaçlayıp 11terbiye., ediniz. 

Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 

İMDİ DEDİ 
hir defa 

GÖREYİM 
komf11 devlet siyasetinin on 
birinci asırda ne gibi şekillere 

istinat ettirildiğini, diğer taraf
tan da Osmanlı İmparatorluğunda 
şöhretli bir vezir olabilmek için 
ne gibi meziyetlerin kifayet 
ettiğini g&atennek itibarile yazıl· 
mıya değer. 

İran hükumeti muallak bir 
meselenin halli maksadile değil, 

fakat latanbul ricalini kızdırmak 
fikrile (1042) de yine bir elçi 
g6ndermişti. O sırada iki devlet 

arasında Bağdat davası vardı, 
hudutlarda boğuşuluyordu. Likin 
elçi, bu davamn halline memur 
edilmemişti. Sadece: " Osmanlı 
ülkesinde kirişini çekebilecek bir 
pehlivan var mı?,, Sualile bir 
keman getirip Babıaliye tevdi 
etmişti. 

Artık maliye işleri yüz llstü 
bırakılmıştı, Bağdat davası geri 
atılmıştı, donanma maslahatı unu
tulmuştu. Bütün rical, bu Keman
la alikalanrmşb. Kubbe altı ve-

zirlerinden sipahi ve yeni
çeri neferlerine kadar herkes, 
kemanın kirifini kurabilmek en· 
difesile çİrpmıyordu. Üç, beş giin 
sonra bu u:ühim düşünceye Sa
ray da karıştı Ye keman, Padi-
şahın huzuruna çıkarıldı. Hint 
kalkaomı "huşt" ile delen hünkar, 
kabadayılığa leke getirmemek 
için bu efsunlu kemana el vur
mamııb, ıöyle bir baktıktan &i:D

ra kızlarağasına vermişti. Fakat 
ne yapılmak lizım ise yapılarak 
kirişi kuracak bir babayiğit bu· 
lunmasını da gizlice ferman bu
yurmuftu l 

O sırada sarayda Yenişehirli 
Deli Hüseyin isminde bir Türk 
delikanlısı vardı, Acemi Baltacı 
Ocağına mukayyetti, kızlarağa· 
sının odas.na odun taşımak va· 

zifesile mükellefti. İşte bu adam, 

Ağanın odada bulunmadığı bir 
gün, Acem elçisinin getirdiği 
kemanı gördü. 

Kaziyyeyi bilmemekle beraber 
merak elti, asıla olduğu yerden 
indirdi, kabzeaine el koyup ke-

pazevari işletmiye bqladı. ( *] 
Biraz aonra Ağanın gelmekte 
olduğunu sezdi, kemaru elinden 
bir köşeye atıp savuşbL 

Ağa, o günün en bilytık si
yasi mevzuunu teşkil eden kema• 
nı, 6yle kurulmuı ve bir mindere 
atılıvermiş bir halde g6rünce 
sevincinden deliye döndü, hemen 

tahkikata girişti ve bu İfİ deli 
Hüseynin yapbğım ~ anlar 
anlamaz kendisini yanına çağutb. 
Ağa ile yüzleşmek ve konuşmak 
terefi, luskanılacali: bir teydi. 
Baltacılar kihyası ve eskileri, bu 

sebepl~ huylandılar ve deli Hü
seyni h:rpaladılar: 

- Seni asılası edepsiz, di
yorlardı, Ağa odasına girenin, 
tek durmazsın, ona buna yapı· 

tının. Şimdi de bmaklarm ıö
kii!sün de gör. 

Fakat Ağa, titriye, titri ye 
6ntine gelen acemi baltacıya 
iltifat etti, kemanı eline tutıq
turdu: 

- Çek imdi, dedi, g6zümle 
göreyim! 

Deli Hnseyia, evvelce yaptı· 

ğmı tekrarlamakta güçlük çek
medi. Bunun üzerine Ağa, yiğit 
çocuğun kirli boynuna sanldı, 
şapır şapır 6ptü ve haykırdı: 

- Tiz, timdi bu yolda,a pak 
bir kisve giydirin, adam şekline 

koyun, Hünkir huzuruna götür
sem gerek. 

Ertesi giln acem elçisi .... 
raya çağnlmqh. Sanki Bağdat 
kalesinin Osmanlılara iadesi 
için mukavelename imzala-
nıyormuş gibi muhteşem bir 
meclis kurulmuştu. Deli Hüseyin 
o mecliste kollarını sıvadı, ke
mana yal'lışb, yine kepazevari 
birkaç kere kurup bozduktan 
sonra kirişi olanca kuvvetile çe-

\•J Kepaze, okçuluk tablrleriadendir. 
Vaktlle ok atan klmıeyo '"kemankeş,, der• 
lerdL Bu aan'ati Bfrenmek lıtlyenler 
ilkin uta bir kemankf'tio elini lpe.rler, 
ıorıra ' 1Kepaı.e,, denilen geYtek kapzell 
bir yayı gjnde bet defadan iki yUs dt faya 
kaı.ıar çekerek bazulanna kunet setirir
lf'rdt. Kepaı.e yayı çekmeil öğrenıaedikçe 
.. " •ıer,.e ok .tmak merhaleıfne Ye o mer• 
balec!cıı geçilmedi <çc da "kabu abaak,, 
mutebulaa Yanlamazda. 

Lise 
Muallimlerinin 

•• • 
Temmuz Ucretlerı 

Lise ve ortamekteplerde mll
tebassıs muallimlerin ncretle 
okuttukları derslere ait, geçen 
temmuz ücretinin muallimlerden 
istirdat edilmesi için Liseler Mu
hasibi Mes'ullüğ~ne Maliye Ve
kaletinden bir emir gelmiştir. 
istihkak kespedilmiş bir paranın 
geri alınmasmöaki esbabı muha
kemeden sarfınazar, bu paranın 
bir defa da esha omdan kesilme,& 
muvafık olm:ısa gerketir. Böyle 
ücret mukabilinde ders okutan 
muallimler arasında, asli maq
lan kadar ücret alanlar vardı. 

Eğer bu muallimlerin temmm 
Ocretleri bir defada keailcek 
olursa; bu ır.emurlar, bu kıt •• 
kıyamette tam bir ay maapaı 
kalmıya mahküm demektir. Dev
let kanunlan bile; en icil hu
ıuslarda bir memunm ancak 
nıbu maaşını tevkife mDaaade 
etmektedir. 

Bu meseleyi aJAkadar malat
mın nazan dikkatine koymanın 
rica ederim. 

BiR MUAU..bl 

Yine Hamam Ocretleri 
Geçen nüshalanmzclan birin

de hamam ücretlerinden fik&yet 
eden M. S. Beyi bakaız buluyo
rum. Çünki kabahat bizdedir. 
Hamamcılan çok paraya bil 
alışhrdık. Bunun en doğrusu. 
bu tasarruf devrinde bir miktar 
sabun alarak hamama ıitmek 
ve hamamcıya da yirmi bef lnuut
tan fazla para vermemektir. 

AZİZ NE.ŞET 

Son Facia MUnasebetile 
iki gün evvel Beyoğlunda ft

kubulan feci kandan bab.edea 
gazeteler facia müsebbibi toflr 
Celil Efendi :ıin o S&rada aarbot 
olduğunu yazmışlardı. Fakat Şo
förler Cemiyeti şoför Celil FJea
dinin cigara ve rakı içmediğini, 
esasen kaza esnasında da arbOf 
olmadığını bildirmektedir. Bunun
la beraber doktorlar tarahndaa 
yapılan muayene neticesinde ıo
förün hldise esnasında rakı iç
mİf bir vaziyette olduja da bil
dirilmektedir. 

Cevaplarımız 
Düzce Tütün İnhisannda vezia 

memuru Mustafa Asım Beye: 
Tekrar müracaat ediniz ff 

vaziyeti kısa bir şekilde yazınız. 
Herhalde zamanın nezaketini na
zarı dikkate alarak daha sakin 
bir şekilde muhakeme yürütmeniz 
muvafık olur kanaatindeyi:ı. 

kerek parçaladı, kemanı da ikiye 
bölerek kiriı parçalarile birlikte 
sefirin yüzfine attı t 

Üç sene sonra deli Hü~cyin, 
vezir olmuştu. Bir eyalet va Cliği
Je lstanbuldan çıkarken biitün 
halk kendisini selAmlayordu. O 
da zırhlar içinde ve yüksek kıy
metti bir at üstünde iki tarafa 
temennalar savuruyordu. Efsunlll 
kemanı parçalayan pehlivanı gör
mek için binlerce kadın da yol
lara dökülmüştü. Paşa Hazretleri 
bilhassa onlara güler yüz g"ste
riyor ve üzengi üzerinde ayağa 
kalkarak bağırıyordu: 

Selamünaleyküm kadınlar. Cen• 
:net çiçekleri, yer melekleri. A tim
ler, salihler ve yiğitler sizden 
doğar. Allah sürünüze bereket 
versin. Bu fakiri duadan unut-
mayın!... Jf.'f• 



• 

Pazar Ola Hasan Bey 
Dolma 
Ve Helva 

Hasan Bey, bundan ~lr ev
•el, bir sene Anadolu seyahati· 
ile çıkmıştL Köyden köye dola· 
llrken, bir su başında, birkaç ' 
~hanın yemek yediklerini gör-
u. Ortada nefis bir bindi dol· ,. 

~ası vardı. Karnı aç, Haaan B. 
u manzara karşısında : 

- Vay canına L Dedi. 
.1... Bunu duyan beyinsiz yo
"lJaılar: 

- Eyvah.. Dolma mekn1h 
oldu 1 Diye kaldınp attılar. 
liasan B. hiç durur mı, hemen 
\indi dolmas•nın başına geçip 
Yeoıiye başladı. O s rada arka: 
••na dönüp, bir de bakb kı 
Yobazlar bir tepsi helva çıkaı · 
llıış~ar, atıştırıyorlar. J?olma .. I! ~ 
&atuııe tatlının iyi gıdecegını 
•ol yan Hasan Bey ba ıefer 
daha bızh bağırdı : 

- Helvanın da canına 1-

Sana Na Mufu 
Hasan B., bir g6a pek param 

kaınuıtı. Alai gibi karnı da çuk 
aa1cın.., açlıktaa .sazleri karar-
llaafb. 

