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=- 1 .-----------------------ıı Tehdit Mektupları 1 

Galata Gümrük MüdÜl'ÜnÜ 
Tehdit Eden Adam 

Kim lmiı? 

Tehdit mektubu gönderilen 
Galata Gümrüf: Müdürü 

Galata Gümrüğtl MüdUrU ile 
Muavinine gönderilen bazı tehdit 
mektupları münasebetile zabıtanın 

Tayyare 
Piya.nkosu 
Başladı 
Tayyare Piyankosu
nun dördüncü keşi .. 
desine bugün Darul· 
fünun konferans sa .. 

lonunda başlandı. 
Keşideye yann da de

vam edilecektir. -
Kazanan numaraları 11 inci 

aayfamııda okuyunuz. 

yaptığı tahkikat mllspet bir saf .. 
haya girmiıtir. Bu mektupların 
ellerinde •esika olm:adığl içİL 
Gllmrllkte çalıştırılmıyan bir ku
milıyoncu tarafından yazıldığı tes
bit edilmfıtir. Mektup sahibinin 
yakalanması bir gün meselesi ad
dolunuyor. 

• a r 

Bu Mıntakanın Askerlikten Tecridi 
İçin Halkı Harekete Getirmektedirler 

kd y; ı ·s1 Mareştıl Çang - Su - Llgangın üç kardeşi 
Mu en a 

1
• d Jan bu çocuklara topçuluk talim ediliyor J 

( Ceneral rfitpeıın e 0 • 

T k M Çurideki va- 1 muhtariyet vllcude getirmek için o 10 - an . •w• • 
· yo, . d' .. ·01• g~ japonyamn çevırdıgı entrıkalar 
tıyef b' k aza gır ıgı ın ır çı m . . b em· anlaşılmıştır. 
ten bazı Çin mahafıh, u m . S'k I N I O h 
lekAt' k l'kt tecrit edilme- Bır 1 a ye o ası a a . " ın as er ı en ' . A • 

ıı fikrini ileri sürüyorlar. Bu ma· Cenevre JO - Çın .hü~umeti, 
b.afile ö b ada bir ordu Cemiyeti Akvama yenı bır nota 
b g re, ur C . t' Ak k 

ulun durmak i in ahaliye yüklenen vermiş, emıye. •. vam arar-
'ter · .. ç .. Bundan Jarım nazarı ıtıbara almıyan 
d jl• yuku çok agırdır. rk1 ali· Japonyanın askeri hareketlerde 
k ()dayı bu mmtaka asker ı eç· r devam ettiğini bildirmiştir. 
ttı a ar olmamalı, Japon ve ın 1 

Japonya, bu tikayete telgrafla 
h '1htelit kuvvetleri tarafınd~n vap vermiş, son müsademelere 
e~~Usi bir te~kilatla asayişi temın Ç~nlilerin sebep olduklarını, bu~-

ıltnelidir d böyle musademelerden çekı-
hı,k'Mançu;inin layık bulundu~u nll~esi için ... ~~keri Kuman~~lığa 
~di~a~ . ancak bu suretle t:~!n emir verildıgını beyan etmış~ır. 
bir ~bU1r. Yok3a, vaktinin buy~k Harbin 10 - Japon .kıt aları 
-.. .. kısnıın1 Mukden ve Pekın . g"ının yedi kılometre 

"''tıd . . . • Nonnı ırma . 
t~tı b· a ıneluk dokumakla geç~ b çekilmişlerdır. 
~li ır Valinin idaresile bu ış cenu una . haberler beşinci aay-

lll~z. 1 Müteııımım 
Nflnkin 10 M .d bı'r faını:ıdadır.] - ançurı e ı 
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Akdenizde Müthiş 

Bir Fırtına 
Berut Limanı Ankazla 

Doldu. Batan Vapurlar Var 

Berut ( Hususi) Bir hafta· 
danberi Suriye ve LObnan üze
rinden milthit l;U' aıcak dalgası 
ıreçiyordu. 

En yqh kimseler bu muhitte 
yazın bile böyle sıkıcı ve bunal
bcı sıcaklar görmediklerini söy-
ltıyorlardı. Nihayet çarşamba 

ftlııü gündüz bafhyan bir fırtına 
gece kudurdu. Dalgalar şimdiye 
kadar uzanamadığı karalan yala-
mağa baıladı. Beruta gelmekte 
olan İtalya bandıralı Şardunya, 
ve Mısır bandırab Belbıs vapur-
ları Trablusşam limanına gireme
diler. Nihayet . ~in ~üşkülatla 
Berut limanma ılbca ettiler. 

Her dakika ıiddetini arttıran 
kuıry ..:t ve fırtına karşısında Li
man idaresi limanda bulunan 
bUtUn vapurların hamulelerini 
denize atmalarını bildirdi. Derhal 
Yunan bandıralı (Marikatomikos) 
vapuru (500) ton demir, İngiliz 
bandıralı (Gra~an) vapuru (t~O) 
tonluk tioıendıfer r~yını denıze 
atarak limanı terkettiler. Fırtına 
şiddetini arttırdıkça arttırdı ve sa
hilde bulunan yüz kadar muazzam 
bina, bütün deniz hamamları, sa
hildeki kahvehaneler, deniz üze
rinde bulunan (Şark Tayyarecilik) 
şirketinin istasyona, Liman idare
sinin (5) bin metro murabbaında
ki Antripolan ve depoları içinde
ki eşyalarile bera~e~ yıkıl°?ış ve 
denize snrllklenmıştır. St:rıye ve 
Lübnan sahillerinde birçok san
detllar ve nıotörler batmııtır. Şu 
dakikada limanın Oatii ankaz ile 
doludur. . 

Liman önünden geçen Sıron 
Minasyan Efendi isminde birisini 
dalgalar almıf, bin müıkülatla 
kurtarılarak hastaneye yatınlmış-
18 da az 10nra ölmüştür. 

Mülhakattan gelen malumat 
pek mühim baaar haberi vermek-

tedir. 
(T artos) dan harekst eden bir 

motör beş kişi ile baraber bat
mışbr.Saydada üç vapur batmışlar. 

Yarın Yeni Bir Eser 
Takdim Edeceğiz: 

Muharriri: Emil Ludvig 
Büyük Muharebeden Bir Ay Evvel Av
rupa Saraylarında Neler Cereyan Etti? 

.. .. 
Okuyacağınız satırlar roman değildir, Avrupanın en 
büyük tarih muharrirlerinden biri tarafından yazılmış, 

romandan daha meraklı bir tarihtir 
.. ~ 

Garip Bir 
Avusturya Veliahti Türk Padişahı Üçilncü 
edildiği srllnün yıl dönümünde öldiirüldil. 

Muradın Kosuvada şehit 
T esadU.fe bakınız : Her 
Sırptır. iki blikümdaran katili de 

~ ~ 

"14 günlerinde <Qkuy c §ıma i 
121"..Dl!.:r.pEA:~eı\ • a l!ihmuıo J 

Veliaht ile lmperator arasında bir ihtilaf - Sarayda bir 
hadise • Bu kadını istemiyorum. .. .. 

Patlıyan ilk bomba - Belediye dai•esinde bir kabul - Veliaht 
bağırıyor: Burada insanları silahla karşılarlar öyle mi? - VaJi soruyor: 

Siz Saraybosnayı katillerle dolmuş mu zannediyorsunuz ? 

100 Sene Sonra Bir Resin1 Sergisinde 

- Aman, bu resimdeki adam nekadar zayıf. Adeta iğne iplik. 
- Bu resim, bir asır evvel iktısadt buhran esnasınd• yapılmış. 
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2 Sayfa SON POSTA T cşrinisani 1 ı 

Halkın " Sesi 1 1 Günün Tarihi 

Çocuk Düşürmek 
Meselesi .• 

---------·----..----------• M. Yansen İstan· 
IBu Çocuk DAVALAR 1buluNasılBuluyor? 

Çocuk düşürme yilzünden 11k 
11k alüm hidiıelerl kaydedil(.. 
pr. Adliyeciler buna çare ola
rak 79ni bir kanaa Japıl•aaıaı 
Ueri awüyorlar. Bu lauu.ta 
.. Ilı ta ıu fikirdedlrı 

AH B. (Altaaray '"'•llata au.n-1 5) 

- Çocuk diiJGrme yüztınden 
llenlerin adedi artıyor. Bence 
çocuk dilf Urenleri lki ıınıfa ayır
mak lhımdır. Birinci kunm do
ğurma •e gebe kalmalarmda teh
like ve ııhht mahzur bulunan 
kadınlardır. bcind kısım da ya 
çocuk istemedikleri •eyahut ta 
günahlarını ı:izlemek için dok
torlara müracaat ediyorlar •• 
Jizlice çocuklarım dnınrttıyorlar. 
itte bu, memleketin nüfus afya
tetini olduğu kadar fuhuşla mll
cadele siyasetini de sarsar. Bunun 
için çocuk düşUrme iılerinde 
Adliyemizin yeni yapacatı kanuna 
tiddetU maddeler koymasını ._ 
terim. .. 

Raht. L <Mrahpqa udtlell 4' 

- T opraklanmız bugünkü atl
fuaumumn on mislini terfih ede
cek kadar geniştir. Memleketi
mizin iman •e zenginliımeıl nok
tasından nüfusun büyük ehemmi
yeti •ardır. Çocuk dii.f Urme itile 
ehemmiyetle meıgul olmamııı 
IAzımdır. Her dÖktor ı~zti gizli 
çocuk alırıa büııilan lieni ıiıem· 

o: 
leket nUfus kayb~der, hem Cle 
fuhuı teşvik edilmiş olur. 

• 
SudJ B. (Topanede Salon karıınada 15) 

- Teklif edileceği ıöylenen 
llyiha iyidir amma, benim aklı

ma da ıöyle birJey geliyor. Ço
cuk dllşürmesini kontrol edece
ğiz diye doktorlar için aiir prt
lar korsak bu defa çocuk iıte
miyenler veyahut • babasız çocuk 
alanlar doktor taniyeıi ı dne 
kocakarı ilAçları kullanacaklar, 
çocuk yerine kendi hayatlarını 
tehlikeye koyacaklar. 

lh.u a. (Sulta• Aİt•et bfl•İ. ••-
hail.al 73) ,. 

- Çocuk dlişÜrenler kadir 
iameUerl berbat edilenlerin de 
adedi arbyor mUddeiumumilii• 
her giln ıekiz, on halei hlldr 
ml\racaati yapıldığını okudum. 
Buna bir de gebe kalanların 
kolayca çocuk aldırabilmeleri in
zimam ediyor. Bu, fuhşu k6rftk
liyecektir. Çocuk alan doktor· 
lar hakkında bugünkü ahklmdan 
daha tiddetli hüklimler konma
lıdır. Ayni zamanda bu nüfua 
işidir de. 

BORSADA 
• 
lngiliz 
Lirası 
Yükseliyor? 

Birkaç gl\n evvel kıymetinden 
birdenbire (40) kUl'Uf kadar kay• 
beden lngiliz liruı buınnlerde 
yine yükselmiye yDz tutmuştur. 
Evvelki akşam 797 buçuk kuruşta 
kapanan İngiliz lirası dlln 800 
kW'Uf 30 parada açılmıf •• ak· 
tam ayni ıekilde kapanmııtır. 
Dün borsada İngiliz liruı llze
rinden cereyan eden alım ıabm 
l'ayet hararetli olmUf •e 7 bin 
lnpı: lirası muamele glirmtlftür. 
Teşrinievveldenberi alıcı •azi
•etle bulunan konsorıiyon dtın 
de 2,299,000 frank ubn almıştır. 
Borsada dün muamele gören 
umum frank yekOnu 4, 7 47,000 
dir. 

Talebe Yurdunda 
Ücretliler Kendilerinden 
Para Alınmamasını istiyor 

Maarif Cemiyeti tarafından 
idare olunan Kadırgadaki Tale
be yurdunda talebe adedi yilzü 
~~iştir. Bunlar<lan bir kısmı 
Ocrctli, 1>ii kismı da . ilcretsi:ıdir. 
Fakat ücretli talebeler, Yurtta 
kendilerinin vaziyetinde ancak 
(15) kişi bulunduğunu, diğerle· 
rinin hep ücretsiz olduğunu öğ
renmişler, kendilerinden de pa· 
ra alınmama~ı için cemiyet reisi
ne müracaat etmiJlerdir. 

inşaat Malzemesi Kongresi 
lsviçrede ( Zürih ) şehrinde 

açılan beynelmilel ( Malzcmei 
lntaiye tecrübeleri ) kongresinde 
memleketimizi temsil eden Yük
ıek Mühendis Mektebi inşaat 
muallimi ihsan B. kongreye ait 
raporunu yazmıı, Nafıa Veklle· 
tine göndermiştir. ~ 

Ticaret Odası ·Toplamyor 
Ticaret odası meclisi buiün 

toplanacak, muhlelif meseleleri 
ıörüşecektir. Oda, Zeytin, Su
aam, Haşhaş, Araşit, Ayçiceği, 
Pamuk, pişmiı Keten . yağlarile 
beyaz ve kaşar peynirlerinin bor-

ı saya ithali istenmektedir 

lzmirde Zelzele oldu 
Dün sabah saat beşi elli geçe 

lmıirde hafif bir zelzele olmuş
tur. Hasarat yoktur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Kimindir? 

Küçük Çocuk resimlerinin ne . -
rine devam ediyoruz. 

Bu günkü resmi şüphesiz baba 
•eya annesi tanıyacaklardır. Bu 
takdirde kendilerinden rica edi
yoruz: Bu gazete ile matbaamıza 
geliniz Ye İş bankasının kumbara 
bedeli olan hediyemizi Jutfen 
alınız. 

* 465 numaralı nüshamızda çı-
kan resmin sahibi Cağaloğlu mek
tep sokağında (4) numarada otu· 
ran Rıza Efendidir. Matbaamıza 
gelmiş, hediyesini almı,tır. 

Sigortalar 

Bir Günde 
Kaç Dava 
Görülüyor? 

Bu ıene içi:ıde ve bilhassa 
ıon aylarda davalann çoğaldığı 
ileri sürülmektedir. Bu huıusta 
bazı sebepler de ill•e edilmekte, 
bilhassa iktısadt buhranın bu İf • 
teki rolüne ehemmiyetle işaret 
olunmaktadır. lddiamn ret veya 
kabulil için senelik istatistiklerin 
tetkiki icap edeceği tabiidir.Fakat 
biz bu mllnasebetJe ıehrimizdeki 
muhtelif mahkemelerin dünkü 
faaliyetlerini ıu rakkarnlarla tea
bit ettik: 

Üçüncü Hukukta (16), Altıncı 
Hukukta (16),ÜçOncn Sulh Hukukta 
(9),Birinci Sulh cezada (50), 8 irinci 

Cezada (31 ), İkin :i Cezada, (27), 
Beşinci Sulh Cezada (10), Birinci 
Ticarelte (14), ikinci Ticarette 
(16) davaya bakılmıftır . 

Komşu Davası 
Abdullah Cevdet Bey Bir 

Avukah Şikayet Etti 

Doktor Abdullah Cevdet Bey 
geçenlerde Mutia H. ismindeki 
komşusu aleyhine bir dava açmıı, 
neticede Mutia H8;Jlım üç gün 
hapis, ( 10) lira para cezasına ve 
( 40 ) lira da manevi tazminata 
mahküm edilmişti. 

Fakat Mutia Hanımın avukatı 
Mustafa Halit Bey bu davayı 
temyiz etmiştir. Şimdi Abdullah 
Cevdet Bey, Temyiz llyihasındaki 
bazı kayıtlardan dolay! avukatı da 
Baroya şikayet etmiıtir. 

Tutun Kaçakçılığı Yeni Tarife Ayın On Beşinde 
Tatbik Edilecek Bafrada tütün lraç.akçıhğa ilerile

diti için 4iddetli bir macadeleye 
Keçilmittir. Bu arada diara kltıdı 

İ !dısat Vekaletince tasdik edilen kaçakçılığı da yapıldığı anlaşılmıtbr. 
yeni yangın tarifesi bu ayın on beıin

den itibaren tatbik edilecektir. 
Diğer sigorta tarifelerinin de 

tetkik edileceği Ye nakliyat ıigor· 
ta tarifesinde biraz tenzilat ya
pılmasının muhtemel olduğu söy
lenmektedir. 

Kaçak Eşyalar Kimindir ? 
Menaşe isminde bir Muse'Vi 

taciri gümrHkten 6 sandık fotoğ
raf eczası ve 2 sandık ta ı.aharin 
kaçırmak cürmile mahkemeye 
verilmiş, davaya dün Ağır Ce
zada balnhmştır. Fakat bu eş
yaların Menaşe Efendi ye ait ol
duğu ispat edilemediğinden be
raat kararı veri!mjştir. 

Bir Fransız Mütefekkiri 
Maruf Fransız mütefekkirle

rinden Georgea Duhamel bu,Un 
Bükreşten şehrimize ıeleccktir. 

Afyoncular Tedbir Alacaklar 
Afyon tacirleri Avrupada 

afyon ihracat tacirlerinin yapbk
lan Tröste mukabil kendi arala
rında bir birlik yapmayı dütlln· 
mcktedirler. Bugün Harici Tica
ret Ofisinde toplanarak bu me
ıeieyi görüşeceklerdir. 

-----------------------Dahili Haberler 
Burada bitmedi, liıtfen dör

düncü sagıfanuza bakınız _________ , ____________ __ 

Şehrimizde bulunan profesör Yan· 
... dGn basa ziyaretlerde bulunmuf 
" ıualan aöylemitHr : 

.. _ 14 aene evvel iJk relişimde fı· 
tanbalan huausi nziyeti ve asrilett:i· 
rilmeai ç<0relcri hakkında bir fikir 
edinmittim. Bir tebrin tanziminde 
takip ettitfm usul tudur: Fcııa ve 
çfrldn ıeyleri bırakmak, g üz.el olnn
lan aramak ve halkın sıhhat ve iati· 
rabatinl temin ctmiye çalışmaktır. 
f.taabalan planını yapmak oldukça 
miifküldOr. Şehir her devirde yavaı 
Ja•at •• gayrimuntazam bir şekilde 
imar edild.ji içiıı bOyük yolları 
JOktur. tt 

Müstehcen Neşriyat Davaları 
SoyYet Ruıyada ıarip bir izôivaç 

maceruı serlevhası 'altında "Resimli 
Şark. meemua.ında ncıredilen ma· 
kale · balkın ar ve baya duygularına 
murayir 18rüldüğiinden Müdür Mca'
al MG.lilm otlu Emin Bey dün 
blriaci ceza mabkemeai tarafından 
bir ay hapn n on bet lira ağsr pa• 
ra cezuına mabkOm edilmiştir. 

