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Meclis; Bııgün açılıyor 

e, Mecli e Hangi 
ları Bek ·ye iliriz"l, 

eb'us ar Tenkit\ 
HazırlanıyorJarmışı 

Bir Kısım Müsatkil 
Rekoı .. unu Kırmıya 

' 

l 

Gazi Haı.rellerl kürsüde, mutat nutuklarını okuyorlar 
Ankara, ( Husuıl - Mecliı 

Buglln açılıyor. Bu sene çıka• 
cak knnunlar v yapıl calc işler 
hakkında geçen a neyi göz önün
de tutarak kıy tnrikilc şimdi
den bazı tahm · nlerde bulunmak 

kabildir: 
Bu sene m z kere edilece t 

k nun t yihası m yanında icra ve 

ıfl ı Kanunu tndil b, Hukuk 
Fak"lte i mezunlarının avukat.Jik 
st jı ın alh ay tenzili 1 yibası, 
Yeni l\' Kanu u, Teşvıki Sanayi 
Kanunu tadilatı Ceza Kanunu 
tadilata ve Mühendis Odaları 
Kanun IAyih ının bulunacağı 
tahmin d dedir. Geçen 

1 Devnmı 3 ürıcü sayfada ] 
+c::.::===-~--~~.:__ 

. . . . d 'in sabah Haqdarpaşa garında 
Mısa/ırlerımız 1 

Evvelki gün Ankarada Tilrk-
. · tem· 

Rus Do tluk muahedesının 1 • 

didi hal kındaki yeni rnukaK\: e. ~ı 
imznlıyan Sovyet Hariciye o~ı
seri M. Litvinof cenapları. d_un 

1 
sabah hu usi trenle şehrımıze 
dönmüş, f t syonda büyük mera· 

simle kar{ıl~nmıştır. 1 
M. Litvinof trenden inince 

busust bir motörle latanbula geç· 

mi ve Perapaias oteline inmiş, 
öğlede- ı sonra İstanbul tarafında 
Müı ' ri gez'11iştir. 

M. Lilvinof bugün saat Ucte 
Mntbu t mü essitleri i kabul 
edec , Tiirk - Rus münasebatı 
kakk nJa bey natta bulunac k, 
akşam üzeri de ( Ege ) vapurile 
Triyesteye gidecektir. 

PAZAR · Tf' 1rmsani 1931 

Selma 
Hanımın 
Hatıratı 
Türle Yıldııı Selma H. 
hatıratım t~yare pos
tasile gazetemize gön
dcrmittir. Yakında gel
mesini umduğumuz bu 
hatıratı gazetemizde oku-

yacaksınız . 

Çocuk ar! 
Bari ugünkü 
Maçı v azanalım 

Bugün öğleden nra, T im 
Staclyonıunda, Yunan muhtelit ta
kımile Gnlatasaray -:- .F enerbahçe 
kulüplerinin muhtel ti arasında 
ikinci mil abaka yapılacaktır. 

Cunıa günü kar~ıl şan takım
ı aldıkları netıccler, malfun 
oİd~ğu üzere ( 1 - 1 ) idi. Yunan 
tak mının daha az teknik fakat 
daha çok sUr'ate mukabil bizim 

t k m her nedense beklenen ahenk-
a 1 ' b'k d · k li oyununu tat ı e emcmış, e -

· gerinin yardımından mnh-
serıya ·ı . h t b .. d 

m kalan 1 erı a , u yuz en 
ru . . h d hem vazifesını yapamamış, em e 
b unsurlarının tutukluğu neti-

az.ı beklendiği g,~bi fazla mües
cesı, U 't _ 
sir olamamıştı.~. mı ve temenm 

--

Fiatı 5 kurııı 

t; 

Hariciyemizin Bir Ta·iJa3sut Teklifi 

sya İle Romanyanın 
arını Bul::.tc2.ğ)z 

M. Litvinofu Teklifimize Verdiği 

I-Ienüz 1Vlalum Değildir Cevap 
Ankaradan Pariste çıkan Jur

nal gazetesine biJdiı·ildiğine göre 

Sovyetler Hük-Umeti Hariciye Ko

miseri Litvinof Yoldaşın Ankarayı 

ziyareti münasebetile Hariciye 
V ckilimiz Tevfik Rüştli Bey tara

fından mi:him bir teklif yapılmış
br. Teklı, Basarabyanın Roman

yaya ilhakı münascbetile öteden
beri Romanya ile arası gergin bu-

lun n Ru ya arasında bir tavas
sutta bulunmayı hedef tutmakta-

dır. Jurnal gazel ine bildirildi
ğine göre Tevfik Rüştü Beyin bu 

teklifine M. Litv'nofun verdiği 
cevap malum değildir.Fakat Tevfik 
Rüştü Bey, Rus-Romenh dun
da sık, sık vukua gelen hadise

lerin son zamanda arkası alınmış 

olmasını bu münasebetle kaydet-

miş ve memnun· yet beyan ey-
lemiştir. Haricıye Vekili Tevfik RüştüB. 

Matbuatın Yüzüncü Yıldönümü 

edelim ki bugun, takımda yapı-
J .. cak ba~ı tadillerle bu kusurlar aı 
i;ale edils~n ~e 11 beklediğimiz ga
libiyet netıcesı,, alınsın 

ıoo Yaşında --
Matbuat l\ı1üntesipleri Bu

gün Tes'it Merasimi 
Yapacaklar 

Türk gazetecihği bugiln yil
züncü yaşını idrak etti. Bu me~
lekette ilk gnzete bundan yuz 
sene evvel, 3 l tesrinievvel l 831 
tarihine tesadüf eden bir p ... zs.r
teci günü (Takvim V kayi) ismile 
çıkmıştır.Bu münasebetle Matbuat 
müntesipleri bugün öğleden sonra 
Galatasaray lisesindeki Matbuat 
sergisini açarak yiizüncfi seneyi 
tesit edeceklerdir. 

Her sene biraz daha gençleşen bir ihtiyar l 
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DAB L BABBBL r Halkın Sesi] 

Münferit Hakimlik 
Tesis Edilince ••• 

Adliye Vekaleti l.tanbuldaki 
cez.a mahkemelerini litvedlp 
1erine münferit bildmlilder 
telinni kararlatbrmı.. Enlld 
fGn verditimiz bu haber 
etrafında balkm fikrini aordak 
ve fU cenplan aldık: 

Kaçakçılarla Bir Müsademe Oldu, iki 
Kişi ile Birçok Sigara Kiğıdı Ele Geçti 

llaataJa B. (Bana Makaem mahalleal 25) 

- Milnferit hikimlikler tuiı 
edilince mahkemelerin adedi ar
tacaktır. Bu suretle muhakemeler 
daha çabuk yapılacap için ada
let kapılannda işi olanlann itleri 
daha ıerl gCSrillocektir. Bu itibar
la münferit hikimliklerin iyi ola
cağı kanaatindeyim. 

~ 

SeUm e., ( Ylluek kaldınm Kaledlbl 
eokak ns) 

- Ben uliye mahkemelerin
de itlerin daha isabetli oldutuna 
kaniim. Çlinktl bir hOkllmde tlç 
hikimin reyi alınmaktadır. MID
ferit hlkimlilderde bu isabet Oçte 
iki dereceıinde noksanlqacak Ye 
Temyizin ifleri artacaktır. Eğer 
muhakemelerin ıur' atlqtirilmeai 
arzu ediliyoraa Ulzumu olan yer
lerde mahkemelerin adedi artti-
nlmahdır. 

Jf-
llllmet BeJ K..U S.rmabf mahallul '3 

- Aıliye mahkemeleri llğ
wedilince mahkemelerin adedi 
pğalacakbr. Çoğalınca da halkın 
muhakemeleri ıtır' atlqecek, hll
ktlmler çabuk alınacaktır. Adale-
tin teniinde llr'at çok lbımdır. 
Ben bu tibi tqkillba lehinde-
yim .. 

Ethem B. Saltaaahmet Alemdar mahal· 
lui No. 27 

Hakimi mOnferit uulli çok 
isabetlidir. Qu teıis edilmelidir. 
Artan hlkimf P: le istinaf mahke
meleri de yapılmabdır. 

Bu auretle mtınferit hikimle
rin verdikleri hllkiimler bir defa 
da istinaf mahkemelerinden geç
tikten ıoara temyize giderae 
lallldlmler iyi kontrol edilmiş olur 
ye binaenaleyh isabeti artar. .. 
Ehem 8eJ [ Çaf11~pu Fına 110kak 7S) 

- Mahkemelerimizde muba -
keme gtınleri arasında çok uzun 
umanlar bU'akıhyor, hilkilmler 
ıecikiyor. Mahkemelerin adedi 
arbnca muhakemelerin neticesi la
..ıır ve halkımız daha çabuk 
h&klm alırlar, Mtınferit hAkimlik 
teaisi iyi olur zannındayun. 

•teni Muallim Kadrosu 
Maarif Vekileti yeniden b&11 

Dkmektep muallimlerini lıtanbul 
mıntakaaa emrine vermiştir. Bu 
muallimler için dilnden itibaren 
Jeni bir kadro yapılmıya bqlan
Dllfbr. Kadro bir haftaya kadar 
ikmal edilerek Ankaraya g6nde-
rilecektir. 

Evvelki a-ece gümriik muhafa
za m'murlarile bir kaçakçı motCS
rt arasında bir müsademe olmuş, 
neticede kaçakçılarla beraber 
(45,000) defter aigara kiğıdı ve 
mot6r ele geçmiştir. Hadise hak
kında yapbğımız tahkikat ıudur: 

Gnmrük idaresine birkaç gilıı 
evvel ıiıara kiğıdı kaçakçılığı 
yapıldığı hakkında bir ihbar ya-
pılmış, gümri1k muhafaza memur
lan derhal tarassuda geçmişler
dir. 

Nihayet evvelki akpm rece 
yanaandan ıoara Kızkuleıi açıkla-

SAHTE TALEBE 
Mü/ ettişler 
Bunları Takip 
Edecekler 

Son ıtınlerde phrin muhtelif 
aemtlerinde kız ve erkek aahte 
talebelerin adedi oldukça art
m11tır. 

Başlanna birer mektep ku
keti geçiren birtakım genç kız 
ve erkekler kendilerine mektepli 
ıllsll vermekte, ve bunların vazi
yetleri ekseriyetle de uygunsuz 
çıkmaktadır. . 

Bu sebeple Maarif Umumi 
MDfettişleri bunlan takip etmiye 
ve bu sahtekArlığın 6nüne geç

miye karar vermişlerdir. Bu au
retle hakiki mektep talebeai va
karı, abliksızlar elinde oyuncak 
olmaktan kurtanlacaktır. 

Ancak bu takibin faydalı 
olması için mektep talebelerine 
birer hüviyet varakuı Yerilmeai 
lllzumlu g6rillmektedir. 

Müstehcen Ayna 
Bir Musevi Kurtuldu 
Biri De Dava Edildi 

Dnn ikinci Ceza Mahkeme
ıiode Hayim ilminde mlbtehcen 
resimli ayna aatan bir Muaevinia 
davaaına bqlanmqbr. Fakat ka
nun, bu gibi vaziyetlerde uıl 

aynayı memlekete ithal edeni 
mes'ul tuttupndaa Hayim serbest 
bırakılmıttll'. Fakat aynayı ken
diainden tedarik ettiği tacir 
Eskinazi Efendi hakkında takibat 

yapılacaktır. 

nnda bir motör g6rillm6ftllr. Mu
hafaza memurlan da motörlerile 
bu motCSril takibe koyulmuşlardU'. 
Takip edildiğini anlıyan kaçakçı 

motörll yolunu değiştirmit köp
rüye doğru yol almıştır. Muhafaza 
memurlan da takibe devam etmiş
lerdir. Yakalanacaklarını anlıyan 

kaçakçılar Sarayburnu açıklanna 
gelince birdenbire yol değiıtirmİf, 
Marmara açıklarına doğru kaçmı
ya bqlamıtlarcLr. Bunun &zerine 
Muhafaza memurlan, meçhul mo
törlln durması için ailih atmak ıure-

tile işaret vermişler, dinletememitler, 

Bu Çocuk 
Sizin Midir? 

atq açmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Bir müddet devam eden 
takipten sonra kaçakçı mot6rtl 
teslim olmuştur. Motör derhal 
nhbma getirilmiştir. içinden iki 
kişi çıkmışbr. Kaçınlmak isteni
len (45) bin defter ala-ara klğıdı 
müsadere edilmiştir. Bunlar (2) 
milyon küsur yaprak tutmaktadır, 

Beher yaprakta (5) kuruş ce-
za alınmak icabettiğiııe _göre 

(100.000)lira ceza •lJDacakbr. Kağıt
lar ltalyan ve Y unanistandaa ge
tirilmiştir. Bu adamların bir te
bekeye mensup olduklan kanaati 
vardır. 

- . 
Rakı içerken 

Son Posta, mektep çocukla1 
için bir mtıaabaka tertip etmiftir. 
Şekli tudur: Foto muhabirimiz, 
tehrin muhtelif noktalannda, 
kendiain'if malüm olmıyan ktlçllk
lerin resimlerini almakta ve resim
ler Son Postada neşredilmektedir. 
Eğer intişar eden resim sizin ço
cuğunuza aitse hemen matbaamı
za uğrayımz. Hazırl&DJDlf olan bir 

adet "İt Bankası tasarruf kumba
rasım" alımz. Arzu ettiğiniz tak
dirde bedeli takdim olunur. 

Bu sütundaki resmi tetkik et
meden geçmeyiniz. Belki çocuğu
nuzun reımidi. 

Bıçaklara 
Sarıldılar 

Cemal ile Halil, Pavli ile Di
mitri isminde dört kişi Taksimde
ki Rekor birahanesine içmeğe 
gitmişler, içerlerken aralanndaki 
bir kadın işini görüşmeğe bqla
mışlardır. Bu sırada kıskançlık 
alevlenmiş biribirlerine girmişler 
Cemal tabancasını çekerek Pavli 
ve Dimitriyi vurmuştur. Dimibi 
ve Pavli de masadaki bardaklarla 
Cemali yaralamışlardll'. 

Maaş Veriliyor 
Defterdarlık dün biltlin daire

lerin aylık bonolannı dağıtmıtbr. 
Teşrinisani maaşının verilmesine 
bugOnden itibaren başlanmışbr. 

Sigorta Parası 
----

Tarifenin Bir Miktar Ucuz
lahlması Muhtemeldir 

Ankara, 1 (Hususi) - Harik 
aigortalan tarifesinin müddeti 
hitam bulmuştur. Yeni tarife ha
zılanmaktadll'. 

Bu mesele haklcmda fikirim 
almak &zere Ankaraya davet 
edilen mllderria Zübttl ve airor
tacılardan Rabbani Beylerin de 
fikirleri aorulmuştur. Tarifenin 
azaltılması muhtemeldir. 

Dahili Haberler 
Bur11da bitmedi, lütfen tlör· 

düncü sagıf anıızı çniriniz. 

Günün 

Şehir 
Bugün 

Tepinlani 1 

Tarilıi 

Meclisi 
Açılıyor 

Şehir Meclial bugün aaat 14 te 
açılacaktır. içtimaı Vali Muhiddin 
@ey rahataız olduğu için Muavla 
Faslı veya fflmit Beylerden birinla 
açmuı muhtemeldir. Meclia bu dev
rede mlhim baır.ı talimatnameleri 
tetkik ve Gazi kBprüai itini glirü..
cektir. 

Gazi Hz. lerine Tebrik 
Telgrafları Geldi 

Raa CGmhuriyetleri Reisi Kalenin, 
Al merlka Reiaicümhuru Hoover ve 
talya, lran, Efgan, Bulgar, lralc 
.luralları CGmburiyet bayramı anüna• 
aebetile Gazi Hz. lerine hararetli teb
rik telgrafları göndermitle,.dir. Relsl
cilmbur Hz. leri teıekkür etmlftir. 

Hava Filomuz 
Anbradaki Cümburiyet bayra• 

mıu lttirak ettikten aonra tebrlmiq 
gelen ( SO ) askeri tayyaremlz db 
t•hirde uçUflar 1apm1fbr. 

( SO ) tayyarenin birden uçuıun• 
halk ilk defaförmÜf ve çok alik4 .. 
dar ol•attur. ayyarelerlmfıdn bu.ea 
Eaklfebn l'eçmeal muhtemeldir. 

Boykot Edildiler 
bdnei Balkan oyunlannda itaatı

nılllderi 1'8rülen Semih ve Mehmet 
All Beylere Federaayon boykot 
ceıaaı vermiştir. Semihin ceıan mi• 
ebbet Mehmet Alininld btr •enellktlA 

izciler Geldi 
Clmlaurl1et bayramında yapala• 

cak pçlt resmine ittirak için An• 
karaya fiden izciler dGa tehrlmlq 
d6nm0tlerdir. 

Türkiye - Arnavutluk 
Ankaradan bildlrlldltlne l'Bre 

ArnaYUtJutun hGkGmet merkesi olua 
Tiran tehrine yakında bir sefaret 
heyeti g8nderilecektir. 

Yeni Bir Müzakere 
Aakarada hiiktimetle bazı miza• 

kerelerde bulunmak Gzere Şark fi• 
menferleri direkt<>rü M. Malzak ve 
batmühendis M. Balk diin ekspre•le 
ıebrlmize l'elmiıtir. Bugiln Ankaraya 
l'itmelerl muhtemeldir. 

ErkAm Harbiye Reisimiz 
Şehrimize gelmek Gzere nvelld 

sriln Ankaradan hareket eden Erkim 
Harbiye reisi Fevzi Pt• lzmitte tren
den lnmiftir. Patanın bugün tehrl• 
mise relmeai muhtemeldir. 

MalOllere ikramiye ı 
Emia8nG kaymakamlıtı dahillnd .. 

ki mal61lere dünden itibaren ikram). 
ye teniiae bqlnamıtbr• 

. Bir Olumdan ŞUphs Eililiyor 
Eginli Ali İlminde biri Alem

darda Madam V artanoşun kah
veainde 616 olarak bulunmUflur. 

Hldiae flipheli gBrllld&ğibı-
dea Morıa nakleclilmiftir. 

Hem Barışmış, Hem Vurmuf 
Seyriaefain kazancılarmdaa 

Seyfettin dtın mahkemede kan11 
lbsane Hanımla banşmıt •e ak• 
f8m tlsttl birlikte gezmiye çıkmıt
lardır. Fakat yine aralara açalmlf ve 
Seyfettin bıçakla kansını yara
lamıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tasarruf Haftasına Hazırlık 

1: Hasan 8. - Oo .••• Bu ne?. Ma
lazalar dolup botanıyor, her tarafta 
iir •lıt Yel'İf, Kıyamet 1 

2: Hasan B. - Ay?. Birahaneler de 
adam Almıyor. r.,met kaf 'Yı çekiyor 
yahu? 

3: Hasan B. - Hoppala •.• Sinemaların 
kapısına o kadar adam yığılmış ki tram
vaylar işlemiyor. Nedir bu 1 

4: Y ulcu - Hasan B... Ah:ıli bir •J 
ıoaraki tasarruf haftasına bazırlanıyorlar
Bir lıafta tuarraf içia bir ay vur patlaanı.I 



H ergün 

Yeni Türkiye 

Edison 

Türkiye birçok n:Ubim \'e 
l>eynelmilcl siyaıo;i faaiiyetlerde 
mühim rol oynamıya b:·ş~ıyan bir 

devlet olmuştur. 
İsmet Pş, Atinada, bir Fatih 

gibi karşıhmmış, bir dc.st &ibi 
ıevilmiş, ve oir Avrupa ric~li gi~i 
muamele görmüşt'!lr. Macarıstanda 
müsavi ve arkadaş bir millet baş· 
ve. ili gibi karşılanın :ş, ve huzuru 
her tarafta memnuniyet hisleri 

llyandırm:ştır. 
Balkan miUelleri mura!ıhas1an

llm lstanbulda konferans halinde 
top:anaraK Balkanlarda bir anlaş· 
ma tesisine çal ştıkluma \'e b!.l 
ko ı feransta Türk murahbasl~nnın 
mühim bir rol oynadıklarına şahit 
oluyorm. 

Rusya Hariciye Koı:ıiseri M. 
Litv:inofun Ankarayı z"yaretini, 
Ba vekilJ,izin Moskovaya daveti 
tak ip ed:yor. Diğer taraftan Mu· 
aolini lsrut:t Paşayı Romaya çağı· 

rıyCJ r. 