Y 0 )11 teudofen, lokantalarla 
dola bir caddeye cllfmilftO. Vit
rinlerde duran nefis yemeklerle 
aldı bqmdaa ıidea Huan Bey, 
derhal lokantaya daldı, listeyi 
okumadan, garsona bağırdı: 

_ Bana bir çorba! .. 
Çcrba rldi, Huaıa 8. ar

kuındaD: 
_ Bir dolmal- dedi. O da 

ıeldi ve bu sefer: 
- Bir tatlı L. dedi. Elhıul 

meJYaya kadar lıeFüni .,ralayıp 
güzelce karnım doyurdu. Sonra 
ıanonu çağırdı: 

_ Bana bak 1.. dedi, ıende 
bet lira bozacak para var mı? •• 

- Tabii var ••• 
Bunun Uzerine Huaa Bey 

a&ltımsedi: ki 
- Ne mutlu!.. una çlhı 

bende on para yok l 

Hasan Bey Ve Yahudi 
Hasan Bey, gayet muktesit 

Lir yahudinin ıöbretini duymur 
bı. Gidip bu adamla ~ 

S~z arasında yabudı: 
- Ben elbisemi bile mukte-

lldane kullamnml.. dedi. 
Huaa Bey, bu .aıe hayret 

etti: 
- Haydi, .par~ _ _'.888; 

et.. Fakat elbıseDI .... 
lat ediyorsun 1 

Yahudi gnldil ve: maeli 
- Hasan Bey; dedi, 

hen fapkımı bir sene kull~
dıktan S<ınra kordelisllll degır 
tirim. İkinci sene boyatınm. 
Oçüncil sene de ... 

- Tı'!! ••• 
- Üçüncli sene 

lokanta da onu yeni bir 
ile değişti~iriın 1.. Hasan 
•izı bir kanı açık kaldL 

Tekbir getiriyor 1 . 

de bir 
ppka 
Beyin 

Hasan Bey bir gece, fakırce 
bir dostunun evinde misafir kal· 
lbışta. Gece ansızın fırbna çıkb. 
Uzun seneler yaıamış, emektar 
ey, rüıginn şiddetile yavat 
Yavaı ıallanmıya başladL Hasan 
hey k~rkak ev sahibinin yüzüne 
bak nca, nüktedan bir zat olan 
•hpabı: 

- Korkma, hazreti dedi, ev 
tekbir getiriyurf •• 

Hasan Bey bunun oıerine: 
- Ben ıecdei rahmana ka-

HASAN BEYiN UZUN MASALI! 

_ Hasın Bey amca bana uzun b.ir. masal ıöyleaene. 
_ Peki yaft'lltn, enel zaman .'çıode kalbur •••• 

ermit muradına biz çıkalım kvevetille. 
lçincle bir mllbadele maelai ftl'llUI. Onlar 

- Bı kadarcık 1111 ? .• 
_ B ııd aa uzun masal bil!Diyonım, yavrum. 

Eski Sene 

Perpmbe HD• IOll1I 

Siz b•DA IOl'UD ODU 

Ôldilrdil hepimizi 

Bqana ıeçsin dona 

lf. 

ALt Yel'lt ... ..,. 
Metelik, maDlll' nana1 

BiD clolna Jlz otm bir 

içi kof, dal' kala1 ,. 
Yıkı'- hoJa. pom 
Hiç blmuıa kokum 

Herkes ,aka lilkİ1°' 

Kok•••·· aftOlll 

' ....... ıetiıdia 
Kf-b bitirdia 
MaJayettia hepimizi 
Soara .... sinlia 

bastonun 

Hangi 

Ucundaki? 

Birkaç ldtl 
bir ,an :iaıaD 
Beyi kııdarmak •• 
onunla alay •t-

k lıtediler. Bi· 
nıe • 
rl baıtonunun ua· 
le Hasan Beyi 

ı1aret etti& 
- Deynetinıln 

d ki abdala 
ucun e 

P. O. H. B. 

J Bir Kadının 
Hastalığı 

Hasan Beyin mahaDesinde 
ıenç ve ,Uzel bir kadın basta· 
lanmıştı. Herkes kadının baya· 
tından fliphe etmiye başladı. 
Hasan Bey de merak ediycırdu. 

Bir gün kadının abbaptarm. 
dan birine nstgeldi: 

- Nanl, dedi, Şftkriye Hanım 
lıastahktaa kurtuldu mu? 

- Kurtuldu, Hasan Bey, 
hatta kendini tedavi edea dok
toru 1eYlllİf evlenecekler. 

Ha1An Bey gil)dü: 
- Desene baıka bir hutalıia 

yakalanmql 

y.... - ..... .., .. ..ı.t.pb 

pc.de ae anyonaa ? 
Hua• BeJ - Omlt 411mJ•• ... Oml· 

dlmla 11lduuu an1oruıa. 

Yeni Sene 

Yeni lene bot geldin 

Fakat cebi boı geldin 

Aklın bqıncla dejil 

Zil zuma aarbot ıeldia .. 
.,. bak ...... 

Kulak ver 16r&m&ze 

Palavraya relmeyb 

Hiç silme 11znmo119 

Hep sende Dmidimiz 

K&çük, bilyllk hepimi& 

Sana a6nül bailadılc 

Sende hep &midimiz .. 
Dokm ytb otm Ud 
Gitti artık &teki 
Sen kaldın aramızda 
Fakat naili bilmem ki ? 

P. O. H. B. 

Hasan Beg 

Ve 

Fena Komıu 

H ... n Be,18 
çok feıaa bir kom-
fusu Yarch. Bir 
•hah Jolcla Ha
aaa Beye raatlaclu 

- NHll•ın c&
mm? Diye key
fini •ormak btedL 
Haaan Beyden l'I 
eenbı alclıı 

_ • •_..aı? 
,aıo1 

tlaJaD 8eJ _. KolllfU- ffuan Bey ( ... ) nin kızım istedim. Varidabmı ıordular. 
Ben de: .. Kazancım yolundadır. Emlik, veraset, 701, kazanç, buhran 
vergilerini veriyorum ,, dedim. 

-ee. .... 
dar fena mıyım ki 
bana camm dl
Jorıua? 

dos 
ffaos' _..a-

kiai? 
Hasan Bey - Ey, ne cevap Yerdiler ? .. 
KolDfU - Ba kadar verp veriyonunm. Bana bir ele beklrlak 

..piai illv• eclia. Safmma balan dediler. 

Hasan B. 
EvlenİIJor 

Hasan B. bundan çok enel, 
evlenmişti. Tabii c zamanlar 
"gBrücü,, usulO cari oldutandaa 
alacağı kadımn yüzlbıil ,aım .. 
mişti. 

Söm uzatmıyalım, dfiğtbl 
gecesi gelin hanımla kal'll 
karşıya geldiler. Fakat, Yarabbil 
Kadın o kadar çırkindi ki... Ha
san Bey, başına gelen felaketin 
müthiş darbesile ıenemI "'iDİi• 
dlifünürken kadın ıordu: 

- Efendil Allah eksik f .-. 

Iİn, aizin ailede çok erkek ar .. 
Bunlardan hangisine pr&ne, ra, 
hangisine g örünmiyeyim ? ..• 

Hasan Bey, kansmm oranr • .. 
tana benziyen y6züne it.karala 

- Vallahi, benim s6ft •• 
g6rilnme de, kime g&Gnllr on 
sörihı 1... cevabım verdi. 

Doktorun Maşası 
KerbeW Hüaeyia, 11-. S.. 

Jln aziz do.tJan ar ........ Fa
kat bu zatin miibalat- diye. 
cek yoktur. 

Bir sin yine ıilrGtlrka,K• 
belli Hüeyin: 

- Menebab, ffa11• Be,L.. 
Dedi, enelli •hp• kim .._ 
olmıpm, 1etmif adet Mprln .. 
leylecliğim halde bu ...a·- pip 
sail olmamıfbr. 

Hasan Bey palavraa -... •• 
bir den vermek iatedi ı 

- Geçen aüa de bea ı...ta 
oldum. Hararetim 100 .-..,. 
kadar ytlbeldi. 
A~m bu e6ze taflrcla ı 
- Yla derece mi 1 
- Evet, yla derece L. Hatta 

doktor bile aabzaau .... le 
tutabildi 1... 

Hasan Bey llaeaklt 
Huaıı Bey l)i bip& bir 

zattir. Bir g6D keocti8İae Wr 
dostu mtıracaat edip: 

- Allah aşkına, Hua 8eJı 
dedi, bana elli lira borç ver •• 

Huan Bey, bu "'"'1' iltb
hama dayanamadı Ye alapabı .. 
arzusunu is' af etli. 

Aradu aylar reçti. do.ta 
borcunu &demiye bir tBrll ,.. 
aa11111yordu. 

Hasan Bey nihayet paraya 
zorla almıya karar Yel'IDİftl ı En 
dayandı l Esasen klSpbapu ... 
parken, batakçı ahpabmın pen
cerede oturduğuna g&-m6ftl. 

Kapıyı açan hizmetçi: 
-Beyefendi evde 1okL. De& 
Huaıı Bey bunun &zerine ı 
- Geldiği zaman efendine 

a3yle bir daha aokaja çılrarkea 
bqım pencerede •ut .. ıml., 
apdUnl Terdi. 

Hasan Beyin Kederi 
- Ne o, ahbap? Pek kedeıti

liD1 ••• 
Hasaa Bey ken disinl yolda 

çeYiren doıtmnm Jizlae .tt
rapb gazlerile bakb: 

- Evet pek ~kederlİJİIDI DID
yadan VHgeçtim. 

- Aman Hum Bey.. le& 

yaşım, bapn almaı koı koca 
adamam, intihar etmek ayıp 
değil mi? 

Hasan Bey, fikrinde maaırclıı 
- Karanm karardır.. Dedi. 

Mutlaka bugün, hatta p daki
kada intihar edeceğim .. 

Bu a&zleri benliz bitirmlftl ld 
arkadaşımn kollanndan ııynlch 
Ye oradaki çaycı dlikkimndaa 
bir bardak terkoa auya lçtL 
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BUYÜK T ARIHI TEFRiKAMIZ BütünBirŞehriAldatmıy 
Muvaffak Olan Kız 

ŞEN 

06N'OL J 
-b~-

Kızının yabancı adamlar arasnıda 
•eliıigDzel oturmuından aioirle
Dİyor, fakat alikaaız garünmiye 
çalışıyordu. Esasen vaziyet, bu 
sıibi duyplara mağlup olmıya 
111Dsait değildi. Oraya çağrılmakla 
yeni bir teklife veya hükme 
maruz kalacatını anlamııb. Bina
enaleyh Gülıüme, 16z ucile dahi 
bakmıyarak dervifin kaqasına 
dikildi ı 

- Buyur, dede! • dedi • bir 
emrin mi var? 

- Hele otur, merbabalaı, 
Jlizlnll de pn tut. Çtınki bu fC
Ce, bayırlı bir gecedir. 

Subquun oturmau &zerine 
derviı diz iiatll geldi: 

- la.an, dedi, nihayet bir 
s6lgedir. Aab glrtınmiyen bir 
gölgel Gezer, sezer, 6zülür, Ozer. 
Fakat o aeziıler, iradesiz bir 
kamılduıtbr. O ıezişler, ku
rmıtudur. Aml kuvvet, bu 
g&lreyi toprağa dlltilren bu vll· 
cuttar. lnıanlann çoğu bu ha
kikati bilmezler, idrak etmezler, 
kendilerine kıymet verirler, ebem· 
miyet verirler. Alellde bir gölre 
olduklan halde varlık davasına 
kalkışırlar, bir llbze sonra sön
miye, silinmiye mahkum iken 
ebedileımiye yeltenirler. insan
ların bu kuruntusu, bir fil kula
iında dolatan zayıf bir karınca
nm çalımına benzer. Bu karınca 
o kulağa nazaran ne ise insan da 
tablate göre öyledir, belki daha 
kıymetsizdir. KAmil insan, fanili
jini ve bu fani . dilnyada bir zer
re olduğunu anlayabilir. "Niçin,, 

te "nasal" bizim dilimize yakıı
nıaz. Çlinki hilkatin earan ak
hmııa aiğmaz. 