(Küçük hlkiyeler kollek iyonu) 
mecmuasında bir bikiye yazan Oa
rütfafaka talebesinden Rüştü Efen
diye de ayni ccu verilmif, fakat 
Jafl küçük oldutundan altıda biri 
tendi •• cen tecil olunmu,tur. 

Vekillerin Seyahati 
Tetkik •eyahatine çıkmış olan 

Dahiliye Velrlli evvelki pn Malatyaya 
varmıtt memurları toplayarak vazife 
ve mulek etrafında göril4nni4, , eh
rin au ihtiyacı etrafında bazı tavsi
yelerde bulunmuştur. 

lzmlrde tetkiklerini bitiren Maarif 
Vekili Eaat Bey de dün Manl saya 
gitmittir. Eaat Bey hmirdelti tefti:,· 
lcrlnden memnwn kaldığını aü.>'le
mlttir. 

Bir Haflahk Bir Yangın 
EYYellrl gece Anadoluhisarındnld 

Soryet kömür depolarından yangın 
çıkmıt ve lıtinye deniz i tfaiyHİ 
tarafından aöndürülmüftür. Yapılan 

tahkikata nazaran köm i rler bir haf· 
tadanberl için için yanmakta iken 

evvelki ıece deponun direklerine irnyel 
etmit, yangın bu suretle anlaşılmıştır. 

idama Mahkllm Edildi 
Glreaundan alınan bir habere gö

re Ya.aak otlu Yakuk Ef. yi katlet
meade maı.nun Kuyruklu oğlu ltya• 
mubalıeme oetlceainde idama mah
kGm edJlmittlr. 

25 Milyon Vergi 
Yapılan tetllikata ilSre lstımbul• 

dan bu •ene içinde (25) milyon lira 
Hrıl toplanacektır. Bunun bir kı.amı 
toplanmıttır. 

iki Vergi Birleştirildi 
Ankaradan bildlrilditine iÖN 

yeal Msarlanan kazanç vergiai liyi• 
hau yakında Vekiller heyetinde ko
nuıulacaktır. Yeni li)iha huıu•İ 
latlhl&k verpile kar.anç vergisini 
birlettinnlttlr. 

Yerli Mallarm Surumu 
Sanayi ve Maadin Bankası m0-

dlr8 Sadettin 8. bugün Anknr. dan 
tchrimtae relrnittir. Sadettin B. Yerli 
mallarm ailrilmünü temin hususunda 
Ankarada ve1'a:etlerle temasta bu· 
lunmuftW'. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Hizmetçi J 

J : Hasan Bey - Kırdık, sardık, 

yeni bir hizmetçi tuttuk, b~kalım nasıl 

iş MÖrecek? 

2 : Hasan Bey - Eyvah, eyvah ... . 3: Hizmetçi - Hasan Bey ... Korkma ... 
Üç parçadan fazh kır lmadı. 

4 : Hizmetçi - Oyle deme Hasan 

Bey, bin parça olsaydı onu toplaınası, 

süpürmesi kolay mıydı 1 
Ne oldu ? Benim dededen kalma canım 

aürahimi kırdın mı ? 
Hasan Bey - Neye yarar ? Ha üç 

parça, lıa bin parça 1 

1 

J 
1 
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Mündericalımızın Çok
luğundan Dercedileme -

SON POSTA 

m.iştir. _ 

""'-== =-======~ 

Artık Küçük 
Çocuklar Da 
Başladı 
Dört Y aşrnda Eir Çocuk 
Arkadasını Teh· i ~.-:eli 
Sureti~ Yaraladı 

İstanbul po1isi dün garip bir 
hadise ile karşılaşmıştır. Mesele 
(4) yaşında henüz ağzı süt ko
kan bir çocuğun kanlı bir vak'a
ya .sebep olmasından ibarettir 
ve şöyle olmuştur : 

Dolapderede oturan 4 yaşında 
Kemal isminde bir çocuk sokakta 
oynuyormuş. Bu sırada yanına ken
disinden kUçük olan arkadafı 
Mehmet gelmiş, fakat nedense 
aralarında kavga çıkmıştır. Kü
çük Kemal, kendinden umulmı
yan bir hareket göstermiş vo 
Mehmedi başından ağır ve teh
likeli ıurette yaralamıştır. 

iki Araba KazasJ 
Kadıköyünde arabacı Muhar~ 

rem ağanın beygirleri dün bir 
otomobil gürültüsünden tirkerek 
kaçmıya başlamışlar, bu sırada 
Muharrem ağa arabanın teker
lekleri arasına düıtüğünden ağır 

ıuretto yaralanmıştır. Hayvanlar 
koşarken 60 yatlarmda şekerci 
Mehmet Ef. ye de çarpmışlardır. 

*Tophanede de bir araba Vasıf 
Ye Tacettin isminde iki çocuğa 
çarpmııtır. Vasıf yaralanmış, Ta· 
cettinin de ayakları kmlmıştır. 

Eli Baftah Adam 
Dün Eyüpte bir kavga olmuş, 

Mabınut isminde biri Arkadaşı 
İsnıailin balta ile başını yar-
mıştır. 

R~dyo ile Ders Verilecek 
A merikadaki "Radyo İie Ted· 

rirat,, cemiyeti azasından iki kişi 
şehrimize gelmiştir. Bunlar cemi· 
yetin neşriyatını Radyo ile Tur:. 
kiyeye de vermesini teklif et
mektedirler. 

Tayyare Piyangosu 
Bugün Çekiliyor 

Tayyare piyangosunun dör
düncü keşidesine bugün öğleden 
•onra Darülfünun konferans sa· 
lonunda başlanacak, yarımda de
vanı olunacaktır. 

lRTlHAL 
ipekçi Kardeıler Şirketi 

Aznsındsın Cevdet f pekçi Bo
Yİn kerimesi Mehmet İpekçi 
Beyin hemşi;eıi, ipekçi İımail 
Beyin torunu Fahir, Ihsan, 
~an~, Rifat, Avni, Cemil: 
B ahıt, Osman ve Naci lpekçı 

eylerin yeğeni Dilber zade 

~0hınet Sıtkı Beyin oi~aolııı 
l<HET Hamın müpteli 

()ld .. 
ttı ugu hastalıktan kurtula-
ı:varak henüz pek genç 

hşında ı· l'k w d h ht ge ın ı çagın a a· 
~ gözlerini yummuştur. 

l' enazesi bugün saat ikide 
tşvik' 

~Od ıye camii karşısındaki 
ern 

dır1ı apartımanından kal· 
. Clta.k Ü 

tıı:.tal\ sküdarda aile kab· 
ltı~ defnedilecektir. 

1 - B ı zı insan lar vardır ki ken· 

dilerinde tahayyül ettikleri herhan

gi bir varlıkJa müftehir ve mütekeb

birdirler. 

'/. - :ialbuki bir insan dünya 

için m ucibi hicap olabi!ir, en büyük 

1 

bir san'atkıir en alim bir hikim, en 

.zeki bir muhteri gibi. 

3 - Bir İnsan için en medeni te
vuu kendisinden dununu görerek 
kibirlenmek değil, daha yükıek olan

ı la<•n ka<şmnda hicap duymakbr. 

GRAF HABE LERI 

Mühim Kanunlar Yapılıyor1 

Şeker Ve Gaz Fiatlerile Kiraların 
Yüzde Yirmi Ucuzlablması istenildi? 

Ankara, 11 ( Hususi ) - Son 
günlerde Millet Meclisi yeni ve 
çok mühim kanun layihalarile 
karoılaştı. Bunların en başında 
Kastamonu Meb'usu Suat Beyin 
teklif ettiği ( Hayab ucuzlatma ) 
kanun layihası gelmektedir. 

Suat Bey Meclise verdiği IAyi
hada şeker vo gaz fiatlerinden 
yüzde on, ev kiralarından, deniz 
ve kara nakliye ücretlerin· 
den, tuz fiatlerinden, su, tramvay, 
havagazi ve elektriktGn yüzde yir-

mi tenziat yapılmasını, Ye bankaların 1 

ikrazatında faizinin yüzde yediyi, 
komisyonun da ytlzde llçil geç· 
memesini, ithalibn ihracatla mü· 
savi bir dereceye getirilmesini 
istemektedir. 

Diğer raraftan Dahiliye Ve
kileti de yeni liyihalar · hazırla
mıştır. Bunlar yapı ve yollar, 
akalliy~~ler, cemiyetler, iskin, ia
ne dercı, ahvali şahsiye sicilleri, 
nlifuı, polis ve ecnebilere yaıak 
olan san'atler IAyihalandır. 

Akatliyetler lAyahası Lozan 
muahedesinin tesbit ettiği eaas4 

lara göre yapılmııtır. Cemiyetler 
llyihası ise eski IAyıhaum eSil ..,
larını değiştirmittir. 

Bunlardan· başka Halk Fır
k ası Mecliı grupunuo dünkil 
içtimaında meb'uslardan Kılıç 

· zade Hakkı Bey metruk çocuk· 
lar için bir teklif yapmııtır. 

Teklif müzakere edilmiş, ne· 
ticede metruk çocukların hima
yesine ve bu işin de fırka umumi 
idare heyeti tarafından görUlme
sine karar verilmiştir. 

İZMİRDE 1 Tayyare Cemiye- f 8 j ff f A G İ A 
tinin 11 bin kirası v dı l 

Yeni Beledil]e 
Reisi Dün 
Seçildi 

İzmir, 11 ( Hususi) - Don 
Şehir Mecliıi toplandı. Sezai 
Beyden inbilAl eden Belediye 
Reisliğine ittifakla Doktor Behçet 
Salih Beyi intihap etti. Behçet 

Salih B. lzmirin ihtiyaçlarını mlld· 
rik olduğunu, icabında sabahın 
altısından gecenin on ikisine ka· 
dar çalııacağını ıöyliyerek meclisi 
temin etti ve arkadqlarmın mu
zabereti olduktan ıonra muvaffak 

olacağından emin olduğunu aöyledl. 
Ad11an 

Devlet Bankası 925 Kuruştan 
Altm Ahyor 

Ankara, 11 (Hususi) - DeY
Jet Bankası bir Türk albnı ayar 
ve ağırlığında albo parçasına (9'l5) 
kuruı kıymet koymuf ve bu fiat 
Uzerinderı albo almaya karar ver
miştir. 

· .n..azaze e er 
Gemlik Şubesinden İki D • O f J 

A "' c v ·ıd· enız r asınua 
Memur gır ezaya erı ı Kaldılar 

Gemlik, (Hususi) - Buradaki 
tayyare şubesinde (11) bin lira-

dan fazla açık bulunduğu zannile 

Ceza HAkimi Şevkı Cihan Beyin 

niyabeti altında hesapları tetkik 

edilmiştir. 1 teşrinisanide netice

lenen bu tetkik üzerine mu

hasip Mehmet Celil ve kltip M. 

Kemal Efendiler mevkufen Bursa 

Ağır ceza mahkemesine gönde-

rildiler. M. Hagret 

Napolide Fırtına 
Napoli 10 - Şehirde bir fır· 

tına çıkmıtbr. Ha1ar mDbimdir. 

lngiliz Kabinesi Toplandı 
Londra, 10 ( A. A.) - Yeni 

kabine teıekkUltinden beri ilk 
defa olarak içtima etmiıtir. Bu 
toplantı bir ıaat kadar devam 
etmittir. 

Balboa, 10 (A.A.) - Kolom
biyada Cartbagene limanından 
7 5 mil açtkta parçalanmış bir 
gemİ'::•İn enkazı arasında bir tah
ta parçası üstilnde on kadar 
kimsenin beklemekte olduğu 
tayyareciler tarafından görUI· 
mü1tür. 

Bu adamların sahil buyunca 
kılavuzluk yapao ve geçenlerde 
kazaya uğrıyao bir geminin tay
fasından oldukları zannedilmek
tedir. 

Panama Kanah Kapandı 
Londra, 10 ( A.A ) - Lloyd 

kumpanyaSl Panama kanalında 
toprak çökmesinin devam etmesi 
yOzUnden gemilerin yaptıkları 
ıeferlerin inkıtaa uğradığını bil
dirmiştir. Bu seferlere gelecek 
salı günll tekrar baılaoması muh
temel görülmektedir. 

r 
İSTER 

• 
iNAN, İSTER İNANMA! -1 

Japonya ile mütekabil dostluk esasına 
istinat eden bir ticaret muahedesi yaptık. Bu 
muahede mucibince iki taraf ta biribirinin 
rnallarına kartı as~arl tarife aistemini tatbik 
tmeği taahhüt edıyor. 

e Bu muabedenin tatbikata garip neticeler 

d. Bı'ıim bir senede Japonyaya sattığımız ver 1. 

malın miktatarı (40) bin lirayı geçmiyor. Hal
buki Japonyanm ayni müddet zarfında Türkiye· 
ye soktuğu malın miktarı (40) milyonu hutuyor. 

Bu iki rakamı karşıla~tırmca Japonya Ut 
aktettiğimiz ticaret muahedesinin lehimize bir 
netice verebileceğine, artık 

· ı 
J ı 

/STER iNAN. I f'BR INANMAJ 
------------------------- __ Jı L - -

Sözün 
Türk 
Kadınına 

Dair 

Kısası 

l'---------P. S. 
Dün, "Son Posta" ya Holan

dah bir kadın geldi. Gazeteci
miş. Bütün muharrir Hanımları
mızı tanımak istiyor. Meslek 
arkadaştmız Meliha Avni Hanımla 
tanıştılar ve bir saat kadar İngi
lizce konuştular. Holandalı kadın 
gittikten sonra, Meliha Avni H. 
bana onun sorduğu suallerden 
birkaçını anlattı. Şunlar: 

1 - Tiirk kadınları siyasi 
cemiyetler açmışlar mıdır? 

2 - Tiirlc kızları ftllenf!
cekleri zaman arzu •decekleri 
erkt~ğe para t1erirler mi? 

3 - İş hayatına atılan ka
dınlar hep genç veya lı~p ihti
yar mıdırlar? 

4 - Türk kadını isterse 
kocasını boşagabil ir mi? 

5 - Türk kadını en çok 
hangi inkılaptan hoşlanmıştır? 

6 - Türk kadını zeki mi
dir, goksa çalışkan mı ? 

Meslekdaşımızın bu ıuallere 
ne gibi cevaplar verdiğini bilmi· 
yorum. Fakat ben onun yerinde 
olaaydım şöyle cevap Yerirdim: 

1. - Şimdi Türk kadmları 
değil, erke1deri bile siyasi cemi
yet ve fırka açmıyorlar. 

2. - Tllrk kızları evlenecek
leri erkeğe para vermezler. Bu 
Adet bizda,,.oktur. ÇUnki Tnr
kiyede erkek ve erkeklik ne 
kıttır. ne de zayıf. 

3. - İş bayatma atılan ka
dınlar daktilo iseler mutlaka 
gençtirler, batta ekseriya güzel 
(Bütün dünyada olduğu gibi.) 
Eğer muallimseler ekseriya ihti
yar ve ciddi olurlar. (Yine bütün 
dünyada olduğu gibi.) 

4 - Türk kadmı ' isterse ko
casını boşıyamaz. lnkılipta o 
kadar ileriye varmadık. Çilnki 
yeni kanunu vazedenler erkek ve 
evlidirler. Bu derece ihtiyatsızlık 
edemezlerdi. 

5 - Türk kadını en çok 
hangi inkılAptan mı ho~lanmı§tır? 
Sinemaya erkeğile beraber gide
bilmekten. 

6 - TUrk kadım zeki midir, 
yoksa çalışkan mı? Kocasile bir 
kumaş mağazasına, yahut terziye 
gittiği vakit dehıetli zeki. Baloya 
gitmiye hazırlanırken dehşetli 
çalııkan. LAtifeyi bir tarafa bıra
kırsak Tiirk kadınında ıekAnın, 
iradeden fazla inkişaf ettiğini 
söyliyebiliriz. 

Vali Muhiddin B. 
Teşekkür Ediyor 

.. Geçirdiğim ufak bir kazanın 
gerek Ankarada, gerek lstanbul
da tedavisi mDddetince bizzat 
gelip görmek veya teesslirlerini 
telgrafla ve mektupla bildirmek 
zahmetini ihtiyar suretile hak
kımda izhar buyurduklan tevec· 
cUh ve muhabbetle beni hakika· 
ten minnettar bırakmış olan 
zevati kirama ve muhterem ar
kadaşlarmıa teıekkUrahmı ara 
ve ifa için muhterem iUeteııiı·· 
den tavassut lutfunu hlirmeU.
rİcil ed6ı·irr, efendim .. , 

lıt. Vali "• B. il 
Mulılddln 

Beykoı: 'da Bir Facia oJdu 
Beyko1.·d• Rasim ismhıda htı

&mf'lenin üzerine kcna~· d6k6t
müş, muhtelif yederinden tohli . 
keli suretlt~ yınmıı ·v. yaraı•n
mıştlr. 
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11 MEMLEKET HABERLERİ Mahkemelerde 

• 
Herkese itimat 
Ediniz, KimselJe 
• 

itimat Etmeyiniz 
Bir cemaat içinde. bir ztlmre 

içinde, bir muhit içinde beraber 
yaşıyan imanlann biribirine iti· 
madı kadar lüzumlu biqey yok· 
tur. Müşterek hayat, mllçtemi 
hayat itimada istinat eder. Her
gün münasebette bulundu§ıınuz 
adamlara itimadınız kaybolduğu 
glln, siz en mu.zir adam olmıya 
namzetsiniz ..• 

Hayata yeni giren sıençler 
büyilk bir itimat ile girerler. 
Nazarlannda hayat bir kavga 
değil. mllşterek katedilen bir 
yoldur. Bu yolda biribirlerine da
yanarak yilrümek isterler. Yaşa
mış, hayatta yol katetmiş olanlar 
için ise berakiıtir. Onlar kimıeye 
itimat etmezler. itimat edemedik
leri için bir fikir, bir iş, bir gaye 
etrafında birlqemezler. Bunlar 
botgam, yalnız kendi menfaatle-
rini korumak için mücadele eden 
birer ferdiyetçidirler. 

