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Japon un Dediği Oldu 
$a1111ıag •olcalclarıntla ÇI• • 

Japon milcatlelesi11ln 
son m/lt.ası 

Söz Şimdi 
Şanghay 3 - Japonlar, çok 

aeri bir ileri hareketinden sonra 
~ansiyang' a kadar ilerlemiş Ye 
blitiin Şanghay bavaliıine hikim 
olmuflardır. Bu ileri yilrtiyOf es-
nasında Vosung istihkimlan da 
zaptedilmiştir. 

Japonlar Nansiyang • ŞenşO , 
Liuh • Tayıang batbna kadar ile
ıllemif ve hareketlerini durdurarak 
ıiperler kazmaya başlamışlardır. 

Japonyanın Çin elçisi, dnn 
akşam lngiliz sefirini ziyaret ede
rek Çin hükümetine verilmek 
Ozere yeni bir metalip listesi 
tevdi etmiştir. Ayrıca, sefir kara, 
deniz ve bava barekibnın tatil 
edıldij'ini de bıldirmiıtir. 

( Denmı 8 ind ıayfamııda ) 

Cenevrenin Mühürlü 
Telefonun 

Mançuride Tehlike Macerası 
Moıkon 5 ( H. R. ) - Beyaz 

Ruılu Şarki Çin timen jferlei bi- ı ~ 
DHI 8nünde nOm:ayİf Japmıf, • So•· 
yet tebauı aleyhi de tehditlerde 
bulo muti rdır. 

Çinliler Endişededir 
Şangbay 3 ( H. R. ) - Çlnlller, 

Japonların ıulb milıakere1inde ... 
mimi olduklarına kani detil lrler. 
Japonluua la rben malrayeaaet t.. 
raftarlarile aalatmalc btlye• 
Naakin •• bazi cenarallerla ara•••• 
açmak lıtedilderi ıaanedillyor. Bu 
zannı takYiye eden Ceneral Şlrako
nnua baıkumandan tayin edilmHi• 
dır. 

Edirnede De 3 Komünist
lik Maznunu Tutuldu 

lstanbulda Yakalanan Madam Vilda 
Kimdir, Ne Yapmıya Gelmiştir? 

lzmir ve ls
tanbuldan sonra 
Edimede de giz· 
B komünistlik 
faaliyeti yap
makla maznun 
olarak bazı tev· 
ldfat yapılmıştır. 

Eclimede tev
kif edilenler Ma
kinist Faik. Za
bıt kltibi Cev· 
det, Edirne Zi· 
raat Ban kasa 
memur la nn dan 
Rami& Efendi
lerdir • Bu tev
kifabn sebebi, 
Mandara Ye Al· 
pulluda ele geçen 
bazı beyanna .. 
melerin ayninin, 
F nik uslanan evi 

Madam Vilda tlan polisten Atlligege 
•nkolunarlcen 

arandığı zaman orada da bulun
ınasadır. 

Diğer taraftan lstanbulda tu
tulup haklarında tahkikat yapılan 
ıekiı komünistlik maznunu da 
dlln Adliyeye verilmişlerdir. Bun
lann isimleri ıudar: 

Rusyala Mehmet Emin, Tallt, 
Salih, tayyareci denmekle maruf 
Nuri, Mehmet Hüseyin, Nihat, 
Zeki ve Madam Vilda. 

istintak hlkimliği bunların istic· 
vabma cumartesiye başhyacakhr. 

( Devama 8 inci Hyfada ) 

Şirlceı Miidilrü M. Vatsoıa dün 
Begazıt m•rkr.zine i/tıd• 

11e,mlg• gider/un 
All Yaver Bey isminde Be

lediye Mlifettitlerinden bir ıaün, 
ullbiyettar memurlar huzurile 
mllhftrlettiğl telefon makinesile 
tek bir muhaYere yapılmamuına 
rağmen, taksit istenmesi Ye bu 
yOzden hAdisenin mahkemeye 
aksetmesi, haddi ıatinde pyam 
dikkat bir meseledir. Esuen su, 
elektrik, ıaz gibi ıirketlere ait 
muaddidlerde görülen akaaklık 

( Duamı 11 inci aayfadal 

Şeker ihtikarı 
Davası 

Dtin Sultanahmet Birind Sulh 
Ceza Mahkemesinde teker ihti .. 
kin davasına başlanmııbr. Fakat 
suçlu mevkiinde bulunan Alpullu 
Şirketinin ikinci Müdüril~ Haydar 
Bey hastalık raporile Vekillerini 
iönderdiğinden celse talik edil
miştir. Çllnkl mahkeme bizzat 
Hay'Clar Beyi dinlemek istemiıtir. 

Diğer taraftan Tahkik komis-
yonu dün kahve hakkındaki tah· 
kikatam bitirerek mazbatumı Vi
llyete venniftir. 

Fıab ti lmrat 

1 Sinirliler Evlenmemeli Midirler? 

Zürriyeti Kurubnıyalım 1 
Doktor Şükrü Hazım Bey, Halkın 
Tenvir Edilmesine, Fakat Daha İleri 

Gidilmemesine Taraftardır 
Sinirlilerin izdiYacı mesele'Sİll

de, maruf ıinir Hekimi Şilkrl 
Hlzam Beyi aramamız pek tabiiydi. 
Ml1tebuıı1tnaız, ince Ye mndekkik 
zeklsiJe, bize meseleyi kısa bir 
zaman içinde, gayet açak olarak 
teşrilı etti. S&tunlanmız mnuit 
•• gaıetemiı mesleki bir nev 
ftlltasa olsaydı, Şnkrll HL· ı.s 
Beyin ndettiji Yeaikalan Ye ra
kamlan da kendisindea hemen 
alacakbk. Bugtınlnk, meselenin 
esu noktalarına ait mntalealarım 
dorcediyoruı : 

.. Bu mevzuda size daha ml
dellel ve •documente" malikmat 
vermek isterdim; fakat tim dilik 
bir knçnk musahabe ile iktifa 
etmiye mecburuz. Çünki bu me-
sele, ATrupada ve Amerikada 
aiinDn en mlihim tetkik ve mO
nakqa menulanndan birini teş· 
kil ediyor. 

Evveli ruh hutalannın e.
lenmelerini menetmek habnmıı· 
dan geçerken memleketimizin 
nüfusunu dllfl1nmiye mecburuz. 
Doğumlan arttırmıy" çalıştığı-

Doktor ŞBkriJ Hbım Beg 
mız bir sırada, 8te tarafta znm
yetleri kurutmak, cemiyet içia 
fayda yerine zararlar verebi
lir. lstanbul gibi bllynk bir 
şehirde bile akıJ ve aın1' 
doktorlan azdır. Anadolunun bir
çok ıehirlerinde sinir doktora 
bile yoktur. Olanlarda, ekseri-

( Denmı 11 inci 1ayfada 1 

Kaçakçılık \ Ağrı Asileri 
Akhisarda Mühim Bir Şe- Sekiz Kişi Daha Adanaya 

beke Meydana Çıkb Gidiyor 

lmıir 3 - Akhisarda bir ka· 
çakçılık hAdisesi etrafında tahki
kat yapıhrken mllhim bir kaçakca 
ıebekesi meydana çıkmış, ıebeke 
merkezinin Bergama olduğu, 

Menemen ve Akhisarda da ban 
yataktan bulunduğu, aralarında 
ıifreli telgraflarla muhabere ya• 
pddığı anlqılmııbr. 

Bundan bqka yine Akbisar
da Tütiin lnhiıan takip Amiri 
Mahmut Sait Efendi, bir kaçak· 
çıdan beı lira riiıvet alırken 
yakalanmışbr. 

Bitlis, 2 ( Hususi ) - Ağrt 
isyanı maznunlarındaa aekiı kifi 
daha Ercişten ıehrimize getiril
miıtir. Bunlar da muhakeme 
edilmek llzere Adanaya sevkedi-
leceklerdir. Nigad Yılma2 

Majik sinemasında 
Bugün 

Holivudun lçyüzü 
MEVSiMiN EN G0ZEL FiLMi 

1 ~aşılacak Şeyi 1 

Hizmetçi - Bizim efendi hapse mahkum oldu, iki ay yatacak. 
insan buna nual dayamr? Bil hizmetçiler bir eyde iki ay bile 
duramıyorml 
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llart: .. 

(Halkın esi) 
1 

lhtikir O Ve 
Olmıyan Maddeler 

llulatelH --"····· ...... lhtik&r J•pıı.a ........... " 
111111 .. ,.,....,. ..... ... 
1orlu. Fakat llatlkar J•pela• 
maddeleri clalaa l,t llalk 
IMleetll iti• 4lla .. ..W. ..................... ., .. 
ririlftllL B ze H4iler lda 

Fnnet Be1 t Tak.ta S....Uu 181) 

- Sual iyi mormdlml: S•Me• 
• Tahditten 10Dra ilatiklr yapll
•IJllD maddeler bupericlir .. 
teklinde ıoranamz cevap ftl"e
bilirim. Ekmekten Nwb beqey
de açık ve fahit bir ibtiklr var
dır. Biz kuac az diyorm. ( Alat 
•eril) .... ı-. ...... ....... 
bir .................. bu"( 
u, ......... ,. ş. laalde .... 
ramama la,..eti Ye aha lnaclreti 
artq demektir. 

Tahdittea ...,. teker, .-. 
bemia. bine, PJı &.nem. llok
klmlrl alabildip. Mdea flrla. 
da? Haydi • ••r •--...._ 
ıeliJOI' da ..elen cl,ıH=. Bulpr, 
Pirine. tft.,. f...a,.da • ~ 
riçtea .. ,., a..... piJuacla 
bir .. ,..... .. ••--hk ..-. a ...... _ w. ,..ı 

halk pçeeeill. ~ ·-- ...... ba ... •lllddei ı ı ... --.... ..... .... •. ..,. ... ~ 
........... Bıııam ppm JWWW b
mm1 ..me.m ihauıl ..... ..,.. 
lanz ve baylece ele bo,m alcl•Nr, 
lideriz. ..... 

• .. .., (o....,; ......... ,. ) 
- BiU.a•• ........ limoa. 

lflacle ihtiktr ard& a.1gı,. Wrt........--.. hatlaa
...... ICaaaa birbc malatekirln 
aaPN ,...... w. .. r. lhtilrAr 
bell-dan lmrtuhara. ~ ... 
... bilip te .... .. fakir 
.... 11 ........... ...... 
...... -.. ...... ficlcletll 
bir tecellini bekl ... ktea bafka 
premiıl ........ 

* ....... a. CT ............. . c.•••• ısı 
- e1t1a ~:..c· •·pldyor. Her mabvui-

yed ................ tedWa>-
1. alclL Bil de Wds ..... .... 
.. ldiJac-a ~ .... ..... ....................... 
,...... m s sbran._......_ 
el• lllifadıa emek iltiJ e.aa 
clrlmleri laele t.ııkM•• -.. 
,ek ajardın baaaete beler ald•. 

Hemea bitin anıl pla ..... 
delerinde, fulahk, ibtik:Ar nrcLr. 
Belediymia lmtlldd YUCLr. 
Çakarblsm; bir, tahditten eneUd 
...... •••ite fiaden.e ...... 
1111, bir de ba,ankalse ıh ıez-
dirillia. ......... derl..ı ... pi'-

par. Biı llatUrka --·· ... wm, 
~ mahteldrlerl ..emeMnm 
di,erek teşvik ediyDna. 80a'va 
birer birer tutup adaletin .a.. 
·ermeliyiz. 

BOZUK ETLER 
85Kilo 
Kokmuş Et 
aka landı 

Zalntal Belediye .. murlan 
IOD iç p tpade felarba mubte
Hf aemtlerincle (85) kilo kaçak 
et _1akalamqlaıdar. İlalann hep
li de yeamiyealr bdar bozulmut 
ve koltmut olduiu İçİD -etere 
edilmiştir. Sahipleri laaklmacla hem 
kaçakçabk ve hem ele bomk et 
satma clrlmlerinden dolayı lwıaal 
takibat yapdacakbr. Bu etler 
Tabim, Kmltoprak, OrtaldSy 
.. G.latada ~- ... 
..... içinde 10 kiloluk bir imza, 
15 kiloluk hir la911C1k .. ( .g) 
kiloluk bir de -fır vardır. 

lstanlnıt GDmrajonde 
Yeni aeae b&tçesile beraber, 

latanbal prllderincle tefkilAta 
..... tebeddlll• olaeajl .... 
ber verilmektedir. Şehrimiz 
Glmrllk Mldlrleriaclea Nimet 
Bey .. baza .......... tebtlt
lalderiai illemiflerdir. 

İptidai Maddeler 
Muafiyetlerin ilgası Fıkri 

Kuvvetleniyor 
Batçe Endlmeni tanfmdaa 

Tepild S-yi Kanamman mua
fi,.tler ...... ,.. bqtn tet-
kiki içil lalldmet ••"'* te
memülenle bulwluia J8P ....... 
Allkaedar aadiade ppbimaa 
taNdbta tire taladif hrirna
meaile milli sanayi himaye edil
miftir. Ba himaye claba ela inki
pf edehi6r. e. taktirde, hariç
ten gllmrtlk ....... ftl'ilm ... 
,etlrtilaa makiaelerle, lpti'cW 
mac:ldelerla badema glmr6k ....,. 
mi vermeleri •• ayni zamanda, 
timdiJe kadar k•naç ...pi • .. • • k ftrmlJeO IM&JlllD'Dll JlUDÇ 
..,... tabi tatqlm.em beft.. 
ime bilir. ----yerli Mallar 
Bonmarşesi 

Şehrimizdeki fahribalardaa 
ınr mmı d&a Milb lkt..at .. 
Tuarruf Cemiyetiaia latanbal 
fUbelİlle mllracaat ederek açal
..... cllf8nlla Y erU Mallar Bo......,._ biran nvel açd-
111U1m ldemiflerdir. Fabrikacılar, 
ayni zamanda, her sene olduia 
ıibl, ba aeae de, niAnda, Anka
rada bir Yerli Mallar aergiai açıl
mamma teminini temenni etmiş

lerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi.: 

• 

] 

&81 Lw 
Tıp Yurdunda 1 
Yeni Hadiseler 

Yurdun Nöbetçi Doktoru 
Hakkında Da Müfettife 

Müracaat Edildi 
T., Talebe Ywdaacla Jwt 

.......... lltif-. mucip .. 
hadile tablrikab cleftm edlJor. 
Bir taraftaa ba tahMlwt deam 
eclerkea dit- taraftaa ,artta 
,... bir lalcH.e clalaa olamttar· 
T.a.heclea Mebmet Efendi, _pat 
nlbetçüıl doktora Rept Beye 
•llracaat etmit .. aptellaue
lerde lmll.mlaa • kanlarmda 
feaal wette t...,.k 1apıl-adaa 

talebe,e - ~diilnclea tikiJet 
ebalpir. Mehmet Efendi " 
hlcliaeye pbit oldutaaa l&yllJea 
E-.. Efeacll ......... bil ... 
leria iclclialarma ........ Rept 
Be,, babalannm eftncle daha 
temiz m içmediklerini .ayle
melde beraber kendilerine kup 
çok atar ICSzler wfetmiftir. t .. 
lebenin fiklyeti. ....... .. 111-
c:liaeye de Sıhhiye Vekaleti Um. 
mt Mtlfettifliği __,., etaiıftit. 

Alevler içinde 
BirKadm .. 

Tabimcle llacar caclclalacle 
ot.aa il ,.....- V-ıc:clan ilt-

mincle bir kacl··· Jaldaia ....... 
,.tap ,.km bir ,_. koyarak , ............... .......... 
Mp•J• Wr .......... ,.._ 
tahıp... ft anlla bclm ~ 
da• ..htellf ,.leriadea telaJI.. 
keli -ette ,....,. . 