Kısa bir zaman içjnde bi
rib · rini takip eden bu siyasi 
fan .iyetler, Türldyenin artık ka
buJ'una çe ilmiş mütecerrit bir 
dev!et olmaktan çıkarak bey· 
nelmilel bir ehemmiyet kazan· 
dığ:m gösteriyor. Bu itibarla 
bütün bu hadiseleri memnuniyetle 
Ye takdirle takip ediyor, ve 
ismet Paşanın her vakit tuvip 
ve takdir ettiğimiz harici siyase
tinin muvaffakıyetle tetevvücünü 
görmekten mütevellit sevincimizi 
kaydetmeyi de bir vazife biliyoruz. 

... 
Edisonun ölfü.1li memleketi· 

mizde l&kaydt ile kltl'fllandı. Ea~ 
en i9111i, (berinde milliyet dam
gası olmıyan, ve her mana.ile 
kendisini beşeriyete mal etmiş 
ofa :ı müstesna dchsalardan biri 
idi. Gönül isterdi ki Edisooun 
ölümll, değil yalnız Amerikada, 
bütün dünyada ve bu meyanda 
Tfırkiyede de akisler yapsın. Bizim 
için geceleri giindlh yapan, 
zaman ve mekan mefhumunu or• 
tadan kaldıran bu adama, btitün 
lns•mlar ayni günde tükran borç
larım ödesinler. Fakat değil 
Türkiye, Avrupa bile Edisonun 
61fim0 karşısında heyecan duy· 
madı, teessnr göstermedi. Dlln· 
yayı iktısadt buhran o kadar kap· 
lamış ki, etraflarında başka birfey 
göremiyorlar. Büg6n Laval • Hover 
mülakatına Ediaon pi bir daha
nın s6nftşiinden fazla kıymet ve 
ehemmiyet veriyorlar. hlmiye 
g6rünllz, yokaa arkamı.dan ne 
ağlıyan, ne de ıizi anyan bulunur. 

• Edison, oa iki eenedenberi 

Son Postanın Resimli Makalesi ~ 

1 - Çalışmak isted iğiniı: sahayı 

tamamen öğrenmedil<çe tek baıınııa 

işe atılmayınu:. 

*' $* 

ÇiTFÇiLER 
Adanada, Banka
lardan Fazla 
Tazyik Görüyor 

Adana, (Hususi muhı:ıbrimiz
den) - Adanada çiftçi vaıiyeti 
bugünün en mühim meselesidir. 
Bu me ele etrafında alakadar· 
ların iştirakile içtimaıar yapıidı, 
kararlar verildi, heyetler intihap 
olundu. Bütün bu haieketlerin 
hedefi bu meselenin halline ma· 
tuf bulunuyor. 

Alacaklı bankalar da bu va· 
ziyete yakından vakıf olmalarma 
rağmen salaha doğru götürecek 
bir formül tatbikına yanaşmn

maktadırlar, ki işte asıl meıele
nin nazarı dikkati celbeden ciheti 
buradadır. 

Adana çiftçisi Bankalara ol
duiu kadar eşhasa da borçludur. 
Fakat efhua olan borçlarından 
dolayı çiftçiler Bankalardan gör
melde oklukları taıyik kadar sı-
kıntıy~ maruz değildirler. Bunun 
sebebı cthuın Bankalara nazaran 
daha mutedil ve daha çok anlaş· 
mak tarafını iltizam etmekte ol· 
malartdır. 

Çiftçi borçları için Bankalar 
tarafından bir yardım şekli dü-
şünüldüğünden bahsedildiği şu 
sırada Bankalar bilikis alacak 
tahıiline tqebbüs ve bu maksatla 
Ziraat Bankası bilftmum çifçilere 
haciz ihbarnamesi g6ndermiştir. 

- Bankaya merhun olan mal· 
larımızi sabhıZ 1 Demekle iktifa 
ediyorlar. 

Adana çif çiıinin en son vazi
yeti itte bu cevabm içindedir. 

S.l•lıattin 

M. Vasiliyefm Konferansı 
Şehrimi.deki Bulgar gazeteci

ler heyeti reisi sabık nazır M. Va-
IİIİyef diin c:laıiilftinlinda bir kon
ferans vennif, Türkiye ve Bulga-
ristanda tatbik olunan ziraat usul
lerinden balısetmiştir. 

2 - Her muvaffak olmuş aJa n ı 
tali li zannetnıeyin İL Tali, fırsatı 
görmek ve f1rsattan istıf.:ıde etmesini 
bilmektir. 

t E W eem: 

Fırka Gı·upu 

Dün Namzetlerin İntihabi le 
Meşgul O~au 

Ankara , 1 ( Hususi ) - Halk 
Fırkası Meclis Grupu diın Ali Beyin 
riyasetinde toplandı, Başvekilin 
son seyahat hakkında verdiği 
izahatı dinledi ve tasv:p etti. 

Sonra Millet Mcc.isi Riyaset 
Divanı için na"Tl zeGer ayrıidı. Bu 
namzetler geçen devredekilerin 
aynıdır. 

Bundan sonra da Fırka grupu 
idare Heyeti intihabına geçildi ve 

Reisliklere A li (Afyon), Cemil 
( Tekirdağ ) beyler. Azahklara 
ise Ali Rlıa ( İstanbul ), Aziz ( Er
zurum ) , Rasim ( Sivas ) , Rasih 
(Antalya), Kı:ıç Ali (Gazi Ayin· 
tap), Ali Şuuri (Balıkesir), Zamir 
(Adana), Emin (Samsun) Beyler· 
le Gireson meb'usu Ihsan Pata 
intihap edildiler. 

Yolsuz Memurlar 

Beş Memura işten El Çek
tirildi Ve Mahkemeye 

Verildiler 

(Rozental). (Ovadiya) ve (Ko
henka (müesseselerinden müker
rer vergi aldıklarından dolayı 
haklarında tahkikat y2µılan En.in-

y . '}\fo l l önü \'e e111carm •<'• memur.o.· 
nnm dosyaları Er. İnönü imza 
idare heyetince tc~:.ik ewlmiştir. 
Bunlardan YeuİCd ıa, i kaz .. nç 
memurları Nuri, M"hnt Ha-
mit Beylerle kaz~n~ muavini 
Ali Ulvi ve kaz 1 nç yok
lama meoıuru Sadettin Beyler 
hakkında iıten el çektirme ve 
muhakeme lUıumu, Eminönü ka-

zanç meoıuru Macit Bey hakkın- 1 

da da yalnız muhakeme lOzumu 
kararı verilmiştir. 

işten el çektirme kararı alan 

memurlar derhal vazifeden uzak

laıtırılmışlar 'e d~sy.a l~r da Müd
deiumumiliğe verılmıştır. 

Yapma: 1 

• 
Iranla Arasında 
Bir Hadise 
Oldu 

Berlin {Hususi) - Burar' a g ırip 
bir hadise olmuştur. İran hükumeti
nin Berlin sefiriAlnıanyada i İ ranlı 
tebeanın işini bir ecnebi devletin 
sefirine birakarak Alamanyayı ter
ketmek üzere haz.ırlanmışbr. Buna 
sebep olarak da Berlinde Farisi 
olarak çıkan bir gazete ile diğer 
bir Alaman gazetesi tarafından 
İran hükumetinin aleyhine yapılan 
şiddetli bücumlan göstermiştir. 

Alman hariciye nezareti İran 
sefirini bu kararından vaz geçir· 
mek için derhal bu gazeteyi sed
detmiş ve sahibi bulunan (Ulvi) 
isminde bir .lraah mülteciyi de 
hu~ut haricine çıkarmııbr. 

Liv Matyoa ismindeki Alman 
muharriri de mahkemeye veril· 
miştir. Ulvinin hudut haricine 
çıkarılması da Alman ricali ara
sında. bil~ük . münakaşalar açmış· 
tır. Sıyası hır mültecinin hudut 
haricine atılmasının doğru olamı· 
cağı zikredilmektedir. 

Yeni Bütçe 
----

Bazı Tasarruflar - yapılarak 
Meclise Verildi 

Ankara, 1 (Hususi)- Hük6-
met 1932 senesi bütçesini 
186,582,005 lira olarak Meclise 
verdi. Yeni bütçede 931 senesi 
bütbesiue nazaran şu değişiklik 

vardır: Nafia Vekaleti yolları in· 
şaat masrafından 2,764,000 lira, 
Maliye Vekaleti bütçesinin muh-
telif fasıllarından 229,383 lira 
tasarruf edilmiştir. 

Bir buçuk milyon lirası Rum em-
valine mukabil tazminat olmak üze· 
re ve 2,993,363 lira da Düyunu 
Umumiye bütçesine zam yapıl-

mıştır. 

ıun'i llstik yapmak için uğrat•· 
yordu. Aferikadan muhtefff ağaç 
elyafı getirtmiş. Bunlarla !ecrft· 
beler yapmış, fakat yapbgı bll-
ttin tecrübeler neticesiz kalmıth. r-----------------------------------------
Nihayet ölüm yatağına dlifUlk· 
ten sonra aklına bir formül gel
miş. Muavinlerine bu formlllii 
tecrübe etmelerini söylemiş. ÔlU· 

d .. e 
münden üç saat evvel ken ~ın 
formfililn muvaffakıyetle netice· 
lerıdiğini haber vermişler. s~
vincini ve heyecanını tath bır 
tebessümle ifade etmiş; tekrar 
gözlerini kapamış ve bir daha 
açmamış. 

işte onun için en büyük mfl-
kif at. 

Ne temiz, ne yilkıek, ne glilel. 
ae k11kamlacak bir ölüm. 

I bi/. . 8ıılatıyo/:f r.. J A At·u-. I 
ransı ar rmenilerin m bini I kısmmı .;.;.a. de bu rmenı ıful'a~h ı para-

'

cenup hududumuza yerleştirdiler. Hudut bo- yı nereden buluyor ve bu serveti nasıl yapı· 
yundan geçerken mamur köy ve şehirler gö· yorlar? 
rürsünftz. Az zamand~ bu imara şaşar,sorarsınız? - Tfirkiyeye kaçırdıkları mallar_ sayesinde 1 

- Bu kör ve şeh!rlerde kimler oturuyor? H~dutlarımızda yapılan kaçakçılıgın bu can-
- Ermem muhacirleri. h abıdeleri karşısında, cenup hududumuzda 
- Bu güzel binalan Fransızlar mı yapıp kaçakçıbğm men'ine karşı muvaffakıyetle tedbir 

ra verdiler. alınmakta olduğuna, artık 

Sözün Kısası 
- - ---

Münderecaiımızın çok-
lugundan dercedileme
miştir. 

fvlillet Meclisi Bu
Açılıyor 

•• gun 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

senedenberi devam eden ıivayet· 
lere göre Adliye Vekaleti İstinaf 
mahkemelerinin ihyasını diişün
mektc ve bu hust:sta bir layihL' 
hazırlamaktadır. 

M:ıarif Vekaletinin de çocuk· 
ların ve mektep talebelerinin gö· 
rebilecekleri sinemalar hakkında 
bir layiha hazırladığı söylenmek· 
tedir. D biliye Vekileti geçen 
sene Mlifettişi umumilik teşkilatı· 
nın tamimini ve memlekette be~ 
müfett işi umummk ihdasını dil· 
ş:ınmüş, bu tasavvurlarım proje-· 
lerle tesbit elmiş, fakat bütçe 
zarureti dolayısile tatbik mevki· 
ine koyamamıştı. Bu tasavvurun 
bu sene de tatbi ' edilememes· 
muhtemeldir. 

Geçen sene vilayetlerin ade· 
dinin otuza indirilmesi ve valile· 
rin salihiyetlerinin tevsii düşü· 
nülmüştü. Bu tasavvurun bu sene 
tekrar mevzuubahs olacağı tah~ 
min edilmektedir. 

Menemende!<i irtica hadisesini 
müteakip Adliye Vekaleti tara
fından inkılabı Koruma Kanun\i 
unvaoile bir kanun hazırlanacağı 
ortaya atılmış, fakat tehir edilmişti. 
Bu tasavvvrun mevkii fiile konup 
konmıyacağı hakkında ist: bir 
mallimat yoktur. 

932 bütçesinin müzakaresinia 
bu sene çok münakaşalı ve ha· 
raretli olacağı, müstakil meb'us
ların bu sene geçen seneden da
ha ziyade tenkitkar bir vaziyel 
alacakları tahmin edilmektedir . 
Malum olduğu lizere geçen sene 
bütçe müzakeresinde tenkit ve 
mBnakaşa ifiııde İmıit müstakil 
meb ·usu Sun Beyle Buna .müs· 
takiJ meb'usu RüıtO bey re
kor kırmışlar ve gUnftn kahramanı 
olmuşlardı. 

Bu zevatın bu ıene de ayni 
rekoru muhafaza edecekleri şüp
hesiz addedilmektedir. Geçen 
seneki bütçe müzakeresi esna
sında Sırrı Beyin Liman Şirketin~ 
hilcumlarma lktısat Vekili B. ce
vap vererek Liman işlerinin bit 
elden idaresi için yeni bir kanun 
ha1ırlandığını, ve bu Sut"etle bü
tün mahzurların bertaraf edile
ceğini söylemişti. Liman işi henüz 
kat'i şekilde halledilemediğine gör• 
bu sene de tenkitlere maruz kala
cak, demektir. 

Geçen sene inhisarlara hücum 
ederek inhisarların balkın te,eb
büı kuvvetini selbedeo bir teşek
kül olduğunu ve bu teşekkülün 
ferdin hukukunu sivanet eden 
hükiimet rejimine munfık olma
dığım ileri süren Sarrt Bey her 
halde bu sene de inhisarlardan 
bahsedecektir. 

lstanbul 
Otomatik Telef on 
Abonelerine 

1) Ahizeyi yerinden kaldırmada .. 
önce elde etmevi i stediğiniz numara
yı iyice biliniı. 

2) Numarayı çevirmeden evvel 
mütemadi olan "çu ir sesi, nin i ş i• 
t lmesini bekleyiniz. ' 

3) Numarayı acele ctme!u·zin fa. 
kat durınnksızrn çeviriniz. 

4) Mül: a lemeniz biter bitnıcz. ahi· 
ıeyi yer ine takınız. 

. 5) Fasılalı olan "meıgul se si,. 
n! duy .. rduymu a iıeyi ycr h '! t:.-ıkıp 
bir az srınra t ekrar çağırınız. 

6) Beyoğlu aantralana bağlı biı 
numara elde dmel· istiyorsan ız kad
ran uzerinde 4 raka mını, Kadıköye 
ait bir numara için 6 Ye diğer aant· 

' rallar için de 8 rakamını çeviriniz 
kartınıza çtkacak memureye aradığı· 
rınız numarayı söyley"niz.. 

Yukarda yazılı olan noktalar• 
harfiyen riayet etmek suretiyle aer• 
vlain intizam ve sür'atinc azami de
recede yardım etmit olursunuL 
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Gençlik Sütunu ı 

)! • enne11. n 
Anahtarıdır 

Eski insanlar için yaşamndan 
gaye, dünyada hayır v~ sev~p 
işleyip cennete gitmektı. Bütun 
uhrevi hareketlerini bu cennete 
gitmek ümidi idare ederdi. Bu 
devrin insanları için gaye cenne· 
te gitmek değildir. Böyle sima· 
larda mevhum, bin bir çiçekli, 
efsanevi bir bahçe teosavvur et
mezler. Bugünkü insanların gayesi, 
kendilerine edindikleri 11.efküre
lere varmaktır. Kimi milliyetper
verdir, kendi cinsinin diğerlerine 
hakim olmasını kendi milll hu
dutlarının muhafazasını gnye edi
nir. Kimi vatanperverdir. Kendi 
vatanının müdafaa ve terakkıaini, 
diğerlerinin topraklannı istillyı 
mefkure edinir. Kimi ıosyalisttir, 
bugilnkii cemiyetin değişmesini, 
mllstahsil ıiimrenin istihsal pa· 
zarlarına ve aletlerine 11ahip ol-
masını ister. İnsanların bir 
kısmı böyle gayeler arka-
ıından koşarlar. Bir kıımı, 
hatta ekseriyeti hodglmdır, bun
lar için gaye yaşamak, iyi ve 
mUreff eh yaşamaktır • Bunlar da 
ticari gayeler arkasında koşar-
lar. 

Herhangi gayenin arkasında 
koşarsanız koşunuı.. Gayelere 
varmanın yolları vardır. Herşeyden 
evvel ıabır, Hazreti Eyüp kadar 
ıabur olacaksınız. Sabır cenne
tin, yani ııayenizin anahtarıdır. 
Gayenize varmak için çıktığı-
nız yolda hiçbir mUşkül 
ıız.ı ıarsmıyacaktır • Hepsinin 
(lstllne ba~ıp ieçecek kadar azim· 
kir ve iradeli olacaksınız, 

Ayni gaye etrafında kopn 
insanlarla birleşeceksiniz. Gaye 
arkadaşlarım:z ananızdan, baba
nııdan, ıevgilinizden hepıinden 
tıstllndür. Bunlara itimat edecek
ıiniı. Bunlara itimadımo kaybetti
ğiniz gün cennetin kilidi kaybol
muştur. Elinizdeki ıabır anahtarı 
da onu açamaz .. 

Bir yola giderken kuvvetiniz, 
muayyen hudutlar ve insanlar ara
ıında kalmamalıdır. Eğer bu yol
da size ihanet ederlerse, sokağı 
değiştirir, gayenizin arkasından 

2idenlerle birleşirsiniL Yol hiçbir 
ıaman tükenmez. Yolcular yo
lunu ıaşırabilir, yanlıı yoldan gi
debilir, fakat azimkAr, mefk<ire
aine inanan, bir adam için her 

zaman yol vardır, Ye bu yolu 
gayeye kadar gider. 

Sabır ve azminiz tUkendiği 
gün cennet, mevhum bir bahçe, 
siz de ona yetişemiyecek kadar 
kuvvetsiz bir insan olursunuz ... 
Gayenize varmak için bu iki 
kuvvetten mahrum olmamalısınız. 
Sabır... Azim •.• .. 

Vapurcuların Rekabeti 
Seyrisefain idaresi, vapurcu

lar arasındaki muzur rakabete 
nihayet vermiş olmak için Kara
deniz hattında Ttabzuna kadar 
göverte yolcularından (4) lira al
mıya Laşlamışlır. Diğer hususi 
kumpanyaların ise (3) liraya yolcu 

taşıdıkları anlaşılmaktadır. Seyri
scfain İdaresi bu son kararile 
kendisini haklı göstermekte ve ra
kabetin milli kumpanyalar tara
fından yapıldığını ileri sürmek

tedir. 

ME LE 

Harareti • 
ır 

.BE 

ğ zade 
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Girdi 
Son Muhakeme Celsesinde Şiddetli Münakaşalar Yapıldı 

Adana, (Hususi muhabirimiz
den ) - Ağazade Hulusi Beyin 
iflas davasına devaml edildi. 
Bu celsede maznunlardan Feyzi, 
Sait ve Knni Beyler sorguya çe
kildiler. Feyzi Bey faiz ve komis
yon glbi paraların resmi cenet
lere l!'ıüstenit olduğur. u ve bazı
sında da hilküm ~ lınmadığını 

söyledi. Ziraat Bankasından 26 
kuruşa alınan cüzdnn bedelinin 
deftere 25 lira olarak geçirildiğine 
dair olan kayıt hakkında da Kani 
Bey bu paranın yanlışlıkla böyle 
geçirildiğini ve çünkü o sıralarda 
kasaları olmadığından masaya ait 
paralar Sait Beyin üzerinde kal
dığı için kasa fazlalık ve noksan
lığının kontrol edilememiş olduğu
nu söyledi, defterdeki yazının 

kltip Ihsan Beyin yazısı olduğunu 
ve yazıhane eşyaları bedellerininde 
defterde mukayyet bulunduğunu 
ilive eyledi. Bunun üzerine Hulusi 
Beyin riyasete verdiği bir istida 

okundu. Hulusi Bey bunda sindik
lerin mevcut emlaklerini başka
sına satmak için muamele yürüt
mek üzere olduklarından masanın 
ve hazine menafinin siyaneti için 
tedbiri ihtiyati olmak üzere kayıt
larına şerh verilmesini talep 
ediyordu. 

