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Tahtelbahirlerimize Dün Me
rasimle Türk Sancağı Çekildi 

Yı iZi 

Selma Hanım 

Holôvuııa ~~~~.~~iDi AnJabyor 
ıa akasını ka:r:.a"lan Selma Ha
nımın beklediğimiz ve geldiğini 
ikarilerimize müjdeledi~imi hah
rntına bugün başlıyoruz. Okuyu· 
cularımızın bu silsileyi hususi bir 
zevk ve alaka ile takip edecek· 
lerin ümit ediyoruz. 

Jt 
1l Mart 928 • Parle 

Babacığım, hiç darılma... Se
nin gibi serseri ruhlu bir adam
dan, ancak benim gibi macera
perest bir evlAt doğar. Ben 
~a~amen senin eserin olduğum 
ıçın, zavallı annemi hiç bahse 
katmıyorum. Bu varlığımda yal
nız seni görüyorum ve yalnız 
sana hitap ediyorum. 

Ahlakım, adatım, seciyem, 
hilkntim gibi maddiyatımm da 
senden doğduğuna inanıyorum. 

Onun için, körükörline atıldığım 
şu macerada, bayatın karanlık 

İtaJya'da yapıhp aeçen hafta yola çıkan (Dumlupınar) ve (Sak ) d bir uçurumuna yuvarlanırsam, 
öğleden sonra gelmiş ve Dolma bahçe önünde dem' l · · ~a. enizalh gemil~rimiz dün başlıca seni meı'ul tutuyorum. 
6nünde Peykişevket muhribimiz karşılamıştır Y . ır e0r.. l~nı herp gemilerimzı Çekmece Soruyorum sana baba ... An· 
Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey olduğu haİde b?,lt" gemh~ke~ımızt ımk~na geldikten sonra, başta nemin dizinin clı"bı"nde sessı·ı 
b z· ·ı · I T k u un u ume er anı v~ ıu ·eri ümeramn 

u u~ı e . mcra.sım e. Ur . Sftütağ, çc~ilmiştir. Bu münasebetle Zekai Beyle D:n Ih ....... kumnncİRm r ·••asız oturarak mektep ders-
' ~~lu. ~yle~ış~erdır. Fılomuz~ yem iltihak eden gemilerimize Vatan mildafaaaında hayırlı hizmetler erımle ve dikiş tcycf!cmcltle 
hz 1 erız. esmımız dünkll merasıml ve yeni gemilerimizi g6steriyor. Hanım Hanımcık meşgul olurken 

e hangi alda hizmet ettin de, beni 

Ith 1 ""t 
1 Türk- Surİge 1 Parise kadar aldın, beraber a a ın Hududunda i götürdün? Ve dünyanm en hnr 

1 
bir memleketinde gözümü aça-

Tacirler 
Tahdidini stı• yorlar Beyrut {Hususi)-Türk.-Suriye rak bnna hayat ve hUrriyetin en 

hudut işlerini görüşecek komisyon geniı.. en hudutsuz manasını 
------- on iki teşrinisanide Adanada top- öğrettin? .. 

Ticaret Odasına Müracaat y apılmış,Oda lanacakbr. Bu heyetin Fransız Beş buçuk ay süren bu Pariı 
azaları Fransız Halep mümessili seyahatinden dönüp te tekrar 

Tarafından da tetkikata Başlanmıştır muavini M. Lafaster, miralay mektcbime devama başladığım 
Bönuva, Şimali Suriye İstihbarat laman, mektep duvarlarını bir 

Dikkat edilecelr nokta ıudur: 
Yalnız manifatura itbalAb değil, 
alelilmum itbalAtın tahdidi linm

dır. Yani ihracatımıza mukabil 

bir ithalat miktarı tesbit etmek, 
sonra bu miktara nazaran itha

J atm nevilerini ayırmak.,, 

Zabiti ve Fransız Mümessilliği Si- ı·k d çe ı cen ere gibi miniminicik 
yasi İşler Müdürü. k lb · · l k Türk murahhasları şunlardır: a ımı nası 51 ıp ezdiğini bil-

E mit olsaydın baba; kimbilir bana 
Adana Valisi them, Miralay nekadar acırdın? .. 

Mümtaz, Yiizbaşı Ihsan, Hariciye 
memurlanndan Vedat Beyler. Artık, ben hasta idim baba. 

Müzakere mevzuu şudur: Hem de, bizim memleketimizde 
Hudut eşkıy_asının takibi, aşi- tifa bulması pek müıkül ve hatta 

retlerin yer}eŞtirilmesi. mümkünsüz olan bir hasta. Ve
remliden, kauserliden, sıtmalıdan, 

Selma Hanım, lıenüz lstanbulda 
iken, evinin pencersinde 

ve hatta romatizmalıdan daha 
berbat, daha acınacak bir hasta. 

Ben, bu hastalığa kendimce 
bir isim verdim: ( Sine - mani ... ) 
Cena bıhaktan temenni ederim 

' 
cümle ümmeti Muhammedi evli· 
dım, bu Uzücii ve öldürücü dert
ten ırak eyJesin ..• 

* Babacığım; benim bu ( sine • 
mani ) ye mUpteli olmamın bütün 
mes'uliyeti sana aittir. 

Eğer, beyaz perdenin lçyUzn
nü sen bana bütün incelikleri ile 

izah etmeseydin, ben kimbilir no 

zamana kadar o perdeye akseden 
hayalleri bir karagöz oyunu gibi 
telikki edecektim. Sinema haya

tının ne olduğunu bana öğretti
ğin zaman, bu bayabn kahra
manlarını da bana birer ( lıih ) 
gibi tanıtmıştın. iş bu kadarla 
kalsaydı, bir şey değil. Ayni za
manda bu işe istidadımdan bah-

sederek benim za~allı kalbimde 

de bu (ilahlık aşkını) yaratmışhn. 
( Devamı 9 uncu sayfada ) 

"'- ~-- ~ 

İthalat piyasamız bugünler
de büyük bir buhran ıeçlrmek
tedir. Bilhassa manifatura piyasuı 
gittikçe tehlikeli bir şekil alıyor. 
Japon mallarının yUzde otuz ucuz 
ıatılması, diğer malların kıymetle
rini de bu nisbette düşürmüştür. 
Fakat hunların ayni fiatle satıl
hlası demek, sahiplerinin iflAs et
mesi demektir. Halbuki ellerinde 

külliyetli miktarda mal bulu
nan tacirler bunlan satmak 

Avukatlar Yeni Harflerden imtihan Veriyorlar 1 

hlecburiyetinde bulunuyorlar Bu 
nıüşkü: vaziyet piyasada büyük bir 
buhran uyandırmaktadır. Bunun 
İçin memleketimizin büyük tacir
leri ıthalibn tahdidini istemekte
dirier. Bunlardan bir kısmı Tica-
ret Odasına müracaat ederek bu 
hususta tetkikat yapılmasını iste
lllişlerdir. Oda tetkikata başla· 
rnıştır. Son dokuz ay zarfında it .. 
halatımız ihracatımıza nazaran 20 ' 
llıilyon lira fazladır. Bu büyük 
~uvazenesizlik piyasada birçok 
ıflss ara sebebiyet verecektir. 

Nitekim son günlerde bir iki 
!nü. im iflas kaydedilmiştir Dün 
~daya müracaat eden tacirlerden 

1ri bize şunlan söyledi : 

il\ - İthalat tahdit edilmezse 
~ cınleketimizin bütün sermayeleri 
"1anıen mahvolacaktır. 

Beykoz - Sülegmanige Maçından Bir Saf ha 
Dün Taksim stadında lik 

açlarına devam ~dildi. Evveli 
Beykoz - Süleymanıye maçı ya-

ld 
Bundan sonra F enerbahçe-

pı ı. F k B 'ktaş maçı yapılacaktı. a at 
eşı b bçeliler kendi statla-

f ener a • 

rınm küşat merasiminde bu
lunmak için bu maça gelmedi
ler ve seremoni yapılarak mağlup 
ilAn edildiler. Spor muharririmi
zin mutalea ve izahatını ( Spor ) 
sayıfamızda bulacaksınız. -

Maarif Müfettişi - Sadettin Ferit Bey, bu ne harfi? J 
Sadettin Ferit B. - A 1... A 1... A 1... A 1... daha nel 
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Tebdil 
Gezme 
Meselesi 

-·-$arkta n Garpta tat n tabt 
alııibl olan bGkGnıdarluın çofu, kı

Jafetlerlnl detiftirerek halk uHına 
slrmelden n bu meçhul büviyet 
lçlade dolaımaktan boılanırlardı. 
Onluua bu hareketi ihtiyar etmele· 
rinde muht:lif aebepler •ardı. Zevkte 
tene••il •• tueddüt temin etmek 
ihtiyacı o ıebeplerin en miiblmmldir. 
Filhakika hükümdarlann bir kıımı, 
halkın ıiyHi hidlıeler n alehtlak 
•akamet hakkındaki diltiincelerlni 
ltrenmek kayırusile makyaj yapar• 
lar, kılık değiştirirler, en ıGflf yer• 
lere kadar 1ıirerlerdL Llkin onları 
bu harekete aevkeden en kuYYetll 
duyp, zevkte değitiklik H yenilik 
temin etmek lhtiyacıdı.r. Eıuen bir 
••ray, nekadar aıuhteıem olurıa 

ollun, yine mahdut bir muhit teıkil 
eder. Ayni odaların, ayni ıimaların, 

ayni ıealerln • zevk diltkünü yGrek· 
lerde • bıkkınlık uyandarma11 tabii
dir. itte hGkümdarlann tebdil l'H• 

melerl, bilha11a bu bıkkınhğı gider• 
mek içindir. Onlar, kendi bemHvl• 
Jelerinden batkalarını tahtelbet•r 
1'6rmlye alıtmıt olmakla beraber 
halk denilen muazzam kGtJenla renk 
nnk dinlerine imrenirlerdi. Hele 

kadın hükGmdarların dörtte Gçü, 
kalka karatmak H halk l'ibl etlen· 
mek için haysiyetlerini bile tehlikeye 
koymaktan çekinm•mitlerdir. Mmrın 
Kloopatraıı, Romanın Me11alini, ln
silterenin Man Stüartile Ell:ubett, 
Fransıının dö Mediçlıl Ruayanın 

Katcrina11 1ıibi 1 

Osmanlı lmparatorlan aruın· 
c!a da kıyafet değiştirerek halk 
arasına girm(J ve tarihin "men• 
kullt" faslına hayli kıısalar ya· 
diglr bırakmlf adamlar YardlJ'. 
Bunların daima tahattur olunan
lanndan biri "Kanuni Sultan SO
leyman" dır. Bu zat, kendi deY
rinde kllreııin en kudretli adamı 

olmakla beraber aruıra dervlı 
kıyafetine pmetf, bir kolsuz 
haydariye bllrl\nerek ve kalın 
bir kemerle artillll iri kanwu 
neıell neıeH gererek gezmeyi 
HYe;dJ. Bu gezintiler mOnuebe
tile esnaftan doıtlar bile peyda· 
lam1fb. 

Bunlann içinde bir de kafem
trqçı vardı. Bu san'atkir, hayli 
ihtiyar ldl, altmıı yqmı atlat
mışb. Padiıah ile tanıtmaktan 
ıüphe yok ki bllyilk bir gurur 
Te bllyllk bir sürur duyuyordu. 
HünkArın, ayda veya iki ayda 
bir dükklnına gelmesini ytikaek 
bir teref sayıyordu. Fakat boı
boğazlak etmiyordu, hazan boy 
ıösteren derviıin padipb oldu
tunu kimıeye ıöylemiyordu. Ka
nuni Sllleyman, bu adama birçok 
atiyeler vermiş, eY ve akar al
mıştı. Ukin herife, acip bir ma· 
cun yutturmaktan da geri kalma• 
mııb. Bu macun, fimdild Voro
aof qısı gibi bir ıeydi, ihUyar 
adamı birkaç gtınler konuya, 
komıuya maskara etmişti. 

Kanuni Snleyman, itte ba de
rece lltifeyi ıever ve halk ara· 
1mdan seçtiği kimselerle akranca 
ıakalaşırdı. Bir 1ınn, yine o çeşit 
dosUarile 

- Avlanmak için - Bnytık
cekmeceye gitmiştL Ynzlerce za· 
far ve yüzlerce tuı, süril ıtırn 

tahin ve alay alay doğan tqıya· 
rak, müfreze müfreze hizmetçi 
kullanarak yaptığı muhteşem ıiir
ıün avlarının habralan araaına 
mötevazı, basit, fakat 1amıml bir 

SON POSTA 
~-============::==;=-==-.:;_:__-

r 

MEMLEKE1"' HABERLERİ 1 Mahkemelerde 
-mll!!ll~~~~~!!liiiiii~iiiiitMii---Eiiim::li.i.r.=~~-~lliimliiiilim---~ Seyyar Satıcının 

Kütahyayı Bilir Misiniz 
Bu ·Memleket, Buhran Karşısında 
Balıkesir Hattının işlemesini Bekliyo~ 

san' atini teşkil eden çinicilik eski 
mevkiini kaybetmiş ise de yine 
Mısır, Paris ve Amerikadan du
var çinileri üzerine siparişler gel
mektedir. Fakat Tllrkiyedeki in
şaatta maalesef bu yerli tezyinata 
yer verilmemektedir. 

Hulasa; zahire, •afyon ve saire 
fiatlerinin düşüklüğünden canı 

ınkılmış bir halde olan halk, ha-

lis UmUdile Kütahya - Balıluir 
hattının küşadını bekliyor. 

Hayat şartlarına gelince: Yaz 
mevsiminde ahalinin çoğu ( 15-50) 
gün için ya bir saat mesafedeki 

Küta/ıgamn ıımumf görünüşll 
Çamlıcaya veya biri ( 3 ) diğeri 
(5) saat mesafedeki (Yoncalı) ve 

Kütahya, ( Hususi ) - Bahçe
ler arasında uzayıp giden Kütah
J&, çinileri gibi yeşil bir manza
ra arzeder. Bilhassa hükumet 
binası çiniler ile müzeyyen ve 
blltün daireleri içerisinde toplıyan 
bir denizdir. Vilayetimiz Maarifi
nin ilkmektep teşkilatı, ihtiyacı 
tatmin etmekte isede köylO mek
tep binası yaptırtmak mecburiye
tinden dolayı köyünde mektep 
açılmasını istemiyor ve "şehirli· 
ninkini hllkumet yaptırtıyor da ni
çin bizimkini yaptırtmıyor,, diyor. 
liaeye büyük bir ihtiyaç vardır. 

Şehirde güzel bir park vilcu
da getirilmektedir. Elektrik tesi· 
Batı genişletilerek gündüz de cere
yan verilmeğe başlanmışbr. Spor 
faaliyati son günlerde durgundur. 

Bir Sinir 
Hastası 

Doktor Ethem Vassaf 
Beyi Yaraladı 

Aydın, ( Hususi ) - Burada 

bir cinnet hAdiselİ oldu Ye bir 
doktor yaralandı. Mesele tudur: 

Retat Bey isminde bir mual

lim bir ıinir •• Eihin buhram 
geçirdi. Muayene için doktor 

Ethem Vassaf Beye glStilrlildO. 