• 
Sözlinün bu noktasında Suba-

ııya teveccüh etti: 
- Sen, dedi, hakikati inklr 

ettin, muhabbeti inklr eltin !.. 
Kıım masum idi, ınnabkir say
dın. Bu, hakikati inklr etmektir. 
Evlit vtıcuttan bir parçadır. ·va
cudun ise her parçuı biribirine 
ltağhdır. Biri incinirse hepsi uz
lar. Sen bu rabıtayı da inklr 
etmekten çekinmedin, ciğerinden 
bir parçayı sokağa attın. Hayat, 
ıefkattir. GünefİD hararetinde 
ıefkat parlar. Suların çağla)'lfında 
ıefkat titrer. Yapraklarda ıefkat 
hışırdar, kuşlar ıefkat cıvıldar. 
Sen şefkati de inkir ettin. 

Nur topu gibi yavruna acı
madın. Bu delikanlılar, Edime 
mollasından evvel seni cezalan
dırmalıdılar. Likin, kızımn yüzü
auyu hürmetine sana ilişmemiş· 
ler. Ben de yine bu muumun 
batın için seni affediyorum. Şu
kadar ki yüreğinden karayı ata
caksın, ıözilnden perdeyi llile
ceksin, zulmetten nura çıkıp in
pnlı ğını anbyacakaın, fenalık 
ettiğini apaçık a6yliyeceluin ve 
&zlir dileyeceksin. 

Subaşı yutkunurken, bir gak 
pllltiiaüntl andıran heybetli se
ıile illve etti: 

- Doğnıluk 6ntınde peltek
leıen diller, keleptenle kopanbr. 

G•ldın Bacı top•lu• luul"' l•lce•&dl 
Seni b&yle bir akıbetteD korue 
mak isterim. 

Dinlediği .&der, babamın 
Hnem hali n denitfa ,ederin
de parhyan fimpdder, Gllallml 
heyecana dlftlrdl •• zavallı im, 
derin bir iştiyak ile Subqıya 
aaralarak haykırdı : 

- Baba ben temizim, beıiğe 
düştüğUm gibiyim, beni &persen 
ağzın kirlenmeL 

Subqı, evlldınm bu yanık 
sayhasile YicdaDIDI buldu, bill
ihtiyar çocuğunu kucakladı ye 
gözyaşı içinde mmldandı: 

- inandım kızım, inandım. 
Sen benden temizsin. 

Hovardalar 11Sderini eğmit· 
lerdi. Derviıin aiyah kirpikle
rinde iki beyaz au damluı tit
riyordu. K6çekler, çalgıcılar müp
hem bir heyecan geçiriyorlardı. 

Çöplük Turpile iki yaralı arkadqı, 
manzaranın rikkatinden sanki 

fifa bulmuşlar gibi inlemeyi bı· 
rakmışlardı, baba ile evladın 
milsafahasma bakıyorlardı. Kır at 
bile, kulaklarmı dikerek ve göz
lerini açarak iki yllreğin dudak
larda birleşmesini seyrediyordu! 

Biraz .sonra Derviş: 
- Yeter, dedi, artık barııtı

mz. F enahk silindi, yerine iyilik 
geldi. Biz gölgeler için en büyük 
zevk, iyi olmakbr. Elli, altmış ve 
nihayet yüz yıl, ıu kara toprak 
iizerinde ıürüneceiiz. Bu ıürünii
tfin, yılan sürünüşü gibi zehirli 
olması doğru mudur, biribirimizi 
wrmakta ne mana var? İnpllah 
bundan sonra hepiniz temiz ya
ıarsımz, kimseyi incitmeısiniz ve 
kimseden incinmeısiniz. 

Biru durdu, Akalını kantbrdı 
Ye ,U.e size bqlacla : 

- Sabqı Aia, umarım ki 
habnmm kırma, G61atım Hammı 
Ahmet Beye ftrir. Ben buna 
mukadder 16rd&jilm için bekle
miye lllzum g&rmtlyorum, niklh 
duuım okuyorum: 

Subqı 1enem senem bakar
ken dervit. ellerini kaldırdı. Ho
Yardalar da ıuunm bir iftirak 
ile ayni ıeyi yapblar. Yalnı-. 
Gtllatım, ellerini yllzila• kapa
mııtı, tatlı tatla aihyordu. 

Dua, hem ima, hem de 
Ttırkçe idi. Gelinle gtivey için 
uzun &mürler Ye iyi gtlnler te
mennisine inhinr ediyordu. Di

ğer hocaların, imamların duala
nnda olduğu gibi Ademle Hav-
vadan başlayarak on ıekiz bin 
peygamberin ve karılanrun isim
leri bu duada .. yılmıyordu. 

Bugün akşam 
Saat 21 ,30 da 

MAYA 
Yazan: 

Gantillon 
Tercüme eden: 

Bedrettin 
Yakında: 

iŞ ADAMI 

( Ar ka•ı nr ) 

·1rru1111LEDlml 

~~ ~ ~~ 
l ıııı 1 

11111111 

ÔnUmlbdeld Cumarte1l fllnD aaat 17 de 
matlae olarak 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
mqhm olarak 

LILIA DERNA 
tarafından bir konser yerlJecektlr. Plaaoclaı 
Madam Erlka Voeko tarafıadaa refakat 

edilecektir. 

Bu akşam 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 

Sevimli ANNY ONDRA'nın 
En orijinal en şen, ve en tuhaf temsili 

ANNY ..... ŞOFÖR 
filmini ridip ~örünüz. 

En müşkülpesentleri bile eğlendirecek 

KEATON (MAL EK) 
t•afıadaa temall edilen 

ZOR NiKAH 
fllmlada 2 aaaUlk kahkaha. 2 Hatlik meftuniyet 2 aaatUk ıenlllır. 

Kederlerlnlsl unutturacak yerin• ilimdir. 
Yana akıamdan itibaren fevkallde bir ıuvare olarak 

AS R 1 SiNEMADA 
Perde aralarında zengin varyete numaralan. 

9ahe1erl muhakkak görmellılnlL 

Kocasına, 
Yaptırmış, 

Prensler Gibi 
Memurlara Karşılatmış 

İngilizce "Daily Expres" yazı
yor: 

" W arcester " ıebrinde Mis 
"Barbara Buffum" isminde gtızel 
bir kız vardı. Bu kazın hayali 
çok kuvvetli idi. Bir zaman 6yle 
bir hal aldı ki kızcağızı bu se· 
hepten dolayı hnknmet hastane
lerinden birinde tedavi altına 
almak mecburiyeti hlsıl oldu. 

Bir müddet orada tedaviden 
sonra temamile normal bir kimse 
olduğuna hllkmedilerek dokto
run raporile evine gönderildi. Bu 
lmm babaaı bankalardan birinde 
kltipti. 

Mis "Buffum" bir gDn bllytlk 
bir sevinçle ailesin• ve bitin 
tamdıklanna lngilterenln en eski 
bir hOktımdar ailesine menaup 
olan " Sir Wilton Harald " ile 
bir taadtıfle seviştiklerini, ken
di kendilerine nipnlandılda
nnı, yakında dllğünleri olacap 
haber verdi. Şilpbesiz kazın 
aileal bu habere çok sevindL 

Yakanda gelecek olan damat
lan için bin bir ttırln hazırlığa 
başlandı. Damattan hangi gün 

Adımlarına Y etişile 
miyen Dört Kardeş 

Bu dart kiti bir ailenin 
d6rt evlldıdır. 

Kendileri artiattirler. 

Ayaklarımn albna efA1 
denilen ayaklıkları koyarak 
boylannı uzatmakta ve bu 
rarip vaziyeti almaktadırlar. 

Bunların huauaiyeti tudur 
ki, bu ayaklıklarla onlar ka-
dar ıllr'atli kotan kimse 
yoktur. 

Çllnki bir adımları , ta
bii bir insanın on adımına 
muadildir. 

Foto Süreyya 
Ayhk Salon Mecmuası 

Foto Süreyya mecmuası karile
rine senebaşı hediyesi olarak 40 
sahifelik Türkçe ve F ranaazca 
ıon sinema havadisleri ve muh
telif Tablo ve Artist resimleri 
ile bir nüshai fevkalade ihzar et· 
mektedir. 

" W orcester ,, de bulunaca .. 
dair telgraf gelince dllğiln had' 
lıklan baıladı. Şehir halla, .. 
büyük dllğiinü seyretmek if' 
sabırsızlıkla beklemişler dL 

Nihayet güvey gelmif, ~ 
halkı ellerinde çiçeklerle ~ 
takiben kiliseye gelmişlerdi. Bit 
çok hükumet memuru, polis fi 
askerler Prensin istikbalinde bll' 
lunmuşlardı. Her İ.f olup bitip tt 
düğünlln ferdası gazeteler bu -
tantan hldiseyi yazınca b
İngilterede bir protesto yaj'm
bqla1D1f, bu isimde bir .,,
olmadığı haber verİlmİftir. ~ 
nun üzerine zabıta, derhal ,r 
linle güveyi yakalanuı n ;;
mahiyeti sorulunca erkek p f#' 
Tabı vermiftir : 

" - Ben bir ;eml kltibiyl• 
Kanm beni çok ıeYiyordu. saylt 
bir tantanalı dnpn ~ 
Ben de 1ea çıkarmadım." 

Doktorlar kazan tekrar ha~ 
hastalığına kapıldıfını aııb~ 
ikinci defa lıutaneye yabnmtiat' 
dır. Fakat ıenç im hutaneddl 
kaçmlfbr. Şimdi aranıyor. 

Bitliste 
Halk Millet Mekteplerin• 
Devam Etmiye Bqladı 

Bitlis ( Bunal ) - Şehrimildl 
teala olunan Millet dershaneleri 
açıldı ve tedrisata bqlanaldJ. 
Şimdiki halde okuma yazıDI 
bilmiyenlerden ( 70 ) kiti kadit 
denlere muntazaman devam et
mektedir. Halk arasında okuına 
tevki pek fazladır. Talebe ade
dinin gtınden ,On• artmaaı çok 
muhtemeldir. 