Fmdaklarımız lçia 
Harici ticaret ofili idare ko

mitesi clla toplanarak Fmdak 
hakkında nrileo bir rapana tet• 
kik etmittir. Raporda fmcLk ,.. 
tiştirme teklinin Wllu. F mdak 
nQmmıe bajçeleri te.W. fmcl.k. 
çalara kredi temini n Fmclak al
zamn .. emu. baa maddeln• 
tadili •evzubaha edilmektedir. 

iHRACA T 
MiiAhn Bir 
Teşe/Jhüse 
Girişiliyor 

Amerib, Danhaarlra, .., • 
~ .. Hollada, ........ 
..... N ı..-,._ lnlçre. japoa,a, 

onec. Jto.Mla,a. ..,. .. Irak 
Dmetlerile ... dl 'ı ...... 
akteclilea ticaret u ' ••elıl.-. 
birer abitli tarife llhell lca 
tepbbau. yapdmaktadar. .. 
tarifelerde afyoa içia lagiltere, 
Holaacla lniçre, Alaerika; pamuk 
lcia R..,a. latDt-e. Holaacla; 
tiftilıc icia lagütere, Amerika; 
aeytla içla Romanya, · R..,., 
Amerika; J&P&I için, Am.dra. 
fasdtere, R..,aı ,....ü t1t1D 
için Amerika. Holaacla: ldm 
idn laıDtere, Holanda, Amerlb, 
Rusya; bra incir içia Amerika, 
lnaUtere, Ru11a btlkametlerindea 
mlluit tarifelu iatenmui kunet
le malatemelclir. Ba wetle ...ı
lanmızm l'•Dİf mikyuta ihraca 
mtlmklba olacakbr. 

Bir Tevkif 
Mahmutpqada Yanan 
Diilr'"kin Sahibi Yakalandı 

Şubaba lçllndl ,anı Mala
matpqacla bir yanım olDmf Ye 
bJr elbüeci clftkk•m tama•ea 
YMCbktaa ..... alDdlrllmlftl. 
blıldd... .... laıl ,_ .... 
(78) - ..,. siprtô ldL llld
deiumamllik yangma ıilpheli ..... 
dttü lçia tallldkaba clerinlettiril-

·-- bnr wererelr ......... .... Sabri BeJi .... .. .. .. 
etnaipV. Sabri Be, clla t.•ldlat
bm bitirmiı ve yangmıa kutea 
yapıldtia neticesine YUılmlfbr. 
lleYCaelen Mftetaati~ verilen 
dlkkh ..tıibi t.r.n l8alr .... • ••lıil .s· ..... 
Bir Otomobil 
TramtJagı 
yoldan Çıkardı 

Din Akaarayda hir otomobil 
kaz• obaattur. Abaraydan p
çen Sami isminde lrir tof&lba 
idaresindeki (150'l) numarah oto-
mobil, bir wwa ,..... ... ae-
tiee.I olarak o --- .... çaba 
441 amnarab tramny araba
blltla tidcletile çarpaufbr. M._.. 
demnin tiddeti ylbllnden ..,_. 
ft'J ......... JOl4aa plamf. pk 
t_liklr ld ... telefab olnuınufbr. 
Fabt ildli ele olclakça ....... lljı
n ...... 

( Giinün T ari1ıi] 
Mübadillere Bono 

Tevziab.. 
...._ .W.tıama .... Mali,. 

Velıllatl alakadar •lbatllllere boae 
teallM bqlanılma- karar ••r-

'u& L Bı ua..a te'lllila .. bir alba 
..,. llarp 1 lfra ... olacak ft 

(lllt .tb• liralık latilllrala olan bir 
............ Hr.hlı hno almlf 
ola=Mr. 

Esrarengiz Yangan! 
Ot fln ene! bmlrde hir manf. 

fat.a aatauaıacla yan11n çıkhtJaa 
fakat ..Wplerl Kayıuill Cemal •• 
7.earlra FJ..dllerln teYldf olunduk
..,_ JU•lfbk. Gelea .. ıümata 
.... ...ldbt aeticeala.. yana 
b .......... berine S.pirto llak mit 
....... •kklnta da aa Wn lira7a 
........... _clut• a•laplm1tbr. 

• Bir Teberru .......... ,.. ............. . 
k....._ doktorlar babua den I• 
...... Mqtafa Enver Bey bOtG. 
""8pl•m &aairdeld IWU kltüpha
_,. ••ılı• etmlftlr. 

Y- Emllki Sablıyor 
ı ' .. Metruk Mallar M6dGrll

tl ....,_.. idare olunan Yuna11 
emWd plwada mlzayede ile ıatlfa 
pkardmaktır. 

Hariciye Vekili 
Hmciye Vekili Tevfik R üttl 

Be,la dla Cenevredea hareketi 
........._ Vekil Bey Sc>fyacla 
._. Wr mldclet kalarak Bulg• 
B.peldlile temasa seçecektir. 
Ba temallar anasında Balk.
._. ld ibtiliflana izalffi 
helrlqede ılrlfBleceti haber ............ 

Seyyah Gefiyer 
Y .. Almaa bandıralı ( Kollm• 

MIJ .......... teirfllifZe f2IOJ kadar 
A"= NyJabı releeektlr. Pazar 
........ tb hlr •apmla lnrllis 
" Ammba ..,, .. ıan piecek " 
............ .. sla kalaaklaNır. 

Fakirlere Yartllm 
Tephp..lald Fıl&arapener miie•

.....1 ..... Ud JGa falda- aileye • 
hefw okka k&nilr dajlta•ktır. 

laçak Konyak .._ettin ı.mfnde Wrl Samatya
tla katalı Yun• lton1ata Mtulcen 
,sW ..... .,. 

Tdillat Yapılacak 
.... 0.11 hlue IMJeti 4üa 

.... ..... kı•• ......... ..... 
araba •&mlaG te İD için halkı 

lifal du•k tekilde reklamlarda 
•.-.....ırı ... dan dolayt l»uı acen· 
teler ... landa takibat ppılmanaa 
karar YWmlftlr. 

Y•i Bir Jlapar 
Bllı•,. lkmat itleri lliidilrı. 

.... ta,la •en Aaım SOre~ a., 
lp:d:W tııddkatanı bitinlll •e J,u 
.._.. lıuulamı)'& hqtamafbr. Be e• 
t1Je IU,...tl .. rap ru tetkik ettik
te. - .....,. M&d-rfyetla:n ter 
kilC:• ........ renitlelecektir • 

. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Şekerlerin Tadı 
. 

1: K-. - ...... Be,, ı.rlmda I 2: Komta -Bir filcu çaya e.lddea ı 3: K.....- - Baklnalanla, ekmek 

1 

4: Hun Be,- Evet, ko •.• D 
DllSID bilmem, I08 u..-.rda tekerin iç teker k.,...._,. timdi bet tane bile ~ tul6mba tatlll....cta da rmna ı.tenea timdi yalma muhtokinet 
tada "alda. Jetllm17or. bir tatmJ•k YR. ..... fAt' ..,..., f 
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Hergün 
Bulgarlara 
Satılan 
Evrak 

._ _________ Jf Jf. -

Milyarlarca leva kıymetinde 
olduğu söylenen tarihi evrakımız, 
Bulgarlara, paçavra fiatine sabi· 
mııh. " Son Posta " o zaman, 
kendi istihbar vasıtalarile bu 
rarip aabş muamelesini meydana 
çıkardı ve büliln mabiyetile dev• 
letin, milletin gözil önUae koydu. 

O gün, bugün, aradan aylar 
geçmiştir ve seneler geçmek üıe
rediri fakat, bu tarihi evrakın 
bir kiğıt parçası bile zayi olma
dan istirdadı için, Maliye VekA
letinin ne yaptığından kimsenin 
haberi yoktur. 

Bir milletin tarihine ait vesi· 
kalar, en mukaddes emanetini, 
manevi serYetini teşkil eder. Hiç 
kimse bunlara el dokunduramaz. 
Nerede kaldı ki, Bulgarlar, bi
linemez nasıl bir hulill ile, Türki· 
renin evrak hazinesine meharetle 
ıokuluyorlar ve yine bilinemez na· 
ııl bir zühul ile, Türk memurlan 
bu kıymetli vesikaları torbalık 
kiğıt gibi yabancı bir mlllete 
atıyorlar. Bu hAdise böylece sa• 
bit olduktan ve matbuat va• 
ııtasile Türk milletinin gözll 
lSnilne konduktan sonra yapda· 
cak pek çok ıeyler vardı : 
Bu işte alikası olan bütün insan• 
ları evveli mahkeme huzuruna 
çekmek ve hesap sormak! Diğer 
tar:ıftan da, bizden paçavra fiati· 
ne aldığı bu evrakı dost Bulga· 
ristandan ısrarla talep etmek. 
Bunların hangisi yapılmıştır ve 
netice ne olmu§tur? Bunu bilmi
yoruz. 

Bunu bizim kadar Manisa · 
Meb'usu Refik Şevket Bey de 
bilm ~diği ve bir millet vekili 
ohu ak bilmek istediği için Bll· 
)1ik Millet Meclisine takrir ver
miş ve Maliye Vekilinden izahat 
latemiştir. 

Vekil Beyin bu meseleye 
dair vereceği cevap, memleketin 
en büyük davalarından biri üze
rlne berkesin dikkatini çekecek
tir. Üç sualin cevabı bekleniyor: 
Bu evrak Bulgaristana nasıl 
ıatıldı ? Şimdiye kadar niçin bir 
netice alınamadı? Bundan sonra 
aastl istirdat edilecektir ?. 

Maliye Vekili Beyefendi de 
pekilA takdir ederler ki maddi 
ve manevi kıymeti olan tarihi 
evrakla, mutfak paçavralan 
arasındaki farkı anlamıyanlar 
veya anlamaz görünenler, yann, 
Türkiye evrak; hazinesindeki 
blitün kıymetli vesikalan birer 
ikişer elden çıkarabilirler. 

Yakın bir mazideki mes'uli· 
yetleri meydana çıkararak, yakın 
bir atideki felAketlerin önüne 
ıeçmek te IAzamdar. 

Bundan dolayı, Tlirk efkArı 
umumiyesi, Maliye Vekili Beye
fendinin verecekleri cevabı iki 
aıisli bir dikkat ve şuurla dinle
miye hazırlanmaktadır. 

Millf MUdaf aa Encümeninde 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Millet Meclisi Milli Müdafaa 
Encümeni mazbata muharrirliği· 
De Kars meb'usu Muhiddin Paıa 
intihap edilmiştir. 

Para SahtekArları 
Sırp paralarım taklit edenler

den bazılarının şehrimizde tutul· 
duğunu yazmıştık. Bunların mik· 
tan elli kişidir. Adliyede istic
vaplan yapılmaktadır. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi lf- Söz Ve Fikir lf. 

Söz yaprağa benzer. Çok yaprak olan yerde meyva az olduğu gibi. çok söz olan yerde de fikir azdır. 

Sayfa s 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
tundan Dercedilememiş
tir . 

Eyüp Heyelanı 
Gümüşsuyu Mezarlığı 

Caddeye Kayıyor 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Dünkü nllshamızda Eyüpte 
bir ev yıkılarak bir kadıncağızın 
ezlldiğini haber verdik. Yaptığı• 
mız tahkikata göre eve civar 

1\ olan diğer evler heyelan tehli· 
kesinin genişlemesi üzerine tah· 
liye edilmiştir. Diğer taraftan 
yıkılan eve bitişik olan Gümüt· 
suyu mezarlığının caddeye doğru 
yürüdüğü de haber verilmek
tedir. 

Londra, 4 ( D. Hususi ) - Şanghay
dan iş'ar ediliyor: En mühin Çin müs
tahkem mevkilerinin Japon ordusu ta
rafından işgali ve Çin cephesinin can 
alacak noktalarından yarılmasile husu
le gelen mağlubiyet vaziyetinin nasıl 
bir netice vereceği hakkında kat'i bir 
hüküm yürütmek şu dakikada imkan 
haricindedir. Bununla beraber sulh mü
zakerelerinin gayn muayyen bir zama-
na kadar uzıyacağı kuvvetle tahmin 
ediliyor. Bugün Çinde sullıü istiyen bir 

ceryan ve harbe devam arzustt besliyen 
mukabil bir kuvvet vardır. Diğer taraf
tan Mançuri cephesinde az mevcutlu, 
fakat muntazam bir Çin kuvveti hare
ket ve faaliyet halindedir. 

Japon menabiinden gelen son haber
lere göre, Mançuride son vaziyet şu şe
kildedir: Japon Umumi Erk<inı Harbiye 
Reisi Mançurideki Japon kıtaatının 
lmiyenpoda tahşit edilerek mevzi alma
sını, müteakıben Sibirya hududunda 
Programiçnaya şehrini işgal etmesini 
kat 'i o/ara le bildirmiştir. 

Çinde Cephe Gerisindeki Manzara 
Çok Feci Ve Çok Sefilinedir 

g6zleri yanmış çocukların feci 
tarından ahlan dOşman kurşunla· 
rile yaralandıklar1D1 s6ylemekte-

GUmrUkteki Mahkeme 
Gümrükte vazife görmesine 

karar verilen ihtisas mahkemesi 
dünden itibaren işe başlamış vo 
ilk davayı rUyet etmiştir. 

Hava Değişti 
Bugün Rüzgar Lodos 

istikametine Döndü 
Rasathaneden verilen mala. 

mata göre kar fırtınası dfindeıı 
itibaren durmuştur. Bugün rüz• 
kir lodostan esecek ve kar 
yağmıyacakhr. Yağmur yağması 
ihtimali vardır. Bununla beraber 
bundan ıonra karın tamamen 
arkası alındığını .zannetmemeliyiz. 
Havanın birdenbire bozulup kat 
yapması ihtimali vardır. 

Doğru 03ğil Mi? 
Bir gazete Garbi Trakya Tilrk· 

lcrine verilen banka çeklerinin 
vergi borçlarına mahsup edildi
ğini yazıyordu. Muhtelit Müba· 
dele Komisyonu Reisi bu ha
beri tekzip etmektedir. tondra, 4 ( D. Hususi ) -

Şanghayın Çinlilerle meskUıı ma· 
hallelerinde ve bu civardaki 
diğer şehir ve kasabalarda aefa· 
let ve fecaat mamaralan çok 
acıklıdır. 

1 

Bacağı kopmuı kadınların, 1 
J vaziyetleri çok müthiş ve tllyler 

iirperticidir. 
~irler .Şehirlerdeki manzara da çok Na.lza Vekili 
ıç acısıdır. Anasını kaybeden 'J 1 

Kendilerine llzım gelen mua· 
venet yapılmadığı için binlerce 
yarala, yatbklan yerlerde 6lüm· 
le mücadele ediyorlar. Şayanı 
dikkattir ki yüzde doksanı sivil 
ahaliden ibaret olan bu yaralılar 
hemen müttefikan Japon taarruzu 
karşısında firar ederlerken arka• 

k~çük çocuklann adedi sayıla- ~ehrimizde 
mıyacak kadar çok olduğu gibi V 

1 

• • • 

Bütün bu ıehirlerdeki mabet· 
ler ve küçük ibadethaneler has
tahane haline kalbedilmiştir. 

evleri bombardımanlardan harap Nafıa Vekili Hılml Bey d~n 
olduğu için ıokak ortalarında peri- akşam Ankarad~ ~areket e~m~ 
tan dolaşan ebalinin yektlnu on bin- b~ ıabah. tehn~ız~ gel~ıştir. 

Bu ralarda on binlerce yaralı 
kadm ve çocuk derin bir sefalet 
jçinde kıvranıyorlar. 

tere baliğ olmaktadır. Bunlar şu Hilmi Beyın ıehrımızde bırkat 
dakikada 6lilmo malıkilm bir gUn kalacağı, bu mliddet ıarfııa• 
haldedirler. da Nafıaya ait müesseseleri tef

tiş edeceği 6ğrenilmektedi.r. 

İhtiyat Zabitleri Umumi 
Kanunun Yedinci Maddesi Kadınlar 

Bütçe işleri 
Vekiller Heyeti Mühim 

Esaslar Tespit Etti 
Ankara, 4 (Hususi) - Halk 

Fırkasa Malt Tetkik Komisyonu 
birkaç güne kadar faaliyetine niha
yet verecektir.Komisyon yeni sene 
bütçesinin muvazenesine ait esas
lan tespit etmiştir. Diğer taraf· 
tan Vekiller Heyeti son içtimaın
da 931 bütçesinin son llç ayana 
ait tasarruflan fU şekilde tespit 

Tadil Ediliyor Hakkında 
Ankara, 4 ( Hususi )- ihtiyat 

Zabitleri Kanununun yedinci mad
desinin şu mealde tadili için bir 
lAyiha verilmiftir: 

Üçüncü maddede yazıla 
hizmetler esnasında talim ve 
tahsil devrelerinden herhangi 
birine kanuni bir mazerete müs-
tenit olarak üçte birinden fazla 
bir mUddet devam edemiyenler 
terhis edilerek müteakıp senede 
devam edemedikleri devrenin 
tamamına iştirak ettirilir. 