Doktor Bey tedaVl ile meıgul 
iken haıta birdenbire tizerino 

atıldı ve Ethem Beyi başından 
yaraladı. 

eğlencenin de hayalini sokmak 
istiyordu. Bet kişilik bir kafile 
idiler. Saraydan yalnız Zal Mah
mut, kendisine refakat ediyordu. 
Bu dev cOsseli muhafız, başlı ba
ıına bir tabur aıker demekti, o 

ıebeple hOnkir, uşak iatiıhadamına 
10.Zum görmemişti. 

Hava iyi idi; gOneı, pınl pırıl 
yanıyordu. Çekmeceye geldikleri 
Yakit, padişah neıe kesilmifti. 
Bir taraftan balık için ağlar atı· 
byordu, bir taraftan 6rdek için 
kapan kuruluyordu. Keklik vo 
kabil oluna tavşan yakalamak 
için de tertibat alınıyordu. itte 
o 11rada • tarihe de geçmiı olan .. 
meıhur fırtına patladı, yer Ye 
gök altüıt oldu, köprliler yıkıldı, 
evler göçtO, her taraf ıu içinde 
kaldı. 

Bu, knçnk mikyasta bir tufan 
idi. Zal Mahmut, Efendisini omu• 

Kü.tahga kôglüleri harman savuruyorlar 
Bur.mm ikbsadi. bayab köylllniln ( Ilıca ) namlanndaki alıcalara ai-
':aziye~le mütenasip~r. Mühim derler. Buralarda çok eğlenceli 
tıcaretı yumurta, zahıre. af yon, 
tiftik vişne ve diğer meyvalar ve temiz bir hayat geçirirler. 
üzerinedir. Kütahyamızm mühim M. Halit 

Bitliste 
Asri Şekilde Yapılan 
Evler Ve Dükkanlarla 

Şehir Güzelleşiyor 
Bitlis, (Hususi) - Şehrimizde 

imar faaliyetine hararetle devam 
edilmektedir. Kısa bir zamanda 
elliden fazla dtıkkin ve mağaza 
yapıldı. Belediye fena man7.aralı 
inşaata müsaade etmiyor. Yapılan 
dükkanların hepıi güzel ve aıri 
ıekildedir. 

Bu sene aynca birkaç tane de 
kagir ev inşa edildi. Bu suretle 
Bitlisin eski yıkık manzarası kay
bolmakta, gün geçtikçe cazip bir 
şekil almaktadır. 

Nigazi Yılmaz 

zuna alarak gnçlUkle bir eve 
götUrmllştll. Kimi tatlıcı, kimi 
yoğurtçu olan amatör avcılar da 
yine lal Mahmuduo himmetile 
ayni eve ıığınmışlardı. Fakat su 
gittikçe ynkseliyordu, evin alt ve 
hatta nst katım kaplamlfb. Padi
ıah ile arkadqlan ancak tavan 
arasında kuru bir köşe bulabil
mişlerdi. 

Ev sahibi, Zal Mahmudun lb· 
tarile zahmete katlandı, aradı, 
taradı, k6milr buldu, bir mangal 
ateş buırladı. Padişahl o basık 
yerde mangalın kenanna çCSmeldi, 
ıslak elbisesini kuruttu ve 1Sındı. 
Heyecanı geçtikten sonra vaziyeti 
hoş bulmUf ve Zal Mahmuda ta
kılmışb ı 

- Nasıl Mahmut. Ateıi be
fendin mi? Bin albn değer, de
iil mi? 

- Beli, hflııkAnm, deler 1 

Konyada 
Spor 

Konya ( Hususi ) - Konya 
sporu, muhitinde oldukça bir 
mevkii haizdir. Maalesef bu 
mevki ve varlık spor Alemine ta
nıttırtlmamıştır. Bu varlık ve 
faaliyetleri sık sık yazmak sure· 
tile tanıttıracağım. 

Mıntakaya merbut ve faal 
spor cemiyetleri şunlardır: Kon
ya İdman Yurdu, Gençler Birliği 
Konya Spor Yurdu Akşehir İd
man Vurdu, Ilgın Gençler Birli
ğidir. Askeri orta mektep, ge
dikli K ve alay 13 olmak üze
re üç faal takım daha vardır ki 
bunlar mıntakaya merbut değil
dirler. Fakat maçlara iştirak e
derler, güzel oyunculan vardır. 

Ertesi gün, fırbnanın dinme· 
ıinden ve suların çekilmesinden 
iıtifade ederek evi terkederken 
alelide bir avcı gibi ev ıabibine 
ıordu: 

- Borcumuz ne? 
- Bin bir altinl 
- Neden? 
Ev ıahibi, ateı hakkındaki 

muhavereyi duyduğu için fırsatı 
kaçırmak istemiyordu, hemen 
eğildi, padiıabın ayağını öptO: 

- Bin albn, kendi mübarek 
ağzınızla ateşe koyduğunuz kıy
mettir. Bir albn da konak hakkı! 

Padişah, ister istemez o pa
rayı borçlandı. Fakat o giinden 
ıonra herhangi birşeyin pahalılı· 
ğını söylemek iıtese bu macera· 
ya telmih eder Ye homurdanırdı: 

- Atet pabaımaf ateı pa· 
buınal 

• 
istediği • 

Oldu. 
Haaan Efendi bir seyyar ..tt 

cıdır. Belediye zabıtası, öteden 
bu adamın ufak, tefek bazı ef1' 
kaçakçılığı yaptığından ıüphele 
JOnDUf. Bir gün iyiden iyiye ta 
etmİf ve iddiaya göre de cürm 
meıhut halinde tutmuştur. 

Zabıta memurları, Hasan 
nin -tlzerinde (250) tane kaç 
çakmak taıı bulmuşlar. Ayn 
bir tane de damgasız çakmak e 
geçmiş ve Hasan Efendi mahk 
meye verilmiş. Hasan Efendi, k 
çakçılık yaptığını kat'ı sure 
inkir etmektedir. 

Fakat mahkeme huzurun 
kendisini müdafaa etmekten 
Aciz olduğunu söylüyor. Kanun 
iyi bilmediği için bu yüzden ma 
kilm olmaktan korkuyor. Avuk 
tutacak, onun için de lazım ol 
parUI yok. Derdini ş6yle anla 

- Hlkim Bey; haklıyım. F 
kat kanun bilmediğim için malri 
k6m olmaktan korkuyorum. A 
kat tatacağım. Fakat param yokl 
Mtısaade ederıeniz biraz çalaf': 
yım, para kazanayım ve bir ad 
kat tutayım. O vakit kabahat• 
olduğum anlaşılacakbr.,, 

Hasan Efendi, para kazanmal 
için nekadar zaman lazım oldtr 
ğunu kat'i olarak tayin etmiyota 
yalnız "uzun zaman,, diyordu. 

Hakim vaziyeti tetkik etti 1' 
Hasan Efendiye, arzu ettiği gi"' 
uzun zaman değil, iki ay miib'l 
let verdi. 

Şimdi bu sc yar ~a ı ı çatışı 

para kazanacak, bununla avuk~ 
tutacak ve sonra mahkemeyl 
gelip kendini müdafaa edecek~ 

Birecik 
Kasaba Şirin Ve Temizd~ 

Fakat Kahveler 
Hıncahınç Doludur 

Birecik (Hususi) - Kasabamaı 
nasd bir yerdir. Şüphesiz ismiol 

çok duymuş ve merak etmişsiniı
dir. Birecik, bağ ve bahçeleri• 

süslenmiş bir tepenin sathi ma~ 
linde inşa edilmiş, üç bin h:ıneU 
ve on bin nüfuslu bir kasabadır· 
Fırat nehrinin kenarında bir züın" 

rilt gibidir. Kasabanın her tarafı 
temizdir. Son zamanlarda idari 
imirleri burada iyi çalışmışlatı 

zeytinlikleri ıslah etmişler, pislilı 
yapılması melhuz olan yerlere tel 
6rgliler çevirmişlerdir. Fıratın kt" 
narında bir Belediye oteli vardıt 
ki Birecik bu otelle lıer zamaO 

iftihar edebilir. Belediye kasab•" 
nm temizliğine çok dikkat ediyot· 

Çarşı her sabah süpürülür. Fak•t 
ıebzeciler temizliğe riayet etrrıİ" 
yorlar. Bununla beraber kasaba" 
mn umumi man:arası temizdir. 

Burada mezbaha yoktur. SıJ 
ıebeple etler hakkile muayeıı• 

-;dilememektedir. Nezip ve Ayı~ 
tap yolcuları buradan geçtiklet' 
için memlekete epey para giriyo~· 
Fakat burada balkın mühim b t 
kısım çiftçi olduğu halde kahve" 
ler gibıdüzleri hıncahınç doJuduf• 
Anlqılan Birecikliler fazla ç. bf" 
maktan hoşlammyorlu. 

Sebri 
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Salonlardan 
Rusya Ve , . Bıkan 
1lman f ~ansa da Sosyalizm Aleyhtarlığı- Genç Kız 
lktısadigatı lmanya iğıt Para Çıkarmıyor 

Berlin 5 _ Sovyet Rusya lk· 

tısat Meclisi ikinci Reisi M. Fransada 
Piyatakof buraya gelmiştir. Bu Sos·ıi1a[izm 
ziyaret, Rusyamn siparişleri tedi- .:7 

ye edemiyecek bir vaziyette bu- A/eghfarfığı 
lunduguy 111ayiasım meydana çıkar- 1 5 R d"k l Sosyalı· .. t " Paris, - a ı a .,. 
mıştar. Muhakkak olan şudur ki fırkasının kongresinde, Reis M. 

M. Piyatakof bazı siparişler me• Daladye son yapılan nahiye mec-
aelesinin müıakeresl için gelmiş- !isleri intihabatında hrka azasmın 
tir ye müzakere neticesinde bazı gösterdikleri birliği selAmlamış, 
nikbinlikler de görülmüjtÜ!• diinya buhranının F ransada feci 

Çin 
Japon 
• 
ihtilafı 

Tokyo, 5 _ Mançuride Nonnl 

nehri üzerindeki köprllnlln tamiri 
mlinasebetile gönderilen Japon 
askerlerile Çinliler arasında çıkan 
mUsademe zannedildiğinden daha 
ciddi olmuştur. Japonlar, kendi 

askerlerinin Çinliler tarafından 

tuzağa düşürllldüğüntl iddia edi

yorlar. Bu Çin askerlerine c•· 
neral Maşang - şen kumanda edi
yordu, adetleri de be!I bin ka
dardı. Müsademe neticesinde 

Japonlar kırk kadar telef ve 
mecruh vermişlerdir. Çinli aske· 

rin kaçtıkları haber verilmektedir. 

Japon kıtaah Çin mevzilerini 
işgal etmişlerdir. 

Yeni 
• 
lngiliz 
Hariciye Nazırı 

Londra 5 - Yeni İngiliz bari· 

ciye nazırlığına Sir Con Simon 

tayin edilmiştir. Bu zat, günün 

tamirat meselesi ve buna benzer 

diğer vekayii hakkında sarih fikir 

sahibi ve lazımgelen kabiliyeti 

haiz bir fikir adamıdır. 

Arıyorum... 1 
3228 e telefon eden hanım, 

lstonbul Posta kut.usu 162 ye 1 
yazmas nı rica ederım. A. K. 

bir vaziyet ihdas etmemekle be
raber endişe uyandmnaktao da 

hali kalmadığına işarette bu· 
lunmuştur. 

Milll mlldafaa meselesi hak· 
kında da demiştir ki : 

F ransanın yalnız başına ılllh· 
lannı azaltması fikrine muanzız. 

Bu aleyhtarlıkta dev•m edeceğiı. 
Fırka, lahdi dl teslihatın hep 

birlikte yapılmas1 IAıımgeldiğl 
kanaatindedir. 

M. Daladye harbiye, bahriye 
ve hava nezaretleri tahsisatlannın 
artırılmasına teessüf etmit : 

.. _ Medeniyeti ve sulhO sll· 
rtıldeylp götUrmek ve mahvetmek 

tehlikesini gösteren bu vahim 
buhran karşılıklı aamimiyet ve 
muhalasattan mülhem beynelmilel 
mesai iştiraki suretilo halledilmek 
lazımdır.,, demiştir. 

Ötedenberi sosyalistlerle sıkı 
bir çalışma iştiraki vücuda geti
ren Radikal fırkası, hu bağı kır· 
mak tasavvurundadır. Fırkanın 

temayülleri daha ziyade itidale 
müteveccihtir. Bundan dolayı da 
umumi siyaset hakkındaki rapo· 
run tanzimi Marşando, Şaton gi
bi mutedillere havale edilmiştir. 

Alman9a 
Kağıt Para 
Çıkarmıqacak 

Berlin, 5 - Merkez fırkası
nın içtimamda bulunan Başvekil 
M. Bruning Sosyalist mültecilerle 

herhangi siyasi bir anlaşma yap· 

mıya aleyhtar olduğunu ve kağıt 

para miktarının arttırılması fik· 
rile de her zaman şiddetle müca• 
dele edeceğini söylemiştir. 

"SON POSTA,, nın Milli Tefrikası : 13 

MINEL AŞK! A ' MUHARRİRi: SERVER BEDi 

Adı. k~nı üzerindeki tesir-
ıye er a . . 

l . . . d bu ıntızamım 
erimden hırını e d b. 

d Ben e ır 
sayesinde kaıan un. a· 
. k k vardır. ır tntizamsızlı k or usu 

b. "n yazk· 
gece geç yatsam, ır gu 

b. "n para· 
haneye gitmesem, ır gu b' 

b' ına-
nun hesabını şaşırsam, ~ . bü-
nın temeli çökliyormuş gıbı, l 
t.. . l . . d dagw ınık o a· un ış erımın arma 1 yıkı a~ cağını, hayatımın başıuıa 

cağını sanırım. w il 
Halbuki Narin hiç böyle deg · 

"'" d unta-lvıuntazamhğına ben en ın 
Zam. Fakat bir de işi karışıklığa 
dökerse arap saçma çeviriyor. 
Bununla beraber, sırası geline~ 
~Üğürnleri çözüyor, her meseleyı 
Şıpşak, hallediyor. Odası, hazan 

:;kanı harbiye haritası gibi mun· 
ıanıdır, çiçek ıibidiri baıan da 

Y enicami avlusuna döner. Aynalı 
dolabı bulmak için bile aramak 
lazımdır. 

Bu kızın annesi yok. Narin 
pek küçllkken annesini kaybet
miş. Babası onu Notre Dame de 
Sion a pansiyoner olarak vermiş. 
Sonra, aynca lngilizce öğretmiı 
ve lngiltereye göndermiş. Deh· 
ıetli bir zekası olduguna hiç 
şüphe yok. Her mesele hakkında 
f krini sorabilirsin. En doğru tah
~ini yapmaya muktedir. Ben 

F h ettin Beyin davasını biraz da 
a r d k d Ç" k'' Narin sayesin e azan ım. un u 

antez bu davayı kazan-
Antrpar ' . 

b 
Fakat metelık alamadık, 

dun a... d 
nıesele. Tam o sıra a 

o da ~~rı h . kalkınışb. Müd-
b ıçın apıs k hi b. 1 orç • haczedilece ç ır 
deialeyhın 

İngiliz Atlantik filosundon 24 komünist mulıatriklnin 
tardı ••nasında alınan bir r•slm 

Fransanın 
Milli 
Cihaz/anması 

Paris 5 - işsizliğe mani ol-
mak için vücudc getirilen milli 
cihazlanma projesi, Meclisin ilk 
meşgul olacağı mavzulardan biri
dir ve müstaceliyet kararile kabul 

edilecektir. Projenin müzakeresine 
ikinci kanunda başlanacaktır. Mil-
li cihazlanma layihasına bilhassa 
spor sahaları vücude getirmek 

için (30] miliyon franklık tahsisat 

konmuştur. 