N. Yılmtd 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanq 
' 

Fransız Franrı 12 06 00 
lngilia liruJ 7 27 00 
Dolar 47 23 17 
lJret 9 31 -
Belga 3 39 41 
Drahmi 36 45 11 
lmçre fraaıı 2 42 29 
Leva 60 52 26 
Florin 1 17 7S 
Kuron ç. 15 75 00 
Şiling A. 4 12 65 
Pezata 5 59 55 
Mark 1 98 90 
Zloti 2 26 40 
Penıo 3 1•57 63 
Ley 74 86 25 
Dinar 26 54 75 
Çervonets ıo 89 00 

Tahvillt Kapanış 

l Dahili - -
D. Muvahbide 37 -
A. Demiryolu 16 80 

Borsa Harici 

Altın 9 55 
Mecidiye 51 oO 
Banknot 2 36 

r 
Ekmeğinizi tartınnız. 

, 
Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız L. 
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Yazık .•. Çok ..• Yazık .• Milyonlarca 
insan Biribirlerini Boğazlıyorlar 

--------
İnsanların Başına Gelen Hal, Bilmem K.i? 

Nedir Bu 

ZlYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-185-

icat ederek bunları gizli tuttuk:arı 
bizce malum idi. Hatta, Alman 
orduları Belçika üzerine yürümiye 
baş)adıklan zaman ben söyledi~: 

_ İşte şimdi Almanların gızlı 
silihları meydana çıkacak. 

Dedim. Çünki Belçika istih-
kamlarınm kamilen çelikten oldu
ğunu biliyordum. Bu i~tik~mları, 
<Syle adi top veyahut sungu kuv
vetile zaptetmek ihtimali yoktu. 
Her halde bu koca çelik kaleleri 
devirebilmek için bugi'ne kadar 
meçhul kalan kuvvetli bir silah 
lAzımdı. Meğer Almanlar bunu 

hazırla1mşlar. 
Abdülhamit durdu. Dudakla

rını büküp omuzlarını kaldırarak 
büyiik bir havf ve hayretle de-

vam etfr 
- Bu ne müthiş top.. görüt-

mcmi~ ve işitilnıemiş biı- ş~y ... 
Mermilerin tesirine bakın.z ki, 

0 
çelik istihkfün"ar:ı d?ş~üzü ~a-

.. 0 S"'b" 1 J a"Ja w:r.ı rrbıbı tersıne m.. " ... ,.. , o 

çevfriyormuş.. Buna daya~ılır mı 
hiç... Fakat, ta!Jii öteki dev!et
Ier de boş dllrmamışlard r. Bnka
hın, Fransızlarla İng"iizler ne gibi 
şeyler meydana çıkaracakk.r ... Bir 
an evvel ne olcıca {Sa olsa da 
cihan bu büyük felaketten kur· 
tulsa... Allah muhnfaza etsin, 
eğer bu ateş bize de sıçrarsa 
yanar kül oluruz. Onların daya
nacak kuvvetleri var. Fakat biz, 
bu müthiş silahlara nasıl mukR-
vemet edebiliriz?.. Nihayet biz 
de harbe karışırsak ne gibi va-
ziyetler karşısında kalacağımızı 
düşünürken aklıma bir şey geldi. 
Tabii birçok şeylerden sıkıntı 

keceg" iz. fakat bunlarm en 
çe 1 "d. 

Gerek nakliyab askeriye ve 
gerek sair işlerde pek çok 
kömüre ihtiyacımız var. Tabii 
harp başJar başlamaz Ruslar, 
Karadeniz Boğazını, logiliı.ler de 
Çanakkaleyi kapayacaklardır. O 
zaman kömürü nereden tedarik 
edeceğiz. istanbulda öyle fazla 
miktarda kömür bulunmaz. Mev
cut olanlar, bet on gün zarfında 
biter. EreğJiden, Zonguldaktan, 
küfeler içinde, merkeplerin sırtın
da da kömür gelmeL En evvel 
bunun çaresine bakmalı. işte 
ben bunu düşünürken hatırladım. 
(Marmara denizi) ode, biri Rume
li diğeri de Anadolu yakas1Dda 
iki köm6r madeni vardır, 

V ~ktile bunları Almanlar bul
muş ve bana da haber vermişler
di. Yerlerini çok iyi bilmiyorum. 
Fak at kayitleri vardır. Ararlarsa 
bulurlar. Z<!nnediyorum ki o zaman 
tecrübeleri de yapıldı. Vakıa E
reğli, Zongui<lak kömürleri kadar 
iyi c!nstcn değ!lmiş am::ııa, yine bu
günkü ihtiyaca kafi gelebilir. 
Şüphesiz bunları tasfiye etmek 
imku 11 da vardır. Her halde bu
nu ihmal etmemeli, şimdiden ça-
resine bakmalıdır.. Sonra ... 

Abdülhamit tekrar durdu. 
Diişünceli bfr vaziyet alarak 
sözüne devam etti = 

- Gazetelerin lisanına bakı
lırsa, hükumet ( kaime ) çıka-
racağa benziyor. Ah, bunu 
yapmasalar çok iyi ederler .. 
Çünld bunun acısını, ben tattım; 
bilirim.. Evet, parasızlık çok 
müşkül şeydir. Hükfunet darda 
kahsa bunu yapmıya mecburdur. 
Likin ... 

Ve, birdenbire ıözü değiş-
tirerek : 

( Arkaıı var ) mühimmi kömür mese esı ır. ================================== 
• • • 

Resmınızı Bize 
lf .. 

Gönderiniz, 
lf. 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 

95 y ASEFEFENDİ: Hayalpe-
resttir. Mace-
ra ve hayal 
mevzular ı n ı n 
&evgi ve ka· 

dın meselele
rinin cazibe· 
lerine karşı 
ı:afı vardır, 
ııklığa riayet 

eder, modaya 
tabi olur. Süs-

tenıiz olmaktan fazla baz 
ltl ve 
duyar. • 

SADIK BEY; Zekidir. Başka-
100 fik. l larının ır e· 

uıak 

rini kolaylılda 
kabul etmez, 
münakaşa dan 
çeKinmez, in
tizam kuyuda· 
tına pek rağ· 

bet göstermez, 
bazan inatçı 
olur. Havai 
meşgalelerden 

bulunmak ister. 

97 O. R. S. HANIM : Samimi 
ve uysaldır. T emirliğe ve 

intizama fazla dikkat eder 
' sokulganlık ve yalpaklık gös-

termez, eşyasını ve para-

sını hüsnü is
timal eder. Şar
latanlık yap
maz, muhitini 
bulmadıkça 
daima ağır du
durur. 

• O. E. S. 
HANIM: Şen 
ve alaycıdır. 

Öyle usul ve 
meras· me pek 
taraftar değil

dir. Menfaatlerini yaloız nefsine 
hasretmez, çabuk ahbap olu; ve 
kendini sevdirir. Kibir ve azemeti 
yoktur. Kederlerini izhar etmek 
istemez, hususiyetini izharda müş
külpesent davranır. 

11 
Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

~inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Safa 9 

ŞABB TILDIZI 
------

Holivuta Nasıl Kaçtım ... 
Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

·------52 v AZAN: Selma Z 
iki sene evvel, arkadaşlarla ada
ya gittiğimiz zaman orada da 
bir defa eşeğe binmiştim. Fakat, 
ma!fımya, Adanın eşekleri, 
munis mahlüklar... İnsanı kor
kutmak şöyle dursun, bilakis cez· 
bediyorlar ... Fakat şimdi, albmda 
hecin devesine benziyen mağrur, 
azametli bir at var. Vakıa bindi
ğim dakikadan şu ana kndar en 
küçük bir huysuzluk yapmadı. 
Fakat bana öyle geliyor ki, san
ki üzeri 1de biraz lamıldarsam, 
dizginine biraz fazla asılırsam, 
hemen kızacak.. Ve beni kaldınp 
yere atarak demir nallannm al
bnda parçalıyacak ... 

İşte böyle korka korka pav
yonlann arasından geçtik. Harici 
planların arkasından dolaşbk. 
Stüdyonun sahip olduğu vasi ara
ziye doğru yol almıya başladık. 

Niçin ( cemi sigası ) ile söy
lüyorum biliyor musun babacığım? 
Çünki bu gidişte benim biç 
dahlü tesirim yok. Beni ahp 
götüren, kendi keyfine göre 
alışık olduğu yerlerden geçirerek 
pek çok hoşlandığı kırlara doğru 
çıkaran bizzat ( at ) ım da onun 
ıçın ... 

Aç1ığı ve yorgunluğu düşün
r .eden, akşama kadar bu munis 
hayvanla kırlarda, büyüle çınar 
ağaçlarının altında halleş, kalleş 
oldum.. Birkaç kere indim, bin
elim.. V c her inir,' c de bol bol .. 
omm yiizünii gözünii sevdim. 

Güneş grup ederken, avdet 
ettim. Artık süvariliği de epeyce 
ilerletmiştim. Dizginleri idare 
etmeyi tccriibe elmiş ve ogren
miştim. Paviyonlarm önünden 
geçerken, bazı artis!er de işlerini 
bitirmiş, dağılıyorlardı. Onlarm 
aı-asından geçerken şöylece ça
lımh bir vaziyet aldım. Sağ eli
min yumruğunu sıkarak dizime 
dayadım. Omuzlarımı, biraz geri· 
ye attım. Kafamı dik tutarak 
ahma temamen hakim bir vazi· 
yet aldım. Nihayet, ahırın önün
de, büyük bir çeviklikle yere 
atladım. 

Eve gelip te yatağıma uzan
dığım zaman kaba ellerimle bal
dırlarımda epeyce ıstırap duy
dum. Bir saat kadar istirahatten 
sonra kalktım. Yemeğimi yedim. 
Yuk::ırdaki yazılan yaıdım. 

Yarma, kuvvetli ve sakin 
olmak lazım. Kuvvet ve siikunet 
için de rahat ve uzun bir uy
kuya ihtiyaç var. H.ıydi bakalım, 
o rahat ve uzun uykuya ltavuş· 
mak için, bu satırlara ve pek 
memnun geçirdiğim bu güzel güne 
de hitam verelim. 

- E.rsteal Sabah -

Son yazılarımı yazıp ta defterimi 
kapadıktan sonra, gözüm (Mabu
de ) ilişmişti. Mabut, gözlerinin 
yumukluğu na, başının göğsüne 
doğru eğilmesine rağmen girli 
bir sada ile beni yamua çağrıyor 
gibi idi. Yavaş yavaş ona yak
laştım ve önlinde durdum. Onun 
rahim simasına bakarak kalbim
den doğan bir sesle sordum: 

- Söyle bakalım Çangın ma
budü!.. Zavallı Selmacığın delice
sine giriştiği bu işlere sen ne 
der sin? .. 

Mabut süküt ediyor, fakat si
masındaki rahim ve şef kat, ya· 
vaş yavaş bir ıstırap ve endişeye 
tahavvül eyliyordu. Bu tahavvül 
sanki bir teselli ilham eder gibi 
onun çehresinden benim kalbime 

aksetti ve kalbimin sesi, şu bir 
tek kelimeyi söyledi: 

- Hayat ... 
Evet hayat.. Tam manasile 

bir ( La Dans serpantin ) e ben
ziyen hayat... zikzaldarı, belezon
lan, derin uçurum ve aşalmaz 
dağları ile bizi beşikten mezara 
kadar maniadan maniaya koşturan 
yorgun, harap ve bitap bırakan 

bu uzun rüya .. 
Bugün azag ve astırap için

de inliyeoleri, yarın zevk ve 
sürur ile çıldırtan; hep bu gü
Jilnç hayat, hep bu muvakkat ve 
budalaca rüya değil mi?. 