Ankara, 4 (Hususi) - Sıhhat 
Vekaleti umumi kadınlara tatbik 
edilecek muamele hakkında vi
liyetlere bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde bazı Vilayetlerde 
umumi lcadınlann hastalık baha· 
nesile civar vilayetlere sevktıdil· 
diklerinin haber alındığı, bu ha· 
reketin doğru olmadığı ve umu· 
mi kadınlar hakkında ancak bl\ 
husustaki kanun hükümlerinin 
tatbik edilmesi lazım geldiği bil
dirilmektedir. 

etmiştir :Mefruşat, tenvirat ve demir
baş eşyalar masrafları hakkanda 
Vekiller Heyetinden ayrıca karar 
alınacaktır. Diğer masrafların 
da yalnız çok mlistacel olanları 
nazan dikkate alınacaktır. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Geçen Ukbaharda bir zat Avrupaya ıridecekmiş. 

Evini kilitlemiş, çıkıp gitmit• Alb ay aonra evine 
döndüğü zaman telefon kumpanyasından yekunlu bir 
fatura almıt. Adamcağız, bu müddet zarfında evinin 
kapalı o!duğunu1 hatta kendisinin latanbulda bile 
bulunmadığını, telefonu kullanmak imkanı olmadığını 
aöy!emiş. Derdini anlatamamış. Parayı vernıiye mec• 

bur olmu• 

Dün de ga:ıetemizdo şöyle bir haber v a"dt. Bele· 
diye milfettişlerinden bir zat, evinin telefonunu 
salahiyettar oıeınurlar huzurunda mühürletmit ve bir 
ay hiç kuilanmamıt• Ay sonunda Telefon Kumpanya• 
ıundan, her ay vetilen ücret mlktarmda, bir ücret 
talep edilm:ş. 

Bu misallere bakarak birçok şirketlerin abonele-
rinden doğru bir hesap üzerine para almakta bu· 
Iunduğuııa artık, 

iSTER iNAN, iSTER INAN_MAI 

~----~~~~~~----~-------------------------------' 

Mister Grov 
Amerikanın memleketimiz se

firi iken Tokyo sefirliğine tayin 
olunan Mister Grov Ankarada 
veda ziyaretlerini yapmıı ve bu 
sabah şebrimiıe gelmiştir. Mister 
Grov Ankaradan ayrılırken Mec-
lis Reisi, Başvekil ve diğer 
hiik6met ricali taraf1Ddan sami
miyetle teşyi edilmiıtir. 

Hırsız Kadın 
Hem Çalmış, Hem De Polise 

Rüşvet Teklif Etmiş 
Fethiye isminde bir kadın 

Gülbane Askeri hastanesinden 
bazı eşyalar çalmış, bunları bir 
arabaya yükliyerek kaçırmak 
istemiştir. 

Fakat polisler kendisini yaka .. 
layınca hırsız kadm karakolda 
muavin Şevki Ef. ye on lira rüf" 
vet teklif etmek cür' etinde de 
bulunmuştur. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit Mübadele Komisyo

nunda işlerin azalması üzerine 
yeniden yirmi memur kadro ha
ricine çıkarılmışbr. 



Irakta 
Mısırhlar Bir Kibrit F ab
rikası Kurmak istiyorlar 

Baidat ( Husul ) - Muarb 
bir firket Irak Hllktmetine mtl 
racaat ederek Bağdatta bir kı1>
rit fabrikam yapmak için imtiyu 
latemiftir. Şirket HnD&JenİD 
Jllzd• kırkma lralddarm iftinkiai 
kabal etmif ve kau•cmm Jlzde 
oamaa ela Irak HOktmetine bara
kacatam bilclirmiftir. Irak lalkt
meti bu teklifi mlllait balduju 
için m0nm.,. bat1••11111br. 

Diclenin 
F egezanından 
Korkuluyor 

Bagdat, ( Husull) - Soa sa
manlarda Şimali lnka çok ~ 
yajmııbr. Şimali Irakla Bafdat 
arasında muvuala keıilmiıtir. 
Dicle son gtinlerde kabarmıya 
başlamıştır. Karlar eridiği uman 
Didenin fimdiye kadar ı&llme
mif bir aurette tqac:ajı tahmin 
edıhyor. Hiikimet daha fimdidea 
höyl bir feyezana kal'f1 t6clbiP
ler a makla meşguldtlr. 

Elazizde 
Antep Helvası 

F.Mm ( HUIUll )- Aateptea 
buraya gelmekte rolu laelftlar 
çok raibet ı&rmektedir. Sebebll 
de lezzet ve rayih•mn111 clil'r 
helvalardan çok mllkemmel ol
masıdır. 

.. Şehrimizdeki ticaretbane
lerin adedi 10D amanlarü pek 
ziyadeletmiftir· Ba kadar ticaret
hane bollajmaa llilpetle m&peri 
pek azdır. 

iL s. 
tlursada Ticari Vaziyet 
Bunada 10D ,nnlerde birkaç 

tacir hakkında iflls karan veril· 
miftir. Bu arada bua tacirler de 
•k•abh vaziyete dapaltlerdir. 

Kaçakçılar 
IConyada Dört Kaçakçı 

Yakalandı 

Konyada IOD sGnlerde iki 
mllbim kaçakçdık hlcll.e.i mey
dana- pkanlllllfbr. Gaziler k&
ylnde yakalanan Emrullah ve 
Rahim ilminde Od klylllde mll
him miktarda kaçak tltün bo
laamafblr. AJ11CA KoDJ• lclnde 

Finlandigada 
Kargaşalık 

* 

HeWnıfon 2 - Lappo t ... 
ldlltile b&ktmet aruında çıka 
latlllf ilerine nkua ıel• bldi
.ıer Jabfbnlm şbr. Bu teflrillta 
ademim, ıimdilik cenubugarbl 
k&,lerbacle toplu bir halde bulu
DUJOrlar. Sivil muhafazlar bük6-
meda emirlerine itaat etmekte 
bsdeftllldır. Lappo reiılerÜlill 
teftlf edileceklerine clair bm 
..,.... pkmafbr. 
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BABİCI TILG8&FLAB ( Gönül işleri'. ] Siyaset Alemi 

ispanyada 
Bombalı 
Hadiseler 

............................................ ._. ................. ~/(arilerimin 
Lindbergin Oğlu Henüz Bulunamadı. 

lngilizler Para işini Düzelttiler lladrit 3 - 28 Şaı.t brl
blnde, Mecliai Meb'usamn ortası• 
u f11t atan w akla bqmda 
olmadıiı zannedilen V akero 
lamiaadeki adama muhakeme ede
cek olan hlkimin evi önünde iki 
LomLa atılmıştır. Evin cephesi 
laarap ohnuttur. lmaaca sı.yiat 
Joktar. 

Lintlbergin 
Oğlunu 
Bulmak için 

Ne91ork, 3 - Filadelffya 
pzetelerindea birine telefon eden 
meçbal bir adam. tanarec:i 
IJndbergin kaçınlan oğlunun ıa
.. detaameli bir .Otnine tara• 
faMIM pyet iyi bakılmakta 
eldajuna haber Yermiştir. Ondan 
...... bir daha teİefoa edilme-
iıüftir. 

Lhadberg, oflunun 8ğ'leden 
....ı kendisine iade edileceği 
lamutbadedir. Undberg, ailesile 
....,_. Meksika hududu dva
nada balundujıl ~ Meksika 
Ha..w,. NUJn Jeneral Kalla te 
feC'lt- Meksika arazisine b
P'llm-•w için tertibat abama-

- .-etmiştir. 
EIJevm haplabanede balaDall 

• , ... bçalcça Alkapone bir 
teblft nqrec:lerek Undberıfa 

otlan• •i •• alim bulana 
w bçıranlana tevkifinde ko
la1hk a..J edecek malwut we
.. ı... (10) w. dolar lillklfat 
ndetmfttir. 

lngiliz 
Harp 
Bütçesi 

J.-dra 3 - Bagftn 11epeclllea 
•11•11 kara•• hawa kuvvetlerinin 
taıa.w bıtsai ,aya. te9pit edil-
9iftln 

Dm lmnetleri: (50,486000) 
La,Uis liram. 

K..a lmnetlerl: ( 38,488.000) ........ 
ifna kaııetled: (17,400,000) .......... 

Frusada Mensucat Grevi 
Pn 3 - Umaml meaaJ kon

.......,._._ tepild De men-
_. llD&)'İİ ameleli pev iJAa 
•Jcıft. Birtakım allmaylfler • ,.,.. ım. Ciddi bir hAdiae o1-
ms 1ı.c1 

lngilizler 
Para işini 
Düzelttiler 

Londra. 3 - llaı,. Nmn 
M. Nevil Çemberlaya Aftla Ka-
marumda beyanatta Wanarak 
lngiıterenin taahhldebad= ,..... 
mndan fazluma ..... ko1abl
mck için mnakkatea lapa te
baaım ecnebi clW t.llll'ik ecle-
memeleriae ait bnrm ha • 
pmdan itibana bldmlacat-
a&,lemiftir. 

Ba ............ Amerl-
bya ola (40) mr1ys Laa• 
linlak kredi H.cı ı (lot. Fnm
aya Glaa (20) ..,_ ... 
liralık borc:-. da (7) iye ... 
.. ....... ladinmtlir· 

L-:1!.- il!.-- • tWa .__ ,...... ...-- ftll)e aww-
wth vesi mal •alnefil _.,.,. 
..... kteclr. Çlllld ..... ,.. 
.... harici ..,..... ... ... 
bbeli mlmldba ....,. .... .. 

Almanlar 
/t/ıalitı Yine 
T alıdit EtligorltD' 

... 3 - A-.. .... El .. 

1930 ........ -a..s olclap 
diwilleriD ılbde (15) hal alabilea 
Ama ithalat tacirleriae MC•k 
,... ( 65 ) Disbetinde cllviz ... 
rilmeaine karar Yel'IDİpİr. Ba ,.m 
tedbir, Almaayaya ecnebi .-. 
.... ! ...... f ElpFI ... H,. .......... 

Şimdi it, bu kararın tatbikine 
kalmışbr. Bu miktar, yapılan 
işin ytlzde ( 65 ) i mi olacakbr? 
nedir? Bilinmiyor. Eier )'izde 
albm he111 umumi lf ,ekGnuna 
g6re o1 .... ithallt mlbim -ette 
azalacaktır. 

Felemenkte 
Orman Yangın/arı 

Amsterdam 3 - Veulodmı 
bildirildiğine giSre Peel mmtaka11 
lmmea alevler içindedir. Birçok 
od.. ft lllmlr atob .,. ...... 
mabYOlmattar. Atet bir lokomo
tifia bacaamdaa •çnyaa laYllamla 
.... aehnittir. 

larepl Pilsudski lı11ra 
Gidiyor 

VaJ10Y& 3 - Le1a Harlclp 
Nam ...... Pllmdeld lılmra 
altmek isen llliknttea ıc.... 
cep hareket et.ittir. Orada 
nparla ..... tldeceLıJr. 

AÇLIB 
-- Ml•Eflı &llllf Rc nı• 

- Ola, .... ... .... .,..., 
... tleiiL- Dedim, ......... 
.... Yllcuclam ....... • 

··- etti• Cicld• ....... 
·- ... haldeyim, .......... 
...... .... ? bir lolme ...., 
.., s•m 

"' ....., .ayı---. -
..,... cWcll,etle, biriblri ..... 

- eepleıW t..ine çetlamlı• 
........ sa--. la•nm•)'Ol'lml-

... tillL 
- Yalma het er. ls'I•, 

b~ gine kadar ....... OD 

ollralr iade ....... 
S.barmhlda ...... 

- Be ..... b..ı.·- -
larua? 

-Evet. dechl,lra_.ewbef 
..... d 

- Bm ,.,. ......... 

l.pan1acla ,a.. Pf;me• ld Wr hldl.e p._n• Rı-w.. ...,... ..,_. 
kalkan bir 1cı.... halkın ..... u muhafaı ... ı. lat'alu wafuMlaa ••k• ... 
t.Yldf •• Clıerlerlnfa aranma•• ıahnulnl slatenJ•• 

Bir Şehir 
Buzlarla 
Ahlaka Edildi 

Bilaet. 3 - Tma deltasının 
Wr kola lzerinde balum Satina 
tebri, hali hazarda buzlarla ab
a.aka edilmq n etrafla allka .. 
keailmiştir. 

Şehirde kıtlık vardır. Bir 
romorkar, ıebre J8D8fmH lne
mipe de muvaffak olam•maıbr. 

Şehirdeki ahaliain muza7ekua. 
b&tiin o bavalido bOldlm stır
mekte olan ıiddetli aopktan 
dolayı, b&ıbütthı artmıfbr. Mes
kGr hanlide hararet derecesi 
11'1nn altıada (28) clerecep dDt
mlftllr. 

Kataita Grip 
Bllknt, 3 - Molda9J&Cfa 

um ıcawta llOO grip .u· ... 
olmuftur. Hatalık dolaJllİle 
mektepler bpanllllftır. 

Papa Nişan Veriyor 
Vatikaa. a - Marki da 

Vecchi, bu aabab Kardinal Pa
eelliye ltaır- kırahnm ihta ettiji 
Anonoiy&cl kOrcl'.onaaa teYcll et-
miftir. 

lspanp Kıralı KudDste 
Kudlla 3 - Sabık lapanya 

IClralı b..,. phniftlr. 

= TAKViM= 
[CVllA/ 

..... - 11art - an s-11 
Anlıl .... 

........................ ısa 

,,. llhe etti: Ve ba ftlle De 
pmu da llJU,.Jlm ld Mtık ,.ter. 

Açlddan kıYraD&rak w ataa
amclan pnarak. çekildim. Ha,... 
.._ bir •ret Yermek l•nmda. 
Hakikat. cek nzaklıra ıitmlt-
.... Senelerdenberi kendimi tat
.... ellta uatler urfuada iatlka-
•eti.ı amhafaza etmiftba. ve 
..... hlrdeabire - .,... .. 
lenellfie bclar cllft8m. Yilnm 
o 8'ln, be'Dhn mlfekldread çıjı-

ruaclaa Pmnmt. ıalmmu 
utançtan pmar ıibl fltlmmıtta. 
Keadime ehemmiret YW6aelc 
ip. dlldrlnedar lalacle atlamak· 
tu atanmam•fbm. Batla bunlu 
• itime Jarada? Ylm difiml• ko
wuim atacak bir lokma biqe1 

AmerikanJ 
Petrol 
Şirketleri 

Nnyorlr. 3 - lfltteld.W 
Am---. prp n cenap .,... 
letlerinia petrol ibt11.p.n. 
temin eden Parairle Oi1 ve Pra
irie P-alaejine ft OD10liclatecl p. 
ketleri birlepaİflerclir. Yeni fir
ketia .... ,.. .... ,.. .o,_ 
dolanlw. 

Fransa/le 
• 
ita/yanın 
Ticareti 

Roma, 3 - Fransa De ltaJya 
arasmda yeni bir ticaret muah .. 
desi akti için cereyaa etmeL.te 
olan mllzakereler neticelenmiştir. 
iki memleket arasında mer'i 
mukaftlelerin yerine kaim olacak 
alan bu muahede pelr JB]anda 
imzalanacakbr. 

FT..... ile İtalya aramadaki 
ttlccarl mOnasebab tanzim eden 
ba yeni muahede bugtınktl ikta
ac:ll Yuiyetin zaruretlerini nazan 
itibare almakta Ye her Hd mem
leketin menafilni telif etmektedir. 

Bu muahede muvakkattir •• 
iktisadi vaziyet mlisaade edince 
daha kat'i ve mllkemmel bir lU. 
illa hareket nokta olacakbr. 

Bu muahede ele billama lld 
memleket mllkaftllbm allkadar 
edel baza noktalar da llr'atle 
huusl ltilifııameler akdi ele deı
Pİf olunmaktadır. Ba bapta ala
kadar mlltehuialer aalapmya 
plqmaktad rlar • 

1. Litvinof laskoıada 
Mo.kova, 3 - tmw,. Ko

mlwl il. UtviDol baraJ& .a.ı 
ol ... tw. 

balablldim mi? Batla IMmllırdaa 
elime ıeçen teJ kendi keadlm
clea nefretti. Ewet. net. arbk lna 
ite bir nihayet ftl'lllek ilamdı. 
Bira aonra eWmia kap. kapa-
nacak. Depock yatmak l.temi-

"f'Ol'AID acele etmek llmaclıa .. 