Bir 
Bankerin 
Tevkifi 

Paris 5 - On beş miliyou 
frank açıkla plAnçoaunu tevdi eden 
Banker Get tevkif olunmuştur. 

= 
malını bulaırıadık. Neyse bunu 

geçelim. 
Bütün bir kış zarfında, ben, 

bu ailenin dostluğunu, kızın le· 
veccühlinil ve davayı kazandım. 

Narin, sık sık, o sana biraz 

anlattığım acayip, delice haller 
gösteriyordu. Saymakla tüken

mez ki... Bu kız, hem senin gibi 
bir romancı için, hem bir ruhi
yatçı için, hem bir akıl doktoru 
içın, eşi bulunmaz bir mevzudur, 

azizim. Yazık ki ben her halini 
tamamile anlatamıyorum. 

Sık sık buluşuyor ve haşhaşa 
kalıyorduk. Şunu da söyleyim .ki, 
yalnız kaldığımız zamanlar clıne 
bile dokundurmuyordu ve di

yordu ki:.J 
_ Ben dehşetli mutaassıp bir 

kızım. Kadında en büyük meziyet 
bence, namustur. Bin beş yüz se
ne sonra dünyaya gelmiş olsay
dım ve ortada namusun ismi bile 

Şarkta 
Fırtına 

Moakova, 5 - Fırbna yüzlln
den Vladivoatok limanı ile Japon 
sahillerinde milhim hasarat 
olmuş, Çin - Japon limanları 
arasında muhabere durmuştur . 

Varşova, 5 - Finlandiya 
körfezinde iki balıkçı kayığı 
batmıf, altı kiti boğulmuştur. 

Kuyruklu Yıldız 
Kahire ( Hususi ) - Birkaç 

gecedenberi saat 12,40 ta Şark 
ufkunda çok parlak ve uzun 
bir kuyruklu yıldız görülmektedir. 

Mısırda Futbol 
Kahire, (Husust) - Burada 

Mısırın en kuvvetli iki takımı 
olan İskenderiye Olimp ve Elehli 
takımları arasmda bir futbol 
maçı yapıldı. Sahada on binden 
fazla seyirci vardı. Neticede El
ehli takımı bire karşı iki golle 
Olimpi mağlüp etti. 

olmasaydı hen namusu icat eder
dim. 

Ben ona bu imanı nereden 
aldığını sordum : 

- Dindar değilim pek, dedi; 
ahlakçı da değilim. Daha doğru· 
su ahlakı lfendime göre anlayı
şım vardır. Fakat ruhiyat noktai 
nazarından söylüyorum: Namus 
demek, insamn şuuru ve zekAsı 
demektir. Hayvanlara baksanıza. 
Kedinin nankörlüğü ahmaklığın· 
dan, köpeğin hatırşinashğı da 
zekasındandır. Yalandan nefret 
ederim. 

Gitgide farkına varıyordum ki 
bu kızın seciyesi çelik gibiydi. 
Ona karşı derin, sarsılmaz bir 
sevgi, hürmet ve hayranlık duy
mıya başlamıştım. 

Narinin etrafında pervane olan 
beş erkek daha vardı. Hepsi bu 
kızla evlenmek istiyorlardı. Bir 
tanesi tüccardı. Genç bir Sela
nikli, an'anelerinc rağmen bir 
Türk kızı almıya karar vermişti. 

Geçen çarşamba günü lngiliz 
kibar cemiyetlerine mensup 19 
yaşında bir genç kız, bir tayyaı-
reye binerek dünyanın sürat Te
korunu kırmağa karar verdi ve 
bir hamlede Londradan cenubi 
Afrikaya uçmağa teşebbüs etti. 

Bu genç kız, henüz 19 yaşın· 
dadır. Paraya ihtiyacı da yoktur, 
çllnkü ailesi zengindir. Şimdiye 
kade~ salon kızı olarak yetişti
rilmiştir. Danstan, eğleıceden 
başka bir şey bilmiyen bu pnlln 
hoppa kızı. 

Fak at bu kız, dünyamn en 
müşkül işine teşebbüs ediyor. 
Kendisine bu hareketinin s~-ebini 
soruyorlar. 

- Salon hayabndan bıkhm 
artık diyor. Dans, sinema, tuvalet. 
Bu yeknesak hayat tahammül 
edilmez bir şey. 

Halbuki bizim genç kıza so
runuz, hayat ta en ziyade istedi· 
ğiniı ve göremediğiniz şey nedir? 
vereceği cevap şudur: iyi bir koca; 
bol para; rahat bir hayat; güzel 
tuvalet, falan. 

Bizim genç kı:ı garplılığı henüz 
bu şekilde anlıyor. Garbin kadına 
ayni zamanda başka ve yüksek 
bir ruh verdiğinin farkında de· 
ğildir. 

Binaenaleyh gayemiz genç kı.z
lanmızm ideallerini, tuvalet ve 
koca hududundan çıkarmak, bir 
az daha yükseklere yükseltmek 
olmalıdır. .. 

lzmirde N. J. Hanıma: 
Siz, sevginizin kuvveti albnda 

iradenizi kaybetmiş, ne yapacağı
mzı şaşırmışsınız Biraz kendinize 
geliniz ve evvela vakarınızı mu• 
hafaza ediniz. Hiçbir erkek ~en
disine fazla düşkünlnk gösteren 
kızı sevmez. Mektubu kendiniz 
götürmekle hata etmişsiniz. Şimdi 
yeni bir hareket yapmayınız ve 
sadece pürvakar bekleyiniz. O da 
size karşı lakayt kalamayacak, bu 
defa o sizi takibe koyulacaktır. 

• Ankarada Piraye Hanıma: 
"Geçen gnn bir erkek ailem· 

den beni istetmiş. Ben ret cevabı 
verdim. Fakat sonra tahkikat 
yaptım. Aldandığımı anladım. 
Şimdi redettiğime pişmanım. Fa· 
kat aldandığımı söylemeyi de 
izzeti nefsime yediremiyorum. Ne 
yapayım?,. 

Bir kızın en hllyllk mahremi 
annesidir. Bu hissinizi annenize 
söyleyiniı:. O bir hal çaresi bulur. 

fHanımtegze 

il 

Öbürü genç ve zengin, güzel bir 
çocuktu. Mesleksizdi. Daha do~
rusu bir mirasyedi diyelim. Üçün
cüsü bir doktordu. Dördüncllsü 
bütün hayatını seyahatlerde ğe· 
çirmiş ve en çok Yunanistanda 
yaşamış, kırk yaşlannda, sevimli 
ve pişkin bir adamdı. Hayabnda 
her işi yapmıştı. Beşincisi, iyi 
dansetmekten başka hiçbir me
ziyeti olmıyan asri gençlerden 
biriydi. Züpbe demiyeceğim. Se
fih de değil. Fakat manasız bir 
genç, hulAsa ... 

Bunlara bir de beni ilave et : 
Altı. Fakat ben ötekiler gibi 
açıkça kur yapmıyordum. Yani 
Allahm haftası çiçek, bonbon, 
çikolata, kitap tuşımıyorduın. Ben 
hediye ile muhabbet göstermeğl 
anlamam. Hem de en mtithiş is· 
raf hediye vermektir. Zaten Na-

rin de bundan boşlanmıyormUf. 
Bana açıkça söyledi : 

(Arka11 nr) 
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Kari Mektupları 

' Ölüleri 
Niçin Yakmak 
• 

istiyoruz? 
Cesdlerin yakılması taraftar

larından olan Doktor Ali Rıza 
B. fikirlerini bir mektupla fÖylo 
anlatıyor: 

"Ölü!eri yakma fikrine taraf· 
tarlığımı2m sebepleri fudu.r: 

1 - Cesetlerimiz toprağın 
kara köşesinde iğrenç taaffün 
etmektedir. Biz cesetleri yakmak 
anretile bunu11 önüne geçceğir. 

2 - Ölülerin tefessühü e~
nasında husule gelen tereşşühahn 
toprağı, suyu ve havayı ifsat vo 
te vi.s. et~es:ne mani olacağız. 

3 - Ölülerimizi gömmek için 
birçok gaile ve m uşkiiliitlan kur-
tularak o azizle.rimizhı vücutlarına 
~ara topraklar içer.sinde ebediyyen 
ma etmiyeceğiz. Onların külleri 
e vücut!aı-ım daima yadetmek ve ' 
ko iamak için gözümüzün önünoe 
~ ve nezih bir eser olarak 
aalacak, elimizden büsaütUrı uçup 
sitmiyecel<tir. 

4 - Zengin, fakir ölülerimi· 
~in kaldırılması için halkı birçok 
külfetlerden ve masraflardan kur· 
taracağır, az bir masrafla veya 
parasız olarak ayni hürmet me-
rasimi ile cenaze kaldınlac:akbr. 
Ölüleri gömmek için o güzel ıe· 
birlerin yanında korkunç Ye so· 
ğuk manzaras"fe ve daima sıhha
te muzır bir yer olan b iyük 
kabristanlara lüzum kalmıyaraktır. 
Baba ve dedelerimizin bir avuç 
külü nerede olsa asırlarca evlat 
ve ahfadın elinde pak ve nezih 
olarak kalacaktır. Kremasyon in
aan1arı bir kefalet ve kontrol 
altında bulunduran sıhbt ve içtimai 
bir teşebbüstür. 

Ateş kadar paklıyan hangi 
kuvvet vardır. 

Biran evvel ölülerimizi termit 
edelim. ,, Dr. Ali Riza 

Bir Teşekkllr 
Senelerdeoberi basurdan muz

tariptim. Hapisbanei UmunıJ ope
ratörü Jak. Barbut Bey ameliyat
~z. bir surette hastalığımı tama
men tedavi etmiş, beni ıstıraptan 
kurmışbr. Kendisine alenen te· 
ıekkürll borç sayarım. 

Müddeıum~ml muavinlerinden 

Necmetffo 

Cevaplarımız 
Kadıköyiinde Ali Beye ~ 
Şikayetiniz hakkında doğru

dan doğruya alakadar makama 
müracaat etmeniz daha doğrlJ1 
bir hareket olur. 

* Niyazi lıhami Beye: 
Mektubunuz T erkos h4kkında 

fikayetleri ihtiva ediyordu. Ancak 
içinde ağır ithamlar olduğu iç!o 
mektubunuzun esaslarını muhafaza 
etmek şartile hulasasını yazmıştık. 
Bitl mazur göreceğinizi ümit 
ediyorm. 

* Beşiktaştaşta Şah mahallesinde 
Kuyu sokağında 6 No. Zühtü 
Beye: 

- Mektubunuzdaki kammlar
dan bahsederek Milli Müdafaa 
Vekaletine müracaat ediniz.. Vekil 
Zekai Beye de hususi bir mek
tupla halinizi anlatınız. Bu şekil
de daha faydalı olur. 

İzmirde Kuyumcularda 54 No. 
da Mehmet Beye : 

İstediğiniz. adresi takdim edi
yoruz: 

Pa:amount 
Holiwood 

Calif 
u. s. A. 

• 
insanlar, Boylarını Uzata Bilir Mi? 

Londranın Maruf Aktrisi 
Tamara Bu Mucizeyi 
Yapmıya Muvaffak 

Olmuştur 

Artist T amaranın 
Yaptığı Tehlikeli 

Ve lv/üşkül1 
Hareketler. 

Birçok kısa boylu insanlar ı 
boylannı uzatmak iç.in çareler 

düşünür. Hemen her iŞittiklerini 
tecrübeye kalkarlar. İlmin ortaya 

koyduğu, ileri sürdüğü şöyle bir 
nazariye vardır : Erkekler yirmi 

üç, ila yirmi beşten, kadın!:::r ise 
yirmiden sonra uzam azlar. A vru

pada ve AıneTikada yüzün burn
şukluklarım açmıya çare bulan 

güzellik doktorları dahi kısa 
boylu kadınlari biraz olsun uza-

tabilmek hünerini tamamen ayak· 
kabıcılara bırakıyorlar. Bundan 
c.nlaşıhyor ki doktorlar boy uzat
mak hu U.::>unda bir teşebbüste 

bu!unacak olurlarsa elde edecek
leri netice bir hiç olacakbr. 

lngilterenin meşhur dansözle
rinden biri olan Misis "floreoze 

Tamara" nazarı dikkati celbede
cek kadar kısa boylu bir kızdır. 

Sahnede meharet ve çevikliği 
sayesinde pek ÇQk gönülleri 

çalan.. stireksli alkış toplıyan 

bu kızın bir tek derdi vardı : 
Boyunun kısa olması. Bu 
derde çare bulmak istiyen dan-

söz pek çok tecrübeler yapb ..• 
Doktorlara müracaat etti. Fakat 
her teşebbüsü menfi bir netice 
verdi. " Florenz u in sahneye 

ekseriya beraber çıktığı "Slouver,, 
isminde zarif bir arkadaşı vardır. 
Bu adamın boyu " T amara ,, ya 
nisbrlen daha uzundur... Bu se-

bepten dolayı "Tamara,, nın 
kederi artıyordu, veya kendinin 

" Slouver ,, kadar uzamasını ..• 
yahut ta " Slouver ,, in kendisi 

kadar kısalmasını istiyordu. 
"Slouver,, çok sevdiği sahne ar-

kadaşının arzusunu yerine getir
mek için ne lazımsa yapmak is-

tiyordu... Fakat aczin hakim 
olduiu bu istek önünde susmak

tan başka elinden bir şey gelmi
yordu ..• 

Nihayet uTamara., kendi dü
şüncesile derdine bir çare buldu 

ve kısa boyuna uzun denecek 
kadar bir miktar ilave edebildi. 

"Tamara,, tecrübesinin neti~ 

cesini evvelce müracaat ettiği 

doktorlara söylediği zaman onlar 
şöyle bir cevap verdiler: 

- Yirmisini aşan bir. kızın 
uzamasına imkan yoktur... Siz 
yaptığınız cimnastik sayesinde bo-

Art"st tliğer bir numarasında 
yunuzun uzadığını zannediyorsu- ı vada, buzlar üstünde kızak kay-
nuz ... Fakat sizin boyunuz uza· dıktan sonra ayağının birini ar-
mamıştlr ... Biz sizin bu cimnastik kadaşı ''Slouver,, bü!iin kuvvetli 
yardımile zayıfladığınızı ve bu çekerek dakikalarca bir daire 
münasebetle uzun göründüğünüzü etrafında dönüyorlar... Beş daki-
iddia ederiz. kalık bir istirahatten sonra "Slou-

Doktorların bu sözlerine kar- ver" kızm öteki ayağını yakalı-
şı "Tamara,, yalnız bir cümle yarak daire etrafında evvelki 
ile cevap verdi: seyrine devam ediyor. 

- Ben cimnastiğe başlama- fşte avlarca süren, ve günde 
dan evvel (52) kilo idim şimdi belki yüz defa tekrar edilen hu 
ise tam (55) kilo geliyorum. çekişmeden sonra meşhur dansöz 

- "Tamara,, nasıl uzadı. "Taınara" boyunu uzatmıya ve 
Her sabah - yuk'.arda resim- derdini yoketmiye muvaffak 

de gördüğünüz gibi - açık ha· oluyor. 