Geçen celsede Sadık Beyle 
MUddeiumumi Nuri Bey arasında 
bir hadise cereyan etmişti. Sadık 

B. alacaklı ve hukuku umumiye 
davasını tahrik etmiş olmasına 

rağmen dahili dava istidası red
dedildiğinden ancak istizah için 

Halkalı 
Mektepten Köylülerin De 
İstif ad esi İçin Teşebbüse 

Girişildi 

Halkalı ziraat mektebi şimen
difer geçidinden uzakta· olduğu 

için faydası yalnız kendisine do
kunmakta, civar halk bundan is-

tifade edememektedir. Son gün
lerde alakadarlar mektepte yapı-

lan zira'i tetkik ve tecrübelerden 
köylülerin de ameli surette istifade 
etmeleri lazım geldiğini ileri sür
müşlerdir. Bu sebeple mektebin 

şimdi bulunduğu binadan kaldı

rılarak Filorya civarındaki metruk 

emlakden bir çiftliğe yerleşt~ril
mesi hakkında bir teşebbüs ya
pılmıştır. 

Şüpheli Ölüm 
Doktor hakkında takibe 

lüzum Görülmedi 
Ankara Cebeci hastanesinde 

diş tabibi Remzi Beyin refikası 
Emine Hanım, bir hafta evvel 
bir ameliyat esnasında Kadıköy
de doktor Mnhmut Ata Beyin 
hastanesinde vefat etmişti. 
Yapılan tetkikat neticeıinde Emi
ne Hanımda kalp hastalığı oldu
ğu, ölümiin bundan ileri geldiği 
ve çocuğunda esasen rahimde 
evvelce ölmnı bulunduğu anlaşıl
mış, Mahmut Ata Bey h~k~ında 
takibata lüzum görülmemııtir. 

mahkemede hazır bulundurulu
yordu. Sadık B. bir mesele hak
kında izahat vermek üzere ayağa 
kalktığı bir sırada Nuri B. mn
başire Sadık Beyin sandalyasmı 

aldırtmış ve Sadık Beyi samiin 
nrasmdan çıkartmak emrini ver
mişti. Sadık Bey de: " Beni ancak 
hakim çıkarabilir ,, diye tekrar 
yerine oturmuş ve mahkemenin 
emrini alıncıya kadar yerinde 
kalmıştı. 

Bunun üzerine davacı mevki
inde bulunan Hulusi Bey mahke
meye altı maddelik ikinci bir is
tida verdi. İstidada bilhassa 
Müddeiumuminin reddi, yani bu 
dava için mahkemeyi terk etmesi 
isteniliyordu. Bunun için de gös
terilen sebeplerin en mühimmi 
Miiddeiumuminin bitaraflığını mu· 
hafaza edememesi iddiasıydı. 
Bundan başka Müddeiumumilerin 
Ticaret Kanunu mucibince iflas 
muamelelerini başlıbaşma tetki
ka salahiyetleri olduğu halde 
Mü ldeiumumi Nuri Beyin bu vr
zifesini yapmadığı da istidada 
bi1diriliyorclu. 

İstida okununca Nuri Bey aya
ğa kalkarak kendisinden şikayet
leri varsa müracaat edebiiccek
lerini, Müddeiumumilerin hiç bir 
vakit reddedilemiyeceklerini, Hu
lusi Beyle berabar hareket eden 
Sadık Beyin, Hulüsi Beyin saflı
lığmdan istifade ederek bu isti
daya imza attırıp mahkemede 

alenen okutturmıya muvaffak 
olmasının mahkemeye bir tesir 

Darülfünun Müder
risleri Tetkikat 

Yapıyorlar 

Darülfünun Arziyat ve tabi'i 
cağrafya Müderrisleri Hamit ve 
İbrahim Beyler üç gün evvel Hal
kalı köyü civarındaki bazı mağa
ralarda tetkikat yapmak üzere 
kısa bir seyahat tertip etmişler
dir. 

Kendilerine bir F ıransız pero
fesörü refakat etmişlerdir. Hey'et 

evvelki gün küçük Burgaz civa
rında bulunan magaralarda tetki
kat yapmışlar ve gece Halkalı 
ziraat mektebine dönerek orada 
kalmışlardır. Dün de Halkalı ziraat 
mektebi ve bahçelerini gezerek 
akşam üzeri dönmüşlerdir. 

Bir Kaçakçı MahkQm Oldu 
Esrar kaçakçılığı yapan Şükrii 

Efendinin dün ağır ceza mahke
mesinde muhakemesine devam 
edilmiştir. Şükrü efendinin kaçak
çılığı sabit olduğundan bir ay beş 
gün hapse mahkiim edilmiş,f akat 

sabıkası bulunmadığından bu ceza 

tecil olunmuştur. 

Dostunun YUzUnU Kesmiş 
Acem İsmail isminde birisi 

Taksimde eski dostu madam"No

so,,nun jiletle yilziinü kesmiştir. 

Madam hastahaneye kaldırılmış, 
İsmail yakalanmışbr. 

ika etmek maksadına matuf ve 
Sadık Beyin Hulusi Beyi para 
içinde iken iflasa sevke
den ar,nillerdcn biri oldu&unu, 
şimdi de Hulusi Beye konkordato 
yaptırmak tekliflerinde bulundu
ğunu ve böyle bir konkordatoya 
muvaffalı:iyet halinde Hulüsi Be
yin istifadesi olmayıp Sadık 
Beyin müstefit olacağım, 
binaenaleyh Sadık Beyin per~ 
de arkasında rol çevirmek 
istediğini ve Hulusi Beyi bir 
kukla gibi oynatmakta olduğunu 
ileri sürmüş ve netice itibarile: 

- Eğer maznunların masu
miyeti kanaatine varırsam hiçbir 
kuvvet beni kanaatimden döndil
remez. Eğer müddeilerin haklı 
oldukları kanaatine varırsam yine 
hiçbir kuvvet beni kanaatimden 
çeviremez, demiştir. 

Bunun llzerine Hulusi Bey de 
ayağa kalkarak : 

- Sadık Bey beni evvel ve 
Ahır muhafaza etmiş ve etmektedir. 
Beni felakete sevkeden ve bii 
hale sokan sindiklerdir, mukabe
lesinde bulunmuştur. 

Bunu müteakip mahkeme ica
bını müzakere etmiş, reddi lıahim 
istidasının reddine ve sindiklerin 
emlaklerinin şimdilik hacizlerine 
liizum olmadığına, gelmiyen şa
hitlerin tekrar celbine ve sindik-
lcrin defterlerinin erbabı vukuf 
tarafından tetkikine, ayrıca Def
terdarlığa verdikleri paraların 

makbuzlarının da Kani Bey 
tarafından ibraz edilmesine karar 
vermiştir. Salahattin 

Terkos 
Belediye Fen Müdürüne 
Göre Arbk Bir T erkos 

Meselesi Yoktur 

T erkos meselesinin son vazi
yeti hakkında kendisile görUşen 
bir muharririmize Belediye Fen 
işleri Müdürü Ziya Bey şunları 
söylemiştir: 

- Artık bir Terkoa meselesi 
kalmıştır. Şehrin su ihtiyacını 

temin için bazı şirketlerle ortak 
olmak hakkında henüz verilmiş 
bir kararımız da yoktur. 

Bir Yumrukta ... 
Bayazıtta oturan bakkal Ham

di Efendi bir alacak meselesin
den Koço isminde birinin yum
rukla yüzünü parçalamıştır. 

Tacirler 
Harice Karşı Borçlarını 
Nasıl Ödeyecekler? 

Beynelmilel Ticaret Odası, son 
içtimaında İngiliz lirasının suku

tundan evvelki kıymeti üzerine ak
tedilmiş mukavelelerin tediyesi 

hakkında yaptığı müzakerede 
müshet hiçbir karar verememiştir. 
Yalnız odanın hakem hey' eti ta
rafından her ihtilafın birer birer 
tetkik ve halledilmesi lizımgele
ceğine karar vermiştir. 

( 

~okiorzı ] 
Kanstzlzk 
Ve Boğaz 
Hastalıkları 

Bu sütunda, hafta da iki defa 
pazar •e salı günleri Ev doktor
luğuna ait yazılar çıkacaktır. Ai
leler için faydalı malumatı ihtiva 
edeceği cihetle karileriruizin alaka 
ile takip edeceklerini zannediyo-
ruz. Bugünkü bahsimiz "kansızlık,. 
ve "boğaz11 dır: 

Kansızlık: ~e~a1rü~ 
Kanın azlığı demektir. Kanın için
deki kırmızı yuvarlakcıklar ki buna 
"küreyvatı lıamra 11 derler, azal· 
d.kları vakit bu hastalık olur. 

Sebepleri - Kansızlık "ro-
matirm, sıtma, hümmayi tifoidi11 gibi 
h~d hasıtalıklardan, yahut müzmin 
mide, rahim, ciğer hastalıklarından 
(Hele çok kan da gelmişse), fazla 
gebe kalmaktan, içkiyle, hamızl 
karbonla, kurşun veya saire ile 
zehirlenmekten ileri geli•. 

işaretleri - Göz içinin, dit 
etlerinin, yüzün sarılığı, solgun
luğu; baş dönmeleri, bayğınlıklar
la beraber kalp çarpıntıları; sinir· 
lilik ve iştihasızlık. • 

Tedavisi - Kansızlığı yapan 
hastalığı geçirmiye bakmalı. Say• 
fiyede yaşamalı. Hergün bedeni 
hareketler yapmalı. Banyolardan 
istifade etmeli. Kuvvetli yemek 
yemeli. Yenen yemekler içinde 
çelik bulunanlar, yani et, yumur• 
ta, mercimek, süt en lmvvetlile· 
ridir. Maden suları içmek te fay
dalıdır. 

B tJ (Anjin) - Birçok ogaz boğaz hastalıkla-
ları var<lir. Hepsinden nyrı nyrı 
bahislerde malumat vereceğiz. 

Burada bahsettiğimiz halkımızın 
(boğaz olmak) dedikled has
talıktır. 

lıaretleri - 1- Umumi: Kı· 
rıklık, nöbet, baş ağrısı, mide 
feıadı, inkıbaz, bazı kerre de 
kusmak. 2 - Mevzii : Boğazda 
kuruluk ve yanıklık, şişkinlik, 
kızartı, sonra kolayca. silinebilen 
beyuımtrak bir sıva. Yutkun• 
mak gUçtnr. Hastalık kulağa. 
geçerse biraz sağırlık yapar. 

.Sebepleri - Soğuk algınlığı, 

grip, nezle. 
Tedavisi - Hatmili ve borl• 

keli ıu ile garg-ara etmelidir. 
Bu hastalığın kuşpalazından 

farklarını ( kuşpalazı ) bahsind\! 
anlatacağız. 

Ev Doktoru -----Kaçak l<onyak Yakalandı 
GUmrük muhafaza memurları dün 
Kabataş açıklarında bir vapur
dan çıkarılan 35 şişe kaçak kon-
yak yakalamışlardır. 

Bir Amele Beraat etti. 
Zevcesini öldürmek kastile si

lah atbğı noktasından Ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme olunan 
65 yaşında laz Mehmet ağa is
minde bir amele dün beraat et-
miştir. 

Yağmurdan Zarar Görmedik · 
Bu sene İstanbula yağan yağ

murun miktarı vasati olarak 720 
millnıetredir. Bu kadar yağmur 
İstanbul muhiti için çok faydalı 
telakki edilmektedir. 

Vesikasız Kumusyoncular 
Galata İthalat gümrügünde ça

lışan kumüsyoncular sıkı bir teftişe 
tabi tutulmaktadırlar. Vesikası ol
mıyan ve kendilerine tüccar k~
müsyoncusu süsünü veren bazı kur 
selerin beyannameleri alınmıştır. 



1 Teşrinisani 

A 

Siyaset Alemi 
• 
ispanyanın 
Dansı Da 
Kendine Göredir 

Selim Ragıp 

Birkaç ay evvel gürültülü nil· 
mayişlerle başından kıralım ntan 
ispanya, şimdi, ilan ettiği cüm· 
huriyet rejiminin temelini kuvvet• 
lendirınekle meşguldür. Nisbeten 
ıessiı ve nisbeten gürültüsüz bir 

meşguliyet. 
Artık o eı\ı.l ıokak nümayitlerin• 

eten, manastırlara hücum edip bina• 
lara ateş vermek gayretinden büyük 
bir eser kalmış değildir. 

HakQmet, idari vazlf esini yapıyor, 
Kortu denilen lspanyol Müessesan 
MecHsl de Cümhuriyet Kanunu Eıa• 
ılıinl kaleme alıyor. 

Gelen telgraf haberlerinden görüp 
okuduğumuz feylere bakarsak, bu 
b:ıecllı, epey saman evvel yapılan 
lhtilllln hali. hejecanını taşıyor. 

ÇünkO, verdiği bütün kararlarda, 
lıdar ettiği bütün lc:anunlarda bu 
heyecanın ifadesine şahit oluyoruz, 

İhtilal ve inkılap yapan bir 
millet veya meclisin bu inkılap 
ve ihtilalin heyecanını uzum müd
det taşıması hayra alamettir. 
Vücuda getirdiğimiz bir eserin 
lüzum ve ehemmiyetine ne derece 
kani olur, ona varlık vermek 
için çektiğimiz müşküJatın tesirini 
nekadar devamlı duyarsak da
vamıza olan imanımızın samimi
yetine insanları o derece inandıra
biliriz. Şu ıartla ki, verdiğimiz 
kararlarda aklın ve mantığın hu
dudu aşılmış olmasın. Fakat 
hayretle görüyor ve okuyoruz ki 
lspanyol Müessesan Meclisi, ko
runmak lanmgelen bu hataya 
defaatle düşmUşlilr. Bundan son• 
ra da ne derece düşeceğini 
Allah bilir. 

işte birkaç misalı 
t- Bu meclis, düştlnmnş ki f3-

panyol kadını asırlarca cefa çekmiş. 
insanlık hakkını bir turlü tanıta
mamış; bu haksızlığı tamir etmek 
için geçmiş zamana mahsuben bir 
taviz vermeyi muvafık bulmuş. 
Kadına kocuını boıamak hakkı 
verilmiş. 

2 - Kıral idaresinde, dikta
t&rlnk zamanında, hllkiımetin fc .. 
raatina iştirak edenlerin mes'uli
yeti tesbit ediliyor. Bu töhmetle 
birçok kimseler tevkif olunmuş
tur. Fakat bugtln İspanyol Cilm· 
huriyetinin Başkumandanı Ceneral 
San Cilrco, diktatörlük idaresinin 
iktidar ınevkiine gelmesini temin 

llA ici A E L 

Japon ar Çinliler e Çarpışıyorlar - 3 
Dev t T eslihat rekesin · Ka 1 

Etti. rısta ·· sademeler Var 
Çin- Japon 
Askerlerinin 
Müsademesi 

Londra 30 - lngiliz ga%ete-
lerine Mukdenden bildirildi-
gıne göre Japonlarla Çir.uH. 
arasında çarpışmalar olmaktadır. 
Bu çarpışmalar, başlıca Su - Tin· 
Kay ile Tao - Nom arasında vu
kua gelmiş, (200) Çinli, (3) Ja· 
pon telef olmuştur. Salı günü 
Çin toprağına geçen ( 300 ) 
Rus kamyonunun Çin kıtıaatına 
mühimmat taşıdığı anlaşılmıştır. 
Elinde (60) bin kişi bulunan Ja
pon taraf tarı Çm ceneuli Şang -
Hay - Peg ile hükumet kıtaah 
kuıtlandanı Ceneral ~aykiya ara
sında şiddetli çarpışmalar oluyor. 

Teslihat 
Mütarekesi 

Cenevre, 30 - 30 teşrinlev

vele kadar bir sene müddetle 
ve bir teşrinisaniden başlamak 
şartile teslihat mütarekesini ka
bul eden devletler şunlardır: LUk
senburg, Mı~ır, Sovyet Rusya, 
Arnavutluk, lsviçre, ispanya, ja· 
ponya, Setonya, Danimarka, Çe
koslovakya, Şili, Amerika ve 
Fransanın buna muvafakat ettik
leri haber veriliyor. fngiiiz Amele 
fırkası Reisi M. Henderson inti
b~~atta mağlup olduğundan Tab
didı T eslihat konferansının Reis· 
liv • 
gı münhal bulunuyor. 

·-·--------··--
eden yegane kumandandkr. 
Ona . ~şmek babrdan geçiril· 
memıştır. 

3- Bir lspanyol nazırına, bazı 
hidislerin doğurabilecekleri akı
betten endişe edip etmediğini 
sormuşlar, şu cevabı almışlar : 

- Her milletin dansı nasıl 
başka tilrltı ise ispanyanın danset
mesi de elbette ki başka türlil ola
caktı. Bana kalırsa dans ile ihtilaca 
düşmek arasında büyük farklar 
vardır. 

Japon ileri karakolları Muktlen önlerinde 
--------

Kzbrzsta 
ıi'ı Üsademeler 

Lamako, 30 - Akasta torpi· 
do muhribi Kap Greko deniz 

fenerine karşı yapılan hUcumu 
akim bırakmıştır. Birçok uzak 

köylerde yangınlar ve yağmacı
laklar devam ediyor. 

Alman 
Bankasının 
Vaziyeti 

Jingilterede 
Siyasi Vaziyet 

Londra, 30 - Yeni intiha
battan sonra teşekkillü her an 
beklenen İngiliz kabinesinin ilk 
icraatı Mali ve iktısadi vaziyeti, 
ayni zamanda idhalat eşyasına 

konacak gümrükleri tetkik için 
bir Nazırlar Komitesi vücuda 
getirmektir. Kabine bu heyetin 
raporuna göre hareket edecektir. 
Kıral, siyasi hayattan çekilen M. 
Snovden 'i kabul etmiştir. Başvekil 
M. Makdonald Şekerse gidecek 

Berlin 30 - Rayiştag'ın neşre- ve yeni kararlarım orada vere-
dilen plançosunda eylul açığı 43 cektir. 

milyon olarak tespit edilmiştir. Edisonun 
Ağustosa nazaran eylUlde, Demir- S . 
yollar hasılatı 337 milyondan 331 ervetı 
milyona düşınüştilr. Masraf- borçlar Vilmington, 30 ( A. A.) _ 
faizi ve inşaat proğramıda dahil- Edisonun üç oğlundan en büyüğn 
374 milyondur. olan M. Vilyan Edison babasının 

f F bıraktığı vasiyetnamenin doğru 
Alman döviz o isi rankfurt k 1 1 b ve ma u o mıyacağını beyanla 

şehrinin bir İngiliz angasma olan itirazda bulunacağını bildirmiştir. 
200 bin marklık borcunu verme· Edison bu vasiyetnamesinde 
sini menetıniştir. Almanyaya ya- 12 milyon dolar tahmin edilen 
tınlmış olan ecnebi sermayesinin servetinin bi.iyük bir kısmını 
miktarı 28 ınilyara bilığ olmakta- ikinci evliliği zamanında doğan 

d iki çocuğuna terketmiştir. 
ır. 
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hi böyle meşgul oldugum yoktu. 

gel, devletle ••• 
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AB, MINEL AŞK! 
MUHARRtRJ : SERVER BEDi 

" _ Bana bergün şeref ve

rebilirsiniz. 
" _ Mersi. yarın, öğleden 

ıonra beş? 
" - Hay hay. 
" - Söz mü? 
".:_ Söz. 
Telefon çabucak kapanmıştı. 

Yazıhanemin başından fırlayarak 
ellerimi uğuştura uğuştura odanın 
içinde dolaşmıya başladım. Key
fimi düşün. Babası müşterim, kız~ 
da sevgilim olan iki insan be~ı 
ziyarete gelecekler. Bir an du
ıündüm : " Kızın hatırı için bu 

davayı ucuz, yahut ilcretsiz der
uhde edebilir miydim? Doğrusu 

hayır. Cimriliğim Ustiimde idi. 
Babasından para ve kızından aşk •• 

Bir taşla iki kuş vurmayı aklım
dan geçiriyordum. 

