
C .;. mhuriyeti Koruma Kanunu Layihası' 
Vekiller Heyetine Verildi. 

Kanunun Tatbik Ve İcrasına, Beş Muhtelif Mıntakadaki 
Ağır Ceza M~hkemeleri Memur Edilmektedir. 

Ankarct, 15 ( Hususi ) - Bir 
miiddcltenberi projesi hazırlan
malda olan Cümburiyeti Koruma 
Kanunu ikmal edilmiştir. Kanun 
layihası, cüınhuriyet ve rejim 

aleyhine işlenen cürümleri takip 
gaye~ine göre hazırlanmıştır. 

Öğrendiğime göre İstanbul, 
İzmir, Ankara, Erzurum ve Di
yarbekir Ağır Ceza Mahkeme
leri, mantakalan itibarile bu 
kanunun tatbikıne memur ola· 
cakf ardır. 

Bu kanunu tatbik edecek 
olan ağır ce:ıa mahkemeleri 
sür'atli bir muhakeme usulüne 
tabi bulunacak, fakat kararlar 
kabili temyiz olacaktır. 

leti tarafından Vekiller Heyetine 
sevl<edilmiştir. 

Mevsuk olarak verilen habelere 
göre Vekiller heyeti belki de bu 
hafta içinde layihayı tetkik ede
rek kat'i şeklini verecek, ondan 
ıonra Millet Meclisine gönde
recektir. 

Layihanın Meclisin bu devre
sinde s6raUe tetkik ve müzakere 
edilmeai muhtemeldir. Yeni kanu
nun ne zamandan itibaren tatbik 
edileceği henüz malı'.iın olmamak-
la beraber neıri tarihinden itiba
ren meriyet mevkiine gireceği 
de söylenmektedir. 

Kanun layihası, Adliye Vekl- Adlig• Vekili Yusuf Kemal Beg 

Bu münasebetle bazı adli de
ğişiklikler olup olmayacağı da he
nilz belli değildir. 

Sabahaddin 

Buhran 

Ankaradan iki gündenberi gelen haberler, 
hükümetin buhrana kartı tedbirler araştırmakla 
meşgul olduğunu bildiriyordu. Vekiller Heyeti 
evvelki gün de toplandı ve buhrana karşı kat'ı 
tedbirlerini ittihaz etti. 

Dün gece Ankaradan gelen telgraflar bu ted· 
birler hakkında mühim haberler getirmektedir. 
Mevsuk olduğu temin edilen bu haberlere göre: 
Hükumet Meclise yeni bir kanun llyiha11. ':erecek 
ve bunun ismi aşağı yukarı "Buhran vergı11 kanu
nu., olacaktır. 

Kanunu 
d_ ....... ,. e 

sa 
• e Si 

Bu kanunla gerek devlet müesseselerinde, ge
rekse hususi müesseselerde çalışan bütün memur 
ve mllstahdemlerin aylıklarından yüzde on kesile-

cek, bu para fevkalAde varidat olarak bütçeye 
konacaktır. Bu vergi miltekait, yetim ve dul ay
lıldanndan da kesilecektir. 

Bu arada fazla maaş alanlarla meb'usların 
aybklarından yüzde on iki buçuk kesilecektir. 

Yalnıı: matbaalar gibi az: kazançlı müesseseler 
bundan iıtiana edilecektir. 

Hizmetçilerin T esçil 
Müddeti Bugün Bitiyor 

Bir Kadın 
• 

Alevler içinde 
Kalarak andı 

Şehirde On B~n Hizm.et.çi 
Edilirken Yekun ( 3) Bını 

Tahmin 
Bulmadı 

• dı on kagit/er yapılırken 
Diin, Beledıg~ e $ [Ya:mı ' Uncü 11yfamı:tdıJ 

Dun akşam Samatyada bir fa
cia olmuş, ihtiyar bir kadıncağız 
alevler içinde çayır çayır yanmış
tır. Hadise şudur. 

Samatyada Araplar sokağında 
( 95 ) yaşında Arap Hatice 
isminde bir kadın dtin ak-
şam yatakta yatarken lambasını 

yakm ıf, fakat sağ tarafına dön· 
dfiğii sırada IAmba devrilmiş, a-

lev almıf, yatak ve yorgan tutuş
mıya batlamıştır. Kadm bu fa
cianın içinde acı acı bağırmış, 

yetişen komşular yangını müşkü
lltla söodürmlişler, fakat kadın· 
cağız vücudünilo muhtelif yerle
rinden yanarak ölmüştOr. 

Nuri Bey Meb'us Oluyor 
Ankara, 15 (Hususi) - Sabık 

Kütahye meb'usu Nuri Beyin 

Halk Fırkasına tekrar kabulile 

Gaziantep meb'usluğuna namzet 
gösterilmesi tekarrür etmiş gididir. 

Fenerin son ilıiild/lara sebep oları Kadıkögdeki sahası 

Spor Faaliyeti Cumadan 
Pazar Gününe Geçiyor 

F enerbahçenin iki hafta evvel 
bir cuma için lik maçına gire
miyecegme dair ileri sürdüğü 
mazereti kabul etmiyerek aley
hinde karar veren İstanbul mın
tıkası, görünüşe göre, çok karışık 
bir vaziyet ihdas etmiş oldu. 

Bu vaziyet şudur : 
F enerbahçe lik maçlarına gir· 

miyecek ve girmedikçe de her mü
sabakası olduğu tarihte mağlüp 
ilan edilecektir. 

Fenerbahçe lik maçlarına işti
rak etmediği takdirde fikstürden 
çıkarıJacağma dair mıntaka aza
larından bazı zevatın evvel
ce söylemiş olduldarı söz· 
ler de bugün, nizamname muhte
viyatına uygun gelmiyor. 

Dün görüştüğümüz F enerbah
çe kaptanı Zeki Bey de bu nok
tayı teyit etmiş ve demiştir ki; 

"- Biz, maçlara girmemeyi 
bir prensip meselesi addettik. 
Bizi hiçbir teşekkül fikstürden 
çıkaramaz. Maamafih bundan 
futbolU bıraktığımız manası anla
şılmasm. Kadıköydeki stadımızda 
maçlar tertip ederek çalışıyoruz. 
Bu hafta Kurh:luş takımi!e 
bir maç yapacağız. Yakında en 

kuvvetli takımları da maça çağı
racağız. Hatta Beşiktaş klUbil· 
nü de. ,. 

Haber aldığımıza göre Fener
bahçe Kadıköyde Jik maçları 
tertip etmek tasavvurundadır. 
Ayrıca taksimde bir pazar liki 
yapılmıştır. Ve mühim maçlar, 
cuma tatilinin pazara çevrilmesi 
düşüncelerinden dolayı, halin 
şimdiden hazırlamak için pazar 
günleri yapılmak istenmektedir. 

Diğer taraftan Galatasarayııı 
da Yunan maçlarına hazırlanmak 
için cuma lik maçlarına bir müd
det için çekilmek tasavvurunda 
olduğu şayidir. Bütün bu dediko
dular, aylık masrafı dört yüz lira 
tutan Taksim stadyomunun hası
latını yüz yirmi beş liraya düşür
müştür. Bu vaziyetin stadyomun 
sahiplerile resmi teşekküHer ara
smda bir ihtilaf mevzuu doğur· 
ması da muhtemel görünüyor. 

Taksim atadyomunda vücuda 
getirilen yeni pazar liki münase
betile bugün karşı!aşacak takım
lar şunlardır: 

Fener - Beşiktaş, Galatasa
ray - ltalyan takımı, Pera • Kur
tuluş. 

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

1 içki Sarfiyatına Bir Delil 
----~-------

Şişeci - Şişeler abyorum, boş rakı şişeleri alıyorum! 

Her Pencereden bir kafa - Şişeci, şişeci, şişeci, şişeci, şişeci, 
şişeci, şişeci, şişeci 1 
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Te~riniıani 15 
-~ 

.Halkın Sesi) 

Et İhtikarile ..................................................................... 

Günün Tarihi J 
İthalat Tahdit 

Edilecek l\1ücadele Lazım 
i6 tanbulun et sabşmda ihtikar 
yapıldığı artık günef gibi 
asikar oldu. Fakat buna bir 
çare bulunamıyor. Ancak hal
kın fikirlerini de okumamız 

RÜŞVET TEKLifi 1 Bu Çocuğu 
Tanır mısınız? 

1 BUGDAY VAZİYETİ 
Ankaradan gelen haberlere göre, 

ltbalit ve ihracat arasıodaki fark 

lazımdır: 
Hikmet B. (Kurtuluş Çeşme ıokak 11)2) 

İstanbulun et vaziyeti gayri
tabiidir, ihtikar vardir. Fakat 
her nedense çaresi bulunamıyor. 
Et nihayet gıda maddelerinden 
biridir. Halbuki ben İstanbulda 
bütün gıda maddelerinde ihtikar 
bulunduğuna kaniim. Tevfik Sa
lim Paşanın dediği gibi gıda 
maddelerindeki hilelerle kocaman 
bir (tağşiş mecellesi) yazılabilir. 
Hulisa teşhis ittifakJa kondu, 
dert anlaşıldı. Belediyeden büyük 
birşey istemiyoruz, eti ne yapıp 
yapsın ucuzlatsın 

Avni Bey ( Karal'ümrllk Salırıatomruk 
eaddetl 27) 

Anadoiuda iki senedenberi 
kış olmadı. Çok koyun yetişti. 
Her seneki gibi Suriye ve Ara
bistan da koyun çekmedi. lstan-

Memura 
Para Verirken 
Yakalandı 

Dün bir rüşvet cilrmü meşhu
du yapılmış, Bir manav rüşvet 

verirken yakalanmışbr. Hadise 
şöyle olmuştur : 

Balıkpazannda manavlık yapan 
Salih oğlu Derviş Efendi, Veysel 
isminde bir hemşerisine hamalbk 
markası almak için Belediye lkbsat 
Müdürlüğüne gitmiş ve hamal işleri 
memurlanndan Kemal Beye rüş
vet teklif etmiştir. 

Kemal Bey bu hareketi red-
detmif, fakat Derviş Ef. kahve 
parası olarak ~3) lira bırakmakta 
israr etmiştir Bunun üzerine 
Kemal Bey bu adamı alarak 
İkbsat Müdürü Kemal Ömer 
Beyin yanına götürmüş, Derviş 

Ef. orada cürmünü itiraf etmiştir. 
Sonra da polise teslim edilmiştir. 

Ucuz Tarife 

bula çok koyun geldi ve gelecek. 
Köylüden gayet ucuz alman bu 
koyunlarm etinden İstanbul isti
fade edemiyor. İhtikirda hepi
miz birleşiyoruz. O halde 
bu fakir halktan alınan fuzuli Artistlerden Vapur Parası 
paralar nereye gidiyor. Lafla Az Alınacak 
peynir gemısı yüriimez derler. 
lkbsatçılarımız, belediyecilerimiz Mısır, Yunanistan ve Türkiye-
nerede... Yoksa bunun için de ye gelecek ve buradan diğer 
Avrupadan mütehassıs mı getir- memleketlere gidecek olan ar-
teceğiz. tistlerin tenzilatlı bir tarife ile 

• nakillerini temin için dün İsken-
lsmail Hakkı B. (Sultanıelim FHtık- deriyeden şehrimize bir heyet 

dibi 17) s f 1 
_ Belediye yeni kanun mu- gelmiştir. Bu heyet eyrise ain e 

cibince hersene bankaya (300) temas edecektir. iki taraf uyuş-
bin liralık ihtiyat parası yabr- tuğu takdirde artistler yalnız 
maktadır. Bu kanunun vaz'ı hik- Seyrisefain vapurlarile gelip gi· 
metini pek bilmem. Fakat bence deceklcrdir_. ----
belediye bu para ile barakalar iki Ay Evvel Döviilmilş 
açmalı ve derhal koyun alarak 
lıalka maliyet fiatına satmalıdır. Küçükpazarda oturan Fatma 
Bu takdirde ihtikar yapan kasap- isminde bir kadın karakola gide-
lar da yola gelir halk ucuz et relc iki ay evvel komşusu Munise 

ve karde şi Zahide Hanımlar tara
fından dövüldüğünü, hu yüzden 2 
gün evvel 5 aylık çocuğunu dii
şürdüğünü iddia etmiştir. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

yer. ... 
HUseyin Bey ( Kapahçar~ı Ôrlicliler 1 

lokak 30) 

- Belediye e!:e narh koyma
lıdır. Eğer narh koymıyacaksa 
bütçesine muayyen bir tahsisat 
koyarak bu işle mücadele etme· 
lidir. Başka memleketlerin bele
t;liyeleri böyle yapar. 

* Haaan Ef. (Kasap Sultanahmet 7) 

- Biz de eti toptancılardan 
•hyoruz. Etin ucuzlaması içm 
yegane Çilre mezbaha esminin 
;ndirilmesidir. 

Maarif Vekili Bursada 
Maarif Vekili Esa t Bey dün 

Balıkesir mekteplerini gezdikten 
tionra Bandırmaya ve oradanda 
Bursaya gitmiştir. 

hfaiye Zengin Oluyor 
İtfaiye için alınacak (140) bin 

Hralık yeni malzeme şartnameleri 
tamamen hazırlanmışhr. Alınacak 
malzemeye ait fenni krokiler de 
tabettirilrniştir. Bunlarda (40) lira 
ücretle münakasay•~ iştirak eden
lere verilecektir, 

Şehir Mec~isinde Tatil 
Şehir Meclisi bugün saat 

(14) te toplanacak ve Karaağaç 
müessesesinin kat'i hesap rapo
runu müzakere ettikten sora 

. tatil yapacakbr. 

Son Posta' nın Resi"(llli Hikayesi: 

Bugün de bir çocuk resmi 
dercediyoruz. Annesi, babası ve
ya kendisi tanıyacak olursa bu 
gazete ile matbaamıza gelerek 
Iş bankasımn kumbara bedelini 
hediye olarak almasını rica ederiz. .. 

468 numaralı nüshamızda çı
kan resmin sahibi Ebüssüut cad
desinde 16 numarada oturan Sa· 
batay efendidir. 

469 numarada çıkan resmin 
sahibi c' e Mahmutpaşada sultan 
mektebi sokağ nda oturan lbra
him Fethi efendidir. Matbaamı
za gelerek hediyelerini almışlardır. 

Banka Komerçiyale 
Yeni Bir Islah Ve T ensika 

Tabi Tutuluyor 

Tan gazetesinin 5 Teşrinisani 
1931 tarihli nüshasının 4 üncü 
sayfasının 4 üncü sütununda şu 

telgrafname görülmüştür: 
"Banka Kouıerçiy_ale İtalyana-

nm meclisi idaresi dünkü toplan
mada muhtelif sanayi şirketlerin-
de mevcut ortakbk hisselerile 
bankanın mevcudu olan muhte
lif esham ve tahvilat portföyünü 
yeni bir İtalyan şirketine devret
miye karar vermiştir. İtalyan ga
zetelerine göre bu devir muame
lesi İtalya hükumeti tarafından 
bankaların yeniden ıslahı hak
kında yapılan proje ile alakadar· 
dır. Bu sayede Banka Komer
çiyale İtalyana kabiliyeti naktiye
sini tahsil ve temin edecek ve 
yine bu sayede kısa vadell taah
hüdabm tamamen ifa edecek ve 
diğer muhtelif taahbüdat:n ifası 
mümkün olacak,, tır. 

/ 

Piyasa 
lVeZaman 
Yükselecek ? 

Buğday fiatleri hasat mev
simindenberi bayH düşük gidi
yordu. Fakat geçen hafta ba· 
şında fiatlerde ciiz'i yükselme 
alametleri görüldü ve ( 10 - 20) 
para arasmda da yükseldi. Ancak 
çarşamba ve perşembe gunu 
fiatler tekrar dtışmiye başladı. 
Bu şayani dikkat vaziyetin en iyi 
maJümatını Ticaret Borsasından 
alacağımızı düşünerek Borsa 
Umumi Katibi Nizameddin Al1 
Beye müracaat ettik. Nizameddin 
Bey, bu seneki dünya Buğday 
istihsalinin yüzde beş kadar 
noksan olduğunu. önümüzdeki 
ağustosa kadar fiatJerin yüksel· 
mes1 muhtemel bulunduğunu 
söyledi. 

Fena Gazozlar 

Bazı Gazozlarda MuZtr 
Maddeler Var 

Belediye Sıhhat işleri Mtıdür
lüğü piyasadan toplatbrdığı nü
mune!ik gazozlan kinıyahanesin
de tahlil ettirmiştir. Bunlardan 
bazılanmn içinde kendi kendine 
basıl olması mümkün olmıyan 
siyah parçalar halinde ecnebi 
madde1er bulunduğu tesbit edil
diğinden bu çeşit gazozlann sa4 

blmaması ve piyasadakilerinin de 
derhal toplattırılması kaymakam· 
lıklara tamim edilmiştir. 

AçıkgözlUğe LUzum Yok 
Yeni açılan oyun yerlerinden 

Darülaceze hissesi almak için 
vaktile Darü1acezeye haber veril-

. mediği anlaşılmıştır. Bu gibi yer-
lerin aç:lır açılmaz Darülacezeye 
de malftmat verilmesi Belediye 
tarafından kaymakamlıklara ta
mim edilmiştir. 

Kaçal< Sucuk Yakalandı 
Gümrük idaresi Romanya '1'e 

Bulgaristandan şehrimize kaçak 
olarak domuz sucuğu getirildiğini 
haber almış ve tahkikata başJa
mışbr. Bu cümleden olarak dün 
(50) kilo kadar sucuk Romanya 
vapurundan şehre çıkarıhrken 
yakalanmışbr. -----Yeni Sigorta Tarif esi 

Yeni yangm sigorta tarifesinin 
tatbikine di.lnden itibaren baı· 
lanmışbr. Yeni tarifede evvelce 
de yazd,ğım1z gibi yüzde 15 - 20 
tem.ilat vardır. 

hilkimetin meşgul olduğu be llibaşlı 
meaeleler arasında en mli hi nı ınini 

teıkU etmektedir. Bu miin~!>cbelle 
Vekiller Heyeti bu akşam loplana

eıtk ve bu meseleyi tekra r ı.ı~~rii şe· 
cektir. Alınacak kararın, i th;ıl H1n 

ihracat niebetinde a c. id: şekli n c1 e ola· 
cağı ve bu işle ug, aşmak i ç- ıı l~t:rn· 

dulda bir mÜt!ssese teşkll e "i ~ceği 
merkezinde olduğu anlaşıim ,1laad ır. 