Muztarip Hastalarını 
Öldüren Adam 

•• 
Karısını Da Oldürmüş Sonra 

İntihar Etmiştir 
Almanyada meşhur doktor

lardan biri, tedavisi mümkün ol· 
mı yan, fakat ıshr ap çeken has· 
taların öldürülmesi lizımgeldiğine 
kanidir ve bu fikı·ini bizzat kendi 
hastaları üzerinde tatbik etmiştir. 

Hastalanndan biri kanser gibi 
tedavisi mümkün olmıyan bir has· 
tahğa tutulduğu zaman, eğer 

hasta ıstırabına tahammtil ede· 
miyorsa, hastaya kuvvetli bir ze
hir veriyor ve onu öldürüyormuş. 

Doktorun on gün kadar ev
vel karısı hastalanmış. Muayene 
etmiş, kanser teşhis etmiş, kadın 
dehşetli ıstırap çekiyor ve müte· 
temadiyen " beni bu ıstıraptan 
kurtar 11 diye yalvarıyor. 

Doktor, diğer hastalarma ol
duğu gibi , karısına da kuvvetli 
bir zehir veriyor ve karısmı öl
dürüyor. Sonra vicdanen müste· 

rih olmak için kadtrun cesedi 
üzerinde otopsi yapıyor. Fakat 
ölümden sonra yapılan teşhis ev
velki teşhisine uymuyor. Kadında 
kanser olmadığı, bilakis tedavisi 
kolay ve mümkün basit bir has-
talıktan muztarıp bulunduğu, 
kendisinin hastalığı yanhş teşhis 

ettiği anlaşılıyor. 
Bu vak'a doktoru çok müte

essir ediyor. Bu defa hastalarına 
verdiği zehiri kendi içiyor ve 
intihar ediyor. intiharından evvel 
de şu mektubu bırakıyor : 

" Muztarip hastalarımıL zehir
leyip öldürürdüm. Bu suretle 
onları lüzumsuz ıstıraptan kurta
rarak müteselli oluyordum. Şim· 
diye kadar 39 hasta zehirledim. 
Son zehirlediğim hastam kanmdı. 
Teşhiste aldandlğımı anladım. 
Cezamı keındim veriyor ve intihar 
ediyorum • ., 

1 . 1 ifı:tzsadi Bahisler 

• 
lngiliz Lirası 
Niçin 
D .. t••? 
uş u. 
İıı~iliz iutihababnda mı'llt bft• 

kumetn galebesinden sonra her• 
kes İngiliz lirasının yükseleceğini 
ümit ediyordu. Halbuki İ§ tama• 
men aksi çıktı. Mak Donalt daha 
kabinesini teşkile vakit bulmadan 
lngiliz lirası düşmiyc başladı. Bu 
garip hadise birçoklannı tereddü· 
de sevketti. 

İngilız lirasının düşmesinin ve 
düşmiye mahkum olmasının se· 
bepieri şunlardır; 

1 - Vaşingtonda Fransız 
Başvekili ile Amerika Reisicüm• 
burunun mülakatlarından sonra 
İngiliz liras!, beynelmilel piyasa· 
lardaki hakim mevkiini kaybetmi~, 
liret gibi, mark gibi ilrind 
derecede paraların vaziyetine düş• 
müştür. Şimden sonra borsalarda 
fiatler frank ve dolar üzerinden 
tesbit edilecek İngiliz lirasının 
kıymeti bile bu paı·alara nisbetle 
taayyün edecektir. Şimden sonra 

lngiliz lirasınm tekrar bu hakim 
mevkie geçmesine imkan kalma· 
mıştır. 

2 - F ransu: ve Amerikan 
bankaları İngiliz bankas a 50 
mil on İngiliz liralık b"r redi 
açmışt . Bu kredinin vadesi bu 
hafta bitti. İngi iz bankawı bu bor-

cun 50 milyon İ ıgiliz frag m öde· 
mek istedi ve mütemadiyen piyasa"' 
dan .olar topldr. İngiliz ban' asının 
dolar toplaması, İngiliz lirasının 

tuna se ep o. 
3 - Buğday fi tleri in yük· 

seleceğini tahmi!l eden İngiliz 
buğday tüccarları mühim miktar• 
da buğday almıya ve bunun için 
de borsadan dclar toplamıya baş• 
!adılar. Bu hafta İngiliz lirasmın 
d~erek doların yükselmiye baş· 
lamasının sebebi budur. 

lthalô.t ve İhracatunız 
ihracat off isi, 193 ı senesinin 

ilk dokuz ayına ait bir istatistik 
neşretti. Bu istatistikte üç sene
den kısa bir zaman zarfında it• 
halatımızm yanyarıya indiği, ih· 
racatımızın ise yalnız % 20 nis• 
betinde azaldığı görülmektedir. 
Son dokuz aylık rakamlara ba· 
kınız: 1931·1930· 19'l9 senelerin
de ihracatımız: 

1929 100,488,260 
l 930 99, 765,380 
ı 931 82, 734,420 
Halbuki itlıalabmızdaki fark• 

lara bakınız: 
1929 222,475,740 
1930 105,808,020 
1931 101,740,800 

Bu rakamlar gösteriyor k~ 
geçen dokuz ay zarfında ibra• 
cahmız geçen senelere nisbetle 

az müteessir olmuş, buna mu'" 
kabil ithalatımız mBbim mikta,. 

da azalmıştır. Demek ki bütUll 
dünya iktısadl buhrana doğrıl 
giderken, biz bilAkis iktısad1 
tevazüne doğru yiirümiişüzdiit• 

Nitekim bu vaziyet günden gU'" 
ne tediye muvazenemizi dilzelt• 
mekten hali kalmamaktadır. 

Pamuk Fiati Yükselecek 
Bu sene dünya pamuk istilr' 

salatı nz olduğu için sene sonu~ 
doğru pamuk fiatlerinin artaca 
tahmin olunmaktadır. 



Haf tada İki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe .;--Cumartesi Gilnleri 
Çıkacak Spor Sayf alarımız1 

Okuyunuz ... 

s 
Şehir Stadyomu Nerede 

Yapılırsa Yapılsın .. 
Elverir Ki İçinde Spor Y apabileCek 

Şekilde Bir Saha Olsun 

Şehir sta<lgomıı için mimar Burhan Beyin yaptığı bir proje 
Aylardanberi sürüncemede ka- hnm yegane arzusu ohnalıdır. Stad-

]an şehir stadyumunun yapılması yumu işletmek cihetini de munha-
hakkmda evvelki gün Şehir Mec- sırnn sporculara terkeylemelidir. 
!isinde uzun bir münakaşa yapıldı. Belediyenin stadycm iş!etmesini 
Cevdet Kerim, Fazlı ve Mehmet başarabileceği çok şüphelidir. Av-
Ali Beylerin sözlerine bakılırsa İs- rupa belediyelerinin de yapamadı-
tanbul stadyumunun pek yakında ğı bu işi kulüplere veya doğrudan 
meydana çıkacağına hükmedilebi- doğruya te lqlat emrine bırakmak 
lir. Bu haber sporcu! n old ğu en hayırlı bir tedbir olur. 
gibi spor seyircilerini de ve daha Esaslı meselelerden bir diğeri, 
doğrusu bü ün şehir halkını da belki en mühimi stadyumun pla-
çok sevindırecektir. nıdır, demiştik. Stadyumun büyük-

Sporcul r mızın bu yüzden ede- lüğüne nazaran giriş, çıkış kapıla .. 
cckleri istifade bütün tahminlerin rmın adedi, sporumuzun bugünkü 
fevkindedir. ve yarınki halka nazaran da-

F akat isterdik ki stadyum Bey- hili tertibatı ve nihayet pist 
oğlu tarafında, halkın ve sporcu- meselesi baş!ı başına birer etüt 
ların kolaylıkla gelebileceği bir sahasıdır. Bu tarafları işten 
yerde olsun. Fakat yer için stad- anlı yan hir spor komisyonunda 
yuma daha aylarca başlanmıyacak- münakaşa etmek çok faydalı olur. 
sa binnisbe müsait olmıyan bir Herhalde semti hakkında bü-
mahalde yapılması geçikmesine yü~ .. itirazlar yapacak yaziyette 
müreccahtırit.I degılız. Fakat İç.inde spor yapıla-

Bugün şehirin ve gençliğin bilecek bir sahayı istemek spor-
stadyom ihtiyacı çok müstaceldir. cularm en tabii haklandır.J 

p o R 
Gazetemiz şiınden sonra perşemtie ve cumar• 

tul günleri olmak üzere haftada iki apor .ayfan 
neşredecektir. 

Perşembe günkü spor ııayfosında dünya apor 
hareketlerini, memleket ıpor hAdisel~rlnl 

okuyacakaınız. 

Cumarteal aayfaıında ı Cuma gUnkll maçlıınn 
tafailabnı bulacakııını~ 

Fener bahçe 
Mçğliip 

1 Almanlar Karlı Dağları 
• 

• 
ilan Edildi 

Dün futbol fiküstörü mucıl>in
ce F enerbahçenin Beşi)daşla kar
•lapnası lhımdı. Fenerliler Ka
dı.köydeki statlarının resmi kü-
şadı miinasebetile bir çay ziya
feti •ereceklerini bildirerek Be-

fiktq maçmm tehirini istemiş
lerdi. 

Fiküstürün baştan aşağı değil
se bile mühim bir kısmını değiş
tirecek olan böyle bir teklifi 

mıntaka kabul etmediğinden Be
fikta., kliihü sahaya çıktı. Ha
kem Arif B. Fenerbahçe gelme
diğinden Beşiktaş takımına se-

remoni icabatından o!an boş ka
leye merasimle şilt abldı. 

Dün Beşiktaşın hükmen gali
biyetile neticelenen vak'adan 

sonra F enerbaeçenin mıntaka ile 
arası açılmış buh.:nuyor. Lik 

maçlan hasılabmn taksimi yüzün
den çıkan birinci ihtilaftan sonra 

bu ikinci ihtilaf daha mühim bir 
şekilde ortaya çıkmış oluyor. 

Görünüşe nazaran bu ihtilaf 
ko'ay l olay halledilebilir bir ihli
laf d ~ ·ıd· eo ır. 

Be'i'ktaşlılar şampiyona maç
ları için eu mühim rakipleri olan 

F enerbahçeye karşı dün elde 
ettikleri hükmen galibiyeti terk
etmek istemi;eceklerdir. Fener· 
illerde oynamadıklan bir maçtan 
mağlüben çıkmıya razı olamıya

caklardll'. 

Beykoz - SUleymaniye 
Dün stadyomda Beykoz ve 

Siileymaııiye birinci takımlan lik ı 
maçlarını ~aptılar ve Beykoz 2-0 

galip geldi. 

Şehirlere indiriyorlar 
Berlindeki 

Dağları 
Sporpalasta İsviçre 
Taklit Edilecek 

Berlindex.i Sporpalas müsabakalarında böyle kızaklı 
takımlar garış yapacaklardır 

Pariste açılan spo- sarayında
ki buz patinajları ve s ir "sporlara 
karşı Berlind ki Spoı·palas idaresi 
de daha muaz m b:r progra la 
kış me\ simine başla n k isti r. 
Dünya ın en meşhur buz pati j-
cılarınm Parise bağlandıkları ı 
naznrı dikkate alan Alman 

Sporpalasta Siln'i karlı dağlar 
yaparak iski ve kızak eğlenceleri 
tertip etmek istiyorlar. Bun n 
için fsviçreli ve f.sveçii iski şam
piyonlarını bUyiik paralar muka
bilinde tutan Almanlar, şimdi 

yapacakları snn'i karlı dağların 
plin ve tertibatile meşguldürler. 

Kızak meraklıları, Sporpalasın 
iski müsabakaları başladığı tak-

dirde İsviçre dağlannın kızak 
eğlencelerine müthiş bir rekabet 

kapısı açılmış olacağını, çünkü 
her esin kap .. h sal nlarda daha 
rahat kıza kcyabileceğin; ve 
uzun s yahatle:-e i ıtiy ç h 
olma "n hu klş sporunn "hal· 
linde ya ı malc im• "nı h ola· 
ca v ı s • · eme te irler. 

Şampiyonlın 
Kahire, (Husu('i) - Lul~em• 

burg güreş miisabakalarmtl~ dün
ya birinciHğini kazana l Mısır 
gureşçileri buraya dönerken ba
yük bir ihtifafle karşıbndıfar. 

Kendilerine spor kulüpleri ve 
memleketin fi.yan ve eşrafı ta· 
rafından hergün ziyafetler verili

yor, nutuklar söyleniyor. Hulasa 
şampiyonlara karşı her tüıli\ il· 
ram gösterilyor. 

Her gelen ecnebi takımına 
karşı stadyom yoksuzluğu dolayı-
sile duyulan mahcubiyet, stadyum 
yeri hakkında uzun münakaşalarla 
Yakit kaybedecek haddi geçmiştir. 

---S d Samsunda 
Paristeki Spor arayın a Boksör At Yarışları 

Kadınlar Arasında ihtilaf Çıktı Bütün Balkan komşularımızın mU· 
kemmel ve müteaddit stadyumları 
mevcut iken yeri iyi ve ucuz ol-
sun deye zaman kaybetmek iınka
m kalmamıştır. 

Stadyumun yeri hakkında müş-
külpesentlikten. v~zgeçen sp?rcula
nn ehemnıiyetlı hır terneum11 stad-
yumun planıdır. içinde her sporu 
rahat ve muntazam yapabil~e~ 
bir stadyum istemek spor teşkil.~:. 

K:;;f;ii····r~-
Şampiyonu 

Her Se
ne muntazaman yapıl-. . .likl . 

makta olan ordu bırıncı . en 
müsabakaları bu sene de ı~a 
olundu. Bu müsabakalarda? ı_n
taç edilenlerini eyvelce biJdırmış· 
tik. Geçen gün Üsküdar sahasın-
da finale kalan Kuleli ve ~~: 
biye maçı da yapılarak asken .r 
rincilik müsabakalan tamamı e 
nihayetlenmiştir. Bu son k~ut"lsa: 
bak . b' · · iı esı a kesıf ır seyırcı 
huzurunda, çok güzel ve heyecanlı .. 
careyan etmiştir. 

Kuleli takımı Harbiyenin ya~ 
bğı bir sayıya mukabil iki sayı 
ile galip gelmiş ve askeri mek
tepler şampiyonluğunu bu sene de 
llluhafazaya muvaffak olmuştur. 

Pariste mil,oalar aarfedilerek 
yapılan spor sarayım görenler 
söyliye söyfiye bitiremiyorlar. Sa-
rayı yaptıran Amerikalmın ka

dınlar arasında boka birincilikleri 

tertip edeceğini evvelce haber 
vermiştik. Davet edilen kadın 
şaIDpiyoaların arasmda boks kai
deleri noktasından ihtilaf çıkmış

tır. Bu yüzden geri kalan 

kadınlar arasındaki boks turnuva-

yapahilmek üzere organiza-
sını . . fı k 
tör bütUo gayretını ur etme -

tedir. 
Kadın bokı ıampiyonlannın 

ikiye ayrılmasına, aralarında ya-

pılacak boksun erkekler gibi 
siperliksiz veya kadm boksu diye 
ayn bir boks şeklinde siperlik 
istimalile yapılması yüztinden çı• 
kaa ihtilaf aebep olmuştur. 