Bunlar için hayat bir kavga
dır. Bu kavgada galip gelmek 
için, ne ahlak. ne arkadaşlık, ne 
insanlık mevzuubahs değildir. 
Bunların felsefesi " altta kalanın 
ca!ıı çıksın,. dır. Bu sebeple kim
fieye itimat etmezler. ÇUnkü 
kendileri itimada tayan değil
dirler. 

İnsanların biribirinc itimadı, 
bayat kavgasında. iş kavgasında, 
fikir kavgasında esastır. Bu iti
madı kaybettiğiniz gün miiflerek 
hiç birşey kalmaz. Diyeceksiniz 
ki, ihtiyarların tecrübesi var. 
Onlar, kimseye itimat etmemeyi 
tavsiye ediyorlar. 

Onlar bir noktada haklıdır
lar. Herkese körökörüue itimat 
etmeyiniz. Bir insanı tanımak 
belki senelerin işidir. Fakat onu 
tanıncaya kadar itimat etmeli. 
itimadınızı sarsan küçük bir 
nokta gördüğünllz zaman, nze
rinde durmalıdır. Artık itimadı
nın idare size aittir. Bu noktayı 
eritecek, yeya büyütecek lıidiıa
b takip ediniz. Zaman ve veka
yi natuktur. Size hissinizde yanı
hp yanılmadığınıza çabuk ıöylcr. 
Fazla itimat kadar itimatsıılık ta 
fenadır ve tehlikelidir. 

Yunanistanda 
Bir Sene Zarfında 36 

Ziraat Mektebi Açıldı 
Atina, (Hususi) - Yunanistan 

Maarif nazırının gaıetecilere vaki 
beyantında 1928 senesinde ipti· 

dai mekteplerine devam eden 
talebe yekiınu 623,500 iken 1931 

de 722,000 mevcuda baliğ ol-
111uştur. 

Ortamekteplere gelince bun· 
ların mevcudu bilAkis azalmı, 

t 928 de 90,000 iken bu ıene 
601000 e inmiştir. Bunun sebebi 

105 ortamektebin kapanmasıdır. 

Bnnl.ann yerine 36 ameli ziraat 
meld.ebi açdmıştır. 

Garbi T rakyada 
f skeçe, ( Hususi ) - Burada 

çıkan Yunanca bir gazetenin 
teşebbüsü üzerine Garbi Trakya 
G azeteciler Birliği teıkil edil
mi~tir. 

--------------------~.----------------------_.Kına Gecesinde 
Konyada Yol inşaatı Hararetlidir Bir uı 

Sporcular Da Çok iyi Çalışıyor M:::~ler, koridor, mubr 
Konya, ( Huıu- bahıetmek iste- keme salonu tıka basa dOlmot-·· 

ıi) - BOtllo Vi- rim. Bu kalabalığın içinde. neler, kilJJ" 
llyet dahilinde Konya genç- ler yok. Her cinsten irili ufafıll 
ıoo zamanlarda ltrinin ıpor husu- meraklı ve bir yığın davacı. 
ıeniı mikyaıta aunda, bilhasıa Hftıniye Hanım Amiin ka11' 
bir yol inşası fa- 100 ıeneler zar- bahtını çelimsiz viicudile yarmay• 
aliyeti göze çarp- fında gösterdik- çabalıyor, fakat yerinde sayıyord&> 
maktadır. İnşaat leri faaliyet çok Ne ime mübaşir imdada yetişti \1

1 

bazı köy yolla- dikkate ve tak- kadıncağızı kalabalığın arasında• 
rına kadar te~ kurtanp davacı aandalyesinif 

Y dire şayandır. 
mil edilmiş bu- yanına getirdi. 
lunmaktadı. Bu Spor faaliye-- Reis sordu: 
hususta ön safta tinde her yerde - Anlat bakalım davaJll 
Seydişehir - Boz- olduğu gibi bu- Hamm. 
kır yolu gel- rada da futbol Hlimiye H. hemen boşandı ı 
mektedir. Bu iki en başta gelmek- - Sormayın Efendim başın>' 
kazayı biri birine tedir · gelenleri. Kırk yıllık komşuy" 
bağlıyan yolun Kupa maçlarına diye emanet ettim. Sanki kötit 
inşasına bir müd- her cuma hara- lük g&rmek bahbmda varııaaf 
det evvel baş- retle devam edil- Baba yadigarı utumu ortacbl' 
l Ş d ki Konyanın sporc• gtmçleri bir al'ada anmışb. im i · mekte, halk ta- 11rrettiler. 
haJde bu yollarda faaliyet 1 denbire · silkinmif, çahşmıya baş- rafından çok rağbet gösteril- - Kim etti bu işi Hanım? 
epey ilerlemiştir Ye işin tamamen laınışbr. Belediyenin bu Ani gayreti mektedir. Gençlerin bu heyea _ Kim olacak. Bizim kcmf 
bitirilmesi için çalışılmaktadır. 

1 

sebepsiz değildir. Kıt mevsiminin ve çahşmaları bu şekilde de- Süleyman Efendinin ailesi. J.(Jd 
Burada çalışanlardan mühim bir birdenbire bastırması ihtimali kar- vam ettiği takdirde, Konya- gecesi yapacaklarmış. Benim ut' 
kısmı mükellef amelelerdir. r.ısında beledı'ye, bı"ç olmazsa bo- mızm yakın bir istikbalde dolguv n ı dil B d f ı .,. _ ste er. enim e sa lığırtl 

Diğer taraftan Akşehir kazası zuk yollıırı tamir etmeği düşün- ve şerefli bir spor varlığına ta· gddi. verdim. 
dahilindeki k5yleri biribirine müş ve işe de başlamışbr. hip olması çok mümkündür. Geçen glln katibin han•mı yir.; 
rapteden köy yoDah nnt inşasına Bu faaliyet neticesi olarak şe- Burada futboldan başka atle· lira verdi de kıyıp vere nedid 
ehemmiyet verilmektedir. Buraya hir dahilindeki işin ve ana cadde- fo~me de ehemmiyet verilmekte-
da birçok mükellef amele sev- lerin çöküntülü yerleri tamir edil- dir. F akai: a tletlerin biraz daha - Peki, sonra .•. 
kedilmişür. Faaliyetin, kq mev· mektedir. İç ıokaklarda bulunan çahşması lazı mdır. Bu münasc· - Sonrası ne olacak K~ 
ıiminin ıiddetlenmesinden evvel t oprak ve moloz yığınları da kal- betle 'şunu kaydedeyim : Spor gecesi oldu, düğün dernek bitv 
bitirilmesi için uğraşılmaktadır. dırıJarak temizlenmektedir. faaliyeti arasında bisiklet spor- Gidip utu istedim. Ne deseI' 

Konyanın tehir yollarına ge- ~ Size biraz da Konyamızm culanmn adedide ıon zamanlarda be.ğenirıiniL.. Darda kalmış}"' 
lince; Belediye ıon gilnlerde bir- ıpor ve gençlilc faaliyetinden çoğalmıştır. yahudiye satmışlar. 

Adliyede 
Müddeiumumiliğin Müter
cim Kadrosu Tamamlandı 

Mtlddeiumumllikte teşkil edi
len gueteleri tetkik bürosu için 
İngilizce, Almanca, F ransızcaı 
İtalyanca ve Ruıça bilen memur
lar alınmııtır. Yalnız şimdiye ka
dar Ermenice Ye Yahudice bilen 
memur yoktu. M6ddeiumumilik 
bu liaanları bilen memurlar da 
bulmuştur. Bundan sonra Erme-
nice ve Yahudice gazelerde mun
tazaman tetkik edilecektir. 

OarUlfUnunda Konferans 
Perşembe gfinll saat dörtte 

Doktor Şevket A:ı:iz Bey tarafın
dan Darülfünunda bir konferans 
verilecektir. Konferansın mevzuu 
Türk Irkının Kronolojisidir. 

Buğday Fiati Niçin 
Yükseliyor? 

Buğday fiatleri yükselmek 
istidadını göstermektedir. Fiat-
lerin yükselmesinin sebepleri 
şöyle izah edilmektedir : 

Rusyada bu ıene buğday 
mahsulü azdır. Fransa ve Al· 
manyada mahsulün cinsi fenadır. 
Amerika ve Kanadada iıe bui· 
day zeriyat sahası mühim nia
pette tahdit edilmiştir. 

Ayda (800) Lira KAr 
Esnaf Bankuı ıon günlere 

kadar Bahçekapıda ayda (900) 
lira verdiği bir binada oturuyor- ' 
du. Banka, şimdi Dördüncü va
kıf haninda bir daireye taşınmış
br. Buraya ayda (100) lira vere-
cektir. 

!Gazetecilik Mekte
bi Bu Sene 
Açılamıyacak 

Darülfünunda bir gazetecilik 
mektebi açılmak iatenildiğini ev
velce haber yermiştik. Dariilfil-

nun divanı bu mesele ile birkaç 
defa meşgul olmuş, fakat henüz 

kat't bir karar Yerilmemiftir. 
Divan geçen hafta içtima etme

diği için son vaziyet görüşüle 
memişti. Fakat 6nümiizdeki di

van içtimamda kat'i karann ve
rilmcıi muhtemel görOlmektedir. 

Bununla beraber karar verilse 
bile mektebin bu sene açılıp işe 

başlaması mllmknn olamıyacak
tır. Mektebin, Darlllfünunun ec-

nebi mütehassıılar tarafından 
ıslahattan sonra teıiı ve küşadı-

na daha fazla ihtimal verilmekte
dir. 

Sivil Tayyareiler Toplandı 
Sivil Tayyareciler Kulübü azası 

evvelki gün toplanmışlar, bütçe 

meselesini görüşmüşlerdir. Bundan 
sonra ıık sık içtimalar yapılacak, 

bütçe meselesi esaslı bir surette 
tesbit ve intaç edilecektir. 

lnhisarlaran Muhafaza işleri 
MOskirat inhisarı umum mD· 

dürü Asım bey Ankara 'ya Kit
miıtir. Ankara'da inhisarlar mu
hafaza teşkillbm tevhit için bir 
komsiyon faaliyete başlamışhr. 

Ruslar Tiftik Aldılar 
Ruslar dnn lstanbul piyaıa

ımdan (65) kuruştan (30) bin 
okka tiftik almıılardır. 

Vergi 
Voli Ve Dalyanlardan 
Bina Vergisi Alınacak 

Eski kanunlara nazaran dal
yan ve voli mahallerinin yal-
nız karadaki binalarından vergi 
alınıyordu. Deniz il.zerindeki aa

bit kısımlar vergiden affedilmişti. 
Yeni bina vergisi kanununa röre 
karadaki tesisattan yine vegi alı
nacakhr. Bundan başka deniz 
üzerinde sabit inşaatı olan dal
yan, voli mahallerinin üzerleri 

açık bile olsa bunlardan da lcar
larımn senelik tutarının yü.zde (12) 

si nisbetinde bina Yergisi alına
caktır. Bunlardan bqka dalyan, 

voli yerlerinde tutulan balıklar
dan esasen av vergisi ahndıiı 

için bina vergisi alınmıyacaktır. 

Futbol Lik Maçları 
Çıkmaza Giriyor 

Bu cuma Taksim stadyomun

da lik maçlarına devam edilecek, 

Fener - Anadolu ve İstanbul 
spor • Vefa karıılaıacaklardır. 

Fakat Fenerbahçenin geçen cu
ma maça iştirak etmemesi Ozeri

ne mağlüp 1ayılmuı neticesi 
olarak bu cumaki maça gelme

mesi ~k muhtemeldir. Bu tak
dirde futbol heyeti F enerbahçeyi 

fikstürden çıkarmaya karar •er
miştir. 

Bize kalırsa bu mesele, bu 
derece cezri tekilde hal ve intaç 

edilmek istenilmelde bir çıkmaza 
ıokulmuştur. 

Maznun sandalyesinde oturıı1 

1 
Süleymaa efendi atıldı: 

- Hayır ef endİmy kabul e~ 
mem, hanım utu mezata çıkaf 

IIUf· aataıu.amıt- Eve döner.ket 
bua rasgeldi. Zaten aramız~ 
pek teklif te yoktur. Geri' 
bizde dursun satacağın zam-' 
alı.ram. dedim. Bir gün biıi' 
çocuk evde oynarken utıJI 
Ü•tllne dilşmilş. Zaten çüri'ık, çl 
nk bir ıeydi. Çocu&un ağ"ırlığı1 
çekememiş· Paramparça olınılf 

Mezatta 150 kurut bile vcrrı' 
miıler. Kör ölür, badem göJ 
olur derler ya... Ut kırıldıktl 
sonra bu hanım beni s1kıştırİ 

1 
lılede 6deyecekslıı, dedi. Sont1 

dan bir tevatür daha çık' 
dı. Giiya ben utu filanc9f 
aatmqım. 

Mesele mühimlemişti. Haot' 
yirltra isti)'Or, maznun (150) kurıl 
bile çok görüyor. 

Reis düşündü ve Siileyrt'İ 
efendinini filanca dediği adil~ 
çağınp dinlemeğe karar ver 
Bakahm filanca efendi neler ,~ 
latacak? 

Bir Köy Muhtat1 

Jandarmaya Rüşvet Te1'~ 
Ederken Y akalanroıŞ 

. . ·~~ 
lzmlr. (Hususi) - ôdefll' f 

Karabağ köyünden lsm~l ~~ 
Alinin evine giren Karagoz )it' 
Şnkrll isminde biri (19) alb"-" 
alarak kaçmış, fakat yakala1' ' ' 
br. Tahkikat yapıldığı llf"ld~ 
filköy muhtarı Hoca Musa s~ 
di, cllrmOn örtbas edilip. . "' ;I. 
nün aerbest bırakılması ıçın te~ 
darmaya yüz lira rüşvet t IJI 
etmiş. fakat cürmü nıeşlıı:ı 
llnde yakalanmıştır. 
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Alemi I il 1 A B E L E Gönül İşleri 

l• Güzel Kız Mı 
' . 
Mançuriye Bevnelmilel Kuvvet lsteni- Ağırbaşlı 

Al .M o·· .. .. Kız Mı? 
Pari• ıo _ Korsika adasını 

haydutlardan temizlemek için ba;- . 

byan tarama hareketi neticesinde 
birçok tevkifler yapılmıştır. Bu 
münasebetle kan dökülmemiştir. 

Cilnki haydutların ekserisi yat ak
larında tutulmuşlardır. 

yor • manya i oratoryom uşunuyor Borsada SfiheylA isminde bir 

Bu hareket, gece yarısı ve 

şiddetli bir fırtına ile beheri 

25 seyyar muhafızdan miirekkep 

18 manga tarafından yapılmış, 

ada valisi olnn Ceneral harekatı 

bizzat ve meharetle idare etmiş

t ir. Her mania, mitralyözlü iki 

zırhlı otomobilin himayesinde idi. 

Haydutların yataklarında mühim 
silah imalathaneleri ele geçiril-
miştir. 

• 
lngiliz 
Meclisi 
Açıldı 

genç kız, bize mühim bir 
sual soruyor. Kendisi, gllzel, 
neşeli ve şen bir kızdır. Çalış

maktadır. Fakir bir aileye men
suptur. Cinsi cazibesi de çok 
kuvvetlidir. Fakat yirmi yaşım 
geçtiği halde şimdiye kadar biç 
kimse kendisile evlenmiye talip 
çıkmamıştır. 

Halbuki bir ablası vardır. O da 
tamamen aksine, ağır başlı, ciddi, 

vakur bir kızdır. Güzel, seviffiJi 
değildir. Fakat o da dişarda ça-

lışmaktatır. Fakat o şimdiye kadar 
müteaddit teklifler karşısınd& kal~ 
mıştır. 

Bu vaziyet kariimize telaş vcr
meğe başlamış ve kafasında bir-

takım istifamlar doğurmuştur. Bu 
istifamlan hal için bize milracaat 
ediyor. 

Bu meseleyi ben şöyle iıah 
ediyorum. Sevilen kıı başka 

Londra 10 - Yeni lngili:r: Parla- japo11 kıtaatı Çing ·Tavda "apurlara bindirilirken 

• evlenilen kız başkadır. CinsJ ca
zibesi kuvvetli, sevimli ve gOzel 

kızları seven çok bulunur. Fakat 
evlenmek mevzu bahsolduğu za

man, erkek ağır başlı, vakur V8 

kibar kızı tercih eder. Bu genç 

mento! u açılmıştır. 

Bir akşam evvel de Başvekil 
Londra şehremininin ziyafetinde bir 
autuk ııöylemiş, bugünkü hükumetin 
üzerinde milli bir vekalet mevcut 

olduğunu kaydetmiş ve demiıtir ki: 

.. İngiliz parasını kat'i bir 
esas Uzerinde müstakir bir va-

ziyete en sağlam bir surette 
kavuşturacak ve onu her günkil 

muamelelerin ve spekülasyondan 
mütevellit tebeddüllerin tesirinden 
masun tutacak birtakım tedbir
ler almak niyetinde bulunuyoruz. 

I!l/acarlarzn 
Bir 
Tekzibi 

Budapeşte 10 - Macar ajan• 

11 bildiriyor: Cemiyeti Akvama 

nit sürşarjlı pulları taklit edenler 

hakkında bir ip ucu elde edildi

ği ve bu ]arın Budapeştede 

yapıld·kları ankcılarak Peşteye 

müracaat ed l iği h her veril yor. 

P şte zab t ı, b · yje bir me· 

sele ile m ul ol 1amış ve ken· 

di i e le · angi b'r müracaat 

~ apılmaınıştır. 

Japonların 
Bir Katliam 
Listesi 

Ceneve 10 - Japon Heyeti 
Murahhasası , katliam edilen sivil 

ehaJi ile Japon tebaasını himaye 
himaye ederken öldürülen polis 
ve askerlerin isimlerini havi 
bir listeyi Cemiyeti Akvama 
teb'iğ elrniştir. 

