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İR OK TARİHi VESİKA BULUNDU 
Tıp Fakültesi Aley h;ne 

Bir Dava Açıldı 
Bir Asistan, Sebepsiz Azil İddiasile 

Devlet Şurasına Müracaat Etti 

- . 
Aleglılne Devlet Şfirasına müracaat gapıltıll Tıp Fakültesi 

Faı!"~ka_ra, 4 (l:fusust) - Tıp zifesinden sebepsiz olarak azle-
esı Mtidemsler Meclisi ta- d'ld'". . lddl 

rafında sallhitetlerl olm d 1 ıgmı a ederek Ştirayl Dev-
balde müderrislikten ihraç :!;t. lete milracaat etmiıtir .Rasim Meh

diğini iddia eden Raaim Ali ?1~~ Beyin Şfuoayi Devlete verdiği 
Beyin davasına benzer başka bir 

18~ am~ bir ıureti Tıp Faknltesi 
dava daha ortaya çıkmığtır. Riyas~bne gönderilmiş, Fakülte, 

F akültcde Seririyat Baş Aıi9- Ş\ırayı Devlette kendisini mlida· 
tam Rasim Mehmet Bey de va- faaya davet edilmi!Jth. 

ıymetli Ve 
Vesikalar 
T opkapı Sarayında Saklanacak 

Şehrimizdeki muhtelif evrak_"hazinelerinde bulunan tarihi vesika
ların bir araya toplattırılması için teokil edilen komisyon Tapu hazi
nesinden işe başlam;ştır. Bu hazinede bulunan İkinci Beyazıt ve 
ÜçüncU Murat devirlerine ait Kafaas vilayetleri tapu kayıtlan ara· 
amda çok kıymetli vesikular bulunduğu anlaşılmışhr. Otuz sandık 
kadar tutacak olan bu vesikalar birkaç gün sonra T opkapı sarayına 
nakledilece_::k~ti.::.:r· ______ ıt+41.....--------

Romanyada Bir DUello 
Blikreş 2 - Siyasi fırka ıef

lcrinden v~ M. Manyö kabinesi-

nın• ki asından sabık na~ır M. es az . kd. 
Soanitcsko ile M. Mab1earo ye 1 

ierini düelloya davet etmiştir. 

Almanyada NUmayisler 
Berlin, 3 ( A. A. ) - 'Prusya 

Dahiliye nazırı, hilAfına emir ve
rilinciye kadar açık havada nil

mayişler icrasını ve alaylar tertibini 
menetmiştir. 

yeni Sakarya T ahtelbahirimiz 

r 

... - --

Pola limanından ba
Domlupmar tahtelbabfrile beraber ltalyandın liınanıınıza gelecektir. 

• • . a Une ka ar 

ı 

Bir Şayia 
Tekzip 
Ediliyor 

----s-
Atina 3 ( A. A.)- Yanan 

matbuatı, ltalyanın himayesi 
altında bir Türkiye, Yana· 
nistan, Bulgaristan ittifakı
nın yapılacağı hakkında 
neşredilen ltavadisleritı a5ıl
sız fiti hakikatten uzilk ol
duğuna gazmalctadırlar. 

Açık Kartlar 
Ankarada Bir Musevi 

Mahkemeye Verildi 

Ankara, 4 (Hususi) - Bura
da (134) numaralı dükkanda müs
tehcen kartlar satan İzrail is
minde bir zat aleyhine Müddei
umumilik tahkikat yapmaktadır. 
Mezkur dükl anda 300 müsteh
cen kart bulunınuş ve musadere 
edilmiştir. lzrail Efendi mahke
meye verilmişt~ ~ qu "'·n·eUe yeni 
nıatbuat kanununun 'müstehcen 
neşriyat hakkındaki mevaddı ilk 
defa tatbik edilecektir. 

Bir Heroin 1 

Kaçakçılığı Daha r 

Ankara Vapurundaki 
Heroinler Vapur Kalk
bğından ~lanamadı 

Son günlerde Hroin kaçakçılı· , 
ğınrn çoğaldığı anlaşılıyor.Dün de 
Gümrük muhaf aıa idaresi mühim 
bir Heroin kaçakcılığmdan haber
dar edilmiş, Kaçakçılar~nın yaka
lanması için her teclbır almmış, 
fakat Heroinlerin bulunduğu vapur 
biraz evvel hareket ettiği için ta
kip işi yanda ~~tır. Tahki
katımıza göre hadise şudur: 

Bazı kaçakçılar tarafından 
Seyrisefainin Ankara vapuruna 
mühim miktarda Heroin yerleştir· 
miye muvaffak olmuşlardır. Ha
diseyi haber alan Muhafaza 
MüdürlUğii ınenıurlarmı rıhtıma 
gönderdiği zaman Ankara vapu· 
runun biraz e\fvel fzmire gittiği 
görillmilştür. Gümrük ldareıi 
İzmir gllmrllğUn• telgrafla mahi
mat vermİf, vapurun aranmasmı 

bildirmiştir. ---
Bir fren Faciası 

Ankara, 3 - lstanbuldan ge
len bir marşandiz treni Sapanca
Jdan geçerken memu~lardan birisi 
muvazcne!lini kaybedıp yere dttş· 
mlfş ve tren z1ıv~llınm iki aya

ğını birden keımiştir. 

Memuru Tahkır Etmiş 
Madam Karafi isminde bir 

kadın Beyoğlu poıtahaneai m_~ .. 

murlanndan Sadi Beyi vazife 
baımda tahkir etnıiftir. 

ı 

Kıraliçe 

Bir 
Naşide 

Dava 
Hanım 
Açtı 

Fakat Dün Ne Şikayetçi Ne De 
Şikayet Edilen Gelmedi, Dava Kaldı 

193 l senesi gtizellik laraliçelİ 

Naşide Saffet Hanım, Zambiko• 

Efendi ve şürekası aleyhine bir 

rekiAm meselesinden dolayı bir 

dava açmıştır. Bu müessese 

çukulata yapar. Paketlerinin içine 
Naşide Hanımın resmini ko} ır.a• 

suretile Naşide Hanımın şöhı,~ .. f 
tinden istifade etmek ve bu su

retle müessesesini rekllm yap
mak gayesini takip ettiği ileri 

sürülüyordu. 

Dün bakılması lAznn -
gelen bu dava, iki tarafın da 
mahkemede hazır bulunmama11 

yOzünden sukut etmiştir. Devam 
edebilmesi için şikayetçinin tek· 
rar müracaatte buJunmas.ı icap 

etmektedir. Naside Saf /el Hanım 

Yunanı 
nilenn 

an a i rme
Tabiiyetleri 

Yunanistan Bunları Kabul Etmiyor 
Atina 4 ( Hususi) - Yunanistanda bulunan Ermeniler na-

mına Ermeni cemaati seisi Başvekalet müsteşan M. Papadatosa 

müracaat ederek kendilerinin Yunan tabiiyetine kabulünü rica 
ebniştir. 

M. Papadatos camaat reisine verdiği cevapta bunun milin~ 

kün olamayacağını söylemiş, çünkü Akvam cemiyetinin verdiği karar 
mucibince Ermenilerin Ermenistana sevkolunmalan mecburiyetini 

habrlatmıştır. 

1 Hizmetçi Kıtlığı 

Erkek - iyi bir arkadatıotn biımelçisini ayartD:lıl'i-..a ... Yaplıgın 
doğru değil. 

Kadm - iyi bir arkadq heı zaman bulunur amına, bu zamanda 
iyi hiımetçi bulmak pek gtiç. 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi]' 

Dünyadaki Bolluk 
Ve Kıtlık Sıkıntısı ŞARK HATTI 

Dünyanın büyük bir buhran 
içinde olduğu malum. Fakat 
bazı memleketler bolluk, ba
zıları da kıtlık yüzünden ıatı
rap çekiyor. Bu zıt nziyeti 
acaba halkımız nasıl görüyor? 
işte aldığımız cevaplan yazı
yoruz: 

Hacı Mehmd B. ( fncUI ude Kadıköy 
Rıhtım ot~llnde) 

- Bana soracak suali amma 
da buldun haf.. Evindeki alh nU

fusun günde Uç ekmeğini :r:or 
tedarik eden bir adamm dünya 
buhranı hakkında ne fikri olabi
lir. Buna cevap bulmak ve söy
lemek mtimkün olsaydı dünyanın 
mahir diplomatlan bulurlar ve 
insanları bu ııkıntıdan kurtanr
lardı. 

ATnl B. (Dlunyolu l~ık .. kak 25) 

- Dünya muvazenesini kay
betti. Buna sebep te harbi umu
mt oldu. Bazı devletler pek zen
gin oldu. Bazıları da pek .:r:fiğürt 
kaldı. (Biri yer biri bakar kı
yamet ondan kopar ) der
ler. Dünya iıini ikinci bir harp 
düzeltebilir. Başka çare yok. 
Bunu böylece yaz. 

... 
HUaoyin 8. (Kadıköy Alb yol afu Ti ) 

- Dünya mülhit bir buhran 
ve sarsıntı geçiriyor. Odun kö
mür yerine sobalarda buğday 
kalıve yakanlar olduğu gibi aç
lıktan ölenler de var. Buna sebep 
dünyanın yeni keşiflere, ihtiralara 
uydurulmamasıdır. Elli senedenberi 
yapılan keşifler hayatı makineleş
tirdi. insanlara iş kalmadı. Dünya 
yüzünden bir harp silindiri daha 
geçecek. Ya bir kısım insanlar 
ölecek, yahut makieoler kırılacak 
ki diğerlerine i~ bulunsun. 

* llaatafa Sabri Bey (Ahır kapı 55) 

- Bu suale cevap bulmak ka
bir meleklerine cavap vermekten 
daha zordur. Dünyanın bir kısmı 

oolluktan, bereketten sıkınb çekiyor, 
bir kısmı da açlıktan ölüyor. Karun 
gibi kasalarını dolduran F ransanın 
bile altmlan kendisini ısbraptan 

kortaramamışhr. Dünyanın akıbeti 
DO olacak bende bilmem. 

• t Sudi B. Sultanaellm Keremlt •ok.ak 17 

- Ben sıkıntının, parasızlığın 
yalnız bizde olduğunu zanneder
dim. Halbuki bütün dünya dert 
içinde. Bekliyelim bakalım nere
den vurup nereden çıkacak. 

Şehir Meclisi Toplamyor 
Şehir meclisi bugün öğleden 

ıonra toplanacak, belediyeden 
ıorulan muhtelif sualler etrafın
da müzakere yapılacaktır. 

Satış 
Meselesi 
Ciddileşiyor 

Şark ,imendiferlerinln Tekir
dağ meb'usu Şakir Beyin temsil 
ettiği bir grup tarafından satın 

alınmak istendiği mevzuubahs oldu. 
O zaman bir .. şayia şeklinde yazı
lan bu haber gittikçe kuvvetlen• 
mektedir. 

Dün, kumpanyanın Paristekl 
merkezinden tehrimize iki mü
messil gelmiştir. M. Malzak ve 
M. Baki ismindeki bu mümessiller 

1 
bugün Ankaraya gidecekler ve 
kumpanya ile hükumet arumda 
muallikta bulunan bazı meselele
rin halline çahıacaklardır. Bu 
arada satış meselesinin de müza
kere edileceği haber alınmaktadır. 

Tütün Düşüyor 
Sürtle Tedbir Almaktan 

Başka Çare Yoktur 

Tütün fiatleri, müşteri vaziye
tinde olan kumpanyaların mütte
hit hareketleri yüzünden günden
gUne sukut etmektedir. Buna 
rağmen Tütün inhisar idaresi he
nüz tütün almıya başlamamış ve 
müttehit kumpanyaları serbest 
bırakmıştır. Halbuki Yunan hü
kumeti Yunan tütünlerinin düş

mesine mani olmak için bu sene 
köylüden mühim miktarda tütün 
almıya karar vermiştir. 

Tasfiye Karara Verildi 
Bakkallar kooperatifinin va

ziyeti infisah şeklinde görülmüş

tür. İktısat Vekaleti dün Ticaret 
Müdüriyetine bir emir göndere
rek kooperatifin tasfiyesini bil
dirmiştir. 

Beşiktaşhlar Kooperatif Yapıyor 
Beşiktaş halkından bir kısmı 

kendi aralarında bir istihlak 
kooperatifi teıkil etmek için Ti
caret Müdüriyetine müracaat et
mişlerdir. 

Defterdarhgm Haberi Yokmuş 
Bazı vergi memurlannın ev

velki gece sinemalarda halkın 
biletlerini muayene ettiklerini yaz
mıştık. Filim çevrilirken yapılan 
bu araıtırmanın usulsuz olduğu, 
hatta Defterdarlığın da haberi 
olmadığı öğrenilmiştir. Defter
darlık meseleyi tahkik etmektedir. 

SON POSTA 

Bu Çocuk 
Sizin Midir? 

Resimde gördüğüntb genç 
mektepli kimdir 1 Bunu biz de 

bilmiyoruz. Resmi kendisinden 
habersiz olarak foto muhabirimiz 

çekmiş, bize getirdi. Eğer sizin 
çocuğunuzsa bu gazete ile lfıtfen 

matbaamıza S{elerek hediyemiz 
olan iş Bankasının kumbara bede
lini alınız. .. 

Cumartesi günkü nüshamızda 
çıkan re ınin ~ahibi Üsküdarda 

Bağlarbaşında Nuhkuyusunda 203 
numarada oturan Melahat Hanım 

dün matbaamıza geldi. Kendisine 
kumbara bedeli olan iki lirayı 
verdik. 

Halkalıda ihracat 
•• 
Uzümü yetiştiriliyor 

Halkalı Ziraat Mektebi şim
diye kadar kolleksiyon bağında 
bulunan (160) çeşit üzüm arasın
dan ( 1 O) cins üzerinde yaptığı 
tetkikatından iyi neticeler almış
br. Bu cinsler bilhassa ihracat 
üzümü yetiştiren Marmara havza
sında kolaylıkla çoğalblabilecek 
kabiliyettedir. Bunlar salkımları
nın büyüklüğU, kış günlerine ka
dar asmalar üzerinde kalarak 
dayanması ve gösterişli olması 
itibarile en iyi ihracat llzümü 
olarak kabul edilmiştir. Mektep 
idaresi lktısat Vekaletine müra
caat ederek bu cinslerin çoğal
tılması için tahsisat istemiştir. 

BiR DAVA 
ıDef ter darlık 
Nur Hanını 
• 
istiyor 

Haber aldğımıza gl5re D~fter
darlık Sirkecideki Nur hanının 
Haziney«? ait olduğu iddiaaile (400) 
bin liralık bir dava açmıyll karar 
vermiştir. 

Buna sebep te şudur: 
Madlen ve Takobi isınindc iki 

kadının vaktilo firari oldukları 
tesbit edilmiş ve han, Defterdar
lığın eline geçmiştir. Halbuki 
bu iki kadın geçenlerde ellerine, 
firari olmadıklarına dair bir ve· 
ıika geçirmi7ler ve hanı Defter-
lıktan geri almışlardır. Defter
darlık bu vesikanın muteber ol
madığını evvelce açılan bir davada 
ispat etmiştir. Şimdi Defterdarlığın 
bu hareketi bu karara iıtinat 
etmektedir. 

Ölüm Tahkikatı 
Bir Madamın Cesedi Dün 

Mezardan Çıkarıldı 

Mari isminde genç bir mada
mın çocuk düşürme neticesi 
öldüğünü yazmıştık. Ölüm fÜp
beli görüldüğü ıçın madamın 
dün Arnavutköyü kabristanından 
cesedi . çıkarılmış ve Morga ge
tirilmiştir. Madamın muayene 
ve tedavisi için çağırıJan dok
tor lstavraki Efendinin de ad
liyede ifadesi alınmıştır. Cesedin 
morgla muayenesinden sonra 
ölümün şüpheli olup olmadığı 

anlaşılacaktır. 

Ziyankarlar MahkOm Oldu 
Geçenlerde Okmeydanındaki 

tarihi bir abideyi taharip eder
lerken yakalanan Nazar ve Veysi is
minde iki gencin dün Birinci 
Ceza mahkemesinde muhakeme
lerine bakılmışbr. Bunların asarı
atikayı tahrip ettikleri sabit ol
duğu için üçer gün hapse ve 
(20)şer lira ağır para cezasına 
mahkum olmuş, fakat cezaları 
tecil edilmiştir. 

Dokuz Ayhk Ticaretimiz 
ihracat Ofisi bu senenin ilk 

dokuz ayındaki ticari vaziyetimize 
ait bir istatistik hazırlamışbr. 
Buna göre ithalatımız 101,740,509 
lira, ihracatımız 82, 734,428 liradır. 

Bir Sarhoş Yakalandı 
Tevfik isminde biri son derece 

sarhoş bir halde Tarlabaşmda 
ötekine berikine sarkıntılık eder• 

ı ken yakalanmıştır. 

Günün Tari~ 
İngiliz Lirası Sukut 

Ediyor 
ln~lla lirHı do11 Ofl•d•n so.,a 

82S - 830 kurutt.n 787, L "2 luaraıı 
düşmü~tür. Biltün b•rıilal11r 787 bu
çuk üzerinden tuhhCld~t. glriıenıl• 
yecel.lerini bhdirmitlcrdlr. Il.ı lenea• 
&6İün Parla horauıııd ıdd yeni panik-o 
ten ileri ie!digi S~/lcnrrıektcdir. 

iki Gazete Dava Edildi 
Hallmı ar ve bayii duygularım 

incitecek neıriy:ıHa bulunduğu iddl· 
aailo müddeiumumilik dün Fransızca 

(RcpiibHk) gazetesi aleyhine bir da• 
n a~mıı, ikinci cezaya verilmiştir. 

Ayrıca kanunen gönderilmeai lazım 
ielen nüabaları vermediği için de 
(ictihat) mecmuası aleyhine bir dava 
açılmış ve birinci cezn mahkemesin• 
verilmiştir. 