Bu tahlillerim, belki sakattır. 
Bunun için ben de büsbütün 
doğru olduğunu iddia etmiyo~m. 
Çünki ne bir ( Alim ) im., ne de, 
koca hayab mikroskop camı 
albnda gördüğünü iddia eden 
bir ( filozof ) fum. Fakat; kısa 
aklım ve basit görgümle biraz 
tetkik ettiğim şu dünyada, her
ıeyfo, her hareketin, her düşü
nüş ve telakkinin deliliğe bakan 
birer cephesi olduğunu görür 
gibi oluyorum. Bunun için ana
mın, babamın evini terkettiğim 
gündenberi, her hareketimin bir 
delilik olduğuna nasıl kani isem, 
bundan sonra da ancak bu 
deEliklere devam etmek surctile 
hayatta muvaffak olabileceğime 

kaniim. 

Derhal yatmak ve deliksiz 
bir uykudan sonra miimkün o!-
duğu kadar sakin ve kuvvetli 
uyanmak istediğim halde bir 
türlü bunu yapamıyordum. Yat
mak için soyunmuştum. Halbuki 
kaç defa yatağımın yanına gitti
ğim halde, bir türlü yatamıyordum. 
O ( mabud ) un, o bir avuç 
tunç parçasının garip ve anlaşıl-
maz bir cazibesi beni hep kendi 
önüne çekiyor, ve bana bir şey
ler fısıldamak istiyor gibi ge1i
yordu. 

Acaba bu manevi ses, bana 
ne söylemek, ne hatırlatmak isti-
yordu? •. Yoksa Çangı mı? •. Fa
kat ben onu unutmamıştım ki .. 

Onun unutulmak imkanı ol
mıyan temiz hatıralan değil mi-
dir ki benim coşkun ruhumu tas
fiye elti.. Hayata ve insanlara 
karşı en derin bir gayz ve nef
ret beslediğim halde bu hisleri
mi birdenbire tebdil ederek ha
yatta ssevilecek insanlarda mev
cut olduğunu bana öğretti. 

( Arka151 vın 

C Günün Takvimi 
BUGÜN- 30 kanunuevvel 93 J, 

Çarşamba, Rumi 17 kanunuevvel 
1347, 19 Şaban 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,25 Batışı 

10,49 
NAMAZ V AKiTLERl - Sa

bah 4,33, öğle 12, 16, iki:di 14,36, 
akşam 16,48, yatsı 18,26. 

Kasım - 52 
Al.KAZAR - Eair Melike 
ALl::.MDAR - Bir tango 
AR1'1STIK - Sevda maceraları 
A S R ! - Zevkler lıeldeıi 
LKL E ~ - Şekerim 
lLHAMRA - Anni şoför 
El U V ,\ 1.. - Haydı.ıt şarkısı 
FERAH - Konse•, va y !te 
t"RANSIZ TIY A TR OSU - Yunan turupu 
GLORY A - Mesele yok 
HiLAL - Son bölük 
KEMAL 13. - Ruhum annem 
p,,AJIK - Dlşl köpek 
P.\ LEK - A ık1ar lmluhü 
ttılLLİ - Ren 1 n:lara 
OPEıtA - Scvdıı m:ıı:erahm 
SlK - Küçük daktilo 
ÜSKÜDAR HALE - Sumru 
Kadıl..öy SÜHEYY A - V lil'ŞOva kalcı1ı 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : H. R. -47- Yazan: Emil Ladoiı 

- Kmm Doktor: Semi Ekrem• -

Olüm Hayalinin Her Alb Ayda Bir 
Mezarından Çıkmasını Menedelim 
Çocukken fakir imiş, tahsilini 

başkalannın muavenetile bitirmif. 
Yirmi beş yaşında meb'uı ol· 
muş ve felsefe müderrisliğine 
getirilmiştir. Malumatını herkes
ten tevsi eder. Büyük bir aslan 
olduğn halde ruhu daima çocuk 
bikir ve saffetini muhafaza ecler. 

O, her söz söylerken ağzından 
daima biraz hilkatinin çok kuv· 
vetli şiarı olan billuri insahk 
aşkı şelRleleri dökülür. Bu bir 
kişiye de, be, kişiye de, binler 
ve binlerce kişilere de bitap 
ettiği zaman daima budur, aynen 
budur. Fransayı seYer, Languedoc 
kırlarında büyümüştür. Fakat 
avalimi andıran gönlü o derece 
füshatabat, okadar bihuduttur 
ki böyle bir memleket aşkı 
onun gönlünde minelezel kay
bolmıya mahkumdur. 

Fransayı sever, bayılır, fakat 
meselA Avrupayı da, bir o kadar 
sever, ayni kuvvetle, ayni tabii· 
likle sever ve meseli onu terkip 
eden muhtelif memleketlerin nasıl 
olup ta biribirile harp edebile
ceklerini anlamu, yani buna hak 
veremez. Çünki onun sevgisi 

birdir, hakikidir ve umum insan· 
lara mütevecihtir. 

O sosyalisttir, Harp için de
lil uzlaştırmak için yaşamakta

dır! Kin için değil, adalet için 
çalışmaktadır; sözleri de budur, 
hareketleri de budur. Yaradılıı 

hamuru budurl 
Mukadderatın şu nazik daki" 

kasında kürsüde ne söyliyecek
t ir? Dinleyiniz, başhyor: 

(Jores) in sözleri ıudur: 
Biz Fransız sosyalistleri, vazi

femiz basittir. Bizim, hükümeti
rnizi sulh siyasetine sevketmcmize 
mahal yoktur. 

O, zaten bunu güdüyor. Ben 
hiçbir zaman eksilmiyecek olan 
irademle muannit millicilerin kin 
ve gayzının üstüme hücumundan 
çekinmek bilmemiş olan ben, şu 
saatte Fransız hükumetinin sulh 
istediğini beyan etmek hakkını 
haizim. Fransız hükumeti, uzlaş· 

ma teşebbüsüne ön ayak olmuş 
olan yüksek lngiliz hükümetinin 
en mükemmel sulh müttefikidir 
ve Rusyaya ihtiyat ve sabır 

nasihatleri ibzal etmektedir. 

Şu şerait altında bize teret
tüp eden vazife Rusyayı ihtiyata 
sevk noktasında Franaanın daha 
kuvvetli söylemesi için ısrar et
mektir. Vazifemiz budur ve bu
nu ifade ederken, Alman arka
daşlarımızla mllttefik olduğumuzu 
biliyoruz. Onlar da bllkümetle· 
rinden Avusturyanın metalibinde 
itidal ile davranmasının teminini 
istiyorlar. 

Herkim olursa olsun, dart 
milyon düşünen kafaya kar-

r 
Kaçak et almayınlz. 

Parça et almayınız 
Çünki hastalıklıdır. 

L-·----------------' 

ıı makiis bir ha
reket ihtiyar ede
miyecektir. 

Halk ne de
mektir, bilir misi· 
niz? Bunlar hep 
birden kalpleri 
sulh qkile çar
pan, harpten te· 

dehhüş eden, mağ .. 
lfıp olmak şa• 
mndan bulunmı
yan insan kütle
leri demektir. Mil· 
liyetçiler ile mUf· 
rit milliciler ise 
harp arıyan, şöh-
ret ve av peşin
de koşan yırtı
cılar kütleleridir 

Fakat tepele
rinde kendilerini 
kasıp kavuracak, 
oraktan geçire
cek bir karışık
lık, bir harp 
kokladılar mı, bu 
fırtınayı kaşılı-
y abilecek dostları olduğunu yal
nız o zaman hatırlarlar. Fakat 
o mUstebitler için arbk toprağın 
yüzü ölüler dolud.ur. Gerçi miba
niki bir akışla ... ilk müsademele
rin cinnet ve mestisi ile kütleleri 
kolaylıkla sevkederler. 

Fakt bir kere tifo, obüslerin 
ikmal ed~mediği tahribata baı· 
)ayınca.. Ölüm ve sefalet artbkça 
o mestlikten ayalan kütleler 
Alman, Fransız, Rus, ltalyan, 
kendilerini idare edenlerin üze
rine dönecekler ve o nihayetsiz 
cesetlerin hesabını arıyacaklar· 
dır. O zaman ihtilal zincirlerini 
koparacak ve her birine,, çabuk, 

imparator Şarl 
vasiyetini yap 1 " Diyecektir! 

Fakat biz bu dereceye ge
linmesini bertaraf edecek olursak 
ümit ederim ki halk unutamıyacak: 

- Ölüm hayalinin, bütün dün· 
yayı korkutmak için her alb ayda 
bir mezanndan çıkasım menedelim! 
diyecektir. Jores söylerken bütün ti
yatro velvele içinde sallanıyordu. 
Sekiz bin kişi yerlerinden kalkb, 
herkes dimdikti. Çünki ruhla
rından kuvvet almıştı. Bu hakikati 
hepisi hissediyordu. Fakat buna 
rağmen bir zaman gelecektiki 
Jean Jores aslan sesi ile artık 
halka hitap edemiyecekti. 

(Arkuı nr) 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

işsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi ,. felaket gelebilir. 

O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez ! 

( Türkiye İş Bankası ] 

Klounuevvel 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : * ~ 
Muhteşem Hanımefendi! 

Poker masası başında dört 
kişiyiz. Birimiz kadın, yani kelli 
felli bir Hanımefendi. Dışarda 
keskin bir kış poyrazı esiyor. 
Biz halı döşeli salonda, tatlı bir 
kalorifer bararetile iliklerimize 
kadar ısınmışız , dışardaki 

acı soğuk bize vız geliyor. 
Ben hayatta çok geveze bir 

adamım, fakat poker masasında 
çenemi bıçak açmaz. Nefesimin 
sesini bile ciğerlerimde saklarım. 
Okadar sessizim. Kazansam da, 
kaybetsem de hiç sesim çıkmaz. 
Yüzümde ara sıra hafif bir 
tebessümden başka bir şey göre
mezsiniz. 

Karşımda oturan Muhlisin ge
vezeliği, her zamanki gibi üs
tünde. Oğlanın şansı da mükem
mel. Atıyor kahkahayı, huyuna 
gülüyor ve nükte savuruyor. 