Bir kısım boksör kadınlar, 

erkeklerle kadınların müsavi hu· 
kuk iddia ettikleri bir zamanda 

sporu da müsavi şeraitte yapma· 
lan llzrm geldiğini ileri ıürmftş-

f!i 

lerdir. Diğerleri de yüz ve gc 
ğiislere siperlik takılmazsa ka-
dınlann boks yapmaları pek fena 
tesir bırakacağını ileri siirerek 
itiraz etmişlerdir. Bütün gayret-

lere rağmen iki taraf noktai 
nazarlarında israr ettiklerinden 
kadınlar şampiyonası şimdilik 
tehir edilmiştir. Maamafih bu 
şampiyonaya hazırlanan kadın 
boksörler idmanlarını bıramanuş
lardır. Dercettiğimiz resimlerde 
de kadınların toplu bir şekilde 1 

idman yaptıklarını görllyoruz. 

Samsun, (Hususi) - Geçen 
cuma günü yapılan at koşulan 

oldukça kalallalık bir seyirci küt
lesi tarafından seyredUdi ve mO
sabakalar güzel oldu. 

Beş yüz lira ikramiyeli ilk ko· 
şuda birinciliği Şaban Efendinin 
(Hara güzeli) isminde tayı kazanda. 

ikinci koşu (2.200) metre idi. 
Süleyman Efendinin ( NQno ) su 
birinci gelerek ( 400 ) Ura aldı. 

20CO metre üzerinde yapılan ü
çüncii mukavemet koşuswm Şa
ban Efendinin ( Balıkesir güzeli ) 
ismindeki ab kazandı. 

Dördüncü koşumm mesaiesi 
3000 metre idi. Manisalı Tevfik 
Beyin ( Sada ) sı birinci ge.lenk 
600 lira aldL 

Bu koşulardan sonra 3000 
metrelik bir çocuk ko"1S" yapd

dı ve- Şaban Efendinin ~ocuğu en 
bir yaşındaki küçük Mecitia bia
d :ği at birinci geldi. 

Atletizim heyeti de hummalı 

bir faaityet gö,,.termektedir. Son 
yaptlan müsab katarda 800 met
reae tütün fabrikasından Murat, 
bayrak yarışında da tütün fabri
kası takımı biri 1ci olduJar. 

Hamil 
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Bu mllnasebetle bir noktanın 
daha tavzih olunması icap eder. 
Hırafelere inanmak, yalnız Şarka 
munhasır bir zlf değildir. Yakın 
ıamanlara kadar Garp Alemi de 
efsanelerin esiri idi. Hlll da b.u 
esareti taşıyan Avrupa kafaaa 
Tardır. Fakat meselenin garip 
ciheti, Şarkla Garbın birçok hı· 
rafeleri müştereken muhafaza ve 
tenmiye etmesindedir. Bu, bete
rlyetin bazı emellerde, ihtirular
da tam bir iştirak taşıdığını gö .. 
terir. Misal olarak "Abuhayat,, 
efsanesini ele alalımı Malum ol· 

· duğu tizere Şarklılar nimet 

.içinde bir hayat çeşmeıl bulun• 
duğuna, Hızırla İlyasın o çeşm .. 
den ıu içtikleri için 6lllmden ma• 
ıun kaldıklarına inanırlardı. Şiir
lerinde abuhayat mazmunu teren• 
.nUm etmiyen Acem ve Tllrk ıa• 
rlrl yoktur. Bugün bile iyi bir ıu 
[içerken, yahut ferah Yerici bir 
1meırup alırken "Abuhayat" gibi 
r derlL Halbuki ayni efsane Garp· 
ıta da yaşamııtır. Fransızların 
!Fontalne de jouvence dedikleri 
muhayyel çeşme, Şarkın abu

! hayat akıtan mübarek pına• 
ırından başka bir ıey midir? ... 
}Danimarkab "Ojye,. namındaki 
muharririn beş altı yllz sene ev
.yel yazdığı Fransızca bir roman
da bu gençlik çeşmesi uzun uza· 
dıya tas ıir olunmuştur, bu tarife 
g~re mubarek pınar bir çöl için
dedir. Bir katresi her hastalığa 
1tf a verir. Yine bir katresi dok
eanlık ihtiyar erkeklere otuz ya• 
ıının güzelliğini ve acuze kadın· 

' lara bikir taraveti getirir!,, 
Şu izahtan anlaşılıyor ki Edirneli 

Eşbehlerin bızır efsanesine vücut 
·vermelerinde hiçbir fevkalAdelik 
veya gayritabiilik yoktur. Eski 
ôevirlerde bir ispanya kıralı me-
sela Pierre Philosophale (F elsefal 
taı) masalına nasıl inanıyorsa bi
&im kabadayılar da Hızır efsane
sine öylece inanıyorlardı. 

Yalnız, yazdığımız veçhile, 
Yeniçeri Baki, hırafeperverlikte 
biraz geriydi. Gerçi o da, bir 

!Hızırın mevcudiyetine kanidf. 
tF akat karşılarındaki cılız adamın 

Hızır olmasına imkAn veremiyor
du. Maamafih zihni teşevvllşten 
rhall değildt GiilsilmUn bahçede 
g6rdilğll dervişle karşılarında 

.oturan tabım ayni adam olduğu
.nu ıöylemeıi, bu dürüst düşUn· 
celi kabadayıya da bir tereddllt 
Yeriyordu. 

Kabadayılar meclisi işte bu 
tç karıııklığı ile dalgalanıp gi
derken Sipahi Ahmet, biribirinl 
111Uteakıp llç dolu kadeh içti, 
btıtUnl zeklsmı toplayarak vaziyeti 
f6yle bir gözden geçirdi, ıu 
yeya bu düşüncelerle vakit zayi 
etmektense derviş iıe temas ça• 
releri aramayı muvafık gördü, 
uıta Bobora seslendi, evvelce de 
Japtığı gibi bir tabak meze 
ayırdı: 

- Al, dedi, bunu Dede Ef. 

Şddol, devl'd işlerini sana verdil•r. HünluJr taf rıuı 
ismine uggun olacak 

ye götUr. Hepimiz ayağının türa· 
bıyız, ellerini öperiz, hayır dua
ıını dileriz. 

Ve sesini yavaflatarak ilave 
etti: 

- Akıını başına al çıfıt, küs
tahlık etme. Musanın huzuruna 
çıkar gibi edepli ol, öyle yilrt\ ! 

Koca bir testiyi devirmit olan 
dervif, gönderilen mezeyi de bir 
çırpıda ailip ıllpürdü, elinin tersile 
ağzıni aildi ve bir nebze düşün
dükten aonra ayağa kalktı, kaba
dayıların ıofraıına geldi. 

Alb babayiğititin bu geliş 

ÜHrine göıterdikleri telaşı tarife 
lllzum görmllyoruz, Onlar, ıu ça· 
kırkeyf f demlerinde yani arma 
hllnkAr gelse bu telişı g6ıter
mezlerdf. Belki kötll köttı güler
ler, teklif ve tekellüfe lnıum 
ıörmeden "gel, otur f ,, Derlerdi. 
Fakat dervişin geliıi, gökten 
nur inlyormuı veya yerden güneş 
doğuyormuı gibi onları sersem
leıtirdi, dilsi:ı:leştirdl. Ayağa kalk
mak istiyorlardı, beceremiyorlar• 
dı, bir ıeyler s<Sylcmek iıtiyor· 
lardı, muktedir olamıyorlardı. 

Yino Yeniçeri Baki, arkadaş

larmdan evvel kendini topladı, 
diline sahip oldu: 

- Buyurun erenler, dedi, 
hoı geldin, safa geldin ! 

Derviş ona değil, Sipahi Ah
mede bakarak cevap verdi : 

- Kimıe ile ihtilatımız yok
tur, mecliılerde oturmaktan mem
nuuı ! 

Ve kollarını kırçıl kılları gö
rünen yarı çıplak göğsüne kavuı
turdu: 

- Yarın, dedi, Edirneden 
gideriz. Birkaç gUndUr ılzinle 
tanıştık. Dille değil gönülle gö
rUştrık, nimetlnizi yedik. Şimdi 
mUkAfat lbımgeldi. Her biriniz 
bir murat talep edin, Allahın 
ihsan kap111 açıktır, istediğinize 
nail olursunuz. 

O, her istediğin[ yapmak ve 
her istenileni vermek kudretine 
bir ıehinıah gibi konuşuyordu. 
Sesinde inandırıcı bir eda, 
tavrında dlltündürücU bir ciddi
ye vardı. Elini şöyle uzatsa ba
ıineler avuçlıyacak, parmağile 
minimini bir işaret verse orada 
ıaraylar, klşanel~r peyda oluve
recekmiş gibi davranıyordu. Ye· 
niçeri Baki, yırtık bir hırka ve 
çıplak bir vUcut üstünde tecelli 
eden bu muazzam nümayiıkirlı· 
ğa, bu havai azamete karıı da· 

yanamadı, gülllmsedi. Fakat Si· 
pahi Ahmet, Allahın vekilile, 
hazinedarile g&rUşUyormut gibi 
mutekit bir vaziyet aldı, derin bir 
hlirmet ve derin bir samimiyetle 
boyun kırdı: 

- Hay hay Sultanam, dedi, 
emir senin. lstiyelim. 

Ve Zubde Beye döndD: 
- içimizde en genç ıensin. 

ilkin sen dile 1 
O bir müddet dUşündü. Kuv

vetli ve cllr' etli bir delikanlı ol
duğu için sıhhat istemek aklma 
gelmedi, eceli gelmiyenlerln çar
mıha gerilseler ö]miyeceklerine 
imanı vardı, bu sebeple de uzun 
ömllr istemedi, gönill iflerinde 
kolaylık ve bolluk dilemeyi hatı· 
nna getirmedi, para istemekten 
çekindi. O dakikada emelsiz 
bir yürek gibi bomboş kalan ka
fasını zorladı, zorlad ı , birşey bu
lup istiyemedi. Malbuki derviı 
bekliyordu ve biltlln kabadayılar, 
gözlerini kendisinin ağıma dik· 
mişler~i. 

(Arkuı var) ............... _.. ....... __. ........................ _ 
C Günün Takvimi 1 

BUGÜN - 7 teşrinisani 931, 

Cumartesi, Rumi 25 teşrinievel 1347, 

25 Cema:ı:iyelahir 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 6,38 Batışı 

17. 
NAMAZ VAKiTLERi - Sa-

bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,42, 

akşam 17, yatsı 18,34. 
ALKAZAR - Maııuell 
ALEMDAR - Atk ve par• 
ARTİSTlK - Balo 
A S R f - Kanlı puıu 
EKL E ıt 

EL HAMRA 

ITU V AL 
- Milyon peılad• 

- Viya na 4fıkları 

P'ERAH - Kon1er, varyete 

GLORY A - BHkın 

KEMAI. B, - Kadın pıırmaJı 
MAJIK - Bar kızı 
MELEK - Milyon p e~lnd• 

MILt.1 - Kurt ıarlu .. 
OPERA - Plb 

$1K - Çala-ın macera 
UıkUdar HALE - CengizEvlatlan 
DARÜLbEDA YI - Kalbin aeıl 
~~--~~~~~--:-~~ ...... ----

Gaip Çocuk 
Ediroeden Qç glln evvel gelen 

8 yaşında ıiyah pantalon ve kır· 
mızı fanilih, kestane renginde 
ıaç ve gözleri bulunan lzak SO· 
rUyan ismindeki çocuk Sirkecide 
Demirkapı arkasında 7 No. ev 
önünde oynarken kaybolmuıtur. 
G<Sren ve bilenlerin mezkur ha· 
nede Beria Mağrisoya haber 
verildiğinde memnun edilecektir. 

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim •.• 

HAŞIM EFENDi: (Fotoğrafı
nın dercini istemiyor) Sokulgan 
ve alaycıdır. Teklif ve meraıime 
riayet etmez, tanıdığı ve tanıma· 
dığı kimselere olgun bir lAUball• 
likle hulul eder ve ahbaplığını 
Jıa\anır. Mecliılerde ihmal edil
mez. Etrafına nıte aaçmasını 
bUfr. .. 

HiKMET BEY : Mtıdekklk ve 
- i h t iyatkArdır. 

r'"'""....,....-----,.,,,,..,,..,~--

Herkese açıl-
maz, çabuk 
ahbap olmu, 
tarlatan laktan 
hotlanmas, 
sessizliği ter
cih eder. Fay· 
dasıs meşga-

lelerden müç
teniptlr. Mih· 

net ve meıakkate tahammtıl et• 
meıini bilir. Rahatine fazla dtlf
kUn değildir. .. 

SAFFET HANIM ı (F otoğra· 
fınan dercini iıtemiyor) Girgin 
ve beceriklidir. iyi konuımuını 
bilir. Ev itlerinden ziyade erkek
ler gibi harici vazifeden zevk 
alır. Tok sözlOdür. Methll tak· 
dirden hoşlanır. Teıvika kapılır. 

• 
ALI BEDRi EFENDi: (Fo-

toğrafının dercini fıtemlyor ) 
Ameli iılerde girgin ve iıgUzar· 
dır. GtirUltUlO konuşur, münaka
ta ile anlatamadığı zaman itl 
yumrukla mücadele .. fbasma in
tikal ettirir. Söztı tok ve glSıil 

pektir. 

H. S. M. Hanım : (Fotoğrafı· 
nın dercini istemiyor) Hassas ve 
içlidir. Küçük bir ıeyl bUyUltllr, 
tesir altında kalır, teşvika kapı· 
lır. Daima dertleşmek ibtiyucını 

duymaktadır. 

* NAiL BEY : Atılgan ve kıı-

. 
1..., ' ... 

aevdi· 

men aculdür. ı 

SözllnU eıir· 
gemez. Riya, 
tabasbus ve 
ıarlatanlık ya· 
pamaı, hürri
yet ve istik· 
liline f a s l a 
ehemmiyet ve-
rir, tahakkft
me tahammnl 

' ini de ihmal etmez. 
lf 

. .FENDi: Zeki ve 
iıgllzardır. iyi 
ıeylerl dinle
mek, öğren

mek ve taklit 
etmek iıtida· 
dındadır. Hnı

nO muamele· 
den takdir ve 
t eve c c Uhten 

fazla haz du· 
yar. Kendini 

ve sokulmasını bilir. .. 
CEMAL BEYı 
" Fotoğrafı dercedllmlyuelı.tlr 1, 

Neşeli ve şakacıdır. Muamelatın
da uyıallığa temaylU eder, mllş
külpeıent olmaktan hazetmcz, in
zivadan ziyade hep bir arada bu· 
lunmaktan sohbetten ve samimi
yetten hazeder, muhitini men· 
faatlerinden istifade ettirmek iı· 
ter, kadın mevzularını ihmal etmez. 

RUHi SERVET BEY: Şen, 
· t•~acı ve ko

rucu ve tıınctı 

çabuk ııkılır. 

