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ADA ADA ÜÇ KUNDAKÇI YAKALANDI 
Bulgar Talebesi lstanbula Hey~eltıraş 

Sabiha Hnımın 
Akın E.diyor Bir Mektubu 

Bundan bir kaç zaman evvel 

h Ed B bir heykel ve .... ·at meaeleai 
En Çok Dişçiliği Terci en u mtlnasebetile Heykelbr&f Kenan 

Ali Beye kllJ'fl bazı itibamlarda 
Talebenin Adedi Yüz Kadardır bu1unu1muttu. • utm. meydana 

ıetirdiji eserleri Her Gros is· 
minde bir Almana yapbrdığı 
iddia olunuyordu. Kenan Ali 
Bey bu iddialan reddetti •e ya
pacağı herhangi bir eserin ba
tında her iatiyenin murakıp ... fa. 
tile bulunabileceiüai .ayledi ve 
mesele kaldı. Dan bu münase
betle fU mektubu aldık: 

"Efendim: 
Aıağıdaki mektubumun neş· 

rlni rica eder hürmetlerimi teyit 
l 

. , 
ey erım. 

Akıl Hastalıklarının 
Nisbeti Düşüyor 

Evvelce Bimarhaneye Sığmıyan Deliler 
En Ziyade Çiftçiler Arasında Cörülüyor 

Di,çi mektebine dnam •den Bul6ar gençlerinden hir grup 
ikişer, üçer o civarda Rum ve 

"Heykeltırq Kenan Ali Bey, 
Her Groıla aralanndaki aan'at 
dedikodusuna verdikleri en mu
kni cevapta, yapacaklan bir 

eserde mtifabit 11fatile her kim .._ 3imarlıanenin saki11 lıtutaltuına malısııs hir kof1uşund11 öll• gemeli 
Yüksek mekteplerimiz arasın

da ecnebilerin ve bilhassa Bul· 
garların rağbet ettikleri bir ta· 
nesi vardır ki o da Tıp Faklllte
ıinin Dişçilik tubesidir. Bu sene, 
yalnız bu mektebin birinci auuındfa 
elli kadar Bulgar talebe meT
cuttur. 

Diğe sınıflardakilerle beraber 
blltlln F akültedekileria adedi yüzü 
buluyor.Bunlar,heman kimilen Kum
kapıda bir nevi kaloni halinde yaşa 
yorlar. Üçte birini kız teşkil ediyor. 

Ermeni evlerinde Pansiyoner 
olarak yaşayorlar. 

Tetkik ettik ve neticede öif en· 
dik ki Bulgar talebeaia bu .ııtca
sına sebep: 

1 - Bulgaristanda dişçi mek
tebi bulunmamasıdır. 

Bulgarlara 2 - latanbulun 
ucuz gelmesi. 

Bu talebe, deraleri takip ede
bilmek için aıkınb çekmekte ol· 
duğuna söylOyor.Bu aıkınb da Arap 

( Devamı 3 ilacı •ayfada ) 

~~-------------.-. 

Bozuk Frenli Bir 
Otomobilin Kazası 

Eski Futbol Heyeti 
Bir Vartadan 

Reisi Mühim 
Kurtuldu 

Sabık Futbol Heyeti Reisi ve 
elyevm ayni heyette aza bulunan 
Basri B. geçen gün, arkadaşla
rlle birlikte Taksimde Gümüş· 
suyu yolile Beşiktaşa giderken 
mühim bir kazaya uğramıştır. 
Bu yol hem kıvrımlı, hem de 
diktir. Yan yolda otomobilin f~eni 
bozulduğu için şoför arabayı ıda-
re edememiı ve bir viraj nokta: 
ıında araba devrilmiıtir · Basn 
B. devrilen taraftadır. Berabe
rinde bulunan Beşiktaş kulübün· 
den Adnan, kaleci Sadri, doktor 
Fehmi, Abdullah Beyler, mu••· 
tene bozukluğu ynznnden Baı· 1 
• d.ıı " ler rı Beyin üzerine uşmuş j 

bu sırada yüzünün yere gele· ı · 
tek parçalanmaması için elile yü· 1 

libıfi tutyormu§. Henüz hızını 1 
-lanııyan otomobil devrildikten 
lonra bir miktar ıürüklenmiş 
"e bu sürüklenme neticesinde 
~•ri Beyin ceketi parçalanmış, 
leırıJaıı camlar kolunun bir k~sım 
~lbarlan ile elinin nıt kıımını 

Basrı ••ı 
keımiftir. Mecruh Taksimdeki Fı
ransız hastanesine yabnllDlf ve 
kolunun kesilen kıımı dikilmiıtir. 
Sıhhatinde bir tehlike yoktar.Nis
beten hafif atlatılan bu kaza mO
naıebetile Sporcu gençlere 

geçuıiı olsun. 

SolJi/uı Ziga H. 
olursa olluD lateyenlerin bulu
nabileceğiDİ illa etmişlerdi. 

Bu cesaretlerine hayret etmekle 
beraber ve bu suretle yapılan 
davete icabet ve şüphelerimi 
izale etmek fırsabna bulabilece
timden pek memnun kalmııtım. 

l Devallll 3 laca sayfada) 

" Abdülhamit ,, 
Tefrikasına Ait 
Bir Vesika Daha 
Abdlllıamldin son ıaaleriae alt 

tefrikamı• hakkıada, V akıt l'aze
te•I eaki Baımuhafız Ruba Beyin 
atdle bir " Musanna ,, ithamını 
fırlattı. fakat meydana koydutu· 
muz vetlka ve deliller ininde de 
nihayet lnıafa ıeldi. 

.. Muaann• ,, dedilderlnl • Hata ,, 
kellmull• tanif ettL 

Fakat Gzulnde durdatu bir 
aokta yardu Alatinl kltklade 
bulunan Abdülhamidin evvelce 
man .. ehet peyda ettiji bir ltalyan 
kadın artiltinln nıinl bu kötkten 
aHal daydutu mueleai. Eaer, ta· 

( Dnamı S Gncii •ayfadA) 

Birkaç ay evvel, akd hastala· racaat ederek mal6mat istedik. 
nnın adedi endişe verecek kadar Biıe ıunlan ıGyledi: 
artmıştı. Hatti bir ara, Bimarha- -Haıtahana ve muayenehaae-
nede mevcut (1200) !'•lB ihtiyaca lere akıl hutası veya deli olarak 
kifayet etmiyecek kadar u s.a. m8racaat edenlerin miktan, eski 
mifti. O zaman, Alıhiyettar •fa- senelere nimetle bir fazJahk _.__ 
lar, memlekette akıl lautalıklan- ktedir •--
nın fazlalqbjım ~ylOyorlardı. termeme · Bu mtlfabecle 

Fakat ıon bir tetkik neticeıl meml .. eket~mizde deliliğin ~k art-
bize memnuniyetle öiretmiştir ki madı~ını ıspat etmektedir. • 
bu hastalık, bugün bir tevakkuf Nufusumuzun kahir eksenye-
devrine gimiıtir. tini çiftçiler teıkil ettiğine göre, 

Bu hususta Bimarhane baı- hastalık ta ekseriyetle bu kısım 
hekimi Mazhar Osman Beye mll· halk arasında gl>rülmektedir. 

~~-------------···--------------~ 
Bir Kasap Yaralandı 

Y enicamide oturan Arnavut 
Recep sarhoşlukla Arnavut kasap 
Bayramı iki yerinden yaralamıı
tır. 

Uygunsuz Kadmlar 
Dün gece Sirkecide dolat

makta olan 17 uyğunauz kadın 
yakalanarak muayeneye sevkedil
mişlerdir. 

1 Faydasız Bir f.Jasilzat 1 

- liizim evde yemeıder berbat. Her~un 
bıkbm. Para d~anmıyor. 

- Evlen, azizim, evlen 1 
- Evliyim, azizim, evliyim 1 
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fflaikın Sesi) DABILI B&BIBl.IB Günün Tarihi 

Ermeniler Erme
ni s tana Gitmek 

İstemiyorlar. 
Bir Ermeni komited•inin Ro
manya •apuruada, hOYiyetl 
meydana çıkar çıkmaı kenclinl 
aerauı hadi.esi ilzerindeo fOk 
zaman geçmedi. Erivan biikO
meti namına gelen Ş.hTercH 
adlı bir komiser boradaki Er· 
maileri Ermeulıtana çapch. 
Bunlardan hemen hiçbiri bu 
daveti kabul etmek istemiyor. 
Bu, biribirine zıt •• çok maaldu 
iki hidiae Ö•ünde Juılkan neler 
duyduğunu teabit etmek iıtedik. 
AJdıj'ımız cevaplan yazıyoruzı 

Al Bey ( Kıztatı Macar ka~qtv cad._,., 
- Ermenistan tic ıret komi· 

ıeri Şahveryan lstanbula refdL 
( 50 ) den ( 300 ) rubleye kadar 
büyük bir yevmiye ile buradaki 
ermenileri Ermeniataaa ~ 
Kabul etmediler. Ba, i9•izde 
yaşıyan ermenilerin Tiril idan
aiadea " Tlrkiyedea me
olduldanm petermesi ~ 
çok mlllaimdir. Bftflanmıza ana
sıra IUİmt tertilliMe ıtri -... 
11111•• Tapalrm ••'= ...... .......... 

... 
.... 11. ( Suftspp•=et ......... , 

- ··- ..... he iahed
liğim umlıktaa pil iJidi' .... 
zuru ..m,et ~ ••' b 
ve ~hmmm h91atmı iaam
yorum. Hllkflmetimiz kanunlan 
hize Tllrk demiıtir. B1111unla ifti.. 
hu ecl~ Kanunlimms ırk Ye 
mezhep tefrik emeksizin bizleri 
de kanadı allına almıfbr. Biz bu 
vaziyetimizden çok memnunuz. 
Milyonlar da verseler bu ıihel 
memleketten &itmeyİL .. 

Ekrem B. (Gedikpa9a Fann aolııak 87} 

- Büt.ftn Balkanlarda ( Ekallt
yet) meaekleri heniis lialledilmit 
değildir. Ekalliyetler ~uhınduk· 
!an devlet iGarelerinden daima 
ıikiyet ediyorlar. Hatta geçen
lerde toplanan Balkan Konferan-
aında bile bu mesele mevzuu 
babsoldu. İyi bir tesadüf olarak 
evvelsi gftn Şahverdiyan lstanbula 
geldi ye Ermenileri Erivana ç ... 
ğUdı. Fakat bunJaı kabul etme
diler. Bu bAclise Tlrk Cümburl
yetinin ekalliyetleri na111l memn1111 
ettiğini glsterir bir pheser oldu. 
Bundan Suriyedeki hain Taşnak
lar utansınlar. 

Andon Ef. (Kapabçatıt1 lnmduracı 21) 

- Riya olarak aöylemiyonmt. 
Biz idaremizden memnunuz. Biz 
bu memleketin ekmeğile geçia
dil, ıeçiniyoruz. icabında bu 
yatan için kanımızı bile akıbm. 
Fakat buradan gitmeyiz. 

KOOPERATİF 
Kunduracılar 
Faaligete 
Geçiyor 

Şehrimizdeki ayakkabıcılar 
tarafından (3) .ene eYYel 1'ir 
kooperatif teşkil olunmuş, fakat 
hissedarlar arasında toplu hare
ket imklna bulunamadığı için 
faaliyete geçilememişti. Ancak 
kunduracılar ıon zamanlarda 
böyle bir teşeL.kUlün faaliyetine 
şiddetle ltizum hiasetmiılerdir. 
Bu 111üauebetle dün alqam 
Kunduractlar Cemiyetiad. Koo-
peratifler Komiseri Remzi Rıza 
Beyin İftİrakile bir toplanma 
yapdınıf ve kooperatifin faaliyete 
seçmesine karar verilmiftir. Ba 
suretle kooperatif kunduracılara 
1ICD iptidai madde Yerecek ve 
lııir de falwilıa apcakbr. Aynca 
bltlba bndaracalarm •bflanma 
tmaidiae lmku da balmaacalr 
" ........ - fabitle lnmda... ~. 

Bir Gultl Beraat Etti 
Dia ~ Caa llabkem~ 

liılcle Ermenice ja=·-ıak ıazetai 
~ ~-, Mistdcea aeşriyat 

dftsn-· de.. edilmit, mç aabit ol
madığı için beraat karan verilmiştir. 

Piyasa Vaziyeti 
Afyon Ve Fındık Piyasası 

Durgun Gidiyor 

Bu son hafta zarfında piyasa 
vaziyeti vasati olarak töylcdir: 

Afyon durgunclur. Fiadık 
üzerine muamele olmamıtbr. Fi

at 86- 87 arasındadır; Hamburg 
piyuasında Giresun fındığı YI 
dolardır. Okka itibarile 92,5 lru
l'Uftur. Tıftik ve yapağı piyasa· 
lan da durgundur. Arpa vaziye
tinde deiişiklik yoktur. Eyi cins 
arpaların fiyab (5,5 - 5.75) tir. 

Buğday Fiati Yükseldi 
Son pnlerde buğday fiatleri 

muntazam surette artmaktadır. 

Bunun sebebi Rusların buicfay 
mübayaabna baılamastdır. Çünki 
Ruayada b&&ğday ihtiyaçtall çok 
azdır. 

iki Heykel Bulundu 
Birkaç gün evvel Çarşıkapıda 

Düzce mahaJlesinde iki eski bey.
kel bulunmuş. müzeye nakledi~ 

miştir. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

/
Bu Çocuk 
Kimdir? 

BurOn resmim nefl'ettiğimie 
bu küçük çocuğun da, diferleri 
gibi kim olduğunu bilmiyoruz. 
F aleat ana ve bal>aaı buı.u tabii 
tanıyacaklardır. Bu takdirde bu. 
nüalaa ile matbaama:za ıelirlerse 
çocuk için ayırdığımız r, banka
IUUD kumbara bedeliai llealeriae 
takdim edeceğia. 

Kar Kuyulan 
Mezbaha idaresi Rekabeti 

Ortadan KaldWdı 
Y azm mezbaha id.esinin p

karttıjı bularla rekaiet yap~a
mak için mezlilaha idaresi htaa
bulöaki bitin kar kwy....._. ilü 
senedeaberi lôrallamalU:a,dt. Hal;. 
bulti iki scuedent..eıi ....... acü 
kar Yaim•m•fhr· su- np.a. 
mubaha üammı .. ermit,tiw. 
Mezt.üa icluai basene ele felür· 
delEi bilin kar lmyalanm tebar 
lünlapalltır. Bu la•E''lb 18 
aenesi.de (W) lira ilen IMi 
yektln (t929J da t08,426 Hra 
ya çıkmışhr. Bu sene yeni kasıor 
lar ilive ediJdiii için daha fazla 
buz istihsal edilm~ ve satış mill
tarile varidat artonşbr. 

Ye~il Hilalciler 
ltretıe mücadele eden Hilal Ce

miyeti bir gençlik teşkilib vücude 
getirmek. içia Vilayete müracaatte 
bulunmuştur. 

BiR LAYiHA 
Gebelik 
Ve Çocuk 
Düşürme 

Son günler~ çocuk alırken •e 
düşürürken ölenlerin miktan ol· 
dukça fazlalaşmıştır. Müddeiuma
milik yalmz son hafta içinde bu 
yüzden ölen üç kadın halC:landaki 
tahkikat ile meşguldür. Haber 
aldığımıza göre Adliye Vekaleti 
bu gibi faciaların önllne geçmek 
maksadiJe Millet Mediailıe bir 
kanun liyihası vermek tasanu· 
randachr. Bw·aya gelen malfamata 
pre liyihamn eau laatlan tadar. 

Doiurmalanada " p.. bl
ımlanncla felllll Ye ..... ...im. 
bahman kadınlar çocai .w.n..
la'llla bir raı:;:orla ..._._ edi
lecek, raper Adiye clollterma 
verilecek Ye • ıiW .....,_ 
Acl&ye ....... WJflMRI 
tlbi~ . 

Bi,le bir ,... ....... 
çecuk ala Yey& dlt•tw ..._ 
t..ı. ..lııkemey~ ~
icap ... YaDydlene .Wa 
cloldodılft da ....- ueellilecel· 
lerdir/ 

Kaçak Eroin 
Bir Eczacı Cürmü Meıhut 

Halinde Yakalandı 

Beyoğlunda İstiklal caddesin
de şllpheJi biı vaziyette dolaş
makta olan Ali isminde biri ya-
kalanmış, üzeri araad-ğı vakit 
2 paket (Eroin) çtkmıfbr. Ali 
karakolda verdiği ifadede Eroin
leri F eridiyecle eczacı Aren Ef~ 
diden aldığım söylemiştir. Mmw
lar Aliyi Aroa Efendinin eezane-
sine göndermişlerdir ve tara.aut 
neticesinde Aron Efendi Aliye 
Eroin satarken yakalananştn-. 

Ceza Mahekmelerinde 
BiriDCİ, ikinci. üçinıeü ceza 

mahkemelerile aiır ceza mahke
mesinde üç gün zarfında (38l sir
kat (10) cerh (10) kaçakçılı. ve 
(5) katil muhakemesi cereyan et
miştir. Cerh hadiselerinin hep ser
hoşluk yüzünden ileri geldiji an
laşılmaktadır. 