Sonra içime hafif bir korku 
girdi. Babasile gelirs, ben, aynca, 
bu kızla temasımı nasıl muhafaza 
edebilecektim? Hem bu adam 
kim? Nası) bir mahluk? Kız her 
şeyi babasına anlatmış. Demek 
pek öyle mutaassıp bir şey değil. 
Yahut kızının bu deli dolu 
hareketlerinde bir tehlike görmi· 
yor. Ne ise. Herhalde liberal 
bir zat. Ala. Yaşasın liberaller. 
Onlar olmasaydı, bizim gibi 
bağn yanık sevdalıların hali 
neye varırdı? Zevzekliği bıraka~ 
hm. Bu telefonun ilk neHcesi şu 
oldu: Ben, ertesi sabah, aynanm 
karıısında iki aaatten fazla vakit 

çDoğrusunu söyle bana. Çirkin 
bir adam ınıyım? Kırka merdiven 
dayadım, fakat saçlarımda bir 
tek ak yok. fak at, bu kızın kı-
vırcık saçlı erkeklerden hoşlanıp 
hoşlanmadığını düşünmedim değil. 

Ayrıca, kirpiklerimin kısalığı, 
göz bebeklerimin küçüklüğü, çene 

kemiklerirnin fazlaca iri ve dudak
larımın kalın olması da canımı 
sıkıyordu. Sen beni karilerine 
istediğin gibi tasvir edersin. Biraz 

iltimas et te, bu çi~kinliklerimin 
hepsini sayına. Ha ... içini çekiyor

sun ... Tıraş fazlamı geldi? Ne o? 
Gidiyor ınusun? Bir tane daha içer 

misin? Pek ala. Bu günlük bu ka
dar. Devletle ... Devletle ... Ne gün 

buluşuruz? Pazara mı? Yine bura
da ... Peki ... Hikayenin arkasına 
o gün devam ederiz: Gel ha ..• 
Gittikçe meraklıdır .•• ihmal etme, 

Biraz geç kaldın amma zararı 
yok. Ben de gezetelere şüyle bir 
baktım. Derhal başlayayım mı? 
Pekala ... Geçen gün nerede kal
dıktı? Kız bana telefon etti. Er
tesi gün babasile gelecekler. 

Evet, tam saat beşte, baba 
kız geldiler. 

Peder bey, ellisini geçkin, fa
kat yaşı gözlerinden anlaşılan bir 
adam. Eğer pembesi kaçmış, so
luk, buruşuk yüzüne ve dar omuz
larına, kanburuna bakarsan altmı
şını geçkin görünüyor. Herhalde 
genetiğinde fazla huvardalık etmiş, 
vücudunu yıpratmış, yaşından fazla 
yaşamış amma gözleri hala cilalı. 

Nekre bir adam. Beni görür 
görmez: 

- Nereden nereye? diye ba
ğırdı. Kızımın eli pencere kena
nna sıkışmış olmasaydı sizinle ta
nışmak şerefini kazanmayacakbm. 

Gönül İşleri 

Çocuk 
Annesine 
Ne Vakit Dönmez? 

Karı koca k avgalaranın en 
masum kurbanları ÇQcuWardır. 
Onlar hiç günahlan olmadığı 

1 halde, ana baba geçimsizJiğiain 
cezasını çekerler. Ya öksüz kalır• 
lar, ya i~vey ana elinde ezilip 
kırıhrlar. Fakat kan koca bir 
defa bir kavgaya başladılar mı, 
artık çocuklarını dü.şilnemiyecek 
kadar hodgAm olurlar. 

Dün F. T. rümuzlu bir ha• 
mmdan aldığım bir mektupta 
kocasının eline kalan çocuğunun 
kendisini araıB.amasından şikayet 
ediyor. Diyor ki : 

Beş ıene evvel evlendik. 
B~ı defa darıldık, ayn yaşadık. 
Bır kere de mahkememiz oldu. 
Ben o zaman bir buçuk yaşında 
bulunan çocuğumu babasına bı
rakarak yine anneme kaçmıştım. 
Neticei muhakemede zevcimin 
evine dönmeme karar verildi. 

Esasen o sıralarda zevcim rakı 
İçmiye ve eve geç gelmiye baş• 
lamıştı. Zevcimin bu hali devam 
ettikçe kendisine düşman oldum • 
İki ay evvel küçük bir sebebi 
behane ederek annemin yanına 
geldim. Dört yaşlarında bulunan 
çocuğum benimle gelmek isteme
di. Halbuki babasını aramıyan ve 
benim peşimden ayrılmıyan bu 
çocuğun ayrılırken bahasının ku
c.ağına ~a!ılarak benimle gelmeyi .. 
şıne hala hayret ediyorum. Bu 
neden oluyor lfıtfen bu ciheti 
izah ediniz. Saniyen şimdi mah
kememiz var, beş defa vukubulan 
ayrılma ve darılmalardan sonra 
kocamla banşırsam mesut olmak 
kabil olur mu? Yoksa boşana -
yım mı? Hanım teyzeciğim lütfen 
bana bir akıl öğret~;:z ." 

Çocuğun annesinden kaçma
sının iki sebebi vardır. Biricisi 
çocuğun baba tarafından yapılan 
propaganda ile annesinden so-
ğutulması. ikincisi annesini kavga
da haksız bulması veya ondan 
yüz görmemesidir. Bu işte çoe 
cuğun bu iki sebepten biriJe veya 
her ikisinin tesiri altinda haraket 
etmesi muhtemeldi. 

Ayrılıp ayrılmamak hususun
daki fikrime gelince, tecrnbe-
leriniz size öğretmif olacakbr ki, 
kocasız bir kadının vaziyeti fena 
bir koca ile yaşamaktan daba fe
nadır. Eğer kocanızda sizinle ya• 
şamak arzusu varaa, bu f ırsartan 
istifade ediniz. Lüzumsuz baha• 
nelerle kavga etmemiye karar 
veriniz ve hayatı olduğu gibi 
kabul ediniz. Hanımtegzs 

- Seref bendenize ait, dedim. 
- Efendim malumalini%, bir 

hikaye vardır ... diye başlamış, 
ozunca bir masal anlattı; benim 
böyle şeyler hatırımda kalmadığı 
için hikayeyi unuttum. Geçelim. 

Yalnız, ilk yarım saatlik soh
bet arasında şunlan öğrendim: 

Peder bey eski büyük memur
lardan biriymiş. İttihatçılar zama• 
nında müsteşar olmuş, mülkiye 
müfettişi olmuş, bir şeyler ... ismi 
F ahrettin... Kızının ismi de Narin 
miş. Hi.ç böyl~ isim duymadımdı. 

Nann, Narın... Hoş bir isim 
değil mi? Narin... Bir kıza yaraşı• 

yor ... Narin,incecik •.• Bu ismi ben 
sonraları kendi kendime ne çok 
tekrarladım, bilir misin?Narin, Na, 
rin, Narin, Narin ... Zaten bir ka
dını sevip sevmediğini anlamak 
istersen, bir hafta içinde, onun 
ismini kaç defa andığım bir dil· 
şün, aşağı yukarı hesap et, üç ya. 
zü geçerse tamaındır, abayı yak• 
bn demektir. 

(Arkaıı var) 



e Sayfa 

1 Düngada Spor 

Zabella Avrupada 
Rekor Kırıyor 

Henüz Yirmi Yaşındaki 
Bu Koşucuyu Hayretle 

Seyrediyorlar 

ArjantinH meşhur koşucu Za
WI birçok diinya rekorlanna 
abiptir. Bu koşucu, geçenlerde 

akl rckorlanndan birkaçım da 

lanmt, yeni rekorlar tesis etmişti. 

Son gelen haberlere göre 

Arjantinli atlet Avrupaya geçmiş 
ft Çekoslovakyada yeni idman 

t~ebbüslerine girişmiştir. Telgra
fı aynen yazıvorua 

Kosice " Çekoslovakya "28 (A. 
A) - Meşhur Kosice pistinde 
yapılan Maraton koşusu 2 saat 
33 dakika 19 saniyede Arjantinli 
Zabala tarafından kazanılmıştır, 

Mumaileyh 20 yaşmda olup Av
ıupada Olimpiyat oyunlan için 
antrenmanlanm yapmak nzere gön
derilmiş idi. 

Bugün kazanmıt olduğu müsa
baka 8 inci bcynelmilol Maratom 

koşusu olup Çekoslavakya cüm
huriyetinin teessüsünün 8 inci yıl
dlinümil milnasebetile tertip edil
miş idi. Rakipleri Merkez.i Avru-

t parun en mühim kuşucuları olan 
Zabelll daha maçın bidayetinde 

başa geçmit •e Budapeşteli Ga-
0 lambosdaD 14 dakika evvel gel-

miftir. Zabelllnnı tahakkuk ettir
diği mOddet, Cezairll El-Vafi 
Amsterda111 Maratomunu tahak-

kuk ettirildiği milddetten ancak 
22 Mniye fazladır. 

Yeni "!°Jyyare Seferleri 
Londra, 28 ( A. A.) - MD· 

llzim Hamilton ve biraderi, dün 
akşam lngiltere • Avusturalya 

hatb nz.erinde yeni bir rekor 

tesis etmek llzere Lympne tayya

re kararglhından bavalanm11-
lardır. 

Yeni Bir Rekor 
Nevyork, 28 (,c\. A.) - Ame· 

rlkah kadın tayyarecilerinden Mis 

Nichol.s, bugtin .. Okland " ile 
Louisvillo 11Kentuckg,, arasındaki 

3218 kilometrelik mesafeyi saatte 

nsati 105 mil katetmek aurelile 

1eni bir kadın rekoru tesis et
miştir. 

Japonyada Atletizm 
Tokyo, 28 (A. A.) - Bugiln 

&ğleden sonra iki cihan atletizm 

rekoru tesis edilmiştir. 

Olimpiyat şampiyonlarından 

Mikyo Oda, 3 adımda 15,58 ve 

Muci Manbu da uzun atlamada 
7 metre yapmışlardır. 

KaragUmrUk Gençleri 
Bundan beş sene evvel tesis 

olunan Karagümrük idman Yur

du o zamandanberi devamlı bir 

mesai neticesinde faaliyetini ge
nitletmiş ve civar halkın alaka

anı kendisine celbetmiştir. Haber 

aldığımıza göre klüp için son gün

lerde yeni bir bina tedarik edil

mif ve Cümhuriyet bayramı günü 

bütün civar balkın iştirakile bu 

Jeni binanın kilşat resmi yapıl

miştır. 

Mernsim çok parlak olmu,tur. 

Gençlere daha fazla çalışabilmek 
ve ilerilemek fır.sah dileriz. 

SON POSTA 

Sesli Filim Nasıl Yapılır 
Sesli Sinema, Karışık Değildir. Fakat 

Çok Dikkat Ve Çok Ahenk ister 

Rejisör sesi tanzim ediyor 

Sesli sinema ilk naz.arda ine 
sana oldukça müş~ül bir iş ola• 
rak görünür. Halbuki fennin ileri• 
lemesile bu iş çok basit bir şek• 
le konulmuştur. Bir defa sesli 
sinem icat olunalıdanberi sinema 
almakta vücuda gelen fark ma

kinelerin oldukça büyümüş olması 
ve biraz daha tekemmül etmesi

dir. Sadayı filme almak için alı• 

nan tertib~t asıl filimden tama

men ayrıdır ve bunu alan, tan
zim eden aletler de başka bir 

od::ıya konulmuştur. Bu suretle 
bu tertibatın uıl sinema stüdyo-

su ile alakası telefon rabıtasına 

bırakılmıştır. 

Sesli sinemanın esası dercet
tiğimiz resimlerde gördüğünüz 
gibi pek basittir. Sadayı mikro-

fon denilen alıcı Alet bunu ıid· 
detlendirici diğer Alete nakleder. 

O da sesi lamba vasıtasile filme 
verir. Sad..:mıu kuvvet v~ titrekli-

Sesli bir sinema alınıyor 

ğine göre filim üzerindeki z.iya 
kuvvetleri de o derece açık veya 

koyu yapılır. Binaenaleyh bu sa
dayı tekrar elde etmek için yine 

resimde gördüğünüz gibi filim 
çevrilir ve ( Haute prequence ) li 
bir li.mba vasıtasile sesi şiddet

lendiren alete buradan da hant 

parlörlere verilerek asıl işittiğimiz 
sada hisıl olur. 

En ziyade ehemmiyet veril
mesi lazım olan şey stüdyo teş

kilatıdır. Bunlar, penceresiz, ha-

Söyleten sözler lambalar vasıtasile hiigültülürken 
riçten hiçbir sada giremiyecek filmin cereyanına göre stüdyo 
şekilde mazbut olarak yapılır. Son dahilinde lazım gelen yerlere 
zamanlarda, atelye süsleri bile ses mikrofonlar bağlatır. Hakiki 
aksi yapmaması için massif ola- ameliyat rejisörün mikrofonile 
rak yapılmaktadır. Renkleri tabi- sada odasında bulunan operatöre 
ate mümkün mertebe mutabık ve verdiği emir üzerine başlar. Sada 
sesin tabii ve fasih olması bu operatörünün makinesi, sinkronik 

tedbirler sayesinde temin edile- bir dinamo vasıtasile sinema re-

biliyor. simlerini alan makineyi de ayni 
Sesli filim yaparken sinema zamanda harekete getirir. 

resimlerini alan operatörle sesi Sadalan ihtiva eden filim 
filme alan ve tesbit eden operatör bilahare sinema resimlerini taşıyan 

ba~ka başkadır. Sada filme alı- filmin yan tarafına ve tahminen 
nırken atelyenin yambaşında, (3) milimetre genişliğindeki çiz.-
diğer 'bir odada ve atelye ile gilerle kopye edilir. Bu ıuretle 
arası kalın cam tabakalarile ay· ICSli bir filim vücuda gelmiı olur. .. 

Mikrofona •Öz sögletir ve sesi abettirillrken 

nlmış ses giremiyecek bir yer Bu filim işlediği zaman bir taraf-
yapılmışbr. Bu işle meşgul olan 

operatör oradadır. Stüdyonun 
mikrofonlanndan gelen sesleri 
ihtiyaca göre şiddetlendirir veya 
hafifletir. İcabı halinde artistlerin 

söyleyişinde veyahut muzikte ta
dilat yaptırır. Bu arzularını rejisör 
muavinine telefon vamtasile bil
dirir. 

Hakikt filim alınmazdan evvel 
tecrübeler başlar. "Ses operatörll" 

tan sinema resimlerini g<Ssterir. 
Diğer taraftan sesi şiddetlendiren 
ilet vasıtasile haut parlar sesi 
çıkarır. 

Bundan da anlaşılıyor ki sesli 
sinema zannedildiği kadar müşkül 
ve kanşık bir şey değildir. Fakat 

çok dikkat ve çok ahenk istiyen 
bir san'attir. 

Milat Nu,i 
-====-======-=-=---====-=->-==-==ı--·-=~=~=-• 
ispanyada 
Yeni Tahrikat 

Madrit, 30 - fspanyol me
murin kadrosunun gayri mahdut 
bir zaman için azaltılmasına dair 

bir kararnattıe neşredilmiştir. 
Elsosyalist gazetesinden başka 
diğer bütiln gazeteler, bu karar-

nameyi tasvip etmiyorlar Bilhass~ 
Elsol gaz.ele.si, kararnamenin bü
tün ispanyada heyecan uyandır
dığını kaydediyor. Ayrıca meb'
uslul<la me nurlugun ve bir şa-

hısta bir kılÇ memuriyetin topla
namıyacağma dair de ayrı bir 
karar verilmiştir. Memur tahdiclatı 
meselesi, yeni tahrikita yol aç-

Sun'i Kaçakcılık 
Nevyork, 30 - Şarl Edison 

kauçuk imali usulünü amelileştir
mek hususunda F ord müessese· 
sile beraber çalışacağım beyan 
etmiştir. 

Bir Banka Kapandı 
Paris, 30 - Bernarıdi ban

kası gişelerini kapamıştır. Açık 

(6) milyondur. Banka müdürü hap-
se atılnnşır. • 

--··-.. - .. --.....--... ----
mışbr. On bin genç hU~.ümet 
memurluğu için imtihana hazır-

landıklarından ve birçok uzak 

yerlerden geldiklerinden va.ı.İyet 
biraz müphem görünüyor. Bunlar 
ıehirde nümayifler yapıyorlar. 

• 
iki Makedonyalı 
iWahkfım 

Sofya, 30 - Protogerof ta· 
raftarJanndan olup Mibanilof par

tisinin reisi Gürtofu öldüren iki 
Makedonyalıdan biri müebbet 

diğeri on beş sene hapse mah
kum olmuşlardır. 

lran Va Afyon Mul<avolesi 
Cenevre, 30 - Yugoslavya 

ve Türkiye ile beraber dünyanın 

en büyük müstahsili olan lran, 

13 temmuz 931 tarihli Afyon İ:l
tihsal ve imalinin tahdidine dair 
\)lan mul{aveleyi imzalamışbr. 

Teıı••leuıl 

1 Kari Mektupları J 
Bir Kariimizin Sey• 
risefaine Tavsiyesi 
idare, Fırhnalı Günlerde 
ihtiyat Tedbirleri Alma• 

sını Unutmamalıdır 

Haydarpaşa istasyonuna 1 .. 
çen fırtına günli ilk ve ikinci ve 
~üte~kıp trenlerle gelenler, Ser 
rısefaın idaresinin bir ihtiyata&· 
lığile karşılaştılar. Fırtına ur 
zuhur eden bir haldir. Ancak 

tehlikeli bir mini şeklini alma-
dan halkın nakil vasıtasına temin 
etmek ve çarelerini bulmak ta 
bu idarenin başlıca vazifesidir. 
Fırtına olabilir, mavnalar batabi
lir. Muvakkat bir müddet için 
de vapurlr.r işliyem·yecek bir va

ziyete gelebilir. Lakin halkın na• 
kil vasıtası hiç bir zaman ihmal 
edilemez. 

idarenin Haydarpaşadaki me
murları iki, üç tren yolcusuna 
mekteplerine gidecek çocukl.,; 
soğuk ve acı rüzgarın altında bi
riktirip bekletmekten ve onlara 
karşı lazım gelen tedbirleri alma· 
maktan mes'ul değil midirler? 

Vapurların işlemek ihtimali 
olmadığını bildikleri halde yolcu
ları vaktü zamanile haberdar 
etmemişler, bilakis gişelerinden 
bilet vermişlerdir. 

Bu gibi fevkalade hallerde 
ncd~n kış tarifesi mucibince (45) 
dakıkada ve saatte bir hareket 
ettirilen vapurlann aralanna bir 
iki güo için olsun birer vapur daha 
ilavesi düşünülmiyor. Seyrisefain 
idaresi trenle birleşecek vapur 
yolculanna bir kolaybk olmak 

· lizere Kadıköy-Haydarpaşa iske
leleri arasında istimbot bulun
durmalıdır. 

M. Ri/at 
Terkos Şikayetleri Devam 

Ediyor 
Terkos hakkında yaz.ılan yan

lar ciltler teşkil edecek kadar 
çoktur. Ben de bizzat şahit olda
ğum bir hadiseyi yazıyorum : 

Sabahleyin mektepte yiizilmlı
zü yıkayacak kadar su bulamı
yoruz. 

Gtın geçmiyor ki Terkosan 
yllzlinden birçok evler yanmasın, 
yüzlerce vatandaşımız açıkta kal
mış olmasın. Nasıl oluyor da bu 
kumpanya halkın, gaz.etelerln. 
Belediyenin müteaddit ihtarlanna 
bigane kalıyor. 

Belediyenin Terkosu sabn 
satın almak istemesi şüphem 
haklı ve makuldür. Devir ve tes
lim muamelesinin uzamaması için 
tesisatın derhal Belediyeye geç-
mesi mümkün değil midir? 

Gazetenizin bu vadideki neşri
yatını takdir ederken maruzab· 
mın sütunu mahsusuna dercini 
rica ederim. 

Nigazi //hami 

Çocuğum Mektepsiz Kaldı 
Mektepler açıldıktan sonra 

Üsküdarda bulunuyordum. Sem 
yaşına giren çocuğumu · orada 
bir mektebe verdim. On beş giiD 
sonra vazife icabı Is tan bul tara
f ına taklettim. Çocuğumu Be
yaz.ıttaki mekteplere götürdüm. 
Kaydettirmek istedim. Hiçbir mek· 
tepte boş yer yok. 

İlk ta ... il mecburidir. Ben 
çocuğumu resmi mekteplerde 
okutmak istiyorum. Hiçbir yer 
bulamıyacak mıyım? 

Süregg• 
Son Posta: Maarif müdüriyetine 

müracaat ediniz, çocuğunuzu bir 
mektebe kaydettirirler. 



• 

SON POSTA .. 
Alemi] ESNAF ARASINDA r __ Şark .A ] Alemi 

-[Sanayi 

Yerli Sanayi Nasıl 
İnkişaf Edebilir? 