• 

•uı kandır. Ar· 
kadatlıl'ı ııkı· 
cı d e 1 il d i r. 
Gamlı ve ke· 
derli feyler
den uzak bu· 
lunmak ister, 
m e n f aatlerinl 
yalnız nefsine 

_ basretmeı, yo

meıgalelerden 

' OSMAN BEY ı Neşeli •• 

,,... . 

alaycıdır. S~z· 
leri b a t m as, 
çabuk konu• 
ıur. İtlerinde 
acul olur. Ra• 
batını, boğa• 
ZIDI ıever. 

Hiddeti ıellp 
ıeçer, olur ol• 

mu ıe:r• al• 
dırmaL 

ilMIR, H. Ş. BEY ı Hayalt 
mevzularla faz• 
la meıaııJ olur, 
maceraJI ca• 
zlp bulur, t6h· 
ret ve alAyiı· 
ten hueder. 
Sinemaya ve 
heyecan veren 
b.ldiaelere la
kayt kalmaz. 
Kendine ehem-

' miyet verilmeıinl ııter. 

~ 

Y. SAHiR BEY ı Mlldekkik· 
tir, he r k e ı e 
itimadını ibzal 
etmez, yalnız· 
lığı ve sadeli· 
ği tercih eder. 
H O r r i y etine 
fazla düıkUn· 
dllr. Kendini 
ihmal edebilir, 
fakat eıya ve 
mana:ur nur 

rindeki lnttzam -ve heyecandan 
ıavk alır. 

ŞEKIP BE' ,sas ve alın· 
gandır. Sokul· 
ıan olmak ve 
firglnlik gös• 
termek iater, 
mnıknlit kar• 
f 111 D d a fili 
mlicadelede 
bulunmu da· 
ha ıiyade an• 
lqmak taraf• 
tandır. Mua• 

melltın dı:1 

Tehi, 

eder. 

bıtırıınulık 181terir. 
e meı'ullyetten lctinap 

TAHLiL KUPONU 
Tahlil kupoa11 

numara11, 

laml, mealelr 
ıa,.'ntl? 

8 
veya 

liangl ıu:ıllero ce~ap 

almak isliyor ? 

Fotoğrafı htlıar ede· 
cek r:ı l ? 



SON POSTA 

" 
Abdülhamit Gazetelerde "Divanı Ali,, 
Teşekkül Ettiğini Merakla Okumuştu 

Sayfa 9 

1 ŞAB~- YIDIZI 
Yııdızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

Holivuttan Nasıl Kaçtım ••• 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Yazan: Selma Z. 
mı da, nasıl yüksek bir takdir
le karşılıyacaklardı. 

Soruyordu: Bu Divan Kimleri İtham Edec~k .. !\caba? ' 

( Lida Borelli ) ve ( Pinaman.
kelli ) nin sabhar rollerile açılan 
gözlerim, san' at semasinda her 
gün yeni yeni parhyan yıldızlann 
şaşaalarile kamaşmıya başladığı 
zaman, ben de yavaş yavc1ş, isti· 
dadımı yokluyor ve onların aan'
at nurundan feyız almıya çalışı
yordum. Her sinema dönüşünde 
odama kapamyor ve gördüklerimi 
taklide uğraşıyordum. 

Kalbim çarpa çarpa kapıyı 
vurdum. lçerden ıet veril• 
miye vakıt kalmadan bir ktıçlllı 
çocuk kapıyı açta. Hiç düşün• 
meden içeri girdim. Odada. 
zannederim, Oç dört genç vardı. Yazan: ZİYA ŞAKIR 

1-Jer hakkı mahja~dıv 

-133-
Abdlilhamit durdu. Ses) titri· 

yordu. Ve sonra, yine birdenbire 
söze başladı: 

- Beni, matbuata hürriyet 
•ermemekle itham ediyorlar. 
Pekli!.. Bugün ga:ıetede gör· 
düm. Memleketin asayişini ihlAl 
edecek makalAt yazan gazeteleri 
kapatmak için bir (Maddei ka
nuniye) yapmışlar. Fakat, benim 
hakkımda yalan yanlış yapılan 

1eylere, hiç ses çıkarmıyorlar. 
Demek ki, ( fcrayi hükümet ) 
edenler, yalnız kendilerini düşü
nüyorlar. ftte, vaktile ben de 
bunu yapmıttım. BugUnkn ( Mad
dei kanuniye) ye bakılırsa, de-
~ek ki bunu yapmak lazımmış, 
demek ki buna ihtiyaç varmış ••• 
Meşrutiyetin iliinından ıonra ga
zetelerin aldığı ıekli habrlarsınız 
değil mi? .• 

Abdülhamidin bu heyecanlı 
sözlerini ve fikirlerini sonuna ka
dar sükunetle dinledik. 

Eğer onunla münakaşa etmek 
hakkına malik olsaydım, ben de 
ıu ıuali sorardım: 

- Evet .. Senin otuz Oç sene, 
ne yapıp yaparak muhafaza ettik
lerini, biz beş senede verdik. Fa
kat buna amil olan esbap nedir? 
Bizim idaresizliğimiz... beceriksiz .. 
liğim.iz mi, yoksa, maziden bize 
devrolunan, idare ve siyasi, hatta 
ahlaki seyyiat mı? .. Bunun da ceva
bını ver bakalım şevketmeap!... 

Derdim. 
14 T •trlnlaani 

Abdülhamit; bugUn gazete
lerde ( Divanı Ali) teşekkül ctti
lini görmilş... Bu da, bugüniln 
(Sermayei makal) 1 oldu. Diyor ki: 

- Milşilr Osman Paşa (Divanı 
Ali Reisi) olmuş... Bu ( Divanı 
Ali) acaba kimi itham edecek .. 
Yüzbaşıları, mUlazimleri mi ? ... 
Osman Paşayı bilirim. Bir zaman
lar (Y anya) vali ve kumandanıydı. 
Galiba, Yanyalıları biraz sıkışbr
mış. Osman Paşa hakkında bir~ 
takım isnadatta bulunarak sada-
rete tik4yet etmişler. O zaman 
aadarette Y anyalı Ferit Pş. bu
'.lunuyordu. Ferit Pş. da tabii hem· 
ıerilerini memnun etmek istiyordu. 
Bir uygunsuzluğa meydan verme-

k • . Osman Paşayı Manasbra me ıçın . 
1 

.. 
naklettim. Müstekim ye ~ş erını 
iyi idare etmesini bilen hır as-

'b' b' de MüşUr kerdir .• Bunun gı ı ır il 
Zeki Paşa vardı. O da, Dö~dA n· 
en ordu milşUrü idi. Şark vılayet· 
lerinin hemen bUtüo umurunu 0 

· ··zar idare ederdi. Zeki ve ışgu 
bir askerdi. Biltün aşiret alayla· 
rını, o teşkil etti. 

Zeki Paşa, evvelce Trablus· 
iarpte de bulunmuş, orada da 
yerlilerden askeri kuvvetler teş
kil etmişti. Lakin ondan sonra 
r~lenler ; o teşkilatı boza ~oza ; 
hıç hükmüne indirdiler, Eger 0 

teşkilit kalsaydı, İtalyanlariD iş· 

Büyük havuzun kenarında safi mermerden yapılmış 
Sertlap köşkü 

gali esnasmda mlihim bir müda- ıundan bundan konutmıya baş-
faa kuvveti olurdu. ladık. 

.,,. 
(Trablusgarp) taki (Hamidiye) 

alayları baki kalsaydı, İtalyan
ların işgali esnasında bir marifet 
gösterebilirler midi?.. Bunu bil
miyorum. Fakat; Kürtlerle mes
kun vilayetlerde ve bahusus 
Urfa, Diyarbekir ve havalisinde: 
teşekkül eden ( Hamidiye alay-

. ları ) nın bir eşkıya çetesi ) 
oldğundan acaba Abdülhamidin 
haberi yok mu? .. 1 

15 Tep-lniaanl 

Biz, Doktor Abf Beyle görl\
türken, Abdülhamit salona girdi. 
Elinde, bir (Tasviri Efkar) gazetesi 
tutuyordu. Halinde ve tavrında, 
bariz bir asabiyet alameti vardı. 
SelAmlarımıza mukabele ettikten 
ıonra, ga.ıeteyl Atıf Beye doğru 
sallıyarak : 

- Bırkmız Doktor Bey .• Bu
gün de benim için ne yazıyorlar .. 
Güya, bende asabi bir hastalık 
varmış.. Arasıra sar'a nöbetleri 

' bayılmalar gelirmiş. Gizlice yaptırdı-
ğım hususi bir merhemi bileklerime 
sürerek beni ayıltırlarmış... Allah 
aşkına siz söyleyiniz, Doktor Bey 
senelerdenberi doktorumusunuz. 
Gece gündüz bana bakıyorsunuz. 
Hiç böyle bir şey gördünllz mü?. 
Bunları nereden buluyorlar •• nasıl 
uyduruyorlar? Bilmem ki ... 
. _Diyor ve gazeteyi tutan eli 
titrıyordu. 

Doktor, mllnasip bir lisanla 
mukabele etti. Ve, böyle ehem
miyetsiz şeylerden müteessir ol
mamasını söyledi. 

Abdiilhamit; bir iki günden
beri hafif bir diyare ggeçirdiğin
den bunu merak ediyordu. Malüm 
ya, tek tük kolera vak' ası var .. 
Doktor, muayene etti. Tekrar 
bir kabız ilacı verdi. Bu işler 
bittikten sonra, cıgaraları yaktık; 

Bahis, evvela ( Mıs1r ) mesele
sinden açıldı : 

- Mısır meselesinde, ben bir 
fenalık yapmadım ki... İşte bu
g~n de Mısır yine Devleti aliyye· 
nın (tahtı hfikümranisinde) bulu-
!1u~or. (Hıdiv) i; Devleti aliyye 
mtıhap ediyor. 

Diye söze başladıktan sonra 
sözll memleketin idaresine intikal 
ettirdi: ve şöylece devam etti: 

- Bana, müstebit diyorlar. 
Haşa... Ben ancak nasihat He 
yola gelmiyenleri, memlekete fe
nalık edenleri azlederdim. KAmil 
Paşayı azlettiğim gibi ... Filhakika 
bazılarını da menfalara yollardım. 
Kamil Paşa ile Sait Paşa; bana 
çok şeyler yaptılar. 

Sonra da kurnaz davranarak 
hiç bir şeyde mes'uJiyeti üzerlerine 
almadılar. Sadrazamlarımın içinde 
Manastırlı Halil Rıfat Paşadan 
çok memnundum. Akıllı, idareli, 
kltip bir zatti. Beni hiçbir za
man, hiç bir mes• elede tel4şa dü
şürmedi. Hatta, hazan mühim ve 
müşkül ıneseleler olurdu. Halil 
Rıfat Paşa; mütevazı (bir tavır 
alır. 

-inşallah, himmetinizle çare-
sini buluruz· Merak buyurmayınız. 
Der ve ortalığı telaşa vermezdi. 
Ve.. dediği gibi, o meseleyi de 
hüsnüsuretle hallederdi. Allah rah
met etsin.. Çok afif, çok müste
kim bir sadrazamdı. 

(Arlı: .. var) 
~--

Galatasaray Lisesinde ----
- Matbuat Sergisini 

ziyaret ediniz -Bu gün 14 • 19 arasında açıktır. 
Duhuliye yoktur. 

Türk gazeteciliği 
bir tane edininiz. 

1 Sayısı mahduttur. 
l Fiab 

kitabından 

_ı 
J Liradır. 

Sultanhamamıııda Yerli Mallar Pazarı Karşı::ıında 

SADIKİYE HANINDA 
Bir ailenin hukuki 

ve mali bölün işle
deruhde eder • 1 Birinci NOTER 

Bu uğraşış yavaş yavaş, bir 
alışkanlık oluyor.. Hiç farkına 
varmadan mektepte de arti!ltik 
pozlar alıyor.. ve gittikçe nazarı 
dikkate çarpıyordum. Artık, mek
tepte de herkes bana (artist) 
diye hitap ediyordu. 

insana kırk gün deli derlerse 
hakikaten deli olur mu bilmem? 
Fakat, bana hergün (artist) de
meleri, ruhumdan doğan bu bü
yük aşkı besledi, büyüttü ve bii
tün benliğime maletti. Zam ın 
biru daha geçti. 

• 
Kafam, düşlindtiklerimi tesbit 

edecek kadar büyümüştü. Düşün
celerimi şöylece topladım ve bir 
program yaptım. 

1 - Ben, artist olacağım. 

il - Artist olmak için her 
kapıya baş vuracağım. 

ili - Meşhur bir artist olun
cıya kadar her fedakarlığa kat
lanacağım. 

Bu programı, ne zaman yap· 
tım biliyor musun baba? Tam 
bir serıe evvel. .. 

Bu programı, mektep ders
lerime de teşmil ettim. Takip 
edeceğim yolda bana faidesi ola· 
mıyacak dersleri bir tarafa bırak
tım. Bütün kuvvetimle tahrir ve 
lisan derslerine sarıldım. Bir ta
raftan, İngilizceıne kuvvet verir
ken, diğer taraftan da, Babil ku· 
lesine benziyen mektebimizde; 
Fransızca, İtalyanca, Almanca, 
hatta lspanyolca konuşan arka
daşlarla bu lisanlardaki pratiğimi 
arbrdım. 

Ve .. ayni zamanda, (Ateşten 
Gömlek) , ( Nur Baba) gibi ls
tanbulda yapılan filmlerin hangi 
mileısese tarafından yapıldığını 
araşbrmıya başladım. 

Nihayet, öğrendim. Bunlan 
yapan müessese, maalesef inhilal 
etmişti. Fakat azimku müessis
leri, bütün bütün sinema haya
tmdan çekilmiyerek işlerini başka 
bir şube üzerinde yüriltmiye çalı
şıyorlardı. Benim için, ilk çalına
cak kapı, burası olmak lbımge
liyordu. Uzun uzun düşünerek 
karar verdikten sonra nihayet 
bir gün, şiddetli bir başağrısı 
bahane ederek öğle üstn mek
tepten izin aldım. 

Kalbim, aşk ve ilmitle dolo ol
duğu halde Sirkecide köşe ba
şındaki o büyük banın merdi
venlerini çıkmıya başladım. İkin
ci kat merdiveninin karşısındaki 
oda kapısı, benim en büyilk 
ümit kapımdı. Bu kapıdan ata
cağım ilk adım, beni san'at se
masına yükseltecek olan merdi
venin ilk basamağına konulmuş 
olacakb. Bu kapı açılır açılmaz, 
karşıma çıkacak adamlar, şllp
hesiz san'at v~ bayatı bütün 
inceliklerile tanıyan adamlardı. 
Ve kimbilir, benim san'at aşkı· 

Bütün Dazal"lar ilzerime çevril· 
mişti. Birdenbire sarsılır gibi 
oldum. Olur olmaz şeyden sı
kılmak hiç a~eüm olmağı halde; 
• , Cezmı Beyle görüşmek 
ıstıyorum. 

Sözlerini, dilim dolqarak 
a8yledim. Gözlü.kili bir Bey ha
fifçe eğilerek : 

- Buyurunuz küçük Hanım. 
Dedi. Bu, ( küçük Hanım ) 

tevsıfi, bilmem tizerimde nasıl 
bir tesir yaptı 7 Bütün azmimin, 
bütün irademin, bütün metanet 
ve pervasızlığımın bir anda beni 
bırakıverdiklerini zannettim. La
kırdıya nereden başJıyacaktım ? 
Fikrimi ne ıuretle izah edecek
tim? 