Şevkı Bey Ankaraya Gitti 
Mtıbadele Komisyonu Türk 

Heyeti Reisi Şevkı Bey, işler hak· 

kında malümat vermek için dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Adil Bey Ankara Gitti 
Maliye Teftiş Heyeti Reisi ve 

Boraa Komiseri Adil B. Ankaraya 
gitmiştir. Adil B. maliyeye ait 

ban meselele< hakkında Maliye 
Veklıletile temas edecektir. 

Garip Bir Hadise 
Ayintap harbinde 61en F ran· 

ı•zlarm kemiklerini Suriyeye nak· 
J.,tmek üzere Gaziayintaba gi· 
den Adana Fransız konsolosu 
otomobiline elini süren bir Türk 

çocuğunu dövmüştür. Hadise 
tahkik edilmektedir. 

Gayri Resmi Vergi Altmyormuş! 
Şehir Meclisinin geçen per· 

şembe içtimamda et meselesini 
tetkik için seçilen komisyon işe 

başlamıştır. Komisyon mezbahada 
gayri resmi vergi de alındığını 

tesbit etmiştir. Bu münasebetle 
Belediye Erk&m ete narh koııul· 

masının aleyhinde bulunmakta"' 
dırlar. 

Hndut Haricine Çtkarıldı 
Suikastçı "Herant Canikyan ,, ıı1 

arkadru;ı Agop Apikyan Dahili ye Ve· 
kiletioln enırile hudut harinine çt• 
karılmışbr. Apikyan Romanyaya git· 
miştir. 

Erkam Harbiye Reisimiz 
Erkam Harbiye Reisi Fevzi P~· 

Sivil tayyareciler klübünün fahri 
reiıHğioi kabul eimiş ve dün İzmit" 
gitmittir .. 

Kasayı Soyanlar Bulunamadı 
Be,iktaş Malmüdürlüğünün kasıı' 

em& k&ranlar henüz bulunamamıştır• 

Şiiplıell olanlar istiçvap edilmektedir• 

Borsa Vergisi Etrafında 
Ticatet Bouaaıoda se.ııede ( 40 ) 

milyon lirahk muamele yapılmaktı• 
dır. Ba kırk milyon üzerinde borf' 
(80) bin lira kadar bir realm alnı••' 

tadu. Bir ktaım tüccubıa resmin alı•"'"' 
maaıru letemişlene de Heyeti V •"i' 
lenin bir karan olm&dıkça buıııı" 
imkana&z olduğu söylenmektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve MugannJ 

l : Hasan Bey - Haydi gel bakalım ... 
Şurada güzel biı· hanende varmış. Girip 
dinli yelim. 

2 : Hasan Bey -· Aman, · eyvah, .. 

1

. _ 3: Hasan Beyin , ;ırk,.,daşı Gaıel 

ooof .... ne fena, ne çirkin sesi var. okurken niçin gözlerini kapatıyor acaba? 

.. .. <1) ,_, ~:..; 
4 : Hasan Bey - Ni\ın olaca!;· .. 1 ~. '.lti 

kesin kı;:d1]1 :11, ~i:ıirl~n ]iğini, y.:J.. .. 
bm·uşturcluğll~u g:rrncmek için. 



Hergün 
Münderecat~~ çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

................ -...... ...................................... 
Kaçakçılık 
Hazineyi 
Tehdit Ediyor 

-----
Senede Elli Milyon 
Çalınıyor, Derhal 
Tedbir Alınmalıdır 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
8. elyevm EIAziz VilAyeti kaza
larını tetkika devam etmektedir. 
Seyahati eınasında Vekil Beye 
refakat eden Siirit meb'usu Mah
mut Bey MilJiyet gazetesine Cey· 
handan gönderdiği bir makalede 
Cenup hududunda yapılan kaçak
çılıktan ehemmiyetle bahsetmekte, 
bu hareketin "Hazine ve ahlikı 
tehdit eden tehlike,, olduğunu 
söylemektedir. Mahmut B. Suriye 
hudutlarında kaçakçılığın serbest 
bir hale geldiğini, bu suretle her 
sene. hazineden elli milyon lira 
çalındığını, siiratle ve cezri ted
birlere ihtiyaç olduğunu yazmak· 
tadır. 

Hizmetçilerin T es
cili Bugün Bitiyor 

Belediyedeki müstahdemin bü
rosu, ıehir dahilindeki hizmetçi, 
işçi ve bUtün müstahdeminin 
tesçil faaliyetine yarm akşam niha
yet vermektedir. T esçil henüz 
başladığı günlerde lstanbulda 
( 10) binden fazla mlistahdemin 
bulunduğu hesap edilmişti. 

Fakat Uç aydanberi devam 
eden tesçil faaliyeti neticesinde 
dün akşama kadar müracaat 
edenler (2500) adedini geçme-
miştir. Bugün de azami 
( t 00) kişi daha müracaat 
ettiği takdirde bu adet ( 2600 ) 
olacaktır ki tahminlerle hakiki 
vaziyet arasındaki bu büyük fark 
dikkate şayandır. Yarın akşam 
bitecek olan tesçil mühleti bir 
daha temdit edilmiyecektir. Dün 
kaymakamlara bir tamim yapılmış, 
tesçil bürosuna müracaat etmiyenler 
hakkında zabıt varakası tutulma
sı bildirilmiştir. Bu gibilerden (5) 
Ha ( 50) lira arasında para cezası 
alınacaktır. 

Zavallı Kız 
Arabanın Altında Kalarak 

Can Verdi 

---- -·-

'[ ]' Son Postanın Resimli Makalesi 11-- .t'ski Ve Yeni Dost lf. Sözün 
--------~--~~~---------------------~----~~--~--------~----' Bir 

Kısası 

/ ~iir 
Kitabı 

..._ ________ P. S.-

Bana yeni bir şiir kitabı ge
tirdiler. Bu, son aylarda çıkan 
her şiir kitabma pek benziyor: 
kapağmda, "kübik,, derneği adet 
ettiğimiz, kalın ve ince siyah 

---~~:;;.;::.,t.._:.. ___ ~ 1 çizgilerle uzaktan en miyop gözleri 

1 - Hayatta üç şeyin eskisi 

makbuldür: Eskı şarap, eski halı, 

eski dost. 

2 - Hayat yolunda yürürken 
eski dostlar birer birer eksilir. 

Kimi ölür, kimi yolunu değiştirir, 
kimi bizden önde gider, kimi 

arkada kalır. 

3 - Hayat mütemadiyen zengin
ı~şli kçe, bi:ı yeni dostlar cdinmiye 
mecburuı. Bu dostlsr, eski dostların 

yerini tu\mıyabilir. f ,.kat 
yürünmez. Dost her zaman 

ı mızın en kuvvetli temelidir. 

onlar1tz 
hayatı-

======================='---

• 
TELGRAF HABERLERi 

SANAYi iŞLERi 
Ne Şekilde 
Himaye 
Edilecek? 

Ankilra, 15 (Hususi) - Ve
killer Heyetinin biribirini takip 
eden son mühim içtimaları hak
kında tahminine müsteniden ve~ 

riJen haberler isabetli değildir. 
Benim aldığım malumata göre 

Vekiller Heyeti bu içtimalarında 

memleket iktısadiyab ve bilhassa 

milli sanayiin himayesi için mü
him bazı kararlar almıştır. Bil-

hassa gümrük tarifeleri tetkik 
edilmiştir. 

Milli sanayii himaye için bazı 
gümrük resimlerini arttırmak 
mevzuu babsolmuştur. Dahilde 
yapılan eşyalara benzer olarak 
hariçten gelen mevattan fazla 

resim alınacaktır. Tarifelerde va
si bir himaye sisteminin kabulü 

mevcut tasavvurlar cümlesinden 
dir. 

Türkiye-Irak Ve 
Akvam Cemiyeti 

Cenevre, 15 (A. A.) - Man
dalar Komisyonu Uç gün devam 

eden gizli celselerinde Irak F ev
kalAde Komiseri Sir F ransis 

Humpheys'in Irak hakkındaki 
raporunu tetkik etmiştir. Sir 

Fransis lrakm kendini idare ede
bilecek bir vaziyette olduğunu, 
bütün komşu hUkumetlerle dos-

! . Gayrimübadiller 1 (~ İ N. J A p O ~ 
1 istihkaklarını Almıyanlara 

1 
' 

Para Verilmesi Bildirild~ 1 Eski Ç İn 
Ankara. 15 (Hususi) - Yu· ) f mparaloru 

nanlılardan evvelee tazminat ola- 1 /( f 
rak alman (62) bin fngiliz lirasmın Q Ç l 
yüzde ikisi gayrimühaaillere 
tevzi edilmişti. Bu tevziattan 
istifa~Je_ 1 edenıiyen gayrimü~a~i.l
lerc ı ... tınkaklarmın verilmesi ıçın 
Maliye Vekaleti kıymet takdir 
eden komisyonlara tebJigat yap· 
mıştır. 

Polis Baremi 
Yeni 

Ve 
Baremde 
Maaşlar 

Derece 
Nedir? 

Ankara, 14 - Polis vazife ve 
teşkilata hakkmda Meclise verilen 
kanun layihasma bir de Barem cet
veli merbut bulunmaktadır. Bu 
cetvele göre Emniyet Müdürü 
ismini alacak olan Polis Müdürü
nün derecesi beş, maaşı aslisi 80 
lira, Ankara Emniyet Müdürünün 
derecesi 6, maaşı asılisi 70 lira
dır. Bundan maada iki Emniyet 
Müdürü 7 inci dereceden 55,5 Em
niyet Müdürü sekizinci dereceden 
45,21 emniyet müdürü 9 uncu 
dereceden 40,2 emniyet müdür 
muavini 8 inci dereceden 45,21 
merkez memuru 10 uncu derece
den 35, 16 merkez memuru 
1 ı inci dereceden 30, 15 resmi 
ve sivil merkez memuru 12 inci 
dereceden 25, 107 komiser ı 3 
üncü dereceden 22, 150 komiser 
14 üncü dereceden 20, 489 ko
miser muavini 15 inci dereceden 
J 7 ,5, polis m~murları 16, nam
zetler de 12 hra maaşı asil ala· 
caklardır. 

Pekin, 15 (A.A) - İndopasi
fik ajansı sabık Çin İmparatoru·· 
nun bir Japon vapurile Tien -
Tsin'den firar etmiş olduğu bil
diriliyor. 

Pekin, 14, - ( A.A. ) Cene
ral Ma Chang Shan' dan alınan 
bir telgrafa göre Japon Cenerah 
Houjo gönderdiği yeni bir tel
grafta Japonların yalnız Angan
cehi üzerine değil, fakat Tsilsi· 
har istikametinde de ilerlemek 
arzusunda olduklarmı açıktan açı
ğa bildirmiş ve bugün öğleye 
kadar kendisine cevap verilmesi
ni istemiştir. 

r s inci 1ayfam12da tafsilat vardır] 

OUnya Buğday Piyasası 
Liverpol 15 (A.A) - Buğday 

piyasası geçen hafta zarfında ecnebi 
piyasalarında fiatleri sukutu üze
rine büyük bir gevşeklik göster
miştir. Taleplerin azhğı tasfiye 
muamelatını ağırlaştırmıştır. 

Millet Meclisinin 
İçtimaları 

Ankara, 14 (Hususi) - Halk 
Fırkası salı günll toplanarak Mil
let Meclisinin senede iki defa 
tatil ve içtima etmesi meselesini 
görlişecektir Şimdiki projeye gö
re, Meclis her sene eylülde 
toplanacak, teşrinisani nihayetine 
kadar birinci içtima devam ede
cektir. 

tane münasebette buJunduiunu )rakın diğer serbest milletler 
bilhassa kıra) Faysalın son An- gibi Cemiyeti Akvama kabulü-

KAnunııevvel, kAnunusani kış 

tatili olacak, Meclis şubatta tek· 
rar toplannrak may1s nihayetine 
kadar ildnci içtimaınt yapacaktır. kara . seyahati Türk - frak nü istemiştir. lrakm Cemiyeti 

dostluğunu daha samimi bir sa- Akvama girmesinde bir mahzur Haziran, temmuz, ağustos yaı 

alan renkli ve alacalı bir resim. 
İki imza: Muharrem Zeki ve Fa
ruk Rıza. Fantezi nevinden harf
lerle yazıldığı için, kapakta, güç 
okunan bir isim: " kordele ,, . 
Evet " K ,, harfinden sonra "0 
harfı. " 

Yine son aylarda çıkan her 
fİİr kitabında olduğu gibi naz
mın şekli v~ edası NAzm Hikmeti 
andırıyor : Kırık mısralar, "bağ
ladık be iki gözüm ilah ... ,, gibi 
halk edasma edebi bir kıymet 

ve güzellik teminini arayan laü
balilikler , cmperiyalizm'e karşı 
hınç. 

Yine son aylarda çıkan her 
şiir kitabmda olduğu gibi, Necip 
Fazlı, Faruk Nafizi, KemaJettin 
Karniyi ayn ayrı hatırlatan Ferdi 
iştiyaklar, Anadolu intibaları, 

Hasret ve gurbet duyguları. 
Muharrem Zeki ve Faruk Rıza 

Beylerin lütfen bana hitap ederek 
yazdlkları sahrlaı-dan anlıyorum 
ki .'' Bu l~itap, saman ekmeğile 
yetışenlerın kitabıdır. ,, ve miisa-
adelerile söyleyim ki hence ese
rin en büyük kıymeti d; bu. 
Fakat, yegane kıymeti değil. Me
seli, Mtiharrem Zeki Beyin "Bizim 
kah~e .. ismindeki şiiri, o kahvenin 
" Dumanlarım ekmek gibi yiye yi
ye ömür süren,, saman ekmeği 
neslinin tam bir dekorudur; Faruk 
Rıza Beyin .. Cücelerin büyüyece
ğini ve Devlerin kilçüleceğini ,. 
müjdeliyen şiiri de,bütiln°Cücclerle 
~c~aber .. şairin de büyüyeceğini 
limıt ettırıyor. Y almz bir şairin 
manzum beyanname muharriri ol
maktan kurtuldukça yükseleceği· 
ni hatırlatmak isterim. 

Bu küçük eserin hen de u-
Y.flndırdığı ilk fikirler bunlar. 
Umit ediyorum ki daha az sathi 
olarak bir kere daha okursam 
bu kitapta yeni kıymetler bu: 
lacağım. 

Bir Katile Ceza Veriliyor 
iki kişiyi öldürmekle maznun 

Sadık oğlu Ali isminde bir İran
lı dün ağır cezada muhakeme edil
miştir. Maznun yaşın~~ kilçük ol
duğunu söylemiş, falfat tahkikat 
neticesinde ( 21 ) yaşında olduğu 
anlaşılmıştır. Cezası bugün tef
him edilecektir 

Haliç Kulübünde Müsamere 
Bu akşam altıda Fatihte Ha

liç idman kulübü merkezinde bir 
müsamere verilecektir. 

Arabacı Ömerin idaresindeki 
3749 numarah yük arabası Ba
lattan geçerken 7 yaşlarmda Sara 
isminde bir kıza çarparak düşür
müş. Araba tekerlekleri kızın 
boğazından geçmiş ve zavallı kız 
derhal ölmüştür. Ömer yakaian
rnıştır. 

haya sevkettiğini bildirmiş ve kalmadığını bildirecektir. tatili olacaldır. 
ı~~~.~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-1 Haydar Bey Vali Mi Oluyor? 
11 [STER /•NAN /•STER /•NA NMA / Söylendiğine göre sabık is-

i tan bul Meb 'usu Haydar Beye bir 

Bakalım 
Mahcup 
Olacak Mı? 

Münakaşa çıkararak kendisine 
•llrüın temin etmiye yeltenen 

'~ sabah gazetesi bugün d~ 
hırşeyler geveliyor. Şunu kat 1 

!e sarih olarak söyliyelim ki 
Abdülhamidin Son Günleri,. tef-

rika h_ı..!k tt. h nıızın her satın aıu a ır, 
akikatin tam kendisidir. Fakat 

htk1~zetede ya7.ılanların sonunu 
k '~oruz. O zaman sadece 
endı k d' · · k · ttı'g~ ı' l\ 1 en ısını te zıp e 

B oktıdarı işaretle iktifa edeceğiz. 
a alını mahcup olacak mı? 

Bir ıabah gazetesi yazıyor: 
••istanbul gazetelerinden birisi soa zaman· 

Jarda Şehir mntebassısı M. Yanserıin beynel
milel şöhretini inkar derecesine varan bazı neşri
yatta bulundu. Bu naşriyat matbuatta çirkin 
akisler uyandırdı ve biitün gazeteler pek haklı 
olarak mezkur neşriyata mukabele ettiler. Ve 
şehrimizin planının da Profesör Yansen gibi bir 
otoriteye tavdii bu menfi neşriyata en beliğ 
bir cevap teşkil etti.... vesaire.,, 

Dün çıkan bir akşam refikimiz yazıyor: 
··Son zamanlarda İstanbul şehrini alakadar 

ve matbuatı işgal tden plin ve sladyom me-

ISTBR iNAN, 

· seleleri hükumetin nazarı dikkatini celbetmi' 
ve Dahiliye Vekaleti tarafından bu hususta 
bazı malümat istenmiştir.,, 

M. Yanscnle görüşen bir muharririmiz de 
lstanbulun p1Anı hak~mda evvelki giin şunları 
yazıyordu: 

"İstanbul planına gelince: M. Y ansen bu 
hususta bir teklif yapıhp yapılmadığını söyle
memiş, teklif edilirse memnuniyetle yapacağını 
kaydettikten sonra ilave etmiştir: 

- Vali Muhiddin Bey buna mütemayil, 
fakat Fen heyeti galiba mu::mzmış. Maamafih 
bunlar hep tahmin.,, 

18.TBR INANMAI 

valilik teklif edilmiştir. Haydar 
Beyin bu teklifi kabul edip etmi
}' eceği henüz belli değildir. 