Sanayiin Tahdit Edilmesi 
Fikirleri Günden Güne 

Kuvvet Bulmaktadır 
Son Kilnlerde aanayi mesele

leri sık sık mevzubaha olmakta
dır. Türk sanayii ne vaziyette 
bulunuyor, Teşviki Sanayi Kanu
nunda yapılmak iatenilen tadUAtm 
sıklet merkezi nereıidir •e ne 
gibi sanayi daha ziyar!e hima1ey rı 
muhtaçtır? Bunlarda.o başka sanayi 
kredisi ve küçük aanayiin koope
ratifleştirilmesi hakkındaki fikirler 
ne merkezdedir? 

Biz bu sualleri Milli Sanayi 
Birliği Umumi Katibi Nazmi Nuri 
Beye sorduk ve ıu ceva?ları 
aldık: 

._ - Memleketin sanayii 927 
tarihli T qvikı Sanayi Kanunundan 
aldığı feyiz ve teşci ile kendini 
hissettirecek bir mevcudiyet ha• 
line gelmiştir. Dericilik, trikotaj
calık, değirmencilik ve i;>ekçilik 
gibi sanayi, memleket ibtiyacma 
tekabül etmektectr. Bunlar için 
yegane korku yeni yeni milesse
ıeler açılması ıuretile tehlikeli 
bir rekabetin vilcut bulmasıdır. 
Milyonlarca se"etin iyi bir te· 
kilde muhafaı.ası için tahdide 
llizum Yardır. 

Bu tahdit fikriledir ki yeni bir 
amal mDesseıe açmak iatiyen her 
mliteşebbiae muafiyet ruhsatna
mesi verilmemeai hakkında lktı
ut VekAletine mOracaat ettik ve 
Teşviki Sanayi Kanununda bu şe
kilde bir tadil yapılması Ulzumu· 
au ileriye silrdük. 

Memlekete mamul olarak 
ltJıal edilen eşyanın dahildeki 
~flmasillerinl mutlak surette 
hımaye etmek zaruret halini al· 
mıştır. Sanayi kredisi için sana· 
yicilerimiz tarafından devletin de 
iştirak ettiği bir mali müessese 
Tllcuda gerirmek lazımdır. 

Küçük sanayiin küçilk lstih
salatını bir araya getirmek sure-
tile daha az masraf ve gayretle 
mamulAtını değerli fiatla satmayı 
ancak bu iştiraki ile daha faydalı 
neticelere varabilir.,, 

Diğer taraftan geçenlerde 
lkbsat Vekaleti Sanayi Umum 
Müdilrli şehrimize gelmiş, tetki
kat yapmış, fabrikacıları dinlemiş 
Ye bazı esaslar tesbit etmişti. 
Müdür Bey ayni zamanda Bursa 
Ye İzmirde tetkikatta bulunmuştu. 
Şehrimize gelen haberlere göre 
ıimdi Ankarada alakadar ma
kamlar da sanayi meselesi etra
fında mllzakereler cereyan etmek
tedir. Bize verilen malumat sa
nayi işlerinin ehemmiyetle nazan 
dikkate alınacağı ve Millet Mec
lisinin bu içtima devresinde baD 
kanunlar kabul edileceği merko-

andedir. . 
Sanayi Müzesi Zenginleşıyor 

Sultanabmetteki Ticaret ": 
Sanayi Müzesi son ~~ler~e. yenı 
nümunelerle zengiteştırilnıışhr. Bu 
arada birçok güzel halı nilmu~e: 
leri de getirilmiştir. Piyasada ıy~ 
cins olarak satılan halıların san 
timetre murabama vurulan düğü~
ler altı veya yedi tane oldu~ 
halde Müze idaresi yüz düğümlu 
ıüzel bir halı yaptırmıştır. . . 

Müze idaresi memleketunızde 
retişcn portakal, ağaç kavunu, 
elma, armut gibi meyvaların 
balmumundao modellerini yaptıtlr: 
mış, Kastamonudanda kıyme 1 

Jerfi dokuma nlimuneleri getir~
miştir, Müzeyi ziyaret edenlerın 
sıiktanda çoğalmışbr. Geçen ay 
müzeyi bia kiti Iİyaret etmiftir. 

Bütün 
lecek, 

Esnaf İmtihan Edi• 
Diploma Alacaklar •• 

Ticaret Odası Tetkikata Girişti 

Esnaf meselesi ve esnaf teş· 
kilib son iki sene zarfında, bil
hassa lsta.obulda en fazla uğra
tılan bir meseleyi oldu.Bazı ma
kamlar bu rneaele kendilerine İş 
edindiler, gl\nlerce uğraştılar, 
fakat itiraf edelim ki ortaya 
müsbet bir fey atamadılar. Bu 
iki sene zarfında esnafa ait muh
telif teşkilat yapılmak istenildi, 
birçok esnaf cemiye~ · •· irleşti
rildi ve ayirtaldı. A.. c:.ı u su
retle de esnaf ve şehı ~in fay
dalı birşey yapılmış cie.} ldir.Bu· 
na eski hamam, eski tas diyebi
liriz.Çilnki esnaf bugün de, dün· 
kü gibi vaziyetinden ~:~,Ayetçidir. 

Fakat şimdi ha'uer alıyoruz ki, 
esnaf mcseleleriie ticaret odası 
da Alakadar olmıya başlamıştır. 

Ticaret Odasındaki mütehassıs
lardan biri AV?upada tetkikat 
yapmış, buraya dönmU~ ve esnaf 
meselelerile başka medeni mem
leketlerde nasıl uğraşıldığmı, biz
de esnaf qlerinin nasıl düzeltile-

bileceğini tesbit etmif ve bunu 
bir rapor halinde Ticaret Odasa
na vermiştir. 

Bu rapor çok dikkate şayan
dır. Raporda bilhassa Bulgaria
landa esnaf teşekküllerinin ne 
suretle sevk ve idare edildiği 
tetkik olunmakta ve bunun etra-
fında bazı tavaiyeler yapılmak
tadır. 

Bulgaristauda esnaf iflerile 
yalnız ticaret odaları meşgul ol
maktadır. Burada bütiln esnaf ve 
san' atkirlar birer imtilıaıı geçir
mekte, diploma almıya muvaffak 
olduğu takdirde kendisine ser
best iş yapmak için müsaade ve-

rilmektedir. 
fakat imtihana girmek için de 

evvelA bir çıraklık deYreai geçir
mek iizımdar· Orada h. çıraaın 

esnaf bir imtihan geçirecek de
•ektir. Artık ayakkabımızı bo
yay•n boyacıdan tutunuz da biitlln 
esnaf diplomalı olacak, diploma• 
B1Zlar piyasada dolaşamıyacak ve 
1f yapamıyacaklardır. 

Ticaret Odası muhtelif san' at 
ve mesleklere ait bir de cetvel 

hazırlamışbr. Bu cetvelde 60,70 
kadar meslek ve ıan'at sualan· 
mışbr. 

Aralannda ahçılık, boyacılık, 
oyuncakçılık, arabacılık velhasıl 
bütün meslekler mevki almıştır. 

Arbk rapor kabul edilip tat• 
bika geçildikten sonra lstanbulda 
acayip manzaralar göreceğiz de
mektir! Mesela; leblebici esnafı 
sırtlarında torbalan, ellerinde 
kalburlan, Dördüncü Vakıf ha
nındaki Ticaret odasma giderek 

. f 11e meslek tiplerini lmtihan verecekler ve sonra elle-
Malıteli/ esna · d Jd l d' 1 l l · • de görürsünüz nn e ya ız ı ıp oma ara yenı-

bu resıtn den mesleğe atılacaklardır. 

b. d fteri vardır. İşine devam Fakat, bu imtihan badiresin-
ır e - l a- d•w• h b 1 d' t ediği gun er, gren ıgı de en oş manzarayı oyacı ar 

~ 1 ıp e mırakhk müddetinde yap- gösterecektir. O günkü imtihan 
:-er h:: ~ey bu deftere kaydedil· manzarasını biz şimdiden ıöyle 
m~kte ve bııtihana o defterle tahayyül ediyoruz: 
· kt d•t. Kundura boyacılan omuzla-

gırme e ı .. k b 
Şimdi bir kısım allkadarlar rından aşagı sar an oya ıan-

b 11 • çok muvafık buluyor· dıklarile Vakıf hanının asansörü-
u usu en b'k d·ı . . ki b b. d lar ve bizde de tat ı e ı mesını ne binece er ve d ekp. Tiır en 

• . R or Ticaret Odasın- hanın üçüncil kabn a ı ıcaret 
ıstıyprlar. ap k · d la 
da tetkik edildikten sonra lktııat Odasınin 

0
on doruna rA• pnsıtr8: 

.. • önderilecektir. )anacaklar. ra a evve m ş en 
Vekaletıne g d · · · bi ü bak s 

d·1· ki porda avetı ıçın r ses m sa a ına 
Ôyle zanne ı ıyor ra h l'f d 

' dilen esaslar kabul girişecekler ve mu te ı per e-
mUdafaa e B t kd. de bütün Ierden çıkan sesler ham çınlata-
olunacaktır. u 

8 ır caktar. Arhk gerisini siz daha 

Esnafın Derdi --(Son Pos~) esnafın dert 
ve ihtiyaçlarıle çok yakından 
meşgul olmaktadır. B.u say~a
larda sıksık esmıfa aıt letkık 
ve temenni yazıl.uı çıkac:ıknr. . 

iyi getirebilirsiniz. 
Acaba imtihanlar böylece bi

tip te . diplomalar dağıldıktan 
sonra da vazi:y et ne olacak? 
işte burasmı ş· ındideıı kestirmek 
o kadar kolay o.masa ge. ektir. 

Bakalım bu yeni teşebbllste 
muvaffakıyet hUı1 olacak mı? 

Şam Ahalisi 
Grev Yaptı 

Halk, Hicaz Demiryo
lunun Sablmasına 

Razı Olmıyor 

Şam, (Hususi) - Hükiimet 
Hicaz hattının, Şam - Hama tem
didi demiryollan şirketine devre
dileceği hakkında geçenlerde bir 
karar vermiş, bu karar üzerine de 
Şam - Hama Ffceti Hicaz hatta.
mn buradaki istasyonile sair le-
vazımına vazıyet etmiştir. Hicu 
hattının islimiara ait olduğunu V9 -
yine islimlara ait olarak kalmuı 
lizım geldiği mütaleasmı ileriye 
süren halk müşterek bir harekete 
girişmiştir. Bu harekete hemen 
bütün halk, iştirak etmiş, bil
tün dükkanl~ kapatılmış ve 
herkes Beni Ümeyye camii önn-
ne toplanarak bir miting yapmış• 
lar, karan protesto etmişlerdir. 
Aynca hükumet nezdinde teşeb-
büste bulunmak üzere bir de he
yet seçmişlerdir. Bu heyete Sait 
Elcezairi bey reis yapılmıştır. Mik· 
tarı 20 hini aşan bu halk hep bir
den büyük caddelerden ve hükü
met konağı önünden geçerek nü-
mayiş yapmışlardır. 

Polis halkı dağıtmak emrini 
almışsa da muvaffak olamamıştır • 
Heyet Reisinin tavassutu ile halk 
geç vakit dağılmıştır • Protesto 
suretleri dünyanın bütün islim 
hükümdarlarile bütün Arap, Türk 
Fransız ve İngiliz gazeteleriıı• 
gönderilmiştir. 

Allln Dolu Bir Llhit 
Berut (Hususi) - Nikola is

minde bir Doktor burada bir has
tahane civarında bir bina yaph· 
nrken yerden bir kurşun lahit 
çıkmışbr. Bu tabut derhal müze. 
ye naldec:lilmİf ve orada açılnııt
br. Tabut Roma devrine aittirve 
Berutta ölen bir Romalı Prens 
çocuğuna aittir. Cesedin yüzüne 
albn kaplatınışbr. Lahidin içinde 
albn gümüş ve Roma paralan da 
çıkmışbr. 

Suryede Kaynaşmalar 
Halep, (Hususi) - Surye Va

tani fırkası mensupları intihabm 
bir an evvel yapılmasını istemek
tedirler. Yakanda bn mesele içia 
Fransız komiserliğine de müracaat 
edilecektir. Bütün Suryede ıimdl 
en bilyük dedikodu intihap mese
lesidir. 

Mısır çiftçileri Borçlarmdaa 
Nasıl Kurtuluyorlar? 

Kahire ( Hususi ) - Pamuk 
fiyatlan ~ütİıiş surette düşmiif
tür. Pamuk eken çiftçilerin t.ar
lalan faizci ecnebilere rehindir. 
Çiftçi iki senedenberi taksitlerini 
ödeyemediği için vaziyetleri mftf
külleşmiştir. HükWııet bunu naza-
n itibara alarak çiftçilerin borç
larını üzerine alarak alacaklılarla 
anlaşmışbr. Çiftçiler uzun vade
lerle borçlarım hükfımete ödeyo
cel<ler ve tarlalarına sahip olacak
lardır. 

Verem, Biricik 
Düşmanımızdır 

Hallan ince hastalık dedi· 
ği bu afet, camiamızının 

başlıca düşmanıdır. Onun
la mücadele etmek hepi
mize borçtur. Miicadele 
şekilni " Verem Mücadele 
Cemiyeti,, od ... n alacağınız 
malumatla daha iyi kuv-

vetlendireb 'lirsiniz. 
.._ _____________________ ____ 
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Ve ağlı yarak devam etti: 

-Beni Bedesten kahyasının oğ
luna nikahladılar, düğünümüzü de 
yapblar. Fakat babamın yanaşma
larından biri bana gönül vermişti. 
Gece demez, gündüz demezdi, 
evimizin önünde dolaşırdı. Eşiği
mize muskalar koyardı, duvarlan
mıza blısımlar çizerdi. Hamama 
gitsem ardıma takılırdı, komşuya 
aitsem önüme çıkardı. Her rast
laştıkça içini çekerdi, göğsünü 
döğerdi, gözüyle bir şeyler yalva
nrdı! Eni, boyu bir akça günde
likli yanaşma. Ona varıp ne ya
pacaktım? Fakat haline acıyor

dum, bahama bir şey açamıyor
dum. İşte bu zalim adam, bu ge
ce baskın yaptı. Gelin gittiğim 
evde nikahlımın alayla camiden 
gelmesini beklerken dört arkada
tile sellemehüsselam içeri girdi 
kaynanamı yaraladı, baldızımı 

hırpaladı, beslekleri yumru~ladı, 
konuya komşuya pala çekti, göz 
göre göre ve bağırta çağırta be
ni yakaladı, bir ata bindirdi, bu
raya getirdi! 

Sipahi Ahmet ve arkadaşlan, 
küçük bir hayret göstermediler. 
Çünkn bunlar, bu gibi hadiseler 
olan şeylerdi. Tek başına hudut
lar aşıp Venedik köylerinden, 
Alman kasabalarından kız kaçıran 
cesur delikanlılann menkabelerile 
hepsinin kulaklan dolu idi. Edir
nenin varoşlarında ıssızlıktan 
cür'et alıp ev basmak ve kız kal
dırmak, o destani vakıalara naza
ran çocukların bile becerebilecek
leri bir işti. Şu kadar ki bu bas
kın, babayiğitlik kaidelerine uygun 
düşmllyordu. Binaenaleyh iğrençti, 
bizim kabada:Yılan da biraz tiksin
dirmişti • Zira bahadir geçinen 
erkekler için gelin, bir nevi mu
barek çiçektir ve o çiçek biraz 
sonra canlı tumurcaklarla beze
necektir, yani ana olacaktır. O 
aebepledir ki her düğünde dini 
bir bayram ahengi sezilir ve düğiin 
evleri en samimi neşelerle süsle-
nir. 

Gelinlere ve gelinliğe bu yük
aek kıymeti verenlerin ilk safında 
bulunan altı erkek hikayeden 
tabiatile tiksinti duyuyorlardı ve 
karşılanndaki kız hepsinin yüre
ğinde, daha filizlenmeden kırılmış 
bir gül fidanı tesiri yapıyordu . 
Sipahi Ahmet, işte bu teessür 
albnda şefkatli bir kardeş tavn 
aldı ve sordu : 

- Evde hiç mi er yoktu, bu 
namertler, horozsuz kümese gi
ren aansar gibi, hep eksik etek
lerle mi karşılaştı ? 

- Kaynatam da, kaynım da 
gitmişlerdi, güveği alayından son
ra geleceklerdi. 

Ve göğsünil yumruklıya yum
ruklıya feryada başladı : 

- Babacığım, zavallı babacı
tım. Gelin ettiğin yavrunu gel 
de burada gör 1 

S!pahi Ahmet, ciddi, lakin 
tesli} etklir bir sesle kadının 
inlemesini durdurdu: 

- İlkin anlaşalım, sonra ağ
laşalım. Hele sen kıssayı bitir. 
Buraya ıeldiniz. ne yaptınıa? 

- Beni bu ata bindirdi ve buraga getirdi. 
- Sevdalımın arkadaşları geri . met kadar mllteheyyfç olma-

dllndüler, Ben onunla yalnız makla beraber derin bir sükut 
kaldım. taşıyorlardı ve dalgın dalgın dil-

- Seni dövdn mti, sövdn mu, ıünilyorlardı. Kızın kıyafetini 
incitti mi? r tarif ettiği derviJ ile meyhanede 

- Buraya gül devşirmiye ge- görüpte Olühimsemedikleri peri-
tirmemiştiya, elbet incitecekti. ım kılıklı seyyah aruındald 

- Ne yaptı? milşabehet, onlafı da müphem 
- Elini elime koyar koymaz bir endişeye düşürmüştn. Gerçi 

bağırdım, kaçmak istedim. Saç- Ahmet gibi vehmi bükQmler 
larıma yapışta ve yüzümü sille- vermiyorlardı, Hızırla karşılaş-
lemiye girişli. O, vurdu. Ben tıklarına zahip olmıyorlardı, yal-
bağırdım. O, vu~du, ben bağır- nız karışık bir vaziyetin içine 
dım. Sonunda bıçağa sarıldı: düştüklerini anlıyorlardı. Ve 
"Ya sus, ya sustururum! ,, dedi. meyhanede bıraktıkları dervişi, 
O vakit gözlerim karardı, dizle- ısrar ile ve birazda ihtiram ile 
rim titredi, düşcyazdım, fakat hatılamaktan geri kalamıyor-
yine haykırdım. lardı. 

- Sonra ? Felaketzede kız, bir müddet 
- Sonra dede geldi l durdu, kendisine sualler tevcih 
- Deden mi geldi ? edilmesini bekledi. Lakin altı er-
- Dedem değil dede, Zorlu keğin de - yer ve gök gibi - kara 

Dede geldi. bir sesizliğe sarıldıklarını görünce 
- Kim bu zorlu dede? dayanamadı, kabadayıların rei-
- Yeşil sikkeli, şal hırkalı, sine seslendi: 

klvırcık saçlı, uzun sakallı dede! - Kardeşlik! Sustunuz, yoksa 
Sipahi Ahmet, şiddetli bir sıkıldınız f mı? 

titreme geçirdi ve şuursuz bir Sipahi Ahmet, mütemadiyen 
tehalükle anlamak istedi : işliyen vihimesinin tazyikinden 

- Belinde iri taşlı gemer de kurtulmak için ruhi bir ceht 
var miydi ? gösterdi: 

- Vardı, · taşın biçimi de - Yok, bacıl • dedi - ııkılma-
yumurtamsı idi r dık, ıaşırdık. Çünkil senin deden 

Ekmekçioğlu, alnında biriken bize tuhaf görilndil. 
terleri silerken mırıldandı: - Neden tuhaf görllsünslln ?. 