---------------------Dahili Haberler 
Bıırtltia bitMMli, litf-11 tlör

tliiaci Mgı/anuz• Mlunu ----------------

Şehir 
Et 

Meclisinde 
Meselesi 

Şehir Mediai dün <ij'leden sonra 
toplaaarak Karaağreç mezbahasının 
(930) senesi h~saplannı tetkik etti. 
~ Beyoflu azaaından Mehmet 
All Bey rapor bakkmdaki fil; irleri
nl .Byledi. Et fiatlarınm pa hahh
jından, yazın halka kafi derecede 
buz Yeril mediti ;~in aıhhatP muzrr 
brlarm kafak olarak şehirde .sabl· 
dıf ııtelanı fikiyet etti. Cevdet Kerim 
Bey mezbaha ve et meselesi üzerin
de durau k uzun şikayetler ve ten
kitler yaptı. Pendikte 20, 25 1 uruşa 
dan .. 30, 35 klll'uşa koyun satıldıtı 
halde lııtanbulda 70- 80 kuruşa et 
satılmasının doğru olmadığını, mez
baha iclareaiııia hükümetiıa herhan,.t 
lrir bürosu gibi değil, ticari bir zf h
ni~tlc ça!ıtmuı ve varidabnta art· 
turf..... seheplerini aramni lı:ixım
J'eldiğinl söyledi. Bu hususta Ga1ip 
Balatiy., lamail Sltln Beylerle 
Naw,. Hamm ela aöz aldılar. Ba 
lıı._.. makamm U...t Ytt•Hİ 
bıwkılrr .. cb. 

t.iaci cet.etle ICam·A ..ı!eue
• ............. _... ....ıc1e .... 
--.. alilcli 1. maele lzeriacle 
Gıalip IWatiyw Ye l.mail Sltkı Bey
lıll'le N.iiy~ ........ .a. MSylctlila. 
Ye -· t ie lııele 4,_ ,..;•m i_..t --·-· ........ . 

Teftit _, \ ,. ı ~ M..
ril Vm& F.aat B. lzmire ftl'llllf, 

~:-•-' upıııı;:ır- --... 111111-şmJb••·· 

Moskova Sefiri 
Moskova Sefiri Hftseyin Ragıp 

Bey din Ankaraya Ptmiftir. 

IUdürll Vuran Memur 
~nlerde Harç Şirketi 1tlet•• 

Mldiril CcW Be1i 7aral.,an Salt 
EEetHlinirt multakemc.ine tknm edil
mit. phitler clinlendiktell eoma 
muhakeme talik olunmuftur. 

Bir Takrir Verildi 
Meb'us • Refik Şevkd: Bey, 

Amerikada ölen Musevi zengin
lerinden Eskinazi Efendin.in Ma
nisa da bir hastane İnfası için 
bıraktığı paranın ne olduğuna 
.it bir nal takriri ftl'mİştir. 

Yeni Tapu Umum Müdürü 
Tapu Umum Mldüriilğüne 

Devlet Şül'UI ausmdaa Cemal 
8. tayin olunmuştur. 

M. papanastasyonun Beyanatı 
Balkan lıonferaosındaki Yunan 

Baş merahhası M. Papanastasyo· 
nan Atinada (Etno.)) gazetesine 
heyamtta bul.aarak demiştir ki: 

"8ugiinki Türkiye Osmanlı 
Türaiyaindeo çok farkbdw. Esiri 
Tiirkiyeain horUıyacapn :zan
nedenler aldanıyorlar. ,, 

Pazar Ola Hasan B. Ve Yakılan Ölü 

1 : Hasa ı Bey - Aman, mahalleliler ... 2: Komşu Hasan Bey, bizim 3: Mahalleli - Ayol... Bu öyle ma• 
halle odasında yakılmaz. Belediye bu 
işe başlarsa öli\furi o yakacak. Hususi 
fırınlar yapacak. 

4 : Hasaa Bey - Belediye çimento 
iabrikasile Kmuçeşme kömür depolanlll 
mahalle içinde b1rakıyor. lş ona kalırsa 
ölüleri ekmekçi fmnlarında yakmıya kalkar· 

Su evin bacasmdan pis kokulu bir 
duman ~kıvor. Boğuluyoruz. Gidip 
aorahm. 

biiyük peder öldü. Hıfzıssıhha1a muva-

fık diye cesedini ocakta yakıyorum. 



Hergün 
--- - -

Münderecatımızın çok-
lugundan dercedileme-

miştir. 

~:=-o== 

"Abdülhamit,, 
Tefrikasına Ait Bir 

Vesika Daha 

( Bqtarafı 1 inci Sayfada J 
maDlen vesikaya iıtinat ettiği için 
bugün " Yakıt" in bu müşkülüna 
de hallediyoruz. 

A,ağıya dercettiğimiı satırlar, 
doktor At:f Beyin üzeri bej renkli 
ve bej kaplı en •onuncu batıra def
terinden kopye edilmittir ve 14 
ıubat 917 tarihli notların arasından 
ayne nve harfiyen çıkarılmıştır. Ha
tırat uhibi, bu satırları Abdülba
midin apından aynen ve muhtelif 
)'erlerde üç defa naklediyor: 

" ••. Hatta bir de küçilk tiyatromuıır 
vardı. ltalyadan ıelme oyunculanm 
vardı. Musiki takımı da llerlemltti. 
Travyata aibi parçalar hotuma 
aiderdi. ( Prima Donna ) da güzel 
bir ltalyan kızı idL S.al de fevka
lade aüzeldi. Bir pn sokakta 
Rus sefiri bu kızı takip etınif. 
Kıza al&kuı varmıf. Bir yere 
kadar takip etmİf. Tam kalabalık 
bir yere ıelince, kııı: dönmüş, ıefire 
birkaç tokat aşketmİJ. Sefir fena 
halde mahcup olmuf. Bizde bil
ahare duyduk. Alfret isminde arka
datlarından birile ıevişmişler, ev
lendiler.Ben operayı severim. Dıram
dan hazıı:etmem. Ben Selinlte git
tikten ıonra onların berb"ri bir vere 
dağılmı.. Likin Alfert ile zevcesi 
lstanbulda kalmış. ( Biz mademki 
Yıldızda oynadık, artık dıtarda 

oynamayız ) demitler. 

Selanikte, köşk civarında bir ltal
yan evi vard ı, Bir gün p:yanoda be
nim sevdiğim havalarla Prirna Don
nanın hazin aeııeini itittim. Tabii 
müteessir oldum. Fakat aui tanı
dım. Güzel piyano da çalardı. Beni 
aevcrdi. Oraya kadar gelmif. Bana 
sesini isma etmit idi. ,, 

Bulgar Talebei 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

ve Acem ısblahlarmdan ileri geliyor. 1 
Maamafih iç1erinde Sabri Ça

kalol adlı bir Ti.iı'k talebe vardır 
ki bu ıstılah ları kendilerine ter
cüme etmekle ve anlamalarında 
üyük bir yardımda bulunmaktadır. 
Bu talebe, Türkçeyi ilerletmek 
için bir Türk muhiti aramıı, 
l>ulamayınca Maarif Cemiyetine 
lnUracaat ederek Talebe Yurdu
na kabul edilmelerini rica etmiı
lerdir. 

Türk Maarif Cemiyeti bu ta· 
le~i k'.lbul etmiştir. Şimdi bualar 
lçın yüz kişilik bir paviyon ha· 
Zırlata' .naktadır. Türkçeyi daha 
İJi öğrenmeleri için de muhtelif 
Yatakhanelere dağıtılacaklardır. 

SON POSTA 

/ Son Postanın Resimli Makalesi • Tali Topu • 

l - Teni• oynarken oyuncu vurup attığı topunu 
geri döndüğü ır.aman yakalıyacatını ümit eder. Gözler 
açık, baş havada, Hj'a sola koıarak topu bekler. 
Fakat bütOn l'•yretine rağmen top dütene oyunu 
kaybeder. 

2 - Hayat ta bir Tcniı oyununa benzer. Ortaya 
yeni bir lf, yeni bir teşebbüsle atıldığınız zaman, gözfiltüı 
:fık, batınız havada fırut ve tali topunu bekleniniz. 
Bütün gayretinize ratmen top düterae, davayı kaybet
tiniz, demektir. 

TELGRAF HABERLER/ 

KUNDAKÇILIK 1 

Adana da 

Üç Kişi 
Yakalandı 

Adana, 9 ( Hususi ) - Birkaç 
gün evvel burada Elektrik Şir-

ketinde bir yangın çıktığını, fakat 
bunun bir suikast olmasından 

şüphe edildiğini bildirmiştim. Fil
hakika ilk tahminler doğru çık-

mış, yangınm bir suikast eseri 
oiduğu anlaşılmıştır. Bunun üze-

rine Başmuhasip Fahri Beyle iki 
arkadaşı tevkif edilmişlerdir. He-
sabın tetkikinde bugüne kadar 

çıkarılan açık ( l 700) liradır. Açığan 
geniş miktarda olduğu tahmin 
ediliyor. Salô.lıattin 

Bir Şayia Tekzip Ediliyor 
Ankara, 8 (A. A.) - Tllrki

yenin Cemiyeti Akvama girme· 

me.si veyahut bu keyfiyetin mü

t ekabil muvafakate tabi tutulması 
hakkında Ankara mülAkatlannda 
M. Litvinofun çalıttığına dair 

olarak intişar eden haberlerin 

asılsı'Z olduğunu Anadolu Ajansı 
beyana mezundur. 

M. Yansen 
Gitnıek Peşteye 

.. 
uzere 

Şehrimize Geldi 

Vecihi Bey 
Propaganda Uçuşlanna 
Bugün Tekrar Başlıyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Sivil 
tayyarecimiz Vecihi 8. Tayyare 
Cemiyeti menfaatine ikind pro· 
paganda açuılarına bugOn ıehri
mizden başlamaktadır. Vecihi 
B. bu sefer Orta ve Garbi Ana
dolu vilayetlerimiz dahilinde pbir 
ve kasabalara inecek, halka tay· 
yarecilik hakkında konferanslar 
verecektir. 

İstinaf Mahkemesi 
Nasıl Kurulacak? 

Ankaradan son gelen bb ha· 
bere göre, istinaf mahkemeleri
nin tefkili kat'i •urette takarrilr 
etmiştir. Şimdilik kabul edilen esas 
şudur: Adliye mO.fettitlilderinden 
bir kısmı IAğvedilecek, vazifeleri 
yeni istinaf .Miiddeimumilerine veri-
lecek ve mühim merkezlerde istinaf 
mahkemeleri teşkil olunacaktır. 

Dahiliye Vekili Adanada 
Adana, 8 (Hususi) - Dahi

liye Vekili T oros ekspresile bu
raya geldi. Şarka geçiyor, dö
nllfte Adanayada uğrayacaktır. 

Yine Esrar Yakalandı 
.Beyoğlunda Valdeçeşmesi cad

des:nde 2fY1 No. evde oturan 
Kigorkun od&Jlnda 29 torba 
esrar bulunarak musadere edil
miştir. 

ÇiN-JAPON. 
Musademesi 
Harp Manzarası 
Gösteriyor 

Pariı, 8 (Huauıt)- Son alınan 
haber Çin· Japon harbinin vahim 
bir şekle girdiji merkezindedir. 

Muharebe m1ntakaaı ıarki Çin 
demiryoluna elli kilometre yakın-
laşmışbr. Akvam Cemiyeti harbin 
6nilne geçmek için tedbir almak
la meşguldür. Bu tedbirler ıu 
İuretle hullsa ediliyor: 

Cemiyete dahil devletlerin 
Japonya ile mnnasebab derhal 
kesmeleri, Mançuriye ~ynelmi
lel ordu gCSnderilmeai. Japon 
harici ticaretini• abluka alhaa 
alınması. 

Japonya Akvam Cemiyeti no
tasına verdiği cevapta Mançurinin 

ancak beı şartla tahliye edile
bileceğini bildirmiştir. 

[ Son Pasta: Beıincl aayfamızda 
verdığimlı tahillt göaterlyorkl bu 

telgrafı ihtiyat kaydile telakki etmek 
lazımdır. Hakikatte iki taraf kuvvet-

leri ara11ndaki şlddetH muaademeler 
bir harp manzarasını ıöaternıektedir. 
Henüz ilanı harp gibi bir hAdlae 
yoktur. J 

Filistin de 
Kıbrıslılar için Para 
T oplanmıya Başlanıldı 

Ankaramn plAnını yapan Gizli SUAh Bulundu Hayfa, ( Hususi ) - Filistinde 
Profesör Y anıen bu sabah teb- oturan Kıbrıslılar, Kıbns bareke-
rimiıe gelmiştir, Buradan Peşteye Emin6n0 Polis merkezi enelisi tini idare edenlere gönderdikleri 
gidecektir. M. y anaenin pllnı- rece ıBpbeli baza kahvelerde telgraflarda bu vatani işte ıebat 

k tabarriyat yapmıtlar, 18 tabanca etmelerini ve gayenin tabakku-
na i öre An arada imar faaliye- ve kama bularak muadere etmiş- kuna kadar çahfmalanm bildir-
tine başlanacak, ytlz binlerce lerdir. Din gec• de taharriyata mitlerdir. Bunlar aynca Kıbns 
ağaç dikilecek, yüzme havuzları, devam ediJmİf, bir miktar daha isyanında (S)enJerin Ye nefyediJen-li eyk it raş Sabiha y~ni bir Dahil~ye .vekileti binası tabanca, kam• ye bıçak bulun- lerin ailelerine verilmek Ozere li e 1 bır zabıta abıde11 yapılacaktır. mUflur. ' iane de toplamıya bqlamıtlardır . 

. ın Bir Mektubu r-----.-__;~-. ~~:__..-1-.5-T-E-R---:....;;.;;;.~~__;_--=---=---~ /STER iNAN, iNANMA! ( e., tarafı 1 inci aayfada ) 

~lbuki ıon yaptık!arı Klzım 
h~a Hazretlerinin büstlerinde 

Unaınamakla bu mazhariyetten 
~Clalcsef mahrum kaldığımı an-
1Yor k b- urn. Eser meydana gelir en 
ır 'k· 

lQ ,k 1 1 seansında haz.r bulun· 
d=i" lütfunu Paşa Hazretlerinin 
l\~ lr buyurmıyacaklarma nazaran 
1-ra tıa.n Beyin vaillerini unuttuk-
b""d hatırıma geliyor. Acaba 
""" a başka bir mahzur mu ta· 

Ur ed:yorlar? Meraki:ayım." 
Sabiha Zıga 

Mudanya Belediyesi, Mudanya iskelesinin 
imarına lilzum görm·:ş . Bursa gibi bilyOk bir 
merkezin en yalC ın ; • ·\, 1esi vazifesini gören 
Mudanyada rıhtım namına bir şey yoktur. Va· 
purdan çıkan yolcular, solda bir gemi mezar
lığı haline gelen sıglağm hazin mınzarasını, 
ileride de karşılarına çıkan salaı barakahrın 
iğri, büğrü iskeletlerile karşılaşırdı. Gözleri ferah-
landırıcı }'egane manzara, biraz ötede:ı başlıyan 
ve kilometrelerce devam eden zeytin ormanlarıdır. 

/STER iNAN, 

Belediye, bu barakaları kaldırttı. Yerine 
bir park yaptırdı. Mudanya sokaklarında tek 
bir fener bulunmamasına karşı plim biraz 
geniş tutulan bu park için bir fey söylemi} e
lim. Fakat göz önilnde o canım lacivert deniz 
dururken getirdiler, bu parkın ortasına mas
raf edip, su arayıp koskocamaman bir havuz 
yaptılar. Bu manzarayı gördükten sonra, artık 
bizde muhtelif imar işlerinin bir esas dahi
linde yilrlldüğilne: 

/STER INANMAI 

L.--------------------------------------~ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Cehaletle 
Harp 
Böyle Olmaz! 

--------- P. S. 
Millet mektepleri açtak. Her 

Türkü okutmak istiyorduk. Büt ·:n 
mekteplerimizi, muallimlerimizi, 
mu· arrirlcrimizi, matbaalanmızı, 
kiğ t arımızı, mürekkeplt"'rimizi, ~a
vullar.mızı ve zurnalarımızı hep 
birden seferber ettik. Cehalet c 
muharebeye çıkıyorduk. Ne olvu? 
Her sene, teşkil~tı ve faaliyeti bü
yümesi, art.ması, genişlemesi lizım
gelen MilJet Mektepleri gittikçe da 
raldı, küçüldü. ufaldı; müdavimleri 
azaldı. Artık ne çifter çifter du
var ilinlan, ne balkı teıvik için 
davul, zurnalar, ne de gaze-
telerde bu mekteplere dair yazı. 
Küçük haberler arasında iki 
satırlık bir haber : Millet mek
tepleri açılacak, açıldı, açılıyor. 

Millet Mektepleri açılacak mı, 
açıldı-mı, açılıyor mu, bilmem; bil
diğim bir şey varsa bir çok Mat
baalanmız, Mecmualanmız, Gue
limiz, Neşriyat müesselerimiz ka
panacak, kapandı,kapanıyor. Çnn
ki balkı okutmak için sarfettiği
miz ilk zoraki cebitlere fasıla ver
dik. Okuyan okudu, okumayan da 
cehlinin tasasını çekmiyor. 

Ekseriya bedbin olmakla itham 
ediliyorum. Fakat hiç kimse 
bana fu dört acne zarfmda ceha
letle kavgamızdan tam galip çıktığı
mızı ispat edemez. Ben yüz cilde 
yakın kitap muharriri ve şu ka
dar senelik de gazeteciyim. Oku
yucu sınıfmın kemmiyetçe az,.lıp 
çoğalmasına karşı çok hassasım. 
Çunkü bütün hayatım bu meddü
cezre bağlıdır.Ôğllnmek için değil, 
tok ıöylemiye hak kazanmak 
için bu ~abrları yazıyorum. Yal
nız b6kümeti değil, her alAka
dan ve bu arada kendimi de 
vazifeye çağırıyorum. Bu yazi, 
o mes'uliyet duygusunun mahsulü 
dür. Cepheden kaçmıyalım. Ce-
haletle böyle pısırık harp olmaz. 

lıpanyollar, yüzde otuz sekiz 
kişi okuma bilmediği için, dCSvü
nüyorlar. Bir fspanyol muharriri 
d iyor ki : "Okuma bilmeyeni 
asmalıdır!" .Cehalet ağır cezayı 
mucip bir cinayettir. Bizde oku
ma bilmiyenler yüzde kaç? Maa
rif Vekilimizi meyus etmemek 
için herhangi bir tahmin yapmak 
istemiyorum. 