Bu .... bıwet ..... ..,.. 
da ptmak iatemvordam. Vlleuı
dam ine etilmll. ellerlm IGlda, 
pçici tanıcfıklafa leJlm Yerme-
miye mecbur oLnamak için p 
lerimi kalchnmlara ltatla,arak 
zorla llrlldeelJordam .. ,.... 
aer1c.-. aittim Aıw. fikir 
kilisenin saati yediydi. Kapama 
bpıamaadaa ene1 iç mt 
daha Taktim varda. NelwW 
korkmuttum-

Suallerine 
l"evaplarım 

Bojuiçinde A.A.B.D BeJ• 
O. ıenç. benlb qla tec:rlH 

etmekle mqpldir. Bira .... ı.. 
Yestir. Hercai mefl"eptir. Her 
96rdilğl gGzell ıevdiiüıe Dlüp
tir. Eneli bir genç imla lanlfl• 
1or, fakat kıza aevmiyor. Çaa-
kl yoluna Od diğer im csk
mıfbr. Bu kızlar henilz çocuk 
elenecek kadu ldlçık oldup 
için bliaJar da genci tatmia etme
miftir. Şimdi il~cll bir kazla 
tanıf1D1fbr. Fakat a&nlllnll bu.. 
lar arasuada bir türlil taksim ed. .. 
mi7or. 

Oilam, enell eocaldarla ... 
da macerası 7apnmu. 13 1..-ı-
da benllz biçLir te1de• aal•• 
yan masum aile; çoculdarma imi 
vermek, iltifat etmek bile si
nahtır. Biaaenaleyh en-eli onlara 
hayatınızdan •iliniz. Diier kızlar& 
kartı karanızlttnıız, Lenllz bald!d 
qka varmac!ığ11111a deWet eder
Sevebileceğinb tiple kU'fıJatbP 
naz ,nn, benden fikir almıya ilad
yaç laiuetmi1ecelrajniı. 

• ADkarada Wr ... im ...... 
kariime: 

Affetm•lzl rica ederi& v .. 
... ••'•mı"m. Maamafill maclea 
ki neticede ittifak edlJOI.., ... 
aele yoktur. Nipıalanmabıma 
hiçbir mllamabaya rınıım• 
)'111& 

* ICarilerlmd• llelamet .... 
Beye: 

Sorduf1mm mal pzeteml
zla bir mrrma aittir. Bu 11111 

lft& etmek mllmkOa olmaclaja 
için, Iİzİ tatmin edecek bir ... 
vap vermekte& acizi& 

~ 
Caplothmda Nale a..._ 
Dairede ıefinia Dtifatlrlr 

muamelelerinlu manuım ..ı.. 
.. ,. plawor. Ba ....... ._. 
ilim • ,..... .... , .. . 

lıtifaba ..... ..,. ..,,.. 
aamimilip1 •nlımak A delil
dir. Kullanılu llelimeler, k.,_. 
ıurken ,azlerla mdıta ifada .. 
pfinizia malrachm izlaara kafick 
Hima19klr rarliaerek lili b-... 
IDIJ& pl,pa tefler ele ftl'clu 14, 
onlara bqa ldiptla +ık il-

llAIGMTEYD 

Artık ... ··-- .... .., 
blmıprdu, elimdea pi• .. 
teJI J•P......... Batla .. Wr 
ken bile •ı..&ak oliılaac:lam. 
diJe ........... .... 
ulaı- hp ...... ,.. ..,... .,......._ .... .. 
clerlerclL fficblr .,. Jok. ,.,.... 
cak ...... .., fok; fakat .... 
..,-.. ene& keadlae acmdaJ'. 
auya ça111malayam. Pllf... S. 
itreaç. emin ol ki bu beul ..
elen ltrenclirlJor. Bltla lmlll• 
kayboldise, ela. ae ,.,Um. .W.. 
Acaba alurclaa bir .... ..,. ...,.....,..? ..... .. 
.,. ...... Alura ....... ... 
padatuu bm,.dma. 

(Arkua ~.,. 



1 Kari Me/c1uplan 1 

Damgalı Etler 
MusadereMi 
Ediliyor? 

Bendeniz Peadikte oturuyo
nm, Adalarda yumurta ft J&i 
..tmak auretile ıeçiDIJOIUID
Api umuda m&fterUerlmdea 
INmlanaa da Pendikten et tl
tlrmek ıuretile birkaç lmr111 
ticaret ediyorum. Geçea ıh 
oktnna memuru benden Yersl 
Mrkea belediyenin tamimi mu
cibiace damgasız et getirclijim 
takdirde muaadere edecetiai liy
ledl. Eiasen ben damgalı Ye ma
areae edilmit et ıetiriyoram. 
iki p enel yine damph ola
ftlk Bursu ada11na bet okka 
et ptirclim. Fakat polialet, dam-
.... olclup halde etleri amaden 
.... üawa ...... , •• IMmclaa •..w. Şimdi ~ok ........ bir 
..m,.tte bldım. 

Pendlkte ,..utael 
KEMAL 

Cevaplarımız 

ltlteblt J8zltata Nuri Bey• 
Ankara Defterclarlıjma ml

racaat edip blyle bir blmimba 
..rrcat olup olmadıitnı IOlaDm. 

* Aduada karllerimizdea Tab-
•Bey•: 

Milll ltballt we bıracat Şirketi 
A•lraracladar, ve söylendiğine 
....,.. yftİyeti de iyidir. .. 

Uplda awkat M. Nuri Be1ı 
Bahlettiğiniz mesele bugtın 

Wr ftlrİ nkidir. Kanuni aalihi
ptimiz noktasından ancak neti
e.,t 7azmakla iktifa etmemiz 
llllBf plmektedir. Bununla be
nt. wrdijiniz diler tahillb 
apıea badi tetkikahnuzla 1'~ 
lkte tlDll pHnce mevzuu hla-
wleeejiz. 

a.ılkairden (A.A.) lmalile 
mldap ı&nderen kariimlu ı 

IC•kçıhk Kanuna çok u-

• 
-Dünya Bilmecerr:iz işleri 

Geçen Bilmece -
SESi MUHARRiRi 1 mizi Doğru Hanım Ef., 1 FRANSADA BiR HALKIN 

Halledenler 
Meb'us intihabında Rey C DlakG nlellaa11ztlu tle••• ) 

Vermek ister Misiniz? 
Birer Adet Albüm Kaza11alar 
Ankara Devlet demiryollan .. 
huebellnde Dildar, Kadıkly 10cw 
ilkmektep talebesinden 367 H...._ 
Tokat lbnikemal Mektebi biıiDcl 
11111ftan 8 Sabahattin, Kanclilll 
Kız Iİ8elİ talebesinden 47 4 Hllle 
met, Ankara Erkek lisesi blrillll 
aınıfaa 7 47 Hakkı, lstanbul ICIİ 
orta mektebi talebesinden Zlt 

A f-.J N E 

Franau Meclisi aenelerce tet· 
kik ve mflnakata ettikten ıonra 
kaclmlara meb'uı 1eçme hklonı 
vereli, Paria ıazetecileri derhal 
işe sıiriıtiler ve bizim •• Halkın 
Sesi,, dtunumuzun muharriri gibi, 
sokak 10kak dolqarak &nlerine 
çakan her kadının fikrini sordular. 

- Bu karar sizi memnun etti 
mi? Dediler, ayni zamanda 
mahaftn emııada mubatapla
nnın resimlerini alchlar, netnt
tiler • 

Pariıli mealektaflanmma ,.,_ 
bldan bu tetkikten çıkan YUatl 
neticeye g ... : 

1 - Çaltpn kadın rey ahibl 
olmayı iltemekte, .. madem ki er-
kekle ayni zahmeti çekiyoruz, 
ayni hakka malik olmalıyız,. de
mektedir • 

2 - Buna mukabil çahfllllya• 
rak evde oturan ev kadmı mft. 
tereddittir, itiyatlannm bozulma• 
11Ddan korkmaktadır. 

a - Hayatta blittın m91gale
leri kibar muhitlerinin salonl .. 

- Memnunum, intihabata ittiıak nnda birer "bibelo,. gibi dur
edecetim, çocutumun bir SÜD barp 1 maktan ibaret olan kadınlara 
meydanına aitmeme•I için reJ •ve- gelincet bunlar llkayt ve mlte-
eetfm, iktidar me•kffne 11alhçtı ı.e- beuim omuz silkmektedirler. 

kumetleri retireeetim. işte gazeteci ile bu hanımefen
diler aruancla geçen muhaYere: 

---·--·· ....... - ............ .._........ o 

rihtir. Eusen bu kanmmn net

rinden maksat hazineniD sararma 
olarak le g&renlerin llclcletle ta
kip ve tecziyelidir. ICan1111UD 
mlzakereai una1111da Deri drl
len tememailer, herhalde hDldımet 
tarafından nazan dikkate aluaa
cak ve tatbik uham• intilral 
edecektir. 

- Hannnefendl tebrik ederim. 
artık aiz de mebua intihap ede
bilecekafnlw' I 

- Ôyle mi efendim 1 
Guetedala eclindlll kanaate 

ılre mutanmt frum lradnu 
IURI Ye atepiz, ..,. alıflllllllll 
pbl intihabata lplrak edecektir. 
Füat.. Mec:Haten seçen lramua 
projeli henls Ayanda kabul eclil-

1şç1 
- lle .. aum, _..lderi lfldclen 

...... 1. ....... olanlan "' 
Yeneetlm,Mde ..... •tp... 

beyde Rız~ Ankara Gazi • 
mektebi talebesinden Baba Bib. 
Oıtakl, Sabra)'Jceditte Selma 
Ahmet Hanam ve Beyler. 

Birer Adet Kitap K•za....., 
BalarklJ Kartaltepe eadM 

No. 30 Penin, CebelDterelrel 
Olmaaife 7 klmawü meldeM 

-hefiacl lllllfancLm 219 Ilı••~ 
Fatih llacarka.~er caddemWe 
No. 21 ele Ferihaa, J.taW. 
10anca Dk mektep ikinci ...,.. 
tan 337 Emin Akif, Be1o1M 
Panplb Cedidiye ıokak No. 190 
Garbll Gillmezyan, Gelembftl 
orta mektep IOn 11mfıadaa A. 
Şemsi, Ankara Ôncebed 158 
No. da Meb'uae, Buna Gıuı:I.,... 
caddesinde No. 104 te H. Bari. 
S•Jihli Muhtar Hamdi Bey km 
Saliha, OıkGdar 21 ind ilkm• 
tep dardOncll sınıftan 158 Ha.. 
yin, Artava çiftlik tahrirat katibi 
oila Turpt, Beyojla 22 bıd 
mektep llefldd mniftim IOI 
Necmeddin, Çorlu Şllcaattla 
mektebi Oçflncil llDiftaa 213 
Ferla..t .. Bo;aziçi Sanyercle ç.+ 
hyaada No. 4te Saba F ..... 
Ayma 7 eyl61 mektebi bıtlad 
muftaa 146 C.mU, Edinae x... 
at~ ilk mektep talebalacl• il 

-----------• Nuilıe Mustafa. HayriJe ._. 
mit detlldlr. a1tma lllllfmdan 304 Fat., 

Karilerimiz yaa lltanlanm•cla KncliQI im liwi taıe&em•lll 
pzeteci arkadıpwım bu uket aoa ilama, KaclıklJ Gul)Mlp 
emuanda aldıjl realmlerl ,.._ Dk mektebi beflnri muftaa • 
celderdir. (.,..,... 10 -- .. ,,.., 

Rahibe Kadını Eflence Kadın ihtiyar Kadın Salon Kadını AYukat Kadm 'tramva1da Memur 
- Bu haberi timdi - Evet, okudum, biz - Oilum, baksanıza. - Ne iyi, ne iyj, - Sokak a&plrlcll- - Kocam lçklJI .... 

• defa olarak liaclen ele rey verebilecetiz, fa- bu gı°bi pyleri dlfO. meb'ua mtibabma iftirak leri bile intihaba iftlrak t8cak clereeede polftl. 
-,a:rorum, bıkayıtn b..- kat .clilftlnlyorum cahil mek ...-• bizlerden ettikleri saman muhak- ederlerken bb Diye eml- kap merakhcbr, falriıt 
•ı,..;reıe aorayım, ne 11Ci kadınlar bu laalrkı geçeli ~Ç'lk . oldu.. kak kachalann alfuıu r ? D .. ·ı i ? -.an bize ae tulrl .. 
•,ecek? a..ı kullanacaklar. artacakbr. ye ım •• ega m cak biJmiyonam. 

--lllliııı-==---=--===-ıı:=:s:=-===--=-=-==-======---=======-:===========--===----========-====--=--~-===-------------------------------------

Titanik Faciasını Radyoda Söyletmediler t:: ~!.':}ıa 
Ra L d V 1 La,atere kOUejlerlnden ..... 

- • clfoda halka teadr J on ra radyosu geçen hafta J aktlle bll;vilk bir ngillz va· J on beı bin doatu, akrabam var- d bir bab •1 jl apl 
...ek. •e bllhaua milli ,..... 1912 senesinde batan • Tltarlik,. puranUD batbiam halka habrlat- dır. Hicliaenin tafaillbnı timdi ndt. bul d t: 0 .:iu':..ttr. ·i;, 
ı.. kanatacak mewalan ....,.t- vapuru faciuım hiltlln tafaillb ma11 dotnı bulmadlflm ı8ylemiş bir roman halinde dlnledikleri ba l»lr .'!ict:p ..!e...ch,. ~ 
... caiz dejildir." ile dinleyicilerine dinletmi1e ka- v.e bu temailden YU geçmeahii .. ..._ mlteeuir olacaldar~1r. fthaua dlplome11 alıbilmelt WI 

a. lalkmD L clra .... rar vermif ve bu kararmı Dla nca etmiftir. Yaralarının tekrar açıldığını İfl'- hlklatıt onu bir kolleJS t.ltlı-
• ~~ on~ etmif. Bats>iakopoau bu cltq8Dceye tecelderdir. Bu, dolru dejildir.,. mlye mecbur bıralCmııhr. .._ 

Jillropemdar. n 
1 

Fakat Londra ~lako'°" aevkeclen mlllhaza tadur. Radyo Mldlriyeti Papaz Ef.· ı ilerin• baba otlunuJa mekteMM 
pıw ba karllJ'I ~ermi)'• •~ bu ilillı g8rünce radyo mOcllld- - • Hldlsede 1500 kiti be- nin dGı&nceaiai doin> bularü ıud~ ve ikiaf' ayni _..,.. 
...._ laadise tudar: yetme mftracaat ederek: lulmaftur. Bu ınoo lıifİDhi he.iki temsilden •aıgeçmiftir. 1any- den almaya bati~ 
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.. ,..... yapar. Bu aayfalarda dtinyanan 

alnema 

sinema 

haberleri, art'8tlerin 

alemindeki 
bahsedilir. 

san at SiNEMA 
.. S... Poata .. Hollvutta hususi m.ahbi.I 

b • l ıına11 Y•r'ne TGrk ruetesidlr. H• 

H•ut mahabirimb, her hafta bite mektup 

l'Bnderir ve .taema ilemlain lçyGailnl 
•reyaalarıadaa 

. 

Kusursuz Yaratılmış Bir Kıu~f e~ 
G.. J s·ı . s·d Degıştırmek uze : l vıya 1 ney Kolay Mıdır? 

Burada en son resmini gördüğfinüz Sif viya Şidneydeıı geçenlerde 
de kısaca bahsetmiştik. Güzel SHviya (Son Posta) ya bir lutufta bu
lunda. Son çekiirdiği rcsiınlerinden birine altın kalemile bizzat imzasını 
atb ve Amerika muhabirimiz vasıtasile bu resmini bize gönderdL 
Biz de bu parlak yıldızın resmini karilerimize hediye ediyoruz. Şunu. da 
haber Yerelim ki, Silviya kendi mulekdaşlan arasında vücut ve sıma 
tenasilbü itibarile en ön saftadır. En müşkülpesent güzellik mütehu
mlan bile onun bilhassa YÜcut teşekkülilode, ufak bir kusur bile 
ltulamıyorlar. Beyaz perdeye gelince; güzel Silviyanın filmleri bugüne 
kadar heryerde ve her zaman rağbet kazanmışbr. 

Şarlo Şaplin 

Dört Dilli San Mariçaya 
Gönül Vermiş 

Paramant film kumpanyası 
A'ft"Upacla bir hayli arafbrclıktan 
80nra tamam dört lisanı ana dili 
sibi konupn çok güzel bir kız 
bulmuş Ye derhal Holivuta ge
tirmiştir: 

San Mariça iımini taşıyan bu 
yaldız, Almanca, Fransızca, Japon· 
ca va lngilizceyi o kadar iyi 
konuşuyormuş ki bu sebeple ken
disine derhal (Dört dilli) likabanı 
takmışlardır. Henüz 21 yaşında 
olan bu dört dilli y:ldız, ilk tec
rftbe rollerinde de çok muvaffa • 
kayet kazandığı için kumpanya 
kendisile derhal zengin bir muka
•ele imzalamışbr. 