- Ta kendisi, ta kendisi 1 Ulutanrı, başı sıkılan kullarına 
Ve sonra arkadaşlannın yilzüne yardım etmez mi? 

baktı. Koyu karanlık, Edirneli - Amenna, amenna, ilkin 
yiğitlerin çehrelerini peçeliyordu. dedenin birdenbire çıkııı biraz 
Fakat Zorlu dede hakkındaki tuhaf 1 ... 
izahatın o çehreler de geniş bir - Ben hayallamadım, dllş te 
hayret çizdiği yine görillebili· görmedim. Zorlu Dede ıizin gibi 
yordu. Hepsi kaşlarını çatmış- karşımda idi. Hatti onu sizden 
lar ve ani bir düşünceye dal- daha iyi görilyordum, gözüniln 
mışlardı. Hepsinin dudakların• rengini bile seziyordum. 
da ayni kelime, Sipahi Ahmedin - inandık, bacı inandık. He-
mırıldandığı kelime titriyor gibi le sen kıssayı bitir. 
idi. Maamafih hayretin bUyüğU, - Bir ağaçtan mı indi, bir 
heyer . ' • hüyüğü yine Ahmette glll dalından mı sızdı, nereden 
idi. ü, ı ı ıanede bıraktıkları çıktı ise çıktı, Dede benimle 
Dervişin ı... u bahçede göründüğü- ıevdalımın arasında peyda olu-
nü - bir hakikat olarak - kabul verdi. Tanrı biliyor ya, ben ilkin 
ettiği için ldeta hafakanlar ge· onun sevdalıma yardım için gel-
çiriyordu. Meyhanedeki post Us- diğini zannettim, yeni bir üzüntü 
tünden bir ruh gibi, bir nefes gibi daha geçirdim. 
bir lahzada dört beş yilz metre- - Peki, bu dede ne yaptı? 
lik mesafeye intikal ediveren - Sağ elinin ıahadct parma-
dedenin hayali, nurdan bir dağ ğile benim hovardaya ıehir ta-
gibi zihnine çömelmişti. Onun rafını gösterdi. O da aklını mı 
Hızır olduğuna zaten kani idi. ~şaşırdı, ne oldu, bilmiyorum, hık 
Şimdi bu kanaat, sarsılmaz bir demedi, arka arka yilrümiye haş-
iman halini alıyordu. Biraz evvel ladı. Herif, geri gittikçe Zorlu 
koşup yetişemediği ve Meriç Dedem de ilerliyordu. Ben alık 
nehrini yürüyerek geçtiğine şahit alık bakıyordum. 
olduğu gölgenin meyhanedeki - Sonra ? 
dede ile P"İ•· ısebetine ihtimal - Babamın hain yanaşması 
vermemişti, t. • .uuşahedeyi başka değnek önünde kaçmağı becere-
bir tecelli saymıştı. F elakelzede miyip korkak korkak geriliyen 
kızın sözleri, o büyük muammayı, bir kedi gibi yürüdü, yUrüdQ 
o akıl alıcı manzaradaki esrarı ve birdenbire kayboldu 1 
da hallediyordu. Demek ki yeti- - Sonra ? 
şilemiyen gölge, suyu yürüyerek 
geçen adam, hep 0 dervişti, - Sonrasını bilmiyorum, çUn· 
bizzat Hızırd! 1 kn bayılmışbm. 

Ziipte 8. Ye arkadqlan, Ah- "rka11 •'ar> 

Binlerce kişi 

Milyon Peşinde 
Koşuyorlar ... Çünkü pek yakında 
Milyon KAZAN ILAC K ... 

KIZIL KILIÇ 
Şaheserini g8rmek arzusunda bulur;ıan halk her bir seanata geri çnrU

mektedir. Bu film çıltın bir Kaıak tarafından iffeti payimal edilen bir 

köylü kızının hazin maceraaını taavir etmektedir. 
Uiveten: Ankarada Cümhuriyet Bayramı meraıiml ile Tilrk ve Yunan 

takımlan arasında Foot - Ball maçı. 

.. _ Saat 16 1/2 ve 9 1/2 seanslarında VARYETELER_ .. 

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 1 teşrinisani 931, 

Pazar, Rumi 19 teşrinievel 1347, 
19 Cemaziyelalıir 1350. 

GÜNEŞ - Doğıışu 6,30 Batı~ı 
17,8. 

NAMAZ V AKiTLERi - Sa
bah 4,58, öğle 1 1 ,58, ikindi 14,47, 1 

akşam 1718 1 yatsı 18,42. 

MİLLET MEKTEPLERİ - Her 
sene olduğu gibi millet mektep-
leri bu sene de dün açılmış, ders
lere başlanmışbr. 

MATBUAT SERGfSt - Türk 
Gazeteciliğinin 100 üncü senesi 
bugün tes'it edilecektir. Bu mü-
nasebetle Galatasaray Lisesinde 
bir matbuat sergisi açılmıştır. 

ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTISTJK 

ASRI 
EKLER 
EL HAMRA 
ETUVAL 
FERAH 

- Manuell 
- Cllrmll mqbat 
- Dreyfil• 
- Kızıl kah~ 

- Prenses emrlnb 
- Atk çocujıı 
- Ko111er, varyete 

B ugUn akaşam ISTIKBUt mmımı 
Saat 21.30 da , 

Namussuzlar . KK m «H 
PlyH 5 Perde 11 il il il 
Ay J 

Komedi • perd' 
Yazan. Gerolaaı 

Rovetta 

f ercüme edcuu 
BedrettiP 

illi 

'111ı111 
Yakında K A L B 1 N S E S l 

ÜSKÜDAR 
Hale Sinemasında 

CENGiZ EVLATLARI 
lıaveten 

İsmet Paşa Hz. lerinin Atina 
seyahati 

CLORY A - Baakın 
KEMAL B. - Son temıO 
MAJIK - Taç deviren )enen 
MELEK - Prenaeı emrini• 
MiLLi - BuHnlrı luymeU 
OPERA - Dreyfilı 
SIK - Mavi melek 
ÜıkOdar HALE - Cenrl:ıEvlatla:n 
DAR0LBEDA YI - Namu11U%lar 

RADYO 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
ISTANBUL 

18 • 19 Gramofon konser
leri. 

19,30 - 20,30 Hafız Ahmet Beyin 
iftirakile uz heyeti 
Anadolu Ajamı, 
apor haberleri, 

21 • 20,30 Gramofon konserL 
21 • 22 Belkis H. tarafından 

konser 
22 • 22,30 S t u d y o orkestruı 

tarafından konser, 
borsa haberleri. 

Trleste - [248 metre, 12 kılo
vat] - 15,20. Muhtelif haberler, 
gramofon plakları 21, şarkılı kon
ser, 22,25 orkestra, 22,55 radyo 
gazetesi. 

Heilıberg - {274 metre, 75 
kilovatL- 19,10 Dançigten trans
misyon,I 20,30J konser. 824 dans 
havaları. 

Mühlaker - [ 360 metre, 75 
kilovat] 19,30 Frankforttan naklen 
im fluge, 20,45 bestekar Liszt'ın 
120 inci yıl dönümü münasebetile 
hatırasını taziz için eserlerinden 
müteşekkil bir konser, 22,35: so
lon orkestrası. 

Bnkreş - [394 metre, 16 ki
lovat] 19,10 Orkestre, 20 radyo 
darülfünunu, 20,40 gramofon, 21 
Eva operalı. 

Katoviç - [ 408 metre ,16 
kilovat] 20,15 solist programı, 22,10 
keman konseri, 23 dans havaları. 

Belırad - ( 429 metro, 2,5 

kilovat) 20: Tomislav heyetinin 
Kora konseri, 20.40 radyo musa
habesi, 10,21: Saksifon, 21,30 ta· 
ganni, 20,22: gece konseri. 

Roma - [ 441 metre 75 ki
lovat) 20: gramofon, sonra Beynel
milel konser, 55,22: son haberler. 

Prag - [488 metre, 120 kilo
vat] - 20: Musiki salonundan 
naklen konser, 21: rasat raporu 
22: Son haberler, 20,22 gazino 
sesleri. 

Viyana - [517 metre 20 ki
lovatJ 19: senfoni, 21: Bütün anne-
lerin oğlu, komedi, 22: gece konser' 

Peşte - 1550 metre, 23 kilo
valj 19,30 operadan naklen [verdi]
nin Requiem operası . 

İstanbul - 11200 metre, 5 ki
lovat! - 18: gramofon, 19,30 saz 
heyeti, 21 gramofon, 22 radyo 
orkestrası, sonra borsa haberleri. 

Varşova - 11411 metre, 156 
kilovat J 20,15: Halk konseri. 22, 10 
Solo konseri, 23: dans havalari. 

Berlin - [1635 metre, 75 ki
lovat} 19: Hübertusun efsaneleri, 
20: orkestra, 23 dans havaları. 

ihzar Müzekkeresi Kesildi 
Menemendeki irtica hadisesi

nin muhakemesi yapılırken isimle
ri gazeteye geçtiği için Alaşehirli 
yedi kişi Akşam gazetesi aley· 
hinde bir dava açmıştı. Gazete
nin o zaman mes'ul müdürlüğünll 
yapan Hikmet Feridun Bey bak· 
lunda AJ-.,ehir sulh mahkemesi 
tarafından bic ihzar müzekkeresi 
kesilmif ve Hikmet Bey dün mevı
cuden lslaııbul jandarma kumar 
danlıjma teslim olunmuştur. 

• 
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Kadınef en diler lr~.n Gece Yarısı 

Aranıyordu Sazende Ve Hanende 
Fakat Bu Sırada Çok Komik Bir Hidise Oldu 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
H•r hakkı mah/•zdar 

-128-
Karyolanın yanındaki komo· 

dinin üıtn, kıymettar ~e muras 
hediyelerle doln:\!etı•. Att · ve 

mineler aruıad ·l•asıa Te 

pırlantalar parlı) oı au. Dııaradan 
haber geldi. Mubafıı ıabitler, efen
diyi ziyarete 1el111ek utiyorlardı. 
Abdtılhamit odaıına döndGkten 
aonra, ef endlaln karyolaıını iba• 
ta eden kadınlar T• ka*-lar 
derhal odaJI terkettHer " ltlr 
tarafa çektldtler. BirH ıoa.ra, 
Ağaların dellletlle muhafız zabit
ler geldi. Zabit:erl gör8r ı~bme:ı 
Ahit Ef. neşelendi. Bir taraftan 
tebriklere mukabele ederken, 
diğer taraftan da muhafız Naci 
Beye soruyordu: 

- Haniya, Naci Bey .• (oldu 
bitti maşallah) diye bağıracnktınız. 

BUtUn zabitler gülüştüler ve 
cevap verdiler: 

- Biz bajırdık amma, siz 
duymndınız ... 

Zabitlere, şekerler Te şerbet
ler ikram edildi. 

Jf 
Akşama doğru, hazırlıklar 

başladı. Ahit Efendinin odasının 
yanındaki salona, saadalyeler ve 
kanepeler taşındı. Burada Kara· 

göz oynıyacakta. 
Karagözcüler geldiler. Muha· 

ftz zabitlerin nezareti altında 
perdelerini kurdular. 

Zabitana bir yemek ziyafeti 
•erildi. KaragözcUlere de ayrıca 
bir sofra yemek yedirildi. 

Bu esnada Ahit Efendi kendi 
mini mini misafirlerile ihata edil
mişti. Rasim Beyin küçlik kızları 
TürkAn ve Seniha, Mahmut Beyin 
oğullan Hikmet, Kemal ve Salih 
Beyin oğlile kızı Cemil ve Sabiha 
Hanım ve Beyler, Ahit Ef. ile 
konuşuyor; oyuncaklarla oynıyor· 

lardı. 

l'EFRlKA NUMARASI 28 

y A 
Oglln kurball bayramı idi . ~e 
halk, bayram naıuazı kılmak ı~.10 

.
1 

'd' du Bu tesaduf, 
camı ere gı ıyor · . . . . 
kendisini ayrıca neşelendırdı, ıçıne 
yeni bir ferahlık geldi. 

- İnş:ıllah, dedi. Bunda da 

hayır vardır! 
Şaban, şimdi hedefini d~ğir 

tirmişti, çünkü valinin b~~ü~ 
camide bulunacağını düşünmuştil 
ve atını oraya sürüyordu. Ha~ta.t 
Hasan filhakika camide ıdı. 
Resmi' kavuğunu gimişti, süslü 
bir kabaniçeye sarılmıştı, sırma 
ve elmas içinde parıl parıl oarlı· 
yordu. Allaha ubudiyet etmek 
vesilesile Allahm kullarma ihlişaaı 
gösteriyordu. Menberin önünde 
idi, ipek bir •eccadeye bağdat 

Gnneı ıurup r 
ederken bir ı .. 
tlmbot foldl. 
Sarayın tıhtırnı
na yanışh. lı· 
timbottan (Da· 
rnssude ı~ası ) 
F ahrettin ağa 
çıktı. (Tarafı ti· 
hane) den Ab
dülhamide •~ 
llm ve Abit E
fen diye de bazı 
hediyeler ıeürdl. 

Gece, kara• 
röı: orurken 
~ok t\lhaf bir 
h&dlse oldu. 

Oyun bqla• 
madan evvel 
tekmil muhafız 
zabitler, harem 
dairesine davet 
olundu. Herkes 
perdenin karşı• 
sına hazırlanan 

koltuk.ara otur-
du. Ahit Efendi-
nin yatnk odası- M h f 1 B d u a ız arın oğaz a mehtap aeyretrnekten zevkaldıkları 
nm ~apıları açıl· Beylerbeyinin maruf kameriyclerinden blrt 

dı. Abit Efendi, karagözü buradan ı - Şevketlu.. Kudretlu.. Aza· 
seyrediyordu. Yanında Abdülha· metlu.. Pa ... 
mit ile kadınefendiler, ve arka- O Der demez durdu. Perdenin 
larında da hazinedarlarla kalfalar • arkasındRn ses i'elmiyordu. O 
bulunuyordu. Arkada kadınefendi- ande, biltl\n orada oyun ıeyre-
lerin bulunt:uğunu bildikleri için, denlerin de nefealeri durmUJtu. 

salonda bulunan erkekler, kat'iyen Kltlp Salih Efendi, azkal-
baılarını geri çevirmiyorlardı. ıın, btıyük bir pot kınyordu,. 
ilk oyun, Abdt\lhamidin saltanat Enelce, bir çok defalar hu-
zamanında dalma aarayda oyna· zurunda oyun oynattıit, pek 
tılan (Saraylı Hanım) ismindeki çok ibıanlarını aldığı Abdlilha-
oyundu. Kltip Salih Efendi oyu- mit şimdi yine karıııında idi. 

Bu' sakıt ve aıahlii padifahın 
na başladı. Mutat ül.m bes- b ) karıııında, ( Padiıa ı . ~ıır olan 
telerle perdedeki (Göstermelik) i Sultan Reşadın lı~u~ı .anarak 
kaldırdı. Bestelerle (Hacivad) ı sah- dua etmek, onun kalbını bır mah-
neye gelirdi. Beste, bitti: Teker- rumiyet ateıile yakmak demekti. 
lemeler başladı. Tekerlemeden Snkfıt devanı ediyor ve hiltiln 
sonra, sıra ( dua ) ya geldi. Ma- muhafızlar, kollarile birihirlerini 
lümya, ( Padişahı asr ) a dua dllrtnyorlardı. Muhafızlardan biri, 
etmek behemehal oyunun icaba- y•ınındaki arkadaşının kulağına 
tında.dır. Hcivat dua ederken eğildi: 

, tAm diz çökerek: _ Galiba karagözcilntın dili 

1 ş 
YAZAN: * * 

kurmuştu, hutbeyi dinliyordu. 
Şaban, atını caminin kapısına 

bağladı, aptest almıya lüzum 
görnıedeniçeri girdi, cemaatin 
arasından geçti, azametli vezirin 
yanına geldi, kuUi.ğma eğildi: 

- Devletli, dedi, ölüm kapı
na geldi. Başının çaresine bak! 

Müteazzım vezirin rengi bir
denbire sarardı, iliklerine kadar 
bir titreme geldi ve can havlile 
halikı da, balkı da, unutarak ye
rinden fırladı, dindar safları 
çiğniyerek, cemaatten kiminin 
dizine, kiminin omuzuna ba· 
sarak camiden çıktı, atlandı, 
k nağına gitti. Onu mukaddes 

b
? gelin, yahut kudretli bir lıih 
ır i . d . . 

iibi tantana çın e camıye aetır-

i l kavaslar, deliller, meh-
m ş o an • 
terler vaziyeti kavrıyamadıkları 
[çin ~ldukları yerde kahvermiı· 
lerdi. yalnız Şaban, kendisine 

refakat ediyordu. 
Konakta bulunanlar da bu tu-

haf gelişten hayrete düşmüşlerdi. 
Camiye gidişle dönliş arasındaki 
fark giyimlilikle çıplaklık arasın
daki, fark kadar mühimdi. Koca 
vezir, başından kUlibı. alını~ca 
kel!iği meydana çıkan hır baş gıbl 
göze çirkin görUnUyordu. Fakat o, 
etrafındaki hayretle de, haşyetle 
de alikadar değildi. Ta harem 
dairesine kadar yilrliyerek en loı 
ve en hücra bir odaya kapan· 
mııtı. Sehpa altına getirilen bir 
mahküm telaşile Şabanı lıticvap 
ediyordu: 

- Neden ölllyorum, niçin 

öldUrlilllyorum 1 .. 
O bayram giinUntln ikindi 

vaktine doiru, Snleyman Pqa 

Sayfa 9 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ .. .. 

Size Tabiatinizi Söyligelim ... 
lll ORHAN J 

BEY: Sakin ve 
intizamperver
dir. Hadisat
tan çabuk mtl
teessir olur. 

· Şahsını alakadar 
eden mesailde 
hassasiyet gös
terir. Kadın 

, ve ıevgi mev-
zularına lakayt 

kalmak istemez. 
121 SALAMON 
OGLU RUFAT 
EFENDi: Şarla
tan değildir, is
tediğini yapmak 
ister, inatcıdır. 

Sazan tok sözlü 
olur. Kadın me
sailinde kıskanç
lık gösterir. K~
naatkir değild!r. 

122 RIZA BEY: 
Ciddi ve vakur
dur. Kendine e
hemmiyet veril
mesini ister, .zev
kiseli~i vardır, 
d er b e derJikten 
hoşlanmaz, tok 
sözlüdür. Fikir-

lerinin kabul edil
mesi için iddia 

ve münakaşadan çekinmez. 

198 ALI EFENDi. 

Totuk ve sessiz· 

dir. İşlerine hil-

ve yalan karış· 

tırmaz, kısmen 

müşkülpesenttir. 

lntizam kuyuda

tını ihmal eder. .-..... --······----·-... -·-----···--
tutuldu. 

Dedi. 
Bu ıUkut, bir dakikadan fazla 

ılirdU. Ve ıonra perdenin arka
ıından, titriyen ve ı6yleyenin 
boğazinda dllğilmlenen bir seı ; 

- .•.. Efendimiz hazretleri ••••• 
Diye devam etti. 
Salon, tabit karanlıktı. AbdUl

hamidin, ne his ve ne heyecan 
geçirdiğini göremiyordum. Yalnız 
onun hayal meyal şeklinde, başı· 
nın biraz daha eğil~iğiol farket
tim. 

(Arkası var) 

tehre geldi ve doğru V nli kona
ğına giderek etrafını kuşattı. 
Hattat Hasanın Sekbanları, Sarı· 

caları, lçoğlanları, bu ihata ha
reketinin Efen dil erini yakalamak 
için yapıldığını anlamışlardı ye 
tereddüt göstermeksizin teslim 
bayrağını çekmiılerdi. Bu sebep· 
le Süleyman Paşa, ıilAh kullan
madan konağa girdi, selefini 
aramıya girişti. Fakat o; selim· 
lıkta yoktu, mutfakta yoktu, 
ambarda yoktu, ahırda yoktu. 
O halde barem daireıinde bu
lunması lizım geliyordu. SUley
man Paşa, kadınların bir odaya 
çekilmeleri için haber gönder
dikten ıonra hareme girdi. 
Çubuk odasım, hazine odasını, 
yatak odasım, cümbüş odasını 
birer birer aradı. Sandıkları 

boşaltb, dolapları karıttırdı, ta
van arasını dolaştı, Huan Paşa
yı bulamadı. Onun karıları, oda-

107 ALEKO 
EFENDlı Alay· 
cı ve şakacı
dır. Yorucu ve 
devamlı meş• 

ialelerden ziya
de, lıissi, haya• 
li ve macera 
mevzularından 

hazzeder. Teh· 
like ve mes'u· 

liyetten müçteniptir, 

108 IHSAN 
&1 EFENDi: Sev

diklerine karşı 
müşkül pcsent 
değildir. Eğlen• 
ceden geri kal
mak istemez, 
dimağım yor
mak taraftan 
değildir. Bir 

--""""·~--"""""""""'.._ işte baş olarak 
çalıımaktan zi

yade memur c ~ rak çalışmakta 
muvaffak olur. 