Belediyenin Bir Tasavvuru Mu? 
İatanbul Belediyesinin 9ehircHi:C 

tetkikatı için Atinrya (4) talebe 
röndermek tasavvurunda old.ı~11 
kaydedilmekt~dir. 

Şiddetli soğuklar 
Memleketin her tarafında aoğuklaı 

başlamıştır. Ankara ve civarında ha• 
raret derece•İ aıfırm altında 8 - 1' 
derece arasındadır. İneboluda kar •• 
fırbna vardır. Odun ve kömürcO'er 
fiatleri arbrmışlardır. 

Bir Meslektaşın Vefatı 
Matbuatın eski emektarlarından 

Apti Tevfik Bey evvelki rece vefllt 
etmiıtir. 

M. Litvinofun Telgrafı 
Rua hariciye komiseri M. Litvlnof 

Hariciye Vekilimize bir telgraf gön• 
dererek Türk - Rua doatluğunuıs 

1arsılmaz aağlamhğına kat'i bir kr.• 
naati olduğunu bir daha t~luar 
etmiftir. 

Papa Ef limin 
Baı.ı Sumlnrın Papn Eftimin kllf• 

ıe!erine hücum edeceği hakkında bi) 
şayia çıkmıştır. Vali Muavini blSyl• 
kanuMuzluğa imkan olamıyacağım 

aöylemiştir. 

Bir Hanımın Mühim Keşfi 
Bakırköy bimarbanesinde çalı· 

tan Naciye H. isminde bir hemşire 
doktorlukta çok m1ibim olan ha• 
zı usuller bulmuş ve Sıhhat Ve
kaleti tarafından aylığı bir misli 
arttırılmıştır. 

Sigorta Ucuzladı 
Siıorta tarifelerinde yüzde 22,S 

nlabetinde tenzilat yapılmıttır. Fak•t 
itfaiye rüsumunu müşteriler vere• 
cektir • 

Saraçogiu ŞUkrU 8. 
Amerikaya giden Saraço~lu Şük• 

rü Bey Nevyorka vasıl olmuş, Tür• 
ldyede bir menaucat sanayii tealıl 

etrafında tcmaalarına başlamı9br. 

Vergi Kaçakçılığı Yapıhyor 
Bazı müesseselerin Kazan9 

vergisi kaçakçılığı yaptıkları ve 
eksik vergi verdikleri anlaşılmıı• 
br. Bunun önüne geçmek ve ver• 
giyi tamamile tahsil edebilmek 
için sıkı bir takio başlamıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fakir Genç J 

1 : Hasan Bey - Aman yahu, so
ğuklar bastı, sen böyle paltosuz, yelek
ıiz ıapkacıız üşümüyor mısın ? 

• 
2 : Hasan Bey - Yoksa kışın da bu 

kıyafetle gezmek asrilik icabı mıdır? 
Anlat bana bakayım ? 

3: Fakir Genç - Hasan Bey ... Yok
luktan böyle geziyorum ama üşümUyoruııı. 
Ben ısınmanın çaresini buldum. 

4: Fakir Genç - [hk şu güzel kıll 
görfıyor mı•ıa? IlJnun iç:n yanıp tot~U"' 
yoıuaı. Benim t~nluıpU.;a sob·•• bu. Ale .. 
ne IUıum var? 
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Hergün Adele Ve itiyat "'"1 1 Sözün Kısası 

Memur 
lvlaaşları 
kesilebilir Mi? -

Ankaradan gelen tdgraflar, 
Yeni bütçede yapılacak tasarruf 
JQüı:ıasebetile memur maaşların· 

~a a~ çok tenkihat yapılması 
ıbtirnalinden bahsediyorlar. Tür
k.iye gibi bütcesiniıı yüzde (37)si-
h: 1 b . - memur maaşıarına ta sl.5 
eden bir memlekette, memur 
llıaaşlarında tasarruf icrası 
lnühiın bir hadUe sayıl-

1 - Vücudüıaüzün kuvveti,acale
lerimizin i<uvveti!e ölçülür. Adaleleri
miz nekadar kuvvetli olursa, "Vücut
ça da o kadar kuvvetli Ye aağlam 

oluruz:. 

2 - Rubun adala!eri itiyat!ardır. 
ftiyaHarımız nekad~r iyi ve ockadar 
münkeşif olursa, ada rulıuınuz da 
o kadar inkişaf eder. 

3 - ad•1e kuvveti kazanmak için 
idmana ihtiyaç vardır. İtiyatlanmızda 
nekadar çok imti.bandan geçene o 
kadar kuvvet kesbeder. 

Vücudünüzün adelelerinden ziyada 
ruhların adalalerine ehemmiyet veriniJ: 
ve çocukJanmza iyi itiyatlar yaphruıu:. 

• 

llıak lAzım gelir. Dünyanın biç 
bir yerinde bütçedeki maaş nis
beti bu yekünu bulmaz:. Bizde 
llleınur çoktur ve memurlara 
\>erilen maaşat, diğer memleket 
lllenıurlarının maaşlarından az 
değildir. Son senelerde çıkarılan • 
barem kanunu ise, maaşları art· 
bnni§ ve bütçenin yiikünü ağır
latınışbr. 

TELGRA.F HABE l 

Halbuki bugiln bütün dünya
da eşya fiatlerinde umumi bir 
dilşüklük başlamı§br· Birçok 
rnem1eketlerin paraları altın esa
ıını terkeclilen beri, o memle
ketlerdeki eşyanın fiat!eri de 
düşmU1tür. Zaten bütün cihanda 
ıon iktısadi buhranların tabii 
bir neticesi olarak fiatler düş
müş, hayat eskisine nisbeth 
ucuzlamıştır. 

Bu sebepledir ki: 
Ameriknda amele yevmiyele

rinde ve memur maaşlannda 

% 10 - 15 nisbetinde bir tasarruf 
yapılması düşünülmektedir. 

lngiltere memur maaşlannda 
% 10- 50 nisbetinde ~enkihat 
yapmıştır. Almanya şimdiye ka
dar birkaç defa k~stiği maatları 
bu defa :yeniden %5 indirnıiye 
karar vermiştir. 

Lehistanda eylülden itibaren 
umum maaşlar üzerinden % 15 
tasarruf yapılmıştır. 

Belçikada maaşlar ~o2,5 nis
hetiııde indirilmiştir. 

Biz Bütçemizi tevzine çalışır
ken, başka kalemlerden tasar-

1 

ruf yaptık. Devlet memurlarının 
ınaaşma doh.'llllmadık. Fakat bu
gün yeni bir tasarrufa ihtiyaç 
gorülürse, yukarıdaki izahat,me
nıur maaşlarının indirilmesi müm-

tün olduğunu göstermektedir.Hükü
nıeıin de bu son çareye müracaat 
etmesi mümkün ve muhtemeldir. 

Şüphesiz ki memur maaşlarının 
lndirilmesi demek, umumi hayat 
ıeyiyemizin bir miktar düşmesi 
demektir. Fakat bayatın ucuzla
llıa.sı nisbetinde Devlet bütçesinin 
tararını korumak ta her vatandaşın 
borcudur. 

irtihal 
Muhtelit Hakem Mahkemeleri 

Nezdi d Türkiye Hükumeti 
A.l·" nT~ t Mektebi Muallim· 

'4nı ıcare . 
lerinden Avukat Mustafa Naşı! 
Bey irtihal eylemiştir. Cenazesı 
bugün Cağaloğlun<la Orhanbey 
Apartımanındaki ikametgahından 
~alclınlarak cenaze namazı Fatih 
tanıii şerifinde eda edildikten 
80ttra Merkezefendideki aile kah· 
~&tanına defnedilecektir. Merhum 
t\\nt, ahlak ve fazilet timsali, çok 
dcğ~rli bir vatan evladı idi. 
~tduda, mektepte, ve nihayet 
~ tyııelmHel mahkemelerde çok 

Japon 
Hareketinden 
Endişede Mi? 

Riga, 3 ( A. A. ) - Moskova 
tariki.le Harbinden alman haber
lere nazaran Mançurideki Japon 
erkanı harbiyesi, Çin orduları 
kumandanlarile temas etmek üzere 
Tsitsikara iki zabit göndermiştir. 
Japon kumandanlık heyeti, bu 
~ehri işgal etmek taaavvurundadır. 
Zira mahalli memurin Japonların 
metalibini tatmin etmemekte ve 
bilhassa kasten ytkılmıı bir su 
yolu ile bir demiryolunu tamir 
eylemeyi ihmal elınektedirler. 

Japonların Taitsikara girmif 
~l~ukları haberinin Sovyet maha
fılmde büyük bir heyecan uyan· 
dırmı~ olduğu rivayet olonmak
tadU'. · 

İngilterede 
Yeni kabine Nasıl 
Teşkil edilecek ? 

Londra, 3 ( A. A. ) - Yeni 

kabinenin ne tarzda teşekkül 
edeceği henUz maliım değildir. 

Kabinenin teşekkülüne ait işlerin 

henüz bitmediği zannedilmektedir. 
Mühim meseleler hakkında 

tetkikatta bulunmak ve gerek 
kahine ile gerek alakadar ne
zaretlerle teması muhafaza etmek 
üzere hükllmetin birkaç parla
mento homisyonu teşkil etmesi 
muhtemeldir. 

Bir Tahkır Davası 
Bektaş isminde birisi Türklllğü 

tahkir iddiasile mahkemeye ve
rilmiştir. 

• • 

[ Fransa Ve Son 
· Temaslar 
ı Paris, 2 - Ba,•ekil Parise 
!, gelmİ1, kendisine birçok çiçekler 

verilmiştir. Derhal Reisicilıııhuru 
1 görmiye gitmiştir. 

Paris, 2 - Başvekiliıı Berlin 
ve Vaşington seyahatleri hak· 
kında evveli aalAbiyettar komis· 
yonda, sonra meclis heyeti umu· 
miyesine vereceği izahat ciddi 
bir merakla bekleniyor. Bu iza
hahn, hiikiimet vaziyetinde her
hangi oir değiıiklik yapacağı 
zannolunma.maktadır. Nabiye in· 
tibabatmdaki muvaffakiyetlerin· 
den cesaret alan Radikal sos
yalistler umumiyetle muhalefet 
mevkiinde kalmıva karar ver-

,; 

mitlerdir. 
Parlimcntoda rey verme za· 

manmı ugari hadde indirmek 
için elektrikle rey vermek usulü· 
nüü kabuln hususunda bfiyük bir 

temayül vardır. Evvelce hunu 
tecrübe etmek için teşkil olunan 
komisyon, bu qi pahalı bulmuş 
ve tecrübe yapmamışb. 

intihap usulünilD değ!ştirilme· 
si hakkında büyük hır alaka 
vardır. Sosyalistler ta~ bir nis
betçilik istiyorlar. Bır kısım 
rneb't alar meb'us adedinin a.ıal
hlmasmı istemektediıler. Bu me· 
selenin müzakereti l ayll hararetli 

olacaktır. 

Taymisin Bir Haberi 
M. Litvinofuo Ankara seya· 

halinde Ttırk-Rut dostluk mu
ahedesi temdit edilmişti. Tay
mis gazetesi bu milnuebetle 
M. Litvinofun aıuahedeye, iki 
taraftan birinin muvafakati ol
madan diğer tar.alın. Ak
vam Cemiyetine gıremıyecegı 

kaydını koydurmak iıtediğini 
fakat Tftrkiyenio bunu kabul 
etmediğini yazmaktadır. 

YA 
• 

istikraz 
Müzakeresine 
Başladı 

Berlin, 3 { A. A.) - Alman 
gazeteleri, bir taraftan M. Lavaı 
ile M. Von Hoş arasında, diğer 
taraftan M. Brüning ile M. Fran
çois Poncet arasında cereyan et
mekte olan mllzakerelerin netice
sini büyük bir alaka ile bekle
mektedirler. 

Gazeteler en mühim mesele
nin hareketten sakıt kalmik olan 
ecnebi kredileri meselesi olduğu
nu yazmaktadır. Almanya, uzun 
vadeli bir istikraz He bu kredi
leri.o kısmen tahvli suretile bu 
meselenin kat'ı olarak hallini ve 
bakiyesine ait tediyab mukassa· 
ten yapmayı teklif edecektir. 

Bir Tekzip 
Rusya Buğday İhraç 

etmiyecek Mi? 
Paris 3 (A.A) - Rus Şiiralar 

ittihadının Paris sefareti Matbuat 
kalemi Rusyanm Paris sefirinin 
bu sene Rusyanın her türlü buğ
day ihracatından imtina edeceğini 
söylediğine dair Kanada gazete
lerinde çıkan haberleri tekzip 
etmiştir. 

Kıbrıs ve Yunanistan 
Ati.na 2 - Yunan istildal har

bi Liderlerinin torunları, Kıbns 
lehinde medeniyet Alemine bir 
beyanname neşretmişlerdir. Pireli 
sabık muharipler de bütün dünya 
sabık muharipler cemiyetlerine 
müracaat ederek onlan Kıbns
War lehinde müdahaleye davet 
etmişlerdir. 

/STER iNAN, İSTER İNANMA! 
.. Kadıköy. lisesi. inzibat. heyeti. mektep da· 

bilınde tatbık edılmek üzere bır talimatname 
yapmış. Bu talimatnameye göre, talebe mek· 
tep içind.e ve mektep dışında sivil elbise gi· 
yemez, mektep şa~kasından başka şapka gi· 
yemez, kıravat baglıyamaz, ceketinin cebine 
nıeııdil koy8:maz. lspor pantalonu giyemez. 
Vesaire vesaıre. • 

çocaklarm hu5u.ıı .h~yatlarını tayin eden 
6ylc uıaddcle:r vaıdır kı, mun banun bir mek-

tep talimatnarneainden ziyade, eski meşihat 
fetvalarından biri olduğuna hükmedeceği geliyor. 

Biltlin dünya mektepte Selfgovermment 
denilen talebe hAkimiyelini tesise doğru 
yörürken, biz hllıl mekteplerde softa zihni-
yetile talimatnameler yaparak çocuklarımızın 
hususi hayatlarına müdahale etmek istiyo-
ruz. 

Bu miulo bakarak Kadıköy lisesinin 
terbiye preosiplerimizi anladığına, arlık . 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA/ 

•rin bir a,1.dle bağlı olduğu 
~,ttqı için y~~adığı az senelere 
:ııttliye ~ak kadar hi:ı.met etmiş 
.. '•r::ı meırh•imun ebedi gaybubeti 
~~'tı için t ... ]Afüi kabil olm1ya
'd kadar bilyoll: b:r ziya teıkil 

~ .. !L- __ ___..---------------:-----:----~~----

Yine 
Şu 

Buhran! ---------P. S. 
Hala, hergün, her yerde, 

her ağızda bu cümle: Buhran 
var! 

14Buhrao" sözünü çocuklar 
bile öğrendiler. Babalarm<lan 
para istiyecckleri vakit boyun
larını b~ihüyorlar: 

- Baba, diyor!ar, buhran 
var amma bana para verir 
misin? 

* Buhran var. Fakat yazın gör-
dünüz: Plajlarda iasanlar da kum 
gibiydi. Bau günler hoş kabine 
bulmak çok güçtü. Bostancı ve 
Suadiye taraflarında köşkler ate~ 
palıasma çıkmıştı. Vapurlar ve 
trenler ahaliyi taşunıya kafi gel
miyor, motörler ve otobüsler im
dada yetişiyordu. 

* Buhran var. Fakat pek ya-
kında lstanbulun hiçbir arsası 
boş kalmıyacak. Her tarafta 
yepyeni binalar. Çekiç ve keser 
gürültüsü hiçbir mahalleden ek
sik olmuyor. Memlekette inse,.. 
dan fazla bina olacak gibi. Oç 
dört sene .sonra, lstanbulun yan· 
gınlar görmüş bir belde oldu
ğu.na çocL•klvım~ inanmıya
caklar. 

.< 
Buhran var. Fakat bir fud'ol 

maçı oldu mu, yağmur değil taı 
yağsa ahali tribün!eri dolduruycr. ... 

Buhran var. Fakat lstanbulun 
nüfusu azaldığı halde sokaklar 
daha kalabalık. Vapurlar, tram
vaylar, o~omcbiller üib... hın
-:aJ:..mç. Demek İstanbul halkı 
e.!1'.is~d,,..ı fazla sokağa ç.ı
kıycr, geziyor. 

* Buhran var. Fakat Bankalar 
kumbara yetiştiremiyorlar. Ço· 
cnldar bile para biriktiriyor. ı 

* Buhran var. Fakat Birahaneler 
adam almıyor. Her gün yeni mar
kalı içkiler piyasaya çtkıyor. 

* Buhran var. Fakat sinemalar-
da yer bulmak ekseriya güç. 
Bazı filimlerde erken davranmak 
ıart. Kapıda kalmak tehlikesi. .. 

Buhran •ar. Fakat musikiye 
rağbet arhyor: Gramofonlar, rad
yolar kenar mahallelere kadar 
yayıldılar. Yeniyeni ıaz heyetleri 
muganni hanımlar ve beyler zu
hur ediyor. 

Jf-
Buhra.o var. Fakat ahali ge-

ziyor, gülüyor, eğleniyor, yaşıyor. 
Bütün bunlar buhranın neticeleri 
ise dua edelim: Allah başımızdan 
bUhranı eksik etmesin! 

Mektep 1, eftişi 
Ecnebi Mekteplere 
Ehemmiyet Veriliyor 

Hükumetin, ecnebi ve akalli
yet ırd le.Jlerinin teftişinie fazla 
ehtmmiyet verd'ğl anlaşılmaktadar. 

~u mektepluin daha iyi bir 
şekılde teftişi için mevcut beı 
müfettişe ilave olarak beş mü
fettiş daha tayin olunmuştur. 

Bundan başka mekteplilerin 
idaresini memur umumi müfetti
şi Hilmi Bey bcraJarda muallim 
layjn olunmalnrı için müracatte 
lmlunanlarm iatidalarım tetkik 
elDıeklcdir. Muallimlik şartlarına 
haiz olaolar müohaller. derhal 
tayin olunacaklardır. 