O korkunç sayı yine karan
lıkta kalsın. Fakat ben, mllthiı bir 
milbalAğa olmakla beraber, ls
panyol mqharririnio 16z0ntl 16yle 
tekrar edecefim: " Yalnız oku
mayanı değil, okutmıyanı da uma
lıdır! " 

Balıkçılık 
Balta Limanındaki 
Enstitüde Çahıılıyor 
Balıkçılık mütehusuı doktor 

Veberman d&n ganetecilere Balta 
limanındaki baLkçılık emtitüaünü 
gezdirmiştir. Enstitü çok gOzeldir 
ve mlitehusasın if adeaioe g6re 
Şarkın büyük ve biricik mfiea
seseıidir. 

Müessesede şu eaular dahi
linde çalışılmaktadtr : 

Balıklar hakkında fenni tetki
kat yapmak, Türkiye deniz mah
aulibndan azami surette istifade 
etmek, dahildeki istibllk miktanna 
fazlalaştırmak. Enatitüde birçok 
liboratuvarlar tesis edilmiştir. 

M. Veberman bu müessesenin 
memlekete çok şeyler kazandıra· 
cağını ve 1934 senesinde Beynel
milel balıkçılık konferansının bu 
enstitüde aktedilmesi muhtemel 
olduğunu a6ylemiştir. 
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Şahlanan At! 
Büyük şairimiı., Abdülhak Hl

midin beş göbek yukarı dedesi 
Hafıı Hayrullah Efendi, yaşadığı 
asrın tanılnuş simalanndandır. 
Üçüncil Mustafa devrinde Cerrah
başılık, Birinci Abdülhamit za-
manında da Hekimbqılık yapmışbr. 

Bu zat, bir fincan kahve yü
z\lndeo nefye gitmişti. Hldise 
tudur: Abdülhamit. bir gün He
kimbaşısma iltifat etmek istedi. 
Kızlarağasına e:nir vererek kah· 
ve getirtti ve ona içirtti. Halbuki 
Hekimbaşılar Kızlarağasının mai
yetinde idi, ondan emir alırlardı. 
Bu muamele Ağayı gücendirdi, 
kendisine emir veregeldiği bir 
adama elile kahve getirmek he
rifi sinirlendirdi, kine düşürdü 
ve bir iki ay sonra o kahve 
Hayrullah Efendinin burnundan 
eeldi, Taife kadar ıllrüldü 1 

Hayrullah Efendi, attan düş
mek auretile 6lmüştii. O devirler
de Kadir gecesinin ertesi günll 
bnyük ulema feyhuliılimı ye mtı
teakiben sadrazamı ziyaret eder
Jerdi. Menfasından a•det etmit 
olan Haynlllah Ef. de, (1220) 
ıeneıi ramazanının yedinci günü 
Bahçekapısındaki evinden çıktı, 
Kon va Valisi tarafından hediye 
edilen ata bjnmek istedi. At •er
keşti ve huysuzlanıyordu. Fakat 
Efendi, yetmiş üç yaşında bu
lunmasına rağmen ısrar gösterdi, 
o ata bindi. Küçükpazar civa
nnda bir ekmekçinin kısrağile 
rastlaşınca at, yeni baştan azı 
gemiye aldı, ıahlanırken yılaldı, 

eğerin ön kaşı Efendinin kamına 
battı ve açılan yara, ölümle ne
ticelendi. 

Eski bir mecmua, on beş çu
hadann bir türlü zaptedemediği 
azgın abn bu katil huyıuılağunu 
naklederken: 

Hayrullah Ef. iyi binici idi, 
yanındaki uşaklar da vanfelerini 
iyi yapan adamlardı, binaenaleyh 
ah sük6nete getirmek mlimkihı
dü. Fakat o gün pblanan binek 
ah değildi. belki onun vllcudlln
de temesstil eden ikbal aygın 
idi. O aygır, süyariaini atmak 
isterse tutulamaz, muhakkak di-
lediğini yapar, meramına erer 1 " 
diyor. 

Mecmuanın muharriri , ikbal 
ay~ırımn nasıl idare olunabilece
ğini s5ylemiyor. Bu, galiba bir 
muamma veya kanıık bir hllner 
olacak! Maamafih hayat yolunda 
piyade yürüyenler bu mevzu ile 
pek te alakadar olmasalar gerek. 
Biz de Hafız Hayrullah Efen diye 
rahmet okumakla iktifa ediyoruz. 

~· 
Muglada Tutun Satışı 
Muğla, 7 ( A. A. ) - Ttttnn 

İnhisar İdaresinin mühim miktar
da kalan tütünleri Atın alması, 
muhitimizde çok iyi bir tesir 
bırakmışbr. Tütün mubayaab 
hak\:ında Muğla fnhiur idaresi
ne beoü2 bir emir verilmemiftir. 
Vılayetimizde henüz külliyetli 
miktarda flltüo vardır. Muğla ve 
Milastan başka yerlerde benOz 
fiat açılmamıştır. 

Mısır, Türk Arısı Yetiştirecek 
Kahire ( Hususi ) - Ziraat 

nezareti İtalyadan getirttiği Bal 
arıları üzerinde tecrübeler yap
mış, iyi netice alınmamıştır. Şim
di Türkiye, Fenlandiya ve Ro
manyada yetiştirilen ve Kafkas 
cinsi denilen arılardan istifade 
için yeni lecrtibelec yapılacaktır. 

Adana da Kış Başladı 
Hava Degişti, Hararet Birdenbire 

(28) den (9) Dereceye indi 

Acld1ı•ııın m•,Jıar &,hanı w Toroıun le.arlı gamaçları 
Adana, ( Huıusi ) - Burada vem hayalar birdenbire değiıti, Bu gayri tabii 'faziyetin aebep-

düne kadar tatlı, ılık ve mcıllyim barometre (28) dereceden pek )erini araıtıranlar, bir soğuk 
bir yaz havası hüküm sfirüyordu. Ani olarak (9) dereceye kadar dalğasmm Adana ve havaliıinden 
O kadar ki herks kıt mevsiminin düşüverdi. geçmekte olduğu neticeaine varı-
bu sene Adanamızı pek tesirsiz Şimdi Toroslara mebzul mik- yorlar. 
bir şekilde ziyaret edeceğine tarda kar yağmakta ve şehir 
inanmıştı. Bu sebeple halk beyaz hergUn biraz daha soğumaktadır. Diğer taraftan ( Seyhan ) neh-
elbiselerJe ve batU ceketsiz ola- Şunu da ilave edeyim ki hava- rinin kışın alacağı vaziyet te biraz 
rak geziyor, havaum vasat dere- mn böyle birdenbire değişip endişe uyandırmaktadır. Yaz 
cedeki harareti altında üşümeden ıoğuk bir şekil alması mevsiminde bir dere kadar cılız-
ve terlemeden iş ve gücilc meş.. Adanamızda bu mevsimlerde he- laşan koca (Seyhan) bugün bayii 
gul oluyordu. Fakat iki gün ev- nüz görülmüş bir şey değildi. kabarık bir vaziyettedir. 

Tahdit 
Hangi Eşyaların İthali 
Tahdit Edilmelidir? 

Bazı tacirlerin ithalatın tahdi
dini istediklerini ya.ımıtbk. Bu 
hususla tacirler arasında tahkikat 
yaptık. Ôirendiğimize g6re ban 
tacirler bir kııun qya Dzerinde 
tahdidata ltbum rörmektedirler. 
Bunlar fikirlerini f6yle izah edi· 
yorlar: 

Bizde ıon senelerde baza a
nayi inkişaf etmiş, ban sanayi de 
inkişaf istidadını göstermiştir. Bu 
sanayiin kuruyup gitmemesi için 
hariçten gelen su maddelerin ithali 
tahdit edilmelidir: 

Pulıuk, kaı.ma, kOrek gibi ma· 
deni eşya ile çikolata. ayakkabı, 
içkiler, trikotaj eşyası ve ıebze. 

Yeni Muallim Kadrosu 
lstanbul mekteplerindeki mfin

bal muallimlikler için yapılan 
yeni kadronun bu hafta Maarif 
Vekiletince tastik edilip buraya 
gelmesi muhtemeldir. 

l.Astik Fabrikası AÇtlaeak 
Bir takım tüccarlar bir firket 

yaparak Tnriciyede bir büyük 
llstik fabrikası açmak teşebbü
ıilnde bulunmuşlardır. Kauçuk 
getirtilerek burada lhtik yapıla
caktır. 

Vergi lhtilAfları Halledilecek 
Yeni muamele vergisi yüzün

den Defterdarlıkla vergiye tabi 
kimseler arasında çıkan ihtillfları 
halletmek üzere Ticaret Oda· 
smda üçer kişilik birer heyet 
teşkili tekarrür etmiştir. - Bu he
yetler ihtilAflan halledeceklerdir. 

Tütün İnhisarı 
Enfiye Yapıyor 
inhisar İdaresi Fransız 
Enfiyelerinin Esrarını 

Keşfetmiı 

Tütün İnhiıar idaresi Fransa
da yapılan ve memleketimize id
bal edilerek mlllıim miktarda satı
lan enfiyelerin aynını kendi •~ 
aaib1e yapmıya çalıımaktadD'. 
Fransızlar ba enfiyelerin yapıldı
ğı tlltünil gizli tutmaktadır. Bu 

ıebeple diğer memleketler ayni 
cins enfiye istimalinde çok zor-

luk çekmekte ve hemen de mu
vaffak olamamaktadır. Fakat o 
tUtüniln memleketimizde de ye
tiştiği tesbit edilmiş ve bu ıuret-

le Fransız enfiyesioe muadil en
fiycnin buada da yapılacağı 

anlaşılmıştır. Ancak enfiye ya
pılabilmesi içia bu tütünün 6ç 

sene müddetle terbiye edilmeıi 
liwn felmektedir. Bu işle lnhi· 

sar idaresinin kimyakeri Sabri 
bey meıgul olmaktadır. 

Şu da var ki Fransız enfiye; 
ıinin gümrük rilsumu çok ağır 
olduğu için tmln lnhisan hariç
ten enfiye getirtmeye karar ver
miştir. Bu sebeple tiryakiler, 
tntün inhisan enfiye yapmcıya 
kadar Fransız tipi enfiye kulla
namıyacaklardır. ----

Umumi Yerlerin Havası 
Belediye memurlan kahve, 

çayhane ve birahane gibi umumi 
yerlerde havayı aık sık değiştir
mek için hususi pencere tesisab 
yapılıp yapılmadığını tetkik et
mektedirler. V•pbrmıyanlar laak
kında ceza kesilecektir. 

Kolera 
Sahil Sıhhiye idaresi Yeni 

Tedbirler Aldı 

lranın Abadan, ahvaz ve Ma
hammara ıehirlerinde Kolera has
talığı zuhur etmit olduğu haber 
alındığından bu mahallerin Bura 
kfSrfezine kurbiyeti huebile lran 
Hnkümetinin Bura körfezi aalıi
lliıde klin blitiln limanları muva
ridatına k&J'fı Koleraya mahawı 
tedabiri sıhhiye konulduğu aahil 
ııbhıye idaresinden bildirilmektedir. 

Bir Yangın Çıktı 
Fatihte Hacıhuan sokağında 

Ruhi Beyin evinden yangın çık
mıı, ev kıamen yandıktan ıonra 

ıöndürülmüştUr. 

Torba içinde Çocuk 
Bakırköyde Şeftali sokatında 

8 numaralı Hoca Şakir Efendinin 
kapısı önünde bu sabah bir tor• 
ba içinde bir erkek çocuğu bu
lunmuştur. ----

Bir Gazete Dava Edildi 
Beyoğlunda çıkan Rumca 

(Apoyevmatini) gazetesinin (Mil
yonerin Tarihi ) tefrikası müsteh
cen görüldUğU için müddeiumu
milik ta rafından gazete aleyhine 
bir dava açılmış evrakı Birinci 
Ceza Mahkemesine •erilmiftir. 

Bir lhtilAs Muhakemesi 
Tütün inhisarı Kadıköy anha

n memuru CelaJ Beyle bekçi 
lbrahim Efendi (4000) lira ihtilas 
cürmile ağır cezaya verilmiflerdi. 
Muhakemeye dün do devam edil· 
miş ve ıuçlu olmadıklan anlaşıla· 
rak beraet kararı "ferilmiftir. 

Delikli Çarşaf 
Bi:ı yeni duyduk. Fakat ' 'ak'a 

akidir. 
Besim Ömer Paşa genç dok

tor. Sarayda basta var. Hasta 
bir aaraylı Çerkez kızı. Besim 
Ômeri çaimyorbr. Doktor, sa
rayda, bir sürü yaldızlı sof alann, 
dehlizlerin arasından geçtikten 
sonra, nihayet hastanın odasına 
sokuluyor. Bir de ne görsün? 
YatağıD etrafında dört harena 

•j ağası. Her biri bir köşesinden 
j büyük bir yatak çarşafı tutuyor

lar. Hasta çarşafın altında. Yüzü
nü, gözünü, vücudunu görmek 
mihnkün değil. yalnız, çar ann 
ortasında büyük bir delik \ ar. 

Harem ağaları diyorlar ki: 
- Hastanın ne tarafını gör

mek istiyorsanız, bu deliği oraya 
getireceğiz, muayene edeceksiniz. 

Tabii itiraz yok. Muayene 
bqlayor. Göğüs, arka. bel, k4nıı. 
her ne ise... Çarşafın deliği, dok
torun istediği nokta üzerin• 
getiriliyor, Muayene yapılıyor, 

.. tifo .. teşhis konuyor, ilaç ya-
zıhyor. Tamam. 

Bize bu hikiyeyi nakledea 
doktora sorduk: 

- Besim Ömer itiraz etseydi 
ne olurdu? 

- EvvelA saraylı t~davisiı 
k ıhr ve ölürdü; sonra da, Besim 
Ômerin doktorluk diplom 51nı 
elinden alırlardı! 

* Ümitsiz Bir Adam 
Çok fakir bir karı koca, dört 

buçuk lira aylıklı bir odada o ıı· 
ruyorlar. Bu derece fa · rHği 
tabii neticesi: Kavga. Zavallı 
kadın, aç, haykırıyor: 

- Miskin herif, becerik:siı 
herif, senin yüzünden ölüyorum! 

Bedbaht koca, karısını dah• 
fazla sinirlendirmemek için ahp 
bafllll gider. Üç beş gün kar 
bolur. Karısını kendi haline 
bırakır. 

Bedbaht kocanın, iki üç gün
de eline bir buçuk, iki lira ge• 
çebilir ve bir tayyare piyang' 
bileti alır. Cebine atar. 

Ke,ide de birinci ikramiye. 
Bugtın dört odalı bir aparlr' 

mam ve iki evleri var. Katt 
koca bahtiyar. Hikaye doğrudut· 
Halkın tecessüsile rahatsız olma: 
malan için isimleıini gh~li) oruı. 

~ 

iki Arkadaşmuz Arasında 
.. Son Posta"da çalışan b 

mulaarrir, vücutça fevl ala 
zayıftır, inceciktir, çöp gib dir. 

Babıalide başı açık gez n b 
reuam vardır: "A. D,, Be)· 13' 
arkadaş ta, tersine, gayet iriy~ 
rayet cüsselidir. 

Bir gUn, bu zayıf muhartifl' 
miz, "A. D" Be> e der ki: 

- Seninle ben, viicutç" 
biribirimizin tam zıtbyız. 1:3j, 
okadar ~ayıfım ki ışığın önil11 ı' 
durum g5lge yapamam: 5 

okadar irisin ki, öğle vakti. 
pegUndtı:ı, gllneşin önünde 
un, derhal bütün dünyada 
olur. 

Ozum Ve incir 
lzmir, 7 - ( A.A. ) B 

3 buçuk kuruştan 57 kuruşa 
dar 154 çuval üzüm ve aeki• 
nıftaD 28 kuruşa kadar 356 
ftl incir sablmışbr. 
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"Haz1rol cenge eğer istersen 
sulhüsalih,, sözil sanki tam bu
srfin için söylenmiş. 

Almanya Ve 
Fransa 

Paris, 8 - Fransanın Berlin 
sefiri M. Fransuva Almanyanıo 
son tekliflerini hamilen Parise 

gelmek üzeredir. Sefirin bizzat 
hm-eket etmesi bu tekliflerin 
ehemmiyetine işaret addolunuyor. 

lngilizler Buyuk Bir 
Tay yara Yaptılar 

Londra, 8 - lngiltere - Kana
da arasında durmaksmo işliyecek 
olan madeni deniz tayyaresinin 
plAm bitmiştir. Bu tayyare (4000) 
kilometreyi durmaksmn aşabil;!-

cek ve ( 120) yoku taşıyacakbr. 
İngiltere - Kanada seyahatini de 
( 12) saatte yapacaktır. 

Nankin 8 - Şanhayı konfe
ransında Nankin ile Kanton mu· 

· rahhasları arasında bir ltilaf 
hbıl olmuştur. Bu münasebetle 
iki merkezde ayrı ayrı iki kon
gre toplanacak, aradaki ihtilaflı 
blitün meseleleri tetkik edecek
tir. Mareşal Şan-Kay-Çekin vazi
yeti tetkik etmek üzere teşrinisani 
nihayetinde Nankinde toplanacak 
murahhasların adedi iki taraf 
için de müsavi miktarda olacaktır. 

Eski Çin imparatoruna Suikast 
Çin, (Tigen) 8 - Bir Çinli 

sabık imparatorun evine giderek 
bir sepet çiçek vermiş, içinde 
bir bomba bulunmuştur. Sepeti 
getiren adam bulunamamıştır. 

"SON POSTA" oın Milli Tefrikası : 15 

AB, MİNEL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Nekadar ihtimal varsa hepsini 
ayni zamanda hissetmeğe ve ter 
dökmcğe başladım . Bir İn~~na 
nekadar bağlı olduğumuzu boyle 
anlarda anlıyoruz. 

Fahrettin Bey bana baktı, bir 
daha güldü: . 

- Mirim, otur, mirim, dedı, 
gel seninle karşılıklı bir kahve 
içelinı. 

- Müsaade ediniz de gideyim. 
Zaten ayak Ustü bir uğramıştım. 

izin alarak çıkhm. Bu kadar 
14kayt bir babanın karşısında 
•inirlenmeden oturamayacağımı 
•nlarn.şbm. 