Stadyom Nerede Kurulacak? 
İdman Cemiyetleri ittifakı Is· 

lanbul Mıntakası bir tebliğ neşre· 
derek F cderasyonun stadyom için 
Yeni bahçeyi tercih ettiğini bil
dirmiştır. 

Tacirler Toplandılar 
Oi.in şehrimizdeki m:ınifotura 

tüccarlara Ticaret odasında tor>la· 
narak Japon dampinginin piya-:.a
daki tesirleri etrnfında gürüş

mü1lerdir. Tncirler lcaç~kçıhk ya
pıldığml da ileri sürmckted!r!\!r. 



4 Sayfa 

Tarihi Fıkra 

Alan Mı 
Veren Mi? 

J 
11 Abdülhamidin ıon gllnlerl,, 

tefrikasında bu şöhretli padişahm 
rüşvet hakkmda bazı miilihazaJar 
yürüttüğünU okudum. Devlet mil
verrihleri, Osmanlı imparatorlu
ğunda ilk rllş.-et alan padiphm 
Üçüncü Murat olduğunu ve onu 
da İsfendiyar oğlu Şemsi Pqamn 
rüşvete alıştırdığını yazarlar. 

Halbuki rüıvetin UçüncO Mu
rattan evvel de cereyan ettiği mu
hakkaktır. Yıldırım Bayazıdm bü
tün Kadıları bir eve doldurup 
yakmak istemesi onların rllşvette 
ifrata varmalaruıdan. ileri gelmiıtl. 
Çandarh oğlu Halil Paşanın bir 
gece ansızın Fatih Sultan Mehmet 
tarafmdan saraya davet olunmasr 
lizerine bir tabak dolusu altın 
alıp çıkması da Padiıahlara rllş· 
vet verilmeıi adetinin eskiliğini 

gösterir. 
Abdlilhamit, nedense bu ha .. 

kikatleri habrlamamıı vo ıadece 
amcası zamanındaki rilşvetleri 
dile dolamışbr. Ya kendi dev• 
rindeki mürteşiler ?.. Ben bunla· 
rın ·ıehinşahı sayılan biri hakkın· 
daki şu fıkrayı y~zacağım: 

Mithat Paşa muhakemesinin 
mürettiplerloden olan meşhur 

Süruri Paıa, zengin bir adamı 
bir dava müoasebetile sıkboğaz 
e.derek beş bin altm rilfvet ver
miye icbar etmişti. Süruri Paıa, 
alacaği rllıvet miktarım bizzat 
tayi~ ve bizzat tahsil ederdi, va
ııta kullanmazdı. Bu adama da 
vereceği parayı elile getirmesini 
tenbih etmişti. 

Zavallı rüşvet mahkumu, meı· 
nı hakkı istihsal için o mObim 
parayı sineye çekmekten başka 

çare bulamadı , paket paket 
banknotlan cebin• koydu, bir 
cuma gilkU Süruri Paşanın .. O 
vakit Efendi idi - konaiJ.na gitti. 

Süruri Ef. misafirlcrile konuşu .. 
yordu. Beş bin liranın getirildiğini 
sezince 6zUr diledi, başka bir 
odaya geçti, rüşvet akçesini birer 
birer sayarak tesellüm etti, ka· 
ıaya koydu, adamcağıza da: 

- Buyurun, bir kahve için. 
Yarın itinizi görürüm, 

Sözlerile iltifatla bulundu Ye 

yanına abp misafirlerin bulunduğu 
odaya götürdü. Herif, beı bin 
liranın acısını hazim için getiri
lecek ıekerli kahveyi beklerken 
Sururi Ef. misafirlere döndü: 

- Sözümüz, dedi, yartm kaldı. 
Ne konuıuyorduk? .. Ha, rüşvet
ten bahsediyorduk. Evet; rüşvet 
menfurdur, mezmumdur. Ahlikan 
makduh olduğu gibi dünyada da 
merduttur. Fakat paranın yüzü 
sıcaktır. Her babayiğit, a1tm yı
ğmma sırtını çeviremez. Bu, üzüm 
salkımmı bulup yememiye, gülU ele 
geçirip koklamamıya benzer, kolay 
kolay yapılır iş değildir. Bina
enaleyh ben, para alanları muur 
görürüm, verenlere kızarım. Rüş
vet veren alçaklar, edebsiz, 
namussuzlar ... 

İki dakika evvel beş bin lira 
rlişvet veren adam, bu mütevali 
küfürler üıerine kıpkırmızı kesi
lerek ve keke1iyerek izin istemişti: 

- Bendenize müsaade, efen
dim. 

Abdülhamit, Sururi Efendiyi 
ve emsalini yakından tanıyordu, 
fakat onları okşıya okşıya iş 

· başmc(a bulunduruyordu!.. 

MElJllLEKET HABERLERİ 

Etin Ucuzlaması için 
Narh Kaldırılacak 

Bir Cinayet Ziraat 
Bankasında 

Müreftede Bir Bakkalı 
Müdürlükler Arasında Yeni Tabanca İle Öldürdüler 

C Ç k• [ihtl• . an e ışme zar]-· 
Can çekişme, ölümle son çarpış• 
madır. Bazan öldüğü saniyeye 
kadar hastat herşeyi anlar ve 
duyar; faka, ekseriya, bakışların 

lamıldamamasından, yiizün çizgi• 
)erindeki durgunluktan, boğazda 

Son günlerin en hararetli hırıltıdan ve söz söyliyememek• 

1 
. d h Miirefte ( HusuJI ) - buraya t b t b" d d " 

mese esı et sattım a i tiklr fzmir, (Hususi) _ Ziraat Ban- en as anın ır şey uyma ıgı"' 
Tayinler yapıldı 

bir saat mesafede bulunan Hora 
yapıhp yapılmadığıdır. O kadar kası muhaıebei umumiye mtıdUrü \ na ve anlamadığına hükmedHit• 

k Ş karyesinde muhacirlerden Adem B kal h 
i ehir Mecliıi blle iki uzun Sait Bey Devlet Bankası İstanbul azı P ve ciğer astabkların"' isminde bir ıahıs ayni köyde d 

celsesini bu işe hasretti. Hattl ıubesi mUdftrlllğünc tayin edil- a can çekişme uzun silrer. Hat .. 
Belediye reisini bile dinled ve miıtir. Sait Beyden inhilal eden bakkal Miyadağlı Mahmut Ah- ta hazan hayat tükenmiş gibi 

b db
. J ı •~ i b l z medi bir alacak meselesinden azı te ır er a mıya karar verdi. mezKÜr vazifeye stan u iraat görünür, nabız durur, yahut hit'" 

Bu tedbirleT alınırken ete narh Bankuı mUdlirü Ahsen Bey, onun dolayı tabanca ile arkasından ıedilmez. Sonra, yavaş yavaf 
konulması da ileri aUrnlmektedir. yerine de !zmir Ziraat Bankası vurarak öldürmftştür. Katil bu cl- nabız tekrar atar, hasta bu uyu .. 
Fakat lzmirden aldığımız bir müdürü İsmail Hakkı Beyin tayin nayetten sonra firar etmiş, nahi- şukluktan kurtulur ve bjrkaç sa• 
telgraf .et meselesinin orada bn

1
.. edilmeleri tekarrllr etmiştir. ye müdürü ve kaza jandarma ku- at, hatta birkaç giln yaşar. 

bütün başka bir mülahaza ile Rüşvet Teklif Etmiş mandam ile jandarmalar tarafın- Etraftakilere taosigeler: ~ 
karşılandığını göstermektedir. fzmir, (Hususi)_ Emlak ıim- dan yapılan ıiddetli takibat ne.. Unutmamalı ki, bütlin görnUŞ .. 
Telgraf ıudur: sarlarından Ferit Efendi isminde ticesinde köye beş ıaat mesafe- lere rağmen, can çekiıen hasta 

İzmir, 15 (Hususi) - Son za· biri hakkında, memurlara rüşvet de ve çok sık bir orman içersin- etrafında söylenen şeylerin heP .. 
manlarda Balık istihsalAb hayli teklif etmek cOrmile tahkikat ya- de yakalanmıştır. Katil cilrmUnU aini işitebilir; hatta göz, burl!fJ 
artmıştır. Buna rağman et flat- pılmaktadır. tamamiJe itiraf etmiştir. ve zaika çok zayıfhyabilir. Bina~ 
]erinde hiçbir deg~ iqiklik yoktur. al h t af d k d" · sa-v K k 1 T 1 1 Bag~ Yeti~tiriliyor en ey e r ın a en ısıne ce 

Etin narba tibi olması buna ayma am ar Op an iSi T ret verici sözlerden başka hiçbit 
ıebep olarak gösteriliyor. Balıkesir vilAyetine tAbi olan Miirefte, (Hususi)- Son yağan ıey konuşulmamah. Eğer hast• 

Alakadarlar fiatlerin ucuzla· kazaların kaymakamları vilayet yağmurlardan sonra bağ yetiştir· terli iıe çok yorgan artmeıneliı 
ması için narhın kaldırılmasını merkezine gelerek Vali Etem mek için füizmalar bazırlanmiya fakat soğuk almasına da mcyclııJ1 
lüzumlu bulmaktadırlar. Beyin riyasetinde toplanmışlar, başlanmışbr. Bu sene, her sene vumemeli. Ağzını ıslak bir btt-' 

B 1 k 
· d S k A kazalannın ihtiyaçlanm tesbit olduğu gibi 200 bin çubuk diki- .. a 1 esır 8 Ure VI etmişlerdir. leceği tahmin edilmektedir. le silmeli ve dudağındaki yapıtı 

Bahkesirde ldmanyurdu spor kan maddelerı·n f aJmasıJJ 
M · tt k ld Talat Behçet ne es 

klübünün avcılar ıubesi ta• emurıye en çı ar1 1 güçleştirmesine mini olmalı. ys• 
rafından büyük bir sürek avı iki gün evvel Adanada Vali.. Bursada Kizll Var pması ümidi varsa bacaklar

1011 

tertip edilmiştir. Avcılar bir gUn nin riyaseti altında toplan VilA· Bursa, ( Hususi) - Burada hardal yakıları koymah ve 1°~~ 
kararlaştırarak hep birlikte ıehre yet inzibat komiıyonu Kadirli ka· kızıl ve tifo hastalığı büklim ıur.. man ruhu şırınga etmeli, fnl<9~ 
iki &aat mesafede bulunan Bey• zası maliye tahsildarlarmdao mlye başlamıştır. Belediye ve doktor ümidi kesmiş bulunuY

0
' 

koz civarındaki köylerde aylana· Sıtkı Efendinin memuriyetten lh· vilayet tarafından IAzımgeleo sa hastayı fuzuli itinalarla rab9t-
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Sigaset Alemi 11 a A. a'I ç 1 BABIBLIB Gönül İşleri 
• 
lktısadi mi, 

A 

Yoksa Maneoı 
Bu/ıran Mı? 

Selim Ragıp 

•Dlhlyam• umumi ma11zara• 
ema bakıldığı zaman insanın cid
di ve samimi bir yese kapılma• 
...... m&mkOn değildir. Buglln, 
bilAistisna blltlln milletleri müte
essir eden bir buhran vardır. 
Dünyanın üçte iki altınına sahip 
olan Amerika bile bu sıkıntının 
tesirinden kendini kurtaramıyor. 
Avrupa milletleri içinde vaıiyeti 
en elverişli görfinen Fransa ise 
mütemıdiyen şikayet içindedir. 

._ ................................................................ f(arilerin 

Japonlar Yeni Bir Taarruza Hazırlanı- Müşkül/erine 
ı J E k• f K J V t H • • 1 Cevaplarım_ 
l yor ar- S 1 spanya ıra J a an aJDJ • lzmirde Halide Hanım 1 

1 J l 1 Nıpıılınııla açık konuıunuL · aDOD ar Eter anlatamıyacağımza hnkme-
Ta derseniz aynlınu. Çilnkll daha 

1 arruza bqlangıçta kuaur g6rmeğe, tartlar 

~ Hazırlanıyorlar koımata b.,ı.y~ ~·~ erkekıe u. 
ı . de ailç ıeçmebibnmız. 

Tien -Tsin 14 - Sabık Çın ir 
imparatorunun meçhul bir ıemte Sultanahmet C.L. Hanıma: 
hareket ettirıldiği zannı kuvvet- Kadın aayıfalarımuın moda 
Iidir. Çinlilerle Japonlar arasınd~ stltunlannda bu gibi ihtlyaçlari 
bü~i\n. ?ece tüf ek ateşi teati tatmin için faydalı yazılar yazı .. 
edılmışlır. . . . . Y?ruz. O ... ütunlan takip edene--

Tokyo 14 - Nııı Nışı gaze- mz gllnlln moda meselelerini ko-
tesine göre ÇinJiler Tsitsikar laylıkla öğrenebilirsiniz. 
Japon konsolosu ile memurlarını af. 
tevkif etmişlerdir. Ayni gazeteye Mea'ut bir lzdivac için en gll-
g6re Çin süvarisi Japonların ıel ve doinı reçete: 
Tahaing'deki mevzilerine hücum Erkek içill Yermek, kadın için 

Parisin maruf tabi<> taciri 
HesseJ ile görüşen bir gazeteci, 
bin hır tecrübe g·eçirmiş bu ih
tiyar san'at adamınm şu dikkate 
ıayan olan sözlerini kaydediyor: 

•Bir ayağım çukuı dadır. 81ından · 
da nekadar yaşlı ve o niıbette i 
tecr6beli bir iman olduğumu 1 
anlıyabilirsiniz. Ben, müddeti ! 
iimrllmde, burfln geçirdiğimiz J 
ıdmıb kadar ciddi 16rünenine ı 
tesadüf etmedim. ., 

lılerimiz y6zde elli elulldi, 
Fakat ben, faaliyetimizin bu 
aiabeti muhafa etmesine de mem
nuniyetle razıyım. 

etmiştir. Bu haber henüz teyit affetmektir. 
edilmemiştir. 

Korkulan Bir Nokta 
Tokyo, 14 - Harbiye Nazın 

Nonni innağı üzerinde iki köp-
rüniin tamir edildiğini, llçüncüsü
ni.ln tamirine de .başlandığını Na· 
zırlar Meclisine bildirmiştir. Çin
liler bunların boı:ulmıyacağını 

ın~ili%ler mildlll m11nl11lerl Atıl lçi11 11/cnrlıa 6ögl• ,.,,,.1ı ' 
sofruıntltı loplanırlor 

İspanya Kıralı 
Vatan 

Dünyanın 
iktisadi 
-Vaziyeti · 

• Bir çok kadınlar, genç plla-
mete çahftıklan için daha lhtipr 
16rlbıllrler. 

af. 
Karilerinizden biri lmr.ule 

mektup glnderen bir pnç im, 
almada bir kara damganın me-.. 
cudiyetinden bahsedi1or. la ha
•uda fikir Yerebilmeldiifmk lçia 
biraz izahat vermelİae illtlJat 
lıiuediyoruz. Çllnki bu lllfllele, 
tellkki meselesidir. BeUd lllia 
bir leke aandığuuz py, kanan• 
da, cemiyetin de cens ~ 
bir harekettir. 

Amerikan zenginleri arbk pi
yuamızclan eksildi. Fakat onların 
yerini yeni bir zümre aldı. Bu 
dmre banker; bor•• aimsan, 
borsa acenteai aibi paranlD ve 
hisse senetlerinin iatikbalinden 
artık ümitlerini kesen, para işlerine 
yakından vakıf kimselerdir. Bunlar, 
kıymetini herzaman muhafaza 
edebilen eski halılar gibi eıki 
llatatlarlD tablolarını topluyorlar. 
Bu suretle hareket ederken kıy
metlerinden ne derece kaybeder
lerse etsinler, bu tabloların her 
halde para kadar kıymetıizlen
miyeceklerini zannediyorlar. Ben, 
onların bu zanmnı ne teyit 
••de tekzip edemem.,, 

ihtiyar tacirin bu sözleri ne 
derin bir yaraya temas ediyor ? 

Umumi buhran hususi darlık .. 
Bunların hepsi gelebilir ve geldik
leri gibi geçebilirler. 

Fakat asıl olan şey, manevi
yat buhramdır ve böyle bir buh
ran geldiği zamandır iri neL:e
mnden korkı.lmalıdır. 

* Bence insanlar, ikhsadf ol-
maktan ziyade mane.t bir buhran 
geçiriyorlar. 

temin ederlerse Japon askerleri· 
geri çek'leceklerdir.1 Şimalden 
gelen haberler vaziyetin vahameti
ni sf5steriyor. Çinlilerin faik bu
lunmasından dolayı Nonni bavali
sindeki Japon kumandanının 
harekete geçmesinden korkuluyor. 

Çinin Yeni Bir Notası 
Cenevre, 14 - Çin bl\kü

meti, M. Briyana cevap vere
rek Japonlann gittikçe artan 
hırıılarımn endişe uyandırdığmı 
Cemiyeti Akvam namına gönderi
lecek müşahitlerin memnuniyetle 
kabul edileceklerini bildirmiştir. 

Vaziyet Vahimleşiyor 
Harbin, 14 - Jeneral Ma.şen 

Çan, Japonların verdikleri ültima-
tom müddeti bitmeden taarruza 
geçtiklerini ve muharebenin akşa-
ma kadar detram ettiğini bildir· 
miştir. Bu ültimatomda Jeneral 
Maşen Çamn istifası, Çin kuvvet
lerinin Hey-Lug ve Tsitsikar vila
yetlerinden çekilme!eri istenmişti. 

Japonlar bu mıntakada taar
ruza hazırlanıyorlar ve Tsitsikari 
çeviriyorlar. 

I
Bu mmtakada Ruslar da müteyakkız
dırlar ve onların da hududu ıeç-

l 
melerl muhtemeldir. 