Fakat asıl mesele, Holivuda 
seJeJi henllz OD beş gün oJaa bu 
un yıldıza, meşhur komik Şarlo 
Saplinin g6nill bailamış olması· 
6. Şimdi bütün Amerika, Şarlo-
aan bu yeni aşkının dedikodu
larile metguldftr. Şarlo bu dedi· 
kodular etrafında evvela bir ıey 
81ylemek iltememİf, fakat niha· 
,.t bir gazetecinin kulağına 
flUllerJ f...ldamışbr: 

.. - San Mariça çok hOfUma 
sitti. Fakat kendi.aile olan rabı
tam 7alna samimi bir arkadq-

ldctır. " 
Şimdi Mariça ile Şarlo her 

aaman beraber gezip dolqmak
tac:IJr. Gizli dedikodulardan ha
berclar olan kumaı yıldızlar 
yakında Holivutta )eni bir nikAb 
IDerasinu yaptlacajmı söylüyorlar. 

(Joan Kravfort 
Aşk Hırsızı 
Olacakmış/ 

Bir Amerika ıazetesi artistle. 
arasında garip bir anket açrıw
br. Gazete tarafından yıldizlara 
aorulan ıual sadece tudur: "Eter 
sinema artisti olmasaydınız han
gi mesleğe intisap ederdiniz ? " 
Bu suale her yıldız başka türlll 

Sinemada artistleri mu~aff a
kıyete götUren ve meşhur yapan 
en mlibim mesele de makyaj 
işindeki meharcttir. Bu busu•ta 
maruf artist Con Barrimor bil
hassa muvaffakıyet göstermekte
dir. Con Barrimor'un, kardeşi 
Leiyonel Barrimor ile birlikte 
meıbur hırsıı ( Arsen Löpen ) 
filimlerini çevirmiye başladığını 
yazmııtık. Burada gördüğünüz 
iki resmin ikisi de Con Barri· 
mor'• aittir. Yukardaki resim 
Conun asıl •İması, aşağıdaki ise 
makyaj ve kıyafet tepdilinden 
sonra takındığı çehredir. Yukar
daki dolgun bir poz, aşağıdaki 
ise zayıf bir simadır. 

Bu milthit fark sadece mak· 
yajdaki muvaffakıyetle husule 
gelmittir. Con Barrimoru Arsen 
Löpen filimlerinde ekseriyetle 
aşağıdaki sahte çehreaile görece
ğiz. Artistler arasında makyaj 
denilen kıyafet tebdili işinde en 
fazla muvaffak olanlardan birisi 
Emil Yaninıcs'dir, Geçen sene 
· n meşhur lon Şancydc bu 

t 

ı 
1 
1 

rj 
liuıulta büyOk bir muvaffakıyet 
gösteriyordu. HulAaa artist olmak 
iıtiyenler evveli makyaj öğren· 
melidir. 

cevap vermİf, herkes bir mealek 
veya aan'atin ismini zikretmiftir. 
Bu cevaplardan baıka bir ıOn 
aynca bahıedeceiiz. Fakat yal-
nız meşhur yaldız joan Kravfort 
gazetenin muharririne funu aly-
Jemiftİr: 

" - Eğer ainemaya intisap 
etmeseydim aşk hırsızı olurdum.,, 

Cevap tuhaf, fakat tık de
;;ı mi? 

anlatır. 

Holivutta Biribirine Ben
• 

1 7.ıyen y ıldızlar Türedi 
1 

1 

~oıı z.amanlarda Holivulta biribirlerine çok benziyeo yeni yıldızlar 
türemiye başlamışbr. Ru yeni yıldıılar arasında bilhassa güzel ft 

ıirin Helen Tvelvetresi zikredebiliriz. Bu cici kız henüz ilk filmini 
yevirdiği zaman herkes ıüpheye diişmllt ve meşhur eski yıldızlardan 
\ Lilyan Giş ) in ismini değiştirerek tekrar stüdyoya geçtiğini 
zannetmişlerdir. Hatta gizci Helenin ilk filmini Nevyorkta gösteren 
sinema binası okadar tebacüml uğramıt ki bir facianın önlne 
ıeçmek için polisİD müdahale ebuesine mecburiyet hasıl olm~ 
Fakat ıonra hakikat anlatılmıştır. Cici Helen şimdi sinema dln
yaunın en çok befeoilen gllzel yıldızları aruandadll'. 
================~-========::;:=c.::-========="==========:=:;:;. =---ı 

En Az 
Konuşan 
Bir Yıldız 

Size bupn, belki hiç tanıma
dığınız bir yıldw takdim ediyo
ruz. Katalina Barıena ismindeki 
bu kadın artist Holivutta garip 
bir şampiyonluk kazanmıştır: En 
az konmıma şampiyonluğu. Filha· 
kika Holivuttal<i binler~e artist 

Bahtiyar Garson 
Bir Garson Tesadüfün Yar
dımile Milyonlar Kazanch 

Sinema dünyuanda çok garip 
tesadllf Ye tecellilere şahit oht
yoruz. itte size bir ıarabet. 
Bundan beş aene evvel artilt 
olmak için Holivuda, giden bir 
Fransız ıenci, bin bir didinmiye 
rağmen arzusuna nail ola-
mamlf ve bir kumpanyada 
yıldıılarm yemek yediği lokaata-
7a ganon tayin edilmiştir. 

Fakat bu genç vaktile mem
leketinde piyano dersi aldığı için 
çok gllzel piyano çalmaktadır. 
Geçenlerde stüdyoda kimse b~ 
lunmadığı bir sırada piyanon11D 
başına geçen bu genç en mllt
kül notalardan birini çalmıya 

başlamlf o esnada içeriye giren 
kumpanya müdürD garsonun ba 
meharetine vikıf olunca kendisin; 
derhal ynksek bir Ocretlc angaje 
etmittir. Bu eski garson timdi 
ayda iki bin dolar ücretle bü 
ıtiidyo orkestrasının tefidir. 

Bir Rejisör Ezildi 
Maruf sinema rejisörlerindea 

Jorj Mak F orlan Holivutta bir 
otomobil altında ezilmiştir. Ya-
rası çok ağırdır. 

arasında Katalina en az konut" 
mak gibi bir hususiyete malik
tir. Katalina, sinemada kederli 
rolleri temsil hususunda muvaffa
kıyetle de hayli töhret kuu-
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

ZDbeyde, mülahazasının bu 1 
noktumda hain hain gülümsedi: 

- lJoyarurum, dedi. onun 
kadınlıjım doyururum. Fakat yll· 
retini aç bırakınm. o tokluk ve 
ba açlak ona 1eraemleştirir, ken
cliaiai bana batla bulundW'UI'. 

Şimdi, yeni sarayında tekeY
Ylba edecek aahneJeri göz önüne 
retiriyordu. Kocasının bir kab
kah .. na mukabil on kahkaha 
atacaktı Ye Harunun bir zevkine 
karp on ze•k temin edecekti. 
O k•hlrahalar. hakikatte kınk 
bir ıtaltm yaratbğı intikam rüz
glrlan olacakb. Kansına muhab
bet ptermiyen halifenin baysi
yetiai IU'Acaktı. O zevkler, o 
mllteaadl ze•kler ise canlı Ye 
beyecula birer taviz sayalabile
c:ekti ı .. 

ZDbeyde, maksadına erinciye 
bdar kendilerine gtilerytiz gö .. 
termek " aonra birer birer 
nikbete. mezellet Ye batta &lüme 
alrildemek istediği inun)an; 
Cafuleri. Abdullahlan, Yahya
lan, AbbueJeri göztlnlhl 6n11n
den azeklapda, )'OrguD JO!'KOn 
terin eli: 

- Vezir de geç kaldı, dedi; 
artık nime, keadi evime gitmek 
latiyonml 

O dakikada Hanmllrrqft 
odaya reise dizlerine kapansa, 
(6zyqa döke döke yalnna bu 
lftiyala Jİne Jftretindea at•mıya
cakb. yine yeni evine gitmekte 
iarar edecekti. Çünki zihninde 
tuarladajı ankler, kocaaınm ıu 
•e1a ba balay&ktan arta kalan 
mullabbetini iirenç l'Ö8terecek 

kadar bnetli ve cazibeli teY
lerclL O, sabahtan alqa• 
ma va akıamdan sabaha kadar 
detlpcelr. yenilecek tazeleıe

cek zevkler tahayylll ediyordu, 
onlan bulacağına da emin idt 
Halbüi koc.. • fana muhal 
olarak • kendisine a•det etse 
o muhayyel zevklerin binde biri
ni temin edemiyec!kti. Çünki 
o koca. yilılerce kadının kocasa 
idi ve karwna nihayet silik, aö
nOk n aaraak bir neıe getire
bilirdi 1 

Zlbeyde enikonu ubınazla
aayorda. O sabah. hult sarayım 
terketmeie icbar olunduğu için 
mllteeuirdi. Şimdi sarayı bir da
kika enel terketmek ihtiyacile 

prpmayorda. Bu, intikam hırsının 
.,ancLrcLiı nbl bir ablJlmeldi 

n lurpa kaduu atqler &zerinde 
otarayorm111 sibi muazzep ecH· 
rorda. 

Nihayet ll'ledea enelcli we 
Mr llalaJ1k ıelip yemep. huır 
olclutmm 13yledi. Mideaiode veb
.ı bir dolpaluk hisseden allzel 
melike IOl'du: 

- Ne yemek var? 

- Sekbaç, Benatllasemek. 
falueç, haiaç, '1nakı1a I 

Sekbaç, lirlceB et auyile etten 
llNlret eafea bir 7emekti. Bwaa 
•JJlldülmerk et lulaıuwa padi
pb. derler. Benatoıaemek, bizim 
barbaayaya bemiyeo kıymetli 
bUldarch. F aluzeç, bir neft, bel· 
.., lminç içi badem n pkerle 
doldunılaa bqka bir tatla lclL 
F enldla 1emitlerclL 

Zübeyde, dudaklarını kıvırdı: 
- Emti ( ynrnl ) bintülkelp, 

dedi. aofrayı kaldır. Bugtln ca· 
nım yemek iatemiyor. 

O dakikada hayal içinde idi. 
Ve muhal olan ıeyleri iatiyordu. 
Ayni ihtiyaca yemek hususunda 
cb hissetmiJtL O eski ve çok eski 

çil Araplan gibi kertenkele. çe
kirge, kara böcek, akrep &ibi 
19yleri yemek için adeta ruhi bir 

lttiha duyuyordu. Saraylarda 
pek makbul olan rugideler, ra-
hideler, asideler, bekkaleler mide-
mde heves uyandıramıyordu. 

( Arkaaa nr) 

Japonlann Dediği Oldu 
( Ba~tuafl 1 lnel Hyf acla ) 
Şmıghay, 3 - Çinlilerin seri 

çekilmesini intaç eden wkuat 
iki suretle tefsir edilmektedir.1 

1 - Sujohuya çıkarılan Japon 
kunetlerinia tazyikı altmda 
çekilmek. 

2 - ln,uız zırhlımıda Japon• 
larla cereyan eden mlzakse 
neticesi çekilmek. 

Çinlilerin menilerlni gayet 
muntazam tahliye ederek yine 
muntazam bir surette çekilmeleri 

s&teriyor ki bu ikinci tık daha 
doğrudur. Japon kuvvetleri. Çin 
ordusunu altı kilometre uzaktan 
takip etmi~ tayyareler bu ricati 
havadan tarassut etmişler, fakat 
ne bomba, ne da tek bir ailih 
atmamışlardır. 

Esasen İngiliz arhlısında böyle 
l»ir itilaf yapıldığı h•beri kunetle 
de•am etmektedir. Bu itillf, 11rf 
.Ş.oghaydaki bu çekilme mesele-
8İllİ ballelmif olup başka herhangi 
bir taahhndil ihtiwa etmektedir. 

Şapeyde Yapılan Mezalim 
Londra 3 - 19 uncu Çla or- eden oekadar gayrimuluırip 

dmunun çekilmesi llzerine derhal ...kek, kadın ve ~ocuk 1GrmU1· 
Şapeyi işgal eden Japon askerleri lene Ozerlerine mitarlyöz atep 

bemen bu mahalleye alet Yel'- apnıtlardır. 
mifl ·rdir. Yangın 9 kilometre Diğer taraftan 19 uncu ord11 

lnuaandamnm emirlerine rapea 
murabbaa arazi dahilindeki bitin V OfUDI iatibkAmlanndald Çin 
binalari kGI haline ıetirmiştir. ukerleri yerlerini terketmemifler, 

Japonlar buraya girer airmez buraya ıelen Japonlar bu kahra• 
ba mıntakadaa çakmıya tqebbla maalan klmilen 11diirm6flerc:llr. 

Muhasamat Bir Emirle Durduruldu 
Cenevre 3 - Japon mOm.- l nk Şurbayda muh•• ... ba 

ım M. Sato Cemiy~ti Abam laitam bulcİutmıa blldirmiftir. 
Reisi Pol Boakura zıyaret ede-

M uhare beden Sonra Müzakere Başladı 
Cenevre 3 Reis M. Pol Bon- ı Uu.k Şarkta muvazene bozulur 

kurun talebi llzerine saat on bir- •• dllzelmemek bere ortahk 
de açılması lizımielen Cemiyeti uarfİ içinde kalır. Çin marab-
Akvam Meclisi kebiri saat (15,30) lauı, lstat6konun da muhafaza 
a kalmıştır. Fakat bu karardan edilemiyecejini kaydetmif. fakat 
vmgeçilmiı ye celse muayyen detifiklilderin teklmlll kaidesine 
saatte açılmıftır. Riyaset mevki- temkan yapılmuı icap ettiğini, 
ine Belçika Munbbua M. Himau ftbtiyane kunet urfıle Tlcuda 
intihap edilmiftir. r•tirilmek istenmesinin hata 

Daha enel İngiliz Amerikan olduğunu 13ylemiftir. Çia ma-
ralabası, bikimetİDİll idil eau-

matbuah, bir defasında Japon lara istinaden yapdmq bn-
murabhaa lle lngiliz Hariciye t6a muahedelere riayet ettiğini 
nazın ve F rllll9IZ Bqyekili tere- 1919 1eneaindenberi ricut Yeri-
fiae, diğer bir defada da Çin len blitlba teşekkOllere laUrmet 
mllmessiline bir ziyafet ftl'IDİf, ettiğini ve edeceğini, be111elmilel 
her iki içtimada da vaziyet g6- bıaua " taamtUJere harfiyen 
rilfnlmllştll. riayet olandaiana ve olunacafma 

M. Himam ima bir natukla beyu etmit, Japonyanua azua 
fe.kallde toplantmm mahiyetini balUDduğu Cemiyeti Abam ua-

1
•--L etm;._ Rm vekilleri intihap •lldaa dip bir dnlete 1ebep.iz 
~ ,., ,... bDcam etmeaiaden dolayı 
olanmıq, cem tatil edilmiftir. cemiyeti mlukın•n (15) inci mac:l-
Öileden - 8Çll•• celw:le dMnin tatbl1am lltı•iftlr. 
Çin muralıh•, Meclill kebiria Çin .....ımw, japGllJa U. 
feftallde tapl•bmll icap ettirea ça anmada yapdacak mlıaye= 
talep 1e1Mpl.W bala ebDit " meleria llerlaaagi bir Çim top. 
(48) uyfa bdaa tahriri bir malt- ntmm lfpl albnda tutularak 
bn vermiftlr. tazyik icruile y•palmas1Dın mlim-

Çin mar8W.ı..- ... ja.,-. kla olaaupcapu da ka,clet
ya tetebbla:I•• manffak olana miftlr. 

Fransız Matbuab Ne Diyor? 
Plria, 1 - ÇiD - Japoa llatl

llfı mın ... betlle topa- Ce
miyeti Akvam Meclisi Kebiri 
baklanda Franaaz ıuetelerinin 
mltaleaJan planlar : 

Le Journal. diyor ld ı Artık 
bir hal aaretl bulanmat oldap 
111 aırada Cemiyeti Akvam Bil· 
ytlk Meclialaln ite mllclabale et-

metinin a1ef1a llzerhae • 4A
melden llyade yat d6kmek olap 
oa..yacata IOnlladllir. 

llatia pzete.mdea : Kabal 
et.ek iknadır ki OJ1111 c-e.... 
nele detif harp meydumcla 
opamyor. Bu hal. gerek Cemi
yeti Akvaa için .,. prek Tah
didi T ealibat Konferanamda ... 