109 EFTİM E
FENDİ: Müş
külat ve me
şakkate mü· 
tebammil ve 
mu k t e s i t tir. 
Havai meşğa-
lelere rağbet 
etmez. Menfa
atlerini ve sa
mimiyetini is· 
raf etmez. Baş· 
kalannın işle-

rine karışmakta dinap eder. 
ı ıo İRAKLİ 

. .;.. 

EFENDİ: Ciddi 
ve gözü pektir. 
Şakaya ve ala
ya gelemez. 
fnadı sever. iş-
lerine hile ve 
riya karıştır• 

ma.z. Kızdığı 

ıaman dik ve 
tok sözlü olur. 

TAHLiL KUPONU 
Tahlll kuponu 2 aumır111. 

lıml, meılek veya 
11n'atl? 

liaıııl ıuallore cevap 
•lmak lıtlyor ? 

Fotoarafı lntlşu ede· 
cek mi? 

lıkları, halayıkları bir göşeye 
büzillmüşlcrdi, büründükleri çar• 
ıafların içinde hıçkıra hıçk~ra 
ağlıyorlardı. 

Hattat Hasan, işte bu ağlıyan 
kalabalığın içinde idi (*). Bir 
kadın gibi çarşafa sarılmıştı. T o• 
puklarına kadar inen bu sütrenin 
himayesi altında cellAdının telnsıru 
temaşa ediyordu!.. Canını kur-
tarmak iıtiyen her mahkü· 
mun o kıyafete blirUnebilmesl, 

bugUn için, gayet tabii görünür 
ve hiçbir mahkum bu basit te
nekkUrle yakasını muakkiplerin 
elinden kurtaramaz. Lakin eski 
devirlerde bir erkeğin çarşaf giy• 
mesine asla ihtimal verilmezdi, 
o suretle tenekkür etmekten ise 
ölmek daha şerefli sayılırdı. 

(Arka11 var) ------1"1 " Hasan Paşa, car ve muaccer ıı. 
nllvan llb:llln• rlrip ev cemaatile bile bit 
odaya mOı,tekil olup weçllmedl.,. • Tıırihten. 
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Veydin Yanında Profesör Grantam Da· Vardı. Karton Buna 
Hayret Etti - Sonra Anladı Ki Tahkikat Devam Ediyor 

-7-
fkf gündenberi, Nevyorkun 

bütün havadisini görtınmez adam 

teşkil ediyordu. Gazeteler, Pro
fesörün tacavüze uğradıiını, keş-

fettiği aletin çalındığım ve buna 
cür'et eden caninin bu aletle g6-

rilnmez bir hale gelerek tekrar 
profesörün lahoratuarına gırıp 

polis ve gazetecilerin gö2ti lSnUnde 
profesöre müstehzi bir mektup 

bırakmak küstahlığını göstermiş 
olduğunu yazmışlardı. Bu mektup· 

ta kilstah herif, gôrllnmemezliği 
sayesinde koca şehre hlkim ola· 
cağını bildirmişti 1 

Po!is, fena bir vaziyette kal
mıştı. Her tarafta Greyi aletin 

cilr' etk!r hırsızı olarak aramış, 
taramış, fakat hiçbir izine tesadnf 

edememişlerdir. Fakat halk na
zannda bunun kim olduğu me-

selesi ehemmiyetsizdi. O ancak 
görünmez adam ile alAkadardı. 

Hakikaten Nevyork sokaklarında 
ıcrbestçe dolaşan böyle bir ga
rfuımez mahluk var mıydı? VaJ'la 
acaba iddia ettiği gibi ıehirde 

dilediği gibi hüküm •ürebilecek 
miydi? 

Bu iki gün zarfında, bu sual
ler, herkesin dilinde 'fe zihninde 

dolaşmakta idi. Gazeteler görlin
mez adam hakkında hergün sil· 

tunlar doldurarak ne!ere kadir 

olabileceğini yazıyorlardı. Bil! 
perva çalar, öldürür ve ortalığı 

ateşe verebilirdi. Ondan ne para, 

ne ele can mahfuzdu. Onu yaka· 

lamak için, akla hayale gelmedik 

binlerce saçma sapan fikirler 
ortaya atıldı. Fakat ild gündlir 

kendisinden bir haber çıkma
yınca, Profesör Grantamın bntnn 

ihtarlarına rağmen şehir halkımn 
yarısı böyle bir kimsenin mev

cmHyetinden ·[ şüpheye dU~müştü. 
Fakat şimdi artık şilphe eden 
kimse kalmamıştı. 

Karton hem bütün 
~ 

liunları 

birer birer aklından 
. 

geçı-

riyor. Hem de kalabalığ1n 

arasından banka kapılanna doğ· 

ru kendine yol açmıya uğraşıyor· 
du. Gazeteci vesikası sayesinde 

ve kanter içinde polis kordonu
nu geçti ve aaratle bankanın bü· 
yük salonuna girdi. BlUiln kapı
lara resmi poli..ler dikilmişti. 

· Mermer ve pirinç tezgihlarm ar• 
kasmdaki hücreler bom boştu. 

Bualardan yalnız birinin önünde 
bir insan birikintisi vardı. Bunla-

nn arasında suratları uık banka 
memınları ve polisler de Yardı. 

Karton derhal mahmur bakıtlı 
ve daima sakızını çiğniyen Vey-

di gördü. Veydin yanında profe
&Ör Grantam da vardı. Karton 
evveli hayret etti. Fakat bilAha· 
re profesörün de polisle beraber 

vak'a mahalline davet edilmiı 
olduğunu öğrendi. 

Çalınan paralar 
Karton etrafına baktı. Kalaba

hğı ı bütün nazarlan genç ve te-

miz ~e giyinmiş, kollarını asabi asa
bi :;,alLyan, yüzü.: kıpkırmızı kesil· 
mi5 bir adamda idi. 

- Evet o idi diyordu. Başka 
kimse bu işi yapamazdı. 

Veni Aleti 
Alan 

Cemiyat 
için Korkunç 
Bir Tehiike 
Oimuştu 

Görünme2. adamdı. Para des
tesi gözümün önünde kayboldu, 
gitti!,, Karton yanındaki gazeteci

lerden bu gencin kim olduğunu sordu. 

- Muhasip Harkens dediler. 
Elli tane bin dolarlık bankonotlar
dan müreW<.ep bir paketin gözü 
önünde ortadan kaybolduğunu id
dia ediyor. Patronlarını inandıra
bilirse aşkolsun zavallıya!,, 

Profesör Grantam, sinirleri 
boşanan muhasibi teskine çalışı

_x_ordu. 
- Nasıl oldu, anlatınız baka

lım. Paranın çalındığını ve bunu 
da sizin almadığınızı biliyoruz,, 
dedi. 

Harkens biraz sükunet bulur 
gibi oldu. 

- Bundan yarım saat evvelki 
Defterlerimdeki bazı kuyudatı 
tanzim ediyordum. Çalınan paket 
te diğer bazı destelerle beraber 
tam gişenin önünde duruyordu. 
Tabii dışardan alınabilecek bir 
yerde idi. Fakat tehlike yoktu. 
Hepiniz bilirsiniz ki bugün artık 
bir bankadan güpegündüz ve göz 
önünde para kapıpta kaçmak ka
bil değildir. Birdenbire gişeye 
yakla.ıan ayak sesleri işitir gibi 
oldum. Baktım, kimseler yoktu. 
Sonra birdenbire olacak oldu. Gi
şenin ve parmaklığın öntarafı bir 
saniye icin ortadan, g·özümün ö
nünden kayboldu ve sonra tekrar 
meydana ç~kb. Fakat o bir saniye 
içinde elli bin dolarlık deste de or
tadan kaybolmuştu. Aptal aptal 
bakakaldım. Gişenin önünde kim
se yoktu. Sonra birdenbire aklı
ma görünmez adam geldi ve ba
ğırdım. Muha..-Cızlar koşarak geldi
ler, fakat ortada hırsızdan bir em
mare yoktu. Eminim ki o idi. Her
halde o idi.,, 

Muhasibin tekrar sinirleri bo· 
şanmışb. Profesör birkaç cümle 
ile onu tekrar teskin etti ve Veyde 
dönerek: 

Çocuk doğruyu söylüyor 
dedi. Bunu yapan görünmez 
adamdır azizim ve şehirde yapaca· 
ğı cinayetlerin bize ilk bir nümu
nesini gösterdi.,, 

Banka memurları ve gazeteci
ler susuyorlardı. Veyd düşünceliy
di. Nihayet profesöre döndü ve 
sordu: 

- Bütün bir gişenin önünü 
böyle birkaç s::ıniye için görün
mez bir hale getirmek kabil mi? 

- Tamamen kabildir. Evvel-
ce de size anlattığım gibi alet vücu

da takıldığı zaman, birkaç kadem
Hk bir sahaya kuvveti neşreder 
ve bu saha dahilinde bulunan bü
tün eşya, aleti taşıyan kimse ile 
birlikte göze görünmez olur. Me
sela, görünmez adam gişe}•e yak
laşınca kendisi ve aletin sahası 
dahilinde bulunan her şey bir 
müddet görünmez olur. O müd
det zarfında görünmez adamın 
yapacağı şey ise para destesini a
lıp geri çekHmek ve dışarıya çık
maktan ibaret kalır. Nitekim bu
rada böyle olmuştur.,, 

Veyd düşündü. 
- Pis iş. Dedi ve profesörle 

beraber kalabalıktan uzaklaştı. 
Karton da arkalarından gitti. 

Profesör, Veyde soruyordu: 
- Peki amma ne gibi tedbir

ler ittihaz edecel~iniz? Görün
mez herif belki de şimdi banka 
banka dolaşıp paralan aşırıyor. 
Mesele bu sirkatin failini bulmak
hn ziyade, daha bunun gibi soy
guncu!ı1klann önüne geçmekte 
azızım.,, 

(Arkaıı var) ........................................ -................ -. 
Yeni Neşriyat 

Olimpiyat Çıktı 
Olimpiyadın 27 inci nüshası bu 

sabah çıktı. Cuma günkü miihim 
maçın bütün tafsilat ve resimleri, 
Yunan spor muharrirlerinden M. 
Haniyotis'in sureti mahsusada 
bu maç ve Sofyadaki Yunanistan -
Bulgaristan maçı hakkında pek 
şayanı dikkat bir makalesi, Sul· 
tan Azizin meşhur Aliço ile 
mahrem güreşi, Avrupa ve mem• 
leket spor haberleri vardır. 

Sporcular bilhassa okumalıdır. 

BİKiYB 1 
Bu Sütıında Her gün 

-------
Muharriri: Server Bedi 

TABANCA 
Heyhat I Asrımız ne elektrik asrı, Ne çocuk asrı 

ne buhran asrı, ne icat asrıdır; asrımız cinaget asrıdır. 
Bir hiç için, insanlar biribirlerini vuruyorlar. Hele 
geçimsiz karı kocalar siJahla fazla ognugorlar. Aşadakl 
hikaye, bu asri haileden bir sahnedir. Vak'a bır silahçı 
dükkanında geçiyor: 

Müşteri - Bana dehşetli bir 
tabanca veriniz. Oyle çakmak 
gibi ufak tefek bir şey olmasın. 

Tetiğe dokunur dokunmaz, pat, 
pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, 
pat, pat- saydınız mi? - tam dokuz 
kurşun biribiri arkasından dışarı 

Silahçı - T ecriibe ettiniz mi? 
Müşteri - Elbette. Çorba 

fevkalade tuzlu idi. Silahı çektim 
var kuvvetimle tetiğe bastım, 
nafile. 

Silahçı Aman efendim, 
emniyet tetiğini açmamışsınız. 

fırlasın. Tahmin etmişsinizdir: Ka-
rımı öldürmek istiyornın. Neden Müşteri - Ha .•. Sahi .•. Affe-
mi? Onu bir ben bil:ı.im, bir de dersin. (Çıkar.) 
Allah ... Fakat size söyliyeyim: Bu 
haspanın affedilmez bir kabahati 

var, çorbama fazla tuz koyuyor. 
Anladmız mı ? Çekilir şey değil. 

Ben ona son sözümil söyledim : 
11 Eğer, dedim, lıir daha önUme 

böyle çok tuzlu çorba koyarsan, 
görürsün güuilnli ! ,, Ha... ben de 
bir ıey söylersem yaparım. Sö
züm ıözdür. 

SilAhçı - ( Bir tabanca gös
tererek ) Buyurun efendim, bu 
silah iıinizi görür sanırım. 

Milşteri - Aman canım, bu 
silab çocuk oyuncağı... Karımın 
etine ve derisine bunun kurşun
ları leblebi gibi çarpar, sonra 
yere düşer. Ne ettir, ne deridir 
o biliyor musunuz? Çelik, muba
rek, çelik 1 

SilAhçı - (Başka bir rüvel
ver uzatarak) Bu nasıl? 

Müşteri - Ha şöyle... Gör
dün mil işte?.. Farzet ki ben 
domuz avına çıkıyorum. Çorba
ya fazla tuz atan kadınlar daha 
beterdirler. Fakat anlat bakayım 
bana? .. Bu silahı nasıl kulana
ca.ğ•z? 

Silahçı - (Tarif eder. ) Em
niyet tetiği şurada. Evvela, çıt, 
onu açarsınız, sonra ş5yle nişan 
alırsınız ve tetiği çekersiniz. 
Hele doldurması pek kolay ... 
( Silahçı kurşunları doldurur. ) 

Müıteri - ( Pazarlıksız Para
ları sayar ) T eşekktlr ederim, 
Allaha ısmarladık. 

Silihçı - Devletle. 

Müşteri çıkar. Fakat on beş 
dakiha sonra, can sıkıntısile 
içeri girer. 

Mtişteri - Beceremedim. Si
lahınız ateş almıyor. 

- . 
SELARIH 

On beş dakika sonra müş
teri tekrar gelir. Bu sefer öf
kBii görünmektedir. 

Miişteri - Benimle alay mı 
ediyorsun? Bu silah ateş almıyor. 

Silahçı - (Rüvelveri muayene 
ederek) Ha •• , Ben demin emniyet 
tetiğini açiill§hm. Siz de açıyorum 
zannile kapmışsınız, ondan ateş 
almamış. 

Müşteri çıkar. On beı dakika 
sonra ayni sahne. 

Silahçı - Yine ml ateş al
madı? 

Müşteri - Ateş aldı amma, 
bu sefer de kurşunlar sağa, solı 
gitti, hedefe isabet etmedi. 

Silfi.hçı - iyi nişan almamı~ 
sınız. 

Müşteri - Aldım, aldım. 

Silahçı - Hayır, imkanı yok, 

ben sattığım malı bilirim. (Biraz 
düşünür) Ben de kanından mem

nun değilim. Benimle beraber 
geliniz. Evveli birim evde bu 
silahı kullanalım. Öğrenirsiniz, 
ondan sonra da siz işinizi göriir-

stlnüz. (Beraber dükkandan çı

karlar.) 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalannı Türbe karşısında 

eski HilMiahmer binasındaki 

muayenehanesinde hergün öğ· 

leden sonra kabul etmektedir. 

Telefon lst. 22622 

BARKA Si 
Teıl• tarihi 1888 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUL 

TÜRKİYE' deki Şubeleri: 

GALATA IST ANBUL, iZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANİSTAN' daki Şubeleri: 

SELANIK, ATİNA, KAV ALA, PİRE 
Bilumum banka muamelab. Kredi mektupları. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadı. Husmsi kasalar ican. 