, 
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Gençliğin Fıkrası 

. 
lspangol 
Gençleri Ve 
Cizvitler 

SON POSTA T~riniaani ~. 

MEMLEKET HABERLERİ Yeni Neşriyat 

Gençlik 
Borsada Kıymetli Tarihi Eserlerle Çok ~~~~.~.~~ ....... 

0 
... , .. . z • B • M •• T • Ed•td• r~erhafıı yeni çıkardıfı bir mecmua 

engın ır uze esıs ı ı natt ~e;ı;;:~; ağımda umumi bil İspanya böyök bir lllti\AI lçi•
de kaynıyor. Kırallıiın d.nihne
ıi otokratinin yıkıl•a11, cn .. hu· 

1 
Müzenin 

riyetin, hOrriyetİlı ilha, d.mok-

fikiyet var: Gençlik kendini si' 
Mükemmel bir Meskiikat Kolleksiyonu Da Var I nema Ye apora vermiş. Okum" 

yor, çalıımıyor, düıiinmllyor. 
Her ihtiyar neslin genç ne 

için dllşllndüğü hudur. Bizim d 
kendi gençlerimiz için verdiğim· 
bOkftm bundan başka türl 
değildir. Bu hükmü verirke 
iki noktada aldanıyoruz. Biri 
ciaiı Sinema ve sporun bugü 
ko bayatın istediği eğlencelerde 
olduğu ve bizim dünki eğlence) 
rimize nisbetle çok daha temiz vl 
çok daha terbiyevi olduğunu ka 
bul etmiyoruz. Bu günün genci 
Sinema ve isponın çocuğudutr 
onun bu iki eğlenceye gösterdiği 
allkayı tabi'i görmeliyiz. 

ratik inkıllpların en bariz neti- / r-~~-....~..--...-.------......... ...----:--...,..._..---~---......::;_,.._......,.. ____ _....._-=_,,-----
celeridir. lbtilll içfntle, masiye 1 
ait birçok m&esiMelerl yıkarken 
cizvit papulannıo memleketten 

kovulması, bu papazların kıral 1 

ordusile beraber memlekette 
yaptığı zararlar1 lıale etmek, 1 

memleketi din ıaltaaatından kur- ' 
tarmak içindir. ı 

Her cumhuriyet, her demok- \ 
rasi dinle devleti ayırdığını iddia 
eder. Fakat din halk kütleleri aze- j 
rinde çok mUessir bir kuvvet ol- l 
duğu için, papazlar halkın bu ı 

&afmdan iatifa,' ederek, halkı 

ellerinde bir km rtbi kulla
narak siyasete tesir ederler. 

ispanyada inkıllp olurken, 
kıralı himaye edip te kırllilığı 

1 

muhafaza etmek istiyen iıte bu 

cizvit papazları olmuştur. Her 
inkılapta bunlar bu roUi oynarl"r. 
lnkıliibm bir an ıifından istifade 

ile yine kırallığı getirmek, Kıralın 
taç ve tahtı altında hüküm sür· 
mek gayelridir. Din ve taassup 

baykuşları kAran!skta öterek halkı 
ve gençleri kandırmak içiR, kili-

•eleri, mektepleri, hayar milesse
ıelerini vasıta olarak kullanırlar. 

İspanyol gençleri cizvitlerin 
memleketten kovulmaıı için faa
liyete geçmimi~lerdir. 

İspanyol gençleri, Frannzlar 
tibi papaıları kovarken, biz bllA 
çocuklanmızı cizvit papazlarının 

eline teslim ediyoruz. Bu acıklı 
Taı.iyetle mllcadele Tllrk gençliği-

nin yazifeıidir. İzmirde olduğu 
gibi, burada da ıençler Miıyoner
leri Kovma Cemiyeti teşkil et

meli, ye kendi memleketlerinde 
yaşayamayan muhafaıakir uııaur-

'ıarın ~emleketimiıde de hayat 
haki. c G 'madığı g6sterilmelidir.,. 

Yerli Mal Kullamlacaktır 
Ankara, 3 (Huauıl) - Resmi 

dairelerle murakebeye tibi mil· 

esseselerin kendilerine llzım olan 
malzemeyi yUzde on nispetinde 
pahalı da olsa yerli mallardan 
tedarik etmeleri mecburidir. 

Milli İktısat ve Tuarruf Ce
miyeti bu · " ~satla yerli malların 
listesini yarak reami daire
lere gönderecektir. 

Zonguldakta imar Faaliyeti 
Zonıuldak ( Huıuaf ) - Ge

çenki büyük ıeylipta harap olan 
dere rıhtımmın tamirine bqlan
mışbr. Sellerin hücumu ile yıkı
lan kısımların .. betonaj , , ame
liyesi, bugtınlerde bitmek Üzeredir. 
Bunlardan baıka clere rıhtımı 
tehrin cenup istikametine doğru 
uzablacaktır. Bu kııman in.t••h 
" l ZCOO ,, küıur liraya eski mü· 
taahide ihale edilmiştir. 

Bir Çocul< yaralandı 
Pozantı (Hususi) - Yeni

anahşa köyünden Ahmet ağanın 
oğlu Niyazi, eskiden kalma bir 

bomba bulmuş, hunun barutunu 
almak için uğraşırken bomba pat-

la mı~ ve zavallı bir çok yerlerin
den ağır surette yaralanmıştır. 

Giizel bir müze lıalin• Retirilen Bursanln me~nur } .. eşil Met!;eessl 
Bursa, ( Hususi ) - Son za· 

manlarda girişilen çok faydalı bir 
faaliyet neticesinde Bursamız zen
gin bir müze kaıand•. Bursada 
birçok tarihi eserler vardır ki 
bunlar aenelerdenberi lise bina
aında tasnif edilmemiş ve yerleş
tirilmemiş bir şekilde duruyordu. 

Fakat şimdi bötlln bu kıymet
li eserler yeşil medreselerine 
nakledildi Ye medrese binalan 
da mlikeınmel bir müze haline 
getirildi. Bu suretle yeniden vü
cuda 2etirilen müzenin Mlldürltı-

ğüne Sanayi mektebi Tarih mu· 
allimi Mahmut Münir Bey tayin 
olundu. 

Müzedeki eserler arasında 
eski Yunan medeniyetine ait hey· 
keller en başta gelmektedir. 
Alikadarlar bunlara büyük kıy
metler takdir etmektedirler. 

Bunlardan başka Bizans, Roma 
Ye Selçukiler devirlerine ait bir· 
çok toprak işleri de vardır. Ayrıca 
Giridin Türkler tarafından zaptı 
esnasında ele geçirilen bombalar 
da mtb:emize yerleştirilmiştir. 

Eski Mısırlılann mukaddes ıarap 
küplerinden birkaç tanesi de 
burada bulunmaktadır. 

Diğer taraftan mtizemb:in 
meskukat kolleksiyonu da çok 
kıymetli Ye zengindir. Sulha 
Orhandan itibaren basılan para
lardan bir çoğu, Güldanl ve 
Asuri meskukltı bu meyandad ... 1 
Müzemiz eski tarihi mektupla
rı da ihtiva etmektedir. Bilhassa 
heykeJler arasında meılıur t•r•p 
mabudu Bakusun çok kıymetli 
bir heykeli vardır. 

Balkanlarda Şalvar Modası 
Bir Türk Hanımı Balkan Kadınlarının 
Ayni Kıyafeti Taşımasını Teklif Ediyor 

Ş e b rl miz de Uzerinde ittihat 
btplaaa11 IOD Bal· ediliyor. Fakat 

kan konferaaaında ben Balkan itti· 
Balkan Devlet~e- hadının herşeye 
riııi çok alAka· teşmilini daha 
dar edeıı ctddl faydalı buluyo-
politika mesele- rum. Bilhassa kı-
leri glSr6şnldfl. yafet ve milşte-
Bu arada Balkan rek moda mese

lesi bence 6n kadınları arasın• 
da bara ye fikir 
yakıolıi'J temiol 
de mllıakere 
menuu oldu. 

Konf eraaı 
P1Uzake rele riDin 
bilhaua Balkan 
kadınl:iile all
kadar buhuwı 

ıafta gelir. Bal· 
kan kadınlannın 
mllşterek bir kı-
7afeti olmalıdır. 
istenilen cere
yanlann kuvvet
lenmesi için mllf
terek bir mo
dasına ihtiyaç 
vardır. 

lusımlarını ya• Bu kıy af et 
kından takıp nasıl olur? işte 
eden hanımlan• ben bunu da 
mııdao Rahime ıöylilyorum: Bun-
Mitbat H. dikkate dan birkaç ıene 
ı~an bir teklif· evvel Avrupads 
le bulunuyor. bir ıalvar moda-

Rahime H. 11 çıkmış, bilhas-
diyor ki: ıa Almanyada 

" - Balkan ıalvar giymek mo-
ittihadı fikirleri dası çok tara.f-
bugUnün en mü- tar kazanmıftı. 
him meselesidir. Esasen ıalvar 
Balkanlarda ebedi eski TUrk kadın· 
bir sulh havaıı Bir hanımımızın Balkan kadınlığı için teklif ettiği müşterek kııafet lannın milli kıya-
istenilirken Balkan kadınJığma da bu işte mUbim fetidir. Salvar eıaı olmak ü:.ere, B~lkan ka~ınları 
roller verilmek isteniliyor. Bilhassa Balkan ka- için zarif ve basit bir müşterek elbıse modeli bul· 
dmlarınm fikir birliğile hareket etmeli lilıumu mak Ye bunun için çnlı;mak lhımdır. 

İkincisi: Bugünki genci yakıır 
dan tanımıyoruz. Zahire bakar~ 
htıldlm veriyoruz. 

Halbuki işte Darülfünün genÇ" 
ferinin çıkardığı Gençlik mecmır 
ası bizim bu yanlış düşüncemiı' 
dışı meydan okuyan bir eserdiı 
Bu mecmuada 'iki:· vardır, ha
r.Jc.t vr!'dır. k.ı::, at vardı1i 
\L- "e!i lr..oet Hüsnü imza.:.1yl• 
"Cığ' gel~yor,, başlıklı şiirden f' 
parçayı ,..kuyunuz: 

Yo!cu 
Y "lcul11r 1 

K~çm 
Ka .... çı ı ı .... n . . . . ' . . . . . . 

Çığ geliyor 
Çığ 

Ufuk kızıllaşıyor 
Sabah yaklaşbkça 

G~klerin 
Kızıllığı 
A!evle:.diriyor Çlğı 

Kar zerreleri kucukiaştıkça 
Derin, derin 
Sarma,1yor 
Kenetlca:ıiyor 

Btıytiyor, etleniyor 
Koca 

Bir dağ 
Stırnkleniyor koskoca bir 

Mecmua baştan başa DarOl
fftnunlunun hayatı ile dolıJı 

Onu derste, işte, Talebe Yurdull" 
da görüyoruz. Hikayesi bil• 
Dariilfünunlunun hayatını anla" 
byor. 

Yalnız anlamadığımız birşe1 
.ar. Mecmua, kariler!ne Esperant 
öğreteceğini söylüyor, Darülfünu 
talebesinin lisan öğrenmek ilıtiya 

cını kabul ediyoruz; fakat Be)"' 
nelmilelciliğin lisanı olan Espera~ 
toyu değil. Gençlerimize cansılı 
hayatsız, müstehase ve müteredd1 
bir lisan değil, ilim fikir "' 
aanat lisanı lbımdır. 

Bu hatalan affedilirse, bu fik~ 
sao'at kısırlığında ortaya atıla" 
bu gençleri tebrik etmek bit 
vazifedir. 

Yeni Bir Yardım Cemiyeti 
Merkezi Kumkapıda olmalı 

Uzere (lçtimai Yardım Dernegi~ 
iaimli yeni bir cemiyet müsaaclesS 
alınmıştır. Cemiyetiu gayesi ketr 

di emeklerile kendilerini geçill' 
diremeyip başkasının yardunııt• 
mnhtaç olan çocuk ve ihtiyarlar' 

larla hasta ve sakatlara cins .,, 
meıhep(farkı göıetmeksin yardı~ 
etmektir. Bunun için cenıiY., 
diıpanser, balum evj, yeınekb; 
oe, yatakhane açacak, evlere et 
yaretçi doktor ve basta bak• 
gönderecektir. 
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lngiliz Düşüyor 
Dolar lngiliz Belediye ntihabatını da Amele Hududu 

Çin Japon Meselesi , Nereye Kadardır? Çıkıyor 
Selim Ragıp 

lngiliz intihabatında MiJli Hü· 
kü:net mühim bir zafer kazandı. 
Bu muvaf fakıyelin ilk tesiri ister
ling üzerinde görülmek ve İngiliz 
lirası yükselmek lazımgelirken 
hilalli dllşmiye başladı. Filvaki 

Kaybetti-
Muharrirler roman kitaplarına 

mevzu bulmak için düşünüp durur-
1, Jar. Hayat baştanbaşa dolu iken 
q bu kafa yormıya ne lüzum var ? 

Evin içinde, komşuda, mahallede 
memlekette her insanın hayab 

1 bir mevzudur. Herkes kP.ndi ro
manını yazsa, edebiyat tarihi 
muharrir Beylerin pabucunu çar
çabuk dama atardi. 

S. MuallA Hanım bu mevzu
lardan birinin kahramanıdır. 
Bilyükadada yaş'ldığmı söyli• 
yen hu hanımın "aşkı mem• 

nu., a benziyen bir macerası var. 
Anne ve babasını küçükten 

~ kaybettiği ıçın ağabeyinin 

lcgili.z Hükumeti, intihabatın ne
ticesinden çıkan manaya uygun 
kararlar alabilecek bir zaman 
elde edemedi. Fakat İngiliz lira· · 
sının böyle mütemadi surette 
düşmesini icap ettirecek endife 
Yerici bir harekette de bulunrr:adı. 
Şu halde, İngiliz teşkilatı, kendi · 
parasını kurtaracak bir vaziyet 
ihdas etmeden başkasının yardı· 
nıını bekleyemez. Zira onu, bu· 
gün, bu müşküle sokan haricin · 
ltimatsı.ıhğı olmuştur. 