Japonlaı: onlardan evvevl dav-
ranmak istiyorlar. 
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0 gece yemekten sonra F ah

rettin Bey Ç'!kildi, Narinle beni 

yalnız bırakb. • 
Genç kız bana kilçt\k bll' 

defter gösterdi: 
- Bakınız, dedi ben Lon· 

drada iken bir erkekle ne şartla 
evlenebileceğimi buraya yazmıt
bm. Ben ancak bu şartlan kab~I 
eden bir adamın zevcesi olabili
rim. Merak edeneniz bunları 
size okuyayım. 

- Tabii, dedim, size madem
ki ciddi h ir teklifte bulundum; 
teraitinizi öğrenmek isterim. 

Narin okumıya başladı. Bea 
sonradan bu satırları aynen ken· 
eli def terime not ettiğim içia 

fimdi una okuyabilirim. işte: 
ı - Bence ivlenmeden 

evvel hiçbir erkekle iyice tanış
maya imkin yoktur. lı:diYaç insa
nın huyunu değittirebilir. ister 
istemez, izdivacın ilk seneleri 

, tecrübe ile geçecektir. Kocam 
bu tecrübe devresine razı olma· 
lıdır. 

" 2 - Bu tecrllbeye rağmen, 
ber iki taraf ta, biribirlerine ebe
diyen bağla imiş pbi hareket 
edeceklerdir. 

" 3 - iki taraftaa biri, bu 
ebedi rabıtayı kıracak bir hareket 
yaparsa diğerine b&ylk bir taz
minat vermiye mecbur olmalıdır. 

" 4 - Tecriibe menfi netice-

lenirse iki taraf ta botanmayı 

Haini 
Madrit, 14 - Sabık lapanya 

Karalınm mea'uliyetini teabit et
miye memur komisyon, istişari 

mahiyetteki karannı vermiştir. 

Komisyon, ıabık kırabn vatan 

haini ilin edilmesi, ispanyaya 

ayak basmaktan men'i, idam veya 
miiebbet kllreğe mabk4m edil
mesi ve bOt&n emlikinln musa• 
deresine kanidir. 

Yunan - Bulgar itila~ 
Sofya, 14 - YunanlılarlA 

Bulgarlar arasında mevcut ibtilAf 

halledilmiştir. Bu ihtilAf, Hover 
moratoryomundan evvel, Yuna

nistanın Bulgaristana Yermeyi 

taahhlit ettiği parayı bu mora
toryom miinasebetile vermemeıin

den çıkm şh. 

Nefyedilen Kıbrısh Papazlar 
CebelDttank, 14 - Kıbnatan 

nefyedilen Gç Piskopos Maltadan 

Cebelüttarike getirilmişlerdir. Bu

rada kalacakları zannolunuyor. 

istiyeceklerdir. Üçüncü madedeki 
bata yapılmadığı takdirde, biri
birlerinden dost olarak ayrıla
caklardır. 

Narin bu dördüncü maddeyi 
okuyunca ben dedim ki: 

- Prdon. Anlayamadım. Ma· 
demki ilk seneler tecrilbe devre
aidir; tazminat maddesine ne 16zum 
var? Sonra, bahsedilen bata 
yapılmazsa ayrılmak neden olsun? 

- ffa ... lyi ki sordunuz. Tec
riibe devresinde iiç vaziyet 
olabilir: Ya anlaşma tamdır, aile 
devam eder ; ya iki taraftan biri 
b&yUk bir hata yapar, o vakit 
tazminat vererek aynlar; yahut 
ta hiçbir fena hareket olmaz 
amma tabiatler biribirine uymaz, 
0 yakit dostça ayrılı11ır. Anla• 
duuz mı? 

- Anladım... Anladım... Fa-

kaL .. 
- Fakat?. 
- Kanun, tabiatlerin biribi-

riae uymamuım kabul ebaeL 

Londra 14 - Muhafuaklrlar 
Reiai M. Baldviıı Avam Kamara
sında beyanatta bulunmuş Ye 
fU mnhim sözleri söylemiştir : 

lngiliz lirasına taallik ettiği 
için vaziyetin iyileşmeli dilnyanın 
itimadına, halkın hüsnll niyetine 

hükümetin d~diği bu yolda g5s
tereceği azmOsebata bağhdır. 

Blltçe tevaztın6ntin memlekete 
parasını istikrar ettirmek gibi 
bir vaziyet kazandırdığım söyliyen 
M. Baldvin, albn para için top
lanacağı söylenen konferanslara 
işaret etmiş ve buna taraftar 
olduğunu kaydetmiştir. 

lv(. Baldvin, harp ve tamirat 
borçlara arasında bir fark bu
lunduğunu zannet~ediğini, meY
cut ihtilifların bozu!duğunu her
kesin anladığını söylemif ve 
Fransa ile Almanya arasında bir 
anlaşmayı limit ettiğini bildir
miıtir. 

Fransamn Bütçesi 
Parla 12 - Fransız bGtçCll 

varidab ( 41,037,290,741 ) masraf 
( 40,935,018,566 ) frank olarak 
tesbit edilmiştir. 

- Niçin? 
- Onu vazıı kanuna sorunuz. 

Böyledir. Eğer tabiatleri biri biri
ne uymuyor diye bopnmak mllm
klla olaydı ortayerde aileden 
eser kalmazdı. 

- Fakat ya karı koca hiç 
geçinemiyorlana ? 

- Ha... yani... tiddetli bir 
geçimai.ılild 

- Evet. 
- Ona diyecek yok. Fakat 

blkim yine iki tarafın arasını 
bulmaya çalışır, neticede geçine
miyeceklerine kanaat ederse bo
tanma karan v rir. 

- iyi ya işte ... Benim maksa
dım da kllçllk geçimsizlikler 
dejil •• 

- Peklll devanı ediniz. 
"5 - Bu tecrübe devresi _. 

nasında, iki tarafta biribirine 
itimat etmiye mecbur değildirler. 
Biribirlerine hesap vermiye mec
burdurlar. iki tarafın da nza11 

olmadan hiçbir hareket yapa .. 

Fransa Ve 
Almanya 

Paria, 14 - M. Laval, ffari. 
ciye ve Maliye enc:lmealerlade 
beyanatta bulunurken bilhHıa 
vaziyet hakkında demi§lir ki: 
- "Alman BaşYekiline dedim ki. 

Herhangi bir istikrazdan enel 
bazı meseleler hakkında bir an
laşma temin edelim. Ancak bu 
suretle fikirlere allk6net l'elebllir. 

Fransız efklrı umumiyealne 
bu ıilkfınet gelebilmek için Al
manyanın Leh koridorlanndan 
vPz geçmesi, Avusturya ile ı&m
rü.. birliği yapmam1111, çelik mit
ferlileri nllmayiften nzıeçirmell 
llzımdır. Hulha iki memleket 
aruında bir itilaf hual edilmeai 
l6zumunu s6yledim." 

Başvekil Alman sefirini b bal 
etmif, yanm saat glrlfmlflerdir· 

mazlar. 
" 8 - Tecr&be dMreaiaia 

ıonunda birlbirlerine ya tam 
itimat ederler, ya etmeller. 
Etmezlerse aynbrlar. İtimat eder
lerse artık birbirlerini kontrol 
etmezler. T ecrGbe devrMlaclen 
ıonra kıskançlık yuakbr. 

Narin bu maddeyi okudaktan 
sonra durdu: 

- Bu madde biraz ruhiyat 
kanunlarına mugayir gibi glrtl
nllyor, değil mi? insanın hisleri 
b6yle kanuna, kaideye 11ğmu. 
Fakat bir esas ta lbımdır. 
Onun için bu maddeyi koydt1111. 

- iyi ettiniz. DeYam. 
" 7 - Hangi tarafın tabia

tinde b&yilk bir kuaar varu, o 
noktada, kasarlu taraf lteld ta
rafa tlbi olacakhr. 

Bu maddeyi anlamadım ve 
10rdum: 

-Ne demek o? 



Kari Mektup~ 
•• 

Usküdar 
Semti 
Boşalıyor 

İngiliz Polisi Şaşırdı j Ankaro Mektubu 

Londranın Mümtaz-Ve- Maruf Asil Bir ~;!;,.t; 
Kadım l\~eğer Hırsızmış. Bu Hakikat Buhranı Var 

Talebesinden Birinin İfşaat ·ıe Anlaşıldı ::~:::~oı:::: .. :~~=:;~d:~ı Uzun .zamaudau .beri Üskü
darda ik.amel etmekteNjz. Vcıpur 
icretJerinin 'okluj"u .dolayı sile 

okemşular.HD11.1" bir lasmı Jstanbu
la ıaakletmişkr.dir. Güzd Ü.kü-

darımız böyle gitgide ıboşahaak
tadır. Bunun önüne geçebiJmck 

lçiR 'Şirketten istediğimiz şey sa
~h ve akşam st?F-erlerinöe Avru

pa'da olduğu gibi ame]e için 
1 

tenzı1Atlı vapur işletmesidir. 

iiJskadaı:: Nıır~ltin 

Fakir ÇocUktar ıçin 

Himayei IF:ffal Cemiyeti, son 
yeni teşeöbfts ve faaliyetler ve 

Cemiyete 'karşı glSsterilen alaka
yı fU satırlarla izah etme'ktedir : 

Kı, hulül ederek sayfiyede 
ilmmet eclen zevatın · staabulda 

evlerine avdet ettikleri ve Bay
ramlar da yaklqtığı için Himayei 

Etfal Cemiyeti lstanbul Merkezi 
yeni faaliyetlere başlamııtır. 

Mnhtcr.em Hanım ıve ıBey.efen
clilerin aenderdcnberi \Cemiyete 

7-ırtık1arı muavenet ve göster-
4ilderi ıtefkatin daima müteşek
lriri olan Heyeti Merkeziye iane 
cemetmek maksadile 27 Teşrini
aani Cuma gfinü akşamı Maksim 
Barda bir Tedansan yapacaktır. 

Her sene lıtapbulıın en parlak 
mUsamereai olan ve bütün ,şehri

mizin kibar ve asil ailelerini top
lıyan Balosunu da 14 K6uunsaai 

1.932 tarihinde verecektir. Bumm 
isin seneleraenberi me4k1lr eay

.ret ve mesailerini adeta Cemiye
te vakfe~ olu Hanım ve Be
ıliendile.ri l&zımgelen tertibatı 
yapmak lizere T.okatbyan Oteli 
aloıılanna davet edecektir. 

Bu işle Sadiye Halil, FIUrrem 
Hasan Tahsin Ranrm, TeVfik A-
mir, T eVfik 'Beyefendiler meşgul 
olmaktadırlar. 

Ötedenberi fakir çocuklara ve 
.kimsesiz Johwıa annelere çama

... 'Ve yatak v.e kundak takımı 
·1ızar ve tevzi eden Anneler Bir-

Jiiini de fazla faaliyete sevk 

maksadile 16 Teşrinisani 1931 

ıtarihinde iç.timaa davet etmiştir. 
Bu işle de Anneler Birltği Reisi 

Lamia Refik, azasından Refika 

~i Behçet Hanımlarla Cemiyet 

&eis Vekili Raşit: Beyefendi 
-u:ul olıuyorlaı-.. 

Kalp1eii şefkat ve merhamet 
ıilo1u olan Hanım ve Beyefendi

Jerden bu içtimaları ,şereflendire
celrlerioi ve muavenet ouyura

caklarmı tabii addeden Heyeti 
Merkeziyeainin bu arzusana ga
setenıiz de .iştirak eder. 

lUUtn 1kramiyeleri Verifiynr 
F.atih Askerlik Şubesi !Riya

.anclea: 

J - 14-11-'931 'Cumartesi gil· 

nünden itibaren tntün ikramiyesi 

her gün sabahtan a'kşama 'kadar 
FatTh MalmüdürlUjünCle devam 
edecektir. 

2 - Al~kadaranın yedlerirule
ki sıra numu.aaı ve vesaiki re .. 

-~ Fatih MalmüdürlüğUne 
müracatleri ilin olunur. 

Bu anlatacağmı 
vak'a İngilterede ce
l'eyan.eden ve herkesi 
hayrete düşüren günün 

en mühim ve esrar
engız vak'alanndan 
biridir. 

Yağmurlu bir gün
de ( jessie - Fitzge -
rald ) isminde gayet 

şık giyinmiş, güıel ve zar'f bir 
kadın alışveriş etmek maksadile 
dükkanlardan birine gir.er... Öte
yeberiye göz attıİ t an sonra he
men yanıbaşında birçok şemsiye· 
ler görür... Kimsenin kendi H 
meşgul olmadığına kanaat getir
ilikten sonra engüzel şemsiyeler· 
den birini yakalıyarak kapı dışa
rı fırlar. Yüz adım kadar gitme
den mağazanın uşaklarınd<ln biri 
arkasından yetişir "Jessie Fitzge
rald,, .derhal geri dönerek büyük 
bir masumiyetle çantasından çı
kardığı yilz lirayı kasaya vere
rek dalgınlığının mazur görül
mesini rica eder. Mağaza sahibi 
bu hareketin hakikaten bir dal
gınlık neticesi olduğuna kanidir. 
Çünkü kadın giyinişi, yürüyiışii 
velhasıl herlıalile asil, temiz ve 
zengin bir aileden olduğunu is
pat etmektedir. Halbuki bu pır
lantalar içinde par.lıyan ve her
kese emniyet telHn eden bu ka
dın mesbur bir hırsızdan başka 

birşey değildir. Daima isim de
ğişlirerek, şehir, şehir dolaşarak 
milyonlar çalan bu kadın ayni 
zamanda san'atinin hocasıdır. Yüz
lerce genç kıza hırsızlık san'atini 
talim ehnektedir. Bu kızlara 
kendini çok sevdirmiştir. On beş
ten yirmiye kadar bütün hırsızlık 
şekillerinin nevilerini öğretmek 
için dershaneler açmıştır. 

Birinci smrftaki kızlara mağa
lardan... diilCkanlardan ne gibi 
şeylerin ne gibi usüfterle çalına

bileceğini, ikinci üçüncü sınıflar
da yolda giden zengin adam)a
nn nasıl keşfolunacaklarını ve 
çantalannın ne suretle aşırrlabile
ceğini, dördiincü sınıfta ise polis 
hafiyelerini tanımak yolunu... po
lisleri kandırmak usulünü, diğer 
.:sanıflaraa ise mücevherci dük
kanlarından mücevherlerin .a§&rıl
ma tarzını ve htrsıhğın her nevini 
JSpetil'.cli. 

Bu kadının bir insan gibi 
teibiye edilmiş bW köp~i vardı 
.ki bu k6peğe de lursızltk etme
nm yollarlııı ~ehaitti. Ek11eriya 
ıaahibiDe ırefakat ~~ yardım e*r
di. "Jessie Fitzgerald,, ın °Sily 

1 r;;. ,., "" ni§ebirde de genç kız bubraDI 

i
~' ~t. var1 Gerçi Avrupada ve Amerl-

~ ' ... ~ kada aa koca buhranı varmış. 
:-~~'ı G k 1 l enç ızlar e'lf emiyor annıf, 