S O N P O S TA Sayfo ıt 

~~~==============-~~~==:::~=:~~=:;=~~=:=:~~~~ Ermeni Komitecilerinin lçyüzleri 
Yeni Peygamberi • 

? Cihanı Ve Kendi Cema· 

L_.._--------~--------=------
Ba bam Ölüyordu. Kalem 

İ t k atlerini Nasıl Aldatıyorlar 
s eyere -

bir Cümle Yazdı. Amcama V 
Bir Ermeni ıuikast teşkil atının millet, has meyva veren bir ağaç 

erdi• yakında meydana çıkması, Hakimi· gı.'bidir. Ohanesyan, demek istiyor 
yeti Milliye gazetesini, bu hususta 
bazı ifşaatta bulunmıya sevketmiştir. kı : " Bu ağacın ( Türk milletinin) 

-7-
Babamın, yaptıitm kabah~ti 

~ğrendiği zaman krıacağmı, ?a?ı· 
rıp çağıracağ'•nı tuavvur etmıştım. 
Fakat tayam hayret bit surette 
ıakin kaldı. Zannederim ki bu, 
kababat\ml tam bir ıurette itiraf 
etrniı olmamın neticuiydt. . Bu 
hldise ben on altı yaşımda ıken 
cereyan etmitti. O zaman babam 
Y'Ukanda söylediğim gibi hasta 
idi, yatıyordu. Ben, annem ve 
bir ihtiyar hizmetçi ba1laca hasta 
bakıcıları idik. Ben geç vakte 
kadar babamın başucunda bulu· 
nuyor, ayaklarını ovuyor, -~~cak 
uyuduğu veya müsaade et~ıgı u
IDan çekiliyorum. O tarıh.~erde 
zevcem hamileydi. Bunu d.uşlln· 
diikçe şimdi bile utanıyorum. 
Evvel emirde talebe iken :ıevce
oıe yakın yaşamaktan çekinme
nıiştim, saniyen maddi arzu ebe· 
veynime vakfınefs etmekli~m 
)Azımgeldiği bir sırada bile sön
memişti. Her akş~m babamın 
ayaklanm ovarken bile fikrim 
yatak odasında dolaşırdı ve bunu 
dinin, fennin, tıbbın ve aklıseli
min, be:· türlü cinsi münasebet
leri menettiği bir zamanda ya
pardım. Haetabakıcıhk nöbetinin 
bitmesinden her zaman mem· 
nun olur -..e babamın 3nün· 
de eğildikten sonra doğruca yatak 
odasına koşardım. 

1 gUn ayrılmadı, 
gece de bizi yat· 
mıya gönderdik· 
te~ sonra yine 
beklemekte ısrar 
~tti. Hiç kimse 

O tarihlerde babam gittikçe 

fenalaşıyordu. Sıra ile Boudi ve 
Mtııliiman hekimler fenlerini tec
rUbe etmişlerdi. Onlardan sonra 
bir İngiliz: doktor da gelmiş ve 
eni nihayet ameliyat tavsiye et· 
miıti. Buna aile doktoru mAni 
olmufbı. Kendisi çok hlıik ve 
tanınmış bir zattı ı 

- Bu yqta bir hastaya ame· 
liyat yapılamaz, diyordu. 

En nihayet fikri galip geldi, 
~ıneliyat bir kenara bırakıldı. Fakat 
ben kendi hesabıma kaniim ki, bu 
•ıneliyat yapılıaydi babamın ya· 
ralan çabuk Utiyam bulacaktı . 
Fakat anlaşılan Cenabıhak başka 
tlirltı takdir etmişti. Baham arbk 
hayattan ümidini kesiyor ve gün· 
den güne eriyordu. O zaman ken· 
diainl tabii ihtiyaçlannı yatakta 
Yapmıya icbar ettik. Fakat ı~n 
dakikaya kadar razı olmadı, hın 
bir acı ile yerinden kal~mıya ~~
lıftı. Burada kaydedeyım: Dını· 
tnizin bedeni temizliğe ait kayt-

ları çok sıkıdır. . 
T . ı·k -phe yok kı esas· 
emız ı fU . b 

tir. Fakat Garbin tıp fennı an-
Yoda dahil olmak iizere tuval~
tinin bütün teferruatuıın yatagı 
lekelemeden yatakta yapılabile
ceğini öğretmemiş midir? Bene~ 
Garbin temizliğe ait kaidelerı 
Vaishnava dininin esasları ile t:ı
nıamen kabili teliftir. 

Son Gece Geldi 
En nihayet o müthiş gece 

Relip çattı. Hatirımda müphem 
olarak kaldığına göre amcam 
0 gün Raykok'da idi. Fakat 
'babamın uful etmek Uzere oldu
~\J. haberini alınca koşup yetiş
llliştı. İki kardeş yekdiğerine çok 
•tkı bir surette bağlı idiler. 
luncam babamın yanından bütün 

' . meş um geceyı 

yaşamakta oldu· 
ğumuzu tahmin 
edemiyordu. Saat 
gecenin on buçu· 
ğu yahut on biri 
idi. 

Ben mutatmı 
ıaj ile meşiul· 
dilm. Amcam bu 
iti kendisine dev 
retmekliğimi tek· 
lif ettt, llabul 
ederek odama çe· 
kUdim. Zevcem 
derin bir uykuya 
dalmışb. Fak at 

hen orada iken 
nasıl uyuyabilir· 
di, uyandırdım. 
Beş altı dikaka 
sonra hizmetçi 
kapıyı tık1rdath, 

titredim ı 
Gandinin, bir Londra müsameresinde ,qapılmış 

temsili karikatürü ve lngiliz ricali 

- Katkımı, 
çok fenalaşb. 

dedi, babamz Bahsettiğim mahcubiyet ba· 

Babamın çok hasta olduğunu 
biliyordum, fakat bu " çok fena
laştı .. cümlesini işitir işitmez 
derhal hissettim, sordum: 

- Ne oluyor, söyleyiniz? 
- Babanız artık bu dünyada 

değildir. 

Demek ki hcrşey bitmişti ve 
benim için ağlamaktan başka ya
pılacak birıey kalmamıştı. Kendi
mi mahcup ve bedbaht hissettim 

t 

annemin odasına koştum. Eğer 
zevka meclübiyetim olmasaydı 

son dakikalannda babamın yanın
da bulunacaktım, kollarımm ara

sında ölecekti. 
Halbuki timdi bu ıeref 

amcama geçmiş bulunuyordu. Fa· 
kat kardeıini o kadar ıeviyordu 
ki bu şerefe cidden llyıktı. Ba· 
bam son dakikasının geldiğini 
hissetmiş ve bir kalem ile kağıt ı 
isteyerek üzerine fU cümleyi yaz
mıştı: 

bamın ölmek üzere olduğu bir 
zamanda llzerime maddi bir ar
zunun çökllp beni uzaklaştirma

ıından ileri geliyordu. Bu, öyle 
bir lekedir ki, hayatımda hiç bir 
zaman unutamadım ve o vakit
tenberi kendimi sadık, fakat ~ev
kine de düşkün bir zevç olarak 
telakki ettim. Benim için çok 
hazin olan bu bahsi kapatmadan 
evvel ilave edeyimi ~' zevcemin 
dünyaya getirdiği zaıf çocuk llç 
dört günden fazla yaşama~ı. 

ilk Gençlik Günlen 
Alt hut yedi yaşından 16 

ı ya ,v. kt t 
yaşına kadar gittigım ıne ep e 

ba b. k şeyler öğrettiJer, 
na ırço 'h l tt'l 

fakat dini malumatı 1 ma e 1 er. 
İtiraf etmek Iaıım ki, ben ~e 

hocalarıma bana kolaylıkla Ög• 

t b·ı k'l 1• ~eyleri sormadım. re e ı ece er ,. h d 
B l b ber Şuradan ura an ununa era 
d. • l baıılarını öğrendi.m. 
mı esas arın b b' d d v 

V aishnava ınez e ın e og-

d v • • rasıra aile mabedine ugum ıçın a . . 

- Son merasimi diniye 
hazır bulununuz 1 

'd d' Fakat mabede hıç bır 
için gı er ım, · tmedim. Haşme· 

zaman perestış e . 

Bunu müteakip babam kolun
danJ bileziğini çıkararak atmıştı, 
bir dakika sonra da dilnyadan 
göçüp gitmişti. 

tini ve azametini bslevmk. ekdım 'd~e 
d b ayri a a ı avaı ın 

ora a azı g ... 
tatbik edildiğini de ışıtınce ben-
de bir alikasıılıktır ba~ladı, 

( Mabadı yarın ) 

BAHRİSEFİT FELEmEnH eınHASI 
ISTANBUL ŞU B ESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edi lmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
fhtivat n ~-çesi: 

3,250,000 FL. 
CJ t tada Kata köy palaata Telefon: Beyoğlu 3711-S fstanbul tali şubeab 

• • "Mcrkc:r. Postancai lttiaaliııde Allıılemcl han" Telefonı lst. 563 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Karilerinin efkarını aydınlatmak için meyvalarım düşüre düşüre bitire· 
"Son Posta ,. bu ifşaatı iktibas ediyor. meyiz. iyisi mi, ağaca kökünden 
Bugünkü yazı, Beruttaki Taşnak budayalım.,, iyi amma, gözlerini 
kongresinin ba:ı:t tasavvurlarına tah· 
ıiı edilmiştirı kan ve ruhtJDU zuhr.~t bürümüı 

at- olan bu katil azmanı, bilmit or 

Bizim eski tulumbacıların, Pa· mu ve hatırlamıyor mu ki, bah-
ris'tekl apaşların ve her hangi bir settiği ağacı ittifak etmiş bir em-

büyük şehrin köprü altları ve peryalizm bile sarsamamıştır? Ve, 
bodrumlarına sinen cemiyet dı· bir o asırlık gövdenin haşmetini, 
şında kalmış adi hırsız ve katil bir de, kendi mensup olduğu 
gllruhunun, nas1l kendilerine göre bodur camianın yanbeline kadar 

bir dilleri varsa, millet mukad· cinayetin batagma saplanmış ker· 
deratına taarruz etmeyi ve bir tenkeleliğini karşılaştırıp hükme-
milletin yüksek man~vi şereflerine 
kasteylemeyi meslek ve iş edin· 
miş Taşnaklann da, dendilerine 
göre hem de iğrenç bir lehçeleri 
vardır. insanların ağızlant ruhla
rına doğru açılan bir kapıdır. 
Oradan, ya yiiksek ve temiz bir 
gönlUn güzel tahassüslerini, yahut 
fenalığın va bayağılığın batağına 
batmıı bir dejenere ruhun ufu
netlerini toplıyabilirsiniz. 

Kırkıncı şeamet yaşına basan 
bu katil çetesi, yıldönümünü Be· 
rutta tesit ederken, A. Ohanes· 
yan isminde biri, kalkıp şunları 
söylüyor: " Türkiyeden bahseder· 
ken, arkadaşlarımın, büytik bir 
yanlışlığa düştüklerini görüyorum. 

Yanlış bir zihniyetle, reisleri
miz, şimdiye kadar, Tiirk ricaline 
karşı mücadeleyi tavsiye ettikle
rinden, fırsat düştükçe ancak 
Türk ricalinden intikam ahmıştır. 
Halbuki, biz, yalnız Türk ricaline 
değil, Türklüğe, bilumum Türk· 
lere karşı, mücadelenin en şid
detlisini açacağız. Bundan sonra 
yeni faaliyet devresinde, bu bü
yük hatanın tashih edileceğini 

ümit ederim. " 
Büyük adamlar yetiştiren bir 

r 
ON BEŞlNCl 

PATRON KUPONU 

No. 5 
Casetem\'lde on bq gUnde bir 
nrmcıkte olduj'umlll Patron11 
bedava almak letiyora.aruz, b11 
kuponu kulp aaklayııuıı n ıs 
kupo:" \oplayuıız. Patronlanmıı
aan pek memnun olacakınıuz. 

Patro11lar ııepedll :U:UMl gilrı· 
den ltlbarcn latanbul karllerl nlı 
btr hafta, taır• karileri aıi.1 oıı 

rlln lçind• kuponlanm ırlSnder• 
melidirler. Bu müddet ıe~ttıd .. 
ıoııra kuponlar kabul edUınoz. 

SON POSTA 
Yevmi, S;yasi, Havadis ve Halk a-azete!lll -idare . Alemdar mahalleli 

':atalçe!Jme ıokaiı -
Telefoıı latanbul • 20233 

Pos ta kutusu ı lstanbul • 741 

Telgraf : lstanbul SON POSTA 

ABONE FiATI 
- ECl'IJS'll 

1400 Kr. 1 Sene 270:> Kr. 

750 " 
6 Ay 14ao .. 

•oo " 
3 .. 83J .. 

150 " 
1 

" 
3JO 

" 
Gelc •ı evrak geri veril.ne:ıı. 

lıanla .-Jan mc!'ııliyel alııı n:ı:ı. 

Adre:ı d~ji11tiril n e§İ (2)1 '< ır J ıt ı ·. 
ISaı!llill!l!Eil.-!1111!1!!.ii:~~aes.mmlild!'.l 

Son Posta Matbaa11 

Sahiııletiı Ali Eltren, Sall n Razıı> 

Neşriyat Müdlrlb Sellıı:ı Raıtp 

demiyor mu ki, hezeyanının dişleri, 
ilk ıaldmşta, o gövdenin kabu
ğunda hem de çenesinin cihazına 

kadar, saplı kalacaklardır 1 Hük· 
medemiyor. Hükmedemesin, ki, 

Herant Canikyanm, ruhuna tabii, 
bir mecra bulduğu noktada onun 
ki de ayni sermediyete kavuşsun. 

Şimdi, ayni bayram günü 
öten bir başka Ermeni bülbii
lünün Leon Şant'm şakırtısını 

tespit edelim. Zannetmiyorum kit 
zev kalınlığına bu kadar orjinal 

bir delil bulunabilsin: "Köpek 
dişlerile ; öküzlert boynuzlarile; 

eşekler, çiftelerile; hendilerini 
müdafaa ettikleri gibi, Ermeni 
mil!eti de, kendini, Taşnak Fır· 
kasile müdafaa eder.,, Mukayase 
unsurlarını karıştıracak olursak, 
Leon Şanem Ermeni milletinf, 
köpekler, öküzler ve eşeklerle 

birlikte saydığını, mensup 
olduğu şanlı fırkaya da, dişler, 
boynuzlar ve çifteler arasında yer 
verdiğini görürüz. Dişlek, boy• 
nuzlu ve tekmeci bir camia ta
savvur ediniz: İşte kahramanlnrR 
dan biri, kendi milletini, böyle 
görüyor. Biz, bu kadar ilerisine 
varamazdık. 

T aşnakların Hoybuncularla men• 
faat birliği yapmalanm tiddetle 
tenkit etmiş olan Hınçak ve Ram• 
gavarlara cevap olmak üzere, Ka• 
hirede çıkan ( Hosaper) gaı:eteıf. 

1 - 9 - 1930 tarihli onshasmda, 
şunları yazıyor : " Kürtlerle 

teşriki mesai ettiğimizden dolayı 
bizi tenkit eden hasıIPlarımıs, 

bilmelidirler ki, bizim yegAne mak
sadımız, ebedi dtlşmammız olan 

türkleret her ne vasıta ile olursa 
olsun, darbe indirmekten ibarettir. 

Türkil imha etmek ve onunla kat'I 
hesabımızı görebilmek için, her 

gün ve her fırsatta onu bıçaklamalı 
vazifesile mükellef bulunduğu-

muzu, unutmamalıyız. Türkiye yo 

nifak tohumları sokmak, Türkiye
yi zehirlemek; işte vazifemi& 
bunlardan ibarettir. Bir gtin Tür
kü~ gırtlağına sarılabilmek için, 

her gün ve her fırsattan istifade 
ederek, ondan kan almalıyı7. 

Bu itibarla, kürtlerc teveccüh 
göstc.rmek, Ermeni davasına biz· 
met etmek dernektir. Kürt ha
rekatından uzak durrn:ık ise, 

Ermeni davasına hiyanet etmek• 
lir. Kürt harekatı, cıağlüp olsa 

bile, arkadan mağlüp olac:ıkbr. 
Hiçbir zaman alı:ıından mağHlp 

olmıyacak ve yarm tekrar teve9-
sü edece'- Ur.,. 
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ADEMİ iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDO ATIN 
Erkeklerin bütün kudreti ıebabe

tini iade eden yegine devadır 
Almanyanın en meşhur profe9örleri· 
nin uzun senelerdenberi dakik iıtih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete ufra11uş 

kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten müte\•el!it kiffei -::mrazı 
i:eskin ve sıhhi 2hengi tıLbiyesine 
!rca eyler. Bir tecrübe iddiamıx 
.spat eder. Her kutu derunuada 
Türkçe ıureti istimali vıud r. 

Deposu: İstanbul Balıçekapı No 
37, "ZAMAN,, ecza depoıudur 
Başlıca ecıanelerde sa tı lır. 

M ·· tevelliler · n 
yete Nazan 

hemmi
a lerin 

İsta u Evkaf Müdüriyetinden 
Mütevellileri marifetile idare edilmekte olan akarab vakfiyeden 

vakıfları namına henüz tapuca kayit ve tescil ile seuetleri alınmamış 
olanların senetsiz tasarrufat hakkındaki muafiyet müddeti zarfında 
tapuya raptlan muktazi bulunmakla mütevellilerin bu gibi akaratın cins 
ve miktarile evsafı sairelerini havi cetvellerini derhal tanzim ve tapu 
i aresine tevdi ederek behemehal tapuya raptettirmeleri ve vakıfları
na ait icarei vahideli ne kadar ernUk varsa ayrıca bir cetvelini tan
zim ile nihayet bir ay zarfında mülhak vakıflar idaresine vermeleri 
lüzumu tebliğ ve bu muameleyi ifa etmiyen mütevellilerin esnayı mu
hasebede bu suretle vaki sarfiyatı kabul edilmiyerek kendilerine zim
met kaydolunacağı gibi vazifci tevliyetin ifasında ihmal ve terahi 
noktasından haklarında aynca takibat yapılacağı ehemmiyetle ilan 
olunur. ( 3513) 

·Adet Lira 

ramıye o, o 
1 ,, 400,000 
1 

" 
200,000 

1 
" 

150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 ,, 20,000 
1 ,, 15,000 

tOO .IV1ükifa1 ( 1,000 : 100,000 
\00 c ı.ooo ) 100,000 
100 ., ( 1,000 ) 100,000 
100 ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 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 ) 200,000 

a,ooo Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,tOOO 

SATILIK DİZEL MOTÖRLE İ VE TEFERRÜATI 
Üsküdar - Kadıköy Ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Tc.sisatıınızın tevıii hasebilc kı.ıllımılmmnna lüzum kalmayan beh~rl 

ü~ y üz beygirlik i kı ve elli beygirli '< bir ndet M. A. N. markalı Diıel 

motörlerile dinamoları ve b ütün teferr üah ve tn.kımlarile yedek parçaları 
ve on t onluk cer r i eskal ve 410 unsurlu bir akümiHiit0r batarye,i lc tef er

rüab münasip şeraitle satılacaktır 

Toptan veya perakende surctile satın a lmak istiyenleri n fe nni vasıflar 

ye mali şartlar hakkında malumat ve izahat için şirketin Üsküc.larda isk ele 

meydanındaki umumi idarehanesine tahriren ve ~ifohen müı aca .. t c tmelc.i 

lazımdır. 

SON POSTA 

VAPURLAR 

Gelecek Vapurlar 
Asya Türk Mudanyadan 
Bulgaria, Bulgar, Varna, Bur

gazdan 
Viyanna, İtalyan, ftalya Yuna

nistandan ( Eki.spres ) 

Gidecek Vapurlar 
Diana, İtalya, İzmir, Midilli, 

Kandiya, Hanya, Kalamataya 
Karabiga Türk Bandırma Kara

bigaya 
Polo İngiliz Londra'ya 
Sakarya Türk Zonguldak, İne

bolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize'ye 

Tayyar Türk Gelibolu, Çanak
kale, Kücükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Bw·haniye, Ayva.lığa 

Bulgaria, Bulgar, İzmir, İsken
deriye, Portsait' e 

SEYRISEF AIN 
Merkez ııc~ntaaı: Gal::ıtada K-prüba,ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühlirda:rıradeban 2. 2740 

2 Teşrinisani Pazarteai Ban· 
dırma postası yapı1mıyacaktır. 

Vapuru 2 

T. sa:ıi 

günü akşamı (Zonguldak, İne· 
bolu • Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Ril!e 
ve Hopa) ya az.im et ve avdet 
edecektir. 

Vapuru 4 
T. sani 

günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Surmeııe ve Rizeye gide
ce\..."'iir. 

Fazla tafr:lat için Sirkeci, 
Y c kenci hanınd ki ace:ıtah

ilr, ca t Te. 21515. 

vapuru her Pazartesi 
günü t 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu Çanakkale ve İzır.ire azi
met ı. ve Çanakkaleye uğrıyarak 
avdet edecektir· 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade birader
ler. Telefon : İst. 22 1 O 

AMERİKAN Robe!'t Kolejden, 
Paris Da r ülfünunundan mezunum, 
hususi der slerle 6 ayda İngilizce 
veyahu t Fransızcayı Öğretirim. Müra
caat: Beyoğlu Saksı sokak No. 14-2 

Ar ıyorum 
Üsküdnrlı merhum Bahriye kay• 

malmrıılarınc.lan A i Rıza Br.yin oğ!u· 
yum. Bılumum ya::.: ı nalerde (gnrrıon 
<lü btiro) o!ac !:: J::ıı:.;1:yetteyim. 

Ehven fi,;ıtle • n:.aı .. bilirim. 
Ac.!res"m: Bc·yoğlu Ayaspa"a me-

~ 'Uı •et A., apar-
tımanıncıa 4 ı°'o. da: ARıF 

----- -

Sultanhamamında Yerli 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali biHün işle- Birinci NOTER 
rini deruhde eder . 

Vckalelname, protesto, muka-ı~le yapar, 
konturatları eder. 

Kerestecilere 
G.alatada Fermenecilerdc Aralık sokakta 24, 26, 28, numarada denfl 

kenarında 200 - 300 metr~lik bir bina müsait teraitle klrahkbl". Faıl• 
malumat almak için Galatada Perfembc Pazarında Arslan hanınd1 

ilçilncn kaita Möayö Rigaudias'a müracaat. 

Çocuğunuzu 11 

(1 d . d. . . ' ız e sevın ınn z ... 

I<umbarayı çocuğunuz ıçın bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbali11i 

kazandır: ı olursunuz 1 

latnnbulda Çakmakçılar, Snndaly.acılarda Kuştüyü fabrikası y .. 
§ilto 12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, l u~tüy .. 
I llosu 100 kuru tnn ha 1 r. I'uştüyil kumaşların her rengi var 
Ucuz ı: t ır. Tel. 11t. 2 7 

• e ı r ç r 
M. BAHA 

Sabık Dil Ene-meni Ar:2sın.dnn M. Baha Bey tarafından Dil Ene 
meninin kabul ettiği ısbl hiarla yepyeni bir tarzd.'.l yazılan ve o~ 
mekte!dere kabul edilen bu kitap ikbal Küfüph~nesinde sah!malrnı 

Ciltli Fiab 100 Kuruştur. 
ÜÇ•• k Yukardaki büyük gramerin h:üçüğüdU 

ranıer llkmekt eplerin 4 ü ncü ve 5 inci sınıfları 
knbul edilmiştir. Ciltli Fiatı 25 Kuruştur. 

FEH i 
R ES SAM va T "·BE LA C 1 

San'atkarane yazıl r, ı esimler 
ve tezyinat.. Kristal, cam, saç ve 

bez üzerine her r enk ve yaldız ile 
levhalar, reklamlar, afişier yapı Er. 

İstanbul Ankara caddt:si No. 53 

Bakır köyünde Cevizlik mahall 
sinde 3 üncü sekukta 2 t No lu b 
nede sakin iken halen ilrametg~ 

meçhul Kamik Efendiye: 

İstanbul dördüncü icra -~srl 
sinden: Emlak ve Eytrun B~~ 
na olan ( 300 ) lira borcunuz ıJ1 , 
kabilinde ipotek gösterdiğiıı, 
mezkur hanenin 4 - 11 - 931 r 
hinde öğleden evvel takdiri ~ıf 
meli yapılacağından işbu b~ 
ve saatte mahalli mezkiırda ~ 
bulunmanız hakkında haciz ibb ~ 
varakası makamına kalın olıılıı 
üzere ilan olunur. 

. - bJ ZA YJ - Usküda r - Bağlar ,ıı 

arasında ça lıı;hrdığım 2385 nurtı~·ı? 
otomobilin ruhsatnamesini zaye~~I>' 
Y euisini alacağından cakisinin 
mü yoktur. Feyzi 

. ı cıı' 
HOLSTJNA boyas'!c kendı ~ 

d!:"h:e, r engini beğent"cdiğini:ı, 6c~ 
mus, yünlü, pamuklu, ipekli her 11 

(' 

eşyanı.Zl, elbisen 'zi, Örgünüzü,fıaSrıı~I 
fö tr ş:ıp1t:ıbrını ::ı:ı, bir s:ıai ::ır·~l'~l 
kolayca boyaylöın. İııninc J: 
edinıx. Her yerdo arnyınu:. 