Yanımda Hüsnü oturuyordu. 
Bu çocuk okadar meraksızdır ki, 
önünde b Dm ha patlasa aldırış et
mez. Eğer sağ kalırsa, hiçbir şey 
olmamış gibi yürür, gider, fakat 
bu akşam gözlerinde başka bir 
mana, alışılmıyan bir hareket 
var. Siyah gözlerini, karşısında 
oturan hanımefendiye dikmiş,hep 
ona bakıyor. Niçin bakıyor ben 
kestiremedim. Bir aralık şüphe
lendim ve: 

" - Belki ! Dedim. Oyun 
adamakıllı hararetlenmiş, sinirle
rimiz. iyice gerilmişti. Kağıtlar 

biribiri arkasına açılıyor, bozulu· 
yor ve ortadaki fişler eksiliyor, 
yine çoğalıyor. Hepimizin ağzın· 
da sık sık: 

- Valör 1 
- Pas! 
Ve diğer ıstıahlar çabuk ça

buk dökülüyor. Fakat dakikala
ra sığışan bu seri hareketlerden 
sonra fişler mütemadiyen Hanı· 

mefendinin önüne yığılıyor. Ne 
şans bu akşam. Hanımefendide 
ne müthiş şans var. On, on beş 
dakikalık bir turnede hep ka
zandı. Ben korktum. Haııımefen
dinin şansı biraz daha yürürse 
hepimiz yolunmuı kaza benziye
bilirdik. 

Kağıt yapmak sırası tekrar 
Hanımefendiye gelmişti. Ben 
kestim, o açtı. Hepimiz kağıtları· 
mızı file ettik. Ben fena değildim. 
Rölans edecek vaziyette idim. 
Hüsnüye baktım: 

- Pas! 
Dedi ve kağıtlarını attı. 
Hanımefendi baygın bir 

sesle: 

- Ben ilç kart değiştiriyorum. 
Bu sefer Hüsnü Beyin f&nsına, 
dedi. 

Hüsnü bitikti. Hep kaybedi
yordu. Fakat buna rağmen Ha
nımefendiyi mütemadiyen süzü· 
yordu. 

Ben yine ıüphelendim. içim
den: 

- HUsnüde bu akşam niyet 
bozuk. Oğlan çapkın da değil 
amma .. 

Henüz düşüncemi bitirmemiş
tim. Hüsnil dik çıkan bir sesle 
bağırdı: 

- Kifi Hanımefendi, dedi, 
yetişir artık .• 

Hepimiz Hammefendiye baktık. 
Bir lihzede değişmişti. Tavan-

daki kırmızı abajoru yüzlll' 
kaplamış gibi kıpkızıl kesilmifiL 

Fakat ben hilA bir şey aoll
mamıştım. Hüsnü bu ıiddetl 
ihtara, hem de bir kadına kaıf 
niçin lüzum gördü? 

Hüsnü aynen dik ve sert toala 
devam etti: 

- Kafi H. Efendi, kafi. Sil 
hile yapıyorsunuz. Kiğıt çabyol"' 
sun uz! 

Bu son söz, kumarda hırsaıhk 
isnadı zehirli bir kurşun gibi 
Hanımefendinin ciğerlerini del
mişti. 

- Ahhh !.. 
Diyebildi ve hıçkıra hıçkır• 

bayıldı. 

Tabii kolonyalar, elerler "'' 
saireler... Kapının önünde bilİ 
seyreden, emrimizi bekliyen biı'" 
metçi hemen koştu ve Hanıdll 
yatağına götürdü. 

Ben rezil olmuştum. Biıİ 
muhteşem evinde misafir edellt 
bizi lfıtfen sosyetesine kabul 
eden bu muhterem Hanımefendiye 
karşı Hüsnünün ağzından çıkaO 
itham cümlesi çok müthişti. 
Artak burada duramazdık. 
Hüsnü, Muhlis ve ben ılık odr 
dan dışarının ayazma çıkbk. 
Gecenin uğultulu bünyesi içine 
daldık. HüsnU hiddetle seslendi : 

- Bu, dedi, bu muhteşem ve 
muhterem Hanımefendi bilir mi" 
siniz ne yapar ? Bu ihtif8111t 
nasıl kazanmııtır? 

Ben bili hayretimden say"' 
rılamamıştım. 

Hüsnü izahat verdi : 
- Yüz elli liralık bir kocası 

var. Ayda ( 1500 ) lira masraf 
ediyor. Hiç düşünmediniz mi 
bunu ? Bu para nereden gelir ? 
İşte sen, ben, biz muhterem iDİ" 
safirler poker masası başında 
onu beslemiye mecburuz ve ber 
leriz. Muhlis işin çoktanberi far
kında olacak ki: 

- Peki Hüsnü, dedi, bugn"' 
ne kadar niçin sesini çıkarmadın 
bu işe? 

Bu tek sual, benim şüphele
rimi tekrar tazeledi. Fakat Hüs"' 
nünün de ağzını düğümlemiye 
kifi geldi. Ve en nihayet anla· 
dık ki Hanımefendinin ihtişamı 
hokkabazın kerameti nev'inden-. 
mış. 
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a111~DT•\itS 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

Zevcemi, Ölüm Halinde Olmasına 
Rağmen Doktorun Evinden Çıkararak 
Bir El Arabasile İstasiyona Götürdük 

30 Kanunuevvel 931 Çarşamba 31 Kanunuevvel 931 Perşembe 
ll:I '•::~bul- (12~ metre, S kilovat) lıtanbul- (1100 metre, 5 kilovat) 

g ofon neşrıyatı, 19,20 alaturka 18 gramofon neşriyatı 19 S alaturk 
;u• 20,S gramofon, 21 alaturka ıaz, •••• 20.S gramofon ~likİarı, Ana~ 

2 orkestra. dolu Ajansı haberleri, 21 alaturka 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo- ıa:ı:, 22 orkeatra. 
vat ) Kolonyadan naklen Haydn Heılsberg - (276 metre, 75 kilo .. 
ıenfoniıi, 20,5 komedi, 22,50 hafif vat) 20 Berlinden nak?en orkestra, 
musiki. 22 gramofon 1931 senesinin aon 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) dakikaların~ .anlatıyrır, 23-24 yeni 
19 d 't'b ç . tene merasımı 

an 1 1 aren ek ıstaşiyonlarandan B - • nakit. runo - (341 metre, 36 kilovat) 

-61-

b - Hayır, dedi. Rica ederim, 
~eni biran evvel buradan götü· 

l'liııüz. 

d Bu arzuya çok memnun ol· 
~in ve kendisini .ıerhal naklet

?1ıye karar verdim. Maamafih 
1 • ~ıı:nde bir hayli endişe vardı. 

oktora kararımı tebliğ ettiğim 
:taı:nan: 

d' - Ne kalpsiz adamsınız, de
ı. Bu :vaziyetle zevceniz ile mü-

lla.k l 'd' . aşa etmekten utanma ı ı ınn. 
Siz · k. e peşinden haber vereyım ı 
le\'ceniz nakledilebilecek halde 
~eğildir. En küçük bir sademeye 
İle tahammül edemez. Fena 

bir netice ile karşılaşırsanız 
hundan hiç ınütebayyir olmam. 
lsrar etmekte serbestsiniz, fakat 
lnadam ki kendisine et suyu ve· 
rilrnesini istemiyorsunuz. o hal
de zevcenizi burada bir gün bile 
•lıkoyamam • 

Dok o :un bu mütaleasma rağ· 
itlen derhal yola çıkmıya karar 
terdik. Yağmur yağıyordu ve 
İstasyon da uzaklı. İstasyonda 
trene l inerek (Poniks) e çı!cacak 
•e ora 1an c' a dört kilometre öte
de bulunan çiftliğimize gide-
tektik. 

Şüphe yok, bu teşebbüs teh-
likeli idi, fakat ben Allahın hi
hıayesine güvenerek vazifemi ta

kip ediyordum. 
Kararımı verir vermez Föniks 

bir adam koşturarak (Mister 
'West) ten istasiyona Madam 
Gandiyi taşımak üzere bir salın
tak ile altı adam, bir şişe sıcak 
.Ut ve bir şişede sıcak su ~-öo
dermesini rica ettim. Bunu n: te
akıp biz de yola çıktık. İstasiyo
na kadar zevcemi bir el arabası 
İçinde ve çok fena bir vazi~e~te 
götürdüm Maamafih o kendısme 
tesaret v~rilmiye muhtaç değildi. 
Bilakis beni teselli ediyor. 

- Merak etmeyiniz, bir şey 
olmam, diyordu. 

Çok uzun zamandanberi ~i .. 
Yecek yemediği için iskelet halin
deydi. İstasyonun nhtımı ç?k 
llıundu, buraya el arabasının gır· 
hıesine müsaade edilmediği için 
levcemi kollarımın •asında nak
letıniye mecbur kaldım. Nihayet 

"bir kompartmana yerleştik. Tre~ 
(Föniles) e vardı. indik. Zevcemı 
hir salmcağa yerleştirerek çiftliğe 
2Ötürdüm. Orada derhal su teda· 

Jtotoğraf Tahlili Kap :Jn!l 

Tabhtinbl öğren'l)e'.t l.stiynu 1:1 

fotoğr:lfını:u 5 adet kupo:ı ile bit· 

llkte ıQnderiıılz. Fo~ojr:ıiıan 11raya 

tabidlr ve iade edil neı. 

---·~--------~----------.... 
lıim1 mealek 
veya aao'at "I --

vısıne başladık. Yavaş yavaş kuv

vet buldu. 
( Fönikss ) • muvasaleb-

mızdan birkaç gün sonra Hintli 

bir rahip bizi ziyarete geldi, 
doktorun tavsiyelerini dinlemek· 

ten imtina ettiğimizi işitmişti. 
Bizi sevdiği için bu hususta 
münakaşada bulunmak istiyordu. 
Rahip içeri girdiği zaman ikinci 
ve üçüncü oğullarım Manilal ile 
Ramdas orada bulunuyorlardı. 

(Mabadl yarın) 

Eyliil Muharriri M.Raufun 
Son Demleri 

Refikası Anlatıyor: O İçmeden Sarhoştu 
Ve Sarhoş Olduğunu Söylerdi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) Saçını ea~ım Yolardı 

maruf romancı Mehmet Raufun D ; azan kendisine bir kriz gelir, 
-hayatında en çok sevdiği kadın saçını başını yolardL Etrafında-
olan· zevcesile görüşeceğim. Meh· kileri kırıp geçirirdi. Son va2iyet 
met Raufun son günlerini, haya- bir buçuk sene devam etti. Ni-
tmın hususiyetlerini, iptilalarını hayet bir buçuk ay evvel çok 
en yakımndan öğreneceğim. Mu- halsiz düşmüştü. Bu buhranlar 
azzez Hanımı en müteessir ve geçti. Ccrrahpaşaya götürmiye 

1 ztıraplı bir zamanında rahat- mecbur kaldık. Burada (39) giln 
sız etmek endişesile üzülüyorum. · yaşadı. Bu hastalığı zamanında 

Muazzez Hamm, Mehmet Ra.. konWJamazdı. Beni tammazdı. 
Sade onunla çıkmış olan resmimi 

20 20 (At 1 · 
Mühlaker - (360 metre 75 kilovat) T ' t e ye tiyatrosundan naklen 

19 45 ' ar aroı piyes. 
' Frankfurttan naklen hafif mu- Mühlak - (360 . 