Türkçe· Sesli - Sözlü • Şarlalı 

KAÇAKÇILAR 
Nezih •e aamimt bir aşkın namütenahi ihtiras çenberleri aruıada 
gayesine nasal erdiğini g&steriyor. KAÇAKÇILAR ayni zamanda 
aşkın çılgın bir aüratle kavuşmak ihtiyacından do2'an kanlı ihtirasları 
ve sal, temiz insanlana allkiinuna iiren hırsın ne dehşetli yekQolarla 
bittiğini devamla hararet ve heyecanlarla a6steren veglne filmdir. 
KAÇAKÇILAR yalmz Tilrk filmi olarak değil, cibanşilmul t6bretlwt 
bulunan VIY ANA OPERETLERi ayarında yükselen DARÜLBEDA Y1 

artistlerinin büyük alylerile de çok muvaffak olmuftur. 
KAÇAKÇJLAR fllml her.O• 2 .. 4 • 6 •e ~ece aaat 9,S ta ı 

ALEMDAR SiNEMASINDA 
ıösterilmektedir. ~-------.. 

----~~~~~~~--~----~~~~----~--~~----

Edirnede De 3 Komünist
lik Maznunu Tutuldu 

(Bat tarafJ B1riacl aayfada) 

Madam Vilda Kimdir? 
Bu kadm 25· 26 yqlannda, 

oldukça güzeldir. Aalen Almu
dır ve Alman tebaasıdar. Oç ay 
evvel Berlindea ıelmif, Beyot
lunda iyi bir otele aitmif. 
on gtın aonra T abimde bir J>aD9 J 
aiyona yerleşmiftir. 

1 

Burada tanıştıtı JdmMler ta
rafından lstanbula ıelİfİDİD sebe
bi sorulduğu uman .. caoplan 
vermiıtin 

- • Berlinde Saat Rqat • 
minde bir Tiirlde tanıfb.a. aeYir 
tik. Oaa slnniY• selclim.. 
Demiştir. 

Halbuki baFaat Rept ve el--
yevm hapishanededir. D6rt aeney• 

mahk6mdur. Fakat ba kacba 
hapishaneye titmemiftir• Soa 
zamanda, buglln mevkuf bulunan 
komnniatJik mamualan ile sBriif
m~e bqlamqbr. H~ " YYll 
fftpheD g6rlllcfttjDodea tatal-
muştur. 

Y akalanc:Lj1 uman ftzerinde 
ufak bir tabaaca. epeyce para 
•e baza evrak balunmaftur. 

lzmirdeki Eski Maznunlann 
Beraati 

Geça eyltlde lzmirde kom• 
nistlik beyannamesi dağıtmak 
clirmile yakalanan Alleddin, a .. 
cep, Bekir ve Kulalı Ahmet ia
mindeki maznunlar Ukkmda 
men'i muhakeme karan •erilmif
tir. Yalnız Sait imminde bir ıof 6r 
bqka birisinin mevkufiyetine me
bep oldup içia atar cuaya ... 
rilmiJtir. 

Bir Kısım KomDnistlerin DUnkD 
Muhakeme Vı lahkOmiyet!eri 

Dtın ubah Ağır Ceza Mah
kemeıinde kararlan T emylzce 
Oçilncl defa olarak aleyhlerine 
aalaedilea komlniatleria muha
kemesine balnlm.fbr. Heyeti lal
kime iç -.at *- bir mlzake
reden ... bnrt .... tefhim 
etmiftir ı Saçlalardma "- AB. 
Mehmet Emia, F..t a.pt, Ll
m Eleadila ..,._ ııaıye. 

Ha6t Ef. .. .,. ........ 
miftir. 

.......... ıs'• .. feci 
bir ....... 

Ecbo - .,.... dl,. ilk Ge
rek Cı•iJetl Aknm 1ci8 w 
ıerek .. ,. •• die IPa -
cluina ...-... Jap- llduli 
elde .... .W.ıp ... _ ..... 
tetkik etmektedir. 

Le Populaire, yazayor ı BlyOk 
Medilia m&atacelen ifa etmeli 
llzim ıelen YUifesl vardar. .Ja
poayaawa askeri icraatım takbila 
etmek we muba•mab t.rkettir
mek lpa icap edaa tedbirleri 
lttilau .,... 

Yahm Han An bqka Wr 
komftnistlilc maeleainden dola11 
da Dç aya mahkam edildiii açı. 
4 sene üç ay hapaedilecelrdr. 
Evvelce alb aya mabk6m edilip 
te mQddetini ikmal ettiii ~ 
aerbeat bırakılan Mehmet E..ıa 
Efendi yeni tenif edilen ko•• 
ııUtJerle de allkadar oldnfa 'da 
bu suçtan dolayı da aynca ... 
hakeme edilecektir. 

Koyun lbracabmız 
ncaret oc§asmın aldıtı .... 

mata göre. Y unanistanda kuap
lar dükkinlarma haftada &~ f1a 
açacaklardır. Yunaniatana • 
ziyade memleketimizden k.,,.., 
kuza Ye diter caala laaynaat 
ihraç edildiii için taclrlerimida 
ba nziyettea biraz mutuamr 
olacakl•n anlaplmaktadır. 

Buglln tilımı m.tllnt aaat 15,30 ta 

YALOVA 

~~ m ~~ TORKOSO 
MusikiB komecB 

BestekAn: 

1 1111 Hasan Ferit 
Nakili: ' 

11111111 L Galip 
\ 

EKONOMOU OPERET HEYETI 
FRANSJL TIY ATROSUNDA. 

B.._a. b rlacl aatlae aaat 14,31 .. 
SULAMITIS 

llclnel atetlee aHt il de 
GYNEKS. GYNEKS 

Alqaıa auwenı aaat 21.JI ti& 

HOROS 11S TlHIS 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız F ranp 
f nailiz lir .. 
Dolar 
Liret 
Beli• 
Drahmi 
lmçn lr ... 
Len 
Florla 
Kuaıa. ç. 
şm., A. 
Pealll 
Mark 
Zloti 
Penp 
Ler 
Dm. 
Çenoneta 

Tab.u&t 

l Dahili 
D. Manhlalcle 
A. Demiryola 

Bona 

Altı• 
Mecidiye 
Ban1mot 

KaP.anıı 

12 08 
7 36 80 

47 G 
8 16 05 
3 41 00 

37 46 00 
02 45 1'1 
64 o.l 00 
ı 17 01 

16 00 00 
4 22 u 
e 20 OD 
1 99 • 4 22 M 
a 95 10 

79 m 00 
28 91 00 
- - -

ICap81Uf 
00 00 00 
52 80 
28 :m 

Harici 

9 29 
49 IO 

2 32 

1 

1 

1 
1 
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Buhranından Dolavı Saraya 
Keçi Eti Gönderilmişti 

Abdülhamit Bunu Duyunca Fena Halde Huylandı 
NAKİLi ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 

-249 

25 Temmuz 917 

Bugün bir meseleden dolayı 

Abdülhamit fevkalade hiddetlen
di. Fena bir sinir buhranı ge
çirdi. Kollarını ve şaka le larım 
kolonya ile oğdular. Üç kaşık 
( Kordiyal ) içirdiler. Güçlükle 
ıinirlerini teskin ettiler. Fa
kat bunun neticesi olarak göğ
sUnde, kollarında ve başında 
bir ağrı husule geldi. Akşama 
doğru tarçın suyunu nane suyu 
ile karıştırarak içti. Göğsüne 
biraz iyi geldi. Fakat başağrısı 
yabncaya kadar devam etti. 

26 temmuz. 917 

Abdülhamit, bugün yataktan 
hem neşesiz, hem de - sağ kü
reğinin altında, nefes alırken 

hissedilen - bir ağrı ile kalktı. 
Dünkll gibi yine başağrısı da 
vardı. Kalkar kalkmaz asprin aldı. 
Doktora da haber yolladı. 

Doktor geldi, muayene etti. 
Gösterdiği yerde hafif bir hınltı 
buldu. Buııun soğuk algınlığından 
ileri geldiğini söyledi. 

lf. 
Abdülhamit, Abit Efendiye 

beş vakit namaz kıldırıyor. Efen
di de, babasının bu arzusunu 
memnuniyetle ifa ediyor. Bu mü
nasebetle söz namazdan açılmışb. 
Abdülhamit, bu husustaki fikrini 
ıu suretle ifade elti. 

- Şimdiden namaza al~suı ... 
BüyUyünce de y kılar, ya ter
keder. Zarar yok. Bizim dini
mizde hiç güçlük yoktur. Yal
lllZ ( mesaili diniye ) yi telkin 
eden hocalar, vnız etmesini bil
mezler. Hep zor tarafım göste
rirler. Herkesi korkuturlar. Bir
takım hurafat ile cahillerin göz
lerini yıldmrlar. 

28 Temmuz '17 

İaşe buhranı dolayısile koyun 
eti bulunamadığından bugün sa
raya keçi eti verildi. Abdülhamit 
bunu haber alır almaz fena halde 
canı sıkıldı. Ömründe keçi eti
nin lezzetini tatmamış olan Ab
dülhamit, bir taraftan bu eti na
ııl yiyeceğini düşünürken diğer 
taraftan da memleketin iktısadi
yatını nazarı dikkate alıyor. 

Derhal mutfağa adam gönde
rerek gönderilen keçinin hangi 
cinse mensup olduğunu sordur
du. Gelen cevapta Tiftik oldu
tunu öğrenir öğrenmez, daha 
ziyade müteessir oldu: 

- Tiftik keçileri, memleke· 
timizin mühim bir servet ve va· 
ridatıdır. Eyvah •• demek ki onu
da bitirecegiz... lngilizler, daha 
benirn zamanımda iken memnu'i
yet hilafına olarak nasılsa elle· 
rine bizim keçilerden damızlık 
geçirmişlerdi. Bunları, Cenubr Af
rika ve AVU5tralyada üretmiye 
çalışıyorlardı. Bu teşebbüslerine 
daha layıkile muvaffak olamadan 
hile tiftik fiatlarında bir tebtddüı 
hasıl olmuştu. Şimdi biz bu mü
barek bayvanlan keserek nesil-

lerini tüketirsek, lngilizlerin. ek
meğine tereyağı süreceğiz .. bu ne 
gaflettir, yarabbi ... 

Diyor ve sonra: 

- Acaba artık koyun eti 
bulamıyacak mıyız? ... 

Diye soruyor. 

* Abdülhamidin tahmini hilafı· 
na olarak, Alman cephesinde 
taarruza kalkan Ruslara Alman
lar müthiş bir darb.! vurdu. Rus 
cephesi yarıldı. Rus kuvvetleri de 
perişan bir halde ric~t ediyor 
ve ihtilal ıahaları yanıp tutu
şuyor. 

Abdülhamit, şimdilik bu va
ziyete karşı fikir beyan etmiye
rek yalnız dudak bükmekle ikti· 
fa ediyor. 

1 Ağustoa 917 

Abdülhamit bugünkü gaze
telerde (Çariçe) nin basta.lığına 

dair bir telgraf okuduktan son· 
ra biraz düşünür gibi oldu. Son
r11t kc.:şlnrını kaldırıp başını iki 
tarafa sallıyarak: 

- Zavallı .. çok iyi bir ka
dındı. Doğrusu acıdım. Yazık, 

çocukları da var. 

Dedikten sonra, unki bu söz
lere nadim olmuş gibi, birden
bire yüz.ünü buruc;;turup elini ha· 
vada sallıyarak: 

- Hele bi:ı:, kendi halimizi 
düşünelim. 

Dedi. 
10 Aiu toa '17 

Tatil müna ebetile Almanya
dan avdet eden Nureddin Efendi. 
bugün babasını zi} arcte geldi. 

17 Ağ oa '17 

( Arlu.u Yar ) 

1 Sinema Ve T(vatrolar 1 
ALKAZAR 
ALEMDAR 

ARTIST1K 
ASRı 

LLHAMRA 

E'l'UV AL 

GLORYA 
Hlı.AL 
KEMAL B. 

MAJfK 
Mc.L~K 
MiLLİ 

- İitanbul •oknklarında 
- Kaçakçılar 

- Çılgın dal 
- Kanlı ldlprn 

- Gizli vazife 

- Göl Cehenııeaıı 

- Çılgın. dul 

- Serseri cambaz 

- Volga aahlllerlı:ıdo 

- Holivudun iç yüz.O 

- Kadmlar anıkatı 
- Anny oofür 

OPERA - Mo.,kov:ı çocuklan 

SIK - lıtaabul aolsaklımnda 
KadıklSy Silreyya - B:iyük ihtiras 

0SK0DAR HALE - Düı:taban Butıbacak 
Bağdatta. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• .. ~ 

Size Tabiafinizi Söyliyelim ... 
NECEDET NECATİ BEY: 

alametleri vardır. 

Zeki ve sevim
lidir. Tavır ve 
hareketleri 1 e 
kendini sev
dirmesini bi
lir. Çocuk 
olmasına rağ

men sözlerin
de büyüklere 
mahsus dik
kat ve zekA 

10 MEClT BEY:(Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) • Neşe1i ve 
mizahperverdir. Zevk ve safayı 
eğlenceyi ihmal etmez. Ümit ve 
cesaretini ve neşesini nadiren 
zayeder, parayı sarfa mütema
yildir. Kadınların mizah hislerini 
tahrik eder, tuhaf fıkralar nak
leder, ha.ıır cevapbr. Söz:.Jeri 
batmaz, muhitini bulduğu zaman 
meclislerin neşesinde müessir 
olur. 

• 1 t FATMA MECIT HA-
NIM : ( FÖtoğrafınının dercini 

istemiyor. ) Samimi ve uysaldır. 
Pek sıkıntıya, üziintüye gelemeı:, 
muamelesinde nezaket vardır. 
Gürültü ve kavga yapamaz, daha 
ziyade sessiz ve sakindir. So
murtkan değildir. Kederli zaman• 
lannda bile güler yüzlü olmıya 
gayret eder. 

,.....------------------~----
Fotofra/ Tahlil Kuponuu 

ı 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

R \SİM Bey: Vakurdur. 
Kendini beye
nir, tahakkü
me tahammül 
edemez, Kü
çük ve hakir 
glirülmek iste
mez, Çabuk 

müşteki vazi· 
yet alır, kusur 

bulur, müsa-
mahası bol de

ğildir. iddiayı sever, kendi fikir
lerinin kabulünü ister. 

12 EMİNE MECIT HANIM: 
( F otoğ'rafının dercini ist~miyor ) 
Zeki v~ alaycıdır. Herşeyi kolay 
kolay beğenmez, modaya tabi ol
mak ister ve elbiselerinden ça
buk bıkabilir. Sohbeti sıkmaz, 
yüksek sesle ve neşeli konuşur. 
Kahkaha ile gülmesi boldur. 
Cömertliğe mütemayildir. 

• 13 AYŞE MEClT HANIM: 
( Fotoğrafının dercini istemiyor ) 
Alıngandır. Çabuk mütessir olur, 
tenkit yapar, sevgi mesailinde 
hassas ve kıskançtır. F e.na mua
meleye mukabeleye temayül 
eder, tahakküme tahammül ede
mez. Usul ve merasime riayete 
pek taraftar değildir. işlerine 
mndııhale edilmesini istemez. • 14 SADIK BEY "Tacir,, 
( Fotoğrafının dercini istemiyor ) 
lşgnzardır. Sokulur, menfaat te· 
min edecek yollan bulur. Yük
ıek sesle konuşur ve ıözlerine 
el harckltile iştirak eder. Ace· 
leyi ihtiyar eder. Olur olm'aT. 

ıey üzerinde tevakkuf etmek i&tem z. 

.. 
Sayfa 9 

DAK o 
Bugünün Romanı 
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didik didik didiklerim. Fakat ka
labalık caddede alemi başımıxa 
toplayıp rezil olmak var. Bu se
fer de ( Hasbinallah... ) D eyip 
geçiyorum •.. 

Diye feryat ediyorlardL iş 
yalnız bunlann feryadile kalsa, 
birşey değil. Ya onların mideme 
hücum ederek büyük bir insaf.. 
sızlılda içimi kemirmeleri yokmu, 
işte o zamanlar, adeta bayğınlık
lar geçiriyordum. Simitcilere, 
adeta garez olmuştum. Sanki be
benim aç! ğımla istilıxa eder ıibi 
gelip önümde durarak: 

- T a.ze, taze ..• 
Diye simitlerin kokusunu bur

numa savurduktan sonra, yavaş 

yavaş çe ilip gitmeleri bana sinir 
buhranları geçirtiyordu. 