İt asıl akşam üstO alevlendi. 
" Ben, o gilnü bilyük bir telif, 
elecan içinde geçirmiıtim. Ak· 

ıam ilstn Narinlere uğradım. 
F ah rettin B. beni sabahkinden 
daha ciddi bir yüzle karşıladı: 

- Azizim, dedi, hakkın var. 
Ben de endiıeye başladun. 

- Biraz geç, dedim. 
- Baıma bir felaket mi gel-

di, dersiniz? Ne olabilir? 
F ahrettin Beyin sesi kısıktı. 

Artık yerinde duramıyor ve 
odanın içinde büyük bir asabi
yetle dolaııyordu. 

· - Ne olabilir? Ne olabilir? 
Diye tekrar edip duruyordu. 

Kendi kendine hep söylendi: 
_ Poliıe müracaattcn fayda 

k Ne yapacaklar, ne yapayo. 
bilirler ? . . 

Ben de ıayet denn bır dn-

---
tllnce içinde sordum : 

_ Narin Hanımm gidebileceği 
her yeri aradınız mı ? Bütün ta
nıdı klarana sordunuz mu ? 

f ahrettin Bey durdu ve derin 
bir nefes aldı : 

_ Benim de bütün ümidim 
burada. Hepsine sormadım. Sor
mıya da imkAn yok. Kimi Adada 
kımi Boğaziçinde. 

Biraz düşündükten aonra : 
- fakat Narin, dedi, gidip 

oralarda kalmaz, hele bana haber 
vermeden. 

f ahrettin Beyin bu aczini gör-
dükçe ona fena halde kızıyordum. 

Narine verdiği serbest terbiyenin ce
zasını çekmiyor mu idi? Bir kız, ha
ber vermeden de evinden nasıl 
uzaklaşır? Bir kız daima kendine 
hikim olabilir mi ? Hayalın her 
genç kıza kurabileceği mllthiş 
tuzaklardan birine düımez mi ? 

Bütiln ihtimalleri dlifilndükçe, 
içime, kıskançlık, öfke, nefret 

Belgrat 8 - Müstakil mecliı 
306 meb'ustan mürekkep olacak
br. İntihabat için yalmz bilkume
metin listesi kabul edilmiştir. Bu
listede 1300 namzet vard1r. ...... __... ...... ·- .... ·- ............ ... 
tur. Bu Fırka, Kortesler meclisi
nin kabul ettiği kanunu esasiyi 
gaddarane bulmakta ve tadilini 
istemektedir. 

doluyor ve F ahrettin Beyin 
omuzlanna avuçlanmı koymak, 
onu adamakıllı silkelemek, san
mak ve surabna haykırmak isti
yordum: 

- Be adam, ıen ne biçim 
babasın ? Bir kere bu kızın ba
şını boş bırakmışsın, onu f ngil
terelere, Amerikalara yalnız ba
şına göndermişsin, timdi de kar
tıma geçmiı, suratını asıyorsun, 

için için dövünüyorsun. 
Bunları söylemedim amma, 

Fabrettin ..Bey gözlerimde okudu. 
Y almz bana değıl, kendi ken

dine de izahat veriyormuş gibi. 
- Baıana bir fellket gelme

dise ehemmiyeti yok, dedi. 
Sonra kendi kendini teselli

ye çalıştı: 

- Pişkin kızdır. Çocuk de
ğil ki .•. Ne olabilir? Eşkıya taar
ruzuna oğramaz ya? •• Şimendife

rin altmda da kalmaz, denize de 
diifmez, bem böyle pyler olsa 

S=-.yfa 5 

Gönül İşleri 

.. 
M. M. İmzalı mektup sahihine: 

Müsaadenizle size hak vere
memek mecburiyetindeyiz. Mek
tubunuzu iyice okuduk. Hissi· 
yahoıza fazlaca kapıldığınızı an· 
ladık. 

Hisli olunuz, hatta bazen asa· 
biyetinize de kapılınız, Fakat 
hiddetiniz geçtikten ıonra vazi· 
yeti sakin bir dütünüşle muha
keme ediniz. Şimdilik sizin için 
en iyi çare hafif bir tarziye ile 
vaziyeti tamir etmektir. 

Hanımtegze 

poliı bilir. 
- Akıama kadar polise te

lefon ettiniz mi? 
- Bir daha etmedim. 
- Bir kere daha telefon edi-

niz bakalım. 
- Evet, iyi olur. 
Telefona koştu. Müdüriyeti 

açb. Merkezlere sordurdu. Bir 
genç kızın başına gelen kazaya 
dair hiçbir malümat yoktu. 

- Hayır, dedi, kaza olmadıta 
muhakkak. Canım Efendim, biz d• 
fazla telaş ediyoruz. Narin bu 
halimi duyarsa ya güler, ya kızar. 
Bana bin defa söylerdi : 

" - Baba... Beni merak- et• 
meyin... Çocuk değilim, aptal 
değilim: beni merak etmek, çocuk 
ve budala· yerine koymakbr, ba· 
na en büyük hakarettir'" 

Derdi. Doğru değil mi? 
- Vallahi ben anhyamıyorum, 

dedim. 
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- Hanımefendi, bir Bey sizi 
görmek istiyor. Elinde büyük, 
ıüzel bir paket var. 

- Paket buyursun. 

Diyecek 
Yok 

Bir gOn, Salim arkadaşına 
dedi ki: 

- Yahu... Birisi .ana tokat 
atmış ha? 

- Evet. .. Ama, bir daha bu 
edepsizliği yapamıyacak, eli var
mıyacak. 

- Neden 1 
- Seyahate çıkb , 

Heyecan Veren 
Adam 

Bir genç kıza sordum; 
- Hayatınızda bütün asahı

nııa titretecek, ıızı heyecana 
getirecek bir adama tesadüf 
etmediniz mi? 

Gene kız güldil: 
- Nasıl etmedim? dedi, be

nim dişçim! 

O Da 
Doğru! 

Muhsin bey, istasyonda, me
murlardan birine sordu: 

- Ayol, tren bir ıaat geçik
ti. Böyle olduktan sonra bu ta-
rifeyi buraya ne asıyorsunuz? 

- Bu tarife olmasaydı tre
nin bir saat geçiktiğini nereden 
bilecektiniz? 

Bu Da Bir 
Sual 

- Kaç yaşındasınız, Hanıme
fendi? 

- Yirmi dokuz. 
- Kaç sent denberi? 

Birinci mevki tıaganda V"gonu değiştir0n adama 

ıki crkoırloş ko u~urlar; Birinci Mevki doğru cesaretle ileriler/er. 
- Ş.ı pe reren'n yanmda Adamcağız şapkasur.ı r.ıkarır 

otun ı a lam' görJyo" mu-
su ( H i e.Ji ıde bjfet var. Kontrolör o adama gi- ve bügi: 

7
' bir lztirm. tle sort1r = 

- Pe'..i? d~r ve vugo.ıdan çıkmasını - Aff rier:ıiniz bir şey 
- Bai< ~imdi onu ben bu iiılar eder. Adamcağız çıkar. mer.:ı '• et m... s·z beairn b:-

v~ c.n:lan çıkaracağım. iki arkadaş trenden leti.ni 1 ikinci mevki olduğunu 
- Nasıl ? inerler. 
- Görürsün. ( içeri ~İren - Ay vagonu değiştiren nereden bi!iyordun z 1 

ko:ıtrolöre ) B1l..sanız a ... adam bizi bekliyor. - Gayet basit. B" etinizin 
Şu Efe di, ikinci mevki b Iet!e · i e ka"·"a mı ede· ben:m b~ Pti nie ay i rcn'·tc 
birincide oturuyor. ce ·? o'duğuna dikkat e~ti,..,.. 

L----------------~~--~----------------------------------' 
Çocuğun 1 Çekirdekten ... 
Cevabı l eş yaşın aki "Erduğan ,, da 

hah :ts• pbi rna.c:ır olaca:, galiba. 
Annesi bq yaşındaki oğltJnu 

paylıyordu: 
- Bir daha uslu durruusan 

aeni ta•uklann yanana, kümese 
kapahnm. 

-Ama benden zor yumurta 
ahr•ıo. 

Masraf Meselesi 

- Ben bu saatin aynını baş
ka bir dükkanda gördüm. Daha 
ucuzdu. 

- Fakat d~ha kilçüktü, de
ğil mi? 

- Saat mi? 
- Hayır, dükkan. 

Dolandırıcının 

Kararı 
Bir dolandırıcı, kumarhanede, 

boyuna hile yaparak oynuyordu. 

1 Bir gece iş çakıldı. Kumarbazlar, 
tuttalar, herifi pecereden sokağa 
attılar. Bereket versin binanın 

alt katı idi. Herife birşey olmadı. 
Kendi kendine dedi ki: .. Hal. •. 

Anlq:ldı... Bundan sonra hep alt 
katlarda oynamalıyım.,, 

Çünkü b;r gü~ halası ona sor
muştu: 

- Küçii' kız kardeşin .. Sevi"
mi seviyor mı:ıoın? 

- Sevi} c,ru:n. 
- Onu başkasına satsalar ne 

yaparsın? 
- Daha o satılacak yap gel-

medi. 

Ferit ço1
.-.: fena Dansederdi Bir 

gün, iyi dam:eden bir kadınla Çar
liston oynu: r rdu. 

Kad n o, u 
- Dan ı seviyor mısınız? 
- Bayıl ı· m ha ·n "lfendi. 
- Peki,niçin öğr ... nmiy rsı 

• 
iş Değişti 

İ~i ayyaş meyhane.de Ost· ste 
içiyorlardı. Biri ötekine dedi ki: 

- Haydi, benden bir tane 
daha iç. 

- Artık içmem. 
- İçmez misin? Hayabmda 

ilk defa olarak senin içkiyi red
dettiğini görüyorum. 

- Doğru. 
- Nasıl oldu böyle? Hasta 

mıam? 
- Hayır, bugUn yeni bir eve 

taşındık. Sokağını daha iyice 
bellem edim. 

Bu Da 
Bir Fikir/ 

Bir gün genç bir kadın, Ah
met Rasim Beye sinirlerinden 
ıiklyet ediyordu : 

- Ah, diyordu, biliyor mu
sunuz, geceleri gözüme biç uyku 
girmiyor. 

Ahmet Rasim Bey düşündü : 
- Kolayı var, dedi. 
- Nedir? 

Çare 
Bıılmuş! 

I{uma:·oan C"'IH }'anan bir 
kumarcı dedi ki : 

- Ben hükumet olsaydım, j 
kumarın önüne geçerdim. 

- Nasıl? 
- Paravı kazananlara verdi-

rirdim. 

ihtar 

.a m ( Hizmetçiye) - eni 
çagırdığım vakitler sesimi duy
mazsan gel, bana duymadıirnu 
söyle. 

Sebep 
Ne? 

Sacit bey telefonu açb, Tel-
siz telefon şirketinde .. Mesat 
Cemil,, beyi aradı: 

- Mesut beyefendi, dedi, za
tiilinizden bir ricam var. 

- Estağfurullah ... 
- Lütfen, prkı okuyan be-

ye söyleyiniz, biraz daha bafif 
sesle okusun. 

- Sebep? Aletiniz cızırtı mı 
yapıyor? 

- Hayır, evde hasta var. 

Değil Mi Ya? ] 

- Oyıe bir adamla evlenmek 
isterim ki, benim ıçm, icap 
ederse, kendini ateşe bile atma· 
hdır 

- Bir itfaiye zabitile evlen. 

Ne 
Yapmalı? 

Der'"lcoduyu seven bir Hanım 
apartıman geziyordu. Dedi .ki: 

- Apartıman gllzel. Fakat 
bir kusuru •ar. Duvarlar ince. 
Bitişik dairede oturan kiracılar 
biz ·m ne konuştuğumuzu lloyar-
Jar. 

Duvara kaim bir halı ör
tersiniz. 

- O vakit te bi2 on!arıo 
konuştuklannı duyamayız. 

Üç Güde 
Salih Bey, Kastamunudan 

tanbula ilk defa geliyordu • 
buradaki arkadaşlarına dedi ki: 

- lıtanbu1u üç günde tam&" 

mile gezdim. 
- Nasıl olur? 
- Nasal olacak? Bilyik otlum 

mü:ıeleri gezdi, lazım ainemalan 
sıezdi, karım Boğaziç.ioi gezdi, 
ben de barlarla meyhaneleri gez• 
dim. 

Oraya Kadar Git· 
mige Ne Hacet? 

- Parise seyahatinizden mem
aun musunuz? 

- Çok memnunum. Bulur 
duğum otelde güzel bir muzik 
yardı. Fak at bu blrşey değil. 

- Başka? 
- Bir de telsiz telefon Tarda. 

Mükemmel lstanbulu dinledim. 

l~----------------_,~-Ş=~=-k-1e_s_e_!e __________________ ~ 
- Yatmadan evvel iki üç 

kadeh rakı içiniz. 1 Hizmetçilik Mektebi Mi Bu ? J 

Kadın - Beni daha yeni tanıyorsunuz ve benimle evlenmek 

lıtiyorsun uz. 

Erkek - Ben sizi liç senedenberi tanıyorum, Hanımefendi. Ser

ntinizi koyduğunuz bankada memurum f 

- Rakı uyku getirir mi ? 
- Getirmez belki ama uyku-

suzluk tatlı geçer 1 

Manzarası 
Nedir? 

Ev sahibi - Efendim, evimiz 
istasyona yakındır, manzaraıı da 
güzeldir. 

Evi kiralamak istiyen adam
Allahallah... Manzarası nedir? 

Ev sahibi - Treni kaçıranla
nn hali! 

M eklubunAğırlığı 
Posta memuru - Mektubunuz 

çok ağır. iki kuruşluk pul daha 
yapıştır:nah. 

Mektup ıahibi - O vakit 
büsbütün ağır olur! 

Hanım - Ayot, evde ne kadar tabak. bardak varsa kın r 
Seninle halimiz ne olacak ? eı' 

Hizmesçi - Ne yapayım efendim. tık çalıft.ğım kapa bu. ıu-
.. iyice iş öğrenmeden oradan çıkma l " dedi. 



.. Soa PGMa.r h.aftada iki defa .-.ma 

aayıfaaı yapar. Birincide Türklyede oyn.a· 

nan filimler hakkında ınaUiaıat verir. 

lkincitle .-- iie•• ait Mbericrle 

dolu çıkar 

SiNEMA 
".SO. Po!t.;ı.. Hofrw-u~ h~.: ıcu:' ... ·,:f 

1 
buluna• )'Cginc Tiri. ı:•:elc-si fo. .k J 

livul rnulı.ıhirir:ıiz, her hafta liu m• L tJp 
" d • • • gon crır ve aınema iu~mınia İ( .,., ı o-. 

anlatır. 

"Çelik Yüzlü Adam,, Denilen Malek, 
Yeni Bir Filim Çevinniye Başladı 

Cici 
Bacaklı 
Yıldız 

( Katerin Kravfort) beyaz per
dede çoktanberi görünmektedir. 
Fakat evvelce ikinci planda ka
lan bu y .ldız, son zamanlarda 
ansızın parlamış ve birinci 91mfa 
geçmiştir. Holivutta bu giizel 
yıldıza yeni bir isim daha tak
nıışlardı. Studyo arkadaşları ona 
{Cici bacaklı) demektedirler. 

Katerin yeni bir filme b~la
mıştır. Bu filim bir aşk macera
smın hikfıyesidir ve Cici bacaklı 
yı;dız filmin şimdiye kadar çev
rilen kısımlarında büyük bir liya
kat göstermiştir, 

(Palo Birader• 
ler) orkestrası , 
( Metro Goldvin 
Maycr) stodyo• 
larında hergiin 
yeni bir bidise
ye aebep ol
maktadır. 

Bu orkestra, 
stodyonun hangi I 
höcreıinede çal· 
mıya başlarsa 
ona kampı olan 
laicreleıde çah
pn -·atkArJar, 
ifiai gldlatl bt
rakıp orkutra
ma çaldağı yere 
anıpnakta •e 
bu yüzden sah• 
ne •azılarmın ti· 
kayetlerini mı 
cip olmaktadır. Hatta, (Çelik 
Yüzlü Adam ) denilen meşhur 
komik ( Malek ) bile, rolünün en 
mühim yerinde orkestranın se
sioi duyunca soluğu orkestranın 

Şarla Hazırlamyor 

Şarlonun en aon filmi (Şehir lftk
lan) ismindeki kordelidır. Şarlo bu 
filmi üç senede tamamhyabildi. Ôğre
niyoru:ı. ki Şar)o yeni bir fılme daha 
başlamış, fakat iımini henüz koyma· 
mıştır. Mevzuunun ve ıenaryosunnn 
çok mü1<emmcl olduğunu aöyliyorlar. 
Fakat bakalım bu yeni film kaç •enede 
ikmal edilebilecek. 

Mal ek 
Rejisörün 

Elini 

Hararetle 
Sıkıyor 

bulunduğu hacrede almaktadır. 
Bunu nazara dikkate alan 

müessese direktörü. bu orkes
tranın refakatile ( Malek ) e "Gü-

bab " isminde bir filim çevirt-

Opara Buhranı V&r 

Sesli filimden sonra birçok ope

ra ve operet artistleri, şüphesiz 

daha faı.la para kazanmak ümidi)e 

sahneleri terkettiler Ye ıtudyolara 
gittiler. Şimdi opera ve operetlerde 
bir artist kıtJıtı baılamıştır. Fakat 
acaba müfteri kıtlığı bqlamadı mı? 

mektedir. Gör
diğünk resim
de ( Malek) bu 
orkestranın di
rektörünü teb
rik etmektedir 

Bu ha~ri w&. 
ren Amerika si· 
Dema mecmuası 
giilmiyen yüzlü 
komigin bu ese
rinin çok güzel 
olacağını yaz-
maktadır • Bu 
m&nasebetle bir 
•ıdise daha ol
muştur. Malek, 
lendisile birlik
te oyaıyacak o-

lan bduı artist 
bumsunda ene
li müşkülat gös

termiş. hattA bir aralık filme baş-
lamıy acağmı bile söyliyerek mü
esseseyi tehdit bile etmiştir. Fa
kat araya giren rejisör, bu ihti· 
lafı halletmiş ve Malek filme baş
lamışbr. 

f~için Kıskanıyorlar? 