yanında büyümüştür. 

~~~J Ağabeyinin gayet gtizel bir 

lngiliz lirası düşerken onu 
Amerikan dolarmın takip edeceği
ni söyliyenler pek çoktu. Fakat 
dolar, İngiliz Iirasıını takip etmek 
15yle dursun bilakis hafif surette 
yükseldi. Umumiyetle iktısatçıları 

ıaşırtan ve tahminlerini yalana 
çıkaran bu ytıkıclişin sebebiııi 
şöyle izah ediyorlar: 

BugUn muhtelif Amerikan mü
esseselerinde mevcut (600) milyon 
dolarlık Frans•z sermayesi vardır. 
Bu muazz~m serm ıye, son za
manda Ameri~an Rezerv Bank
ta toplanmış bulunuyor. Fransa-

nın siyasi ve iktı.sadi menfaatleri 
aleyhinde kullamlmamak şartile 
bu •ermaycnin Amerikada k41-
ması için alakadarlar arasında 

itilaf edilmiştir. Doların yüksel
mesi bu itilafın (tabii bir netice
ıidir. Aksi takdirde Fransa hu 
parayı Amerikadan çekebilir ve 
dolar da İngiliz lirası gibi bundan 
mütecasir olurdu. .. 

Fransanın diinya lkbıadiya· 
ti berindeki biiyük tesirini bu 
hadise kadar canlandırabilecek 
başka bir misal aramıya lüzum 
yoktur. 

Mak Donald Gandi ile Göruşto 
Londra 3 - M. Mak Donald 

Gandi ile görüşmiiştür. Bu müla
katta yuvarlak masa konferansı 
nıeselesi mevzuu bahsolmuştur. 

Mançıulde, Japonlar Çin kıfalarını Bombardiman ediyorlar 

.[apon - Çin İngilf ere Belediye Siliih~a~ın 
lhtilô.fı İnlilzabat.ı Tahdıdı 

• Cenevre 2 - Sovyet Rusya-
Tokyo 2: Ayın 26 ve 28 inci Londra 2 - Belediye aza in- mn iktısadi ademi tecavüz misa-

günleri ( 200) kişilik Çin müfre- tihababna sabahleyin başlanmış, kına dair vermiş olduğu proje 
zesi Şiyen - Şan istasyonunu ele saat yirmide kapanmıştır. En C A h k 
geçirerek yakmışlardır. Ür Ja- emiyeti kvam ususi omite-

,. ziyade merak ile beklenen netice · d t tkik dil · b 1 pon polisi yaralanmıştır. Ayın sın e e e mıye aş anmış· 
Poplar mahllesine aitti. Çünkü D d"l '>6 d 1 A ( 27) incir gu .. nü akşamı da bir b ( 36) br. avet e ı en - ev et -

& uraya ait ( 42 ) azalıktan 
müsademe olmuş, bir Japon yüz- sı amele fırkasına aitti. Londra- merika, Avustralya ve Kanada 
başısı ile iki nefer ölmüşlerdir. da intihabat umumi olmuş, taş· hariç, diğerleri mümessil gönder-
Son günlerde birçok Çin askeri rada azanın üçte biri değişmiş- mişlerdir. İtalya mümessil riya· 
sivil kıyafetle Mukdene girmiye tir. Muhafazakarlar ( 562 ), ame- sete intihap edilmiştir. 
muvaffak olmuşlardır. Japonla- le fırkası ( 205 ), diğer fırkalar Mösyö Litvinofa bazı sualler 
nn gece sokaklarda gezmeleri ( 10) azalılc temin etmişlerdir. sorulmuştur. Mesela temyiz, teb-
menedilmiştir. Amele fırkası ( 92) azBlık kay- liğden kastettiği mana, misakın 

Japon Kumandan mm 8jr f htarı betmiştir. en ziyade mazharı müsait ve mil-
Amelenin t~rada da mağlup let mefhumile kabili telif olup 

Tokyo 3 - Mançurideki Japon oldukları haber veriliyor. Ber- olmıyacağını anlatması istenmiştir. 
kum~danı ve Hay-Lung-Kıyang mingam'da amele tek bir aza-
eyaletinde dahili harbi idare eden =1=·k=aı=a=m=amış==br=·=~===-====- Af manganın 
Çin ceneralı Mak-Han-Şan ile Şang Çek Kantonlu reislerin hattı ha- ı 7 • • 
Hay-Peng'e şiddetli bir ihbama· reketini şiddetle tenkit etmiştir. V azzgef l 
me göndermiştir. Bu ihbarname- Kantonluların hükumet farkasın· 
de, söz verdikleri halde harap da tensik yapılması teklifinin ka-
olan bir köprüyü tamir etmedik- bul edilemiyeceğini kaydetmiş 
lerini ve şimdi Japon askeri va
sıtasile bu köprünün yaphnlaca
ğlm, bir ihtilaf çıkmamak üzere 
askerlerini ( l O ) kilometre geriye 
çekmelerini bildirmiştir. 

Nankin Kantonla Anlaşamadı 
Nankin 3 - Şimdiye kadar 

ihtilaf halinde bulunan Çinin 
Nankin ve Kanton hükumetleri 
itilaf edememişlerdir. Şan-Kay-

ve: 
_ Şayet Kantonlular samimi 

olsalardı, bir taslaktan başka 
bir şey olrnıyan . hnkum~tlerini 
bırakıp Nankine gıderlerdıl de-

miştir. 
Mareşal, Çin davasında Kan· 

tonun zarar veremiyeceğini ve Çi
nin tensiki için devletlerin yar .. 
dımda devam eyleyeceklerini 
beyan eyleıniştir. 

Berlin 2 - Almanyanın işsiz 
adedi en az ve iktısadi vaziyeti 
en sağlam hükumeti Vürtemberg-
dir. Bütün Almanyada, kendi 
yağile kavrulma temayülleri her 
gün bir parça daha artmaktadır. 

Maamafih eski hantratik şehirler 
arasındaki rekabet mücadelesi 
devam ediyor. Mesela Bremen 
limanı en asri teçhizata malik 
olduğu halde Şröder Bankasile 
yük konsorsiyomunun uğradığı 

akıbetten çok müteessir olmuş tur. 

~ı==~=-==================~==========================~d=;==~kru=;===:==:=N;==;:=====::=:==:=~==~===== 
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• d' v•mi şaşırd.m. itiraz ede- de başka bir sinemaya yetişelim. - ı N E L A ft! Kf ~~~~:~Sinemaya girdik, yerimize Adımlarmızı sıklaştırdık. Tazı gi· AB, IWA 9' .., oturduk. Filiın gazetesini sey- bi koşuyordu. Gene benim sine-
rettik. ma paramı verdi : 

MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

_ Hangisine olursa. İsterse
iliz benimle gelebilirsini~ 

- Memnun olurum. 
- Ben hızla çıkıyorum. Ar-

kamdan yetişebilirseniz Ali. Bek-
liyemem. 

- Derhal. , 
Hanın merdivenlerinde N~rı~~ 

Yetiştim. Beraber otomobile bın~ı 
- Sinema sever misniz? diye 

Bordu. 
- Oldukça. Siz? 
- Dünyada bu kadar sevdi-

ihn ve nefret ettiğim birşey 
Yoktur. 

- Neden? 
- Sinemaya girelim de anla· 

bnm. 
Otomobilden inince bak ne ol-

du. Ben para vermek için davran
dım. Birdenbire elimi tuttu: 

olmaz, dedi, ben vireceğirn. 
- Nasıl olur? 
- Olur. İtiraz yok. 
- Fakat ... 
- İtiraz yok. 
- Peki. 
Sinema gişesine de benden 

evvel gitti ve biletimi aldı. 
- Fakat bu olmaz, dedim. 
_ Ben paradan nefret ede-

·m. Sokağa çıkınca en büyük 
rı b' . d vklerimdcn ırı e para har-
ze b k' . 

ktır Hal u ı sız parayı çok 
caına • 
seviyorsunuz. . . 

Ben mı? dıye sordum. 
- E t On yedi suale ver-- ve. 

. vaplardan anlaşılıyor. 
cliğinız co 

Asıl filim başladı, ilç dakika -Olur mu bu, olur mu ?.. di-

ya geçti, ya 

kalktı. 

geçmedi, Narin ye itiraz etmek istedim, sesini 

_ Ben gidiyorum, siz ister-

seniz oturunuz 1 dedi 
Hemen orkasmdan koştum. 

Dışarı çıktık. 
_ Ne var? Ne oldunuz ? 

dedim. 
Gayet s!lkin, tabii bir halde 

cevap verdi : 
- Ben böyleyim. Sinemaya 

girerim. Filim baş!ar. lık saçma
lığı görünciye kadar büyüle bir 
zevkle seyrederim, sonra çıkanın. 
Benim bir filmi sonuna kadar 
seyretmem için hiç saçma olma· 
ması lazımdır ve bu da pek na· 
clirdir. 

Saatine bakb: 

çıkarmadı, israfını tenkit ettim: 
- Siı. her gün böyle misiniz ? 

diye sordum. 
Sinemada yerimize oturuyorduk. 

1 Sert bir sesle : 
- Bir d:ıha bana bundan bah-

setmeyiniz ! emrini verdi. 
Filim henüz başJamışb. Mevzu 

anlaşılıyordu. Bütün dikkatile per
deye bakmaya başladı. Filmi sey
ret;nesi de garipti: Avvçbrını kol
tuğun iki yanlarma kenetlemiş, 
vüdudu:ıu germiş, hiç lm::ııldama
mad:ın, gözleri:ıi kırpmadan, yal
nız !:ık sı!< nefes alarak f ıl~i t>ry
rediyordu. Mevzu evlenaıe} e Ja
irc.li. 

(Arkası var) 

/ hanımı, üç te çocuğu vardır.

Ağaheyinin arkadaşlarından Neclr 
B. bu evin müdavimidir. Mualll 

H. çirkindir. Buna rağmen Ne
cip B. kendisine Aşıktır. Evleni• 
yorJar. Mualla H. bunu bir mer
hamet izdivacı telakki ediyor. 

Muztariptir. Meğer mesele öyle 
değilmiş· Necip B. yenge Hanıma 

aşıkmış. Mualla Hanım arada bir 
vasıtadır. Bu çıplak hakikatle bir 
gün karşı karşıya geliyorlar. 

Bu dda azabı daha büyük· 
tür. Fakat bir çıkmazın içinde-

dir. Bu hakikati ağabeyisi duyma4 
malıdır. Karısınının ihanetini duy

duğu gün hu adamın intihar 
etmesi mnhtemeldir. intibaı 
etmezse hile, karısını boşaması 
muhakkaktır. Bir aile bozulacalt, 

çocuklar sefJ, kardeşi bedbaht 
olcaktır. 

Bu evden ayrılıp diğer blP 
eve gitmek mllmkün değildir. 

Cünki Necip Bey işsizdir. Ba 
defa istatükoyu muhafaza, Mual· 
la Hanımın tahammlll edemiyo
ceği bir azapbr. Kocasından be>

şanmak, hu, iki sevgilinin ıevgillatne 
kavuşmasını teshil edecektir." Bu 
muammayı nasıl çözmeli? •• 

Ya MuallA Hanım nefsini ı .. 
da ederek bu evde bir kurban 
gibi yaşıyacakf yahut iki kardeı. 
çocuklar hep birden bedbaht 
olacaklar... Hangisi?. Bunu bana 
soruyor. 

lnsanlann fedaklrhk kabili· 
yetlerinin hududu yoktur. Fakat 
kalp çok hodgamdır, o hududun 
en sonuna gelir, ve yine dünya• 
yı ateşe verir. Dünyada en az 
inandığım şey kalp meselesinde
ki fedakarlıktır. Mualla Hanım 

kalbini imtihana çeker, bakalım 
hududun neresine kadar gelebilir. 
Belki hududu da geçer... Kalp 
denen şey hazan pamuk kadar 
yumşak bazan demir kadar 
serttir. 

Hanımtegze ----
Aleni Te,ekkUr 

Ecnebi diyannda şehit olan 
Talat Paşa merhumun hemşiresi 
Kfünile hanımın cenazesine iştirak 
liilfunda bulunan veya l::ırt gön
<lermek sure1ilc bcy:ını taziyet 
eden arkad1:.Şlanm:ı :J.fll ~yn te
şr~ 1'1.ir <:tme~~ teeo .. Qri}m cıi:ıi ol• 
c!uğundan c~ridai f~~den!1lc ale
nen lc~c~lı.i.ır clm~İ va.ı.if" b hrim. 

lamaa 
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Gönderiniz, ,,. 
Sögligelim ... 

1?4 

Sultanlar, Yakut Ve Mücevherlerinin i 
hamiyet httmm: Ev işlerinde 

ve idaresinde 
mu vaffa kiy et 
gösterir, sert 
muameleye 
karşı haZJm .. 
kir olmaktan 
ziyade muka
beleye müte
mayildir. T e
mizlik ve in-

62 Muhiddin Baha 6eg: Hayali 
· mevz:ulann ca• 

cazibesine 
karşı zafı var
dır. Heyecan 

veren hadise 
ve meseleleri 
merak ve ali· 
ka ile takip 
eder, üzüntll• 
ye ve hürriye-

Paı1tı tılarını Saçarak Yürüy rlardı 
Bu Azametli Kafile Sa ay Methaline Doğru İlerliyordu 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Her hakkı mahfuzdur 

-130-
Bu esnada, barem dairesi, 

blribirine giriyor, hazinedarlar ve 
kalfalar oradan oraya koşarak 
misafirleri istikbale hazırlanıyor· 
lardı. Nuri, Şöhrettin, Cavit ağa· 
lar, büyük mabeyn salonunun 
kapısında duruyorlar. Hepsinin 
de simalat"anda büyük bir rikkat 
eseri görünüyordu. 

Abdülhamit, (Pembe ıalon ) a 
gelmişti. Yanında Rasim Beyin 
refikası ile kadmefendiler bulu· 
auym~u. 

Heyecanını saklamak isteme
sine rağmen şu ande geçirdiği 
rubi buhran ve ıstırap tamamen 
çehresinden okunuyordu. (Doima
bahçe) sarayınıu muazı:am (Mua• 
yeC..:e salonu) unda binlerce ben· 
clcgamnın tebrikatmı kabul etmi· 
ye alışını~ olan Abdülhamidin 
haşmet ve azameti ile, şu ande 
aldığı mutavazı ve müteveltkil 
nrlyet, ne garip ve ne ibrete 
ıayan bir IAvha te~kil ediyordu. 

Senelerdenberi, gör::nediği ev
IAtlarım görme'• ve sonra, o eski 
tantana ve şevkete raukabil şimdi 
böyle hazin ve sakit bir tebrik 

merasimine kanaat etmek, ona 
kim bilir ne derin bi:.:- hüzün. ne 
acı bir ıstırap veriyordu. 

il 
- Selim.. Dur!.. 
Takım kumandanının gftr ve 

keıkin sadası, silah şakırtılarına 
karışarak, &arayın cephesine 
çarptı ve tannan bir aksi sacia 
yapb. Bütün takım efradı, sım
sıkı kavradıkları tüfeklerle dim
dik duruyorlardı. Rasim Bey, 
takı~ kumandanının yanında, sağ 
eli kalpağının hizasında sol eii, 
11ms1kı kılıcının k.ıbzasına yapış
mış, bir heykel gibi duruyor, 
6nündn geçen (Sultan Kafilesi) ni 
•elamlıyordu. 

Sultanlar, kollarına giren ha-

NUMı\HAS~ 31 
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Bunlara kılavuzluk eden Ulah, 
dağın eteğine gelindiği vakit 
zeki göstermek istedi, müfreze 
kumandanının yanına yanaşb. 

- Siz, dedi, burada durun 
ben sürüne stirüne dağa çıkayım, 
mağarayı göz hapsine alayım, 

bıça~lar orada ise size işaret 
v.~reyım. 

Kıymetli avın gürültüden kaç
maması için bu miitalea kabul 
adi d;. Ulah ta dağa tırmandı, 

-m:::ğ· ıraya doğru yürüdü. Artık 
yar , ! ':iyor gibi idi. Ecel, ay
ı~r..: ~·~ ri kaçırdığı zibayatı 
ya' •. l : 1~k üzere idi. Fakat Şaban 
yi .c ~ ·h 1eye ç&ktı, Ulah oduncu
nı n sr. ·i: nlişünü tesadüfen sezdi, 
efe·ı·H<-i'1c lıaber verdi. 

Ta!uıtsiz vezir, bu haberi ititir 

remağalarının ve 
kalfaların orta -
smda.. Tfillerin 
ve rengarenk. 
ipeklilerin mtih • 
mel ve mlisamaha• 
kAr şeffafiyeti a• 
rasından gö• 
rünen boyun 
ve kollarından 1 

yakut ve pırlan .. 
laların kıvılcımlar 
saçan pırıltılarilo 

vücutlarını dal • 
galandırarak yüril• 
yorlar.. HBfif rüz• 
garla temevvüç 
eden feracelerinin 
yakaları, kolları• 

nın sayvanlan t 

dalga dalga kaba
raJJ uzun etek
leri, h~mct ve 
azametlerini art
tınyordu. 

Bu haşmet ve 
saltanat kafi .. 

lesi, sarayın met· 
haline doğru iler
lerken, selam du-IJeylerheği saragında, Ahit Efendinin baş orkadaşı 
ran takım efra- bu iki minimini idi 
dının başları mihaniki bir hare· harem oğalanndan ayrılmış, yan· 
ketle yavaş yavaş soldan sağa larındaki kalfalar ve hazinedar· 
doğru hemahenk olarak çevrili- larla kalmış oluyorlardı. 

yor. Anadolunun bu saf ve temiz Mabeyn kapısının önünde bek-
evlatlan, şimdiye kadar görme- leyen Nuri, Şöhrettin, Cavit ağa-
dikleri, akıllanndan ve hayalle- lar, yerle beraber temennahlarla 
rinden bile geçirmedikleri bu ileri abldılar ve Sultanların önün-
müstesna ve (fevkalbeşer) mahlu- de eğilerek etek öptükten sora, 

onlara yol gösterdiler... Harem kata karşı çok derin bir hayret 
gösteriyoriardı. kapısının önünde, hazinedar usta-

Sultanlar kafilesi, takımın hiza- larla kalfalar sıralanmtŞb. Sultan-
lar, harem kapısının önüne gelir 

s:nı geçer geçemez hemen Rasim 
B. sıçardı. Koştu. Onlardan evvel gelmez, bütün. haşlar eğiliyor .. bü-

tün bu yığın yığın renk ve ipek dal-