lk ... J i "'.), ' ~ 1 k . b l u" t ı ıJ~..t ev enme içın in türü çare-
.ı. ı;-,~ t ~. r 'L. • ~ Jere baş vuruyorlarmış. IS&D"' 
':" f~~ ,,,..~.. b 1 d 1 d d 
~~~~r~ ·1 

1
. ~. u ve Ana o ı a a yaYaf 

~ ·: , . ~ jlı ~ .. yavaş koca buhranı hissedilmiye 
j ... _ ,,, başlanmış. Bütün dünyada v• 

t.,. -~ . Türkiyedeki bu kız bolluğuna 

Colly,, isminde mağrur bir tale· 
besi ,•ardı. Bu kız herkesten ze
ki clduğuna inamrdı. Bunun için 
hcrşeyi hocasından daha iyi bil
d ' ğioe kaniydi 

Bir gün kıskançlık ve ihtir:asla 
polislere mektebin yerini., talebe
lerin kimler olduğunu "Jessie 
Fitzge.r.a1d,, ın bütün SftTUlı anlattı. 
Bu boıboğaz kız sayesinde İqgil
tere polisi karşısında aciz kaldığı 
kör düği.imü çözüvermişti. 

"Jessie Fitzgerald,, bu meş
hur hırsız 1ngiJterenin en gllzel 
ve ayni zamanda zengin kadınla-

rından biri olan herkesin sevgı
sini ve hürmetini kazanmış bulu
nan "Lady Gordon,, du. 

Bu kadının köşkü, İngilterenin 
en muazzam köşklerinden biri 
idi . 

Polisler "Lady Gordon,, u ya
kalamak ıçm köşke gittikleri 
zaman gftze1 kadını bulamamıt1ar, 
evde bulunan altı hizmetçiden, 
katipten ve bahÇ.ıvandan da onun 
nereye gittiğini öğrenememişlerdi. 
Şimdi İngiliz polisi bu meşhur 
hırsız kadının nerede bulunduğu-
nu araşttrmakla meşguldUr. 

~~--~--------···----------~~~ Arebistanda Neler Oluyor? 

Suriyede Tramvay grevi 
Nihayet Buldu 

Şam, ( Hususi ) - Halkın 
Tramvay ve Elektrik şirketi 
aleyhine a~tığı boykot ve sililısı:ı 
mukavemet, yedi ay devam 
ettikten sonra halkJn arzularının 
tamamen şirket tarafından kabul 
edilmesi suretife dftn nihayet 
bulm~, tehir yedi ayltk zulmet
ten ilk defa diin gece kurtmmuş 
ve tranıvaylar i~Jemiye başlamlflır. 
Halk mümeuilleri ile şirket ara
ıaıoda (21) maddelik bir mukaYelıe 
imza edikniştlr. Bu nıukaveleyıe 
göre şirket tramvay batının geç
.tiği ıbütün yolları yeni.den yapa
cak, gece ve .gündüz tarifelerini 
kaldıracak, talebe iç.in yüzde ıelli 
tenzilat o/&pacak . 

Şirket her seneniu kanununu-
evvel, kinunusani, tubat ve mar.t 
ay'larıacla ıabahJarı saat sekize 
kadar yüzde elli tenzilitla sabah 
postaları yapacak. Şirket, maki
ne kudretini ( l l O) voltu (220) 
volta çıkardığı içio en-elce buna 
göre alıom&J olan motör, .makine, 
limba R Ya~ tuaıİD 
edecektir. 

Ayrıca bütün tevakkuf .ma· 
hallerinde intizar sa lonları yapıla
cak, boykot müddetince tahad<lüs 
eden zarar ve ziyandan dolayı 
da halktan bir şey istenilmiye· 
cektir. Blltün bunlardan ba~ka 
şirket tramvay ve elektrik ~şle
riode :Yerli amele istihdamına 
mecbur -olacakbr. 

;Hicazda f etsiz Telgraf 
Cidde, (Hususi) - Hicaz hü

kumetinin muhtelif mıntakalarda 
tesisine başladığı telsiz telgraf 
istasyonlarından (Beride) ve (Elih
sa) şehirlerindeki merkezler bit
miş ve muhabereye başlanmıştır. 
Hicaz telsiz idaresi bu ıki mer· 
kezden dahil ve hariç için -telsiz 
telgraf kabulüne başlandıgım 
ilan etmiştir. 

Kıbrısa SilAh Mı Kaçırılıyor ? 
Berut, (Hususi) - Ali Komi

serlik Emniyeti Um-.111iye Mü
dür"Wü Suriye ve Lübnaodaki silib 
tüccarlarmı ehemmiyetli bir su· 

rağmen Ankaranın Y enişeh· 
rinde bir genç kız nedreti 
var f İktısattaki "Birşeyin kıYJDetİ 
nedreti i]e mütenasiptir!,, kai8etl 
burada da cari olduğundan, e• 
nişehirin birkaç genç kızı layik 
oldukları muhabbet ve alakanın 

kat kat fazlasile çerçevelenmif
Jerdir. ilk bakışta göze çarpan 
bu gayritabiilik şu ıekilde izah 
edilebilir : 

Yenişehir beş alta sene içinde 
tamamile yeniden kurulmuş bir 
şehirdir. 

Bir tesadüf eseri olarak de
miyelim de, Ankaramn hususi 
vaziyeti icabı Yenişehir sakiole
rinin kısmı azamı yeni evliler.den 
ibarettir. BugUn eskiden e.vlenmif 
yetişmiş çocuklara malik aileler 
pek azdır. Vetişmiş çocuğu dlan 
ailelerin kızları da hemen hemen 
evlenmişlerdir. Yeni evlilerin 
çocuklara çok küçüktör. ıBu iti
barla hakiki bir genç kız buhranı 
vardır. :Bugün en cotkun dewe
aini hissettiğimiz bu buhran da 
diğer emsali gibi daimi değildir. 
~ en~ehir sakinleri buhr:anıll 

önüne geçmek için lazım geleD 
tedbirleri alm19lardır. Hatta il~ 
ride bir fa-zla istibaal buhranının 
vücudu bile pek mebtemeldir. 

Çüoki : Y enişehirde yeni evli• 
ler memleketin umumt sevlye9İ 
nazarı itibara alınırsa refah için
dedirler. Çocuk yetiştirmek için 
mali vaziyetleri çok müsaittir• 
Aileler arasında adeta bir çocuk 
sevgisi ve modası da vardır. Het 
ailenin vasati üç çocuğu bulun
duğuna göre bugü:ı Yenişehirde 
bir çocuk kalabalığı vardır. Br 
gfüı memede, mürebbi kucağıncı. 
ve ilk mektep sıralarında yetiJell 
hu çocuk kalabalığı on on bet 
sene sonra Y enişehirde ge.n.çlik 
kütltsini teşkil edecektir. 

Binaenaleyh atiye emin nr 
.zarlarla bakarak şöyle bir talr 
mininde bulunursak hata etaJI 
olmayız: 

On beş sene ıonra Y enite'" 
birde boş bir arsa kalmıyacak• 
bu boşlukları modren evler dol
durmuş olacaktır. Caddelerİll 
kaldırımları yapılacak, ~kasyalal 
büyüyecek, 'her tarafa gölge ,... 
lacaklardır. 

Ayni .zamanaa ıen, · şakralı 
bir genç kız nesli ile ıporcu ~ 
sıhhatli bir genç adam kütletl 
her tarafı kaplıyacaktır. f:latti 
bu tahminleri daha ileriye götiif .. 
mele bile mümkündür. 

'Sahalıattin Reşit / 

rette kontrol etm~e başlarnı,,tı"· 
Ayrıca sabillere de .kontrol koll"' 
mufhır. İngilizler bur.alard•0 

J(ıbrıa •sİlerine silib kaçırılchi' 
kanaatindedirler. 



l.asanlar dDnyaya ıefdikleri 
laman elleri ..,.. J1.19•Pk. " 

ldlpıfdür. Yat • 2
• ·~ ~ 

miar sıı"bi eli• tle ........... 
tirir. fnaamn el ile dijer azarı 
_...ncla muhakkak Wr teTUiin 
- bcmeyit .anlar. Çocukluk 
.ı.rini atlatan • • mlerin elleri 
p baau- ya çevik, yalıut ta 
manevi bir kudreti işaret edici 
elur. Bu ellerde para.aklar uzun 
ye ince boyda, parmakların uçları 

ise yuvarlak, yahut la murabba 
tekJindedir. 

Parmaklar muhakkak uzun ve 
ince olmazlar. Bazı kimselerde 
loa ve tıknazcadır. 

Bu şekilde elleri olan insan
ların dimağlannın ve cümlei asa
Liyelerinin inkişafı diğer insanlara 
nazaran daha fevkalidediw. Y u
bndaki resimde giwdüğiiDDz 
silti ince bir deri ile örtfilmOt 
llZllD parmallb eller san'ate iati
Uda Uuı kim•e!eriıı elleridir. Bu 
el uhiplerinde bedeni inkifaf 
zayıftır. Bu sibi ellere sahip 
._ eı)ııekler Te lıadmlu bedeni 
ilf.len i&aprl•. 

Yeıina ..ki derin dilfinıce
.. k•I .... Çok nazik ye lw-
- ohılar. Sdnab ve meşaldr.te 
tahammülleri yoktur. Felaeli Ye 

edebi münallllplara bayılırlar. 

Bu eJJere Alıip oran kimseler 
tlimağlarile çalqacak olurlarsa 
mu.Taff akiyetleri o nisbette fazla• 
tLr. Bu insanlar iyi bir artist, 

hl yük 1ıair edip. ta• hk felsefeci .• 
H•rm.... Ve boca elnuya um
:r.ettirlıer. 

K111adada KomUnisılik 
Ottava, 14 - Sekil U.Gaist 

iden pyrikanunl IUfttt• eemi· 
Jel teşkil ettiklerioden teeıim 
edilmişlerdir. Kamda bilrineti, 
-llnistliği kanun harfe~ . nın 
.... tir. Mazn..&arı• yedili ~e
flra biti iki sene hapse ınh•um 
.. ttur. Batvekil istirahat et· 
... üzere CenuW f r••Y• 
... ket etmiıtir. 

Bir Tayyara Kazası 
Kop 14' - Bir tayyar• Go,. 

... lıarfezine dlfllllt• dört kiti 
•&ttlr. 

Noel Mtlklfalı 
Benin, 1-4 - Nobel kimya 

"'lrlfatı klmiirl •ayi laaline 
l_lllirnıiye ç•mıt elan p,.,_ar 
~erik Berjin. " amOBJ•k 
terin.&dd tetkikatite maruf Şarl 

-aka ve · e ktir. 

omanlarm T esirile Bir Masal Ahdüllıamitlin 
Taşıdığı Elmasın 

Hayab YaşıyanKızmAkıbetİMeş'um Hikayesi 

Ar.rie LoıılMI F•rıı-' 
•Marie Louise Fouquet,,Fran

ıada en çok nazarı dikkati cel
beden klylü lmlanlaa birMlr. 
Buna sebep herkemtea bmfb •ir 
tarıda ıiJimnesiclir. Maplo • er
kek gibi saçlanm katüea hu 
loz, ekseriya bafUI& erkek pp
kası kpyar... Elbiselerinin de lle
me• lıtemea erkekten farlD ,.k
tw ... -Marie Louise,, yi dostları 

erkek kız diye çağırırlar. Bu kı

zın ayni zamanda beynelmilel bir 
kıymeti vardır. TercUme ettiği 

bir roman sayesinde başka mem

leket kadinlanaın ve erkeklerinin 
eevgiaiai kazanaıı!}hr. 

K~ bir kiyceğiztle cle;an, 
ı.sit bir kay aitelinia kızı olan 
11Merie Loafse,. ~eklaı NynİIMle 

Fran•ada yapmıya ve SortJoa 
dariilfDnununda tahıilini ikmale 

muvaffak olmuıtur. S. lmaıiızuı 
yegine iddiası erkekfert. hclmlar 
arasında müsavat kabul etmesidir. 
Onun nazarında bir kadın da hiı 
erkek kadar zeki, cesur. kabili
yetlidir. Yine bir kadın da erfcelt 
gibi istediğini aever •~ arkasın

dan kotabilir. Bundan başka bu 
kızda hastalık haline ıelmit bu 
tabiat vardır. O, daima roman 
kahramanları gibi yaşamayı-. on
ı.r ıibi mevmeyi... onlar gibi bir 

u 1at yapmayı beai•se•İftİ•· 

Mektepte iken "Pierre" iemin
de bir çocukla tanqan bu kaa 
" Pieır• ., i fiddede ıe\'İJor. 

11.n. a.•-~ leldi/i ..,,..,,.. 1ıaı-- luwlini öld.,....,. 

....... " ~ ıaa..• ...... 
Mil w ailı• 9'11 ı'w. AJM 
zamuda .-Wsı ve çalaşknlıj1 
ila ta F'f to,.etli aiiheum.
lerdea biridir· 0 

Louise ,. Pierre 
ıa•iai we kim ofduğmtu belli 
etmedert _... btr mldcfet .mp. 
yorfar. Hem Brfe bir awk 
YllflJ'Gi ..... ; tipin Hllb O in ia ola. 
........ .pı.r gibi ehamnl 

Ye esranngiz. 
Bir gDll Pierre renç av,Uisime 

izdiva~ eteeleriai tekli diyor. 
"Louiı,, bu talebi deaW r ...... 
diyor. Çillldt o izdi.aç ..&illce 
atk• bikcıeii• k•idir. Aııka 

ile lılçlJir raman evlenmek niye• ... •·ı••· z...llı ..... 

•Leiase,, llİlt ilimin kı11 ol ...... a. 
lirenip rfa IPt ka,de bd D 

ve yumurta aatmakla g.._ 
aımesinin yanma ıfdiyor. 

Anne, hu ull zade geneilt lı
zile izcmaç etmeıille çok sedd-
yor. Şllpheıiz .ki muvafakat etlfor. 
Şehre dönilp dojru "LouiHn im 
haberi mDjdlemlye lı0f11Y•••• 
11Louise,, oda kap111m ıiJitli,_... 
masanın ghünden sim llfl11 
mmı bir hançer çılranyor ft 88\'

glHaine kendini &ldürecefini lly
lllyor .. Biçare Piun: diz çalljw ... 
yalvarıyor •.. 

Fakat bir tirli hançeri elin
den alamıyor... •l.oaise,, ehde 
hufuan hançeri blbine apbya• 
rak mqhur bir roman kahramut 
gibi inanılaauyack hir mlfMlcl• 
kaiılar içinde hyata sazı.w 
yumuyor, poı.ı.r ... .,, ... Plerre
yi ydaltyard malzlremeye ftft.. 
yorlar. 

• ıuitt - •••.•• , __ 
clawwn ilk safhasa hu ay www H 

tla ••th1acaktJr. ----
Berlinde Bir 
Sahtekarlık 

... 14-s.Wl Rm .... 
ratorluk mulıııfu :ıahitleriadu 
Kont Aleksaadr Ne!idof alııle 
para çıkarma• titlımetilıı, t....._ 
amftUI. 

• ad.m, bna Alınan m ... 
welerilMlea milğm para aı.., 
ıonra yapacağa ip mukabil IJlılt. 

ia ... parallın lllllte ı.w U
olerak iade etmir ft ftrilen izi ,.......... 

"Ne. - Yorlr,, tehrillin kibar 
muhitinde Ye İf adamlan melaa-
filinde "Wuıtingtoz Poat,, ruet .. 
linia ..... .W,..u Ma.,a 
"lılmc '• 1,. - --- .,... 
ne açbğı aynlma davaaı biiylk 

bir alika uyanclırmıtbr. 
Yirmi ıeaedeaberi M. "Mac 

Leane,, uvcelile IAkin lHr aile 
laayatı Y•1orlanıı1- 8a müddet 
................... cWr. 

llillilı •••·•• ·~ .._._ lıir - enel _. 
... .... ı.o..,, f 300,•) 
clolmı -Hop.,, '8••iladeld ....... 
olan cllbıyada bliylk bir elmaa 
ubn almqbr. 

ima saha aldaldan birka9 
... IOllra Wr ot.mobil kazem 
da en k&çiik oğlunu kaybemlt •• 

Ollllm--.. M..,a •Mac Leme" 
ve zeycesi ar ... cla mate..li 
Mr ""'-pmamazhk ft cllriml bir 
lfıtillf bqta•ıı ve mtlttefiba 
ayalmıya brar •ermitl• . 

& aynim& daYamntla "Hepe" 
olmuı b&Jlk Wr maua teeldl 
eclealıriiw. " Hopa " .._.. 111 

ltıllf •i•llt ..... rap -v1--,.. 
parlak lıir tqtır. Ba elmu 
kimin eline ıeçmİf ... felllıetile 
ıehep olmaştW". 

Eneli hu mahut elmas ltir 
Hinf malnuhmun •1 gödne 
a•k.,..bn111 " Tavendeı ,, isminde 
lür WMli elmw çalmıt ve on 
d&dl\ncü ( Loiua xtv) ye hediye 
etmif. Tam bir .... , ltu em.. 
a l •• 'I' h ıf 11 allıııi·ıle kal-. •ı .. oa.ıe.abi(ı.11 
Dl) lanl&ntl• ar... L Is• 
llari·Aatıwanete •..u,. ..e iz. 

- 11.n- Antutnetin id---. 
.._ "IO.a -.'um elma ertallaa 
..,.. 1 

Çok IOar& Abclttl .. midin ell
ne geçtiif anhltıfdı. th111Wln 
hal'inclen aonra itb1ıatçdar -r1ope,. 
elma11nı Pariate mezatta utbr
mıılar. Bir lapanyol prensi labll 
alımı. Fal1:at az sonra denizde 
l»oplmuı& 

Elmasua Madam. "Mac Leaa•• 
dan evveUQ u.lıiLi Lord Hopela 
"May joc.. isminde maruf bir 
dama.le e.vlcamiı. D&illn ıeceal 
d.nslk ltıla ile kaçmq ve p.,C. 
pn. bir ba.Jattan ama feci Wr 
aurelte 6lmtlf. L,.t (Hope}Je ila
fetea (Hope) elmas denilen b• 
kaymetli. taş. limde Amerikada 
m.ihim bir da,•an111 mcqa ..,.. 
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Maamafih tereddütten kurtula
mıyorlardı, Gülsümü yüzlistO 
bırakmak haysiyetlerine dokunu
yordu. Hızır aleyhisselamdan ken .. 
dilerine intikal eden bir vedia gibi 
aziz gördükleri bu çocuğu, evine 
ve babasına teslim etmedikleri tak
dirde kutsiyetpenahın gazabına 
uğrıyacaklarını sanıyorlardı. 

Onlar, bu karışık tasavvurlar 
Ye tebassüsler içinde bocalarken 
Bostancıbaıı bir iki adım daha 
attı: 

- Beri gel Ahmet, dedi, 
,Uzünü göreyim r 

Kabadayı Sipahi, hiddetten 
kızıl kan kesilen gözlerani hünkar 
kölesinin çehresine dikti: 

- Er yüzüne hasret çekiyor
duk! içine baygmhk gelmene 
bak. Doya, doya bakf 

Bostancıbaşı, ummadığı bu 
tahkir üzerine tehevvüre kapıldı: 

- Edepli ol babisl· dedi - Ben, 
fU yere yıkıp ta tuzlamasını yap
bğın heriflere benzemem, dilini 
koparır alnına yapıştırırım. 

Sipahi) Ahmet, oğultuya ben
&İyen bir kahkaha bıraktı: 

- Lokman hekimi de blı:e l>u 
öğüdü vermişti, edebi edebsiz
lerden öğreniniz. Sana bakıp o 
6ğüdü habrlıyorum. 

Sarayağasının tahammülü artık 
tükenmişti. Haylı yüksek rütbeli 
insanlara bile el, etek öptilrmiye 
alışan bu çalımlı adam bir mey-
hane hovardasının hakaretine 
boyun eğemezdi. Binaenaleyh 
ağır bir küfür savurarak saldırdı, 
Sipahi Abmedi sillelemek istedi, 
fakat havaya kalkan el, yine 
havada kaldı ve mütehevvir saray
lının yUzµ mosmor kesildi. Çünki 
Ahmet, onun bileğini çelik bir 
mengeneye koymuştu ve istihza 
ile karışık bir ciddiyetle kendisini 