Holivudun en genç kadın artisti 

( Alis Vayt) ismindeki tirin yıJdızdu. 
Bunu bütün artistler kıskanırlar. Alis 

güzel ve cazip bir kız oldutu için 
rejisörler kendisine fazla itibar et
mektedirler. lıte kıakançhjın laakikt 
aebebi de budur. 

Tahayyül 
Ettığim 
Kadın 

1 Haftanın Filimleri: jSiyahlı 
Kadınzn 
Korkusu 

liütün Btrlin gazeteleri (Roland Tutain)ln btı
yük bir garabetinden bahsediyorlar. 

Roland, Zoo istasyonuna muvasalat eder etmez, 
hemen pencereden vagonun üstüne çıkımı ve 

bacaklarını havaya kaldırarak iki eli tlzeriode 
birkaç saniye yiiriimütt&r. Sonra oradan aşağı 
atlamış, çantalanıu alarak hokkabazlık yapmıya 

başlallllfbr. 

Orada bulunanlar, derhal bu genç aan'atkirı 
tanıyarak alkıflara garkettikten aonra bir alay 
halinde otele götürmftŞ:erdir· 

(Süzi Vernan) ile (R?la~. Tutain). [TahayY_6} 
•tti v • k d J 1• sminde bır fılım çevırmektedır. 
"' gım a m "d dil k 
Bu filim, (Jan Bertini) tarafından ı are e me te 

(OSSo) firması besabıaa yapılmaktadır. 

* Alber Prejan (stanbula Geliyor 

B k ) fil. "nde boksör rolünde alkışladığı-
( as ın ı ımı k ) • . d b' 

nı Alb P . ( Bahriyeli şar IS1 ısmın e ır 
ız ert reıen, ·· - - ( c · 

f·ı· . k d' Bu filimin rejısoru armıne 
ı ım çevırme te ır. ed 

Gali ) d F'I" birçok limanlarda cereya~ en 
one ur. ı ım p · M.usılyada 

bir vak'adır. Şimdiki haldde. . reı.~aönrü ile birlikte 
hu' p k k da ken ısı, reJıS 
ı •Unuyor. e ya ın rı . bazı parçalanm 
stanbula gelecek. burada da ı mm 

Çevirecektir. 

* Sönen Yrldıı 
t 'hti arladığını, son 

r·ı· ~ouglas Faırbanksın artı.' ı y nra kendisi de 
ı ıını olan " Aya aşık eserınden so k" 
anı " dola makta ve es 1 

.. ar ı br. Bu~un için diinyayı ş srafını da 
~~telinden istifade ile beraber seyahat .111~ • alın k 
ç."a ~ · filımını 
,rrnak üzere her do!aştıgı yerın . d bir filim 
>~ tile ( Douglu dewi alemi ) ismın e 

Pınaktadır. 

Majikte "Şafak Keşif Kolu,, 

.. Şaf alc 1<.eşif kolu ,, ndan bir sahnt1 · 
Sinema ile alakadar olanlar le? .• (Duğlas Ferbanks) ın oğlu 

bilirler ki (Rişar Barte)mcs) bey~i =ıe... Bu genç sinema yıldızı, da· 
perdenin en yüksek san'atkarlarm ha şimdiden babasını geçmek 
dandır. Evvelki sene (En büyük istidadım gösteriyor. Bilhassa bu 
zaferi) ve geçen sene de (Mah- filimde adeta bir sinema harikası 
pusun şarkısı) ismindeki filimfer olmuştur. 
de, derin ve tatlı bir hatıra bı- (Şafak keşif kolu), bütün Av-
rakmıştı. Bu büyük san'atkan, rupa ıinemalannda en yüksek 
şimdi de (Şafak keşif kolu) fil- rağbet rekorlannı kırmıştır. 
minde görüyoruz. Hem de kimin- iki milyon dolar sarfile vü-

F ranaız filim firbtlerindea birisi ( Si,Mb kach
nın korkusu) ismi-de yeni bir filim çevinnişludir. 
Filim tamanalanauJhı' ve yakınlarda Pw sinema
lanada göaterilmiye başlanacaktır. Fn:1181:a sinema 
Ye havadis gazeteleri bu filimdea büyiilr l>ir ehem
miyetle bahsetmektedirler. 

* 
Yeni Sinema Haber 

( Jaıı Mamak ) • ilk san' at eseri ol.a ( C-.. 
Paria .. ) ismindeki filim, Pariste ( GCHMM Paıa.) 
tiyatrosunda muvaffakiyetle göısteı-ilmektedir. .. 

( Piyer Benova) run meşhur l'OlftalUBdaa İktibas 
edilen (Genç Rus km anyan) islftindeki senaryo. 
( Pate - Natan ) .todyosunda ( Gabi Morley ) tara-
f ıodan çevrilmektedir. C Viktar Fraosen) de bu 
filme iştirak etmektedir. 

• Dünyanın en m~ur mugamıisi olan ~ Lüsyen 
MC»'ator) büyük rejisör ( Torjaneski) nin son filiıni 
olan ( Meçhul muganniye ) filimine girmek suretile 
ilk defa olarak sesli sinemada rol almıştır. 

cuda gelen büyük filmin mevzuuna gelince· Harbi 
umumi esnasında [1915 senesinde), Fransanın şark 
cepht-sinde, tayyare filosunun kumandanlığını kabul 
eden Gurtncy, hersabah düşman cephelerini keşfe 
gönderdğii ta.,,,yarelerin yavaş yavaş ek1:1ildiO.ini 
görüyor ve bundan müteessir oluyordu. Filo:un 
bcşluklan tabii daima yeni gelen tayyare ve 
zabitlerle dolduruluyordu. Bu meyanda on yedJ 
yaşında ( Donny ) isminde bir genç gelmişti fşte 
bu genç, düşman hatl rının altmış kilometre geri
sinde tayyare harpleri.ıin en he ecanlı fa liyetini 
gösteriyor ve kardeşi ıin entri fı hareketlerile 
beyaz perde l<arşısmcial. 'lerinin hayret ve takdir
lerim kazanıyor. Fılim, ( Majik ) si 1eması tarafın
dan getirilmiş ve gö::ıterilmiye ba11lanmıştır. 
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BÜYUK T A~iHİ TEFRiKAMIZ lr Resminizi Bize 
~ ~ 

Size Tahiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 

l 

ŞEN 

06NÜL. 
-15-

Bu kayıtsızlık, kızcağızın g{l· 
cüne gitti. lrzını ve haya 1 
kurtarmıı olan zorlu dede~.) t

1 kendisine tek bir kelime söyle
memesinden son derece mütees
sir oldu, vaziyetindeki hususiye-
ti onutarak ıeyhin ardından 
koştu, eteğice sarıldı. 

- Beni, dedi, niçin boıla· 
dın? 

Derviş, durdu, elini kızın ba
tına koydu: 

- Sana en bUyük feyi ver· 
dim, yerine otur, Allaha şükret. 

Kız, onun hırkasına yapışarak 
heyecanlar içinde sordu: 

- Ne verdin? Para mı, uzun 
lmllr mü, ev düzenliği mi, nedir? 

- Şen gönül, kızım, Şen gö-
11tıl. Onu bulmak her kula müyes· 
ıer değili 

Bu muhavere esnasında Sipahi 
·.Ahmet te ilerilemiş, kapıya kadar 
gelmişti. Derviş, onun bu gelişi· 
Din teşyi için olduğunu aezdi, 
nda etti: 

- Biz bu hizmete memur 
idik, vazifemizi gördük. gidiy~ 
ruz. Sizi Allaha ısmarladık. 

Sipahi Ahmet, seyyahın tek· 
ırar ellerini öperken avucuna beş, 
ıon akçe stkıştırmak istedi. Bu, 
Hızır Aleyhisselama sadaka 
vermek maksadile ihtiyar olunan 
bir hareket değildi. Çünki Kud
aiyetpenah bu gibi ikramlara 
mr.rnz kalmak ihtiyacından müs
tağni idi. Ahmet, onun vasıtasile 
meçhul yoksullara küçük bir 
yardım yapmak istiyordu ve 
fliphe yok ki heyecandan, bele
candan ne yaptığını da bilmiyordu. 
Fakat derviş, eline konulan para
ları geri verdi: 

- Zahmet etmeyin, dedi, 
Allahan hazineleri bizim içindir, 
konağımızda herşey vardır! 

Kabadayılar, büyük bir güreş
ten çıkmışlar gibi yorgun düşmüş
lerdi. HeleSipahi Ahmet, büsbü
tün takasizdi. Sinirlerinde tuhaf 
bir kesel, bütün mafsallarında bir 
kesiklik duyuyordu. Zihni sanki 
işlemiyordu, güzleri güya boşluk· 
larda dolaşıyordu, benliğinde o 
derece teşevvüş vardı, farkında 
olmadığı halde mütemadiyen yü
zünü ve boynunu siliyordu. 

Vakit, sabaha ermişti. Mey
hanenin taş kemerli kalın kapı
sındaki ince yarıklardan oynak 
bir ipek çilesi, beyaz bir ağ 
kolu gibi ışık süzülüyordu. Fakat 
onlar, bunun da farkında değil
lerdi, zaman mefhumile hissi ala
kalan kesilmiş gibiydi. Biraz ev• 
vel istihza fırsatlarım kaçırmıyan 
Yeniçeri Baki de, şimdi, arkadaş
larile hemhal olmuştu. Artık gül
mliyordu, takılmıyordu, bilakiı 
düşünüyordu. Pek cılız bulup ta 
mUhümsemediği, yahut mühUm· 
semek istemediği derviş, hakim 
aesile, mütehakkim bakışile ve 
hele gelecek günlere sahip ve na
fiz olduğunu anlatan bükümlerile 
onun neşeli kayıtsızlığını silip 
götürmtı,tn. 

Geç kalmışız, şimdige kadar (;ülsüm hacı 110/nde olmalı idi 
Ceıur erkek. yığın yığın 

floriler arasında bulunuyormuş 
ıibi müzehhep bir dalgınlık geçi
riyordu. Her tarafta bir altın 

sarısı görüyor, kulağına altın 
zemzemesi akıyordu. 

GülıUmün hali bilsbUtü baş
kalaşmıştı. O, meyhaneye istek
ıiz gelmişti, daha doğrusu ceb
ren getirilmişti. Zavallının yegine 
endişesi, biran evvel bu kebap 
ve şarap kokan yerden uzaklaş
maktı. Fakat Zorlu Dedesini 
orada gördiikten sonra birden
bire duyguları değişmişti. O 
basık tavanlı, karışık kokulu 
meyhane, muattar ve mutarra 
bir gelin yuvası gibi sıözüne hoş 
görünmiye başlamıştı. Sanki isli 
bir meyhanede Ye hovardalar 
arasında değil de tarümar olan 
gerdek odasında, yaşdaşJarmın 
yanında bulunuyormuş gibi inşi

rah duyuyordu. 
Derviş gittikten sonra tıpkı 

kabadayılar gibi o da garip bir 
dalgınlığa kapılmıştı. Muhitini de , 
yanmdakileri de, kendini de unut
muştu. Kulağında hep o "Şen gö
nül,, kelimeleri çınlıyordu, gözün
de kutsi bir rüyanm gölgeleri 
uçuşuyordu. Sanki yüreğine bir 
avuç nur dökülmüş , yahut ruhu· 
na nurdan bir avize asılmış gibi 
pürziya bir vüs'at, tasviri müşkül 
bir genişlik içinde yüzüyordu. Bu 
sebeple sabahın yüzüne çarpan 
seyyal buselerini duymıyordu. 

Meyhanede, onlardan başka 
kimse yoktu. Usta Bohor, biraz 
uyumak için müsaade istemek 
ihtiyacile esneyip duruyordu. Fa
kat bu ihtiyacım lisanen ifham 
etmek cür' etini bulamıyordu . 
Çünkü Ağaların neşesi henüz kıva-

Koşular.a Başlamyor 
Atletizm Heyetinden: 
Kros mevsiminin hulülü mü

nasebetile bu sene üçü teşvik, 
biri de şampiyona olmak üzere 
dört müsabaka tertip edilmiştir . 
lttif aka dahil bütün kulüplerin 
11-12-931 tarihinde icra edilecek 
müsabakaya hazı~lanmaları ve 
1-12-931 tarihine kadar da iştirak 
edeceklerin esamisinin Atletizm 
Heyetine tahriren bildirmeleri 
ehemmiyetle rica olunur . 

ma gelmemişti. Onlar, ancak hara
retli bir münakaşaya daldıkları za• 
man Usta Bohoru unuturlardt ve o 

da fırsattan istifade ederek tezgahın 
ardında kısa bir uyku geçirirdi. 
Bu gün öyle ateşli muhavereler 
yoktu, Ağalar derin derin dUşU
nUyorlardı, binaenaleyh uyku iş
tiyakını esnemekle tatmin etmek
ten başka care kalmıyordu. 

Usta Bohoru, şu uyku iştiyakı 
kadar bir düşünce de rabatsıt 
ediyordu. O, bol keseden hiz
metler, nimetler ve servetler 
dağıtan dervişin giderayak ken
disine nefes etmesinden yavaş 
yavaş endişelenmişti. Sipahi Ah
met gibi, Yeniçeri Baki gibi hem 
zeki, hem cesur adamların itimat 
gösterdikleri, bahşişini kabul et· 
tikleri mahut dervjşle kendi&inin 
istihzaya kalkışmasını şimdi ma
nasız buluyordu. Hele onun bir 
şeyler okuyup tezgaha doğru 
öfürdüğü gözünün önüne geldikçe 
ıçıne baygınlıklar yayılıyordu, 
Zavallı Bohor, keramet sahibi 
muamelesi gören dervişin o kud
rete malikiyeti sahin ise kendisine 
bir felaket gelebilmesinden kork
mıya başlamıştı. Çünkü onun ka-
badayılara, nimetl~r dağıttığı halde 
kendi hakkında beddua ettiğini 
seziyordu ve için için mırılda· 
nıyordu: 

(Arkas var) 
, ?iffi 

ELHAMRA 
sinemas:nda 

Cazibe .•. Şenlik ... Lüks ... 
Nice ve karnavalı ... 

Nükte... Sevinç ... 
( Princesse emriniz ) filminden 

Lilian Harvey 
( Müttehem kalkınız ) filminden 

Andre Roaıine 
( Küçük daktilo ) filminden 

Armand Bernard 
tarafından temsil edilen 

AŞKA TÖVBE 
filmi herkeein ho,una gidecektir, 

11 Teşrinisani 
Çarşamba akşamı. 

EDUARDO BİANCO 
ve meşhur Arjantin 

yeni 

ARTİSTİK 

orkestrası 
heyeti ve 

ve 
repertuvarı ile 

OPERA 
sinemaları sahnelerinde sizlere yeniden hoş ve 

latif dakikalar geçirtecektir. 

İHSAN BEY: Fiil ve hare
ketlerini biz
zat tanzim 
eder, başka· 
farının irade
lerine kolay
lıkla uymaz, 
kendi fikirle· 
rinin kabul 
edilmesini is-

ter, iddiacı ve 

inatçıdır. T: 
hakkOme, suimuameleye taham
mül edemez, menfaatlerini temin 
hususunda girginlik ve ıokulgan
lık gösterir. 

61 NUMAN EFENDi: Seniz Ye 
sakindir. Faz
la konutmu, 
ıokulmaz, da
ha ziyade tu
tuk ve mah
cuptur. Kah
kaha ile giil
m ez, için için 
güler. Parayı 

israf e t m e z. 
Bazan inatçı 

olur. Ttımizliği sever. 

• IZMIRDE ARiF veya AKİF 
BEY: ( mzası okunamamıştır ve 

fotoğrafının dercini istemiyor) 

içinden pazarlıklıdır. Llkayt gibi 

görünür, muhit ve muhatabını 

tecessüı etmesini bilir. Herkese 
kapılmaz, menfaat temin etmiye
cek teklif ve meşgalelere iltifat 

etmez. İsraftan ve itimadını ib
zalden müçteniptir. 

• YORGI NUMANUPLOS Ef. 
İşinde çal ka 1 

.... ve becerik ı ir. 
Aldanmıya a 
bammül ede 
mez, izzeti ne
fis hususu ıda 
atak ve alın
gandır, çabuk 
asabi o 1 ur, 

Medihten ve 

gururunu ok

şayacak şeylerden hazeder, yü
züne gülenleri menfaatlerinden 

mahrum etmez, cömertliğe müte· 
mayildir. 

• M. SEDAT BEY: (Fotoğraf?- 1 
nın dercini istemiyor Her yeni 
ceryana tabi olur, uysallık gös
t erir, fiil ve hareketlerinde kat

iyet yoktur, arkadaşlarım oldu

ğu gibi elbise ve eşyalarını da 

sık sık tebdil eder. Kadın ve 

hayal meseleleri yegane zevkidir. 

Bidayette telkin ettiği hürmeti 

devam ettiremez, yüzüne gülen

lere karşı zafı vardır, çabuk 

kapılır. 

• AHMET HAMDI EFENDi: 

(Fotoğrafının dercini istemiyor) 

Münzevi, sakin ve tutuktur. Faz
la yorulmak istemez, müşkülat 

ve meşakkate tahammülü zayıf
tır. İşlerinin bilaarıza ve kolay

hkla neticelenmesini arzu ~der. 

Cesareti medeniyesini ve sami
miyetini israftan müçteniptir. 

"'1AB1 BEY : Ağırbaşlıdır. 
Olur nl maz 
feye ehemmi· 
yet vermek 
istemez, ra• 
habnı sever, 
usul ve mera
simlerle hür· 
riyet ve istik· 
lalini t a k y i t 
etmek iste'lleZ 

Muamelabnda 
müşklllpesent değildir. 