sarayın selamlık kıpısından girdi. ğalarınm arasında. alışlcn ellerin 
Orada bekleyen muhafız zabitle- çevik hareketlerile etekleri öpülü 
re iltihak etti. Sultanlar, saraya ycrdu. 
girer girmez, Rasim Bey, onları 

harem geçidine sevkederken, mu
hafız zabitler de harem ağalarını 
nöbetçi zabit odasma davet et-

fınişlerdi. Bu suretie sultanlar, 

YAZAN: * * işitmez c:ı:ılandı, ölüm korkusile 
pehlivan t.-esildi, mağ"aranın ağzına 
koştu, dürbünle etrafı tarassut 
ve tetkik etti, U\'!ahm e~ilip 
kJlkarak ve sakl<1nnuya çalışarak 

yf:rü;ünii r.1~11alı buldu, tereddüt
süz yayına ya::Hştı, usta bir atış

l<t öliim rehberinin l3 kalbine bir 
ok sapladı ve haykrdı: (1) 

- D ur na Şaban, yürü f Ölüm 
yakındadır ! 

İki felaket yoldaşı,Lin bir mum
lu ve yüksek boylu g:imüş şam
danları andıran karla örtülü ağaç-
lann arasına dalmışlardı. Can hav
lile koşuyorlardr, İnsan ayağı gir
memiş bakir bir ormamn kıllı 
koynunda yaralı bir kurt gibi so-
luyarak ilerliyorlardı. Nihayet yo-

• Pembe salona ilk giren Naile 
Sultan oldu. Abdülhamit, salonun 
ortasına kadar ilerilemişti. Naile 
Sultan, büyük bir heyecanla sa-

nıldular ve bulunduktan yere or
manda doğup büyüme mahlukla
nn bile kolaylıkla gelemiyeceğine 
kanaat getirerek durdular, bir 
müddet dinlendikten sonra kendi
lerine kardan bir yuva yaptılar, 
oraya sığmdılaı. 

Ulah oduncunun dağ eteğino 
getirdiği miiheze, ldavuzun av
detini saatleJ"ce l:ekledi, avdet 
elmediğini görünce dağa yi!ksel
di. Fakat ne Hasan Paşayı, ne de 

· oduncuyu bulamadı. Çünkü ölen 
kılavuz, bir çukura düşmüş ve 
karlar.n içine gömiümüşti.t Müf
reze, bu vaziyette geri dönmek 
ıstırarmda kaldı 'Ve takip işi de 
artık tavsadı, dile alınmaz oldu f 

• 
Hattat Hasan, ancak ilkbahar 

giinlerinde sığmd fri er.mandan 
çıktı. Bu çıkış1 mezardan çıkış 
gibi birşeydi. Ke"!rlisinin de, Şa-
banın da is!ce!e~ leu farkı yo!<tu. 
Saçları, sakalları uz~mıştı, elbise-
leri lime lime olmuştu, ltem acıkh 

ti.zam hususun· 
da titizlik gösterir. 

• 25 hikmet beg: Ciddi ve vakur-
dur. Çabuk 

tin I tahdit 
eden kuyudata riayet etmez. 
istediği gibi h_areekt etmek ister. 
Sevgi mesailile m~gul olmıya 
mütemyildir. 

bi d d e ti e n ir, 
fakat iğbiıarı 5S 
kinsiz ve de
vamsızdır. Fill 

• lımirde M11hmet beg: Atılğan 
ve işğüzardır. 
Kendini göı• 

terici hare
ketlere lakayt 
kalmaz, şöhret 
ve ikbali se
ver, macera 
ve kadın mev• 
zularile alaka• 
dar olur. Şık• 
lığı ve lntiza• 

ve hareketle- } 
rine müdahale \ 
edilmesini ia
temez, itiraz
dan ve muha
.lefetten ho,. 

lanmaz, 
edemez. 

aldanmıya tahammtıl \ 

28 A. Refik 

gul olmaz. 

-ti 
beg: Zeki ve ses

sizdir. Fiil ve 
har ek eti erin
de dikkat ve 

düşünce var
dır. Acul de
ğildir, daha' 
ziyade ihtiyat· 
karhğa ve te
enniye müte
mayildir. Ha
vaiyatlo meş-

r 
ON BEŞİNCİ 

PATRON KUPONU 

No. 8 
Gazetemi%de o:ı be~ ırilnd• btr 

nnnekte olduğUI11uz Patroıı11 

i.edav.a almak l•tiyoruıur. ba 
kupoıı~ kesip uldayuuz n lS 
kupo;' toplayınız. Patroııiar,_nı• 

elan pek memnun olacaiıuıu:ı. 

P al:oııhr neşre dlidl dul glla• 
den itlbaNıa latanbul karlldrl.ulı 
bir hafta, tatra karilarLnla 011 

ırlln l~ııd• kuponl~ süıdu• 
melidirler. Bu müddet ge;tütaa 
ıonra kuponlar kabıı.I cdilmeı. 

lona girip te Abdülhanıidi görür 
görmez, hıçkınklaria titriyen 
çılgın bir feryat yükseldi: 

Babacığım.. Babacığım .. 
Biz seni böyle mi görecektik .• 
Seni bu hale getirenlerin gözleri 

hem korkunç bir kıyafet taşıyor· 
lardı. Maamafih sapa yollardan 
Bosna vilayeti hududunu aşabil-
mişlerdi ve bir köyde kıyafetleri
ni düzeltmişlerdi. Artık müsterih 
bir seyahat yapıyorlardı. Şurada 

seyyar tacir rolü oynuyorlardı, 
burada at cambazı sıfatına bürü
nüyorlardı, daha ötede sığırcı 
görünüyorlardı. 

lstanbu1a geldikleri vakit her 
şey onutulmuştu. Gtrçi Silahtar 
Pş. yine ikbal mevkiinde idi, 
memleketin mukadderatil edilcdiği 
gibi oynuyordu. Lakin Hattat 
Hasan Pş. hatırlardan çıkmıştı. 
kimse onun adını ve macerasını 
anmıyordu. Ölümden kurtulan 
vezir, etraflı bir tecessüsten sonra 
bıı hakikati öğreninc derin bir 
nefes aldı: 

- Eh Ş~ban, dedi, unutul
muşuz. Dc·nek kurtulmuşuz ! 

Ve sonra gamlı gamlı ilave 
etti~ 

Biz de kendimizi anufahm. 
Artık Hasan Paşa yok, .. Allah-

mı ihmal etmez .. 
23 Albert Efendi: Başkalarının 

hususiyetlerine 
müdahale et
mez, tavazuu 

sever, tehlike 
ve zarardan 
m üç te ni pt ir, 
Menfaatler ini 
israf e t m e z, 
faydasız meş· 
galelere rağ

bet gö ermez. .. . ... ...__ ______________ __. ..... _., 

TAHLiL KUPONU 
Tahlil kuponu 

numara.a. 

ismi, meslek 
ıııan'atl? 

5 
nya 

ffııngi ıuallere ceYap 
almak t.Uyor ? 

Fctoğrafı int5-2 ade
cek mlr 

kör olsun.. Dilerim Barihüdadan, 
o lttihat ve Terakki Cemiyeti 
kahrolsun ..• 

Diye Naile Sultan Abdülha· 
midin ayaklanna kapandı. 

(Arknsı Yar) 

verdi Ağası" var. Şaban da onun 
oğludur l (2) 

Daimi tekevvün ve daimi in• 
hilal!... Hayat, bundan ibarettir. 
Zerrelerden kürrelere kadaı· bü
tün mevcudat, istihale geçirip 
dunıyor. Her şeyin aslına rüc'at 
ettiğini söyleyen beliğ vecize de, 
bu ezeli ve ebedi hakikatin par
lak bir ifadesidir. Tabiatin naçiı 
bir eseri olan insanlar, uzviyet iti· 
barile bu kanuna tabi oldnJ~ları 

gibi haz:ın yaşayış itibarile de.ayni 
tecelliyi gösterirler. Hiç Y'~ktan 
var olup bir müddet o varlıkla göı 
karnaşbrdıktan sonra yine o.tdu· 
ğa ric'at edenler çoktur. İşt' iıat'" 
tat Hasan paşa, onlardan biri idif •• 

BİTTi 
(1] "Eflak. o adamları alakoyup aeO' 

di yine teı::eıuüs için ileri puynn cı' ·12 5:; 
r n ge.oit:te H:ısan Paş;ı, naınıdar keft!alld 11 
olmakla bir ok ;lltp EflakJ ı.i ı 1 e 
mıhl:ıdı,, • Tarihten - bl"' 

[21 Biçare Hasan P_aşa, '1ç m. sa r 
ı:iHıs~rfarda ?e ıssı:ı: magrıtiarda vn t f ~ 
çiriplbahar iriştikte lstnnbula varıp r.fli: 111 
tağvlr eyleyip bir Teçhile lhtlfa c:yk 
fAya ııaiplere kanttı,. • Taribhr 



4 Teşrinisani 
SON POSTA 

Dümyada Verem 

Harpten Sonra 
Verem 

ı Almanya En Münasip Vücutlu insanı 1 1nı:iıiz Zabıtasında 
' f Polıslere 

Seçmek çin Bir Müsaba~a Y apb Telsiz Makineleri 
Dağıtılzgor Azalmış 

Bunun Sebebi, içki 
Kullanan1ar1n Azal

ması imiş 
Veremin tahrjbatı hakkmda 

harpten sonra yapılan bazı te~
kilder, mlihim neticelerin meyda

na çıkmasım temin etmiştir. Me

seli gıdasızhk meselesinden has

talananların oi beti bertaraf edi

lirıe, umumi harpten sonra Av
rupada veremlilerin azaldığı gö
rtHmüştür. Bunun sebebi de yine ı 
harpten sonra sarhoşluğun azal

masına atfediliyor, 

En iyi iıtatistıği mevcut olan 

memleketlerden F ransada senevi 
(100! bin kiş"de (217 ), Almanya, 

ltalya, ispanya a ( 160) fngilte

rede ( ı 46 ), Belçika da ( • 35 ) 
kitinin öldüğil tesbit oJunmuştul'. 

Bi'tiln Alman milleti 
Avrupamn timal memlekct

i~rile beraber vücut terbiye ve 

güzelliğine en çok ehemmiyet 

veren, bu uğurda en fazla ça

lışan milletlerinden biri de Alman
yadır. "Tabiate avdet,. nazariye-

sini terviç ederek çıplak yaşayış 

tarz m kabul etmiı memleketlerin 

başında yine Alm ınyayı görüyoruz. 

al'tlsından MJÇilen e11 ,,,;u.nasip oiicııtl• •irmi /c4l 
Ahiren büttııı Almu milleti ara· riyeti sporcu olu, umumi ntifu-
sından, vücut tenuip ve ahen· au aekR. milyona yaklqan bu 
gi itibarile en elverişli insanları muazzam kitle arasından ricut· 
bul k . . La ıı· ade bir lan kusursuz olarak ancak yirmi 

up seçme ıçm yp • k" . bul b·ı· b 
Ü b ka M.1 nl ışı una ı ırse spor ve eden 

m sa a yapılmıştır. ı.yo ar- b 
. • . . ter iyesim ihmal eden milletler 

ca sporcu ve atletin lftirak ettı- arasında yapılacak böyle bir mll-
ği bu müsabaka neticesinde YÜ· sabanın nasıl bir netice vere-

cutları kusursuz olarak ancak bileceğini artık aiz tahmin 
yirmi genç seçilebilmiştir. Ekse- ediniz. 

Bütün A vr pa Bir Devlet Çinde Bir 

H ı• G 1. Kadın Harbi a ıne e ınce... . 
Bir Güzelin Gözleri lçın 

Elektrik veSan'at MerkezleriniBil9 Nok
tadan İdare Etmek Kabil Olabilecek. 

B d nzerinde görd8ifinüz 1 Mlidür veya laerhaaıi bir iaim 
U:akuv:reler, muazzam bir verilebilecek olan bu z~t, oturduğu 
~ . b ke11inin işaret ve- mua bapndan batlb1 ifm'et mer-
~endifcr ıe. e. kezlerini s&z &11atLt lıutabilecek, 
na merkezlerıdır · ı h d ır......11.1 ~ --'- ......JW "klild . i ifade ev a e guna~ .. -..-ta ere 

Bu şebekenııı · ···~··" t ıör'- ..:tcajı dltmelerle ta Pa-
edebilmek için bu merkezden ı;; riste ..;ya ispanyadaki bir eks-
('1, 750,000) muhtelif işaret şe kı pres katanna yol verebilecek yo-

ld . ., · · düşünme 
Yermek lazım ge ıgını _ Junu kapayacaktır. Alman mQ-
kifidir. Bu merkez ely~vm A~~:n bendisi, bu projeyi, vücuda geti-
cut değildir. Fakat bır rirken bir gün gelip Avrupanın 
elektirik mühendisinin vücuda ıe- b'r avrura mllttehit devletleri halini 
tirdiği hir projedir ve ~ ·· ~ ·· . Av- _ ~abileceğini ve mevcut devletlerin 
rupa elektrik mcrkezlerı mı ıd~re alanndaki budutlan kalclıracak-
Iİni temin edecek şekilde tanzım ~:nnı hesap ederek yapmışbr. 0-
olunmuştur. Bu merkezde her şey k"t bu muazzam merkez, he-
elektrik kuvvetile yapılıp işle- va 

1 
'bütün Avrupa kıt'aalDID ha-

aıektedir ve bunun başında da uı;; vasıtalarının nizıma vazife-
topu topa tek bir adam buluna· ~ .etgörecektir· 
eakbr. liDI 

Birçok insan Aylardan
beri Boğuşuyor 

Çin ile Japon ihtilif içindedir. 
Bu ihtilafta Çin zayıftır. Çünkü 

dahilen de harp halinde bulunu
yor. Bu harpler siyasi olduğu ka-

dar menfaat harbidir de. Mesela 
Çinin içler· de, Hindistanin ya• 
nında bir ( 'fibet ) vardır. Bir 
genç kızın gUzel ırazleri ylziln
deo orası da kan ve ateşe boğu
luyor. Bu hAdiıe tundan çık· 
IDlfbr: 

Tibet Lamalarmdan birinin 
oğlu maruf bir Çin Devlet .ada
mının kızma qık olmu§ ve kw 
istemiştiştir. Fakat ret cevabı 
alınca kızı cebren ele geçirmek 

istem.it ve asker ıevkehnİfrir. 
Ôblir taraf ta silibla mukabele 

edince kanh bir harp başg3s
tertuiştir. Şimdi iki taraf alb 
aydanberi harp içinde bulunu-

yorlarlar. Son milcadelelerde 

erkek tarah galebe çalmaya baş
lamıştır. 

Uma ,.11/ının askerlf!rl 
pıurM/11 Mliprlar 

Y ilkte hafif, pah ad,,. ağır et
yanın naklinde en çok işe yara
yan vasıta muhakkak ki tayyare
lerdir. Çiçek, elmas, nadide etya 
sevkinde tayyareler büyftk hiz
metler gördftkleri gibi, işinin 

başında biran evvel bulunmak 
istiyen iş adamlarının istifade et

tikleri nakil vasılalarmın en birin
cisi yine t:ıyyarcdir. Bu resimde 
tayyarelerin daha başka türlü 
nakil işlerinde kullanıldıklarmı da 

' görüyoruz. Sand klar, hususi su-

rette yapılmış, ) ılan 1 erlenkele 

gibi soğuk k· nh ,.c tehlikeli 

hayvanlara mahsus muhafazaJar-
dır. Bu hayvanlar, bu sandıklara 
yerleştirmekte, kapakları kapan-

1 
Bu Suretle Canilerle Daha 

iyi Mücadele Etmek 
Ümit Olunuyor 

lngiltcrenin Brayton vilayeti 
zabıl:ul, pyam dikkat baxı tec
rübeler yapmaktadır. Bu tecrU
beler, bfitün İngiliz polis memur
larını radyo Aleti ile teçhiz et-

mek ıibi mühim bir gayeyi 
hedef tutuyor. Bu tecrübenin 
tekli tadar : 

Polis müdüriyetine, on iki 
kilometre dahilinde işaret vere
bilecek bir telsiz istasyonu kon
muştur. Her polis memuruna da 

alan ve veren kabiliyette birer 
küçük telsiz makinesi vcrilmiıtfr. 
Bu telsiz makinesi merkezin işa
retini kaydeder etmez memur 
derhal kulaklığını takıyor Te ve
rilen talimatı dinliyor. Bu tecrO
belerden büyük faydalar bek
leniyor. 

makta, berlerine de bir yafta 
Japlf bnlarak Oıerine: 

Dikkat, canlı hayvan vardır. 
ibaresi yazılmaktadır. Hayq

nat bahçeleri, airklcr bu surede 
tayyarelerden büyük iistifadel• 

temin etmektedirler. Fakat böyle 
bir tayyarede, kazara kapağı •• 
cak bir sandıktan çıkacak tebB
keli bir yılanın tayyare yolculan 
arasmda husule getirebilecell 
dehşetli heyecanı tas ıvvur eder
seniz, hi~ kiı~se, böyle kolilerle 
sey} hat elmiyc razı olma'l. Ni
tel in geçenlert.1c, höy!e bir hidl
se olmuş, tayyare pilotu s-r'atle 
yere inmek sııretile yılamıı tt·hli
kcsini uzalda'jlırmı '3 mu,. !fak 
olmuala&. 
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BÜYUK T ARiHI TEFRİKAMIZ RADYO 

ŞEN 

Bu Akşam Radyoda Neleı 
Dinliyeceksiniz 
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4 Teşrinisani Çarşamba 
lstanbul - [1200 metre, 5 ki

lovat] - 18: gramofon, konseri, 
19,30: Alaturka saz, 21 gramofon 
22 : studyo orke5trası, Anadolu 
ajansı haberleri, İstabul borsası. 

Trieste - [248 metre, 75 kilo
vat) -20,15 Radyo gazetesi. 20,45 
gece konseri. 15,21 : Asri İtalyan 

- Giyin, dedi, yetmişlik ha· musikisi. 22,2.5: Dante kahvesinden 
tunlar bile er olmak için Meryem naklen bir müsamere, Lombarda-
Ana kuşağının altmdan geçmiye nın eseri. 22,55 son haberlcı· . 
savaşıyorlar. işte biz seni bu Heilsberg - 1274 metre, 75 
gecelik erkek yapıyoruz. Bin kilovat) - 19,25 Edit nttingeıı'ın 
yıl yaşasan bu fırsat ele geç• şarkıları Dautendoy dan bazı eser-
mez. Kıymetini bil de güle ler. 20: Münderlihin ses müsaıue-
güle aramıza karış. [1] resi, 20,30 Rambrand isminde bir 

Gülsüm, mütereddit idi ve bu Ceset filhakika cansızdı komedi, bilahare Berlinden naklen 
tereddüt, derin bir korku ile de kendi hırpalanmış kostümilnün ammasıni halletmek, Gülsnm ôe Jans havaları. 
karışıktı. Herbiri (heybetli bir üstüne geçirdi, başını da talla zulmetten kurtulup nura kavuş· Bratislava - [278 metre ] 4 kilo-