Mançuride : 14 asker, 3 po· 
Iis, ı 70 sivil. 

Me, kezi Çinde : 287 maktul. 
Heng- Kongda • 6 maktul. 

Çin 
f(uvvet 
• 
istiyor 

Londra, 1 o-Dey1i Ekspres Yl\Zıyoı·: 
Çin hükfımeti,Mançuri şimendiferinin 

him y i i in (4030) kişilik beynel-
m ''el ir kuvve~ vücuda getirilme i 
iç;n Cemiyeti Akvama müraca t 
etm · ş :r. Çin hiıkümeti, bu kı v
t etin ely vm Çin sularında bu
lunan i ~hendnzlnrden vücud 
getir' esi i de ayrıca teklif et
etmi. ·r. 

;::.__·======-=:.:::-;=========:=::;-===~ 

':SON POSTA,, nın n ılli Tefril 51 : 17 

~ - -=-™™ 
~~ 

MUBA . f : SERVER BED} 

- Sizi hayatıma ait ?1ül i.ı:1 
bir mesele için çağırdım, dıye so· 
ıe başladı. 

Derhal ca landım: 
- Bir t h ike mi g~çir 1

iniz? 
Yüzüme d.k d k ba dı: 
- Tek il yi ue ·e 1 n Ç karı· 

Yorsuııuz? ne t h'ikesi? 
k - Bi m... iıç gtin evd n 

bolcl ıuz 
. - A. 
1Yo s n z? 

~ 
ı ırJı 
Q 1 • . 

e ek is-

Kendimi güç top-

tu u- B · l dzi meral< et İ'll, doğ· 
• de<l:nı. 

: N' 1en merak ediyorsunuz? 
~itdini ... ~elki bir tebHke filan ge· 

r. 
·, üç gece nerede i i-

niz? 
ve tatlı bir h rel' tle 

sonr ki 
Ben P . 

m. 
mı 

1910 d:t ıın. b ·ı·ı· ' b' 
G ... ··yc.rum. Ta sı ı ını ı-

- Olll } • b" 
L.!.--":Llı' enim aşıma ge maş ır 

Almanya 
Moratorgom 
Düşünüyor 

Berlin IO - Doyçe algemay
ne Çaytung, Fransız sefiri M. F-
ransuva Ponsenin Paris seyahati 
hakkında uzun mütalealar serdet-
mektedir. Siyasi borçlarla hususi 
borçlar meselesinde hiçbir netice 
elde edilememiştir. Almanya, hu
susi dayinlerine karşı taahütlerini 
yerine getirmiye hazırdır. Fakat 
bunu yapabilmesi için siyasi ver· 
gilerden kortulması lazımdır. 

Şayet Almanya tekrar harp 
vergilerini ödemiye mecbur olursa, 
kendisi için kısa vadeli borçlarını 
ödemek mümkün olmıyacaktır. 

G azete, sözünii şöyle bitiriyor: 
Alacakları tamirata ait tedi

yatın arkasına veya ayni sıraya 
konmıya ınu\ afakat eder ve Al
manyanı:ı gerek tamirat, ve ge-
rek lıus si borçlara ait faizleri 
ve amo fcınan bedellerini öde· 
ye bile w j i ve tekrar birçok 
ecnebi ' Ü ithal eyliyebi e
ceğin · za neden hu..,ust alacaklı
lar 1:,' ün g lecek, una tee sı.1f 
edec :e er i . E~er, A man lu c· 
dileri aştmlamazsa Al

i ar· cc olan borçları i in 
·r ınoratory m ilf nı a 

h • 11 olacaktır. 

gel mi 
dı i m? 

- T 

eye be ap vermf'k 
de,,· dir. Ç"nki 

gün la ımı ba a 
sorm z. Hele ize 

n i e s:ze hesap \i re
crede bir arkad ım 
ktan da 

oturuyor. 

cd rim. 
ım bizi n mes ! ye. 
a gel ' im gi' nden

beri bir t c me e e ile uzraşı· 
yorum. O a evlen . ek me'"elesi. 

- U r "ıyor mu · nuz? Ne gibi? 
- Ace e etmeyiniz. Siz avu-

katsın ı z. Müşterilerinizi sabırl a 
dinlemeyi bilmeniz lazım değil mi? 

- İbtarınıza teşekkür ederim. 

·~~~~~~~~~~~~-

• 
ispanyada 
Grevler 

Londra, 10 - ispanyadaki 
umumi grev münasebetile Cebe
li tarık ta örfi idare ilan edilmiştir. 
Sivil muhafızların nümayişçilere 
karşı şiddetli tedbir almalan 
emredilmiştir. 

Madrit, 1 O - Almorida vila
yetinde umumi grev ilan edil
miştir. Çünkü amele murahhas
ları ile patronların kararlarım 

amelenin büyük bir kısmı kabul 
etmemiştir. Bu grevin neticeleri 
mühim olacaktır. Çünkü senenin 
en hareketli mevsimi ve limana 
en çok vapur geldiği zamanlar bu 
zamanlardır. Grevcilerle muha
fızlar arasında b~rkaç müsademe 
olmuş, üç kişi yaralanmıştır . 

Japonlarm Yeni Tasavvurları 
H arbin, 10 - J npon kuvvet· 

leri, Nonn·ı ırm1ğı üzerindeki 
demiryolu köprüsünün cenubun
da, ( 1 l) kilometre derinliğinde 
bir ricat hareketi yapmışlardır. 
Jı onlar t kviye kıtaatı bekle· 
me te ve bunlar gelir gelmez 
ceneral Ma- Çan • Çanın 1 rargıi· 
h üzerine yürümeyi düşiinmek
tedır er. 

- Bir şey de w,il. Evet uğraşı
yorum. Yani sizi l anlıy cağımz, 

koca a. orum, adam arı ıorurn. 

- Yüz bin tane bulan adığı

nıza hayret ediyorum. 
- Bana okadar çok lazım 

değil. Bir tane ı a i! 
Bu bah'ste biraz l:ıübalileş· 

memizden korkarak ciddileşti : 
- Benim için b ir ime intihap 

etmek ço ' esas ı bir ınc dedir. 
- f lrnt sizin için muhayyel 

bir erke o ma 1 
w ı , işi t diife 

b ı ktı w ı ız1 söylememiş 1 iydiniz? 
- Muhayyt-İ bir erk ~ m ol

m dığını söyledim amma işi tesa
diıfe bırnktığı mı sö lemedim. Ben 
kccam esmer veya kuwr.ral, zeki 
veya budala, fa ir veya zengin, 
guıcl veya çirkin olsun demem. 
Fnkat zevcimi seçerken elbette 
düşüneceğim, tereddüt edeceğim. 

- Ha ... şimdi anladım! 
- Beş kişi benimle evlenmek 

istiyor. Siz bunları tanıyorsunuz. 

kıza şimdiye kadc>r talip çıkma
masının sebebi bu olsa gerektir. 

Bu misali, bütün genç kızla
rımıza bir nümune olmak llzer'
yazıyorum. Genç kızın yaşamak 
sevmek, sevilmek ve mes'ut ol
mak hakkıdır. Fakat yaşadığı 
muhitin hususi şeraitini nv.aıı 

dikkatten uzak tutmım:aya mec
burdur. Muhitine vo kendiaiıd 

tanıyanlara " hafif Ludır,, dediıt
memelidir. Etrafını kollamayı,, 

bütün hareketlerini hesaplı yap
mıya mecburdur. 

* 
Ka<lıköyünde Osman Beye : 

Mahkem& ayrılığa karar ve
rirse, ayrılmıya sebep olan vo 
haksızlığı mahkemece teb eyylln 
eden taraf diğerine tazminat ?e
rir. Eğer bize yazd kla"'mızı mah .. 
kemede ispat edebilirseniz taz
minat vcrmiye mahküm olmazsmı~. 

Çocu .. unuz ( 7 ) yaşma kadaı 
nnesinin yanında kalır. Annenin 
çocuğa bakama ığı, veya fena 
muamele ettiği ispat edilebilirno 
annesinden almab 'lir. 

Hanuntegze 

Hepisini bizde göı-dün"z. isim
lerini snymıya lüzum y k. Ben 
1 tan bula geldi .. fm sen den bcı i 
bu ada ılardan başka talibim 
çıkmadı. Artık ev nmc te isti 
yorum. Daha f la beklemem 
doğru değil. Bu bes kişiden 
birini kabul edeceği~. Evvela 
bunlaun içinde bir iki z"ppe vo 
münas betsiz var. Onlan sildim 
Bir t ne i rniınevver erkek. Belki 
onunla anlaşa i r·m. Ya z, bili-
yor n usun· z? slı bir izdiv.,,9 
ya m k niyetin yi ı. G yet !l v -

lam bir mukave e "stiy r m. An
ladınız mı? Bu av l n n m ii • 
"eddesini bana siz y p c ksm • 
Fak at efend', öyle yiızünuzü 
buru urmaym z. 

Açı ·ça sö Jedım : 

- Ben bu meseled e size zer
re kadar hizmet edemem. • - A caip! Neden? 

- Sizin filan Beyle evlenme-
niz beni alakadar etmez. Haltl 
beni sinirlendir bilir. 
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Buııa 

Digeeek Yok 
il~ il za,.ilamıfb. Buna 

Mru cmn mlnla~rda <>-ı dedi
ler ili: 

- Ha..... B. , fit SeliM S.rn 
Beyi bul. O fİşma...._ _,.flatır, 
-S zfhırr .._ fiıt.-ılıı:K 

Flnan B. Selilll Slnı Seye 
ıfttl, hfiDİ' •laftr. 'f erbifci ba
d~niye mMehassrsı dedi im: 

- Raun B'ey' &er- gthr a. 
f>ahfarı ... fsveç jilnnastiif " yap. 

- Nasıl tey o? 
- Bu yeni usu~ t.ir idmandıa. 

Ben aana nasıl yal>ıfacatım ~ir• 
tirim. 

Hasan 8. ylbünll l>uruıturdo: 

- Ben yeni usul itlerden 

uLlmam Ecdadımız luuuı xap.
yor muydll? 

- Hqıı. Hasan. Bay. 
- ElL.. ealaduwx demir ıibl 

kııffetliıdila. 
Selim Sam B. kqlanm çatb: 

- Kim demit? HiçbiJi demir 
sibi kunetliı değildi. Bakaana ••• 
HepıA lldil 

Muayene 
Bir doktor Hasan Beyin ~· 

ıtlntl muayene ediyordu. 
- Şuracıkta sert bir ıey hi9-

ıediyorum amma bakalım nedir? 
dedi. 

Hasan B. güldü: 
- Araya araya buldun, He

kimbaşı, o, benim para etiz.danım! 
dedi. 

MANiLER _,_ 
Ben her kola talulcL-. 
En aonra bırakaldua l 
Senelerce beyhude 
Böyle yanıp, yakıldım 1 

* Güzeller kurnaz çıktı, 
Vefaları u çıl<tı f 
US111 mnnettiklerim 
Fazla yaramaz çıktı 1 

AınmaDa 
Sua.lHa! 

Htı 

Bir gün, mahallede, lrir ya· 
bancr Hasan Beye sordu:-

- İbrahim BeY, evinde yoktu. 
acaba neye gitti, biliyormııın, 
Hasan Bey? 

- Ha ... biliyorum, kafasını 
dinlemek için biraz 'Boiaziçine 

Kitti. 
- 1'aruıa da beraber miydi ? 
Hasan Bey güldü: 
-Amma da sual ha •. inan kafa 

tliılendirmek için evilldiall" kaçar da 
yaııuıa hrmm dir alır mı? 

AS 
lı~~----------------S_ofı_ö_ru_·n_l_şa_re_ıı_· __ ~---~~----~-1~1Sa6relnıige 

Yolcu - Hasan Bey, bu şoförler eUerini uzatarak böyle ne işaret veriyorlar. 

Hasan Bey - Ayol, şimdi birçok dilenciler. zengin. etomoblllerinin içinde sadnka istiyorlar. 

Darülbedayie 
Bir 
Müracaat 

Çirkin ve ihtiyar l>ir kadın 
Hasaa Beye anlabyordu : 

- Hasan Bey, hani bir Da· 
rülbedayi var, biliyor musun ? 

- Ha, ha ... 
- lfte bu Darülbedayi, gaze-

teye bir ilin .-ermişti. lıliıd& ya-

zıyordu ki genç ve güzel hamm
lardan aktris olmak istiyenler, 

Tiyatro mildllriyetine her gün 
içle bet arumda gitsinler. Ben 
de aktris ollnayı çok isterim. 

Ertesi ıh fittim amma beş daki
ka a-eç blmışım, beni ltabul 
etmediler. 

Hasan Bey düşündü ve dedi ki: 

- Siz beş dakika de~I, ~tuz 
sene geç ~tmişsiniz de ondan 
kabul etmemişler. 

1 Yeni Selamlar. 

Hasan 8. - Bozuk param 
yok, Allah versin! 

Ahbap - Hasan Bey, ben 
mütelfait Ali pafayım. Eıki kom· 
ıunum. Senden sadaka değil, se
lim istiyorum. 

~ğrısız 

Diş 

Çekmek 
l:lasan B. dişini çektirmek 

için dişçiye gitti. BU.az korku
yordu· Sordu. 

- Herzaman ağrısız çekebi
lir misin, Dişçibaşı? 

- Her zaman olmıyor, Ha
san B. geçen birinin difini çe
kerken bileğim incindi. tlç glin 
ağrıdı. 

Ve 
Yumurta 

Hasan R. bir bnıdığale lokaa· 
taya gİtmİfÜ. Garson, HMm 
Beyin arkadaşma dedi ki! 

- Değim, ali dil var, yer 
misiniz? 

Hasan Beyin tanıdığı: 
- Yemem. dedi, ben llay· 

vanlann ağzından çıkan ıeyleri 
ıevmem. 

Hasan B. arl<adaşımn kuhlj· 
na eğildi: 

- Ôylo ise yumurta ye, 
dedi. 

Otomobil 
• 

Masrafı 
Şakir Bey yeni bir otomobil 

almışb. Kendisi idare ediyordu. 
Fakat acemi olduğu için birkaç 
kere kaza çıkardı ve yaralandı. 

Bir giln1 Şakir Bey, Hasan 
Beye dedi ki : 

- Otomoliil sahibi olmak iyi 
ammaıçok masrafı var, Hasan 8ey. 

Hasan Bey göldü : 

- Evet, dbktor Ye ilaç parası 
fazla, değil mil 

IMemnun 

Olacağı 

Şüpheli! 
Hasan Bey, bir gün, e1inde 

bir çiçek demetile, Fatihten Edir

nekapısma doğru yürüyordu. Ku

şısına bir ahbabı çıktı: 

- Ooo... dedi, Hasan Bey .•• 

Ne güzel demet bu? Kime gitl

rilyorsun? 

- Bizim ahbaplardan LiUfi 
Beye ... 

- Kira bilir nek adar mem

nuo olur. 

Hasan bey kederli kederli başım 

sanad'ı: 

Memnun olacağım pek 

zamaetmiyoım. Çünkü bu çiçeği 

zavallinı11 meznnnaı- ~ürüyorum! 

Nezaket 

- Yahu, Hasan Bey, ıapka

mın Ustüne oturdun. 

- Keyfini boz.ma canım, za

rarı yok, bana rahatsızlık .er

miyor 

Afiş.km 
Rasan Bey, yo1da rasgeldiji 

dLa&ma sonfo: 

- Ayol. bu ne haf?' Kotuo 
kaadin bajlı. Ner~n geliyor 
Hn böylc!4 

- Sorma Hasan Be.~, mel" 
a\.enden ~m~ kolum kvdch. 
hemen doktera koştum, fakat 

bekleme salonunda okadar ~ 
hasta vardı ki üstelik, ağrılar• 

sıular içinde iki aaat te bekle.m.. 

Hasan Bey acıdı: 

- Vah vah, o kadar mJ. 
sabrettin yahu? diye aordu. 

- Eh... Hasan Bey, bel:l 
evliyim, aabretmiye dtlaım. 

Arslanın 

Ayakları 
Huaa Bey çoc.&du~ Mektebi 

gideli bir sene olmQfb l..tibell' 
-.. çı• Mftlere&. evine: geldL 

Ailesi Ha&llD 8ey9'. 8Mlll~ 
- lmtihanmı aasd. verdin? 

- Çok i}'i; çok iyi. 
- Ne sordnlar? 
- Arslanın kaç ayağı vatf 

diye sordular. 

- sen De c:eYap Yenllnil 
- Ben Anlanm üç. ayağı •"' 

dedim. 
- Bilememişain. Anhmm da-1 

ayağı vardır. 

- Ben de- onu ıoaııadan ; 
rendim amm, bereket ver. • 
arkadaşlann tiepisi Anlanın · 
ayağı var, dediler. 

-=- =====---==-==----=---==,--=o-

MANİLER 
- 2' -

Sevemedim doyası, 

Çektim lieybude yam 1 
En sadık sandıi,ımm 
Çabuk ~ f.oy.as.a J 

• Tatmadım buse nedir, 
Kol, göğüs, ense ıadir 1 
Apım açık. kalaım lı.en 
Tam yirmi bet senedir f... 

"" 
Hediyeler 

Hasan; Beyin oturduju ~ 
hallede, İbrahim isminde; gar 
mübafiğacı bir crelikaab .ar~ 

Kahvede otiaruyorl•dt-. H 
Bey dedi ki: tf 

- Şu lroşede yeui açarı .. 
tüncü, müşteri kazanmak ~ 
bir paket cıgara alana bir lı" 
kibrit hediye ediyormUf. 

k>rahim aGJdi: tll. 
- O birşey değil ..• Emiıa6~ * yeni bir kundura lltfli-:J 

açıldı, bir potinbağı alana i" 
bir kundura. imdiye: ediyoP· 
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INANILMIYACAK 

Hırsızların Kullandıkları 

Sayh 7 

Oyun oynarken IU..ıumauz kartları elinize 

almak iatemeueniz bu resimda gördüğnntb 

gibi kolunuza - Kart Holdor .. iımi verileıı 

bu aletten. geçiriniz. Bu suretle hangi kağıdı 

isterseniz o kağıdı elinize almıı olursunuz. 