AYŞE HA r.;~-;,: Qaima güler, 
uazan inatçı, 

asabi ve dik· 
başla olur. Her 
şeye kanşmaz, 
sui muamele
den alınır ve 
m ilteessir olur. 

T c..kdirden hoş· 
lamr, teceısü· 

ıe mütemayil

dir. 

FATMA ŞERiF HANIM: 
(Fotoğrafının dercini istemiyor) 
Sahur ve mütehammildir. Ev 
idaresinde ve el işlerinde maha· 
ret ve muvaffakiyet gösterir. 
Dindar ve muhafazakardır. Öte
den beri gördüğü şeylere yeni
likler ilave etmez. Günahtan 
fazla korkar. 

S F. V K f RF.' · Hatırşinastır. 
1 foamelesinde 
müşkül pesent 
değildir. işle· 
rine hile ve 
fesat karıştır
maz, tenkit ve 
mes'uliyett e n 
çekinir, şıklı

ğı ve kadın 
mevzu 1 arını 

_.. ihmal etmez. 
rv enfaatlerin t: 1 başkalarım da 
istifade ettirmek ister, 

AHMET Rı;:y · Hayalperestir. 
His ve heye· 
can mevzula• 
nnın kolaylık· 
la tahb tesi
rinde kalır. 
Maddi ve yo• 
rucu bir iş 

üzerinde ça· 
lıtmaktan sı· 

kılır, ş ık lığı 

sever ve ken
dine ehemınWyet verilmesini ister. 
Sevgide maceraya mütemayilir. 

ETEM YILMAZ BEY: (Fo
toğrafının dercini istemiyor) Çe"' 
kingen ve alıngandır. Tenkide 
tahammül edemez, kUçük şeyleri 
çabuk izzeti nefis meselesi ya
par. Temiz giyinmiye ve intizaaı• 
mütemayi!dir. 

T AHLIL KUPONU 

Tahlil ku po ıu 10 
numar.ısı. 

l!iml, meslek veya 
san' ati? 

tiang-i auallere cevap 
almak l•tiyor ? 

Fotoğrafı intltar ede
cek mi? 



SON POSTA 

Abdülhamit, Rusyanın Tahrik Edilme
sinden Pek Ziyade Kuşkulanıyodu 

ŞABK YILDIZI 
Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

Ho livuta Nasıl Kaçtın1 ... 
--3 v AZAN: Selma Z. 

Eve gelir gelmez odama ka
pandım. Düşüncelerimi, aırasile 
bir noktaya topladım: 

( Rodolf Valantiııo ) öldiliil 
ıaman, bütiln dünya. kan ağlıya
rak mate111 tutarken, ben: 

93 de Bir Gazete Yazısı Bir Protestoya Sebep Olmu~~jj_ 

1 - Bizim memleketimiıde, 
sinema artisti olmak mümkün 
değil. Çünki en iptidai bile bir 
vasıtamız yok. 

- Oh .. ne iyi oldu. Geber, 
giizel ve süslü soytarı .. 

Diye ~aykırml§bm. Çünkü, 
NAKIJ: ZIYA ŞAKIR 

H~r hakkı mah/azdar 
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Bugece Abdülhamit birdenbi· 
re hastalandı. Akşam, yatacağı 
zaman şiddetli bir mide ıstıra
bından kıvranmıya başladı. Hal
buki yemekte; yalnız yoğurtla 
ekmek yemişti. Doktoru çağırt• 
mak için vaki olan teklifi red• 
detti. Bennutat kendi iliçlarile 
kendini tcdaTi etti. Evveli, tuğla 
kn:dmb, karnına koydu. Soma 
naae kaynattı, içti •• iki uat aoa
ra da Tabatuzbğı geçti. ... 

Öğleye doğru; 
- Geçmiş olsun. 
Demek için yanına gittiğim 

zaman, maddi ıstıraplarından zi
yade manevi elemlerin kendisine 
tesir yaptığından başlıyarak: 

- Bugünkn (Tasviri Efkar) ı 
ekuduaaz mu? 

Dedi Ye sonra fikiyetine de
vam etti: 

- Yine uzun uzun benden 
bahsediyorlar... Bilmemki, benim 
gibi {köşei inziva) ya çekilmiş bir 
adamdan ne istiyorlar? .. Sait Pa
ta da, Kimil Paşa da (hatırat) la
nnda (efkArı zatiye) lerini yaz
mışlar. Fakat, okadar (hurafat) 
kanştarnuşlar ki, bunlara taşıyo
rum. .. Bafhca teessüf ettiğim ild 
•okta var: Biri, müdafaai ne&e 
muktedir olmıyan bir adama te
cavUz etmeleridir. 

Müdafaa vasıtası olmıyan te'" 
birlere, top bile atmazlar... işte, 
ben buglin bu mevkideyim. Ma
demki ben, (mftdafaai nefs) ede
miyorum. Benimle uğraşmak, 
doğru değildir. Benim evrakım 
Tar. Onları açsın, baksınlar .. 
hergün, kiminle gCSrüşmOşDm .• 
kime ne söylemişim.. hepsi de 
yazılıdır. Onlar yanımda olsaydı, 
hakkımda söylenen sözlerin bep

aini cerbedebilirdim. 
İkinci cihet te; beni halk naza

rında çürütuıek istiyorlar •• _Acaba, 
daha hala bir emel, bır arzu 
peşinde gezdiğimi mi zannediyor
lar? Artık ben, hiç birşeye muk· 
tedir olmıyan bir halde!im. 
( Cismen, f ktidaren ) artık ugra
facak halim kalmadı. Millet, bana 
bir tahsisat veriyor. Bununla 

Ö .. .. aonuna 
)'aşıyorum.. oırumun . 
kadar dua ile vakit geçırmck 
ist· Ş dakikada serbes 

ıyorum. u . .. .. ek 
hile olsam kimse ıle goruşm . 
1 ' Ice vakı stemem. ( Bana, evve 
olan teklif mucibince Avrupaya 
bile gitmiş olsaydım ) orada ~a 
•-· k·mse ıle 11:ırnseyi kabul etmez.. 1 

tôrüşmezdim. Bilhassa, ne gaze
tecilere ye ne de bir başkasma; 
hiçbir ( Fikri siyasi ) beyan eyle
lbeıdim... l~te, bütün Moha?ı 
lahitler burada.. Hepisi de şabıt· 
tir ki; evlatlarımdan gelen mek· 
llıplara cevap yazdırdığım ha~de 
~~nlllrın hiçbirine, ( Abdiilhamıt ) 

ıy., jınzamı koymadım. Saltanat· 
le.n l ayrıldım ayrılalı, yalnız para-
•rı-ı d'.. . a""I ... ver ıgım ı:aman ınıı uo 

l 

Meş, utiyelin iliinında, Adlİ!Jt! nezaretı onün'• 
merasim yapılırken 

kullandım. Başka hiç birşey için - Ahvali, iyi görmiyorum .. 
hiçbir kağıda imza atmadı 'l>. Hemen Allah, bu millete acısın 

Ben bile, kendimi bukadar da encamım hayra teptil etsin. 
unuttuğum halde, bilmem lıala Bizde, siyasi adam da kalmadı. 
benimle niçin ugraşıyorlar? ... 

Kamil paşa, beni itham eder. Vakıa, Sail Paıa benim düşrua-
Bu tabiidir. Çunkü ben onun ama- nımdır. Lakin, ıı erbabıdır. 
line mani oldum. Onun, yegfine Kendisini Avrupa tanır. Ba-
gayesi, ( Diktatör ) olmaktı . ri onu Avrupaya gönderaeler de, 

Hatta son Sadrazamlığında Avrupa ' hükümdarlarile.. hülru-
bunun için çok çalışb. Sait paşa- met ve siyaset adamlarile gö-
ya gelince .. o da benim düşmanım- rüştürıeler; herhalde hüsnü tesir 
dll'. hAsıl eder. ( Nobar paşa), Av-

Dedikten sonra, gazetenin bat- rupa'da dolqıyormuş. ŞOphesiz, 
mekalesioe nakli keJADJ ederek: bizim aleyhimizdedir. Fransa ka-

- Başmakaleyi biç iyi hul- bi•esi de değifiyormUf. Yeni ge-
madun. Moskoflar, şöyle.. Mos- lecek kabine bizim aleyhimizde 
k~flar b6yle; diye ağızlarına gele- olursa ifler, büt&n bütnn altüst 
nı ~azmışlar. Bu gibi şeyler, faide olur, diyor ve mütemadiyen: 
yerme zarar getirir. Bana öyle ( Uhavle ) .• Çekiyordu. .. 
geliyor ki, er geç, Rusye sefiri ı Klnuıua~ sıt 
Babıiliye dayanır, protesto verir. Bu sabah Abdülhamit; hazım-

93 deki muharebenin amitle- tazlıktan bahsederken, yine ( T aa-

rinden biri de yine böylf' bir ga- viri Efkar ) hakkında tenkidata 
zete meselesidir. O zaman da baıladı. Alman batvekili ile 
(Karagöz) asmindc bir gazete ça-
kıyordu. Bu gazete, Devleti Aliy
yeyi bir arslana, Rusyayı da bir 
ayıya benzetmiş .• Arslanı, Ayının 
üstüne bindirerek bir resim yap
mış. Rus Sefiri bunu görür gör
mez, gazeteyi kapınca Babılliye 
gelmit- Sadrazamın masasının üs
tüne açarak : 

- Bu, nedir ? ... 
Demif. Ve, derhal bir pro

testo vermişti. 
Meyusane başını sallayarak : 

Hariciye nazırının resimlerinin 
altına lhtiramkArane tabirat ya-

zılmış.. Alt tarafa da, Ru. baş
vekili Ue Hariciye nazmnın res-

mi konmuş .. Fakat sadece isim
lerinin yazılınasile iktifa olunmuş. 
Sonra •• Ruslardan bahsolunurken, 
(Moskof) tabiri kullanılıyormu1-
Halbuki, Ruslar; (Moskof) tabi
rini kendilerine hakaret telakki 

ediyorlarınış. 
(Arkui var) 

BAHRİSEFİT FELEmEnK eanıısı 
ISTANBUL şusES 
İdare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun ıerma} esi: 

25,000,000 FL 
Tediye edilmiş sermayeıiı 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F~. 
GaJstada Karaltliy palasta Telefon: Beyoilu 37JJ·S lıtanbul tlll f1lben 

"Merke:r. Postanesi lltiullnde Allalemcl han" Telefonı lıt. 5" 

Bilumum banka muamelAtı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

2 - Avrupaya gitmek ... Av
rupa.. mesela, Paris... Haydi 
kalktım. Parise kadar gittim. 
Orada ne yap"cağım ?. K ,1imi 
nasll t • 11 :ığım? Keıı i ) ur
dumda, ken i ır' ndw, Le ıdi 
kanı•ndnn olan C zmi B yi ar
şısında b ·ıe bı e b:re ş" ıra 1 •• 

kekeliyen 'e sen iyen hen m 
gibi toy bir kız, Pari te 1 aşmet 

ve azame\i göz kamaştıran o 
büyük sinema. dire ~törleriııin kar
şısında ne ~apar? Ne söyler? .. 
Bunları dü fuıürken bile k .. ndimi 

o büyük adamların ezici ırnıar]a
n karşısında zan:ıediyo:-u:n da 
tüyleriin nirperdiği •i duyuyorum. 

3 - Hele Aı. criJcaya.. O, 
Holivut denile:ı hayal \'e r tanat 
diyarına gelince.. Bu, ol:ıca. -'ey 

değil. Adeta, h<?.ki" al olması 
mümkün oln l} n bir l·ul> a ... 
Çölde susuz kalan b"r seyyalı 

iç.in uzakta gfü iil n bir se~ p ne 
ise, benim \'azl timde ol n b ·r 
zavallı için de Ho1ivut, işte o ... 

4 - Fakat.. b-Lfüı hu mfış
külata rağmen, , bu hayahı 
girerim, yahut ta bu daridün) a
dan göçeTim. .. 

Arhk, bu azim ve kararım, 

bir inat halini almııtı. Aciz iç.inde 
kıvrandıkça, izzeti nefsimin kuv-
vetlendiğini hissediyordum... O
turdum, sinema mecoiualannı Ye 

(Mayo film buh) katoloğunu alt-

üst ettim. Bütün meşhur artistle
rin adreslerini topladım. Heplıİ
ne de birer mektup yaıdım. Bu 

mektuplarda, sinema ve san'at 
aşkımdan bahsederek beni hima
yelerine nlmalannı rica ediyordum, .. 

Dişimden tırnağımdan arttıra
rak biriktirdiğim paralarla, içim 
yana yana postaya verdiğim bu 
mektupların cevabını bekledim .. 

bekledim ... be ]edim.Aylarca bek
ledim. Helecanlar ve ıstıraplarla 
bekledim... Bir tek tanesinden 

bile bir tek sahrlık olsun bir 
cevap gelmedi. 

Bu derin aükôt, aubım üae
rinde okadar fe.na bir tesiT yapı
yor ve beni okadar huysuzluklara 

aevkediyordu ki... artık herşeye, 
hele ille, mes'ut ve muvaffak 
insanlara adeta garaz olmuştum. 
Bahusus onlara.. o meşhur yıl

dızlara ... 

Eskiden odamın duvarlannı 
dolduran onların resimlerini birer 
aziz gibi takdil etmek.. ve bu 

resimler karşısında azmimi ~e 
llmitlerimi takviye eylemek için 

dolaşırken, timdi o resimlerin 

bana müstehzi birer nazarla 
baktıklanw pdükçe.. Bir Alihe 
gibi taptığım bu yıldızlara, şimdi 
lAnetler ediyordum. istiyordum ki, 
aade bu ainema yıldızlan değil •• 
geceleri semanın siyah kubbe
ıinde parlıyao o, Allabın yıldız
ları bile birer birer IÖaalln .. 
Ye yerlere dlterek albilm drlim 
aürUnaUo •• 

ben onu o kadar hisli, o kadar 
yüksek ruhlu tanımıştım ki.. 

onun hayatını, ve :sinema dün
yuma girmek için katlandığı 
fedakiirJılcları göziimün onunc 

getirdikten sonra benim mektu
buma en evvel o un cevap vere
ceğini sanmıştım. Ne kadar 

a!da u 1111.. megcr o, bir kwn 
san'at emeJlerile çarpan kabini .. 

o kalbin ve emellerin incelikle

rini anhyamıyacak kadar kaba 
bir palyoçadan başka birşey de
ğilm~.. Haydi diyelim ki (Rodolf 

nihayet bir erkektir. Kadın kal
binin İnceliklerini anlıyamaz. 
Fakat ya o kadınlar.. Haniya, 

iııccliklerile büttin dünyanın kal
b: i iskarpinleriuin sivri uçlarmda 
sürükiiyen o şırrarık kadıolar .. 

BunldYa ne dr;e.yim? Çlrpman 
ruhuma acnnıyao, benim yü'<sek 

,.e ne ·h duygularıma lakayt 
kaJan o d.lber et parçaları .. 

Gun geçtikçe asabiyetim ar
byordu. Bir ak 3m geçirdiğim 

bir buhran sıras nda, odamda ne 

kadar sinema paçavraları vars1, 
hepsi ıi topladım, götürdüm, ta
van rasına atbm. Duv rla~ı .. 
dolduran o, kucak kucak resim
Jeri söl<tüm. Mahalle çoCtlklanna 
dagıttım. Hiç oJmaua kıymet 
bilmiyen çocuklann ellerinde 
bu resimlerin ö~cJene örselene 

parçalanmasından ve gftnün bi

rinde adi bir kağıt parçası gibi 

çöp tenekesine atılmasından 
ıevk duyarak intikam alacakhm. 

Ve... artık mektepteki ders· 
lerime dört elle ve bütün ka
famla sarıldım ... 

Yarın akaıam 
Talebe ve mualllmine 

Saat 21.30 da 

Kalbin Sesi 
Piyu Perde 

l tablo 
Yazan: A Biaton 
Tercumc eden: 

Mukerrem 
Ala ettin 

Tenzilath Halk 
geceısi 

Yalundaı 

DOKTOR 

(Arkaaı var) 
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Sayfa SON 

Göze Görünmiyen Ada BiKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Necati Yasa/ PROFESÖRÜN 
HILEKARLIGINI 

MUAViNİ 

Profesör esasen 
bir şeg gapmış 

delildi 

Av-o ET 
Sayfiyenin uzun ve 11cak 

güleri arbk canımı sıkıyor. 

ANLAMIŞTI 

Yakıcı gilneşin altında, ağaç
lann gölgesini emerek bombot 
uzanan yoldan arhk kimseyi 
beklemiyorum. 

DürbOnOm bana tizli bir 
llem buldu. 

Karşımızda meyva ağaçları 
arasma gömillen mavi köşkün 
penceresi. Buradan iyi döşenmiş 
bir odanın mühim bir kısmı gö-

Profesör Bunun Farkına 

Varır Varmaz, Ne Yapıp rünüyor. Hergün, tam öğle za
manı odaya genç bir ka Jm giri
yor. Pencerenin karşısına gelen 
kırmızı kadife kapla fCZ)ongun 
lizerine seriliyor. Bir mlddet, be
yaz sabahlığlmn ipek dalgalanna 

ıeklini veren o!guıı vilcudunu 
dinlendiriyor. Soora, kolunu, tem· 
bel, tembel, üstil bir drü tuvalet 

Yaptı, Muavinini 

imha Etti 

-15-

Grantam ile Grey eVYeli bu 
normalin tertibabnı Y8cuda ge
tirdiler ve bir yolunu bulup. pro· 
fesirlbı ecumı ıörOnmeı bir bale 

koymak umm ketfettiii havadisini 
ortaya yaydılar. Tabii herkeste 
ve bilbaua ıaıetecilerde mlithit 
bir meraktır uyanda. Aralannda 
dostumuz Karton da olduğu halde 
buraya koflular. Bunun Ozerine 
Grantam nazlana nazlana bunların 

6nllnde bir tecrllbo yapmağa razı 
oldu ve Normalin oyununu oyna· 
dıktan sonra, onlan da, sizi de, ec-

aamı iörOnmez bir hale koyabile· 
ceğino tamamile ikna etti. Bu, 
onun ilk büyük ve mllhim adımı 
idi. Maksadı evveli aizin gibi p
yanı itimat tahitlerin dimağında 
kendisinin hakikaten ecsamı 16-
rünmeı bir hale koyduğu kanaa· 
tini yerleştirmekti ve bunda da 
muvaffak oldu. 