Etrafımda, anut bir tecessüsle 
bana çevrilen gözlerden başka -
beyaz gözlüklerinin içinde biraı 
daha büyüyen gözbebeklerile -
bana bakan Cezmi Beyin karşı
sı.oda, sıkılgan, beceriksiz, sünepe · 
hır kız oluvermiştim. 

Cezmi Beyin nazarları, derin 
bir Israrla henden cevap bekli· 
yordu. Daha fazla durmak ve 
düşünmek gülünç oluyordu. Bo
ğazımdan dUğümlene düğümlene 
çıkan bir sesle: 

- Bir şey hakkında.. Biraz 
görüşmek istiyordum. 

Diyebildim. 
Ben, vaziyetimle huauıf gCS.. 

rüşıuek istediğimi ima edorken, 
etrafımdaki nazarlann sinsi bir 
mana ile gWdüklerini hi11ediyor
dum. 

(Arkaıı var) 
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Ona Göre, Ortada 
Bir Görünmez 

Adam Yoktu 
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- ~vi mi?.. Ha evet yakınlar

da... Birkaç gündür burada yok
tu, fakat avdet etmiştir zanne
derim.,, 

Telefonu açtı ve bir mOddet 
konuştuktan aonra Veyte döne
rek il ve etti: 

- Geliyor. 
Müdür gelinciye kadar bir ıer 

konu_şmadılar. Müdür girerken 
Karton beraberlerinde i'eleo iki 
polisin dışarıda, kapı önünde 
beklediklerini gördO. MUdnriin 
dalma gliler yüzünde asabi lımi
zazlar görülüyordu. 

Veyfin Beyanatı 
- Bu da nesi? Dedi. Bir nevi 

fethimeyt mi? Dün akşamki olan 
biteni haber aldım Veyt. Haydu-

lun, sizin ve profesörün avucunuzdan 
sıvışmasına pek yazık olmUf. Ma· 
amafib işin böyle hitam buluşu 
belki de daha hayırlıdır.,, 

Veyt sükünetle cevap verdi: 
- Fak at iş henm hitam bu\. 

madı ki!., 
Hepsi de hayretle Veytin yü-

züne bakakaldılar. Müdür: 
- Yani, ne demek._ 
Deyebildi. Veyt sözllntl kesti: 
- Yani, dedi, nihayet görün-

mez haydudun kim olduğunu ve 
nerede butunduğunu öğrendim.,. 

MüdürUn, hayretten dili tu
tulmuş gibi idi. Fak at profesör 
Grantam Veytin kolunu tuttu. 

- Doğru mu şöylllyorsun 
Veyt? Dedi. Onu hakikaten bul
d n mu? 

Veyt yine kemali atı~netle 
cevap verdi: 

- Evet. Buldum. Dedi ve 
her Uçünün de taşkın nazarları 
alhnda devam etti: 

- Hatırlıyor musunz Profe
sör? Siz bana bl5yle iılcrde, 
birer birer delail toplıyarak ca
niyi ele ıeçirmek usulünün nafile 
olduğunu söylemiştiniz. Belki de 
bunda haklı idiniz. Fakat ben 
yine o eski polis usulünU takip 
et tün. 

Ve diğer birtakım deWl 
arasında üç mfthim delil buldum 
ki bunların sayesinde göze gö
rünmiyen adam hakkında öğten
mek istediğim her~eyi öğrendim. 
Eğer bu üç delile diln vlkıf 
olmuı olsaydım zavallı IGngıtonun 
hayatını da kurtarabilirdim. Fakat 
o zaman vakıf değildim. Şimdi 
ise meseleyi tamamen biliyorum. 

Profesör: 
- Bu üç delil ne ? Diye 

aordu. Müdür Elzvors hail fq
km şaşkın bakıyordu. Karton 
ileriye doğru eğilmiş merakla 
di11Hyordu. 

- Birincisi: Geçen giln 
Grcyden bahsederken mildür 
Elzvorsun söyldiği bir miltalea 
idi. Yani Profes<Sr Grantam 
He Greyin taharriyah fenniye 
işlerinde parasızlıktan müıknlAt 

' 
ıl 

çekmekte oldukları ve şehrin 
zevki sefa uğrunda sarfettiği pa
ranın bir kısmının bu işe tahsisi
nin daha faydalı olacağı fikri idi.,, 

Hepsi de su'luyordu. Müdürün 
yilzU kıpkırmızı kesilmişti. 

- " İkincisine gelince, hepi
nizin de pek iyi anlıyamıyacağı 
ve benim de dün akşama kadar 
tamamen bihaber bulunduğum 
bir keyfiyettir. Yani tormalin 
kristallerinin ziyanın tahtı tesirin
de gösterdikleri garip hassaları." 

Karton ile müdtır hail alık 
alık bakınıyorlardı. Fakat profe· 
sörün birdenbire parlayan gözleri 
onun anladığım ima ediyordu. 
V eyt devam ediyordu : 

- Yine dün akşam öğren
diğim ve diğerlerine nisbeten daha 
ehemmiyetsiz olan üçüncü bir 
keyfiyet te. Banka Muhasibi Mister 
Harkensin birkaç. hafta evvel bir 
Borsa simsarı ile olan hesabıdır.,, 

Veyt sustu. Karton meseleyi 
henU:ı kanıyamndığından, pşkın 
şaşkın bakmaktan başka bir ~ey 
yapamıyordu. Müdür bir sUrü 
sual sormak üzere idi. Fakat 
profesörün sesi buna mani oldu. 
Profesör Grantam yerinden kalk· 
mı; ve onlara arkasını dönerek 
pencereye doğru ilerlemişti. Omuz 
ba~mdan konuşuyordu. 

- Zannederim ki, işi kat'ileş
tirmek üzere dördüncü delili de 
size ben verebilirim Veyt dedi. 
Sağ kolu yukanya doğru bfiküldü. 

V eyt derhal yerinden sıçradı; 
fakat geç kalmıştı. Profesörü 
tutup ta çevireceği vakit, Gran
tam zaten yıkılmakta idi. Dudak· 
ları el'an kımıldanıyor, üzerinde 
asid prüsik parçaları görünüyardu. 
Ortalığa hafif bir şeftali kokWlu 
yayılmışti. Veyt Grantamı yere 
uzatbğı vakit o ölmüştü bilel 
Polis memuru elinin tersile al
nındaki teri silerek ayağa kalktı. 
Sık sık nefes alıyordu. 

- Evet böyle olacağından 
korkmuştum dedi. Korkmıqtum 
amma ne yalan söyleyim, bana 
kalırsa bu işten kurtulmak için 
bundan iyi çare bulamazdım. ,, 

Karton ile müdür hareketsiz 
duruyorlardı. Vak'anm garabetini 
ve ani cereyanı onları tamamile 
şaşırtmışb. Nihayet Karton ken
dini biraz toplayarak titrek bir 
5esle sordu : 

- Demek ki görünmez adam 
profes!Sr Grantamdi ha? 

Veyt Kartona döndü: 
- Azizim Karton, dedi. Hiç 

bir zaman görünmez adam yok-

tu kir " 
(Arkuı nr) 
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Bu Sütunda Her gün 
1 
1 

1 

1 

• 

1 
Sinemadan çıkan Halide H. la 

annesi otomobillerini hekliyorlar-
1 dı. İkisi de gözlerini orada du-

l
. ran bir serseriden ayıramıyor

, lardı. Elektrik ışıkları bu adamın 
elbisesini bir kat daha berbat 
&ösleriyordu: Çamurlu. ökçeleri 
eğrilmiş kunduralar , yamalı pan
talon, yırtık hır ceket, yağlar 

içinde, yağmurdan rengini kay
betmiş bir şapka. 

Halid serserinin yüzilne ba
kınca hayret ctmeb.."'ten kendini 
al madı. Hakikaten, böyle berbat 
bir kıyafetin albnda saçJ n kesil-, 
miş, yüzü tıraş olmuş, kaş1 gözil 
güzelce, kibarlık hissi veren bu 
sima, garip bir şeydi. 

Annesine !ormadan, Halide 
çant:ısında:n bir lir çıkararak 
serseriye vermek istedi. 

- Teşekkür ederim küçük 
hanım! Kalbiniz çok iyi; fakat 
kabul edemem: 

Diyerek, serseri şapkasını çı
kardı, nazikane bir selam verdi 
ve altın tabakasından bir cıgara 
yakti. 

Otomobilde Halidenin annesi 
boyuna söyleniyordu. Kııma olur 
olmaz adamlara, babWJus böyle 
serserilere sadaka vermek doğru 
olmadığını ihtar ediyordu. Belki 
de altın tabakayı bu serseri çal-
mıştı. 

Bu sözler Halideyl tatmin 
etmiyordu. 

Serseri kıyafetinde gizlenmİf 
bir Prens, yahut zengin olmasını 

arzu ediyordu. 

* Birgün Halide kendi kullandı· 
ğı otomobille Bebek bahçesine 
gidiyordu. Sonbaharin güneşli 

sabahları bu gibi gezintilere pek 
müsaitti. 

Tam Amavutköyünün akıntı 
burnundaki dönüm yerinde, kar
şıdan muhteşem kırmızı bir oto
mobil Halidenin yolunu kesti. 
Halide mahirane bir manevra 
yaparak müsademeden otomobi· 
lini kurtardL Hiddetle otomobi· 
lin şoför yerinde oturan adama 
ihtarda bulunmak istiyordu. 

Kırmızı otomobilin sahibi ye
rinden derhal inerek Halidenln 
yanma geldi: 

- Af buyurun efendim, bel· 
ki sizi korkuttum... Fakat bu sa
bah biraz spor yapmak istemiş
tim ... 

Halide birkaç iÜn evvel sine
manın önünde gördüğtı 11erıeriyl 

taruınıştı ve hayreti bilsbntün arttı. 
Hayali, bir hakikat mı oluyordu. 

· Annesinin yanında olmaması 

HaliJenin cesaretini arttırmışb. 

Meraktan kurtulmak için serseri 
ile konuşm k istedi. 

- Canım bu kıyafet le ne? 
Siz ne hiçim insansınıı?.. diye 
sordu. 

Serseri gülümsiycrek: 
- Siz de başkala.l"l gibi hayret 

ediyorsunuz. Fakat ne çare bu 
bir vasiyetnamenin tatbikı icabıdır. 

- V asiyetnanıe mi ? 
- Evet Hanımefendi, bir va-

siyetname! Ben de muzlaribim. 
Bu kıyafette Oç ay daha gezin
mek mecburiyetindeyim. Amcam 
~efat edince vasiyetnamesinde bir 
şart vardı. Bana bıraktığı serveti 
tam bir sene bu dilenci elbisesile 

Nakıli : S. N. 

gezdikten sonra alabileceğim. 
Dokuz ayı bitti, üç ay kaldı. 

- Amcanız pek tuhaf bir 
insanmış f. Değil mi? 

-lTuhaf amma, dokuz aydan
beri çektiğimi bir Allah bilir. 
En iyi dostlarım, bütün tanıdık
larım benden uzaklaşblar.. Siz 
dahi bu vak'a olmasaydı, benimle 
görüşmek şöyle dursun, selim bile 
vermezdiniz. 

Halidenin zihninden bin türlü 
şey geçiyordu. Bu gencin hayabna 
garip bir vasiyetname sureti! 
amcası tarafından kastedilmesini 
adeta bir cinayet telAkki ediyordu. 

- Size çok acıyorum... Fakat 
biraz sebat ediniz, bu halden 
kurtulacaksınız ve eski hayabnı· 
za avdet edeceksiniz. 

Halide, xengin serserilo he
men lıergün İstanbulun uzak ve 
tenha yerlerinde buluşuyorlardı. 
Serseri genç, kızın kalbini kazan
mışb. Halidenin dimağını mOte
madiyen işgal ediyordu. 

Bir giln Y edikule harabele
rinde Halide zengin serseriyi 
bekliyordu. Randevuya geç kal
mışb. Gözft yolda kırmızı otomo
bili uzaktan görür mUyüm diye 
bakıyordu. 

Yanm saat sabırsız bir inti
zardan sonra kırmızı otomobil 
yolun ucunda göründü. Halidenin 
yüreği çarpmıya başladı. Niçin 
böyle geç kaldı? 

Kırmızı otomobil durdu. İçin
den şık bir lacivert kostüm gi· 
yinmiş açık renk eldivenlik elinde, 
gümüşü bir şapka, zengin ser• 
seri çıktı. Halidenin elini öperek: 

- Nasılsınız Efendim? Sizi 
beklettim. Fakat mazurum. Bu· 
gün mühletim bitti, arbk iman 
gibi yaşayacağım. 

- Ne lld... O halde bundan 
sonra sinemaya, baloya, her ta
rafa çekinmeden gidebileccğü 
delil mi? 

- Emrinize amadeyim. 
Buyurun!. 
- Madam ki emrime ama

dctiniz, bu alq m bizim eve ge
lirsiniz, babamdan beni isterslniz.. 
olmaz mı? Ben si%in hikAyeyl 
anneme, babama anlattim, gül
düler ve tuhaflarına gitti. Zan
nederim olmaz demlyecekler. 

- Bu fırsab kaçırmam, me
rak etmeyin. Bu akşam aiulcylm. .., 

Beyoğlunda bir çay salonunda 
üç d&t arkadaş toplanmıı konu
ıuyorlardı. 

Arkadqlardan biri : 
- Canım Hikmet Bey, ıa 

sizin evlenme meselesini anlat. 
Neden olmadı ? 

Hikmet Bey gO.ltımsiyerek ı 
- Neden mi olmadı ? 
Kendime enteresan bir hal 

vermek istedim. S.raeri kıyafeti 
kıuağızın tızerinde iyi bir teair 
biraktı, fakat akitten birkaç ,nn 
evvel, Nadirenin baham bmA 
amcamdan intikal eden servet 
hakkında birtakım mfinasebetais 
sualler sordu. Tabii dolambaçh 
cev~plar vermiye mecbur kaldım. 
adamcağız da pek inanmadı. 

Eğer serseri kıyafetim ve kır
mızı otomobilimle biraz da pa• 
ram olsaydı, muhakkek bu ln11 
alacaktım. 
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Yol Gandi, 

Vasıtalarına 

Paras n "an Kurtulmak İçin Nakil 

Grev İla Ettirmeyi Muvafık Buldu 
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Dans ve dans gibi diğer hu
wslar hakkında yaptığım tecriı
belerin hayahmda kendi kendi
me karşı bir zaaf devresi olacağı 
zannedilmesin. Aklımı kaybetmiş 
değildim. Her hareketimi göz 
Önünde bulunduruyordum. Ha
yabuıı santimi santimine yazıyor
dum. Ve bu sayede mutlaka ik
tısada riayet etmek lazımgeldi
ğini görüyordum. Nihayet karar 
verdim. Yaptığım masraflan yarı 
yarıya tenzil edecektim. Hesapla
nm billıassa vesaiti nakliyeye çok 
para verdiğimi gösteriyordu. 