"ki 21 15 R ·- er metre, 75 kılo· 
•ı · ' omeselJuliett operası. vat) 20 Berlinden nakle ı t 

B

M 

23 30 
. n or ces ra, 

ukreş - (394 metre, 16 kifovat) • _rem senenin iıtıkbali. 
20,45 klavya konseri. Bui<reş - ( 394 metre 16 kiloa 

Belgar<ıt - (429 metre 25 kilovat) Yat ) 2?,03 y~ni senenin revüsü, n 
20,30 konser, 21,30 Fransız musikisi. ~~h~ehf nıusıki, 23 yeni sene temen-

Roma - ( 441 metre 75 kilovat) n~ erı~' 23,10 ytni seneye kon erle 

21 b
. gıre ım, 

ır tiyatrodan nakil. B L elgrat - (429 metre, 2,S kilovat) 
k" angenberg ~ ( 472 metre, 75 19 Viyana operasından nakil. 
ılovat ) 20,35 dığer don kişot, ko- Roma - ( 441 metre 75 k'l t} 

rnedi. ı ı ova 
• 21 ( Lahar ) an LibeJül dansı adh 

Vıyana - (517 metre, 20 kilovat) opereti. 
1~,45 hafif musiki, 20,45 terbiyevi Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
hıkayeler, 21,15 akşam haberleri, 19 operadan naklen Der Zigeuner 
21,30 dans havaları. baron opereti, 23,55 yeni seneyS 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat' karııhyah n. 
19,30 operadan naklen Bayazzo Ye Pette - ( 550 metre, 23 kilovat) 
Peşte llamavalı operalan. ~0~15 konferans, :l0,40 dan aaa\ 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo- ıkıye k~dn~ Yeni seneoiıı ilk saatlerini 

vat) 20 musikili hikaye 20,15 hafif ' .n geç relım. 
musiki, 22

1
10 gramofon 23 danı Varşova - (1411 metre, 156 kile>o 

baveları. ' vat ) 20 hikiye, 20,ıS hafif muıikl 

B J
• 22,30 dana havalan. • 

er ın - (1635 metre, 75 kilovat) B . 
19,30 Dic Geisha opereti. 

20 
erlin- (1635 metre, 75 kilovat) r orkestra, 20,SS klavye konseri. 

Dikkat: Dercetmekte oldu~umuz prn<rP ı A 6" ~.-•m arın vrupaya ait 
llan kıamı vaaatl Avrupa aaatine röre tanzim edamiıtir 
stanbul aaatine t•tbikı için AYrUpada saat ( 12) olduA"~ 
ıaman lstanbulda ( 1) o 1relditi farxedilmel idir. 

ufun ikinci zevcesidir. Selami gösterirdim. Mütemadiyen ağ• 
izzet, üstadın damadıdır. Seli- lardı. Son nefesini verirkek ya- sanşm farkı aramazdı . Yalnız k mı. Lzetin salonuna girdigw im ')'k hr sız etme ten çekindigwım• ı' •• ız nında ı'dim. 81 ı çe elerden hoşlanırdı. d' w • soy· 

M b R fu k 

ıgıın zaman,· 

zaman e met au n e- O • O M · B k H'h derdide zevcesile karşı kar- Onu ptUm, ptum avı oncu 1 i\yesi - Yok efendim, sabahları 
şıya idim. Salonda Selimi b:- Arhk bayata veda etmişti. - Hammefendi • Aceba en kadar Raufun mevzuu etrafında 
zetin refikası, misafir bir hanı· Ölüler soğur derler. Fakat onun kuvvetli aşkı hangisi idi, hangi k.onuşsak, yorulmam, bilakis daha 
mefendi ve bir de Bey oturu- yüzü ayni harareti muhafaza maşukasını daha çok sevmişti? zıyade cevvaliyet ve bayatiye! 

Yor
du. Salcnun şekli degw iştiril· ediyordu. Eli elimde idi. Bu va- Sualim Muazzez Hanımefendi- bu,lurum. Beğendigıw · eserlerı'nı' 

· yi düşündürdü: t E diği için bir parça dağınıktı. zıyette onu öptilm, öptüm. Çok, ~İ,a ayım. n çok "EylUl,.ü, tec-Ostadın zevcesi saçlarını orta- çok ıstırap çekmişti. Artık onun - Vallahi bilmem. En çok ~ e, ve ıstırapların mahsulü olan 

d ı~ w yaşaması doğru degwildi. Onu bu ne zaman sevmişti?. Bana en Son Yıldızır, da çok begw enirdi. 
dan ayınnış, a gtn ve .yorgun Ben d b ı 

Ü d 
feci ve mefluç, harap bir halde çok beni sevdigw ini söylerdı·. Bana e u eser eri severim. 

gözleri!• çok !"üteessir. stün ~ Oslad B "" d'"' siyah bir elbıse var. Salondaki daima karşımda görmiye tabam· ıon aşkım, son yıldızım, derdi. ın egen ıgi Arkadasları 
büzün ve ıstırap bavasının sük!i- mü! edemiyordum, onu sefalet ve Bu esnada mubaveremizi din- En çok "Aka Gündüz,. ij ae-
nunu yırtıp üstadın zevcesile parasızlık öldürdü. Maalesef liyen misafir Hanımefendi güldü verdi. "Peyami Safa,. ve "Hali-
dertleşmek istiyorum. Onun dert· Rauf liyık olduğu gibi takdir ve şu cümleyi ilive etti: de Edibi. de çok severdi. "Ha-
lerini tazelemekten korkuyonım. edilmemişti. - Mavi boncuk hesabı lit Ziya,. üstadı idi. "Cenaba 

.. Eylül .. mübdii Raufun zev· Rauf un Kadın iptilası galiba t.. bayılırdı. Her kar yağdığı zam.;; 
cesi Muazzez Hanım mahzun ve Onun yegane iptilası kadındı. Fakat Muazzez Hanımefendi Ce~abın şirini ağzından düşürmezdi 
tahassürlö bir sesle üstadın haya· K alk ld Raufun en çok kendisini sevd~ Bılmenı ki ş!mdi .hatınma gelmi· 

bnın S

on gu"nlerioi ve ona ait .umar ve 0 en, sigaradan w• d · d yor, daha kımlerı severdi. 
d hıç hoşlanmazdı. En büyük zevkı gın en emın i. Bütün ıztırap ve E hatıralarını anlatıyor u: sokakta, salonda, şurada burada facialara rağmen, onun baya· n BUyUk Arzusu 

3 Ve 13 Rakamının Şeamet:! gördüğü kad.nları temaşa et- tında en mukaddes hatırası Ruhan çok mağrurdu, Bab-
- Raufla altı sene evvel mekti. O, bunu sanayii nefiseden Raufun aşkı idi. riye mektebinden çıkmış ve 

vlenmiştik. Evlendiğiıoiıin on addederdi. Ben içmeden Sarhoşum ken~i kendine yetişmişti, lngiliz-
:çüncü günü 23 kiııuldn~san2i3- - Siz kıskanmaz mıydımz? Muazzez Hanımefendi devam ceyı ve Fransızcayı mükemmel 
d kendisine felç ge ı. - Beni çok sevdiğine emin- ediyordu: bili~di. Maal~sef )iyık olduğu 
k:nunuevvel 931 de de öldü. dim. Kadına karşı çok şefkati - Bütün hayatında en muz- ıekılde takılır edilmemişti. 
Bu itibarla ben (3) ve (13) ra· vardL Her kadını kendisine bağ- tarıp ve en buhranh gecelerin "- Bütün bir cemiyet bana 

t
. kaı"lı'm Ev lıyacak ince hisleri vardı. sabahı d bil ' ·ı k:ıınının şeame m~ - • ·- •• • ı n a e neşe ı e uyanır- bigi~.e ~aldı l" derdi. Hayatında 

lendiğinıizin (13) uncud gkun~,5ıdı. 28 Seneıik Yaş Farkı dı. Daima "ben içmeden s~rho- en buyuk arzusu şu jdi: 

Kınalıadada oturuyor u . on Aramızda 28 sen lik b' şum, ben öpmeden sermestim ! Gülh k d k 

d T 

c ır yaş d d' O h " ane par m a i havu•u 

Yazıvor ll am er ı. nun ayatının bu-tün k d .. Yıldız,, romanını J • farkı vardı. Buna ragw men Raufu ço sever i. "Ben ölünce benim 

k ı . · · ,.azarken tesellisi ben olmuştum. b ,. rişan c ınıesını J çok, amma na~ıl tarif edeyim, R mezarımı uraya yapınız!,, der 
bfrdenbi;e sağ el~ titredi. Felç pek çok severd1m. Sokakta, şu- aufun Kıskançhğı s~.nr .. a bunu.n, k.abil olmadıgw ını 

l 
· t' Artık sag tarafını tuta- d b d ti d S I" · 1 t B · d k B b ge mış ı. d ra a ur? a ras a ığım kadın· e amı zze eyın refikası uşunere : enım oraya hey-

mı yord•· Yazı yazamıyor u. !ara çok acırdım. Çünki bunların Hanımefendi de babasının kıs- kelim dikilmelidir., derdi. 
Romanlarını Ben Yazardım biçbirısi Rauf gibi bir erkeğe kançlığını şu şekilde anlatıyordu: Zavallı Mehmet Rauf 

1 

·ı malik değildi. - Bir akşam bizde misafir- R fu 'h l d'ld'w · ı 

H Yatını yazı ar;nın parası e Çok hayalperestti'. Çok az 1 d au n ı ma e ı ıgı ve ayık a 1 .. er var ı. Babdm birdenbire bı'r oldugw k'ld h t d 

d g
" ı için rc·m~n arını o sor konuşurdu. Fakat hoşlandıgı- mu- d u şe ı e a ırasının ya e-kazaıı 

1 
·ki ·· 0 aya çekildi ve Muazzczı' de d'l d'w · ı d b 

b 
yazardım. 1 • sene suren batap ve sevdiği mevzu· olursa ı me ıgı şu gün er e; iz saat-

ler, en d u5 uzun uzun ve tatlı tatlı anlatırdı'. yanına kapadı. Hiç yanından ı~rdenberi Raufun havasını te-

bu feci
. hastalık zaHmaın·ın Ka -b on ayırmıyordu Bı'z " çok l neffM d' R fu - Alt K d S · ayıp o u- us e ıyor, au yaşatıyor-

Yı!dıı, Harabeler, h a as, .. a 1 "~:· 1 a ın evmiştı Y?r misafirlerin yanına çıksın duk.. Salondaki bu tesadilfl 
ve sair yazılarını ~Pk. o soy e ı, Rauf hayatında altı defa sev· dıyorduk 1 ,.. Halbuki babam: toplantımız adeta Rauf için en 

ben Yazdım. fnkal ı ı se.ne ~odn- mişti. Bu aşklarının hepsi de bak· "- Ben misafir filan aldır- · i bi 'hf f 1 l 

t esın e ı'k·ı aşktı, fakat ı'kı'ncı' aşk daı·ma k l samım r 
1 1 

a o muştu. BiitUn 
1 bir apse ne ıc . mam, çı sın ar, gitsinler!,, diyor- b h b d k' 

ra ge ed~ ag"ını da kaybetmişti. birinciyi unuttururdu. Yenı' gelen d 1 k kı k u • musa a. e e 

1 intibaımı fU ın u, ço c, ço s ançtı. Daima şekılde hulasa ediyorum: 

artık ı azı yazabiliyor, ne de aşk çok kuvvetli gelirdi. O, en yalnız ve baş başa kalmayı Zavallı Mehmet Rauf ... 
Arlık n~liy ordu. Bıı müddet zar- çok ufak ve minyon kadından tercih ederdi. Rnulun z•vcesine ve kızına 
konuşab Y nu kollarım arasında hoşlanırdı. Altı aşıkının içinde Üstadın Beğandigi Eserler tekrar beyanı taziyet etlikten 

---..-..a...--........ -..-1 ______ J_LJfı[!!n~d~a~h:e~p-o~ı_ıil..!e~z:!Jdl!!ir:!!ir~d~i!!;m:,. __ .J_;es~m:e:r~v:e..:sa:r~ış:ın:ı:a~r~v:a~r~d:ır~. !Es~·:m~e:rJ-~~===-~==~~~~~J_s:o:n:r~a ayrıldım. uanez Hanımefendi ; rahat-

Hangi ıuallerin 
cevabı ? 