beyulayı andıran bu iriyan alb örttü. Haylı bol ve haylı uzun mak için acelo ediyorlardı. Lakin vat} 19.30 Bratislavada Çek milli 
erkeğin dileklerini yerine getir- olan erkek elbisesi, onu glllünç o namubarek çizmeler, balçıklar tiyatrosundan naklen Turandote 
meyi tehlikeli, getirmemeyi de bir biçimsizliğe bürümüştü. Bir içinde büsbütün ağırlaşmışmıştı, Puccini operası, 22 : Prağdan 
mühlik görüyordu. Gerçi on- okka ağırlığında mahmuzlarla kızcığazın hızlı ylirümesine değil, transmisyon 
ların ırz düşmanı olmadıkları asli sikleti çoğaltılm1ş olan o batta düzgün adım atmasına bile Mühlaker _ l 360 metre, 75 
timdiye kadar gösterdikleri uzun sipahi çizmesi, bilhassa ya- mini oluyorlardı. ' kilovat] 19,45 Frankforttan naklen 
muameleden belliydi. Heyecan kışıksızdı, demirden bir köstek Adımlarında kartal kanadı konser, 20,15 eski ve yeni Alsas 
verici masalları andıran renk renk gibi ayağını tökezletiyordu. azamet ve kudreti taşıyan baba- şarkıları. 15,21: Stu<lyo konseri. 
menkabeleriti bütün Edirne ka- Yeniçeri Baki, erkekleştirilen yiğitlerin bu miskin yürüyüşe ta.· 15,22: tcbiz telefon hakkında bir 
dınlarını~ korka korka, fakat gelinin bu tuhaf kılığım ve mef- hammül etmeleri mümkün değildi. konferans. 
haz ala ala dinliyegeldikleri hu- liiç adımlarla yürüyüşünü görünce Binaenaleyh bir dakikalık bir Bükreş - t394 metre, 16 ki-
Tardalar arasında bulunduğunu yine dayanamadı: tecrübeden sonra Sipahi Ahmet lovat] 20: radyo gazete!3i, 20,40 
anlamıştı. Dünyanın en ıssız ye· lsmarlam:ı erkek, dedi, durdu: gramofon, 21: Keman :solo, 21,45 
rine de götürülse kendisine bun- yürüyüşünde belli oluyor. Fakat - Bacı! - dedi. sen hiç ba- klavya komeri, 15,22 keman solo. 
lardan küçük bir zarar gelmiye- bundan iyisini de ancak Tanrı banın sırtına bindin miyidi? Katoviç - ( 408 metre ,16 
ceğini hissediyordu. Lakin yine yaratır. - Çocuklukta binmiştim! kilovat] 15,20 : Akşam konseri, 
endişeleniyordu. Elinin kınasil~, Şimdi meyhaneye doğru yürü- - Sen hali çocuksun ve ben 16,22: gramofon, 22,50 gramofon 
ıaçlarındaki gelin telile, kaş- yorlardı. Hepsinde bariz bir isti- senin baban sayılırım. 2.3 ten sonra dans havaları. 
larındaki rastıkile, yanaklanndaki cal vardı. Erkekler şu derviş mu· • {Arkaaı var) Belgrad - 1 429 metre, 2,5 
yapışbnnalarla bu şöhretli huvar- kilovat) 20: Milli ~ırp şarkıları, 
dalara yoldaş olup meyhaneye git- Meşhur piyanist 20,30 komedi, 21 Akşam konseri, 

mek, alevler içinde yürüyüp ay- RQBERT CASADESUS 22,2(' klavya konseri. 
rayylara düşmek kadar güzüne Roma - [ 441 metre 75 ki-
korkunç görünliyürdu. tarafından Franıiz Tiyatrosunda verilmesi mukarrer konserin önümüzdeki volat) 20,30: Gramofon 20,ü.5 

Fakat bu teklifi huşunetle,inat pazar gününe saat 15,30 ;;P.!1;•t•in•e•o•l•a•ra•k-te•e•h•hu•"r•e•di•lm-iş.ti•r•. ---· günün haberleri.. 20,:30 Nevrasteni 
_. hakkında bir musahabe. 21: Milli 

ile reddeedemiyordu. Her hangi 

R O S E L A N D 
gün münasebetile büyük İtalyan 

bir tehlike karşısında kendisini konseri, 22,55 son haberleri. 
himaye edeceğine iman beslediği, 
ıorlu Dedenin o sırada görün- (PARK OTELi) A T k · h fi t b t "tib Prağ - l 488 

metre 
120 

kilovat J yaapaıa • a ıım erg D ıaa eş en 1 aren Milli Prağ tiyatrosundan naklen 

memesini, babayigitlerin bir fe- T E D A N s A N bir temsil . 21 Rasat raporu, son 
nalık yapamıyacaklanna ve yap- haberler, Spor haberleri. 
mak istemediklerine delil sayı- Viyana - (517 metre 20 ki-
yordul Saf ylirekli kızcağızın jtMMZ FYKES AND HlS BAND Habeş caza" lovat) 19,45: Kabastanın idaresi al-
ıumunca biri tehlike tahaddüı tınna senfoni 20,40 bayrak taşıyan 
etmesi muhtemel ise zorlu Dede- •---------- M A J l K te isminde musikili bir komedi. 22,10: 
nin peyda oluvermesi lazımdı. Bu 1 B A R K J Z J 1 Akşam: haberleri. 22,25 : opera 
mucizenin vukua gelmeyişine orkestrası tarafmdan akşam konse-1 

göre tehlike, yok demekti. ilaveten "AGRISIZ Diş ÇEKiLiYOR,, Fransızca komedi --• ~~e~:k:~seri Maeıstro Voglar idare 

Ayni zamanda Sipahi Ahme- J • Peşte - [550 metre, 23 kilo-Tecrüb B GUres erı din son sözil kulaklarmda çınlı- Rejisörlerin üstadı ' vat} 19: salon orke::.trası. 20: Ady'ın 
lıyordu. Birkaç saat için erkek· WILHELM THEİLE Güreş heyetinden: Lir ınusahabesi, 20,30 Peşte operası 

30 - 10 - 1931 cuma günü ya-
ieşmek, erkekler içinde oturmak ve orkestra heyeti tarafından konser. 

Yarın Akşam pılamıyan tecrübesiz glireş mü· 
ancak erkeklerk nasip olan alem- • • sabakaları 6 _ 11 _ 1931 cuma 22,10 Bola Raczın salon orkestrası. 
leri görmek keyfiyeti yüreğine AR TJS TIK te günü C. H. F. Beycğlu kaza Varşova - (1411 metre, 156 
müphem bir icizap getiriyordu. B A L merkezindeki mıntaka idman sa- kilovat] 20,15: Bir musahabe, muh-
Sipahinin dediği gibi bu, yüz yıl lon.ında yapılacaktır. telif şarkıların tarihleri, 20,50: E-
yaşıya, kadınların bile ele geçi- 1 - Müsabaka tam saat 13 debiyat bahisleri. 21,05: salon or-
remiye cegy i bir fırsattı. O fırsatı F ı k t · te başlıyacaktır. kesrası , 15,22 gramofon, 22,45 

ransızca söz ü ve şar ı ı yem k 
tekmelemek, kabil olsa da, doğru fı"lını'ni takdim edecektı'r. 2 - Tartı yo tur. d Kurakoydan nakil. 23: Dans havalapı 3 - Vakti muayyen e İspatı 
olmamak gerekti! Mu·· messllerı· : DANIELLE DA- k Berlin - [1635 metre, 75 ki-vücut etmiyen müs:ıbı lar hak-

Genç gelin, uzunca bir lahza RİEUX 13 yaşında olup baş- larını kaybetmiş olacaklardır. lovat] 19~30: Halk konseri, 20: 
bu zıt dü~ünceler içinde bocala- langıç olarak oynadığı rol saır 4 _ Klüplere ayrıca tebliğat Ilamburgtan naklen şen gece 22-
dıktan sonra ıstırari bir tevekkül yar. ılmıştır. gece yarısına kadar dans havalari. müptediler içia çok ağır gö- ı· 
ile boynunu büktü: M f 1 

- Ben, dedi' kanatsız bir rünecekti. Ankara Lik aç ar 5 Tesrinisani Çarsamba 931 
Digy er mümessilesi: ANDRE A k F b 1 h t" d 1 t • bul (1200

1 
tr-5-k" kuşum, eteğinize sıgv ınıyorum. Şa- n ara ut o eye m en : s an - me e, ı-

LEF AUR ile iki sene evvel 6 t · · · 1931 .. ü 1 ] 18 fı 19 35 1 mnıza ne düşerse onu yapın t eşrınısanı cuma gun ovat : gramo on, . a atur-
Ve bir ağacın arkasına çekil- şehrimizin Frans\Z Tiyatrosun- icra edilecek lik maçları. ka saz, 21: plak konseri, 22 studyo 

da alkışladığımız Cebeci sahasında: Saat 10 da k t A d 1 A" h be eli, verilen kaftanla dolamayı • or es rası, na o u 1ansı a r-

[1] K ı vsikuzah ve Alaimüsaema de
,ııen maliiın ve basit ziya cilvulno bir 
asım hcılk "Mrryem Ana Kupşı., derlerdi. 
'Eleıiim sağma,, tabiri halk aramında daha 
azla kul ınılırsa da bu tabir, Alaimüsse
"lıı.dan mulıarref olup Türkçe deği:dir. 

lurafelere kıymet verllen devirlerde o yedi 
enkli gök kuşağını'\ altrnd n geçen erkek· 
:rin kadın v" kadınluın da erkek olaca
·nı:ı fnamlırdı. Bu bllUI itikat, Türkler• 
<umlardan geçmittir. 

G E R M A J N E Gençlerbirliği-Çankaya(Hakem Ni- leri, lstanhul borsası. 
hat B.)fstiklal sahasında:Saat15de Trieste _ [248 metre 12 kilo-

D E R M O Z 
İmatatıharbiye - Altınordu birinci 
takımları. (Hakem Mubarek Emin 
B.) Saat 13, 15 de Muhafızgücü -

ŞAFAK KEŞİF 

Çankaya birinci takımları arasın
da ekzersiz. ( Hakem Sedat B. ) 

KOLU-. 
_.,,....., RiCHARD BARTHELMESS ~·. ~. ! . .... '. ·" . .. .. 1 1 

vat} 20,15: radyo gazetesi, ev ka
dınlığı hakkında lbir musahabe. 
Gramofon plakları, 21 Faraday' ın 
yüzüncü yıldöniiınü münasebetile 
bir konferans, 22,25: gazino kon
seri Vinterlandsclıaft, kış manza· 
raları. · 

Ostrava- [263 metre, 11 kilo
vat) 19,20 salon orkestrası- 20,20 
Prağtan nakil , 20,30 : kromatik 
besteler, 20,55 Prağdan nakil-

Heilsberg - f274 metre, 75 
kilovat] 19 : Tarihi simalardan: 
Kant, J.9,55 Kantate üzerinde bir 
musababc, 20,05 dini ınu:siki 15.21 
Gonisbarktan naklen mandolin 
konseri. 22,30: Berlinden naklen 
dans havaları. 

Koriç - (293 metre 2,5 kilo
vat) 20,30 şarkı konseri, 20,40 
gramofon, 20,55 Prağdan nakil. 

Mühlakar - l 360 metre 75 
kilovat] 20,15: Frankforttan naklen 
armonik, 2l,85: Frankforttan nak· 
len kJavya. 

Bükreş - [ 394 metre 16 ki· 
lovat} 20,40: gramofon. 21: musa• 
habe, 20,21: radyo orkestrası, 22,05: 
senfoni. 

Katoviç - [408 metre, 16 kj. 
lovat} 20.15 salon orkestrası. 22,25: 
dans lıa vahrı . 

Belgrat - [429 metre, 2,5 ki
lovat] 20,30 Layba istasyonunun 
akşam programı, 22,50 gece konseri. 

Roma - l441 metre, 75 kilo
vat) 20,30: mtıhtelif haberler, 21 : 
şarkılar, 22,55 hadiseleri. 

Prağ - f488 metre, 120 kilo
vat] 19,20: 28 zinci alayın konseri, 
20,20 iki kişilik komebi, 20,30 
Fransız ve İspanyolca şarkılar, 
Liza Frank tarafmdan . 20,55 ga· 
zete haberleri, 21: Rasat raporu, 
22,20 konser. 

Viyana - [ 517 metre, 20 ki
lovat] 19:40: Musikil tablolar, 21:05 
akşam haberleri. 21 ,49: operadan 
transmisyon. 

Peşte - [550 metre , 23 kil(). 
vat] 19,30 opera binasından nakil, 
temsilden sonra dans havaları. 

Varşova ( 1411 metere, 158 
kilovat ) 15,20: salon orkestrası 

21,25: komedi. 22,25: dans havalan 
Berlin - (,1635 metre, 75 ki

lovat ) 20.30: gramofon, 10,21 
Michelangelo bir provelli opera • 
22,30 : Son haberler. 23 : dans 
havalan. 

......... -........................................ ..___ 

1 Günün Takvimi 1 --------
BUGÜN - 4 teşrinisani 931, 

Çarşamba, Rumi 22 teşr:nievel 

1347, 22 Cemaziyelahir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,34 Batıp 
17,3. 

NAMAZ V AKiTLERi - Sa
bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,44. 

akşam 17 ,3, yatsı 18,37. 

AL KAZAR 
ALEMDAR 
ARTİSTİK 
ASRI 
1:.KLER 

- Manuell 

- Cilrmil meşhut 

-Dreyfii.s 
- KıZll kılıç 

ELHAMRA - Milyon peşhıd• 
ETU VA L - Aşk çocuğ'u 
FERAH - Kon•er, VUJet4 

GLORY A - Baaktn 
KEMAL B. - Kadın parmafl 
MAjlK - Bar kızı 
MELEK - Mllyon p ~inde 

MiLLi - Seraerl kıral 
PERA - Dreyflla 
SIK - Mavi melek 
UakGdar HALE - CengizEvlatlıın 
DAR0LDEDA YI - Nu::n.uud:u 



Sayfa 

• 

Tuluat 
Ogonu 

Hasan Bey ömründe Tiyatroya 
filan gitmezdi. Fakat ~ulfıat ko~: 
panyalarının Aktörlennden hın 
Hasan Beye yalvardı: 

_ Ben sana bedava bilet ve-
reyim, gel beni Tiyatroda seyret, 
hoşlanmazsan diyecek yok. 

Hasau Bey: 
- Peki, dedi ve o gece, Şeb-

zadebaşındaki tiyatroya gitti. 
Aktör sahneye çıkınca rolünU 

o kadar fena oynamışb ki ahali 
ıslık ·, ayaklarını yere vur-
maya h _ı. 

Oyo.1dan sonra, Haııan Bey 
aktöre dedi ki: 

_ yahu ... ne idi o gürültü? sen 
ortaya çıkınca yüzlerce kişi pabr· 
dı yapıyordu. 

Aktör, kibirli bir tavurla ha· 
ıım salladı: 

- Hasan Bey, dedi, ben asker· 
lik ettim. O vakit bir tabur ko
mandanı bana düşman oldu. Ara· 
da bir gelir, oyunda böyle gürül
tü yapar. 

Hasan Bey, Aktörün bu tevi
line inanmadı, güldü: 

SON POSTA • Teşrinisani 4 -------- =• 

====--------~E_n_B_u_ .. y_ü_k_M_ez_ig_et ________ _,,I \Bir Eşeğin 
,_-~~~~~~~~~-~·~-..-.~-.....,.--~~~Hikayesi 

• 1 Bakın, ben size bir masal 
anlatayım. Hoştur. Dinlediğinize 
pişman olmazsınız. Durun amma 
biraz düşüneyim de masalın başını 
hatırlayım. Ha.. Buldum : 

Evvel zaman içinde, kanbuı 
zaman içinde gayet akıllı, tatb 
dilli, malumatlı bir adam varmış. 
Hasta olmuş. Hekime, hocaya 
gitmiş, fakat hastalığına hiçbir 
iliç kar etmemiş. 

Masal bu ya .. Adamçağıza bir 
bUyücü kadın sağlık vermişler : 

- Ona git, sana bir su verir, 
içersen hastalığın geçer, demişler. 

Adamcağız, naçar kalmış ve 
bUyücüye gitmiş, kendini göster• 
miı. Kadın acele ile adamcağıza 
yanlış bir su vermiş. Bir de ne 
göresin? Zavallı adam, büyücünün 
yanından çıktıktan sonra bir eşek 
kılığma girmez mi? 

Ondan sonra bu zavallı eşe .. 
ğin başından geçenl~ri sormayın. 

• 1 ~ereye gitse baka.re~ görmüş, 
hır tutam arpa iç in günlerce yük 

-O gürültüyü bir kişi yapamaz, 
galiba tabur kumandanı bütün ta· J ~,._~..,..~--~·:;ar..:ı;~~~~~-~~:p:.:..:.:;;:: ...... ~~:..;~l{ 

taşımış. Nihayet, talii yardım 
etmiş, bir Padişahın ahırına düş
mllş, orada kendisine iyi bakıl• 
mıya bWllamış. 

burunu yanına almış, tiyatruya 
öyle gelmiş! dedi. 

Zevzek Herif 
Bir gün, mahalle kahvesine 

zevzek bir adam gelmişti. Her 
lakırdıya karışıyordu. Münasebet
li, münasebetsiz şeyler anlatıyordu. 

Hasan Bey de orada idi. 
Pazar Olanın canı sıkıldı. Yü· 

zünü buruşturarak yanındakine 
ıordu: 

- Kim bu zevzek Allah-
aşkına? 

- Hasan Bey, bu adam ga
'< et iyi yüzer. Bütiln ömrll su 
Jçind e geçmiştir. 

Hasan Bey başını salladı: 
- Anladım, dedi, onun için 

bu kadar ıulu. 

Yirmi Dört Saatte 
Hasan Bey bir ahbabile şi· 

mendifer istasyonunda duruyor, 
tren bekliyordu. 

Tren tam zamanında geldi. 
Ahbabı hayret içinde kalmıştı., 

- Allahallah... dedi, Nasal 
oldu da bugün tren hiç gecik· 
meden, tam vaktinde gelebildi? 

Hasan Bey gülerek başını 
salladı: 

- Muhakkak o dUnkll tren· 
dir yirmi dört saat gecikerek 
geı'miştir, dedi. 

r 

MANİ 
-1-

Kış geldi, sevdalandım 
Yüz binlerce altına; 

Soğuklar bastırınca 

Girdim yorgan altına. 

• Rüyamda geceleri 
Milyona konuyorum: 
Sabahleyin, ateş yok 
Soğuktan donuyorum ! 

Ha 

"Son Poıtau misafiri - Hasan Bey, gazetenizi güzel bir binada çıkarıyorsunuz. Hoşuma Kitti. 
Hasan B. - Bu binanın bir meziyeti daha var: Adliye binası gözümilzlln önünde duruyor 1 

Yemeğe 
Davet 

Hasis bir adam, Hasan Beyi 