Arkalannda işaret o~aıı kartlar hemen her yerde satılır. Bunlar 
bir çok tekillerde olurlar. Yukardaki resimlerde bunların 

birkaç nümunesini göreceksiniz. 

8u maku kartların ke• 
narlarını kesmek için 

kuJJaAlhr. Yani kartları bu makas ile 
keıecek olursanız onları iıtedijiniı 
tekilde biribirinden kısa ve uzun blr 
tekle koyar ve bu suretle her karb 

Bu tekil bir tuah aynalı olan 
bir kibrit lrntuıudur. Eğer oyun 
oynarken bu kutudan kullanacak 
oluuanız karfınızdaki arkadaı• 
laranızın elinde hangi kartiar 

Bu resimde gördüğilnllz 
tekil çok bahalı bir alettir. 
Yuvarlak kaşesi vasıtasile 
batkalarınm elindeki 

kartlar anlaşılır. bulnndu§"unu aynanın ln'ikia1 
.ayeainde gar~biJiuiniz. 

tanıma~a muvaffak oluraunuz. 

Poker İnsanın Tabiatini Nasıl Meydana 
Çıkarır? 

Poker, gerek lstanbulda, ge
rek taşrada müstevlt bir hasta

lık halindedir. Hemen de her 
evde poker vardır. Ve her ta-

rafta ailelerin en tabii eğlencesi
ni poker teşkil etmektedir. 

Poker, oyuncuların haleti ruhi
yesini meydana çıkaran en kuv
vetli bir miyardır. Oyunda, o}run-

b .. . t b' 
c.uları seyrederek her ı~ı~ın .. a. •· 
at ve ahlakım söyleyebılırmısınız. 

Poker bir talihoyunu olduğu 
kadar, bir irade ve zeka oyunudur. 

H. l . . ı'y'ı "'aklayan, etrafını 
ıs enuı en • 

en iyi tetkik ve takip eden oyun· 

c.u, diğerlerine nisbetle da~a ~ok 
muvaffak olmak taliine maliktır. 

M 14 b' n- bir mecliste ese <t ır gwı . 
oynuyordum. Karşımda, işte pış-
nıiş, sinirlerine hal<im, kazımasını 
bil . . dı Bende rnez bır a am var · 
Uç papas vardı. Yerde put haylı 
hüyi'ıktü . Ben dördir11cii papası 

çekince eh ·;mdeki parayı masa~ın 
ortasına sürdüm. Ve elimi bıli
illizanı ö1!c bırakttm. Muhatabım 
~iraı dUştindü. Masa fizerinde 
titriyen elime baktı. Sonra karar 
•erdi, 

~· :- Vermiyeceğim, dedi, sen 
d ını nıahsus titretiyorswı. Sende 
ört Papaa var. 

n1111ıı. 

Filhakika elime ve yüzilme 
bakmış, elimdeki hareketin aksini 
yüzlimde görmeyince hükmünü 
veri vermişti. 

Yemeği yer yemeı polcere 
oturanlar, çabuk kızar 1 çabuk 

sinirlenir ve çok kaybederler. 
Çünkü kan mideye hücum et· 
miştir. Halbuki oyunda a:ı.acık 

kaybedince sinirlenir. O vakit 
kan adalelere çekilir. Midede 
sıkınb başlar ve oyuncu baş 
ağnsı hisseder. 

Bazıları oynarken konuşabilir, 
bazıları da konuşamaz. Bu bir 

itiyat meselesidir. Kadın el~i ya
parken konuşur da, süpürürken 
konuşamaz. 

Kadm iyi Poker oynayamaz. 
Evvel! lcadmlar oyunda çok tuhaf 

ha r:ıketf er yaparlar. Meseli küçük 
boplan koyup büyük bopları top· 

Jaınak, yanındakinin kağdma bak
mak gibi. 

Poker bir aldat ma oyunudur. 
Oyuna başlayınca dostluk durur. 

Her oyuncunun başlıca fikri, kar· 
smdakini aldatmaktır. Bunun için 

t~rşey meşrudu. Yalnız pokerin de 

kendine doğruluk isteyen kaideleri 

dır Kadın bir defa yalanın ce-
var • b d ,.azını öğreninco, ona u ut tanı-

Niçin Bazı şeyleri Hatırlar, 

Bazı Şeyleri Unutursunuz? 
Habra muhtelif hadiselerin, 

üzerinde yaptığı tesire bağlıdır. 

Çabuk unuttuğumuz şeyler bizi 

alakadar etmiyeıı şeylerdir. Fakat 
hayatı:nızda mühim rol oynıyan 

hadiseler hafızamıza kuvvetle 
yerleşir. Onun için hazan ufak 
telakki edilen, fakat bizd~ çok 
tesir yapan vak'alan unutmayız. 

HattlUstllva Ozerinde Bulu

nan Yerler, Niçin Diğer Yer
lerden Daha Sıcaktır? 

Ostüva hattı hangiıidir bilir
siniz. Hani kürremizi ortasından 
bir kemer gibi sardığım farzetti· 
ğimiz bat yok mu, işte o. Tabii 
dünya aıerinde böyle bir hat 
yoktur. Biz bu hattı yalnız hari-
talarda ve sımf kürrelerinde 

görüriiz. Bu hattın üzerinde ve 
iki tarafında bulunan yerle r, dün· 

yanın en ııcak mıntakalandır. 
Bunun sebebi şudur: 

Gerek yazın gerek kışın, bu 
hat daima güneşe doğrudan doğ
ruya maruz olan kısımdır. Güneş 
şuaaı bo hat üzerindeki yerlere 
daha §akuli bir surette iner. 
Onun içiıı buraları diğer yerler
den daha sıcak olur. 

• -. • .- • ' ' • ' ~ • • • ' • t 1 ••• ' • , • ,, . ...__. .,.,....... ~ 

mu. Zaten aldatmakta erkekten 
daha ustadır. Fakat mademki 
oyunun esası yalandır, ohalde 

niçin para atarken, kağat alırken 
yalancılık yapıp hileye sapmama• 

IJ. işte bunun için pokerde ka
dınları pek beğenmezler. 

Bir tanımak isterseniz, onunla 
poker oynayınız. Tamahkar mıdar, 
cömert midir, düşman mıdır, hile-

kar mıdır, yalancı mıdır, anlarsınız. 
Bir şirket aktedecek kimsele-

rin biribirlerini tanımak için ev- ' 
veli poker oynamalarını tavsiye 
edebilirim. 

Parlıyao bir yil• 
zUk 1 çine Kara
m aça kafldımn 

aksedişlnl 

cöateriyor. 

Bu öyle bir yüzük
tur kt eter parma
tm ıza takacak o
luuanız in'ikis yar· 
dımile karıınızda
kinin elinde neler 
olduğunu anhya
bilirsinir. 

Bu resimde 
de r&-diliü· 
nas ııihl pal· 
tonu:ı.wı kolu
•• bÜ' raptiye 
takacak olur
aanı:r. yine la
ledlğinl:ır: kar
b kU'flJUzda
ldlarden ıtz
U kalmak n
sere uklı1r 
bWnhıJs. 

Parmağa takd
ftUf olan bu ,.U• 
l:Üfiİıl J'UdlJllilo 
realmde gördl
tGnil2 gibi ı.te
dltınfı klğıcfa 
ı.rfQPZdakilcs• 
den ı&:U kalmü 
lıere avucunu 
llçindo uld1J99 
billralnJ:ır:. 

Bekarlar NiçinDahaÇabukİhtiyarlarlarJ 
@\~ ('......., 1 

. ~-,~ ~~ 

Bir bekAr ile bir evli adamıo 
hayatındaki farklar ölçüsüzdür. 
Bekar erkekler kendilerini rahat 

zannederler. Hattl atalarımızın bile 
bu hususta meşhur bir darbıme• 
seli vardır. "Bekirhk Sultanlıktır,, 
Ekseri erkekler bekir kalmayı 
herşeye tercih ederler. Onlar için 

evlenmek bir başbelası almaktan, 
ömrD kısaltmaktan ibarettir. 
Bilakis bekar kalmak 6mrli kı· 
salbr. BekAr adamların hayatında 
intizam aramak gülünçtür. Onlar 
için gecenin herhangi bir saatinde 
eve gelmekte bir beis olmadığı 
gibi saatlerce uyumak, muayyen 
zamanlarda yemek yemek te te
sadüfe bağlıdır. MeselA bir bekar 
hasta olduğu :zaman biç bir 
vakit bir evli adamın gördüğü 
itina ve şefkati göremez. O, 
para ile tutulmuş soğu~- ellerin 
yardımmı yalvarır \'aziyetledir. 

Diş Niçin Ağrır 
Baş ağrısı, kulak a ğrısı, diş ağrısı 

muhtelif sebeplerle olur. Bu se

beplerden biri dişe giden sinire 

tesir eder. Bu da beynin bir 
kısmına dokunur. Bu &uretle acı 
duyarız. 

1-----------------BOBREK MESANE HASTALIKLARINA 

DiUROL 
•UMLARI CRİTlıt • TIŞLAll Sitll'ÜllÜ'! 

SANClLARI TESlllN EDER BiR M(JORllHllR 

ç 

f Evli bir erk"k ise batı 
ucunda :her an. çarpan bir kalp 
hiueder. Rahab ... istirahati, um
ları o istemeden, çırpınmad•n 
yerini bulur. 

lyi bir kaduı, erkek için en 
büyük bir ibtiya;Çhr. J/ e muhaJclcak 

surette erkegin ÖIDl'Üne seneJe iJiyo 
eder. " ComeJI • darülfünununun 
meşhur r rofesör)erinden "Walter
F. Wilcox., bu fikir listünde hayli 
uğraşmış ve nihayet şu neticeye 
varml§tır: 

Evli erkekler bekar erkekler
den daha fazla yaşarlar. 1stati8-
tiklerinin gösterdiii bu vaziyet 
başka doktorlar tarafından da 
tasdik edilmiştir. 

Ol1alde bek!r erkeklere ta.
siye ederiz. Çok yaşamak ister
seniz derhal evleniniz... Bek.Ar 
kalmak ömrü kısaltmak demek
tir . 
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Hullsa vaziyet; kız için de, 
kabadayılar için de, Usta Bohor 
için de tatsızdı, hep çehrelerini 
ekşitmişlcrdi • Meyhanede ağır 
bir hoşnutsuzluk havası dolaşı
yordu. işte bu sırada bir gürültü 
koptu, kapının önünde küfür sa
vuran sesler işitildi ve müteakı
ben o küfürler ve o velvele, pat
lamıf bir güJle sağnağı gibi 
meyhanenin içine doldu. Gelen
ler Edime Bostancıbaşısının 

adamları idi. 
O devirde Edirnenin inzıbat 

işleri, diğer vilayet ve eyalet 
merkezlerininkinden farklı bir 
ıekilde idare olunurdu. Edirnede 
bir de büyük saray bulunduğu 
için tehrin iozıbat Amirleri ara
ıma o sarayın Bostancıbaşısı da 
kanşbrılmıştı. Kadı, Ayaknaibi, 
Sipah Kethüda yeri, Yeniçeri 
çorbac1Bı, Muhtesip Ağa, Güm
rükemini, Haraççıağa, Bedes
ten Kihyuı ayn ayrı birer inzı
l>at Amiri idi. Bunların herbiri 
ulemadan geçinenlerin, yobazların, 
askeri takımının, şehirlinin, esna
fın, tnccarın, Türk olmıyan un· 
ıurlarm kanunsuz hareketlerini 
takip ile mükellefti. Meseli Kadı 
Efendi, bir Yeniçeriyi hapsede
mezdi. Yeniçeri Ağası da ulema
dan bir zab tomruğa koyamazdı. 

Her Amir, bir sınıf halk ile ala
kadar idi. Fakat Bostancıbaşısının 

ıalAhiyeti mutlaktı. O, bizzat 
Paditah tarafından mansup ve 

doğrudan doğruya Padişaha mer
but olmak haysiyetile inzıbat me

ıelesinde geniş bir kudrete ma
likti. Hacıyı da, hocayı da, si-

pahiyi de, yeniçeriyi de icabında 
yakalar Te yakalatırdı. 

Meyhaneye girenlerin taşıdık
ları buratalardan bostancı oldu ,_ 

ları anlaşılıyordu. Oraya gelişleri e 
ıüphe yok ki amir _r·n 'en aldı -

ları emre mü tenitti ve bir v -
zif e görmek içi i. N· ekim i k 
hamlede Usta Hohor yakal -
mı"lardı, apartopar [ *] dı ı 
sürüklnyorlardı. Zav l!ı Bohor, 
on beş azgın kntır a ~ ında l·a
lan :r:ayıf bir sıpa g"bi bir ı:-h
zada pestile dönn ü ü. Ne a -
zını açabiliyordu, ne elini knl
dırmak kudretini gö~teriyordt . 
Sille ve tekme aras nda köşeden 
köşeye ahlıyor, etten bir top gi-

bi sıçratıla sıçratıla kapıya sevk 
olunuyordu. 

Kabadayılar, ilkin hayret gös
terdiler. Bu saray adamların 1 

öyle kUfür savurarak, narala 
atarak meyhaneye b skın yapma
larındaki sebebi anlamadılar. 
Kendilerinin takip o u duklarma 
ihtimal vermiy rl rdı. Çünkü son 
bir hafta zarunda k-nunen ma-

[•J Apartopar t b r ni t 1 ya:ı:lmız 

taammlimü arzu o unur. Bu g zel ve kuv
ntll t.abir, mürcl ke;:ı bir r ı f ildir. Ter
kipteki iki kelimeden biri aparmak, diğerı 

do toparlamak mastarından almmadır. Ma· 
nası : Blrdon alıp topla}'ıp zorla, ite kaka 
11Stürmektir. Çalyaka etmek, ') kapaça jÖ• 

tilrmek te ayni mefhumu gösterlrae de 
apartopar tabiri daha zarif, daha kıvraktır 

e bilbuu daha kuvvetlidir. 

Çeneni bağ/ada yoldaşlara şauıp getir! ... 
'yet addoluoacak bir harakette ı bor menzi esine indirildiklerini 
bulunmamışlardı. Bostacıların tevehhüm etmişlerdi ve bu telakki 
doğrudan doğruya meyhaneciye kanlarını başlarına sıçıratmıştı. 

1 saldırdıklarını görüqce Usta Bohor Sipahi Ahmet, bütün arkn-
için hükumetin bir ceza tertip et- daşlnrmın kendi gibi düşündiik-
tiğine zabip oldular. Sersem Ya- lerİ~e, ker:_di ~i~i .as~bileştilderine 
hudi · b lk" · b .:ı kanı oldugu ıçın ıstışarcye lüzum 

nın e ı vergı orcu varm, - d" ·· b ki · ·· ı b" 
b ık. k k . k "b" gorme ı, gur ıyı arını şoy e ır 

e ı aça şarap getırtme gı ı k d k ... 
b• - .. . 1 • • B . "b , ıvır ı tan sonra oturdugu yer-
~ cur~m ış.emıştı. u ıtı ar.a den bağırdı : 

ıoyle hır muameleye maruz kal- - Cıfıtı bırakın yoksa bırak· 
maaı tabii görülebilirdi. Lakin tırırım ı · ' 
Boıtancıbaşı, böyle meyhane iş- O, kurkutucu bir sesle bu 
lerile uğraşmazdı. O, mühim emri verirken zavallı Yahudi, 
maslahatlarda nüfu:r:unu ve kuv- kapı dışarı atılmıştı ve bostancı-
vetini klllianırdı. Daha doğrusu lardan on ikisi, ellerini yatağan-
Kadı mahzarlarımn, sipahi oğlan- larmın kabzalarına koyarak, çuha 

şalvarlarının geniş ağlarını sallı-larının kolaylıkla bcccremiyecek· 
leri hamleleri deruhde ederdi. 
Binaenaleyh miskin bir meyhane-

ciyi tutmak, hapsetmek için on 
bet bostancının harekete geçmesi 
tuhafb. 

Eşeği bırakıp semerini döv
mek kabilinden olan bu hareket 

sipahi Ahnıetle arkadaşlarının 
dikkatini celbetmckle beraber 

vaziyetin garabetile alakalan
dılar. Usta Bohoru dayaktan kur
tarmayı düşündüler. Çünkü o, 

kendilerinin himayesi altında ya
şıyan bir çıfılçıkb. Her külfetle
rini sessiz biı- tahammülle kabul 
ediyordu. Para istemeden şarap 
veriyorclu, hesap sormadan ikram
da bul nuyordu. Bu bü} ük fe
dakarlı va mukabil bekledigi ye
B:ine lu f, u veya bu ta rruz 
l -rşı hi olunmaktan ibrr ti. 

Bu a olmasa on be 

ir m ı 

mak, h 
değildi. 
dil erine 
kelime · 

~ 

y,lar için mi' r k · 
! bcstancılnrın ke -

:n vermeden, b r 
~··ylemiye t nezz"'l 

t Bohora saldır rı 

< kil bir iş idi. On 
1eme Hk)c usta ( 

KOLU 
MAJİK Sinemasında 

gösterili 

yarak kabadayıların karşısında 
sıralnmışlardı. içlerinden biri: 

- İyi duymadım, dedi, bir 
emriniz mi vardı? 

Sirahi Ahmet, kendilerine 
meydan okunduğunu ve taarruza 
uğrayacaklarını 11nlac11. Buna rağ
men vaziyetini deği~tirmedi: 

- Ne alii, ne ala dedi; di'i
niz de varmış. Ben .. ,izi yılıktan 
kaçmış, ynbut dağdan inmiş hay
vanlar sanmıştım, konu~tuğunuza 
memnun oldum. Diliniz p-ibi aklı
nız da varsa bizim çıfıtı geri geli
rin, yerine oturtun, göynlınü alın. 
Yoksa ... 