Yazıhanelerin yemek zaman
lann; burada bu suretle geçir-
dikten sonra kalkıyor, yine 
yavaş yavaş, yine sendeliye 
sendeliye İstanbul tarafına geçi
yor ve akşama kadar da Emin-

önünden postahaneye, ora-
dan da Sirkeciye kadar . bütUn 
hanları, yazıhaneleri dolaşıyor· 
dum. Bütün buralarda müraca· 
atlerime ald ğım cevaplar: 

- Şimdilik daktiloya ihtiya
cımız yok. 

- Vakıa işimiz yok amma .. 
Buyurun biraz oturun.. f stirahat 
edersiniz ... 

- Sizin gibi bir doktiloyu 
kaçtrmak istemeyiz.. Arada sıra
da bize uğrayınız. Belki bir iş 

olur. 

- Adresinizi kaydedelim de 
liizım olursa haber göndeririz. 

- Vakıa daktiloya pek oka-
dar ihtiyacımız yok amma .. 
Eğer uyuşabilirsek. .• 

Artık bütün bu baştan savma 
cevaplara ve çapkmcasına cinaslı 

tekliflere alışbğım için bunlar. 
pek okadar gücüme gitmiyordu. 
Beni asıl çıldırtan, başımı çile
den çıkaran sokaklarda hedef 
olduğum küstahça sözlerdi. Me
sela, topuklarımın nasırı oynadığı 
iç.in ıstırapla yürüye yuruye gi
derken, arkamdan bir mırıltı 
geliyor: 

- Aman iki gözüm, okadar 
nağmeli yürüyorsunuz ki vallahi 
ağzımın suyu aktı. Şöylece parka 
kadar gidip te bir dolaşıversek 
nasıl olur? .. 

Başımı çevmp bakıyorum, 
köhne bir mütekait.. İhtimalki 
evinde benden büyük üç tane 
de kızı var. Hiç aldırmıyorum, 
( lahavle) çekerek yüriiyorum ... 
Biraz sonra, yine hafif bir ses: 

- Hanım abla.. Şöyle Sirke
ciye doğru dönüversene.. Bizim 
maballebici de bir tavuk göğsü 
yeriz yahu ... 

Tekrar başımı çevırıyorum. 
Birde bakıyorum ki, bu seferde 
bir gümrük kolcusu •. Yine ( La
havle) çekip yürüyordum. Sekiz 
tfn adım ğeçmiyor. 

- llahi ayaklarm kırılsın .. 
O ne edalı yürüyüş.. Alemin 
evlatlarmı başlanma çıkaracaksın. 
Bu dünyanın üstü vnrsa, altı da 
var.. te ekkeli, ortalık açlıktan 
kırılmıyor.. Hep bu fittanları 
doyurarağlz diye .•. 

Yine başımı çevirip bakıyo

rum, bu sefer Je, değneğine da
yana dayada giden, şişmanlıktan 
ve romatizmadan yanını belini 
alamıyan bir kocakarı... Hiç ona 
layık ohrr mu?.. Tenhada olu, 

Köşeyi dönerken, hafif bir 
dirsek vurma.. ve sonra da nazi
kane bir davet.. 

- Efendim, tenezzül buyuru
lursa Alemdar sinemasına kadar 
gidebilir miyiz? ... 

Bu defa da şöylece yan gozle 
bakıyorum, ağzı daha süt k okan 
bir mektep talebesi ..• 

- Allahım, sen sabır ver 
yarabbi 1 ••• 

Deyip geçmekten başka çare 
yok ... 

İşte, bir taraftan maddiyatım 
harap olurken. diğer taraftan da 
maneviyatım bu ağır darbeler 
altında ezim ezim eziliyordu. Kaç 
defa, kökrünün parmaklıldan 
önünde durdum ve düşündüm. 
Fakat, hayat.. İnsana okaclar 
ıabbar Omitler Te vaıtlar ve ·iyor 
ki ... 

Dedikoduların da daha ha
li arkası kesilmemi~ti. Sait Bey
den üç aylık hamile olduğumu 

söyleyenlerden t utunuzda, onun 
bütün kasasını boşaltarak ban
kaya istif ettiğimi iddia edenler 
bile vardı. Buniaı· benim liu~ı im
de o kadar büyük bir tesir 
yampiyordu. Fakat annem .. Bana 
hiç birşey söylememekle, hiç 
birşey belli etmemiye çalışmakla 
beraber, onun ünden güne 
bir mum gibi eridiğini hissedi
yordum. Hergün bu sözlerle, be
nim yüzümden ariana rJana 
kalbi sızlıyan anneciğimin, giinün 
birinde bir bal oluvereceğinden 
ödüm kopuyordu. 

Akşamları, aç ve bitap olarak 
hiçbir iş göremeden eve döner· 
ken, kendi ıstıraplarımı unutuyor 
ve anneme vcrecegım cevabı 

düşünüyordum. ilk zamanlar, ona 
birçok vaitli ve ümitli cevaphırla 
geliyordum. Fakat günler geçip 
te bu vailler ve ümitler husu1 
bulmayınca yaav~ yavaş, yalanı 
da terketmiye mecbut oldum. 
Artık, ortalık kararırken eve 
döndüğüm zamrn : 

- Bugün de iş bulamadım. 

Demiye mecbur oluyord um. 
Öyle bir gün geldi ki, bunu da 
söylemiycı: lüzum kalmadı. Sanki 
bir evde müştereken oturan ve 
birbirine hesap vermiye mecbur 
olmıyan iki yabancı gibi, sadece 
birbirimizin yuzune bakmakla 
iktifa ediyorduk. O zaman, ben 
annemin yüzündeki, annem de 
benim çehremdeki acı manayı 
okumakta hiç mü külit çekmi
yorduk. 

ilk günlerde annem soruyorduı 
- Bugün ne yedin? .• 
O zamanlnr bi,.az param ol

duğ1J için; ya, bir simit aldığımı 
veyahut biraz ekmek peynir 
yediğimi söyliyerek annemin endi
şesini teskin edebiliyordum. Son
raları paramın bittiğini ve her 
gün sokaklarda aç olarak 
gezdiğimi hisseden annem, 
kardeşlerimin mel<tep yem' 'de
rini hazırlarken bana da kü-
çük bir paket yap rak verdi : 

- Bunu al da, bir t r ı fta 

oturur yersin. 
(A k ıv) 



Z BiBATB 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l~_B_u_s_ü~nda M~:!~Se~v: s.ru _ 

Nakleden ı H. R. -104- Patates KöfteSi 
-Kıam Doktorıs...I ar... -

Seferberliğin ilk Gününde Almanyada 
idare Askerlerin Eline Geçmişti 

Fasıl, Handan lamlnd• renç 
bir kadını.. Botaalçl lröyl.
rinden birinde 7ap7or. Fakat, 
artılr aıkılmıya bqlamııtır. 
btanbu1a inip blraw et1enmek, 
hatta kadından aynlmak blle 
latf7or. Bahane lbun. lıtan
buld•ld arkadaı1arından b1rlne 
telpaf çekmek •• lıendiılnl 
da Ht ettlrmlye karar nrmlştlr. 

Ertesi gön Erkim Harbiyenia 
bayallb blitün arzı kucakbyacak 
vu'ati bulmuıtu. Moltke Betma· 
na diyordu ki : 

- .. Lehistanda isyan hazar. 
landa. Askerlerimiz hemen dost 
tibi kabul olundu. Amerika Al
manyaya mllsait; ç6nkl bize 
edilen ve lr ve hayaya mugayir 
muameleden onlar da dilgir. Mı
•ırda, Hintte, Kafkuta isyan 
çıkartmak en l 6yilk ehhemml
yeti haizdir. Tnrkiye Ue maaha· 
hede Nyesinde Hariciye Nezareti 
Ullm taassubunu tahrik ettirmiye 
munffak olabmr ... 

Hayır, bu 116ler mual dejil. 
ha bir vesikadır. Ve filvaki ha
ridyo nazaretl de ba bapta 
latanbula telgraf çekmqtir. Y aıo• 
ukerl Dniformalar aruanda yalnıı 
remzi bir •urette kaybolmıq 
değildir; Nrayda, Salbllııfta, 
pencereler arasında, metin ve 
muhteıem tahbn etrafında, mO
auip bir mesafede toplanılırdı ; 
hlki renkli üniformalar aruında o, 
bir kllmeden öbUrDne, abliribıden 
&bnrnne geçer, her taraftan bir 
haber aaydına bakardı: halbuki 
kendiai bütlln suallere muhatap 
olacak mevkide idL 

Bismarkıo rubu hiç bir taraf. 
da bulunmayordu ve Ballinin ıa 
18zlerloia maaau bilihara anla· 
tılmF-

, -Hepsinin en ahmakcua olaa 
bu harbi evvelden 1aaber 
•ermek için Bismark olmaya 11-
ıuam Joktu. ... 

imparator btıtll11 l,,lr lleml 
tecrlm ediyor ve o lleme IADet
ler yatdınyordu: 

- • DOnya phlttlr, bllylk 
devleder arasında bir harp iafi. 
llkına meydan vermemek için IOD 

1enelerin klbuau içinde 1orulmak 
.Umlyerek daima an Afta balaaclak.. 
Mndafaal meırua halinde, Vicda-
1Um11 temiz, ellerimiz temil ola
rak lulıcımıu sanhyoruz.11 

imparator temmuzun hetfnc:i 
,Onll Sırp macerasımnda bUl
kayt te prt muavenet vadettiif
ni unutuyordu. Kendini ·fOpbeai& 
bakb ı.Srnyor ve bayle dlinyaya 
bitap ederken ihlasklr bulaau
yordu. 
filhakika mizaca bu idL 

• 
bd aaat sonra Bqveldl RaJit-

tai da .lhtilAfın menbamı ilah 
ediyordu: tabii muayye11 amilleri 
anutarak... Kendini samimi p 
termek auretile Belçika İflni da
ba kolay anlatacağını kestirdi 
Alman Plinlarımn yirmi .eneden
beri &zerlerine mOesses bulundu
tu Layipçıktan geçme mmtaka· 
11nda: 

-
16Biz timdi mOdafaai meş-

rua halindeyiz. ihtiyaç hnknm 
tevlit eder. F ranıa bekliyebilir
cll. Bu suretleB hareketimiz yG
dnden doğabilecek zararlan, 
aranan askeri hedeflere 9'18W 
Ue beraber, tamire çalqacafız. 
Bfzim aibi tehdide atri1an ve 

1 
Handan ( sofrayı hamlarken ) 

- Seni memnun etmek okadar 
ho.şuma ıidiyor ki. Benim tiıko 
oburum. 

Fazıl - Neden tiıko? Bana 
zayıfladım gibi geliyor. Çok za
yıfladım, değil mi? 

Handan- Sen daima gtızelsin. 
Fazal - Ben aana gtızel olup 

olmadığımı •onnadım. Zayafladım 
ma onu 110ruyorum. 

Handan - Biraz. belki. •. 
Siperde armonik plarai Nlcit ıeçlriılcen Fazıl - Tabii bu uyıflık H-

en b&yilk mukaddeaab için har- ceğiıli hissettL Alman Sosyalist- bepsiz dejil. 
beden bir milleti maksada wsul- lerininin Reisi Haze donuk bir Handan - Rica ederim, tlı· 
den bqka hiç bir eadife tevkif seale, bir mahkOm gibi, harp me beni, bq dakika rahat bırak. 
edemez. •• " tabsiaabnı dart milyon Alman Fazıl - Seni daha fazla rahat 

Hakikatte de alınacak vazı ve amelesi namına kabul ettiğini bırakacağım. Hele eVYell ıu 
tavurlu idi. Rayiıtagtan bir allat bildirdi. Fakat nutkunun her teJgrıJJ götüreyim. 
saikası ayuka çıkıyordu. Almanya ctımlesi icrası için tahsisat verdi- Handan - Fena olma, bava 
bqtan başa bu yeni akideye ği harbi mahkQm etmekte idi: alırsın. 
ram oldu. Soğuk mlidenisler, ve - .. Fransız kardeş!erimiıle Fazd - Peki amma telgraf 
Rnbban bunu kendilerine aynen ansamim mutabıkız. Şimdi biz klğıdını nereye koydum ?.. Hah 
malettiler. oğullarım vermiye mecbur olan işte... ( Kağıdı alır ) emin ol ki 

ProfesC>r Kohlev, hukukçu analan düşünüyoruz; Kadınları, rahat edeceksin. 
matile neden ihtiyacın kanun çocukları dfiıUyoruz. Bizim hissi- Handan - ( Kederli gözlerle 
doğurduğunu izab etti. Reial yatımız lntemalionalininkinin a:r- bakar ) seç kalma, aaat yedi. 
ruhani Traub yazdığı bir bentte: nıdır. O. her kavmin milJi istkli- Fazıl - Yedi mi? 

- .. Başvekil haksız görilnen li hakkını kabul eder. Biz her Handan - Bak sofra da hazır. 
hareketlerimiz.in maslahata mu- fütuhat harbini reddediyoruz. Fazıl (telgrafı buruştup masa· 
vafakatini ispat ederek bmalan Emniyetimiz tahakkuk eder etmez nın nsttıne atarak) - Oyle ise 
hukuka kalbetmiştir .. dedi. ve dllşmammız sulha mllsait rabatsaz olmak nafile. Telgraf. 

Yalnız meclisin Radikal azuı bwunur bulunmaz harbin derakap hane kapanır. Fakat ba kaclan 
titredi, çllnki bu fikrin btıtlln dnn- durmuım istiyoruz. da fazla. Bir dostuma tel-' 
yayı liri orduglh haline getire- ( Arkuı .., , ısa .. 

==---=====-===--=-==========-==============-= çekmekten bile beni alıkoyuyorsun. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

C Bq tarafı 6 ınca .. yfada ) 
Sedat Hllsamettin, Edirne San'at 
mektebi talebesinden 85 M. 
Rahmi, Salihli Avukat Hayri Bey 
km Muazzez, Zonıuldak Orta 
mektebi lkind mnıf talebesinden 
190 Necdet,Adana Namık Kemal 
llkmektebi talebesinden 372 M. 
Kusum Bey ve Hammlar. 

Birer Adet Def ter Kazananı ar 
Pertevniyal lisesi dokuzuncu 

sanıftan 264 M. Şevket, IJetiktq 
38inci mektep birinci aımftan 12 
Semih, Balat Gllrgen çeflllui 
caddainde 86 No. da Leman, 
Salihli Esnaf ve Ahali Banku 
memurlanndan Nadire, PerteYDl
,.ı liae•i talebesinden 107 Naki, 
Salihli Namıkkemal mektebi IOD 

81nıfından 139 Burhanettin, Hey
beliada ilk mektep talebesinden 
10 Hllseyin Recep, Balat Eğri
kapıda Yatağan caddesinde No. 
6 da Hayrilnnisa, F atib Kurumea
çit Ça11amba .okak No. 4 te 
Ahmet Remzı, Adana Tarsus k .. 
pısında bakkal ŞUkrll Ef. mah
dumu Yusuf Ziya, lstanbw Erkek 
lisesi birinci sınıf tan 658 Ertuj-
rul, Hayrabolu ilk mektep Oçlln
dl aanıf talebesinden 340 Tuw 
Safer, Ankara Cebecide btekin
bey mektebi d6rdüncll •ımfından 
143 Orhan, Zonguldak Orta 
mektebi talebesinden 168 lamaU 

1 
Halda, Çorlu Askeri butanesl 
operatBrii Behçet Bey otlu Er
dutan Bey, Zonguldak avukat 
Tevfik Bey otlu Na:i, Adana 
Namıkkemal ilk mektebi beşinci 
ıımfmdan 102 Kara Bekir, Ban
dırma Avukat Hamdi Bey mek-
tebi Sait Rütttı, Ankara Erkek 
orta mektebi birioci 11nıftan 250 
Orhan, Ankara Hisar Devdiran 
mahallesi Mesçit 90kak 11 Necibe, 
Yozgat Gazipqa mektebi tale
be.inden Jale ganul, lstanbul 
Teşviki Sanayi Biçki Dikit mek· 
tebinden 240 Mevhibe Hanım n 
Beyler. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
Davutpqa 25 inci mektep 

befind aanıftaa 172 Semih, Çan
kın Ortamektep 110n ıınıftaa 1 O'l 
SalAhattin, latanbul Tatbikat 
mektebi d6rdilncll 81Dlftan 32 
M. Kemal, Galatasaray lık kıum 
d&rdGnctl amıftan 7 53 Cahit, 
Betiktq Hlkimiyeti Milliye 
Şehir yab mektebi bqinci 
81Diftan 2272 Mahir lımet, 
Yozgat Gazi Pqa mektebi tale
aiadea Erdoian. Adana Ticaret 
mektebi talebeıindea 46 Ali hı.an, 
Galata Musevi mektebi d6rd0ncll 
sınıftan l..k Soryano. latanbul 
'4 indi mektep lçGadl 11mftaa 

Handan (F adalın yiidne ba-
karak) - Aklını mı kaybettin? 