Sobah 
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Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü 

HASAN 
Gluten Mamulitı 

Şeker hastalıklanna mudap olanlara ait mamulltile 
tanınmış olan fabrikamız bu sene; ( G L U T E N ) den 

zengin olan mamulibna mfiıterilerinden 
&6rdUğü feYkallde rağbet ilzerine aşağıdaki 

tenzilatlı fiatları koymuştur. 

GLUTEN EKME~I BADEMLi GLUTEN EKME~I 
Paketi 30 kurUJ Paketi 50 kuruş 

GLUTEN GEVREKLERi GLUTEN MAKARNASI 
Paketi 50 kuruı Paketi 50 kurut . 

GLUTEN ŞEHRiYELERi GLUTEN UNU 
Paketi 50 kuruş Paketi 50 kurut 

GLUTEN ŞEHRiYELERi ŞEKERSiZ VE SAKARINSIZ 
( Yıldız, Arpa, Halka V. 1. ) Diyabetik çikolatg 

Paketi 50 kuruş 20 kuruıı 

Hasamn GLUTEN ekmeği şeker hastalığına musap olanlara 
mahsus en ıon keşflyata ve tecrübelere göre mütahassıslar 
tarafından yapılmıştır. GLUTEN ekmeğinin pek çok aürümll 
olduğundan hergün taze olarak hazırlanır. Bunun için Avru
panın terkibi meçhul ve bayat mustahzaratına her cihetçe 

faik bir nefaıet ve mükemmeliyettedir . 

GLUTEN ekmeğinin mükemmeliyeti kimya tahlillerile sabit 
olmuştur. En iyi mevaddı iptidaiye ile imal edilmiştir. En 
yOksek doktorlar hastalanna Hasan GLUTEN ekmeğini 

tavsiye etmektedirler . 

Hasan GLUTEN ekmeğinin terkibinde yüzde 60 GLUTEN 
ytızde 20 nışasta ve yalnız yfizde 4 ( mevaddı sükeriye) vardır 
Hasan GLUTEN fabrikası ne zahmeti ve ne de parayı düşünerek 
mamulabnı en yüksek ve en mükemmel dereceye getirmiştir . 

Muhterem Doktor Beyler şekere musap olan 
hastalarınıza Hasan GLUTEN mamulatını tavsi-

ye ediniz. Hem yerli mah, hem yerli sayi ve 
hem de yerli sermeyesidir . 

Doktor Ömer Fuat Paşa Hazretlerinin aşağıdaki ta\•-.iyelerini de 
nazarı dikkatinize arzederiz : 

Hasan Ecza Deposunun Glutenderı 
imal ettigi ekmek, çörek, makarna 
ve şehriye ile "Sionondan ,, yaptığı 
çikolatalar, şeker hastalığından 

rahatsız olanlara şayanı tavsiyedir. 
İstanbul 

24 - 11 - 31 
Doktor 

Ôme, Fuat 

Satıldığı yer: lstanbulda Bahçekapıda, 
tıbbiye deposudur. 

Hasan Eczayı 

VAPURLAR _. • lstanbul Belediyesi ilanları .. -----------ll!IJ İşletilmeğe arzedilen mecariden evvelce illn edilen 
SADIK ZADE mıntakasına ilaveten bu defa da Eminönünden itibaren Balık 

1-,' 
Biraderler vapurlan 1 Taşçılar, Zındankapı caddelerinin keresteciler yangın yerine kadar 
Karadeniz postuı kısmile Cağaloğlu ıokağımn tarafeynindekl ebniye 1mla1t1a11111 

O U mi U P 1 nar yeni mecralara raptına 1 kinunusani 1932 tarihinden iti 
milsaade edilmiştir. 

Vapuru 30 K. evvel Rabıtlarına müsaade edilen mahallerde mecarl taJimahlı•ı .... 

Ç b mucibince badema eski mecraların tathir ve tamirab memnu J/11, af Şam a ğundan ebniye sahiplerinin Sirkeci Palaı'ta Mecart Şubesine ,; 
racaatları ilin olunur. 

akşam saat 17 de Sir
keci rıhtımından 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-
rayarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnc:İa 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

TAVlL ZADE VAPURLARI 

PETROL 
- NiZAM -

S A Ç D Ô K 0 L M E S 1 ve 
KEPEKLERiN en müessir ilicıdır. 

Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 
EC%ane ve parfümeri maga:ıı.alarında arayınız • 

iktisat Vekaleti istanbul Maad 
AvvAuK Po~tası Mühendisliğinden: 

,. S E LA M E T Sarıyerde vaki olup Ali Hayri Bey uhdesinde bulunan b 

h P b 
madeninin şartnamesi ahkAmına riayet edilmemesine mebni 1 

vapuru er erşem e . . . . . . 
akşa 17 d Si. k 'd h k ti Vekıllerı Heyetinın 4-11-931 tarıblı ve 11905 numaralı kara 

mı e r ecı en are e e . . . . . . . 
Gelibolu, Çanakkale , • Körfez mesı ıle mezkfır maden ımtiyazının feshedıldığı ilin olunur. 

tarikile Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. eu·· y u·· K TAY YAR .. E 
Adres: Yer~işte Tavilzade Mustafa 
biraderler. Telefon: lıt. 2210 

-ANKARA' da 
Kiralık - S odala apartıman acele 

mevalm dolayıılle gayet ucuz Yerllecektlr. 
Tekmil konfor mUkemmel bahçe Ye 
manzaruı vardır. Bir defa görUnüz 
mutlaka beğenecekalnlz. Havuzbaşı civa
rında Paşalar clvannda GUliıtan aokağında 
Mümtaz Bey apartmanına müracaat. 

&.kherd ~ " .. ı' •• 
blaelMal..aaJal• 

-NOVOTNi-
31 Klnunuevvel pertembe aktamı, 

YILBAŞI REVEYONU 
münasebetile fevkalade müaamere 

Muhtelif varyete numaralan -
Eğlenceler 

SORPRIZLER -KOT iYONLAR 
MÜKEMMEL SALON 

ORKESTRASI 
Masaların evvelden temini 

PiYANGOSU 
11. ci tertip 6e cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalıklm Miltehassısı 

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

Dr. Sarkisyan 
Dalaili laastalılclar mütelaassıll 

Harbiye - Hamam caddesi .. 
" Hay lAyf ,, sırasında 

-~ K Q LA y L J K LA~-_, _______ rica_ o_lun_ur. __ 

Haliç iskelelerinde mazboi 
bet kalemde 1068 k6knar yır 
murtalık 9 gürgen dollp 4 kr 
yın kerestesi 1 O kayın direk IA 
çam lita 8 meşe direk 43 çd 
kerestesi 3-1-932 Pazar glblf 
ihale edilmek Uzere milzayedeJ' 
çıkanlmıştır. izahat almak iste
yen taliplerin orman mlldllriyr 
tine ve yevmtl ihalede saat Oçte 

ALMANCA ÖGRENME USULU 
MHrll Veklletlııta 8 - 4 - 931 Tarih V• 785 Numarala Kararll• Gasl Muallim 

MekteW, ve BGtUa Llaelerle Orta Mekteplerimize Kabul Olunmuttur, 19Sl/32 

Dere S.aeal lteam1 Kitap Ltlteelnln 13 Uncli aayfasında illn olunmaktadır. 

H. SAN DER 

Almanca, Fr ..... sca •• Ecle1tı, .. 

Muallimi 

1 mcı Kısım 40 Kr. 
2 inci Kısmı S) .. 
3 üncü Kısmı 70 .. 
3 kamı bir yerde 150 

" 

Müellifleri : 

1 

TAHSiN ABDI 

l.alw LlaMI •• Orta Mektebi Alm .... 

Muallhal 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep LOgati 30 Kr. 
Muallim Rekberi 160 ,. 

olmakla beraber Muallim 8. lere 
Ucretal:ıı Hrillr. 

ikinci Tabı adedi: 21,000 HUsnOtabı·aı 
BUlldata ve eablclata J• Matbaası • IST ANBUL 

Orman Müdllriyetleri için 
2330 adet defter 5200 adet 
cilt 27700 adet cetvelin malze
mesi intanbul Orman Müdüri
yetinden verilmek şartile tap ve 
teclidi 13- Kanunusani- 932 ta
rihine mOsadif Çarıamba &Unü 
ihalesi icra edilmek üzere aleni 
mllnakasaya vazolunmuştur, nu
munelerini görmek ve şeraitini 
anlamak istiyenlerin latanbul 
Orman Müdüriyetine müracaat
ları ve yevmll mezkfırde bede
li muhammeni olan 2000 lira• 
nın ~o 7 ,5 ğu nisbetinde pey 
akçesini mU.taahiben saaat Oç-
te Defterdarlıkta mlltetekkil 
ihale komisyonunda ham bu-

F EH Mi 
R E S S A M ve T A B E L A C 1 

San'atkirane yazılar, resimler 
Ye tezyinat.. Kristal, cam, saç Ye 
bez tızerine her renk ye yaldız ile 
leYbalar, reldAmlar, afİflel' yapabr. 

defterdarlık binumdaki maı-
komisyonuna gelmeleri UAt 
olunur. 

Doium Y• kadın butalıklul 
mtltebus111 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarım TOrbe k&l'flllDda 
eski HilAliahmer bİlluanclaki 
muayenehaneainde h~ it' 
leden 80Dl'a kabul et"BCktedir. 
T elefoa l.t. 