yemeğe çağırmıştı. Sofraya otur· 
d~lar. Ortaya evveli sade suya 
hır çorba geldi; Hasan Bey bu 
yemekten hiç birşey anlamadı. 
Arkasından yavan bir lapa geldi; 
Hasan B. bu yemekten de birşey 
anlamamıştı. Sonra, yağsız, kuru 
bir patlıcan musakkası gelmişti; 
Hasan Bey bu yemeğe elini bile 
süremedi. 

Aç kalmıştı. Nihayet ev ıahi
bine dönerek dedi ki : 

- Sen beni yemeğe çağır· 
mıştm. Çok acıktım. Yemeğe ne 
vakit başlıyacağız kuzum ? 

Aşağı 
• 
inmez Misin? 

Hasan Bey kiralık bir ev 
geziyordu. En alt kata inince ev 
sahibine kiranın nekadar oldu
ğunu sordu. 

Ev sah[bi dedi ki: 
-Hasau Bey senin hatırın için 

ayda yirmi lira. 
HHan Bey diişiindit 

- Y:r ıni lira çok yahu ... Da
ha aşağı ioıı•tZ misin? 

- inip te ne yapacaksın, Ha
' san Bey, a~ağısı mahzeni 

• 
En iyi 
Evlenme 

Ak ı klsa bir ~·el.un, yolda 
Hasan Bey rasgel di: 

- Haberin var mı, l fasJn B. 
evlendim ben! dedi. ' 

- Oh, oh... Memnun musun 

bari? 
_ Çok memnunum... Kanm 

fevkalade akıllı ~~r .~adın! 
Basan Bey guıdu: 

İste en iyi evlenme budur, 
-: k·adın erkekteki eksikleri 

dedı, d 
}aınah ır. 

taınaın 

\Hasır 
'Çöpü 
1 Bir gün, Hasan Beyi Beyoğ-

lunpa bir Lokantaya göUirdiller. 
Burası büyük ve asri bir yerdi 
Hasan B. etrafına dikkatle göz 
gezdirmiye başladı. Bazı adamlar 
ellerine uzun bir hasır çöpü al
mışlar, bir ucunu llınonata bar
dağının içine sokuyorlar, o biir 
ucunu da dudaklarına götürerek 
emiyorlardı. 

Hasan B. hayret etti •e ya-

nındakilere sordu: 
_ Bu hasır çöpü de ne olu

yor Allah aşkına? 
y anıodakiler güldüler •e Ha

san Beye anlatblar:. 
_ Avrupada lımonata böyle 

içilir, Hasan ~~Y· B~r~ağı ağza 
götürmemek ıçın ~u. ıçı hoı çöp
leri limonatanın ıçıne sokarlar, 
çöpü emerler. 

Hasan B. biraz düşündü. Sonra 
garsonu çağırdı: 

_ Bana bir kadeh rakı ile 

Akılsız 
Koyunlar 

Hasan Bey, Jokantıtda, beyin 
getirtmişti. Garsonu çağırdl: 

- Yahu, garson, dedi; sızın 
lokantaya giren koyunlar çok 
akılsız ~eyi eri.. 

Garson hayret etti: 
- · Hasan Bey, anlıyamadım. 

dedi. 
- Anlıyamıyacak ne var? 

Baksan a, hepsinin beyinleri kil· 
çücükl 
~-·....-.ıo· ... ~ .. ..,...._......... ., .. .--. .. -.n __ _ 

bir hasır çöpti getir, dedi. 
Garson, Pazar Olanın istedik· 

lerini getirdi. Hasan Bey, çöpU 

rakmın içine sokarak içmiye baş
ladı. 

Yanındakiler sordular: 
- Ne yapıyoreun, Hasan B.? 
- Ne yapacağım? Ağzıma 

bir kadeh rakı götürmiye tövbe 
etmiştim. Şimdi kolayım buldum. 
Kadehi agzıma götürmeden içi-
yorum! 

1 
Komşunun Köpeği 

ı t___---------------------
l 

~ w 

~ f.1 .• an H. - Bu kö;Jek bir işe yaramLyorsa birine sat. 
Ko:nşu - Kabil değiJ, Hasan Bey... Karım kıyametleri koparır, 

çünkü bulaşıkları bu hayvancağız temizliyor. 

1 

Eşek arpa yüzD gorunce, 
akıllılık aMmetleri gösterir. Pa
di~aiun kızı ahıra g·irer, çıkar, bu 
eşe$i ç.ok btğettir. Eninde sonun• 
dA, Sultan bu eşeğe gönül ver
mez mi ? Eşek te Sultanı sever. 
Fakat dili yok ki meram anlatsın. 
Ne ise, bu sultan eşeği koklar, 
kucaklar, olqarmış .. 

Bir gün eşek, saraydan çık
mıı, bir yolunu bularak büyilcll· 
ye gitmiş ve anıra anıra yalvar
mış. Büyücü de bunun vaktile 
bir insan olduğunu anlamış, bir 
ilAç vermiı, eşek tekrar insan 
kılığına girmiş, doğru saraya 
koşmuı, Sultanın huzuruna çıkmıtı 

- Ah, demiş, ben sevdiğin 
eıeğim, bak insan oldum. 

Başından geçenleri birer birer 
sultana anlatmış. 

Fakat Pc.ciçnhın kızı demiş ld: 
- Y o... Ben seni eşek oldu

ğun için seviyordum. Senin kadar 
akıllı bir eşek ycktu da ondan .•• 
Halbuki böyle s~nin gibi insan 
çok var. Artık seni sevmiyorum! 

Zavallı adamcağız boynunu 
bükmüş ve şu cevabı vermiş: 

- insan olduğuma eşeklik 
ettim, desenize ..• 

Hasan Beg 

lr--

MANİ 
-2-

Tliı-kiye ınatbuatı 
Girdi bak yilz yaşına; 
Girinciye kadar da 
Neleı· g~lcii başma. 

.;~ 
Bu kadar kaz<J, bciii 
Görmedim vai!ah, blllah 
Yine de yaşıyor•u: 
Klrk bir buçuk nla~a.lla.h 1 

Ha 
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BiKAYI 

Her Açılan Kapı, Görünmez Adamla Bu Sütunda Hergün 

Karşılaşma Dehşetini Doğuruyo ı _u r GARiP BiR HASTA 
-ıo-

Nihayet tam öğle Ozerl, ıa
~ete milvezzileri, çılgm ... -.enre 
şehrin bekldiği müthiş felaketin 
lıaberini yayıyorladı. GllrOnmez 
haydut tlçilncü bir cinayet daha 
işlemiJb1 

Cinayet haberlerine, mealelH 
dolyısile oldukça alışmış olan. Kar
ton bile, bu son cinayetin tafsi
IAtını alınca dehşetinden örpardi, 
l>embeyaz kesildi. 

Bu defa üç adam katledilmiş
ti. Bu zavallıların üçii de [Van 
Dövik, Cakson, Sonetti ve Anan] 
firmaaının şerikleri idi. Brodyey 
caddesinde büyük bir idarehane
leri vardı. Firmaca takip edilen 
hatbhareket hakkında U'alannda 
ihtilif çıktığmdaıı, o sabah. tR
ketleriD.i feshetmek mabadile top~ 
lanmqlardı. Oowı için aralanada 
taksim. edilmek üzere yaı•h2aeye 
nakit ve esham oi..arak kiilMyetli 
para getirmişludi.. Ba dört şe
rikten hayatta kalaa Allane 
nazaran aralarmda Jıeeplan111 

iken, sabah postasile g&inmez 
tlrftn=eı adam imzwm havi 
ı.ir mektup ahmtl-dı. Ha,clıal: · 
ita mekt111Mtnda, ıenK.lerin -1it 
••ya eaham olarak yb biıı el. 
lar toplayıp bir el çant..u k.,.. 
mala11111 w aralamada intihap 
ed.eceklıeri birisinia M çamla}'I 
Wmilea tam aut on bircle ad
.leye çıkmuını emredi'J'Wdu. O 
8Utte teriklerden birinia emrıo

bmdeğu ıibi hareket et.edifi 
takdirde, glrünmez adamın hir
nt idarheaneye gelip hepıini de 
mahvedeceği ilave ediliyordu. 
Allan, bu mektubun korkusun
dan titreyen bir katip tarafından 
ıetirildiğini, fakat kendilerinin 
buna aldır11 etmeyip,. bumı iÖrün
mez haydut efsaaetindea latif_ e 
c-rlcn alayıa · arkadafların pka
ama hami Ye henplanna de
nm ettiklerini ıBylOyordt'. 

Hattl saat on bire geldiği 

•akit lıepsi de hu tehdit mektu
bunu unutmuşlardı. Tam saat on 
birde Van D&rilr, Calucn ve 
Sonetti masanın bir tarafında ve 
Allan da masanın kapıya nazır 
diğer tarafında karşı karııya 
oturuyorlarmış. A!lan birdenbire 
başını kaldırmış ve kapının açıhp 
kapandığım görmüşse de bu ıı
rada kimsenin girdiğini görmemiş. 

Hazırlanan Tehdit 
Be emada Allan görünmez 

haydudun sabahki tehdit mektu
bunu batırlamrş9a da aeı çıkarını· 
ya vakit bulmadan, nereden gel· 
diği görlbımiyen Oç el silAh pat
lamıt ve teriklerinin iiçU de kafa
tasının arkasından yedikleri kur-

şunların tesirile yere ıeriJmiıler. 

DördUncll bir silih daha patla
mış, bir kurşun da Allanın yanı
na yaslandığı du~ara sapianmıf. 
Fakat bu son sillh sesi 
üzerine bağarabi!mit ve bi-
nanın her tarafından gürültlller 
kopmuş. Kapı yine kendi kendi
ne açılıp kapanını' ve görünmi· 
yen haydut ortada duran para
ları almıya vakit bulamadan ıa
vuşu p gitrui1- Bilalıare Allanın 
aesine koıup gelenler odaya ri· 
rince Allanı hill duvarm yanmda 
put gibi ve dili tutulmuf bir hal· 

de bulmuşlar. 
Haydudwı yudığı 

mektupta yerde 
Uç maktulün ya
nında duruyor
muş .. 

Bu son facia, 
~aten korkudan 
titriyen Nevyoık 
haikım deli etti. 
Polis memuru 
V eyd ile profe
sörü aramı ya 
kotan ıaı.etecl 
Karton etrafın... 
da mütbit hir 
paniğin a.warına 

pbit oluyordu. 
Polis .esi

vari mahafWarla 
kordon altına 

alınan BdediJe 
dairesinin inin
de, ileriw geri 
dalıalan • aılit
hiş bir halk kit
leai vardı. 

Bunlar elden 
gelea laerşeyi 

yapsp, phir be!ediyesinin bu p 
rünmez haydudu tutmasm·, öldiir
mesini veyahut ona bir fidyei 
necat vererek teskin etmesini 
istiyorlardı. Hatta bu arada, 
bu haydudun şehrin ıark taraf
larında daha birçok adamlu 61-
dürdüğü, idarei örfiye illn edi
leceği, şehre asker getirileceği 

gibi rivayetler de ortada dolaş1p 
d.nyordw. 

Bu b~rran, çağıran, şuuruna 
kaybetmiş halk kitlesi bilmiyor
du ki, fU dakikada, belediye 
meclisi de içtima etmiş ve bu 
görünmez. bell meseleaile uğraş-

makta idi. iç odalardan birinde 
V cyd, profes3r Grantam ve Kar
ton dahi hazır buhındukları hal
de, meclis henüz ielen bir mek
tuba ılbla kesbetmişti. Mektubun 
meati föyle idi. 

Nevyork şehri Belediye Reis 
•e azalarına. 

Şu birkaç ilin içinde G&nn
meı Adamuı taha 1.ddlminiin ne 

olduğunu ıize gösterdim. Bundan 
sonn e3zftme itimat buyunlaca
pn kuVTetle ftmit ettiğim için, 
bu tethit harekitımm bir niha
yete ermeli için tayin eyledijim 

tartları arzediyorum. Ba.. eler· 
hal mOtenern kıymette hnk
notlardan mürekkep olmak llzere 
beş milyon dolar tedarik edecek
siniz. Bu pan, vasat cesamette 

çelik bir kutu veya aanc:hia ko
nacak ve a.tagıda tarif etfiiim 
mahalle bmıkılacaktır. ( Long 
Ayland ) ta [ Perenviyo) karye• 

sinin iki mil şimalinde ve tam 
garp caddesi üzerinde bir kilo 
metre taşı •ardır. 

Bu taşan üç ylb adım şarkın
da, ormanın iç.inde i>Oyftk bir 
meşe ağacı vardır. işte para san
dığını yann gece saat on bir ile on 

iki arasında bu meşe ağacınm di
bindeki kayanın ftzerine koya· 
caksımz. Sandığı almaktan beni 

menetmek huusunda ta .. mile 
serbestsiniz. Fakat onubnaJUU ki 
b6yle bir tewebbÜflDUZ sizin için 
son derece tehlikeli olacaktır. 

Bu dediğim yapt ğıoız takdir
de, beninı cinai harekat:o dura· 
c::ıktır. Aksi halde birkaç saat 
zarf oda Nevyorku altilst edecek 
surettte tethiş mticadeleıine tek
rar başfıyacağım. Bana kar11 as
ker veya silah kuvveti para et
ır.eı. Parayı nasıl toplıyacağınızı 
size bırakıyorum. Maamafila ti-
carethaneleri davet ederseniz 
fena olmaz. Ya parayı verirsiniz, 
yahut ta şehrinizi korkudan tı
marhaneye çeviririm. 

Görünme.z Adam 
'Aıi&a•IYU ) 

HOLSTINA boyaail• kelMli 1r9 -

diniıe, ren~inl befenmeditfDlz, her 
nevi eşyanızı, bir aa.at zarfuu• 
kolayca l:ıoyayını.z. l.111U.e dikkat ı 
ediniz. Her yerde arayınız. 

Biri diğe;-lcrini tannnıyan 

d:Jrt kişi Do!dor Süreyyanm in
tizar s:ılonunda sıralarını bekli
yo.rlarJı. 

Üç"i kadı~ öbürü de erkek. 
m.asamn üzaiae atılımş 

n ııahınn sayıfalanm çevire
rek sinema yı.ldızlaruıa bakıyor
lardı. Tabmineu oha ya.şmda 

görünen erkek te elinde halkaya 
takılmış iki anahtarla mütem• 
di1 en oınuyor, fakat gözünü 
d ıkto kahin ~ · kapısından 

ayı yordu. 

Do.\for Süreyya y :rmi bq 
senedenheri Galata ve f stanbul 
p .. :!SaSl!ıda birçok banka ve şir-
kctrerin aylıklı doktoruydu. H~ 
r · ten gelfil hastalan ihmal 
eder J yalnız memurlara bakardı. 

Dört kiıiııin böyle ayni saat
te. intizar salommda beklemeleri
ne hdaetçi im da hayret ecli
y;crcht. Kapa açılır Ye arahktu 
bir ses: 

- Sıra kiminse buywswı. 
Erkek yerinden f.tu, ~ 

bı !arı cebine koyar ve doktonm 
kar~ısına oturur. 

Doktor. - Buyurun Efendim, 
sizi dinliyocum. 

Hasla. - Şöhretiniz doktor ... 
L~tor. - Rica ederim. .. Ki

.Kıle teşerüf ediy<>rum1 
Hasta. - Hilaeyin Avni. Ben

deniz hukuktan mem11t pyri
mübadil Makedonyada iki çiftli
ğim var, fakat..... Bazı ahbaplar 
sizi tavsiye ettiler .... 

Dok.tor. - T eşekkilr ederim. 
Çok Daıikaiııiz... Hastahğııuz ne
dir? Ne hissediyorsunuz? 

Hasta. - .•.. 
Doktor. - Sizi muyene e

deyim. Ceketinizi, yeleğinizi Çt

kannız. Ha söyle... Nefes alınız. 
Öksürün.... Uz.un nefea alımı ..•. 

Güzel.... Günde nekadar 
cıgara içiyorsunuz? 

• 
ispanyada Muazzam 

Cenaze Otobüsleri 

lapanya halkı 6ltılerl ile alAkadar olmayı çolr aever. Eberiya, bil 
616m nk'uanda, bOth bir aile ve o ailenin blltiın doatlari cenue 

alayına iftirak ed.rler. O 1Uretle ki ıokaklarda ıarlp manzaralar 
lalal olur. Y Hl lıpuya blk6melic buna bir çare düıtınmlt ve ıuna 
bulmuttur: 

8IJllı va uametli ceD&H otob8slerf J•pmak. 
Şimdi cenaze ve cenuenln allul b• muazzam otobtllı.. doluyor, 

sokakta da gtlrtlltO ve pabrbdan enr kalmıyormllf. 

Hasta. - İki palet... Fakat 
bir tanesini dostlara misafirltte 
ikram ediyorum. 

Doktor. - Demek bir pa
kat..... O da çok. Yemekten 
sonra ikişer cıgara kafi. kese
niz de rahat eder. 

Hasta. - Gayret ederim 
DGktor. 

Doktor. - İştihantz wwl? 
Hasta. - Mükemmel. 
Doktor. - Uykunuz? 
Hasta. - Yatar ve bir ka

lemde uyur. sabah uyanırım. 
Doktor. - Hiç başınız d6n

mez mi? 
Hasta. - Yalnız bir sefer, o 

da Galata kulcsİllİn tepesine 
çıkmaştım. 

Doktor. - Midenizde hazimsiz
tik- elqilik hisseder misiniz? 

Hasta. - Yok Efendim. Mn
kemmef yemek yerim. 

Dokte>r. - Sizin hiçbir şeyi
Diz yok. Cıgarayı ekailtiniL En
dişeye mahal yok. 

Hasta. - Bea de biliyor ... 
Dok~or; .. Fakat benim~ wel
ınemiftim. ... 

Doktor. - Bunu evvel .a,
lesem .... bıtimal refikamz i~ •... 
Yahut hemşireniz.... Pederim 
be1ki bsta? 

Has~r. - Yok, doktor yokL 
Doktor. - O halde ..... 

Hasta. - Müsaade huyralur
sa bir sual ıorayun? 

DoktOl'. - Buyrwı efendim 
Haata. - K..ldlrim pked!IC'e 

bir Muhtar Bey ağır hasta, onua 
hakloQda malumat aiınak isterim. 

Doktor. - Bu •esieiimizin 
esrandu-. NasJ siı.• söylerina? 

Hasta. - Biz de Patagoa19 
bankasında Şefik Efmdi vanr.ış. 
Bu zat kabili tedavi midir? 

Doktor. - Mazurum, cevap 
veremem. Galiba m bir luıyat 
sigortasının müfetti,ps~. Tees
süf ederim fakat çare yok. 

Hasta. - Doktor rica ede
rim beo namualu bir adanum. 
Benim hakkımda aıahimat ala
bilininiz. Mesele başka Bana 
hastarlarınızın: hangilerinin ağır 
buta oldupnu bildirirseniz size 
istecfiiUüz ilcreti vermiyct ama
deyim. 

Doktor. - Neden bunu bua 
aoruyonunuz? 

Hasta. - Efendim... Ben ... 
Ben •• 

Doktor. - Buyw.ıua bakalım!. 
Hasta. - Ben doktor .•. 
Doktor. - ...• 