terbiyeye davet ediyordu: 

- Beni ıindana koyabilirsin, 
elinden gelirse boğdurursun. La
kin· silleliyemezıin. Anladın mı 
devletli? 

Bostaocıbaşmın acıklı vaziyeti, • 
meyhane eşiğinde mutacassıt bu
lunan Sipahi 'cethi.da Y erile 
Yeniçeri çorbacısını harekete 
getirdi. iki askeri amir, telaşsız 
adımlarla içeriye girdi ve kethüda 
Yeri emir verdi: 

- Yoldaş. elini çek! 
Ve ıonra 3ostancıbafıya 

d&ndü: 
- Siz de kerem edin. Yersiz 

celilanmayı geri koyun Sipab 
takımı hoyrat olur! 

Bu söz, Sipabt Abmedin eli ve 
dili kadar saray .tğasını incitmişti, 
ilkin ağız açıp bir icelime söyli
yemiyordu. An' eneye hürmetsizlik 
ettiğini, usul haricine çıktığım 

anlamıştı. Hovarda Abmede el 
kaldırmakla Sipab Ketbuda yeri
ni de kızdırmış oluyordu. Çünki 
onlar, adeta müştererek yanak 
sahibi askerlerdi. Birine vurulan 
ıille, hepsinin yüzünde iz bıra· 
kırdı. Bu hakikati unutmak, işte 
böyle feci neticeler verirdi. 

Beşeri tesanüt denilen çok 
makbul ve çok memduh keyfi
etyle zümre gayretkeşliğinin mü-

- Edepli ol lıa& 
nasebeti yoktur. insaniyeti ytıkel
ten tesanüt, benibeşerin teavün 
duygusile müteharrik olmasmdan 
doğar. Hastalara bakmak, alil 
olanları kayırmak, yetimleri siya
net etmek, alelitlak fenalıklar
la mllcadeleye girişmek işte 
o tesanüdün, o teavünün tecel-

llleridir. Bu mubark hareketin 
menıei insaniyettir, hedefi de 
insaniyettir. Cinsiyet, mezhep ve 
ve muhit ayrılığı insaniyetin 
mühtaç olduğu teavün ve tesa
nllt rabıtasını gevşetmez. Haki-

ki bir insan, denize düten bir 
hemnevini kurtarmak için mezhe
bini veya milliyetini sormaz. Bir 
alili çukura düşmekten siyanet 
ederken hüviyet ciizdamm gör
miye kalkışmaz. 

Ziimre gayretkeşliği, ancak 
ve ancak menfeat endişesinden 
tevellüt eder, onda insani müla
hazaların yeri yoktur ve hedefi 
dardır, mahduttur. Ayni züm· 
reden olanlar Kendi varlıkla· 
rını, kendi kazançlarını koru
mak için biribirlerile alakadat' 
olurlar. Ferdi menfaat kaygusila 

zümrevi bir tesanüt yaşahrtar. 
Yeniçerilerin, Sipahilerin o müt
hiş kaynaşmaları , bir kili 
halinde yaşamaları iyi ve fena 
günlerde yekdiğerini korumaları 

hep menfaat mülahazasından ileri 

geliyordu. Binaenaleyh Sipahi 
kethilda yerinin Bostancıbaşıya 

huşunet ve onun da bu huşunete 
karşı tahammül göstermesinde 
fevkaladelik yoktu. Her ıkisi de 
gayet tabii hareket ettiklerine 
kani bulunuyorlardı. 

bu zarureti anladı, saray ağalığı 
haysiyetini kurtarmak vecibesini de 
hatırladı. işittiği sözleri unulmufr 
kolunun acısınıda hazmetmiı 
gGriindii. Sipahi ketbUda yerine 
ve Y eniçerJ çorbacısına hoYarda· 
lan gösterdi: 

- Bu yuJsuzlari alın, zindanh 
kulleye göturUn! 

Ahmet, kendi Amirine doğru 
yürüdü: 

- Emir senindir, dedi, diler
ıen ı:indaoa, dilersen mezara 
giderim, fakat imin olurıa anla· 
mak isterim : suçum ne ? 

Sipah Kethüda yeri1 bostancı· 
başıya döndii · 

- Yoldaş haklıdır. Cezaya 
rıza verirken suçunu da 6ğren
melidit. Liitfedin, günahmı söy• 
leyin ! 

(Arkaa; nr) 

Bugün akaşam 
j Saat 15.30 da 
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Bugün 

MELEK sinemasmda 

Müşkül itiraf 
Herkesin göreceği ... 
Bu müessir film .. 
JEAN PERiER ve 

COLETTE DARFEUİL 
tarafından temıll edUen Franıııtı 

ı8ı:lü bir ~erdir 

btveten . MICKEY MOUSE C Blaıbo ı 

Bunula beraber meybanene 
uzun müddet süklüm ptikiüm 
durulamazdı. Bir şeyler söylemek, 
bir ıeyler yapmak lazımdı. Bu 
vazife, mevki itibarile, Bostancı· 

baııya düşüyordu. Öbörleri ancak 
k d

• · d ı mektepte ve Paramount Jurnal. 
en ısıne yar ım edebilirlerdi. Ağa, J W••••••••••••• .. 

H,.\ YA TINI KAZAN 
VİCTOR BOUCHER DOLLY DAVIS 

tarafından temsil ediler: bu Fransız eser baştan başa eğlencelidir 
Sahnelerin mkişafı çok muvaffak olmuş ve mizanseni 

~ 

EL HAMRA 
L l 1 

Her güP 

smemas 
A N 

• her seansta 

salonunu lebalep dolduran 
H A R V E Y 'in 

ANDRE ROANNE ve ARMAND BERNARD 
ile beraber temsil t-ttiği şayanı hayret 

AŞKA TÖVBE 
• Fransızca sözlü ve şarkıl~ filmindeki muvaffakiyetleridir. 4 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf lf 'lf. 

Size Tabiatinizi Souligelim ... 
N. M. S. HANIM: ( F otoğra

fının dercini istemiyor ) Asabi, 
hırçın ve alıngandır. Sebepli 
ıebepsiı gücenir, güler ağlar. 
Kararlarına sık sık tebdil eder. 
Cömerttir. Talep edilen iyilikleri 
diriğ etmez. Başkalarının elem 
ve kederlerile alakadar olur. 

• 
A. SAiT BEY:. (Fotoğrafının 

dercini istemiyor) Gürültülü cazip 

bir bayatı sever, şöhret ve ikba
le zaafı vardır, her işte baş ola
rak bulunmak ister. Yüzüne gü
lenlere, izzeti nefsini okşayanlara 

karşı menfaatlerini açık bulundu
rur. Tenkit ve tahakküme ta
hammül edemez. 

• 
GALİP BEY. Azimkar ve 

müteşebbistir. 
Menfaatlerine 
uygun gelmi
yen tekliflere 
rağbet etmez. 
iddiayı sever 
·re fikirlerinin 
kabul edilme
sini ister. İt· 
lerinde acele
yi ihtiyar eder. 

Şıklığı ve tam lelebbüsü ihmal 
etmes. 

• 
HASAN RIFAT BEY: (Fo· 

toğrafının dercini istemiyor) Has

sas ve zekidir. Şöhret ve ikbali 
sever, bu yold tanınmak ister, 
cazip ve tantanalı bir hayattan 

hazzeder. Şeref ve izzeti nefsini 
hertürlü varlığın fevkinde tutar. 

• 
MEHMET ALI BEY: Girgin 

EKREM BEY : Hassas ve na· 
rindir. Gürül
tücü ve kav· 
gack olmak is
temez, t~blike, 
zarar ve mes
uliyelten müç
teniptir. Y o
rucu ve mUca
deleyi davet 

eden iş le re 

rağ"bet etmez. 
Temizliği ve inl . .ı nı sever. 

M. RECEP BEY: (S) (Fotoğ
rafının dercini istemiyor) Hiddetli 
ve şiddetlidir. icraatında kat'iyet 
vardır. Nazariyattan hoşlanmaz. 

Çalıştırmasını bilir. Bir işte baş 
olarak çahşmakta muvaffak olur. 

• KADIKÖYÜNDE HASAN 
R E M Z İ B E Y : Fotoğrafınızda 
simamz pek belli olmuyor, tahlile 
esas olacak vuzuhlanndan mah
rumdur. Bir diğerini r6nderiniz 
efendim. 

• CAZiBE HANIM : F ototrafı· 
nız evvelce tahlil edila;nif ve ga· 
zetede intişar etmittir. Mektubu
nuzu gönderdiğiniz tarihten aoo
rakı nüshalan tetkik ediniz efen· 
dim. 

• • ALI MACIT EFENDi: Mu-
fassal tahliller yapmıya sfttunu
muz müsait değildir. Hangi sual· 
lere cevap almak istiıorsanız 

onları bildiriniz, merakmıu tat
mine çalışalıoı efendim. 

• MARANGOZ İL YA Efendi: 
Fotoğrafınız zuhur etmemiştir. 
T ahlillerimizin şans ile alakası 
da yoktur. Yalnız simamzın ifade 
ettiği mana hakkında bir fikir 
edinmek isterseniz fotoğrafınızı 
gönderiniz efendim. 

ve milteşeb
bistir. Sayıt .. 
mak ister, ken-
dini küçük dü- r---T-A-H--LIL_K_U_P_O_N_U_-. 
şürecek hare
ketlerden, baş· 
kalanna min
net etmekten 
çekinir. Saka
cı, neşe ve 
eğlenceyi ih
mal etmez. 

..... 
M. VASFI BEY: (Fotoğrefı

nm dercini istemiyor) Atılgan ve 

ataklar. Çabuk parlar ve söner, 
konuşurken acul olur ve el ha· 
rekAtile sözlerine iştirak eder. 
Parayı israfla sarfa mütemayildir. 

Deli dolu hareketlerile kendini 
sevdirir ve muhit ,,e muhatabını 
sıkmaz 

• GÜZiDE HANIM : ,. otoğrafı· 
nız bugüne kadar intişar edenler 
meyanında değilse sıra bekle· 
mektedir Bir müddet daha bek
leyiniz Aksi takdirde zayi olması 
ihtimaline binaen bir diğerini 
gönderiniz efendim 

il 
ŞAD AN EFENDi: Fotoğraf 

tahlillerinin istikbalden haber 
vermekle bir alakası yoktur. Ve 
böyle bir iddiaya inanmamanızı 

evvela biz tavsiye ederiz. F otoğ· 
raf ızın tecrübeli bir nazardan 
ifade ettiği manayı öğrenmek 

isterseniz retüşsüz tabii bir fo
toğrafınızı gönderiniz efendim. 

TahlU kuponu 16 
numaruı. 

lıml, meılek .. ,. 
aan'atl? 

Hanrl ıuallero cenp 
almak tıtiyor ? 

Fotojuh lntı,ar •de· 
c:ek mi f 
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ARK YILDIZ 
Holivuta Nasıl K t aç ı m ••• 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

• 
Diş TabibiRifatBeyin Bir Bıçak istemesi 

----- 9 - YAZAN: Selma Z. 
Sizin, o geceyi nasıl geçirdiği

nizi biliyorum. Fakat ben, saba
ha kadar hiç uyumadım. 

sun size doktor Bey. Değme 
babayiğitin tahammül edemiyece

ği bu zalimane kararı kabul et
tiniz ve aramızdaki hududu teca
vüı. el mediniz ... 

Abdülhamidi Kuşkulandırmıştı 
----'------ - --

Bu Bıçakla Bir Kilit Açılacağını Anlayınca Tavrı Değişti 
NAKJLI: z JY A ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 

- 141-
17 Kanunsan! 329 

Rifat Bey, odadan içeri girer 
girmez, Abdillhamit, hemen elini 

vaziyet alarak ecza dolabma 
baktı. Ve sonra: 

- Haaaa... Onu bana geti
riniz bakayım.. O, benim san'a
timdır. Dedi. 

uzattı: ı 
- Hay Allah razı olsun.. Bu 

gece hepimiz de rahat bir uyku ~ 

Şöhreddin ağa, ec:ıa dolabını 
getirip önündeki masanın üstilne 

koydu. Bu, şık, zarif, üstündeki 
mail kapağı sürgnJü bir dolapb. 

uyuduk. 

Dedi. İstitraden ıunu aöyJiye
yim ki dl\n, kadınefendi, dişle-

rinden çok mustaripti. Gece ka~ 
t'iyyen uyumadığı gibi Abdülha-

mit te aabaha kadar onun ya
nından ayrılmamıştı. Dün, bir 

aralık Rifat Bey geldi dişine ilAç 
koydu ve kadınefendi de bu 

İçinde, diş tedavisi için IAzım olan 
bemevi ilaç bulunuyordu. 

Abdülhamit kilidi, dikkatle 
muayene ettikten sonra: 

- Olmaz.. Bu kilit açılmaz. 
Bunlar, Amerikadaki (Recister, 

Limitet, Kem bel) fabriasının ma· 
mulatındandır. Bunlara ne alet 

uyar, ne de başka anahtar. Bu 
kilidi kırmak ta günahtır. Hem geceyi ıstırap.sız geçirdi. Buoun 

için, derhal Rifat Beye teşekkür 
etmekte Abdülhamit haklı idi. Ahmet Rıza B-39 

dolabı bozarsınız, hem de böyle 
baş~a kilit bulamazsınız. Şimdi 

Rifat B. Abdülhamide lciz.ım
gelen cevapları verdikten sonra, 
Kadınefendinin otorduğu şezlon
ga yürüdü. Şezlongun bir kısmı, her 

ıamanki gibi bir paravanla kapa
tılmıştı. Rifat B. Kadmefendi ile 

meşgul oJurken, Abdülhamit te, 
Rifat Beye refakat ederek gelen 

muhafız Vasıf Beyle lakırdıya 
daldı. 

EvvelA söze, havadan başladı: 
- Burası, pek soğuk.. Sanki 

kutuplarda oturuyoruz. Ben, ro

manları ve bilhassa seyahatna
meleri pek . severim. Bazan ka

dınların yanında oturduğum za
man da roman okutur, dinlerim. 

Kutup seyahatlerinde (Nansen)in 
vakayiini pek iyi bilirim. Bunları 

okuturken bizim kadınların da 
aklmda kalmış. Şimdi biribirimizle 

(Kutuplarda oturuyoruz) diye latife 
ediyoruz. Zaten İstanbulun hava

sı, böyledir. Burada kendini çok 
iyi mubafaza etmek ister ... Ah Se-

lanik, ah .. Oradan çok memnundum. 
Allah bilir, bazı defa düşündü
ğüm zaman göz yaşları döküro-

rum. Bir kerre, o güıel memle
keti kaybettik. Bu, umumi bir 

kederdir. Bundan başka, oradan 
ayrıldığımız için ben şahsen de 

müteessifim... Sel~niği birkaç 
cihetten severim. Evvela orada 
bir medeniyet vardı. Akşamları 
Pencerenin önüne oturup gelen, 
geçenleri seyir ile meşgul olur
dum. Herkes, kemali edep ve 
ln~izam ile gezintisini yapar?•· 
Sonra, havası mutedil idi. Benım 
ayaklaramda romatizma vardır. 
Halbuki Selanikte bulunduğum 
hıüddetçe ondan mustarip olma
dım. Salisen manzarası da gayet 
latif idi. Benim, eh, şöyle böyle 
biraz da res.samhğını vardır. Bir
kaç defa oraların resmini yap
~lk istedim. Fakat, pozisyon 
ıyj gelmiyordu. Bir fotoğraf ol
~:ıYdı, evve!a fotoğrafla alıp bi· 
~haı·a kağıda nakle tmek ko]ay 

o.urdu. Fakat o da yoktu. Bu
nun · · 
ı:n ıçın yapamadım. Gurup za-
anında oranm ne güzel man-

zarası vardır. Atem içinde 

ilemler açılır.. sahralar, ovalar, 
peyda olurdu. Sonra manzara 

birdenbire değişir, bu sefer de 

yeniden bir takım güzellikler 
meydana çıkardı. Gurup, tam bir 

saat sürerdi. Ben, her akşam 

gurupu seyrederdim. insan bir 

şair olup orada şiir ya7.mahdır ... 
Hasılı Selanik pek güzeldi. Otuz 
üç sene devlet hizmetinde yorul

duktan sonra orada pek müsteri
hane yaşıyordum. Arasıra elişle-

rile de meşgul oluyordum. Bazan 
sizlerle de görüşmek fırsatmı bu-

luyordum. Bu, benim için pek 
güzel bir yaşayıştı. 

Bu esnada diş tabibi Rifat 
Bey, Şöhreddin Ağadan bir bıçak 
istedi. Abdülhamit, hemen sözü 
bırakarak derhal başını çevirdi, 

sert, endişeli bir tavır ile sordu : 

- Bıçağı ne yapacak ? ... 

Rifat Bey, birdenbire kızara
rak bizzat cevap verdi : 

-Eczahanenin anahtarmı unut
muşum efendimiz. Biçakla kili
di açacağım. 

Rifat bey, hem bunu söylü
yor, hem de önünde duran kü
çük, portatif bir ameriken ecza 
dolabını gösteriyordu. 

Abdülhamit, müsterih bir 

~ - - ' " .. ~. ·.;: 

size lazım olan ilacı yazınız da, 
çabucacık dışarıdan, bir eczahane
den yaptırsın, getirsinler. 

Rifat Bey, tabii muvafakat 
etti. Hemen bir reçete yazdı. 
Şöhreddin Ağa ile gönderdi. 

(Arkası var) ............................................................... 
C Güniin Takvimi 

BUGÜN - 15 teşrinisani 931, 
Pazar, Rumi 2 teşrinisani 1347, 
4 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,47 Batışı 
16,52 

NAMAZ VAKİTLERİ - Sa~ 
hah 4,58, öğle 11,59, ikindi 14,36, 

akşam 16,52, yatsı 18,27. 
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EMNiYET KASALARI iCAR~ 

Ertesi günii eczanede enjek
siyon için kolumu açarken, size 

kararımı anladıyordum: 

- Düşündüm.. Bütün gece 

düşündüm ve karar verdim 

doktor. Sizinle Parise kadar da 

beraber geliyorum. Fakat duru

nuz.. ElJcriniz çok fena titriyor. 
Muhakl<ak iğneyi yanhş bir 

yerime batıracaksımı. Hem 
de, artık bu enjeksiyon oyununa 

lüzum yok zannederim. 

Derken, siz helecandan titri

yordunuz .. ve gözlerinizde minnet 

ve şükranın en genit manası 

seçiliyordu. 

• 
Bir hafta sonra, (Pake) kum-

panyasının (Suvira) vapuru rtb-

tımdaıı hareket ederken güverte

nin gizli bir köşesinde iki yolcu 

vardı ki, bunlar ayrı ayrı hisler 

ve ümitlerle İstanbula veda edi

yorlarc.h. Bunun biri sizdiniz .. 

Öteki de, ben... Siz, bana malik 

olduğunuzdan, ben de gayeme 

doğru ilk adımı atmıya muvaffak 
olduğumdan dolayı, ikimiz de 
ayn ayrı memnunduk. 

Size karşı, iki şartım vardı. 

Biri, benim sizinle beraber Parise 

giltiğime hiç.. amma hiçbir 

kimse vakıf o!mıyacaktı. Beni 