- Ey yoksa? 
Bu mi\ tehzi sua in cevabı, 

Yen; çeri Eah:inin: Ya Hay t nidasile 
patı · ğı tannan bir ille oldu . 
Yapıştığı y· nakta derİıl ve 
y m k bir iz bırakan bu mlithiş 
sille b tbe başlnma iş r ti 
olanı 1 keskin bir f ek 
gibi k rı har te gc ı -
di v eyha . e b y k 
bir b - şladı. · c e ~ 
aç n • idi. L~ ·!1 

ma d ~ i Ah v riy 
O b - sı"' le~ rl ı 1 (' 

te Hl ,,.·biydi. S ... n ve 
nohın:.ı yu u ve si le a <etmek
le her r nr: ... adaş rı ıa cm' r 

filminde c stln FLORi OR'd • 
ve 

FLORİDOR CELESTIN 'dir. 

CELEC'TfN büyük Fran• z 

ko ivi R AI Mu 

" Varm akşam AS R 1 11" 
BÜYÜK GALA OLARAK 

şen bir <' .. er 

ESi 
T'ln mcJhur opereti d n ukte!>ca 

ENSİN M 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Söy/iye/im •n 

.. .. 
Size Tabiat in izi 

109 ALİ HiKMET BEY: Sokul
gan ve uysal
dır. Herşeyl 

anlamak ve 
tecessüs etmek 
merakındadır. 
Menfaatlerine 
karşı faz 1 a 
b ı r ı göster
mez, ve baş-

kalarını mah

rum etmemi-
ye mütemayildir. 

• 104 SUAT BEY: Samimi ve uy-
saldır. Gürül
tücü ve kav
gacı değildir. 

Tehlike ve 
mes'uliyett en 
içtinap eder, 
zararlı ve mü
cadeleyi davet 
edecek teşeb-

filib.i.Ji~ltj~ büslere rağbet 
etmez, parayı 

sarfa mütemayildir. 

• ı t 1 EMİN BEY: Kendini göste-

il 

rici faal hare
ketlerden müç
teniptir. Çok 
söylemez, şar
latanlık yap
maz. Kızdığı 

zaman tok 
sö zlil olur. 
İntizam kuyu

datım ihmal 
eder. 

NACİYE HANIM: (Üsklidar) 
( Fotoğrafının dercini istemiyor ) 
Gürültücü, neşeli ve ıakacıdır. 
Bir odayı yalnız başına doldurur. 
Sonra söyliyeceğini evveli söyler. 
Sözleri batmaz, ikramcıdır. 

• t 12 CELAL BEY: Hayalperestir. 

r 

I' · tamik 
lık gösterir. 

107 M. SER 

Bir iş üzerin
de uzun müd
det israr ve 
sebat etmek-
ten sıkıl r, te
nevvüU sever. 
Ç buk kızar 

ve hiddeti ge
ç r, haı."m ar 

d ... ·1d· B' 
0 

ır. ır 

e in iç yüzU
z v hire uysal-

Derli 

yı israfla s r
f etmez, tasar
ruf et esini 
bilir. E bisele-J rini hüsnü is
timal eder. 

Atak, gürültücü ve kavgacı de
ğildir. 

114 A. NUSRET BEY ı Becerikli 
ve ıokulgan

dır. Arkadaş

lığı sık m a z, 
geçim husu
sunda uysallık 
gösterir. Söı 
s ö y l emekten 
sıkılmaz. Acul 
konuşur ve 
konuşacak bir 

mevzu bulur. 

t 5 MUHARREM BEY : Mahcup, 
çekingen ve 

alıngandır. Ça

buk müteessir 

ve münkesir 

olur. Kadın 

h · ı ve beyecaı: 

mevzularına la
kayt kalmaz. 

• Şıklığı ihmal 
!MQ~~ıA.iiilU 

etmez. 

• 14 SABRI BEY : Ağır başlı, ve 
sakindir. Ken
dini gösterici 
hareketlerden, 
riya ve tabas
bustan müç
teoiptir. Şar
latanlık ya

pamaz, daha 
ziyade tutuk-
tur. Arkadaş
larının teklif-

lerine uysallık g5sterir, dikbaş
lılık yapmaz. • 113 İZRAEL EFENDİ: Nadiren 

zel itimat etmez. 

güler ve ne
şelenir. Ciddi 
ve vakurdur. 
Sert muame
leye mukabe
leye temayül 
eder. Menfa
atlerini ve sa
mimiyetini is-

raf etmez. Her 

kese gelişi gü· 

TAHLİL KUPO U 

1 1, mc lek 
';ıtl? 

J 5 sene için taa h 
1919 a n si B r lon 

m<'şh r nde birinci i 1 kna 
n lann ehveni yeti \ c aalle ı 
b lha8!1a dlgcr marka! rın f 
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1870 Harbini Fransızların Mı, Alman
ların Mı Kazanacağı Mesele Olmuştu. 
Fakat Ben Harbi 

WAKJLfı ZIYA ŞAKIR 
H•r hakkı malt/rızdar 

-137-
Bu resmi geçitte bir şey nazarı 

clikkatimi celbetti. Asker, tabur 
tabur ıeçtikçe. bazı taharlar : 

- Y aşasıo Kırall •• 
Bazı lan: 
- Yaşastn İmparator! •. 
Buılan sadece: 
- Yaşasın F raıısa ... 
Ve bazıları da karfllan~da 

ke>şkoca bir imparator durduğu 
halde: 

_ yaşasın Ciimhuriyet ... 
Diye haykırıyorlardı. Bir or· 

duda, bu kadar muhtelif fikirle
rin nasıl birleştiğine hayret ettim. 
Fai.<at, asd resmi geçidi; Alman
yada ıeyrettik. O vakit Alman-
yada hükümdar, Prusya lm·alı 
( Bilyük Vilbelm ) idi. ÖnUmüzden 
tam bir ( kolordu ) geçti. Asker 
sanki bir makine ile müteharrik 
gibi hareket ediyor.. tam İmpa
ratorun önüne gelince; hepsi 
birden başlarını sağa çevirerek 
imparatorun göıiinün içine bakı
yorlardı. Sanki o bakışla : 

- Emret.. canımıı yoluna 
feda olsun ... 

Diyorlardı. Biltün askerierin 
elbiıeıi, tertemizdi. Sakız gibi 
beyaz pantalonlarlt kamileo ütü
lenmişti. Potinleri, çizmeleri parıl 

parıl parlıyordu. Bu intizam çok 
hoşuma gitti... Gel zanıan, git 
saman; Franıa ile Prusya arHın
da muharebe açıldı. Yani 1870 
muharebesi... O zaman doktorum 
(Mavroyeni Pata) idi. Rum olduğu 
için, tabii Fransızların tarafım 
iltizam ediyordu ve onların gale-
besini bekliyordu. Halbuki, ben 
Alman askerinin intizam ve cid
diyetini gördüğüm için, zaferi 
Almanların kazanacağını şüphe-
siz addediyordum. Mavroyeııi 
Paşa i!e iddiaya giriştik. 
Bahsi hangi taraf kazanırsa yür. 
lira alacaktı. 

tık muharebelerde Fransızların 
kazandığı ufak tefek muvaffaki
yetler, Paşayı çok ümitlendi.rdi. 
Ben neticeyi bekliyordum. Nıha
yet 'Prusyalılann Parise girdikleri 
güni Mavroyeniyi çağırttım : 

- Nasıl? .. 
Diye sordum, Ma~roreni; va· 

Riyetten çok müteessırdı. 
_ Bahsi, ben kazandım ... Y..üz 

lirayı hakkettim. Fakat sen, zugurt 
herifin birisin. Yüz lirayı nerede~ 
bulup bana vereceksin ?.. Haydı 
bu parayı sana bağışladım ••. 

Diye latife ettim. 
AbdiiJhamit, epeyce yorul-

1 ak ıı;ıunlar1 
lnuştu. Son söz o ar ~ 

aöyledi: .. 
Diyeceğim, Alınanlar, ıyı 

bkerdir. Talim ve terbiye husu· 

•unda ciddidir. 
Bir zamanlar. ben de bunlar

dan muallim getirttim. Fakat, 
böyle ortahgıy velveleye verme· 
d' ~ _ırn. Sessiz sadasız hareket e 
~tn. Ne ise.. Oralar bizim lize· 
~ınize vazife derril.. inşallah gc· 
tırt o · h" .. 
h' ecekle.-ini getirtirler ve usnu 
ı.zınetle · · .. .. 1 rını gorur er. 

ıs Kanımnevv ol 

~hdüthamit; bu sözlerinde 

Almanların Kazanacağına Kani İdim, 
hak kazandı. Ec
nebi matbuab. 
aleyhimize ateş 

1 
püskiirüyor. V az
iyet, gittikçe va
hamete doğru yü
rüyor. Dahilen 
de fırkacılık çok 
fena bir şekil al
dı. Muhalifler; 

Adeta düşman J n
pagandacılğı pa
yıyorlar ... Bugi.in, 
bu mesele etra-
fında görüşür kent 
Abdülhamit yine 
mühim ifşaatta 
bulundu. 

- Siz, muha
liflerden açılmıştı. 
Bu'11ardan bazı
sını tanıyor, bazı

sını taQımıyor· 

du. 
-(İsmail Ke

mal) e gelince 
dedi ki: 

SlÇz İsmail 
Kemali tanır mlsı
nız ... Mazisini bi
lir misiniz? 

-Hayır Efen- ~ ·~ un Azizirı üç ag müddetle kendi nezareti 
dim. altında meclisi vükelô gaptırdılı orabesk salon 

- Öyle ise, bakınız ben size 
anlatayıın... Bu adam, (İzmit) te 
mutasarnfınış. Bir sebepten do-
layı azledilmiş, lstanbuJa gelmif. 
Beşiktaş iskelesinde bir ev tut
mu,. (Mabeyn) e devama başla· 
mış. En . ziyade, Esbapçı başı 
ismet Beyın dairesine uğrarmış ... 
Bir gün İsmet B. elinde bir ka
ğıtla geldi. 

- Efendim! Bu kağıdı; lsınail 
Kemal Bey isminde 1e1<i ve ına4 
lümatlı bir zat verdi. Devletin 
menafiine müteallik bazı mütaJe
atı varmış. Bir kere okuyunuz. 
Muvafık bulacağınız şeyleri icra 
buyurursunuz. 

Dedi ... Kagıdı okudum.Hakikaten 
bazı güze! fikirler buldum. Bu ada-
mın kim olduğunu şundan bundan 
da sordum. Zeki ve hizmetinden 
iıtifade edilir bir adam olduğuna 
muttalli oldum. O sırada Trab· 
lusgarp valiliği açıldı. lsmail Ke
malin layihasında, Trablusun ida-
resi hakkında da bazı mütalealar 

1 
olduğu için derhal onu habrladım. 
Ayni .ıamanda, TrabhıB havalisi 
hakkında benim de bir pro
jem vardı. Orada; uker 
almanın şekli, aşiret alaylan 
tqkili yesaire hakkındaki bu 
projemi bir kağıda yazdım. Ken
disini çağırttım. 
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Sayfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım •.. 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşhm? 

----- 5 v AZAN: Selma Z 
Nibali pek sevmekle ve onu 

fena hayabndan kurtarmıya ça
lışmakla beraber biraz da kendimi 
dOtOnilyordum. Huırlandığım bu 
çetin yolun yolculuğunda bir can 
arkadaıının beraber bulunmaaınl, 
azçok faydalı buluyordum. 

Beni, son sözüme kadar hay· 
retle dinliyen Nihal, bir lahza dü
şündükten ıonra sordu: 

- Peki Selma .. Bütün bu uzun 
yolculuğu yapmak için para? ... 

Param yok. 
Eh. Naarf gidecek•İD ?. 

* Para meıelesi. önOme yıgılan 
manialarm eo büyüjü idi. Kaf
dağı fİbİ &fılmaı Ye atlanılmaz 
bir mini ... 

Ben berteyi dOtilnmOt. fakat 
Anupa ile Amerikanın uasın
daki koca Atlantik denizini hiç 
hesaba katmamıştım. Her feda
kArlığı göze aldı§'ım zaman. 
icap ederse gayemin en ıon 

merhalesine kadar yayan gitme
yi de hesaba katmıtbm. Fakat, 
bu hesabın yanlı:ı olduğunu timdi 
anlıyorum. Faraza. buradan kalk
bm. Eeki maaallarda olduğu gibi, 
demir çarığı ayğıma giydim. 
aaayı da elime aldım. 

Ver elini Holivut; diye yollara 
revan oldum. Nihayet, nereye 
kadar gidebilecektim... Okyanus 
sahiline, değil mi?.. Pek AIA •• 
Bu denizi nasıl ıeçecektim 1 
Yoksa ben de ( Muu bin Nasir 
gibi ) : 

- Y arabbeliilemin f.. . Eğer, 
6nllmdcki fU ( Ummam bipayan), 
mlnii meşyll hareketim olmauydı 
kalbime ilham ettiğin aan'at q
kını, yeryüzflnde aeniu en mil· 
barek cennetin olan ( Holivut) 
tehri dilaraıana kadar isal eder
dim ... 

Deyip te aamı Okyanus aa
hilioe mi dikecektim? 

• 
Bir ay, mütemadiyen 2ekAmı 

bütün kudretile işlettim. En aşarı 
mevkilerde olsun, ıeyah'ltimi 
temin edecek olan parayı tedarik 
edebilmek için ne düıiinmek müm
künse düşündüm. Mümkün değil... 

Hırsızlık edemezdim. Vücudu
mu satamazdım. Dolandırıcılık 
yapamazdım... Bunlardan başka 

bir şey kalıyordu; çalışıp kazan
mak... Bu da uzun zamana milh
taçtı. 

Mütemediyen işliycn dima
ğım, artık bitap bırakacak kadar 
beni yormuştu. Ne evde, ne 
mektepte, insan yüzü görmek 
istemiyordum. Tenha köşelere 
çekilmek ve kendimle başbaşa 
kalmak ihtiyacmı hissediyordum. 
En küçük bir sualden bile kor
kuyordum. ÇUnki, ne o suali 
kavrayacak ve ne de cevabını 
verecek kadar kudretten mah
rumdum. 

Bu dimagi yorgunluk, nihayet 
ııhhatim üzerine de tesir yapma
ya ba,ladı. Y anaklanmın o, ato
fİD pembeliği yavaş 1avaş solu
yor.. gözlerimin siyah ve parlak 
nuru gUnden gUne ıönilyordu. 
Her sabah gözlerimi açar açmu 
yatağımdan fırlıyarak yaptığım 
idmanlarımı bile arbk ihmal edi
yordum. Bir lAstik top gibi sıkı, 
çevik ve atılgan vücudum. yavaş 
yavaş gevşemiye başlamışb. 

1 
Bütnn bu hallerin farkına va

ran Nihal, birgün g6zleri dolu 

1 

dolu olarak yüzüme haykırdı: 
-ScJml, kardeıim, kendine gel. 

Nereye gittiğini biliyor musun? ... 
Güldüm ve cevap verdim. 
- Evet Nihal... Biliyorum ... 

Ahiret tarikile Holivuta .. 
Ve.. artık sizde Babacığım, 

hayahm ve sıhhatim hal,kında 
ciddi endişeler uyanmıya başla
mıştı. Annemle senin, daha ciddi 
bir surette benimle meşgul o lduğu
nuzu çok iyi anlıyordum. 

Bitmem hatırlar mısın Baba
cıg.ım ?.. Bir gece odama gelmiş, 
karyolamın Uzerine oturmus .. biraz 
dereden, tepeden konuştuktan 
.aorıra, b3yle tenha köşelere çeki
lerek düşündüğümün s~bebini 
sormuştun. 

Ben, bu ıualin inceliğini dcı-
hal anlamıı ve gülmüştüm. Ha
lim ve vaziyetim, sizde pek ba
ait bir şüphe uyandırmıştı: Aşk .. 

Benim yaşımda bir ku~a mu-
1a1Ja t olacak başka ne dert ola
bilirdi? •.. 

Doğru.. benim de bir aşkım 
vardı. Fakat bu aşkım, on lira· 
hk bir nikah halkasının dairei 
tifasmda hallolunacak kabilden 
değildi. Paraya.. daha çok pa
raya ihtiyaçım vardı. 

Eğer •şkım bir altın hall<a 
meselesi olıaydı, eminim ki k r.p 
ıaracak, bu işi halledecek kadar 
fedakarlığı g5ı.e almışbnız . Fakat, 
benim mühtaç olduğum parayı 
söylemiş olsaydım, bunun knrşı
sında •İz de benim kadar aciz 

kalacaktmız. Hem de lciJ: J.. . 'mak
ta beraber, tabii, fikirleri • <: v" 
teşebbüsferime de mAnJ o1aJ cak· 
tınız ... 

O gece, ne kadar ~.mimi 
idik Babacığım. Bir Baba gibi 
değil, candan bir arkada5 gibi 
beoim kalbime girmek isli}·or ve 
beni söyletmek için, üzüm ilzüm 
lizülüyordun. H~le: 

- Hayatımdan biç memnun 
değilim ... 

Dedikten sonra, bu ademi 
memnuniyetimin esbabın! anla
mak iç.in beni ne kadar mahira-
ne istintak etmiştin. •• 

Ben, bu Bamimiyeti suiistimal 
etmedim. Ve sizi müşkül bir 
mevkide bırakmadım Babacığım. 
Evlachwn arzusunu yerine getir
m ı>lden iciz olan bir Babanın, 

adar mustarip ve muzmahil 
.. ciğını tahmin edemiyecek ka

d.:r düşüncesiz ve insafsız bir 
kız değildim. 

işte, bu gece mnlakatmın be
tinci günü, biiyük birtali ve tesa
düfle kar.Jı1aşbm. 

Tali ve tesadüf!... 
Buna, ir:ıan Babacığım.. . Jlu 

büyük kudretin, bütün dünyaya, 
bütün dünyanın işlerile beraber 
insanların mukadderabna hakim 
olan en büyük bir(Alihe)olduğuna 
pek çok inan Babacığım ... 

(Arkaa var) 

Doğum •e kadın hutahkları 

mütehassısı 

DOKT OR 
İ-lüseyin Naşit 

Hastalannı Türbe karşısmda 
eski Hililiahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 2262:! . 
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0,Neticeden 
Emindi 

Bir Defa Halkın 
Kalbine Korku 
Girince İşin Sonu 

Gelmesinden 
Emindi 
-17-

Allan derhal duvardaki bu kuffUD 
deliğinin yanına kotlu Ye tabanca
aını cebine yerleştirdi. Silllı .... 
lerine koşanlar içeriye Aldırdıldan 
Yak:t onu duvarllald kuqun deli
iinin yananda, korkudan diH tu
tulmuş bir vaziyette buldular. 
Yerde tehdit mektubuna buldular, 
Fak at ~ de filhakika glrla
me:ı haydudun tehdidini ika edip 
iç şerikini lldlirdlğüne Ye fakat 
dardilnc8 prild ölcltlnnete " 
paralan alnuya yaJdt bulmadan· 
kaçtığına biç f&phe etmediler. 