O gtın öğleden ıonra Grantam 
i1e Grey arasında ne geçtiğini 
kat'iyyetle tayin etmek kabil de
ğilse de tecr&be esnasında mii
temadiyen somurtan Greyin, tec-

rtbeden sonra bu uhtekirlaktan 
vazgeçmit olduğunda flphe yok. 
ihtimal ki bu karannda daha 
ileri aiderek, profes6r de vaııeç
mediği takdirde sabteklrhğl ifta 
edeceğini ıiSyliyerek Grantamı 
tehdit bile etmiftir. Grantam da 
böyle bir skandal karflSJnda f&h
ref nin ayaklar altında kalacatını 
16rüoce, Greyin itirafabna mini 
olmak için muavinini ildOrmlt 
ve burada, IAboratvarda bu su• 

retle cesedini imha etmittir. Şip
hesiz ki Grantam baaun usullne 
vlkıfta. Zaten tahkikabm da bu-

nu mOeyyittir. OgGn profes6r 
ambardan klllh miktarda uit al
mıf ve bunu cesedi ortadan yok 

etmek için kullanmlfbr. Velbud 
her nasıl imha edildiyse, Gre
yin cesedi ogln 6ğlec:len soma 
bu Jlboratvarda ortadan kay
boldu. 

Bundan sonra Grantam, yeni 
ıeraile göre plinım tadil etmek
le beraber, yine onun esaub 
dahilinde hareket etti. O gece 
tahtadan mamul bir cisim ile 
kendi kendisine oldukça zahmet· 
li ve fakat tehlikesiz bir darba 

indirdi· babrlıyorıunuzya doktor 
yan taraftan demişti - ve siz Mü
dür efendi buraya geldiğiniz va
kit kendiıine bayılmış süsünll 
verdf. PoJiı ifadesini alırken iate
miye iıtemıye ve ıureti haktan 
görünerek b6tnn mesuliyeti mu
avini Greyin Ozerine ath ••bir 
insanı ıörlnmez bale koyan ale
tinin de mlitecaviz tarafmdan ça-
bndığlnı İfa• etti. O, zaten gÖe 
rtlnmez adam tarafından kendi
sine hitaben yazılmış olan mllatezi 
mektubu da e\ velden haz1rlamı,tı 
ve hep beraber burada konu
şurken benim bulabileceğim bir 
surette muamn üzerine koymuş
tu. Kapıdaki polisler kimsenin 
içeri girdiğini görmemişlerdi. 
Bize gelince, biz de elinde ken
disini göriinmez bir hale koyan 
makine ile birlikte bir ada
man mevcudiyetini biliyor veya 
bilmiyor zannediyorduk. Ta
biatile profesör Grantamın bu 
mektubu bizzat b1raktığım kat'iy
yen aklımıza getirmiyor ve gö
rünmez adamın, ya Grey veya 
başkasmın göze ıörünmeden IA
boratvara ıirip baraktıj'ım zan
nediyorduk." 

" itte bu da Grantamın ikinci 
mObim adımı idi. Yani kendisini 
garGnmez bir bale koyan bir alet 

ile mücehhez bir adamın, her cina
yeti işlemiye kadir bir görünmez 
şahsan ortada dolatbğıfikrini 
dimağımızda yerleııirmek isti
yordu. 

Birkaç gün içinde, gazeteler 
vautasile hakikaten bu fikir hal
kan zihninde tamamen yerleşmİf 
bulunuyordu Hattı yapbjı tec
rübe ile telkin ettiği kanaat oka
dar kuvveli, mllbim bir fen adamı 
olarak töbreti okadar sağlam 
idi ki görilomez caninin mevcu
diyetinden kimse fOpbeye dilf
medi. ,, 

Şubalde, biitün bir tehir 
halkı böyle g6rüumez bir adamın, 
bahusus bir caninin mevcudiye· 
tine kanaat getirirse, bundan 
çıkacak en tabii netice ne ola-

bilrdi? Fıraatı fırsat bilerek bir· 
çok kimselerin cinayet işleyip 
bunu görünmez adama hamletme• 
lerinden daha tabii ne olabi-
tirdi? Siz de pek ilA bilirsi
niz ki böyle bliyük bir ıehirde 
hırsızlık yapmak, adam öldürmek 
isteyen ve fakat şüpheyi ve kaba
hati üzerine atacak diğer bir adam 
bulmak fırsatını ele geçirmedik
leri için bu cinayetlere cesaret 
edemeyen yüzlerce, hatta binlerce 
insan vardır. 

levaz1mı ile dolu olan komidine 
uzatıyor. 

Bunlardau her banai birisile 
uzun uzadıya acelesiz ve itinasaz 
m~gul oluyor. Nihayet, biran 

geliyor ki; mavi k6ıkiln bu uslu 
sakini elindeki madeni parçayı 

odanın bir kaşesine fırlatarak, 
asabi hareketlerle, tezlongun 
lizerinde gerinmiye, kıvranmıya 

baılıyor. Köşelere itina ile yer
leştirilen kuştüyü yaabklan bir 
yerden koparır gibi çekerek 
kollarile g&ğs6nlin gergin adallb 

arasmda eımiye uğraşıyor. Bu 
didinmelerden sonra .mustarip 
ve meyus ayağa kalkıyor. Bir ha· 
yali kaçırmaktan korkar gibi, kol
larmı odanın boşluğuna uzatarak, 

ağlr ve hesapla adımlarla pence
renin önüne geliyor. Burada, göz

leri ufukta bir noktaya takıL, bir 
heykel gibi hareketsiz, mağmum 
ve düşünceli saatlerce duruyor. 
Ancak, akşam üstü, ağaçların 
arasından hışırdayarak esen rüz

glr Mçlarım dağıtmağa bqladığa 
zaman, yorgun ve halsiz adımlarla 
aendeliyerek odadan çıkıyor. 

• 
Komtulardan ihtiyar bir hanım 

onun hakkında malumat verdi. 

Gülhane Hastan_esinde Meccani Muayene 
Gtllhane hastanesinde meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıttır. Listeyi aynen yazayoruz: 

GOnler Hastahldar Muallimlerin isimleri 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Sa' 

Çarşamba 

Perşembe 

Cilt Hntahldara Mual.im Talit Bey 
Kulak. botaa, burun hastahklan Muallim Sani YaYer BeJ 
idrar yolu hHtahldara MuatJim Fuat K6mil Bey 
Göz baatahldar1 Mualli• Nlyaıi lamet S.1 
Dahili haatahlclar Muallim AbdGlkadir Bey 
Akıl n ıtn·r haıtahklare Mua1 im Naum Şakir S., 
Hariciye haatahldan Muallim Murat B. 
Kul•k botaa burun ha.. Muallim Sani Y ayer B. 
MHaJ ve tednil mihaoiki Muallim Şemeettin B. 
Kadın u dopm hHtalıklan Muallim Refik Münir Bet 
Dahilt haatahkları Muallim Süreyya Hidayet BeJ 
idrar yolu haatahldar Muallim Fuat K6mil Bey 
Akil ve ıinir hastalıklar .. Naıum Şakir 8. 
Rontken muayenesi .. Şükrl Emin 8. 
Göı haatahkla11 Muallim Niyazi lımet B. 
Cilt haatalıkları Muallim Talit B. 
Mauj ve tedavil mihanil<İ 
Har iciye hattahkları 
Kadın ve doğum baatahklara 

• Muallim Şemtettin B. 
• M. Kemal Be1 
• Refik Münir Bey 

Evvelce çok kalabalık olan bu 
kötkte şimdi, emektar dadısile 
yalnaz batma oturuyormuş. Oldukça 
zenginmişler. Bir kaç sene evvel 
buralarda meçhul bir geriçle 
beraber görünmeğe başlamış 

sonra, onunla seviferek evlen
dikleri ve beraberce bir Av-
rupa seyahatine çıkhklar1 du
yulmuş. Fakat. bu yaz ansızın, 

senelerdenberi metruk kalan köş
ke tekrar gelmiş. Kimseyi kabul 

etmiy"rmuş. Kendisi de bir yere 
çıkmıyormut. O genç ne olmuş 
bilen yok. 

• 
Yaz geçti. Deniz ıölıeli ka-

barcıklarla dolmaya bafladı.Şebre 
dönenler bile var. Fakat, Mavi 
kötkle güzel sakin, bDtlln bun
lardan bihabe~. Ayni çılım inizva
sana devam ediyoı·. Onun hak· 
kında evvelce bildiklerimden bq
ka biqey l;renemedim. 

Fakat, kötkOmOn kunturabnı 
bQttha klf İÇİD temdit ettirdim. 
Sonbahar, aramızdaki ağaçların 

yapraklarını da daiatb. Onun 

hiçbir şey a6rmeden bakan tiz
leri bazan benceremde dinleniyor. 

Beni görmesinden ve kendisini 
1eyrettiğimi anlamuından kork-
muyorum. Şuurumu U)'Ufturan bir 
hareketaizlilde aözlerim ghlerine 
takıh, saatler geçiyor. O, neya-
parsa istemiyerek ben de onl' 
yapıyorum. Bir dafa, onunla be
raber yumruklar1mı sıkarak boş

luğa salladıiamm farkına var
dım. Fakat, bu tesirden kurtul-
mak için içimde bir arzu yok. 

Sanki sadece onu pencer ed n 

görmek için yaşıyorum. Bl•t n 

diğer alAkalarım bu saatleri r 1-

zırlıyan ehemmiyetsiz tefcı r .. t 

gibi. Gittikçe soğuy .n g ! 

hiçbir ıey değiıtiremiyor. 

( Sonu Yarın ) ... ... ---..·----······-----··········· .. . 
1 Günün TakviTni : ı 

BUGÜN - 9 tqrinisani ~ ı, 

Pazartesi, Rumi Ti te1rinien · l 
1347, 27 Cemaziyelihir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,40 Batı !iı 
16,68 

NAMAZ V AKiTLERi - Sa
bah 4,58, öjle 11,58, ikindi 14.40, 
alqam 16,58, yatsı 18,32. 

iÇTiMALAR - Tıp Talebe 
Cemiyeti senelik birinci kongre· 
Iİlli 13-11-931 cuma rünO saat 

13 te sabık TDrk Ocağı binasında 
aktedecektir. Aza arlcadaşların 

tefrifleri rica olunur. 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTlsTfK 
AS R f 
EKLEt 

ELHAllRA 
ETUVAL 

- Manuell 
- Atla ve par & 

- Balo 
- Kanlı puıu 

- Milyon peflnJ• 
- Viyana lflklara 

FERAH - Koneer, •aryele 
GLORYA - Atk hurellerl 
KEllAL B. - Kadın parmaj1 
MAjlK - Şafak k9flf kolı 
MELEK - llllyoa p ..... 
MiLLi - Kurt prlu11 
OPERA - Plln 

SIK - Çalraa ••cer• 
Üaklidar HALI - Bonjur Hlldm Et. 
DAR0LBEDA YI - Doktor h.aa 
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RADYO -

KİMDİR? 
1 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Tavsiye Ederim: Şehvete Kapılmayınız, 
Dinliyeceksiniz 

9 Teşrinisani Pazartasi 1931 Mühlakar - [ 360 nıdrP. 75 
kilmatl 20,30: lıtgiliz halk \' -ırkıb· 

Sonu Mutlaka Deliliktir 
-15- şıyan kitabım tavsiye ettiler, ayni 

1 
derecede, belkide daha fazla bir 

n, ( :\ \ nıan ) ın eserleri. 21.43 · 
~lf·k--ika hakkmda bir konft rnn . 

Biikrcş - l ~94 mc .. rc 16 ki· 
lmat 1 :?O: Ifaıl;o iari!'fliııııııu Yalnız şimdi hata ettiğimi 

anlıyorum. Size itiraf edeyim ki 
hen evliyim. çok genç evlendi
rildiğim için bir de çocuk ba
basıyım. Sizi daha evvel haki· 
katten haberdar etnıedigime mü
teessifim. Fakat Cenabıhakkın 
fimdi bana hakikati söyfe
mek için kuvvet vermiş ohna-
11.Da memnunum. 

ehemmiyet vererek okudum ve 

1 
ilk satırlarını gözden geçirir ge- ' 
çirmez elimden bırakamadım." 

İstanbul - n200 metre, s ki
lovat} 9 dan 7 ye kadar gramofon 
konseri, 7,5 tan 8,5 ğa karl:u ala
ttırka saz. 8,5tan ( 91 za kaclar 
gramofon ne~rİ) atı, ( 9) dan oııa 
kadar alaturka ı:;az, (10) dan ( 10,.C)). 
ğa gramofon. 

Trieste - [216 metn·~ 12 kilo
vatJ -20,:{5: Radyo gazete ... i 21: 
~enfoııi. 22,SS: Uanle kalnt!ı..İnden 
nakif, 22,S::i: 1;011 haberfoı-. 

20, 1 ) gr,ıınofon. 21: rad~ o orkı•-.. 
tı«t .. ı. 21.30: mu .. alıahe, 22.<ri- r.ıd
)O orkı :-tra::.ı, 

Bilmem beni affedecek misiniz? 
Yemin ederim ki beni kendisine 
takdim etmek lôtfunda but~
dqunuz genç kız ife alelide fnr 
doıtluiun hududunu ~eçmediın. 

Şüphesiz beni hekir zan-
~;ı.,; • :rin bir nişanlanmayı n~ugaDIZ "Y--

t nur ediyordunuz. Fakat ha-aaa . 
di.mtm bu ilk merhaleyı geçme· 
mai için ift• size hakikati an
lattım. Eğer bu mektubu aldığı
m& zaman beni e•İnize kabul 
edilmiye !Ayık bulmazsanız ~ 
cenecei değilim. Size karfl 
•orçluyum. Gösterdiğiniz lituf
lrarlljı ilelebet unutmıyacağım." 

Ba mektubu birkaç defa ya· 
.. bozduktan aonra nihayet 
Postaya tevdi ettim. 

Cevap geçikmeden geldi, ihti
fU' dostum şöyle diyordu: 

- " Mektubunuzu aldım, ve 
• kadar samimi buldum ki mcm
aun oldum. hem de zevlde güldüm. 
Kendi kencfmize atfettiğiniz yalan 
kabili aftir. Fakat bize hakikati 
aııJatb{ıınaza iyi ettiniz. Davetimin 
~kmü elan bakidir. Sizi anu
müzdeki pazar güuti beldi
JOl'llZ. Geliniz ve bize çocuk 
ikaı nasıl evlendirildiğinizi anla

luuz da biraz aleyhinizde gülelim . 
Bu hadisenin dostluğumu kır

, •adığuu ıöylcmiye bilmem ki 

libum var mıdır ? " 
itte bu şekilde yalan sayle

••kten kurtuldum ve bahsi geç
tikçe evli olduğumu anlatmaktan 
Jekinmemiye başladım. 

İngilteıede tahsilimin ~i 
aenesine doğru dini fe_ls~f enm 
Aeosof şubesine mensup ıki ~a~
dete rasgeldim. Bunlann ~er ikı
a de bekardı. Ellerinde ''Glfa,,mn 
11Ahi şakı,, ismindeki kitabı vardı. 
hu kitabın Sir Edvin Arnald ta
rafından yapılmaş olan tercüme-

lini okuyorlardı. 
Beni bu kitabm ash ile te~ 

•esini mukayeseye davet. ettiler. 
~ . (Sanskrit) lısamnda esenn . ti 
Jazılınış olan aslını görnıemışv m. 
~inaenaleyh (Gita)yı tanımadıgırnı •af ettim fakat ayni zamanda 
"- (Sanskrit) lisanına vukufu~un 
'- olrnasın:ı rağmen kitabın ~s ını 
'" zatlar ile tetkike ve tercurne
._d . v • noktaları e yanlış gbrecegım 
ICSıternıiye amade olduğumu 
'6yledim. Kitabı açtık, okumıya 
t.aşladık. İkinci faslında bilhassa r- sureler nazarı dikkat~mi cd· 
~tti: 

itı '•Şehvet temayüllerine kapılan 
~!lctn ruhunda büyük bir teşev
tiJ duyar, bu teşevvü.~ten şiddet, 
d ~~tteıı hiddet hiddetten cinnet 
tıRa f , 

a..~ r. n3an evvela hafu.asım 
~r, . 

1 Bu dostlar beni Blavatski kulü-

Kitap bana kıymetçe misli 
bulunmaz l>ir eser gibi göriladü. 
Takdirim arttıkça arttı. Bugün 
Gita'yı hakikat sahasında en yük
sek bü- eser addediyorum. Bana 
yeisli dakikalanmda çok yardımı 
dokundu. Tngifizce muhtelif tacü
melerini tetkik ettim ve ( Sir 
Edvin Aroold ) uakini hepsine faik 
buldum. Aslına tamamen sadıktır 
ve buna rağmen bir tercümeye 
benzememektedir. 

Ben Gita'yı bu iki dost ile 
birlikte okumuş olmaklığıma rağ
men üzerinde tetkikat yapmlş ol-
duğumu söyleyebilecek vaziyette 
değildim. Kitap ancak bir kaç se-
ne sonradır ki benim her günkü 
mütaleamı teşkil etti. 

Bu vesile ile edindiğim dost
lar bana ( Sira Edvin Arı1old) un 
•• Asyanm ışıldarı,, serlevtnsmı ta· .. 

büne götürdüler ve kulübün mü
o.ı essisi ile Madam Bf avatski ile Mis

ters ( Besant ) a takdim ettiler. 
Sonra "Teosofi,, cemiyetine gir
mekliğimi istediler. 

- Kendi dinimi kifi derece
de bilmiyorum, binaenaJeyh b~
ka herhangi bir mezhebe intisap 
edemem, cevabını verdim. 