Bu ailenin içinde yaşamıya ge
lince, bu her hafta bir masraf 
listesi ödemeyi, ara sıra da aile 
efradını yemeğe davet etmeyi 
ve onlarla birlikte sokağa çıkma-
,.. istilzam ediyordu. Bu suretle 
dışarda yemek yemek te masrafı 
artıyordu. Birlikte sokağa götür
düğünüz kimse bir kadın ise onun 
her türlü masrafını erkeğin gör
mesini mecburi kılmıştı. Binaena
leyh bu masrafları eksiltmeyi ve 
aile içinden çıkarak bir apartı-
man tutmayı düşündüm. Bu apar
bmanı vesaiti nakliye ücretinden 
kurtulmak için işime yarım saat-

te gidebilecek bir yerde intihap 
ettim. Evvelce nerede bulunursam 
bulunayım işime gitmek için ve
ıaiti nakliyeden onume çıka
nana atlıyor ve bu suretle işimde 
daha erken bulunduğum için Eo
kakta vakit geçirmek mecburiye
tinde kalıyordum. Bu şekile ise 
hem yol parasından kurtulmuş
tum, hem de günde sekiz on mil 

yürümek fırsabnı kazanmıştım. 
Bu benim için İngilterede uzun 
yürüyüşlere alışmak ve sıhhatimi 

muhafaza etmek gibi çok güzel 
bir netice verdi. 

Bundan az zaman sonra bir 
tesadüf sayesinde elime insanla
ra basit bir hayat geçirmenin 
yolunu öğreten birkaç kitap geç
ti. Bunları okuduktan sonra otur-
duğum apartımanı terkederek 
içinde küçük bir ocağı bulunan 
tek gözlü bir oda tedarik et
tim. Ve yemeğimi de kendim pi
şirmiye başladım. Bu, sadece 
çorba ile kakaudan ibaret oldu
duğu için on dakikadan fazla 
zaman sarfını mucip olmuyordu. 

1 

Gandi tef k ·ür /;dinde 

Gandi okugo1 

Maamafih öğle yemeklerini gene 
dışarda yemekte devam ediyor
dum. Bu sayede gündelik mas
rafım bir şilin alb peniye, in· 
mişti. Buna mukabil hayatım 
ise sıkıntı verici bir şekil alma
mıştı, bi akis çalışmak için daha 
fazla vakit buluyor ve imtihanJa
rım• kolaylıkla geçiyordum. 

Takriben kırk sene evvel İn
gilterede pek aı Hintli talebe 
vardı. Bunlar kendi ara1armda 

teessüs ctn iş bir acete tebaan ken
dilerini hep bekar gösterirlerdi. 
Filhakika İngiHerede Mektep ve 
Kolej talebeleı-inin hepsi bekar
dırlar. Çünkü tahsil ile izdivaç 
kabili telif görünmezdi. Binaena
leyh ge lÇ Hintlilet İngiltereye 
geldikleri Z<!.n1an evli olduklarım 
söylemekten utanırlardı 

Bu aci eta sari bir hastalık 
şeklindeydi. Bana da geçti, evli 
ve bir çocuk babası olmama rağ
men bekar olduğumu sölemekten 
çekinmedim. Bereket versin ki ihti
yat karhğım ve korkakliğım beni 
bir çamurun içine yuvarlanmaktan 
kurtardı. Size bunu da anlatayım. 

( Mabadi var ) 
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Lutfi 
GÜLHANE SERlRİY A Ti 
MUALLiMLERlNDEN 
Dahili ve intani hastalar 
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Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
GUlhane hastanesinde 

Günler 

• 
Cumartesı 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen. yazıyoruz: 
Hastalıklar Muallimlerin lsimlerı 

Cilt Hastalıkları Muallim Talat Bey 
Kulak, boğaz, burun hastahldarı Muallim Sani Yaver Bey 
idrar yolu hastalıkları Muallim Fuat Kiı:nil Bey 

Göz hastalıklara Muallim Nıya"t ismet B~y 
Dahili hastalıklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve sinir hastalıklarJ Muallım Nazım Şakir Bey 

Hariciye hastalıkları Muallim Murat B. 
Kulak boğaz burun has. Muallim Sani Yayer B. 
Masaj ve tedavii nıihanikl Muallim Şemsettin B. 

Kadın ve do~uın hastalıklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili hastalıkları Muallim Süreyya Hidayet Bey 
İdrar yolu hastal:klar Muallim Fuat Kamil Bey 

Akıl ve sinir hast~lıklar ,, Naz.ım Şakir B. 
Rontken muayenesı ., Şükrü Emin B. 
Göı hastalıklar& Muallim Niyazi İsmet B. 
Cilt hastalıkları Muallim Talat B. 

• tedavii mihanild Muallim Şemıettin B. 
MasaJ ve 1 B .. e hastalıkları " M. Kenıa ey 
Harıcıy do"um ha.stahklan ., Refik Münir Bey 
Kadın ve ,. 

Sayfa 11 
--=== 

RADYO 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
7 Teşrinisani Cumartesi 931 

İstanbul - [1200 metre, 5 ki
lovat) 6-7 gramofon, 7,5-8,5 Ve
dia Rıza ve Nermin Haııımların 
iştirukile alaturka saz, 8,5 ile 9 
arasında Habibe Mollanın monolo
ğu ikinci kısım saz, İnci Hanımın 
iştirnkile 10- 10,5 Tango. 

T rieste - [248 metre 12 kilo
vat} 20,15: Muhtelif haber1cr. 20,30 
Viyanadan verilecek olan beynel
milel Avrupa konserinden Trans
misyoıı, fa:sıJaJar esnaı;ında yeni 
keşfulilc-n e~nler hakkında malü
mat, 2:2,25 gazino konseri. 22,55 
son haberler. 

Heilsberg - (274 mP,lre, 75 
kilorntJ 15,19: Klavyada: İki pi· 
yadeler. Şumancla muhtelif eserler. 
20,30 Viyanadan naklen Avrupa 
konseri. temsilin sonunda Berlin
den ırnklen dans havaları . 

Bratislava - ( 278 metre, 41 
kilovat) - Smctana ve Hulanın 
eserlerinden mürekkep olarak bir 
klavya konseri, 20,30: Prağdan 
tran~misyon. 

Kosiçe -(293 metre 2:5 kilo
vat) - 19 dan itibaren Prağdan· 

naklen çahşacaktır. 

Mühlakar - ( 360 metre 75 
kilovat] 18,40: Doktor Haııs Nvolf 
bugünkü ticaret adamrnuı muha
bere usulü ne olmah mcvzuunu 
anlatıyor. 2,0,30: Viyanadan naklen 
Avrupa kon::ıeri, 22, Studgarttan ... 
naklen dans havaları. .. 

Lembeg - ( 380 metre 16 ki-
lovat) 20,30: Vjyanadan naklen 
Bcyııc1milc1 Avrupa kon:-.eri, 22: 
Varşo\.aılan naklen Transmisyon, 

15,22: Şepenin eserleri, 23 dans 
havalan . 

Bükreş - l 39-l metre 16 ki
lovat ] 19,10: orkestrası, 10,50: 

radyo dariilfüıııınu. 20,30: Rnııı,m· 
ya operasından Tansmiısyon. 

Katoviç - 1408 metre, l <> ki

lovat! 20,30: Viyanadan naklPn Av
rupa konıo:eri, 15,22: Şopenin t• .... er
lcri, 23: dans ha\'al$fil . 

Belgrat - [429 metre, 2,5 ki· 
lovatj 20: Milli Sırp ~.ırkıları, 
20.30: Viyanadan naklen B<•uıcl
milcl konser, 20.22: Belgralla lıir 
tenezzüh . 

Roma - 1~·11 ınctr<•, 7."1 kilo
vat] 20,:15: Fran:-.1zça ders. 21: lzaho 
operası, fasıfolar csnasırnlt giiıı lıa
berlcri. 

Prağ - [488 metre, 120 kilo
vat] 19,30: cazh...1ntta Çek h:n ala

rı, 20,30 Viyaıı:ıdan nak]Pn Ik\'-
" 

nelnıilel konser, 21: Rasat raporu, 
22.20 dans haval:ırı. 

Viyana - [ 517 metre, :20 ki
lovat] 20,30: (Franz Lehar) ın ı•.::t•r-

lerindcn mürekkep olarak A \ rupa 
kon-.f•ri. Başlıca eşhas: Oper.t san·· 

atkarlamıdan Adel Korn, :::ııpraııo, 
opera san'atkarlarınd:ııı Pataki 

tenor, orkestra Viyana fibrıııunik 
cemi) eti. Progr1.un Lük:-;4'mlnırg 

kontu, Çardiç, · Şen dul, T~;tvaııa 
operetlerinden muhtelif p.ır~alar 
22: akşam haberleri, 15,22: dans 
havaları. 

Peşte - (550 metre, :n kilo
vat] 19: Ernest Dohnanyı mikrofon 

vindc ziyaret ediyor. 20,30 \ ivana
dan <laklen Be.ynelmilel A; rıı pa 
konsPri, Lehar gecesi, 22,20 T ,o· 

vanka heyetinin müsameresi . 

Varşova ( 1411 met~n-, ISH 
kilovat ) 19,30: gramofon, 1 S.20: 
musahabe, 22, Korısika hakk111da 
bir tdrika, 23 dans havalan 

Berlin - { 1633 metre, 75 ki
lovat) 19: Müptediler için lngili/.
ce eler~, Viyan adan naklen A' rnpa 
komwri. 

Paris Ra<lyosu Ayın 13 
Günü Açılacak 

•• •• uncu 

(Radyo Paris) inin yeni ista
siyonu geçen ayın ıoo haftasın
da açılacakb, fakat bir arıza 
çıktı, gecikti ve nihayet bu ayın 
13 llncü giinü açalmasına karar 
verildi. 

Küşat resmini bizzat Posta 
ve Telgraf Nazırı yapacakbr. 
Davetliler öğleden evve) kumpan
yanın Paris merkezinde toplana-
caklar, otomobil ile telsi-
zin yeni istasiyonunun tesis 
edildiği Essats-Ja-roi köyüne gi
decekler, tesisatı görecekler 
sonra Parise dönerek şereflerine 
verilecek ziyafette hazır buluna
caklardır • 

Yeni istasiyon öğleden evvel 
açılacak olmasma rağmen ancak 
gece faaliyete geçecektir. İlk ge
cenin programı Pariste (Marinyi) 
tiyatrosunda verilecek b ir müsa
meredir. Bu müsamere tiyat rodan 
kablo ile köye isal edilecek, ora
dan neşrolunacaktır. 

Program şudur: 

Akademi F ransezden Mösyö 
George, Secomte'un ıadyo barı 
hakkında bir musahabesi, Humour 
tiyatrosu san'atkarlanndan Dorin•
in farkıları : La rouland, Les re
lever Boyer Lucien tarafmdan : 
GülJerimi almız, bana aşktan hah-

sediniz. Colline tarafından : işte 
tamam, qir yığın eşya, elektrikli 
polis. Opera komik san'atkarla
rından Matmazel Duverney tara
fından Ben ben değilim, ve halk 
prkıları. 

Komedi Fransez san'atkarlan 
tarafından: Bourgeois gentilhome 
piyesiden sahneler, ikinci komedi 
opera parçaları, 

• 
Görülüyor ki radyo barı çok 

zengin bir program ile ortaya 
çıkma~tadır ve temin edilğine 
göre lstanbuldan kolayhkla din
lenebilecek. 

MiişkUIUnUz Varsa Bize 
Yazınız 

Son Posta radyo meraklısı 
karileri tarafından bu ısütuıılarda 
sorulacak suallere cevap verme· 
ye karar vermiştir. Gerek İn
gilterede bulunan ahizehakkında 
gerek işidip te ismini tayi 1 ede
mediğiniz bir istasiyonu öğrenmek 
ıçın bize müracaat edebilirsiniz. 

Bursada Turiııg KluhU 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde 

Turing klubünün bir şubesi teş
kil edildi ve faal' ete ba(!lndı. 
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VAPURLAR 1 
d1WıÇ. 
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SEYRİSEFAIN 
Meı \CX occntosı: ~aıatada Köprübaıı ts. 2362 
S-be A. Sirkeci Milhllrdarutfehn '· 270 

TRABZON POST ASI 
(ANT AL Y A)vapuru 10 Teşrini

sani Salı 17 de Sirkeci nhtı
nundan hareketle Zonguldak, 
!nebolu, Ayancak, Samsun, Ün
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trab
~on, Rize, Mapavriye gidecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 

İdarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme müzayede ile satıla· 
cakbr. 

Teminat maktuan 50 liradır. 
!hale 14 - 11 - 931 aaat 17 
İdare matbaasında bir sene· 

de toplanacak kağıt kırpmhları. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 

sr::;;:ani PAZAR 
gü:;U akşamı 17 de Sir
keci rıhbmmdan hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi
raun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rayarak avdet edecektir. 
F ula tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine müracaat. 

TeJ. 22134 

Kirahk Hane 
Kabataşta mektep karşısında 

No. 1ö da dokuz oda, hamam, 

terkos, elektrik, fiat ehvendir. 

Galata 
Erkekler için 

lngiliz 
Musambalan 

' 

Çevrilebilir 
Mu sambalar 

' 

81/ Lira,_ 
2ltt ar• 

MUflsn ile gabardin 22 '/ 
PardesUler ı n 

Trençkotlar 131
/ 2 " 

lngiliz biçimi 18 t I 
Kostümler 1 tf 

Cihanşümul marka 

manDELHER6 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

HAL 1 

932 
ihtiyacınızı temin etmeden 

evvel mutlak mağazamıza uğ

ramanız menf aatiniı icabıdır. 

Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 
-

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

l 
" 

200,000 
1 tt 150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 ,, 30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 

15,000 
100 Mükafat ı 1,000 l ımooo 
100 ,, 1,000 100,000 
100 

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

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8,000 ) 40,000 
6 " ~ 5,000 ~ 30,000 

15 .. 3,000 ) 45,000 
60 " 

( 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti ( 100) 500,000 

5,700 Adet 3,340,LOOO 

ÇOLAKZADE Hah Kumpanyası 
lstanbul müme•sllleri 

AHl~ET TAHiR ve ADIL 
Her nevi Türk ve lran haldan 

deposu olup kanaatkar bir mües
sesedir. 

Kapalıçarşı Sahaflar 37/39 
._ ___ Tel. 2 4182 ---ii 

Dr. A. KUTİEL 
zührevi hastalıklar tedavi

hanesi. Karaköy büyük mahatlebicJ 

yanında 34 · 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 
Hernevi kürkler satılır. Yeni 

mantolar ve garnitürler siparİf ah
nır. Tamirat yapıhr. 

Beyoğlu Panaiya çıkmaz No. 22 
Beyoğlu Hacopulu paaaj No. 34 

Doğum ve kadm hastalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
Jeden sonra kabul etmektedir. 
Telefon fst. 22622 

:=:---:==-====~ 

Karaköy 
Hanımlar için 

Deri taklidi, müteaev~ renklerde 

Çevrilebilir 12 ' / Ltraı1aa 
Muşambaiar ı ıtfbarea 

M Uflon ile gabardin21 '/ 
PardesOler 2 '' 

Jpekli 2} • / 
fAuşambalar 2 '' 

Çocuklar için 
lngiliz 41!2 Muşambaları '' Trerıçkotlar 81/2 

'' YünlU 81/2 P2notar '' 
Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümier ve muşamba

larla Hanımef en dil ere 

mahsus ipekli manto ar 

ve muşambaların mün-

tahap çeşitleri 

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz 1. 

Kumbarayı çocuğunuz ıçın bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz l 

[ÜiRKİYE İŞ BANKASU 
- . . 
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