arıyacaklar, bulamıyacaklar ve 

nihayet hakkımda birçok dedi 
kodulardan sonra adımı unutacak
Jardı. En çok, intihar ettiğime 

zahip olacaklardı. Nitekim, bazı 

arkadaşlarıma da bu zehabı ver
miştim. Maamafih, antrparantez 

olarak şunu söyliyeyim ki bu 

büyük ketumiyetten sevgili arka

daşım (Nihal) müstesna idi. Doğ
rusu, onun kulağına hafifçe çıt

latmaktan nefsimi menedemedim. 

Siz isterseniz buna, (biraz kadın-
lık) deyiniz... ' 

Sizinle ikinci şartim da, ha
yatımız meşru bir neticeye bağ
lanmcıya kadar aramızdaki çizgi-

yi bir milimetre bile tecavüz 
etmemekti. Filvaki bu, feci bir 

zulüm oluyordu. Fakat aşkol-

················--···················-······················· 
Kabile ler 

Staj İçin Yeni Bir Tali
matname Yapıldı 

Kabile mektebinden çıkan 
ebelerin staj görmeleri için ya

pılan talimatname mucibince bun
ların muhtelif hastanelerde 

altaıer ay çalışmalar. lazımdır. 
Halbuki mektepten çıkan tale

benin adedi faziad11. Staj için 
ayrılan yerlerin adedi ise pek 

azdır. Bunun için talebeye sitaj 
sırası gelmiyor. Bu mahzuru orta-

dan kaldırmak ve diğer t llebeye 
de ıtaj mUddeti temin için be-

lediye yeni bir sitaj talimatnamesi 
hazırlamaktadır. Bu talimatna-

meye göre meseli ( 20 ) doğum 
gören ebeler mümarese kazanmış 
ve stajlarını bitirmiş addedile

cek ve yerlerine başkaları alı· 
nacakhr. 

Şu satırları yazarken kahka

halarla gülüyordum. Haydi sebe

bini söyliyeyim de fU acı daki
luılannızda biraz da siz. gülünüz .. 

Bilınem, pasaport meselesini ha

tırladınız mı? ... Tamam bir hafta, 

kafamzı patlattığınız halde, bir 

tür!ii çaresini bulup ta bana bir 

pasaport tedarik edememişHniz. 

Halbuki, ben sizin muayenehane~ 
niıdcki Romanyalı kızla uyuşarak 

onun pasaportunu çarçabuk ele 

geçirmiş ve zavalh ( Selma ) cığı 

bir anda ( Silva ) yapıvermiştim. 

Size bunu tepşir ettiğim zaman 

ellerime kapanarak; 

- Yaşa Selma •• Kadm zeka

sınm pek yüksek olduğunu bir 

daha ispat ettin. Tevekkeli (kadı~ 

nın fendi, erkeği yendi ) deme
mışler . .• 

Dıye hayret ve heyecan için
de kalmıştm .•• 

(Arka.ı var) 

Denizde 
Korkunç 
Bir Macera 

Berut ( Hususi ) - Burada 
bulanan İngiliz kuvvetleri irtibat 
zabiti M. Davides ile Kuk şir· 
keti mümessili M. Antuvan üç 
gün evvel hususi bir motörle de
niz geııintisine çıkmışlardrr. 

Yanlar1Dda refıkaları ve bazı 
misafir Madamlar da vardı. Bir 

iki saatlik bir gezintiden sonra 
döneceklerdi. 

Gece polisler Gümrük daire
sinin önünde, üzerinde ingiliı 

bayrağı bulunan bir otomobilin 
sahipsiz olarak durduğunu gör

dUler. Tahkik edilince iş nnla
şıldı. 

Bunlar denize açtlınca hava 
birdenbire bozulmuş, motör sa
hile dönememiştir. fngiliz konso
losu her tarafa telgraflar çek erek 
kaybolan motörün aranmasını 
emretmiştir. 

Nihayet üç gün dalgalar 
içinde kalan motörüo, binbir 
sergüzeştten sonra Kıbrısta bir 
limana iltica ettiği öğrenilmiştir. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavi· 

hanesi. Karaköy büyük mahallebici 
yanında 34 
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Faciası Bu Sütunda Hergün 
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Yaya Kaldırımının 
Nagihan iki El Silih 

Arşidük Dimdik 

Sol Tarafından Enver Bey lmııt- Haydarpaşa bir 111 •• kurmak istediğini •• 
yolunda, vaktini geçirmek ıçın onunla evlendiği takdirde, bab-

patla dı Fakat bir Hintli tairin ıon eserini oku- ti~a~ ve mes'ut olacağına söyle-
• yordu. mıttir. 

D d 
Bir cümle g6züne dikkatle Rezan Hanım, elindeki ıam-uruyo r U çarptı. Tekrar okudu. panya kadehini bırakarak kah-
Bu cümle: "Aşk kederi doğu- kaha ile : 

Belediye dairesine gelinmiştir. 
Belediye tarafından istikbal. Hid
detten sararan prens azametle 
bağırıyor : Demek burada insanı 
bombalarla kabul ederler. Kimse 
cevap vermiyor. 

Fena halde korkmut olan 
belediye reisi sabırsızlıkla bek
lenen bir nutuk irat ediyor. 
Arşidük buna cevap vermek için 
sözt: başladığı zaman sesinin tit
rediğini farkediyor ve sesine 
metanet vermek için gayret sar
fediyor. Haremi, rical haremlerini 
k abul ediyor. 

İkisi de büyük birşey olarak 
b ekledikleri, hakikatte bir kasaba 
hayatı damgasını taşıyan bu sah
nenin gülünçlüğünü iyice fark 
etm·yorlar mı? Birkaç halı atı
Jarak olsun biraz resmiyet veril
memiş olan bu basık tavanlı 

evde şu iki maskara nutkun tea
tisi için mi hayatlarını nasılsa 
kurtarabildikleri bir tehlikeye 
arıetmişlerdir. ? 

Çıkılıyor. Halk daha şiddetli 
alkışlar yap·r::ı aktadır. 

Kont Harrah valiye hayretle 
soruyor: 

- Asaletmaabın muhafaza11 
için asker getirtmediniz mi? 

Bu sual karşısanda yaralanan 
Vali: 

- Kont, Saray-Boınaya katiller
le dolmuı mu farzediyorsunuz? 
Suretinde mukabele ediyor. 

Sararmış ve kendini zorla tut· 
makta bulunmuş olan arşidtık 
programı değiştirerek mecruhu 
hapishanede ziyaret için yalnız 
gitmek istiyor. Bu ıırada haremi 
de hükümet konağına gidecektir; 
k~lluk yemeği orada yenecektir. 

Fakat, hayır, kadın refakat 
içi11 israr ediyor, arşidük te 
işaretl e muvafakat ediyor. ihti
yaten ayrı bir yol tutmasına ka
rar veriliyor. Kont Harrah daha 
iyi bir şeye muvaffak olamadı
ğın fan arabanm solunda, arşi
dük tarafında bulunmak istiyor. 
Fakat arşidük hiddetle : 

- Böyle bir divanelik yap· 
mayın ız! diyor ve dört araba 
evvelce olduğu gibi yola düzülü
yor, şu fark ile ki bu defa daha 
hızh gidilmektedir. 

Ahali safları daha ziyade ke· 
safet peyda etmiştir, daha ziyade 
heycıınlıdır, zivyo! sesleri az uyu
ka çıkıyor. Bir koca karı .. nazdar!,, 
diye bağırdı zamandır ki Sofinin 
sararmış dudakları gülüyor. Bi
rinci programa dahil olan Fran
suva·Jozef caddesinin başlangı
cında. yine polisin hiçbir mn
daha 1 esi olmaks :ıın halk araba
lara serbest bir geçit bırakmışb. 
Meşum bir hata neticesi olarak 
ilk araba bu caddeye girdi. Bu 
manevraya kapılan ikinci araba 
onu takip etti. Fakat bütün 
mes'uliyetler kendilerine müte
veccih bulunan ve müstahkar 

• bir surette cevap vermek ısra
rında kalmış olan vali Potiorek 
ıoföre yanaldığım ve rıhtımı ta-

kıp etmeıini söy
lüyor; şoför yavaı 
lıyarak arabasın 
ıağ yaya kal 
dırımına yaklaş· 
tırıyor. Bu andı . 
sokağın bu saj 
tarafından nagl~ 
han iki el sillh bo
şanıyor . Kimse 
vurulmuı görlln
mUyor. Saray -
Bosnanın katil
lerle dolu oldu
ğunu pek geç 
anlayan vali 
hemen kalkıp 
ş o f ö r e g e r i l e
mesi ve di
ğer bir köprüden 
geçmesi emrını 
veriyor. Bu ma
nevre esnasında 

rur. Atkı olmıyon insan kederden - Enver Bey, siz çok sevimli, 
ınahfuzdur.,, Enver Bey bir llhze ciddi, faal ve namuslu bir genç-
J(>yle düşündn : siniz. Sizinle hiçbir kadm bed-

- Nekadar doğru f baht olamaz. Fakat sizinle ev-

Kitabı kapadı, vagonun pen- lenemem. 
ceresinden, gözünden miitemadi- Bu sözlere Enver hayret et-
yen uzaklqan manzaraya bakı- mitti. Kadının ağzından baloda 
yordu. Dört ay evvel nekadar fazla birşey alamamışb. 
mes'uttu, ne zevkli bir hayata Aradan zaman geçti. Bir gün 
girmişti. Y qamak onun için bir sualine cevap olarak, Rezan 
eğlence idi. Hanım ilk ve son nişanlısı qkı-

nın ebedi ve kendisinden başka 
Şimdi bedbaht, usanmış hiç-

bir şeyden zevk duymaz bir hale hiçbir kadın sevmediğine yemin 
düşmüştü. Niçin? Avukatlık vesi- etmeıine rağmen, nişanlısının 
kasını aldıktan sonra, kısa bir barlarda dolaştığım ogrenmiş, 
zaman Baro Reisinin yanında staj arkadaşından alay ettiğini duy-

muş. Ondan sonra kendisi de 
yapmışh, sonra da kendi başına 
avukatlık yapıyordu. evleıımemiye yemin etmişmiş. 

Bir gün, kabinesine alelade 
bir iş için genç bir kadm geldi. 
Konuşması, hazin edasi ve güzel
liği, Enverin üzerinde tesir 
yapmıştı. Bundan sonraki günler
de birkaç defa Beyoğlunun kibar 
salonlarında, sinemalarda, tiyatro
larda buluştular. 

Kat'i görünen Rezan Hanımın 
bu kararı , Enveri hayattan adeta 
nefret ettirmişti. 

Tren Tuzlaya geliyordu, Enver 
Bey Hint şaıırmın eserindeki 
cümle dimağımı işgal ediyordu. 
Kalbinin çarpıntısını işitiyordu. 

düşes kocasmın 
iistüne yıkılap çö
küyor. Vali karı 
kocanın bir iki 
kelime mırıldan
dıklarını işitiyor. 
Acaba bir hal 

İmparator Fransova jozefin Gğlu Arşidük 
Rodolf ve s&vgilisi Kontes Vetsera 

Nihayet fırsattan istifade ede
rek Enver Bey bir sefaret balo
sunda genç kadına bir kadeh 

Enver hayatının bu kısmını 
düşünmekte iken, birden yere 
çarpıldığını hissetti. Sesler.. Fer
yat edenler .. lmdat istiyenler .. 

izmit - Haydarpaşa treni bir 
oldu mu? diye ancak o zaman 
dütünüyor. 

Arşidük yerinde dik durmak
tadır. Maiyet koıuyor. Daha 
arşidükun vurulduğunun kimse 
farkında değildir. Haremine ge
lince onu korkudan bayılmış 
zannediyorlar. Fakat işte arşidü
kün ağzından kan gelmiye baı-
1.~mış ve sol tarafına devrilmiştir. 
Üniforması açılıyor. Orada, sa
ğında, kam b1şa yollıyan damar
lardan birinden kan boşandığı 
ve yeşil renkteki ceneral yele
ğinin ve arabanın yastıklarının 
kıplcırmızı kesildiği görülüyor. 

Düşes ondan himaye isler 
gibi üzerine dayanmıştır ve hiç
bir yarası göriinmediği halde 
kendine malik değildir. 

Arabalar hükümet konağına 
sürülüyor. Her ikisini şampanya 

şişelerinin soğutulmakta olduğu 

odamn yanındaki odaya götürü
yorl:ır. 

Hekimler kadının karnının alt 
tarafından vurulduğunu, Arşido
kun sabaritten musap olduğunu 
görüyoriar. Papas gelip okuyor 
ve daha sonra Arşivek geliyor, 
bundan bir çeyrek sonra Avus
turya ve Este Artidoku Habsburg 
saltanata veliahti Fransuva - Fer· 
dinant, ve ondan birkaç daki'ka 
evvel de o merdfimgirizin yegl
ne sevdiği kimselere hüsnü ka
bul ettiremediği Hohenberg Dü
şesi Kontes Hotek, ölmüşlerdir. 

Bu iki vücut ıon sözlerini biribi
rine söylemiı olacaklardır; fakat 
bunu kimse anlıyamamıştır. Buna 
bir teeıJsüf eden yoktur; yalnız 

Belveder sarayında çocuklara çok 
ağlamıştır. 

Bununla beraber halk katili 
yakalamadı. Katil süyanür içmiş
se de hemen çıkarmıştır. Bu, 
Sırp mifü.tinden, Avusturya tebe-, 

marşandiz tren ile mfisaade asından, on dokuz yaşlarında or
ta mektep talebesinden biri idi. 
İsmi iki suretle remz taşıyordu. 
Gabriyel Prençip. Gabriyel, mü
beşşir? Neyi bildiriyor? Prençip! 
hangi prensibin, umde-nin mübeş
şeridir? 

şampanya ikram ederek: 

- Buyurun oturalım, 
görüşelim Rezan Hamm, 
bir şey söylemek isterim. 

biraz etmişti. 
Bsa•ı yaralı, kolunda mtıtı.:. size -y ~ 

ağnlar, bütün vücudu ıstırap 

(Arka11 var) 

- Hay, hay!. Görüşelim. 
Enver Bey, gençliğin verdiği 

cesaretle kalbinde Rezan Hamına 
karşı hissettiği bütün aşkı ile 

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 

vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 
kazandırmıı olursunuz 1 

içinde hususi bir imdat trenile 
öbür yaralılarla lstanbulda bir 
hastaneye yatırmışlardı. 

* Hastane kovuşunda Enver 8. 
yatıyordu. iki gün evvelki kazayı 
hatırlıyordu. 

Neden müsademede ölme
mişti? 

Fiyevrin tesiri altında gözleri 
kapalı, Rezanı düşünüyordu. 

Elini bir el tuttu. Gözlerini 
açtı, başı ucunda Rezan : 

- Bu sabah gazeteyi açar
ken, Tuz lada feci bir tren 
kazası gördüm, okudum. Yara
lılarm listesi içinde senin is
mini görünce, deli gibi evden 
çıktım buraya geldim. Enverciğim 
seni seviyorum. Sensiz yaşamak 
benim için artık mümkün değil. 

Gülerek Enver: . 
- Bu kazaya, nekadar 

nettanm RezaÔ Hanım. 
mın-
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Bittabi masrafımız arttı. Her
yeni eşyaya ihtiyaç görünil
yordu. Bu meyanda kapımıza bir 
tane beyaz fil bağlamıya mu-

vaffak olmuştuk. 
Fakat bu tarzı hayata muk-

tazi olan parayı nereden bula
caktık? Raykotta avukatlık eyle
mekliğim tamamen gülünç bir 
şeydi, tahsilim Hindistanda oku-

mu, bir avukatınkinden fazla birşey 
değildi, halbuki onlara nazaran 
on defa fazla para istiyordum. 
Bu ıerait albnda dav~ ba_na 
bırakacak kadar budala hır mut-
teri bulunamazdı. 

Bununla beraber tesadüfen 
bir iki müşteri bul.aydım, acaba 
cehaletime küstahlığı ve sahte
klrlığı illve ederek dilnyaya 
olan borcumu ıiyadeleştirecek mi 
idim, bu da ayn bir metele. .. 

Ban dostlanm muvakkat bir 
uman içim (Bombay)a gitmekli
limi tavsiye ettiler! 

- Orada yüksek mahkemeye 
ahtır, Hint kanunlannı öğrenir ve 
pratik bulur•un dediler. 

Bu tavsiyeyi kabul ederek 
Bombaya gittim. Orada yemeği· 
mi pişirmesi için kendim kadar 
acemi bir ahçı buldum. Bu zat 
Ravishankar adını taşıyan bir 
Brahman idi. Kendisine bir uşak 
değil, bir aile uzvu muamelesi 
yapardım. Evde yıkandığım za
man bana su d6ker, fakat ken
disi kat'iyyen yıkanmazdı. Deh
ıetli pisti. Fakat daha iyi bir 
ahçıyı nereden bulacaktım? 

Bir gUn abçıma sordum: 
- Yemek pişirmesini bilme

diğiniz meydanda, fakat hiç ol
mazsa yevmi ibadeti biliyor mu
sunuz? 

Aşçım şu cevabı verdi: 
- Efendim, benim için yevmi 

ibadet sapan ile kürektir. Ben 
Brahmanlığı bu şekilde anlarım. 
Şimdi sizin merhametiniz sayesin· 
de ıeçiniyorum. Aksihalde zira-

at ile meşpl olacağım. . 
Çaresiz ahçıyı muhafaza ettim. 

O ııralarda işim yokta, işsizlikte 
eanımı sıkıyordu. Mutfak iş~in 
Ylrıamı tiz.erime aldım. Hatta ln
liliz usulünde sebze pişinniye 
çablbm. Bu makıatla bir ocak 
•abn aldım ve Ravishankar an 
Yardımı ile mutfağın idaresini 
deruhte ettim. Şahsen ahçım ile 
karıı karşıya yemek yeme~ten 
Çekinmiyoıdum. Yalnız o, bıraz 
Utangaçtı zaman ile alıştı. Müş
terek ha;ata devam ettik. Yalnız 
0rtada mühim bir mania vardı. 
~avishankar pis kalmıya yemin 
~bniıti. Tabakları yıkamadıktan 
•tntina ediyordu. 

Maamafih (Bombay)da dört 
L~lıut beş aydan fazla kalmak-
gını ınümkrın oJnıadı. Mas-

~afınıı çıkaracak kadar para 

00ıanaınıyordum. Binaena.~ey~ 
di 0~bay)da iş bulmaktan uı;ııı
(R. mı keserek bu şehri terkettiın. 
d' aykot)a geldim ve orada ken~ Arne mahsus bir yazıhane açtım. 
8 ı Çok da muvaffak oldum. 