Maamafih bu iki kardeşin teş
viki ile " T cosofinin anahtarı " 
serlevhası altında Madam Bla
vatski tarafindan yazılmtt olan 
eseri okuduğumu batırhyorum. 
Bu mütalea bana _. Hint dinleri ,. 
hakkında yazılmış olan bazı e~e~
leri okumak arzusunu \lerdı. 
Okudum ve Hint dinlerinin hu
rafata istinat ettiği hakkmda 
misyonerler tarahndan crtaya 
ah'an iddianın asılsız olduğunu 
öğrendim. 

Ayni tarihlerde sebze yiyenlere 
mahsus bir aile pansiyonunda Man
cislerli bir zat ile tamşm:şbm. Bu
zat di'.'ldar bir hıristiv 2nd·. Bana 
hırıstiya lh:d:.ın bahs-etti. Ben de 
ona Rayk')t l\1i~yonerlerinin yap
tık!arını a 1iattıııı müteessir oldu. 

~- Be l de sırf sebze ile taay
yüş e,'er:.ro, ağzıma all<ol koy
mam. Şii! hesiz birçok Hıristi
yanfar et yerler, alkol iç:rler. 
Fakat dini uiz ne et yemeyı ne 
de alkol içmeyi emretmez. Bir 
defa İndle bakınız. rı 

( Mabadl yarın ) 

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz ! .. 

Kun1b uayı çocuğunuz ıçın bir eğlence 
vası t sı haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz t 

Hcilsberg - [276 nl!'trc, 75 
k ilm aq 19: L:kıwgraf i der. i 19:30 
Shan l'ııkunııı klavya pa.ı!;alw:ı, 
20: Garlıi Alnıanya muallimleri 
ı·ı·ıniyetinin koıı~cri. 

Miihiaker - 1 360 metre, 75 
kilovat 1 l 9A5 Frankfortta.u nak.ıl 
20.05 Frankfortuıı büyük musiki 
''emi) eti ııdeıı naklen Paıart~i 
konesri. 

Lemberg - 1380 nwtrf~ 16 ki· 
loval) 19,) ;): V ı.ır~ovadan na kil, 
19.25 htr ınu:-alıahe. 19,4.S: Varşo
,·,ıclan nak1l. 

nu'i·reş - [:39·l mrtn>, 16 ki
lovatı 20:Hadyo dıırülfünunn 20,10 
~raınof,,ıı, 2L: Korinodan naklen 
~alon orkı·"tnt:,ı, 21,30 mw•uhabc 
21, 13: klft\)'a konseri, 15:22 salon 
Ol'a!'!--tn\ ... J. 

Belgrad - f 435 mı"trP, 75 
kilovat ) 20: letasiyon · orkt·strası 
( Bı·l'llıa \t'n ) in 2 ve 7 numaralı 
!--rnfonilrri, kJa,ya konseri, 15:21: 
i~ta~yoıı tı-frikaısı, 22: dans havalan. 

Viyana - f517 metre 20 ki
Jmrat l 19, 1:; : Haftanın Mikrofnn 
romanı. ~15·Eski ve yeni d-.m.~ 
fınvaları. Bırak Lem bir defa sen1n 
k.-ırıncuiıı olayım. Genç kızlar 
ınemnurıi\et.e oaııs ederler, , 

Peşte - 1550 metre, 2.3 kilo
'at] 19,0S: Doktor (Mülleri) n kon
fı·ran ... ı, :20,25 Ernest Lanyinin 
M:ıcar :;-.lrkılan, 21,45; koni'.f!I 22, 
15 Brla Raczm orkestrası, 22,30: 
gramofon konberi. 

Varşova - (1411 nıcl:rc•, 158 
kilorntj 19.:~: gramofon, 20,15 
(Jone~i) n ~·i~ka operasından par
çal:.lr ~' l ~: radyo romanı, 22,35: 
cfans havaları. 

Berlin - [16.% metre, 75 ki-

Belgrat - f ~29 metrP, :2.f' J,. i
b\'at 1 l<),:-m: :\!manca der . 20: 

~ark~ koıı::>eri, t:;.50: M:ı .ri!t•iıı 
orkı•:-;t ra~ ı. 

Roma - f 4-11 metre, 7-;, kiJı .
vat 1 l '). tO: Muhtelif haberler, 11 ),;){ >: 
gramofon, 20,30: radyo gaz lt·~i, 
21! kcııı:::er.2l,55 son hnlıt'l'ler. 

Prağ - 1400 metre, 120 kilo· 
,·at 1 19.55: Kc•man konseri, 20,2.): 

Şarkı koıı~eri. 21: R. J. kvıı::eri. 
2'2: ı-.on haberler, 20,22: bir gazi· 
nodnn nakıl. 

Viyana - f 517 metre, 20 ~i
lovat J 20,5-0: Askeri bando 1 lav 

mar~ı, Trau Lun<lan parçalf'r. lS, 
22: ak~aın lıaht--rleri, 22,30. d.ın~ 
havaları. 

Peşte - f550 metre, 2:) kilo
vat) :....1f): Donnanın konseri, 21, I:>: 

Salon orkestra~ı. 23: Maestro Karo 
Buru sahnede. 

Varşova ( 1411 metere, 158 
kiJo\:nt) 19,30: gramofon, 20: ra<l) t• 
romanı. 15,20: Halk şarkıları . 

Bertin - ( 1635 metre, 75 ki
lovat) 19: Pcofesör Kret8ehmerin 
konferansı 19,30: Avusturya fıalk 
bilgileri, 10,20 den sonra Brcq}ih 

dan naklen kon::ı~r ve dans havaları 
---

ON BEŞiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 12 
Gne1emi:ıde o"' bet rllnde bir 

Yermekte olduğumu: Patroıı11 
bedav.a atıaak iıt yo•ıaıın, bu 
kuporu kcatp uklayıuı n tS 
kupo." toplayımı. Patroıılanı11u· 
elan pek meınn11D o.ac•kveu. 

Patro:ıhr neıre lJdhl>ri g l \• 
.tc. ltlbareıa l.ta;ılul karil.d nl ı 
lılr harta, tqra lı.arllıtlmh 01 

ıUn lçinJe kupoıı arım J'Öıı I~· 
malldlrler. Bv miid~ r;u:.tu 
ıoura ku.lo J.: lta.J.al eJilınu. 

fov.ıt) 19: Memleket yazılan, 19,30: 
im asırda bir insan neler hilmeJi! 
20: M nal l i rnlcr ittihadının .konseri . 
21,J 5 Capçiğten naklen ~cııfoni, 
hilaharc ~abahın yarımına kadar 

r1ans havaları · ı 
1 O Teşrinisani Sala 9 31 
lstanbul - ll200 metre, 5 ki

lovat! saal 6 ile 7 anısında gramofon 
7,5 tan 8,5 ğa kadar alaturka saı 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

- tudyo heyeti, &5 ile 9 arn .. ında 
Darülhcdayi aıti~tleri tarafından 
bir tern~il 9 · 10 ikinci kısım saz, 
Zeki Be} in i~tirakile.'.10 dan 10.5 ğa 
kadar orke .. tra · 

Hellsberg - 1276 mel ı e . i8 
kilovat! 20: J'ı .. arru~ sand_ıkları 
ve ciro hnkkınd,ı bır konl.-rans 
22,30 ( Leo r'oll) iıı küçük kardeş 

i:::111inclı~kı bir ı ·erdelik open•ıi. 
30,21: Komedi. 

Kosiçe -(293 metre 2,5 kilo-

vat) - 19,55; od ... estra 20,55 Prağ
dan nakil, 21 : Şarkı kon~eri, 
21 ,2:3 : gramofon, 21,35: k la vya 
kcnq•ri, 22 den ::;onra muhtelif 
i ta~iyonlardan n.ıkil. 

Brüno ( 341 metre, 36 kilovat) 
19,20: Ualk şarkıları. 19,55: Ate1ye 
tiyatroı-uu<lan naklen Hipnos viye
ıo;i. 20,5.5: Prağdan nakil. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 

T elefo 2496. 

•• 
Kiralık Hane 

Kahataşta mektep karşısuıdc. 
No. 16 da dokuz oda. han.üm, 
lerko.,, elektrik, fiat ehvendir. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hililiahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 2262 ! 

~Cl h muhakemesini, daha soora 

~ .. Şeyini kaybeder.,, --~~~~~~===--~--------------------------..:....----------------------------
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddaktır. 

Zaaft umumi, kansızlık, romatizma. sıraca, kemik,d amar, göğüs. ademi iktidar, verem, sinir haı· 
tahklarına nafidir. Solgun grnç kızlar ve delikanhlar, hastalıkh çocuklar, derman11z ihtiyarlar, 
büyükler her mevsimde istifade edebilirler. 60 kuruştur. Hasan ecza deposu Bahkyatından daha 
kuvvetli olup her mevsimde içilir. ' 

ALMAN HASTANESi 4 
istanbul'un en eski müessesah sıhhiyesinden olan 

TAKSIM • Sıraselvilerde 1 ()() numarada kain 

ALMAN HASTANESİ 
Yeniden açılmış •• hasta kah ulüne başlamıştır. 

POLiKLiNiK saatleri: CuıLa ve Pazar günlerinden maada 2 - 3 
Tel: Beyoğlu 4950.4959 4 .; .. ,.., .,.~ ·-~ •"'f.: ' - l 

' . 

HAL 1 
ihtiyacınızı temin etmeden 

enel mutlak mağazamıza uf
ramanız menfaatiniz icabıdır. 

OlAKZADE Hah Kumpanyası 
latanbul mümeHlllerl 

AHMET T AHIR ve ADIL 
Her nevi Türk ve fran bahlan 

:depo•u olup kanaatkar bir müea
eadir. 
Kapahçarşı Sahaflar 37/39 

.... _.Tel. 2 4182 ---· 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt n zührevt hastalıklar tedavl

hanesi. Karaköy büyük mahallebicl 

ar.mda 34 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MU AL L 1MLER1 N DEN 
Dahilt, ve intani hastalar 
~atolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
villyet karşısı 15 No. 

lluayenehano: Telefoıı İ•tanbal 23U 
lkametglhıı ,, • 223' 

I~ ANKARA 

I! LOZANPALAS 

'I OTELİ 
16 ıubat 932 tarihinden iti-
baren kiraya verilecektir. Ta-

1 liplerin Ankarada Lstanbul 
Pasta salonuna müracaatları. 

Abana Sulh Hukuk HAkimli
ğinden: Abananın Taza kariyesin
den Katman namı diğer Osman 
Oğlu Mustafa ile kariyeyi mez
kurden Katman namı diğer Os
man oğlu Mehmet bin Hasan ile 
on altı refiki ve şürekası beyninde 
mütebaddis taksim davasının icra 
kılınan muhakemesinder.bunlardan 
Katman oğullarından Hüseyin oğlu 
Memet ve Hasan oğlu Mehmet ve 
Hasan oğlu Ahmet ve Abanada 
Koca Ahmet Oğlu Zihninin ma
halli ikameti meçhul olduğundan 
3- l 1-93 l Pazartesi günil saat 
1 O da mahkemeye gelmiyenler 
için iianen tebligat icra edildiği 
halde müddeialeyhim mahkemeye 
gelmedikleri gibi bir vekil de gön
dermemiş olduğundan haklarında 
gıyaben muhakeme icrasına ve 
keyfiyetin olveçhile ilanen ve 
muhakemenin de 29-1 1-931 Pazar 
günü saat 10 na talikine karar 
verilmiş olduğundan M. aleyhin 
yevmi mezkur de Abana Sulh Mah-
kemesine gelmedikleri veya bir 
vekil göndermedikleri surette 
muhakemenin gıyaben icra ve in
taç edileceği ilan olunur. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 • 200"100 
1 ti 

150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 ,. 30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 

15,000 
100 Mükafat 1,000 ) 100,000 
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 " ~ l,000 ) 200,000 
5,000 Amorti 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,LOOo 

VAPURLAR 

SEYRİ SEF AIN 
Merker acent:ı sı: lialatada Köprübaşı H. 1~'.l 
Sube A . Sirk e ci Miilıürdan:arlehan 2. 274!> 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
( M ER S 1 N) 10 Teşrinisani 

Salı 17 de Sirkeci Rıhtımından. 

TRABZON POST ASI 

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum 
~~p::n~1 • Çarşamba 

günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentah~ 
ğına müracaatTel. 21515. 

•m.!1!!9!11--19 
fttj*WW2i?*A • f! A &amr 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Lüks ve ıeri Karadeniz postası ... 
BU LEN T it~~!~ 
S A L 1 :.~:~.t~~ 

de Sırkecı 

rıhtımmdan haı·eketle ( Zongul
dak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Üııye, Ordu, Giresun, 
Görele, Vakfıkebir, Trabzon, 
Sürmene ve R:zeye azimet ve 
avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkecide 
Vezir iskelesi sokak No. 61 
acentesine müracaat. Tel. 21037 

Abana Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: Gude kariyesinden Hacı 
arap Oğlu Osmanın Şişman Yazıcı 
Oğlu müteveffa İsmail kansı Fat
ma ve şürekası aleyhine açtığı 
taksim davasının muhakemesinde 
Müddeialeyhlerden Şişma Yazıcı 
oğullarından Salih ve Bayram vo 
Hasana ilanen tebliğat icra edil
diği halde gelmemiş olduklann· 
dan haklarındaki muhakemenin 
gıyaben icrasına geçen muamele 
davacı tarafından tapu kaydı 
mucibince tarlaların taksimi talep 
edilmekten ibaret olup müddei 
aleyhlerin tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında gıyap kararına 
itiraz etmelerine ve diğer müddei
aleyha Şişman Yazıcı Oğlu Hasa-
run ikametgahı meçhul bulunduğu 
anlaşıldığından illnen tebliğat 
icrasına ve muhakemenin de31-I l-
931 cumartesi günü saat 14 de 
talik edilmiş olduğundan yevmi 
mezkurda mahkemede bulunma
ları veya bir vekil göndermeleri 
aksi halde muhakemenin gıyaben 
icra edileceği ilin olunur • 

HOLSTINA boyaıile kendi ken .. 
dinize, rengini beğenmediğiniz, her 
nevi etyanızı, bir saat sarfında 
kolayca boyayınız. lamlne dikkat 
ediniz. Her yerde arayanı& • 

Bu akı,am 
Şehzadebaşı MiLLET TlY A TROSUNDA iki kumpanya 

San'atkar NAŞIT ve FAHRi Beyler ve heyeti temsiliyeleri ve 
HERMINE HANIM'ın iştirakile artist NECATİ ve ATIF 

Beyler ve arkadaşlari tarafından 
İstanbul milddeiumumiliği makamından yeniden müsaadesi 

alınan 1930 MENEMEN İSYANI - yahut 

KUBLA Y BEYİN SURETİ ŞEHADETi 
Ayrica : Oduncu Mestan Ağanm Metresi yahut Yeni Hastalıklar 

komedi 2 perde 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Tarifesi Evkat 

931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

> 

Birinci Son 
No. Hutut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

lO Şişli-Tünel 1 
1 l Kurtuluş 1 

Tünel 

12 Harbiye ı 
Fatih 

14 Maçka ı 
Tünel 

15 Taksim ı 
Sirkeci 

16 Maç k a-ı 
Baya zıt 

18 Taksi m-ı 
Fatih 

19 Kurtu Juş- ı 
Bay azıt 

22 Bebek - Eminönü 

2S Ortoköy-Akmoy 1 

Şişliden - T iıneJe 
Tünelden - Şişliye 

a,6,9 6,30 
6,55 n 

Kurtuluştan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluşa 

30 21,00 
21,30 

" 
Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

5,ll 6,09 

Maçkadan - Tünele 
Tünelden - Maçkaya 

Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Taksime 

Maçkadan-Bayazıta 

Bayazıttan-Maçkaya 

" 
30 

" 
4,5 
7 

6,8 
14 

6,21 

20,30 
21,00 

7,10 
7,35 

6,40 
6,33 

Taksimden-Fatihe 
Fatihten-Taksime 

15,30 7,30 
8,16 

Kurtuluştan - Bayazıta 
Bayazıttan-Kurtuluşa 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 
Ortaköyden - Aksaraya 

Aksaraydan - Ortaköye 

" 
6,11 6,40 
15 7,30 

6,01 
6,26 

8,16 6,30 
45 6,45 

22,25 
23,10 

10, 16 6,06 
20 6,45 

1 
Beşik taştan • Fatihe 

34 Be,iktaş - Fatih 
Fatihten· Beşiktaşa 

7, 11 
15 

7,00 
7,46 

32 Topkapı -
Sırkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edirnekapı-

Aksaraydaıı - Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
Topk;ıpıdan - Bayazıta 

Bayaııttan - Topkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 

1 

Y edikuleden • Bayazıta 
Beyazıttan • Yedikuleye 
Y edıkuleden-Aksaraya 

6,10 
20 
60 

6,12 
6,33 
7,09 

24,00 
24,30 

6,08 
6, 11 6,33 
20 7,13 
60 24,00 

24,30 

Aksaraydan Edirnekapıya 6,04 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7-14 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayazıttan - Edimckapıya 24,30 
Edirnekapından - Aksaraya 

SELİRİH BARKASI 
Teala tarihi 1881 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiı 

30,000,000 
idare Merkezi : 

Frank 
ISTANBUL 

TÜ RKIYE' deki Şubeleri: 

24,lO 
24,33 

23,30 
24,00 

l,02 
1,00 

23,30 
24,00 

20,05 
20,30 

22,20 
21,30 

18,30 
19, 16 

21, 10 
22,00 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 

21,30 

20,30 
21, 16 

22,10 
22,46 

1,00 
1,45 
2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
l,45 
2,05 

22,20 
22,55 

l,00 
1,45 
2,o5 

GALATA IST AN BUL, fZMlR, SAMSUN, ADANA, MERSlf'J 

YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANlK , A TlNA , KAV ALA , PiRE 

banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cinı neklt iberl11
• 

hesap küşadı. Hususi kasaltsr icarı. 

... 