Hasta. - Hastalannızın han

giai ölnm derecesinde olduğunu 
bilmek isterimi.. 

Doktor. - Bildiğiniz takdir
de ne olacak? 

Hasta. - Bulunduğu milesse
sede bırakacağı mllnhal yere 
memur olarak girmek istiyorum 
da ondan Doktor. 

Patooı, Bakteriyolog 

0r. M. Lut fi 
GOLHANE SERIRIY An 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahill. ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres ı Babıali caddem 
Ylllyet kartııı 15 No. 
~uebaae: Telefoa l.taıaıtıaı 292' 
lbmeqlhaı • • 1216 
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Brahman gitti ve ben de der
hal bayalata terki nefsettim. 
Fakat Ağabeyim ameli bir zeka 
sahibi olmasma rağmen benim 
tahsilim için icap eden parayı 
nasıl bulacaktı. Bundan sonra da 
benim gibi bir gencin vatan ha
ricine çıkmasına nasıl müsaade 
edilecekti ? Annem son derece 
kararsızdı. Benden ayrılmıya da 
kolaylıkla razı değildi. Nihayet 
karar verdi · 

- Amcanız ~ '"dı. Şimdi a-
ile reisi dit. E vvelemirde onun 
fikrini almalıyız. Eğer müsaade 
ederse gidersiniz, etmezse git-

me7.Siniz. 
Amcaan gördüğüm zaman 

kendisiue herşeyi anlatbm. Dü-
ışündli ve dedi ki: . 

- Bu hareketin dinimize mu
vafık olup olmadığıl noktası sen
de kati bir fikirim yoktur. Şüp
heliyim. Blyfık avukatlara rast 
geldiğimi zaman onların hayatları 
ile Avrupalılann hayab arasında 
hiçbir fark g-öra1ftyorum. Ye
mek bab.dade de çok lakayt ha
reket ehaektedirler. Ağızlannda 
sigara biç eksik olmaz. Elbisele
ri ise ingilwerinki gibi münase
betsizdir. Bittabi bütün bunların 
aile an' anesi ile tezat teşkil etti
ğini ~ili~siniz. Fakat ben yakın-

ö
da .~nz~ya hayatına gireceğim. 

mrumün çok kalmadığını tah-
min ediyorum. Ôliimün eşiğinde 
iken aiıin delliılı.:ıri aşarak lngil
tereyf: gitm~nize nasıl müsaade 
edebi:irim. Bu meselede esas an
nenizin müsaadesidir. Size iyi bir 
tali temenni ederim. Annenize 
benim bu işe mDdahele etmiye
ceğimi söyleyiniz Fakat bütün 
temennilerim sizinle beraberdir.,. 
( Raykot ) a döndüğüm zaman 
muhavert'vi anneme anlattım. 
Annem de kendi hesabıma 
mese~eyi tetkike koyulmuş ve in
gilterede tahsile 1 

• •• çok teferrü
atl i malumat a: ., birisinden 
de lngi_Itereye ıiden herkesin 
ahlakı kaybettiği iddiasını işit
mişti. Başka bir dostundan da 

- İngiltereye giden herkesin 
et yediğini ve alkol içtiğini din-

lemişti. Bana sord~: . 
- Siz ne dersınız 1 
_ A- .... ciğim, dedim, bana 

itimar! ... ~ yol{ mu? Sizi temin 
cderi:u . .uc ete ne de alkola 
dokunmıyacağım. Eğer bu saha
da herhangi bir te~like ~evcut 
olsaydı Brahman benım lngil:er~-

"t müsaade ederlnııydı? ye gımeme d 
Annem el' an kararsız ı: 

- Size itimadım vardır, d: 
di. Fakat bu kadar. . uzak ıl :~ 
nıemlekette gözüm sızı nas 
kip edebilir. Doğrusu ne y~pad: 
ğımı tayin edemiyorum. Bır e 
fa da ( Svami ) nin fikri~. alayım: 
Svami doğuş itibarile bızımle a! 
ni dinde idi, fazla olarak .. ~~·~ 
hayabna girmişti. O da Jishıp gıbı 
ailemizin müştakı idi. imdadıma 
Yetişen o oldu: 

- Bu delikanlıya dedi, üç 
tane yemin ettireceğim. O vakit 
İngiltercye . gitmesine müsaade 
edebiliriz. istenilen yemini ettim: 

- Temiz bir hayat yaşaya
tağım. Ete ve alkola dokunmıya
Ce.gım, yemin ederim, dedim. 

Bunu müteakıp annem bana 
ıııüaaadesini verdL ------

Sayfa " 
Komitecilerinin 

. 
lçyüzü Ermeni 
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TRABZON POSTASI 
( CÜMHURİYET ) 6 Tqn.. 

n.isani Perşembe 17 de. · 

MERSiN POST ASI 
(ANAFARTA) 6 Teıriniaani 

C'Uma 10 da Galata Rıhhmın
Clan kalkarlar. 

TA vtı. ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r vap~b~.~~.~! 
aünu t7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu Çanakkale ve körfez ta· 
rikile Ayvalığa azimet v-e avdet 
edecektir. 

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

SADIK ZADE 
BiTaderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
Vapuru AZAR 8 Teşrinisani 

günü akşamı 17 de Sir-
~ed nhtımından hareket· 

te(Zonguldak, İnebolu, Ayan
.ak, Samsun , Ordu , Gi
resun , T rahzon , va 

ize ) ye azimet ve a•· 
delte ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
.rıy.arak avdet edecektir. 
\fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Emru1 Cildiye ve 
Zllhreviye miltclıu1111 

Dr. İzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar Bahçe· 
kapı Hacı Bekir dükklnı kartınndakl 

aparlımanda. 

MUHTEREM Müşterilerime 
Sirkeci Suca sokağındaki 

Nur Perukarı 
yine Sirkecide Ebussuut cad
desinde Meserret otelinin kapıaı 
'.karşısındaki 86 numaralı dük
kana naklettiğimi arz ve te~rif-

lerini intizar eylerim . 

1. 

Nur berber salonu sahihi Mehmet 

SON POSTA 
ıt' evmt, Si,-ul, Havadis Ye Halk pzetetl 

idare : Alemaar mahalle.! 
Çatalçe,me ıokağı -

:r•lefo~ lstanbıı] - 20233 

Posta kutusu: l&ta:ıb ·.ıl • 741 

'1 elgraf: lstanhul SON POSTA 

ABONE FİATI 
'1'1ilRKtYE - ECNCBI 

1400 Kr. 
750 ,, 
400 • 
150 " 

t Sene 
6 Ay 

! " 
l " 

2700 Kr. 
HOO ., 

80:> " 
3()1) .. 

Gelen evrak gerl verilmu. 

llln.lardan m~'utlyat alı:ı:ıuı. 

Adres değistirilnıesi (2)) kınu,t:.ar. 

Son Poıta Matbaası 

Salıiplerlı Ali Ekre:n, Seliru Raıı9 

Natriyat llıf.üJUrü: S.llıa Ra.-p 

llhayede Heaap 
bedeD No. 

-
1751 6815 

2160 f 125 

4200 7213 

200 7250 

580 1498 

1883 7292 

984 7453 

1530 7613 

Merbunabn dna •• ne•'Ue Borçlonn 
mevkii ve müttemilitı lami 

Haydarpaşada Raıimpaşa mahallesiude P.ski 
Rıhhm iskelesi ve yeni Kahve sokağında 
eski 62 ve yeni 13 numaralı iki yüz on 
aiti arşm arsa ilzeriııde ahşap üç katta 
on iki oda iki sofa taşlık bir bodrum bir 
tarnıç bir koyu bir musluklu çeşme üç 
balkon (birinci kattan itibaren çıkma vardır) 
ve kırk arşın arsa üzerinde kArgir mutfak 
Ya yedi yü:ı elli yedi arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Hüseyin HftsnO B. 
Kadıköytınde Rasimpaşa mahallesinde Rıh-
tım iskelesi •okağında eski M ve yeni 72 
numaralı ytlı: on arşın arsa llzerinde kirgir 
Uç buçuk katta biri kapıcı odası olmak 
llzere on iki oda dört koridor üç mutfak 
bir çamaşırhane (ikinci kattan itibaren çık-
ma ve iki balkonu vardu) ve yüz kırk arşın 
bahçeyi havi bir aparbmamn tamamı. Emine Necmiye H. 
Üsküdarda Hacıhesna Hatun mahallesinde 
Paşalimam caddesinde eski l 18 mükerrer 
ve yeni 69-1,69-2 uumaralt iki yüz }·etmiş 
arşm arsa üzerinde ahşap üç katla C'n· oda 
üç sofa bir ki!er bir koı idor bir göz lrnrnalt 
kaloriferli hamam bir çamaşırlık kn·k beş 
arşın aıstı ii.zerinde bir mutfak ve seksen 
arşın arsa Ü7erinde iki katta üç oda iki 

mutfak ve altında dilkkam ve allı yüz beş 
arşın bahçeyi havi bir sahilhanenin tamamile 
karştsında dağına haliinde kain su haı.inesi ve 
derununa müstakil tarik ile cari iki ma:ıou!"a 
maimurile bir masura mailezizin yüz kırk 
hisse itibarile on beş hissesi. Adviye H. 
Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Şeb 
camişerifi sokağında eski 15 ve yeni 17 
numara!i biri yetmiş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta altı oda bir sofa bir ~-u!-
hane bir mutfak bir toprak havlu diğeri 
kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
dört oda ve yedi yüz seksen beş arşın bah-
çeyi ve bir kuyuyu havi eski iki hanenin 
tamamı. tOmmühan ve Leman Hanımlar 
Sarıyerde Türbe sokağında eski 12 va yeni 
20 numaralı seksen sekiz arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta ve üç kısımdan ibaret •olup 
birinci kısım üç oda iki sofa bir malta taş-
lık bir yüklük ikinci kısım üç oda üçüncü 
kısım iki oda bir mutfak ve yirmi bir arşm 
arsa üzerinde bir mutfak ve yetmiş bir arşın 
bahçeyi havi eski bir hanenin tamamı (bir 
kuyusu vardır) Kaşif Efendi 
Bakırköyde Sakızağacı mahallesinde Taşban 
sokağında eski ve yeni 8 numarala yüı otuz 
altı arşın arsa üzerinde ahşap fiç katta dokuz 
oda üç sofa bir çini antre bir daraça bil' 
şahniş bir balkon bir sarmc bir tulumbaH 
kuyu odun ve kömürlük ve otuz arşın arsa 
lizerinde bir mutfak ve yüz sekiz <1rşın bah· 
çeyi havi içi dışı boyalı bir hanenin tamamı 

Serpuhi ve Hayganoş H. lar 
Osküdarda Pazarbaşı mahallesinde Mir oğlu 
sokağında eski 63 mükerrer 63 mükerrer 
63 mükerrer ve yeni 75,77,73,79,81-1,81-2 
numaralı yüz seksen arşın arsa üzerinde bir 
havlu üstü galvanizli saçla mestur önleri 
açık iki suveter birinde boya imalatına mah-
sus kazanlar diğerinde biri bliyük ikisi orta 
biri küçük sabit kazanlar mezkur im3latha· 
nenin zemini çimento önü camekanlı bir 
ahır bir hela ahşap bir tulumbalı kuyu iki 
nıethal yazıhane, depo yemeni imalathanesi 
oda çatı altı büyük salon bir sarnıç ve «hır 
ye doksan arşm arsa üzerinde tam kagir 
birer büçük katta ü:zerlerinde birer oda 
çab arası ve zemini çimento önleri istorJu 
ve camekanlı iki dükkanı ve yetmiş iki arşın 
arsa üzerinde boya kazanlarının bulundu~ru 
mahal ve kırk beş arşm arsa üzerinde fab-
rikaca müstamel bir oda ve onbeş arşın 
bahçeyi havi yemeni fabrikasının tamamı. Katinko H. 

Balatta Hocaisa mahallesinde Karun!ık 

meyhane sokağmda eski 12, 12, 12, 12, 12, 12 
ve yeni t6, 18,20,5,7,9 numaralı iki yüz on 
arşın arsa üzerinde biri kağir üç k3.Ua alb 
oda üç mutfak daraça digeri kagir üç katta 
dört oda iki sofa iki d:tr~ça bir dUkkfın ve 

-. TÜCCAR ve BANKA 
Memuru Olmak için 

Pazarle.ıl ve Per,embe günleri Hat 16 d•n 18 •e akşam 18-20 ye 
kadar iki aaat açılmıfbr. MalOmatı ticariye, ilmi hesabı ticari, uıulü 
defteri: Buita, muzaafa pakradomar. Amerikan uıalü ve baakaeılık 4 
ay zarfında kimilen tedria olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara 
iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 19 Teırinsani Perşembe gilnil başlıyor. Program meccanen 
almak ve kayıt olmak için Beyoğlunda Amerika Sefarethanesi yanında 
No: 42 Amerikan Liıan ve Ticaret dershaneaine müracaat. Huıuai ders 

• dahi kabul olunur. Agop:Jl•kraduni • 

i.ştihasızhk ve kuvvetsizlik balAtıoda büyük 
faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

İstanbul 7 inci İcra Memurlu· 
ğundan : ibrahim Beyin mnteveffa 
Madam Sofya zimmetinde alacağı 

olan meh:ıliğin temini için haczo
lunup paraya çevirilmesi mukar
rer Kadıköyünde Cnfer Ağa ma-
hallesinde Duvardibi sokağında 
eski 12 yeni 5 i numaralı hane
dö:rlte üç hissesi tarihi ilandan 
itibaren otuz gün ruüdcletle mü
zadeye vazedılmiştir. 

Hududu: Es1{iihi, Mıgırdıç kal
fa ve KaraJ et ', c Mihal vesaire 
haneleri ve Nesibiye sokağı ile 
mahduttur. 

Mesahası: 700 metre murab
bamdan 158 mei:re bina 20 meb·e ) 
bir katlı kargir mutfak ve müte-
bakisi bahçedir. 1 

Evsafı : Hanenin alt k:atları 

kargirdir, üst katlan ahşaptır.Alt 
katta mermer taşlan biri talit.a 
diğeri malta düşe~i üç oda, çi-
mento döşeli mutfak, bir hala bir 
kilerimsi küçük oda. Birini katın 
aynca merdiveni vardır. Mermer 
merdivenbaşı camnkinla örtülü
dür. fşbu katta bir salon, üzerin
de dört oda, bir küçük sandık 
odası bir hala mevcut olup ikin
ci kat dahi birinci kabn aynıdır. 

Üçüncü kat çab arasıdır. Bir 
sofa üzerinde küçük iki oda ve 
iki dolap vardır. Bahçe tarafın-

dan iki kat sokak tarafında bir 
katın pençereleri demir parmak
lık, iist katlan pancurludur. Dışı 
ıçı yağlı boyalıdır. Terkos suyu 
ve elektrik tesis~b vardır. 

Alt kattaki mermer taşlıkta 
sarnıç ve bahçede tulumba ve 
üzeri tarash 35 arşın terbiinde 
yukarda yazılı 20 metrelik bir 
katlı mutfak, bir havuz ve on 
ağaç vardır. Binanın haricinde 
kısmen malta taşhk v-e ahşap 
beş ha!a vardır. 

Bahçenin etrafı üç tarafı du
var, bir tarafı tahtaperdedir. Bi
nayı sekizinci kız mektebi bila 

kunturat işgal etmektedir. 

İhalei evveliye tarihi 6 kanunev

vel 931 tarihinde saatl on albda • 
d?-irede icra olunacakbr. Talip olan-

lar temanumn kıymeti muhamme
nesi olan 10768 liranın yürde on 

nispetinde pey akçesi vermeleri 
lazımdır. 

Daha ziyade malumat almak 
isteyenlere bu işe ait 927 ·5388 
numaı·alı dosye İiae ve daha fazla 
maliimat verileceği ilan olunur. 

hastalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Na~ 

Hastalarını Türbe karşıs:nda 
eski Hiialiahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

,, A . 

./' KUFE 
IT~iYATI 
TABIATIN MOMESSILIDIR 

Yüksek zevklere k1f için~o 
baharı yaşahr. 

diğer iki dükkan Ye kagir üç katta alb oda 
iki sofa iki mutfak iki daraça üç dükkim 
havi üç apartımamn tamamı. Mehmet ve Süreyya Beyler. 

28 ı 7647 Üsküdarda Ahmetçelebi mahallesinde Açık 
türbe sokağında eski 33 ve yeni 39 numa
ralı doksan arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta dorl oda iki sofa iki kuyu dört çıkma 
bir bodrum odun, kömürlük elli beş arşın 
ars:ı üzerinde bir mutfak otuz beş arşın 
bahçeyi havi bir h~nenin tamamı. Hatçe H. 

Yuk:ırıda cins ve nevilc se:nli ve numaralru-ı muharrer emvali gay"' 
ri menkule:ıin icra kılınan aleni o'iz:ıyedelcri neticesinde hizalannd• 
gösterilen bedelJerlc m~tcriJeı·i üze:-inde takarr;.ir elmiş ise de mezktll' 
bedeller haddi layıbnda görülwediği.~en tekrar (oluz bir) gün müddeti• 
ilan edibıekrinc k~rur vc..-ilmis !J-K. C'l\'cl - fl3 l tarihine müsadif 
Çarş~r·ba g\.inü kut'i b,t<ırl!t•"ln•n ~c!..ilr:ıc:.i t~b2ırür l')lCllliŞ oldujunJall 
~evmi mcı-kfitdc s~at on dörtte~ on Lq b.ıçuğa kadar Sandılı 
i·J~rv.ıı.[:;:ıe ı:ıur~"~~t eılc.meri lih;.m .. u ilan ciıınw. 