8 'tbca işim arzuhal yazmaktı. 
): ise hana vasati olarak ayda ~ç 
hu ru~ye getiriyordJ. Maamafıh 

1tı kendi bilğimden ziyade 

1 

Gandt, muafJin w miiritleril• lıasbllıai edigor 
harici yardımlara borçluyum. alakadar edebilecek bütiin İ.f~eri 
Zira ağabeyimin ortağı daimi de ıize göndermeye amadeyım. 
bir müşteri smıhna malikti. Bun· Yalmz eğer ortağıma komisyon 
Jarın arasından mühim davası vermekten içtinap edecek olursa-
olanlan meşhur avukatlara, arzu- nız beni müşkül bir mevkide 
haJ yazdıracak olanları da bana bırakacağınız şüphesizdir. Siz ve 
gönderirdi. ben müşterek bir yazıhaneye 

Ben hayatta hiç kimseye ko- malik olduğumuz için bu yazıha-
misyon vermemeyi bir perensip neye gelecek paradan ben tabi-
olarak kabul etmiş bir adamım. alile istifade edeceğim. Fakat 

Fakat itiraf ederim ki avu- ortağım hissement olamıyacaktır. 
katlığım esnasında bu prensipi Ohalde bir komisyon alması 
pek sıkı olarak tatbik edemedim. tabiidir .. 

Filhakika gerek burada ve Bu muhakemeyi doğru bul-
gerek bu meyanda avukatlar dum. Daha doğrusu prensipimi 
kendilerine iş getiren simsarlara pek sıkı tutmamak için kendi 
yUzdeJik vermek mecburiyetinde kendimi aldattım. Yalnız bu hu-
bulunuyorlardı. Bu noktayı ağa- sust vaziyeti istism.. ederseniz 
beyim ile münakaşa ettik. diğer zamanlarda herhangi bir 

Dedi ki : kimseye, herhangi bir komisyon 
- Bilirsiniz, ben yerli vekil- verdiğimi habrlıyamıyorum. 

lerden birile <ırtağım. Fakat sizi ( Mabadi yarın ) 
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Beylerbeyi Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesi 
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Balida yazılı emlak bedeli peşinen tesviye edilınek üzere bilmü
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ADEMi İKTİDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TİN 

DiKHAi: 

Erkeklerin bütün kudreti şebabe
tini :ade ede& yegane devadır. 
Almany~nm en meşhur. prof:sö~le.ri
nin uzun senelerdenberı dakık ıstıh
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit kaffei emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiycsine 
rica evler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat ~der. Her kutu derununda 
Tür\çe sureti istimali vardır. 

Deposu: İstanbul Bahçekapı No. 
37, .. ZAMAN,, ecza deposudur. 
Başlıca eczanelerde satılır. 

15 Tesrin1sani 1931 Pazar 
lstanbul - [1200 metre, 5 ki

lovat} 6 ile 7 arasında gramofon 
neşriyatı, 7,5 ile 8,5 arasında 

alaturka saz , Makbule Hammm 
iştirakile Kemal Niyazi Bey \ ' C 

arkadaşları. 8,5 tan 9 za kadar 
gramofon, 9 dan 10 na kadar incı· 
saz, 10 dan 10,5 ğa kad~r gramofon, 

Heilsberg - [276 metre, 75 
kilovat ] 19 gramofonda kabare 
hayatı. 20 Dançiğten nakil 20,05 

tarihi t'İmalar serisinden: Xapolyon 
22,30 dans lıa,· aları. 

BrUno - (3111 metre 36 kilo
vat) 19 Bratiı::lavadan nakil, 22 
Prağdan nakil, 22,15 ~1cktu p 
kutusu, 22,50 Prağdan nakil. 

Mühlaker - [ 360 metre, 75 
kilovat } 19,30 cazbant, 20 ( Leo 
Fal) ın Dicgeschiedene frau isimli 
üç perdelik opeteti. 22,40 dans ha
vaları. 

Lembcrg ·- [380 metre ] 6 ki
lovatl 19,30 Katoviçten nakil, 21, 
Varşovadan nakil. 

Bilkreş - !39 l metre, 16 ki· 
lo,at] 19,110 gramofon,20 orkestra 

20,'15 Saksifon, 21,15 orkestre. 
Belgrad - [ 429 metre, 2,5 

kilovat! 19,30 radyo ınusahahesi, 20 
İşçi Kora heyetinin müsamcre~i, 21 
akşam kom•eri, 22,20 gramofon , 

23 A uupada bir gezinti. 
Roma - [441 metre, 75 ki· 

lo,·at) 21 ~arkı konseri, senfoni, 
22,55 son haberler. 

Viyana - [517 metrı• 20 ki
lo'\lat l 19,40 klasjk operalardan 

muhtelif parçalar, Güzel Elena, 
Paris, a~kı, 21 kJavya konseri, 
22,,35 dans ha\ alan. 

Peşte - [550 metre, 2.3 kilo
vat] 19, 10 şen musahabe, 19,50 
Oqıhcus operasından parçalar 
21 ,:30 ~alon orkestrası. 

Varşova - [1411 metre, 158 
kılO\ at J 19,25 gramofon, 19,45 
KatO\ içten nakil, 20,15 konı;;cr, 
2~ dan~ hınaları. 

Berlin - ll635 metre, 75 ki
lovat) 19,~0 Sosyalist nazariyeleri 
hakkında bir konferans, 20 (Strn
au::ı) m ( 1001 gece) isimli opereti , 
temsilden "Onra dans havaları. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon : 2496 

r-
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İstanbul - (1200 metre'.) kilo

vat) 6 ile 7 arasında gramofon ııP~
ri ptJ, 7,5 i]c 8,5 arasında :ıh ı ıırka 

şaz. 8,5 tan 9 a kadar gr<11 ınf'ıın 
9 d:.ın 10 a kadar alaturk.ı ~.ız, 

JOd.ın J0,5ğa kadar gramofon. 
Trieste - (248 metre 12 k ılo

\aq-20.15 radyo gazeteı;İ, gramofon 
2 l "'('nfoni, 22,25 orkestra. 

Heilberg - [276 metrl' lj ki
lo\',1( J 19, htenograf i der 1ı'rİ, 
19,2:; ~1ak~im Gortinin ( lki "t' C· 

seri) i!iiınli eserinden bir pan,,:a 
20,0.) Dauçiğ operasından ıı.ıkl<·n 
Don Paskal opera::;ı. 

Brüno -1341 metre ;-)() J...ilo
vnt) 19,25 (K1imosova) nın '1 \:;ık,, 
isimli Lir perdelik komt'di , 20 
Prağd.ın nakıl, 22,15 mektıı p ku
tu .... u . 

Mühlaker - [ 360 metre' ı .'.> 

kilo\'at\ 19,05 Frankforttan naklen 
lngilizke ders, 19,45 vals haHda
rı, 20,:-30 salon orkestrası, !-Onra 
<lans havaları. 

Bükreş - [394 metre 16 kilı~ 
vali 20,15 salon orkestrası, Bı'c>l

hoycnin 6 numaralı karteni. 
Belgrad - [429 metre 2,5 ki· 

lovalj 20 Milli 5ırp şarkıları. 21 130 
k<'man konseri, 22,25 Çigan or
kt'!ilra~ı. 

Roma - [ 441 metre /j ki
,·olat} l 9,25: radyo gazetesi, gra· 
ınofon, 20,10 Spor haberleri, ga
zdı• k•hcrleri ve moda hafıi-..lcri 

2 J J laik şarkı lan, 22,55 son ha· 
bn l er . 

Prağ - [488 metre 120 kilo· 
val 1 19,40 Arombon konsrri. 20 
Vcrdiniıı e::;erleri. 21 rasct raporu. 
22 -.ou haberler. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
] o, at) ı 9,30 llalıi heyeti: Siiprnno: 
Louiz llc1lcbgruber, Tenur, Pataki 
lla .... n. ~layer, Alt: Olnday, 2:2 ak
ı->aııı 22,15 dan!) havaları. 
" Peşte - l550 metre 23 kilo -
\at) 19, Buranın Çigan orke-.tra ı, 
22, 13 Doktor Tothın Koıı re ·n ns, 
20 J;} opera orkestrasının koıı-.ı·ri. 

Varşova - ( 11111 metn' 15H 
ki lıH nl ) Musikinin başlıca P:sa,..lı 
prcn"ipleri hakkında koııfı·raıı,.., 
20,lS Verdinin Aravyata opera ı, 
gramofon i1e 22,20 Londra ]wkkııı
da bir konferans, 22,50 dan.: lı.na
lrın. 

Berlin - ( 1635 metre 7.) ki-
lmal ) 19,30 Bugünkü Ru .... pılan 
ımıhtclif sahne]cr, 20 Şen dans 
lıa\aları 20,40 Balzakin l\1ira1ay 
Saher unnmh eseri, sonra dans 
"' 
havalan. 

Dikk at: Dercetmekte olduğumuz programlarıo AvrupaJa ait 

l 
olan kıamı va.ati Avrupa 1a11tine göre tanzim edilmiştir. 

İilanbul Ha tine tatbikı için Avrupada saat ( 12) oldutu 
uman l•tanbulda ( 1) e ıelditi fanedilmeUdir. 

SELAniH BARKASI 
Tulı tuihi 1188 

Sermameyesi Tamamen tediye ecHlmiı 
1 

30,000,000 
idare Merkezi: 

Frank 
İSTANBUL 

TÜR Kİ YE' deki Şubeleri: 
GALATA İSTAN8UL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSİN 

YUNANİST AN'daki Şubeleri: 
SELANİK, ATINA , KAV ALA , PİRE 

banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cins nvkit üzerine 

hesap küşııdı. Huıuai kualu icarı. 
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Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta
nen ve fosfat mevcut olup ensicei Üıviye

ye sür'ati temessülü say~si.nde, kansızlığa, 
;ve.reme istidadı o?anlara ve bilhassa emra-

zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı 
şif iyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirall nafı· 
ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za-

yıf, sıraca veya kemik hastalıkJarma müp
tela çocuklar az zaman zarfında diş çıka-

rırlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 

Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui 

istimal eyJiyenJere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, hazmi 

teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah-
eder. Bez, evraın, cedir, çocukların yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin
ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi taba
!>ette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem

leketimizin etibbasının raporlarını kazan

mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. De

posu: Hasan ecza d~t'.Josudur. Eczacılara 
v:e toptancılara büyük tenzilat. 

Doktor ALI V AHiT 

Y LDIZ 
ÇOCUK UNU 

. . . 
~., ~"' • -~ı ' .. • 

Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramive 1,000,000 
1 • 400,000 
ı 

" 
200,000 

1 
" 

150,000 
1 n 100,000 
1 ,, 40,000 
1 

" 
30,000 

1 .. 20,000 
1 

" 
15,000 

100 Mlikifat ( 1,000 ) 100,000 
100 

" 
( 1,000 100,000 

100 ,, ( 1,000 ) ı00,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 

5 İkramiye ( 10.000) 50,000 
5 ,, ( 8,000 ) 40,000 
6 ,, ( 5,000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) 45,000 

60 ,, { 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 'l00,000 
.:i,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

3,340,000-L 

KOLAYLIKLA~· • 

ALMANCA Ö C REN M E 'USU l Ü 
Maarif Vekaletinin 8 • 1 931 Tarilı Ve 78S Nu.n;ırah Kararile Gazi Mualllnı 

Mektebi, ve Bütün Llaelerle Orta Mekteplerimiz.:ı Kabul Olunmuştur. 193113'2 

Ders Saneıi Rosmt Kitap Listesinin U üncii sayfasında ilin olunm.ıkt.ldır. 

Müellifleri : 

H. SANDER TAHSİN ABDİ 

~]manca. Fransızca ve Edebiyat 

Muallimi 

hmir Liaeıi ve 0.-ta Mektebi Almanca 

Muallinıl 

1 inci Kısmı 
2 ıncı Kı<ı.mı 

:~ üncü Kısmı 

:~ kıst"ll bir yerde 

40 Kr. 
50 " 

1 i 
70 " 

150 " 

\ yni ~ I rtodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
MualliıJı Hekb 'ri 160 

" olmakla benbcr Muallim B. lere 
ücretsiz verilir. 

lkinci Tabı adedi: 21,000 Hü Ül b• l 
Bıısıldığı ye satıldığ'ı yer Sn a la Matbaası - ISTANBUL. 

Fikriye Hanım 
Cumarte•I, pazartc•I• oraT:?nmba giinli 

akşamları MULEN RUJ'da icrayı 

----- tag-anoi ederler. -----

Karadeniz Ereğliıi icra memurlu

ğundan: Halide Hanıma olan 3500 

lira borcundan dolayı 138 numaralı 

çamlt kömür madeni ocağındaki hiHe· 

•tnden fen raporuna göre beher 
sehmi 500 lira klyoıetli Seniye aanı· 

mın açık artttrmaya konulan bet 

hissesi icra kanununun 123 üncü 

maddesi mucibine~ beher sehmi l60 

liradan alacaklısı Halide Hanım be

rinde bırakılarak borçtan 800 lira11 
mahsup ve bakiye 2700 lira için de 

tamamlama haczine karar verilerek 
14 kanunuevvel 931 tarihine mÜ&a• 

dif pazartesi günü saat 16 ya kadar 
mütebaki hissesinden kezalik bet 

ıchmi açık arttırmaya konulmuş ol
makla taliplerin yüzde yedi nisbe-

tinde pey akçesini hamilen Ereğli 

icra daireı;ine müracaatları ve arttır· 

ma şartnamesinin l-12-931 tarihin· 
den itibaren herke• tarafından görü· 

lebilece~i il.in olunur. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERiRiY AT1 
MUALLİMLE RI N DEN 

Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Bab ali caddesi 
vill\ yet karş:sı 15 N o. 

Muayeneh :rn~ 
ikametgahı: 

fehıi..ıa lst.ııı">.&l 2l'B 
,, .. 2136 

Bilahare pişman olmanıza meydan 
vermeyiniz ! 

Bugünlerde yapacağtmz en iyi fey vakit kaybetmeksizin lstanbulda 
Eminöoünde Valide Ham ittisalinde 4 No. 

KADER (VENTURA) GİŞESİNi 
ziyaretle büyük ikramiyesi 1,000,000 lira olan tayyare piyan-

gosunun Y J L 8 A Ş 1 
keşidesi için bir bilet almanızdır. 

keşidenin pek büyük ve zengin olan ikramiyelerini 
nazarı itibara alarak biletini almak üzere istical etmelidir. 
Binaenleyh biletler tükenmeden evvel sizi saadete götürecek 
biletinizi tedarik ediniz. Zira bu müstesna keşideye iştirak etme~ 

mekten mütevllit tef'ssüflere meydan vermeyiniz . 

~ultanharnanıında Yerli Mallar 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali büi.ün işle
rini deruhde eder . 

1 . Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 

konturatlan eder. 

VAPU 
SEYRİ SEF AIN 

Merkez acentasıı Galatada Köpr\lba,ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mllbilrdan:adohan 2.. 2740 

PIRE - ISKENDERİYE POST ASI 
( E G E ) l 7 Teşrinisani Salı 

ı O da Galata rıhbmından kalkar. 

TRABZON POST ASI 
(İNEBOLU) vapuru 16 Teşrini· 

ıani Pazartesi 17 de Sirkeci nh· 
tımından hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ayancak, Samsun, Ün· 
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Rize, Mapavriye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Tireboluya da 
uğrıyacaktır. 

15 teşrinisani Pazartesi Bandır
ma postası yapılmıyacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARİ 

KARADENtz POSTASI 

SAMSUN 
v~u;:ni16 Pazartesi 
glinü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle (Zonguldak, İne .. 
bolu • Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Pazar iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

VATAN 
IZMIR POSTASI v 8 ç b 

T~Ps~n~ 1 arşam a ~ S A A D E T gUnfi akşamı Sirkeciden ha• 
~..... vapuru her Pazar· reketle (Zonguldak, İnebolu, 
tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha· Samsun, Ordu Giresun, Tra~ 
reketle Gelibolu, Çanakkale ve -ıoo, SUrmene ve Rizeye gide-
İzmire azimet ve Çanakkaleye cektir. 
ugrayarak avdet edecektir. Fazla tafsilAt için Sirkect 

Yoku bileti vapurda da verilir. Yelkenci hanındaki acentalt-
Adres: Yemişte Tavilzade bira· ğına müracaatTeL 21515. 
derler. Telefon: fst. 2210 

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

San'atkarane yazılar, resimler 
ve tezyinat.. Kristal, cam, saç ve 

bez üzerine her renk ve f aldız ile 
levhalar, reklamlar, afişler yapılır. 

lstanbul Ankara caddesi No.53 

DAVET - f'armakolok tale

be birliği senelik kongresini eski 

Türk Ocağında pazartesi saat 

16 da aktedeceğindeo azanın 

teşrifleri rica olunur. 

./'ÜKÜFS: 
IT~İYA-rl 
TABIATIN MOMESSILIOlff 

. ·ııd' 
-Yüksek zevklere kış ıçı 

baharı yaşatır. 

•tib" 
ZAYİ - 1 temmuzdan 1 i' 

ren mühürüm zayidir. Kiı:JJ5~. 
borcum 

yoktur. 

h "l<ıv olmadığından u 

1 

= 

• 