Oç Ginayet 
Baylece, herkuia billfek •e 

ftlpbe ılrGnmez adama bamlettiif 
iç cinayet itlendL Garlnmez bir 
haydudun ortada dolqmakta ol
duğu fikri, zihinlerde o kadar yer 
tutmut. o kadar yaydmıfb ld, ffar.. 

'ens, T eylor ye Anudu laiç flphe 
!dilmedi. Ç8akl bunlar alelade ahnl
le kendilerine imat edilecek böyle bir 
cinayed itli1ecek1 adam dejillenlL 
Fakat her ke.İll aldma ıetirme
diği cihet, ah•alia " .. raitin 
tamamile detifmit olmuı Ye her 
ilç caninin de, ıör&ameı: adamm 
mevcudiyeti rivayetinin bitin fllp
beyi kendilerinden kaldıracafma 
haklı olarak allvenmit olmalan 
idi. Fakat her nasılsa, ne olur ne 
olmaz diye, ilk lirkat vukubulan
ca meselenin alelusul tahkik edil
mesi için imir verdim. Şuruuiı da 
ltir af edeyim ki, ben bile glrlln
mez adamın mevcudiyetine o 
kadar inanmıfbın ki Harkeniin ka· 
babatli olabileceğini hiç te ak· 
lıma getirmedim. Fakat lfte b• 
alelusul yapılaa ufak polis tab
kikah nihayet bitin n mBtbit 
pllnan meydana çıkmwu H

bep oldu. 
Grantam mabaclun l.çlad 

ıafhulDI muvaffalay~ ikmal 
etmit ft bitin Nevyork plui 
G6rlnmeı: haydudu• ifledliiae 
kani · bal•duia ciaayetlerclea 
mOtbif bir paaip dlfmlftD. 

Me1elenia am1 prip ciheti 
bütün bu cinayeU.- Gnntamm 1 

bizzat fail ohnallu hacet kal ... 
mıt olmamdır. O, ,.ı.. naktu 
aeyrediyor Ye .......,., bildlll 
l:teıeriyet oldakp claa1et claaJet 
tb:erine iflenlp ........ laaychto 
da atfeclileeelini ft .. •lteftll 
cinayetleria flrlbamez adam ... 
mini tlttlkçe clalaa debfet Yerici 
bir bale ptlrecetlai hillyorcla 1 
Harkem, T.,ı. " Alla oı.... 
18, bqkalan, bqlra ..... .... 
yetler lfllyecelderdL 

Bu wetle Grutamaa tahmia '1tl
ii gibi, ıarBDmez haydat korkma 
koca ıehri dehfetle lovraadınyor
du. Bu, tam Grantamm beklecllli 
Ye iatediii teJ idi. Derhal ma
hut mektuba g&ıdenrek slrla
mez haycladaa tebri terketmal 
bedeli olmak 1zen bet ....,_ 

Tel Hikayesini 
Grantam Aklına 

Getirmişti 

dolar istedi. Bu müthit bir bl&ftü 1 
ve muvaffak ta oldu. ÇDnktl ko· 
ca Nevyorkun halkı görftnmez 
hayduttan çıldıracak derecede 
yılllUf, ~brin bittin hayatı bu 
korku eltınc:la hercilmerç olmuttu. 

Onun için bu panik fırbna· 
sından daha ziyade zarar gören
ler derhal bu parayı topladılar 
Ye Kingıstonu da parayı itaret 
edilen mahalle götürmeğe memur 
ettiler. Diğer taraftan Grantam 
derhal elektrik çıngırağı usulnnü 
ileri stlrerek haydudun yakalan 
masa fikrini ortaya atb. 

Ba plandan uıl mabat Gran
tamm da para konan yerde Kenr
ıtonun yakında bulunabilmesini 
temin etmekten ibaretti. Çlnkl 
Graatam, parama konacağı yeri 
mektubunda tarif etmeden kaya
nın dibinde &zeri toprakla &ttllll 
yayh bir kapakla kapanır bir 
çukur buırlamlfb. Kenıatoa ile 
beraber ormana tirdiler, para 
undıjun kayaDJD a.ttbae ko1du-I 
lar, teli ~"!diler ve lillhlan 
eıı.tacle ol~ halde l:teldemiye 
baflaildar. O zamaa in de laflr, 
elli metre makta bekliyorduk. 

Lmann klfi derecede uzadl• 
tına htlkmedince, Grantam, pil
ileri raptederek bizzat yanmdaki 
çanfırafl çalm Ye Kenpton tabia· 
tile hayretten bajumıya başla· 
yınea kendisi de onunla birlikte 
bağırmıya bqlacL n bu arada 
daha kalın bir ses taldidı yaparak 
bir nlra attı. Ayni zamanda 

da tabancasanı Kengatonun kal· 
bine dayayarak onu lldOrdil. 
Bundan sonra bütlln ftlpbeleri 
kendinden uzaklaıtarmak için de 
ailihını kendine çevirerek omuzun
dan· yaralandı. Bundan .anra san
dığı alıp, tamamen hazar bulunan 
çukura atmak ve Gzeri toprakla 
örtülmllt yayb kapağı kapatıp 
Kengstonun yanma uzanmak 
birkaç saniyelik bir İf idi. Bize 
anlatbia hikiyeden sonra da 
ı&rtınmez haydudun Kengstonu 
ft kendilini vurup parayı 
gltürdtlğllne biç birimiz fÜp
he etmedik. Hepimiz de itin ni
bayat hitama erdliine kani ola· 
rak pbre aYdet ettik." 

izin Sonu 
• Fakat merkeze gidince, Har

kemhı ifadelini tahkik etmek &zere 
tayin ettitlm pollain raporunu 
ılrdllm ve okudum. Bunda Har
kelllin maaıınclaa bqka bir ıeliri 
olmadığı halde 10n birkaç hafta 
ı:arfmda bir bona aimun Yua· 
~tasile ıpekDlhyoa yaparak hemen 

hemen eW bin dolara yakın bir 
para kaybettiii yazıh iclL Hayret 
ettim. Bu parayı nereden bul· 
mUflu? Sonra bu miktarın, 
tam görünmez adamın aşırdığı 
mıktann aynı olduiu habnma 
geldi ve ilk defa olarak Har
kemtea ıDphelenmeğe bqladım. 

(Arkası var) 
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Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lira -1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 • 200,000 
1 • 150,000 
1 " 

100,000 
1 

" 
40,000 

1 
" 

30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 15,000 

100 MlkAfat 1,000 100,000 
100 " 1,000 100,009 
100 " 

1,000 100,000 
100 " 1,000) 100,000 

5 lkra.ı,e 10,000) 50,000 
5 " l 8,000 1 

40,000 
• 8 5,000 ) 30,000 .. 

15 
" 3.000 ) 45,000 

80 .. ( 2,000 ) 120,000 
200 " ı l,000 200,000 

5,000 Amorti 100 ~ 500.000 

5,700 Adet 3,340,LOOo 

BiKlTB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: S • M 

ACI TECRÜBE 
Pembe Hammın iki g6ziin&n 

bebeği olan Ton ton isminde bir 
Van kedisi, bir de Koto tesmiye 
edilen bir fino köpeği vardı. 

Bir ıün Pembe Hanımm canı 
ciğeri olan bu iki hayvan basta 
olurlar. 

Tonton mobanm altım ıığın
•lfe yemez içmez. HammlDID dikiş 
makaralarile oynamaz, burnu yere 
clayanmıı, Tonton ToatOD diye 
çağarclıldan zaman gelmez kltll bir 
vaziyette yabyordu. Koto da. za· 
Yallı, bir minderin üzerine göz· 
leri yumuk, kuyruğu kısık dört 
ayağım karmmn albna almıı 
oturuyordu. 

Bu bal devam edemezdi. Bu 
yavrucuklara Pembe Hanım bir 
çare anyordu. Kocuına: 

- Ne yapah• Arif Bey: 
Diye Hrda. 

- Hiç, ne yapacabm? Bay
tan çağıracaksın. 

Mahalledeki baytar iki hayvanı 
dikkatle muayene ettikten ıonra 
derhal tqbimni koydu : 

- Kediniz inkıbaz olmUf, k&
peiiniı: de erken bunama buta· 
lıjı Yar: 

Der, Ye bir reçete yuar. 

Ertesi gllal Tonton ..kW P. 
bi oynamıya bqladı, Beyin kllttı
panedeki kitapları yırtarak Hanı
mın danlmuam davet ediyordu. 

Koto da kapıyı açık buldukça 
mahalledeki klpeplerle cilYe yap
maktan çekinmiyordu. 

Pembe H. memnun Ye bayta
ra Yerdiği papele acumyordu. 

Bir gtın Pembe H. t&Jle dtı
ıDndü; IDS&D akıllı bir hayvandır. 
Hayvanlara verilen illç neden 
bizlere uymum? Bende de hafit 
kabazbk Yar, f8 Toatoaa wnlen 
iliçtan alum ne olur? 

Ecacıda kendi kendine bir 
tertip yapbnr, içer, n derhal 
faydMml (lrlr. 

Pembe H. m kocac:ua cltbıya
maclaa bakmıt. itile m....ı. ak· 
ta• nine pline k..-a lllarch 
etmez, yumupk bir acluada. Ko
casamn bu hali Pembe H. m hiç 
hofUlla ıitmiyorda. 

Habnna l:taytana Kotop Yer
diji ilAç ıeldi. Neden Tontonun 
ilaca bana yarar ela, Kot01a ,.... 
rilea lllç, Arif S.1• 1armu. diye 
bir an dlltlDcll " d..w plam• yapb. 

Arif Bey yatmadan. enel her 
gece bir fiacaa ılalamar içerdi. 
Asabını takia etmek için iyi 
bir 19ydl amma, Arif Bey ıaten 
yumutak Iİnir namıu bqey 
yoktu. 

Pembe · Hanım o akı•• koca
mmD ıhlamur fincanınm içine, 
Japbrdıiı Kotonun illcandan iki 
tertip koyda. Sabah, kocaıı 
uyanınca bir tuhaflık biuetti. 
Arif Bey de acayiplik ı&rdtl. 

Pembe Hanım bira• korktu. 
Plnaq'e Arif Bey itine gitti. 

Alqaaı uat dokuzda Arif 

Bey, daha ıelmemiftl, Saat on· 
bir, on iki... liç, dört... Arif Bey 
ortada yok. 

Pembe Hanım eadite içinde, 
yapbğına pİfman, poliH, kara· 
kola gitmiyi dlifllatlyordu .• 

Sabah tizleri uykusuzluktan 
kuarmıı, kucajmda T oatoa. aya· 
ğınıa ucundan Koto cl&tmlJorcla. 

Kapı aplclt, içeriye acallcayip 
bir kayefette Arif Bey pcli. 

Ellerinde boka eldmmlilderl, 
aırbnda gtlmDfl bir ceket, kıta 
bir ıpor pantalODa pyinmit. 
ayaklarında demir çmH kundu
ralar, başında bir boy - akut 
ppkua: 

- Ben dla alqam Kalml..I 
klilbllne yualclım, rece JlrlJll' 
yapbk ta Belırat onn•aına aittik-

Diyerek, boka elcliYealitini 
tecrllbe etmek içia prclropua 
aynaıına bir yumnk awrda, 
ayna parca parça oldu. 

Ertesi gllnl Pembe Huam 
baytara gider : 

- Rica ederim, Koto tok 
yaramaz, bana biru ululatmak 
için bir ilaç wıriaiz der. 

1 Günün Talıeimi 1 
BUGON- 11 tepi+ani tal, 

Çaqambaa, Rami 29 tepinienel 
1347, 29 Cemaziyelibir 1350. 

GONF.Ş - Dotata 8,42 Babfı 
16,58 

NAMAZ VAKİTLERi - Sa
bah 4,58, ati• 11,58, ikindi 14,39, 
•ktam 16_,.,, yatsa 18,30. 

AI.KAZAR -LUı Daalla 
ALEllDAR -AP••.-. 
ARTIS'rbc -a.ıo 
A$RI -Kala.-
EKLlll 
ELHAllRA -Atka,.... 
ETUVAL -vı, .......... 
PBRAH -ıcou-, ...,_ 
Ol.ORYA -Afk _,_ .... 
KlllAL .. - Ş.Jtaa blaa 
llA,Jbc -Şalak ... w. 
llEllK _.._......, 
lllLIJ - 11a,.11. -
OPERA -Plla 

SIK - ç.ı,.. -. 
1lüN. HALI - 8-jur lllklm lf. 
DAllOLul>AYI - Dokt. ..... 
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Tştrinis:lni 

Şarkın Yeni Peygamberi 
• 

Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlandz 
--~~~~~~~~~~ 

GANDI KİMDiR? 
• 

Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 
-

Arkadaşım Beline Bir Peştema~ Sara-
rak Londra Sokaklarında Gezmiye 

Çıktı. Çocuklar Peşine Düstüler 

Numaraları Aşağıda Okuyunuz 
On birinci tertip Tayyare Piyangoaunua dördüncü kqideaioe burun öğleden aonra Dariilfiinun 

konferan.:; salnnunda ba7tanmıştır. Keşideye yarın da devam cdifecelctir Kazanan numaraları aşağıki 
sütunlarda bulacaksmız. 

-17- 45,000 URA 60 LiRA 
Kardinal Manningin evine 

gitmek için, . ziy~re.tler~ ~idcrken 
giydiğim elbıseyı gıymrştim, fakat 
arkadaşım kıy af etini değiştirmedi. 
Bu münasebetle biraz latife 
etmek istedim. Fakat o aldırış 
etmedi: 

götürmüşler, •. u~·ı 1 lcrbiyeye 
muhalif haraket,. < t : ı ith mile 
mahkemeye vem · r : ·. 1 a at 
beraet etmiJ. Kazanan Kazananlar 

• 4 -Siz medeni insanlar, hepi-
nizde çekinğen feylersiniz, dedi 
Halbuki büyük adamlar karşıla
nnda bulunanları zahire bakar, 
muhakeme etmezler. Kalplerini 
ıörmek isterler ... dedi. 

Kardinalin evine girdik. 8iz1 
bir salona aldılar. Burada henüz 
oturmuş idik ki içeriye uzun 
boylu, zayıf bir adam ~- El-
lerimizi sıktı. Anladık kı, bu 
g6rmek i.tedijimiz zattır. 

Narayan Hamchandra sftz~ 
bqlach: 

- Vaktinizi IUliıtimal etmek 
iatemem, dedi. Sizden bahsedil
diğini itittim. Grev yapan ame
lenin lehinde yapbğıruz taYusutun 
Tenliği iyi aeticeyi öğrendim. 
Size oolann namına teıekkür et
mek istedim. Adetim büyük 
adamları yakından g6rmektir. 

Suraya gelifimia sebebi de buc:hsr." 
Arkadaşım Hintçe söylüyor· 

du, ben onun söylediklerini lafi
lizce tercüme ediyordum. 

Kardinal fU ıekilde cevap 
Yerdi : 

- Geldiğiniıe memnun oldum. 
Omit ederim ki Londrada ikame
tiniz sizi tatmin etmiştir. Hakkı
nızda Cenabıhakka hayır dualar 
ederim.,, 

Kardinal bu cümleyi eiyfer 
a6ylemez ayağa kalktı. Miilikat 
mliddeti bitmişti. Dışanya çıktık. 

LONDRADA GOROLMEMIŞ 
BiR HADiSE 

Arkadaşım bir iÜD benim 
evime belinden aşağıya tıpkı Hin· 
distaoda olduğu gibi bir peşt~-

IAmerika ya gitmeyi tasavvur edı· 
yordu. Nihayet maksadına mu· 
vaffak olarak bir güverte bileti te· 
darik etti. Bir mftddet sonra ga
ıetelerde okudum. Sehre, arkum
da bir gömlek ve belinden •.şağı 
bir peştemal ile çıkmış, pohsler 
Jılcuma yaplfllllllar, Karakola 

------

mafa sarılmış oldu u h :-ı de geldi 
Ev sahibim kaclııı kl µ yı açtığı 
zanıan arkadaşımı im halde gö· 
rünce korkmuş, o<lnrna atıldı 

- Bir deli geldi. sizi görmek 
istiyor. 

Arkadaşı mm bu kıyafetle 
sokağa çıkışı filhakika beni 
mi.iteaccip etmişti. Bununla bera
ber onun siması her vakitki gibi 
mütebessimdi. 

- Sokakta çocukl.tr sizinle 
alay etmediler mi, diye sordum 

- Filhakika arkamdaıı koş
tular, fakat ehemmiyet vermedim, 
siikiin buldular. ... 

Arkadaşım Londradan Parisc 
gitti, bir müddet kaldı. Bira7. 
Fransızca öğrenmişti. Hint lisa
nına birkaç kitap tercüme etti. 
Eserlerini okudum, Fransızcayı 
ben de biraz öğrenmiştim, asılları 
ile mukayese ~tim. Tam bir ter· 
cOmeden ziyade •daptasyon fek
linde olduklanoı gördüm. .. 

Aradan bir müddet geçti. Ar
kadaşım uzun bir müddetten beri 

Herkes Muvaffak Olabilir 
lngilterede Baroya girmek ko

lay, fakat fiilen avukatlık etmek 
güçtü. Ben hukuku öğrenmiştim, 
fakat bir davayı alıp mahkeme 
huzurunda müdafaa etmeyi bil
miyorudum. Hukuk tahsili esna
sında kendi kendimden şüphe· 
!enmiştim. Sıkıntılarımı dostlarıma 

.CSyledim. içle.rinde biri: 
- Dabathi nin fikrini alınız, 

iedi. Hindistandan ~elirken bu 
Eat. iç.!n . biri de tav_iye mektu~u 
gebrmiştim. Fakat hususi işlerım 
için bu kadar meşhur bir adamı 
tasdie kendimde hak görmedim. 
Yalnız bu zat ne zaman bir kon· 
ferans nrdi ise gittim, salonun 
bir köşesinde oturarak dinledim 
Mest olarak evime döndüm 

(Mııbndi varın, 

Emra11 Oldiye ve 
Ztıhrnlye mUtehaH&J• 

Dr. İzzet Kamil 
Saat Utlden altı buçuğa kadar Bahç•'
kapı Hacı Bekir dUkklnı karşııı•dakl 

. 

2 523 
12,000 URA 

Kazaı1an 

4 14 
8,000 URA 

Kazanan 

39997 
5,000 URA 

Kazanan 

34969 
3,000 URA 
Kaza anlar 

29211 
12352 

2,000 URA 
Kazana11lar 

13673 
3749 
29989 

18914 31375 25461 
44247 23877 48088 
3265 7728 14536 

2803 37619 13903 

3759 225..57 49820 
42022 25933 2820 

10572 3249 10564 
29400 15154 15372 
9458 48915 30330 

9057 44509 37984 

9702 5658 23995 

37231 43495 36660 

38031 !0591 9843 

26361 24084 J 4319 

28972 11089 41525 

37311 6061 31115 

21590 30746 45548 

3147 4 30906 30578 

49919 45802 36704 

3504 1 28044 35590 

4501 49261 10438 

43871 42142 9711 

36651 46156 ı 5569 

6425 39341 3814 
8721 30898 43966 

4931 45546 17493 

38079 3a40' 38488 

33168 22391 36031 

46599 44122 28549 

23100 10576 25956 

412~l 28620 21679 

21283 35956 22871 

15348 35595 48120 

i972 31023 23607 

30861 29811 26800 

5088 12230 35103 
7958 602 15142 

2394 46717 12641 

49416 11706 17201 

39040 11518 14653 

5438 18130 27796 

47211 30123 17187 T erkiblncle külliyetli miktarda iyot ta-
•~n vo fosfat mevcut olup ensicei uzvi ye- 411 18 31 125 120 IO 

Je sür' ati temessülil sayesinde, kansızlığa, 4fi 188 2R 194 28329 
~ereme istidadı olanlara ve bilhassa emra- 7126 f>893 15479 
ıı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı 1 ~~ ~ .,. 19755 10667 37519 

'
if • • d ı V-f:ı tOl: 1

1 
~ ... r .. irt aıyesı var ır. ~ rvı ,. l 8418 45327 2cs55 

Genç kızlarla, çocuklarda tesiraklıh nafı- (ffrfl.-A"~s" A N 27 582 49358 6371 
-., pek seri olup renksiz, hastalı ' za-
)ıf 8 kemik hastalıklarına müp- 18589 3286 44 1 18 

• ıraca veya . k \)\\?.\ \ 
teıs çocuklar az zaman zarfında dış çı a- j El ~~nwJJ 31542 39629 25239 

'>rlar. Çabuk vörilrler. T oınbul tombul KUfi --:-"'.'.. ,.\11,, 31782 J0725 12 1 JJ 

•lıırlar. . Af \il~\ U"';:~" r 1 b46 I 34377 8282 
Sui ityatla sabavdini ve gençliğini sui ı "~\t\.1J ~~ ı i024 44133 46122 

İfttirnaı li nl ademi iktidara· pek , ~1'1,nA ~ _ _. 
-. ey ye ere, f hazmi 1 f\"I'• - l 0\,,..,....

1 

J 4541 7 46J 31252 
llessirdir. Kam tezyit ve tas ıye, (. v~ftf~~ .. \· .. yl\\ 

ttab·ı h taravet bah- , ... , r 22036 30279 30343 1 • renge tazelik ve veç e .. ı ·A" AL' •U\. } 
~er B ed'tr çocukların yuz ''' 1~t~.,.., "'"fOJ" 6703 14283 25234 .. ez, evram, c • k . t{.~z.,... 
•e b f'k ·• e ze- 1 ... ı.'>P..ti P. "'" 40556 23051 4864 "1 aşlarmdaki çıbanlar. er~en ı ~ l'" - ,~t<. ı • ' O 

li 'da bırin· .n ""~ 137 O 2997 

4'=M>77 
20289 
26001 

31419 

3604 

4223 
12993 
44158 
17222 

44285 

47216 

652 

40186 

44386 

47882 

26047 

30869 

~0830 

44272 
49093 

45JJ 

35033 

11561 

1533 

28589 

41324 
16965 

46932 

36634 

31065 

13999 

4470 

44716 

7435 

215.53 

39305 

47720 

4.9357 

37105 

40618 

18585 

33725 

20977 

45441 

33615 

23627 

16835 

25508 

23106 

29702 

34f>08 

29810 

l 19'l 

28631 

8366 

15656 

430'l8 ilda Pek müessirdir ~VA 27396 J0662 48224 

tiı·~ . aaan kuvvet urubu Avrupa . b _ -.~ ~ u 46971 
\),.

1

tgı ihraz evledig~ j gıbı bütiin ilemr ta a '' ~ ı 23477 42442 24368 18488 
~ t~ t k J b · menı· 

ltk a dir tevlit eylemiş tene 1 ve 31443 ·12764 33563 ı 0779 
·~lirı · · 1 kazan· 

"' 
111.ın etihbasının rapor arım 12316 17596 7371 35544 

'ıtır s· t De· 
~ ~ışesi 60 büyük ll)(l kuruş ur 20884 36104 23897 4fi742 

ll: ı.ı E zacılara 

1,000 UR 
Kazananlar 

26166 27650 
29773 8216 
6596 31528 

14486 45827 
5519 
7982 6655 

16014 41674 
200 LiRA 
Kazananlar 

45533 14313 8793 
21120 11181 7971 
19549 3797 793 
25168 9971 2081 
40953 47063 786 
17520 9826 346~2 
44418 11631 
10359 14735 
35948 23158 
10071 25259 
26954 15265 
47443 13336 

48060 
25184 

263 
35511 
27245 

125 LiRA 
23045 
15864 
2670 

47611 

8191 

1322t 

27860 
44397 
14336 

22608 
9470 

4598 
2316 

24678 
46799 
491 ıo 

37016 

47986 
t7900 
7681 

7481 

14232 
14867 
l0935 
10440 
24340 
2290i 
9323 

Kazananlar 
·0177 
15870 
1496 

528 
34722 

741 

45805 
314.f 

18092 
30523 
26850 
49'lt2 
17838 
1956 

13302 
f 8676 
11217 

43883 
26.lt.f 
18910 

6755 

4~ 
3048 

24675 
406~1 

7363 
t9409 

17154 
28921 
2238 

36047 

37776 

.C9J66 
10354 

660 
29259 
41783 
13801 

17669 

35128 
41995 
2321 
3733 

11148 
28137 
36887 
19534 

2616 
33133 

641 

25273 
41778 

23037 

2618 
3196. 

11393 

9024 
17028 

~·1220 

498 ı 
34453 
44210 

7203 
2trn-9 
3302 

25502 

2fh~5 

2Wi' 

.~76'.W 
2666.) 

20428 
40081 

20862 
7698 

36816 

35618 
24210 

Patoog, Bakteriyob~ 1 

0r. M. Lut fi 
GÜLHANE SERIR.YATI 

MUALLiMLERIN DEN 

DahilJ, ve intani ha talar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
•ilAyet karş:s1 15 No. 

ııı •• ,. ... ....,. T defo• lata.. :al 2m 

lkellldr1ht• • • 2l3' 
... t s-ıasan e\'ıa deposudur. c 13427 15251 27912 43671 

~ta11"•1era büyük tenzilat_. ______ __:_ .:__ ___ ~----~~~--~---------------------------------



12 Sayfa SON POSTA 

lktısat ve Tasarruf 
HAKKINDA 

Mühim Bir Tavsiye 

Halis İsveç çeliğinden mamul HAKiKİ RADIUM 
braş bıçaklanmızın tanesini her yerde 5 kuruşa sah -
rken yaldızlı ilanlara kapılarak ecnebi braş bıçaklan
a 71

/2, 10, 121
/2 kuruş ve daha fazla para vermek 

eyhude garanızı sokağa atınak demek olup adeta 
günahtır. Paranıza acıyınız 

HAKiKİ RADIUM tıraş bıçaklarımızı bir defa 
kullanınız, tecrübe ediniz, diğer bıçaklarla mukayese 
ederek kanaatinize göre karar vermeniz menfaatiniz 
iklizasındandır. 

iST ANBUL -~~~Rl!.~1::ER1 MU- 1 y A p u R L A R 1 
HAF AZA It1UDURLUGUNDEN: 11.-TA-Vi-L llimZA_D_E -VA-PU-R-LA-Rl .. 

ı - Pazarlıkla 160 çek1 odun alınacaktır. AYVALIK Postası 
2 - Taliplerin şartnamesim görerek % 1,5 tennnat1ari,e beraber 

l 2~11-931 perşembe günü saat 14 te Müdüriyette haz• r bulunmaları. 

Bayiinizden : Her vakit 

"' G · " G . 40 F. " REX Ul ,, • Ul - ID ,, - ,, 
Çeraplarile " GEVE " iç çamaşırlarına ve büyfik Fraıwz marka 

A S T O N V E R D 1 E R kadın çoraplanm isteyiniz. 

TÜCCAR ve BANKA• 
Memuru Olmak lç~n 

Pazarte1i ve Perıembe l'ünlert aaat 16 dan 18 ,.e akıam 18·-20 ye 
ıt.lar iki saat açılmıtbr. Malumatı ticariye, ilmi hesabı ticari, uaulü 
difteri: Baaita, mu:ıaafa pakradomar, Amcri 'can u•ulü ve bankacılık 4 

zarfında kimilen tedri• olunur. Son imtihanda munffak olanlara 
~ tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 19 Tetrinaani Perıembe günü bqbyor. Program meccanen 
.ı.ak ve kayat olmak için Beyoğlunda Amerika Sefarethanesi yanında 
N.: 42 Amerikan L!aan H Ticaret dershaneıine müracaat. Hususi der• 

chlıl kabul olunur. Arop Pakraduni • 

Fatih Sulh lcrHından: Nuri Tap 
liıMım ile çocuklart Meliha, Fatma 
.. lit ve Saime Hanımların şayian 
__..arnf olduklan Tepehaşında 
ÇırJMcı caddesinde 912 33/33 numa
ralı bat maha lli olup elyevm maa 
lıMhçe Oç oda, ik i sofa ve tavanaraaı 
•e bir hali i!e ahır ve mutfak n 
e9carı müımireyi havi bahçe ve ku· 
Jl"YU havi Oç bin ı ;ra kıymetinde 

ltr ba p hanenin iz.alei fUVUU ıum• 
ınMCla icr a lulinan bırinci arttırmada 
ar., yedi yüz 1 ıraya kadar arttml-

mifbr. 
Kıymeti m uhammineyl bulmadı

jladan ikinci arttırma icrasına karar 
'Wl'llmiş ve mc,.;kür arthrmanın icra• 
• 7·12-931 t arihine müsadif perşem-

'* :günü saat on beşte icraat mukar· 
,...r buiunmuıtur. Tapuca müseccel 
• ,ayrı müseccel bak sahiplerinin 
J!irmi gün zarfın da müracaatleri ve 

llllllıdarını teabit ettirmclui aksi tak
•ilde gayri müaeccel hak aabf pleri· 
1111n po&ylitmadan haaiç konulacaktır. 
'i\rtt.rmaya lttirak edenler bedeli 
•üuyrdt!yl bet rün zarfında Yere• 
.._dir. Akıl takdirde farkı fiat 
• aarar ve ziyan kendilerf•den 
.. hüküm ahnacakhr. 931-2863 
- IMTaya mGracaatla herkes ıartna· 
._.,ı sGrebllir. Talip olanların yOzde 
•'pey akçeaile beraber Fatih icra 
-.murlutuna müracaat etmeleri ilin 
dllılnur. 

Or. A. KUTIEL 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOf N hap 
larıd r. Deposu, ist.ınbuld a Sirkecide 
Ali Rıza MerkE:Z eczaneaidir. Tafra· 
f a 150 kuruş posh ile ~önder i l i r. 
lzmirde Irgat p:ı"!arındaki. Trabzonda 
Yeni Ferah ecz::melerinde bulunur. 

HALI. :: 
iht iyacınızı temin etmeden 1 

evvel mutJak mağazamıza uğ

ramanız menfaatiniz icabıdır. 

ÇOLAKZADE Hah Kumµanyası 
fatanbul mümessilleri 

AHMET TAHİR ve ADIL 
Her l!evi Türk ve lran halaları 

drposu olup kanaatkar bir müeı
auedir. 

Kapahç:ırşı Sahaflar 37/~9 

---Tel. 2 4182 ---E' 
ikinci Ticaret Mahkemesinden: 

Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikiJe Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade birader
ler. Telefon: fst. 2210 

SEYRISEFAIN 
Merkez acenc:ıs : tia.atada Köprıi aş ı ts. 2 2 
~u1>e A. Sirkc=i Mlll< ürdan:arfeh:ın 2. 274) 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 12 Teşri

nisani Perşembe 17 de. 

MERSiN POST ASI 
(MAHMUTŞEVKET PAŞA) 

13 Teşrinisani Cuma 10 da Ga
lata Rıbtımmdan kalkarlar. 

Vapur MUcehhizi Naim Bey 
fatanbul • fzmir ve fzmir - fstanbul 

arasında muntazam seri haftahk pos-
ta ADNAN lük• vapuru 12 

teşrinisani per-
şembe gün il aaat 17 de Galata rıhtı
mından haraketle 1 inci 2 inci sınıf 
ve yataklı 3 üncü sınıf yolcuları ka· 
bul ederek dotru lzmire hareket 
edecektU. Seyahat müddeti 20 saat-
tir. Büyük o tellerdeki her türlü es
babı istirahat mevcuttur. 

•Tafalllt için Galata. Site Fraaaes No. ıs 
t e kliin Şarl Suma acentaaına mllracaat. 
Tel. B. O. 10.U . 

Emnı.yet Alım _Satım, l~raz lstıkraı Evı 

Galatada Mehmet Alipafa hanında 

No. 41 Telefon B. 2235 

Er.ıvalimenku!e ve rayrimenkule 
Tahvilat, ahm sahmı, ikraz istikraz, 
icar isticar muamelelerine b•aasut. 
fıttanbul, Ankara devairi reımiye ve 
lıuıuıiyelerinde Muamelat takip 

ve lzalei ıüyu, veraset ve 1aireye 
ait latitari milracaatler kabul, ma
bakimde halli ve faah dahi deruh· 
le olunur. Petln Geret alınmaz, ıon 
derece kolaylak glaterilir. 

Cerrahpafa bastahaneıi asabi 
ve akli hastalıklar mütebaıaısı Dr. 
Ahmet Şilkrll B. Avrupadaki 
tetkik seyahtinden avdet etmiı ve 
hastalarım Elbamra apartımanın-

T eşrinisaai il 

OTOISKALA 
iLE MOCEHHEZ 

TK&.Efl'UNKKN ~ 

YAPILI$ BiÇiMi 

KULLANMA KOLA YLl<ll 

F I A T ve K U D R E T 

HARiCi $EKiL 

Noktai nuarend•n tam INtnasilevenm~ 

arz eden en asri bir Radyo ahlnsldf; 

Radyo ahtzeıerımıaı evinizde blll taahUt taerUbeye a1nadeyll 

EMLAK ve EYTAM BANKASI I ATI 

Emlak Ve Eytam Bankasının 
Emlak Satışı 

Beşiktaşta Türkali Mahallesinde Bahç 
Sokağında Tramvay Hattına Yakı 
Denize Nezaretli Kagir Y ekdiğerin 

Muttasıl iki Bap Hane : 
7-12-1931 tarihinde latanbul D&rdtıncl icra Memurlutudan sa 

nlacakbr. Talip olup uhdesinde kalanlara Banka ıeraiti umumiy·ea"• 
tevfikan bedeli müzayedenin nısfım ikraz eder. . .. 

Kiralık • 
mesıre 

Esaa No. Mevkii ve Nevi Muhammen 1enelik i 

189 Çearelköy Meairesi 100 
350 Beylerbeyi Mesiresi 100 

Bal:Ja yazılı seyir mahalleri üçer sene mftddetle icar edilec 
den taliplerin 21-11-1931 Cumartesi gtbı6 saat on albda Şube • 

miirac:ıatlan. 

Bugün V A K 1 T alınız l 
Nizamettin Nazif'in tarihi romam: 

ACUZENIN DEFİNES 
Mores Lö Blan'nın 

Gece Yarısından Sonrası 
ASIM BEYiN: 

Atina ve İtalya Se·yahatleri İntibaları 
ve Hanamlarl Nasal daha güzel olabilirsiniz? 
Roman ve Yazılan Bugün Başlıyor. 

12 uyfabk Vakı'tin her aayıfuında heyecan, allka 
ve san' at bulacaksımz. 

Cilt ve ztıbrevi hastalıklar Mütehusısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
Ut ve zührevi haatahklar tedavi· 

tlıaneıi. Karaköy büyük mahallebici 

; aıida 34 

Tüccardan Emir Ali Zade Faik Beye 
ait of up Türk Ticaret ve Sanayi 

Donkuına merhun bulunan 280 bal· 
ye 60S16 kilo tütün yapratın1n fu. 
ruhtuna mahkemece karar ver.I niı 

ve mezkir tütünlerin 23 tetriniaani 
1931 paıartui gilnil saat 10 da açık 
arttırma •uretile Galatada M111ryıldı· 
zı nam depoda ıatılacatından talip 
olanların mahalli mezkura müraca daki muayenehanesinde kabule atanbul nn-aa ıtıhreYl1• dlıpauerl bqheldml 

bqlamışhr. Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 71 ~ atları ilin olunur. 

=============================================~ 
••neı·LYA ve KARYOLA Almak arzusunda Asri Mobilya Mağazasının Salonlanmızda her keseye elverişli siyah like ve bronz karyolalann envıu salo~ .'* lll1J bulunanlar, Jstanbulda aalonlanm gezmeden ma- salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeşitleri ve gayet ucm brom kornıl 

Rızapaşa yokuşunda bayaatta bulunmayımz. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilit. Ahmet Feyzi T.2-