Fazıl - Vakit geçti. Dostu
mun telırafı yarın almuın• isti
yordum. Sabahleyin lstanhula 
sıitmiye mecbur alacağım. 

Handan (Metin) - Git. 
F azal - Vapura biner, gider, 

10nra da gelirim. 
Handan (T atJı) - Git, fa

kat gelmel 
Bakafarlar. Kadın oturur. Biru 
•olll'a Fazıl onun yanına gider. 

Fazıl - Danmemi istemiyor 
musun? 

Handan (Tatlı) - Tavsiye 
etmem. Burada camn .. kılıyor. 
Bellı. Fazı~ niçin benim yanım• 
da sıkılıyorsun? itiraz etme. Yn-

316 Muanes, Ankara Erkek O
lesi birinci 11mftan 2M Adnan, 
lstanbul 42 inci llk mektep 
talebesinden 584 Cablt, Da
vutpap Ortamektebi talebe
ıdııden 95 Fahri. Gazi Osman
pqa Ortamektebi birinci 111nıftan 
103 Ahmet, Ankara Gazi Erkek 
mektebi birinci ıımf an 117 Turan 
Hllsamettin, Betiktq 3tl inci 
mektep talebesinden 191 Suzan 
Mazhar latanbaJ Birind bkmektep 
bqind aınıftan 29 Zemure, 11-
tanbul Kas Ortamektebi ta-
lebesinden 40'l Melek, Ge-
lenbevi Ortamektebi ikinci 
•ımftan 212 Mehmet L6tfl. lıtan
bul 11 inci mektep betind .. mf. 
tan 367 Ekrem izzet, Buna Muh
telit ortamektebl talebeılnd• 

zllme bak. S6yle, FaıJI, niçin? 
doğru cevap ver, haydi, niçin? 

Fazıl - Kabahat bende değil. 
Handan - Sende. 
F azal - Bayle yapmaktan 

hoılanmıyorum. 
Handan - Ba · a tarafa 

gidelim. 
Fazıl - Hayır. Ben mn,terek 

bayat için, muntazam hayal için 
yaratılmamııım. Anlıyor musun ? 

Handan - Seni burada zap
tedea ben detiJim ki. 

Kar11lakb otururlar. HJımetçl 
çorba71 ıetirir. 

Handan - Yarın aabah gidi
yor musun? 

Fazıl - Yahut yarın akşam. 
Handan - Demek yann sa

bah değil. Eğer Yapur saat
lerini ağrenmek lıtel'sen ta
rife lçerild odada, fllpkamın ~ 
bndL 

Fazıl - Acelesi yok... 
Handan - Haydi git, ara, 

istersen ben gideyim. 
Fazıl - Ben giderim. 

Çıkar. Handan yemek yemfye 
talıtar, fakat ka41k elinden 
dilıer. Tabatına bakarak 
.hulyaya dalar. Faıııbn athtı 
buruıuk telgraf kltıdım alar, 
elinde oynar, açar, okur ı 

• Makul bir sebep icat et. 
Beni telgrafla lstanbula çağır. 
Burada sıkıntıdan patlıyorum." 

Fazıl CiHr. 
Handan - Buldun mu? 
Fazıl - Evet. ilk vapur 6,35. 
Handan - iyi. T elıraf para· 

ıım tasarruf ettin. 
Fazıl - (MIHeeasir ve biraz 

mahçup) Handan aitmiye mec
burdum. 

Handan - Haydi yemetHU ye. 
F azal - Yine geleceğim. Be

ni kovmazsm değil mi? 
Handan - Kovmam. 
F azsl - Seni kıtın burada 

yalnız bırakmam. Bu k~yün kıp 
iyi dejildir. 

Handan - Bilmem. Ben bu
raya baharda ıelclim. 

. . . . . . . . . 
Fazıl - Canım Handancığıml 
Handan - Biraz patates köf

tui daha koyayım ım? 
Fazıl - Peki... Yerim... Hani 

ıu .enin bana her zaman yaptı
ğın batateı kafteai detti mi? .. 
Ne di1flinl1yonan?.. Sakın aila
yım deme. 

Handan - Ağlamam. (Fakat 
atlar). 

445 M. Emin, Kabataı Lisesi ta
lebesieden 337 Behçet r~ip, 
Ankara Erkek Lisesi ikinci 
•ınıftan 438 Muzaffer, İ.spar
ta Ortamektebi Oçüncü sı-

nıftan 141 Fikret, lstanbul Erkek 
liseal birinci 111Ufta11 761 Nahit, 
Adana Ortamektebi birinci sımf
tan 368 Ali Galip, Adana Tica
ret Mektebi ikinci sınıftan 
231 Hilkat, Adana Ortanıek
tebi talebesinden 119 Şevki, 
Adana Seyhan mektebi dördilncO 
sınıfından 311 Mehmet, Adana 
orta mektep birinci sınıfından 
189 Sabahattin, Gazi Osmanpa
p orta mektebi birinci aınafmdan 
249 Necmettin, Fatih 136nc8 
ilk mektep dlrdlincü •ınıfından 
728 Zekiye H. ve BeJler. 

SON 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

İN İÇ YÜZÜ,_Malı:_•;İ• 

Yüz El ·likler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
MUSTAFA SABRİ, TAŞ KIŞLA KOGUŞUNDA 

ANLATIYORDU HEP DİNİ BAHİSLERİ 
-19-

BUnl<O Bahsin Kısa Bir Hulasası 
Firariler, ısevkedilmelerine inti· 
z.aren koğuşta biribirile konuşu

yorlar. Bu arada Refi Cevat, l!f 
olsun diye birtal-ım meharetleri• 
nl, kumardnki hilelerini anlatıyor. 

Tabiat, bu illetle beraber bana 
ince bir meharet te vermiştir. 
Karlmandan, Luvrdan ve bütün 

Beyoğlu mağazalarından şimdiye 
kadar yüzlerce çorap, yüzlerce 

eldiven aşırdım, kimse farkında 
olmadı. Hatta rahmetlik Alem-

dar gazetesinin iradını pis boğazlık 
edip şurada burada yerdim. Mu
harrir aylıklarını, mürettip gün
deliklerini kleptomani sayesinde 
\derim. Değil mi Kadri? 

- Öyle idi ağabey. Fakat 
oizimle çalışanlar, üzümll yeyip 
bağım sormazlardı 1 

Bu müstekreh muhavereleri 
dinlerken kürklü paltosuna sım

aıkı sarılmak ihtiyacını duyan R•za 
Tevfik, burnunu temizler gibi 

görünerek mendilini yüzüne k{l
pardı ve mırıldanırdı: 

- Şecaat arzederken merdi 
kıpti sirkatin söyler J 

Bazan Hoca Sabriye de söz 
sırası verirlerdi. O, tarize ve 
taarruza uğramamak için ne si· 

yasetten, ne kiyasetten dem vu· 
rurdu. Cehennem azabının bir 

kısım günahkarlar ıçm ebedi 
olup olamıyacağı hakkında mü
lahazalar yürütmiye girişirdi. 
Zaten bu mevıua dair beş yilz 
aayfalık bir kitap ta yazmıştı. 

Fakat eserin neşri şeyhülislam
lıktan düştüğü sıraya tesadüf 

attiği için satamamışb. Şimdi 
Taşkışla koğuşunda ayni mevzuu 
tahlil ve tefsir ediyordu. 

Kalabalığın mühim bir kısmı 
onun sözlerile alakadar olmaktan 
geri kalmıyordu. Cehennemde 
yanıp kül olduktan sonra tekrar 
dirilmek, müteakıben yine yanıp 
kül olmak 1.. Bu, oradaki kuru 

kafalara heyecan veriyordu. So
nu gelmiyen 'yıllar ve asırlar 
içinde fasılasız yanmak, dirilmek 

ve yine yanmak, dirilmek entre
ıan bir masaldı, ıevk ile dinle
niyordu. 

Hoca Sabri bilnnefis bu hildi
yeye mutekit değildi. Lakin bir 

j 
ra yine dirilen bir kuş. Şeyh 
Galip, mütemadiyen çubuk tüt

Cehennemde yanıp kül türüp ateş ve duman içinde ya-
old uktan sonra tekrar şıyan tiryakileri o kuşa benzeli

dirilmek, müteakıben yi- yor. Hocanın cehenneminde ya-
nanlar da ayni şey. Fakat kuy

n e yanıp kül olmak!... 1 ruksuz ı 
Bu, oradaki kuru kafalara Fakat kimse hakikt cehenne

heyecan veriyordu. Sonu min işte bu koğuş olduğunu 
kelmiyen yıllar ve asırlar idrak etmiyor ve söylemiyordu. 

Yanmak mütemadiyen yanmak 
içinde fasılasız yanmak, bu günahkarların nasibi değil 
dirilmek ve yine yanmak, 1 miydi ve onların her nefes alışta 
dirilmek enteresan bir ciğerlerine husran ateşi dilşmiye-

cek miydi ?.. Nekadar feci ki 
masaldı, şevkle dinliyor- kendileri yanışlarmdan, yana yan~ 
lardı. idil olacaklarından haberdar de

- Kakniis efsanevi bir kuş
tur, yanan ve kül olduktan son· 

ğillerdi. Bu, beşeri dalaletlerin 
en koyusudur, en korkuncudur. 

(Arkaıı nr ) 

Sın· r ·ıer Evle memeli 
Midirler? · 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
yctle, her şehirde birden fazla 
değildir. Yüz binlerce insandan 
doğacak nesillerin mukadderatını 
bir doktornn iki dudağı arasından 
çıkacak bir söze nasıl teslim ede
biliriz? 

Sonra bu meselenin esası "ve
raset" nazariyesine dayanır . Sinir 
hastalıkları kisbi, veladi, irsi olabi
lir. Mesela alkolizmden gelen sinir 
bozuklukları, bazı nörasteniler ve 
saire sağlam bir insanda da kisbi 
olarak başlar. Vakıa bu gibilerde 
de cersume harap olur ve has
talık çocuğa irsi olarak değil, 
veladi 9Jnrak geçer, iki üç batın 
sonra hastalıktan iz kalmaz. 

irsen geçen hastahklarm 
11genealogie == şecere,, sini çıkar
mak lazımdır, bizde henüz bu 
şubenin mütehassısı bile yoktur. 

Elhasıl, ruh hastalarmı alef
itlak evlenmekten menetmeği 
düşünmek tabii doğru değildir. 
Batından batına geçen ve geç
miyen hastalıklar vardır. Bunla
rın tam bir tasnifi de güç 
ve belki imkansızdır. Fakat 
bugün irsen intikal ettiği kat'iyyen 
tespit edilmiş bazı hastalıklar 
vadır. Bunları ele alır ve ( ge
nealogie ) ye tatbik edersek ga
yet mahdut ve daralmış bir sa
hada kalınz. 

\ 

Bazı hastalara evlenmenin 
faydası olduğu ve tahteşşuurda 
sıkışan ( ibtibasJarı ) içimizde ka
lan hisleri izale ettiği muhakkak
br. Bu tez doğru ve ilmidir. iki 
hastanın evlenmesi de zararlı 
olabilir. Arzu ettiğiniz takdirde, 
bu mevzua dair size daha mü
dellel ve mufassal malumat ver
miye ve mütalealarımı söylemiye 
hazırım.,, 

Yeni Neşriyat 

Mimar 
Bu aylık mimarı ve aan'at 

mecmuasının şubat sayısı mesleki 
veı fenni mündericat ile zengin 
bir surette intişar etmiştir. 

Turing Kulup 
T uring Kulüp tarafından neş

redilen mecmuanın tubat nüshası 
dolgun mündericat ile çıkmıştır. 

Reşit Rıza Mecmuası 

Bu san'at mecmuasının 3 ün
cü ve 4 üncü sayıları muhtelif 
resimleri, Avrupa yıldızlarile 
mülakatı muhtevi olarak çık
mıştır. 

Foto SUreyya 
Foto Süreyya mecmuasının 

10 uncu sayısı birçok foto ve 
tabloları havi olarak intişar et
miştir. 

- -- -- ~ ...!c~ ~ • - - .. ~ ' --- -- - ~ 

Sayla J 1 

Bu Akşam adyoda Neler 
• 

Dinliyeceksiniz 

4 Mart 932 Cuma 
latanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 birinci kısım 
alaturka ınz, 20,S Darülbedayi 
san'atkarlnrımn temsili, 21 ikinci 
kısım alaturka az, 22 orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo. 
vat) 20 Amerikndan nakil: Bu daki· 
kada Şikagodn ne konuşuluyor? 
20,15 orkestra, 22 hava raporu. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
?1.30 Operadan nakil, 22 orkestra. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilova t) 
20,05 Liederhallde musilci bayramı 

22 Amerikadnn nakil, 22,40 lınfif 
musiki. 

Bükreş- ( 394 metre 16 Hlovat ) 
19,40 gramofon, 20 iptidai muıiki 

hakkında bir konferans 21 Ruli şar
kıları 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kilo
vat) 19,45 Sokul konferansı, 20,15 
Varşov11dan nakil. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20,45 Drei Mndcrlhnus opereti. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,05 askeri bando, 20,05 şehir ti
yatTosundan nakil 

Viyana- ( 517 metre, 20 ldlovat) 
20 Amcrikadnn nakil. 20,15 Die Nat
tigal operası. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
~ konferans. 20,30 yüksek musiki 
mektebinden nakil, 22,ı5 çıgan. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo· 
vat ) 20 musikili müsahabe, 20,15 
senfoni. 

Berlin - (163S metre. 75 kilovat) 
20 Amerikadan nakU 20,20 Stutiart
tan nakil. 

5 art 932 Cumarfesi 
l.stanbul - (120i.I metre, 5 . lo\.•at) 

18 gramofon, 19,5 birinci k ısım ala
turka konser, 20,5 gramofon, •ıjan , 

21 ikinci kısım alaturka konser, 
22 orke tra. 

!iei 'sberg - (276 metre, 75 kilo
t) 20 Kolonyadan naklen ~e, gı:ce. 

Brüno - (341 metre, 36 kilo\ at) 
20 Pragdan nakil. 

Mülılaker- (360 metre, 75 k ·'O\ atı 

20 Munihten naklen şen gece, 22,30 
dnn havaları. 

·Bükrq - (394 metre, 16 1. ·ıo, at) 
20 lıabara havaları, 20,30 mu&ikili 
komedi. 

Belgrnt - (429 metre, 2,5 lıilo• 

v~t) 19,.lO konferans, 20 orkestr:ı. 

Roma - (441 metre, 75 kilo,·at) 
20,45 operadan nal.il. 

Prag - (488 metre, 120 kilovat) 
70 Pilsenden nakil. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 kabara bnvalara, 20,15 eski n 
yeni operetlerden parçalar. 

Peşte - (550 metre, 23 kilo\•at) 
19,30 .operadan nakil. 

Varşova - (1411 metre, 156 kilo
ut) 19,35 gramofon, 20,15 haf f kon

ıcr, 22,15 Şopenden eeçme parçalar. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20,15 Viyanadan naklen operet 
parçaları. 

Dikkat: Dercetmek.tc olduğumua programların Avıupaya ait 
olan kasma vasati Avrupa anatine gfüe lanz.im edilmiştir. 

lstanbul uatine tatbi\o için Avrupada saat (12) oldu~u 
zaman lstanbulda (ll ~ geldiği farzedilmelidi. 

ühürlü 
\ 

nun 
Macerası 

(Baş tarafı 1 inci sayfada J 
bu husus\a bizi esaslı tahkikat 
yapmıya sevketti. Telefon Şirketi 
Komiseri Fuat Beyle görüştük. 
Bu zat bize dedi ki : 

- Bu mesele ile meşgul 
olmaktayım. Şirketin heyeti fen
niyesi işi tetkik ile meşguldUr. 

Tesisat otomatik bir hale f 
getirilmezden evvel böyle bir 
iddia varit olsaydı, memurelerin 
bir yerine birkaç muhabere kay
detmeleri ihtimali üzerinde dü
şünülürdil. Fakat ~imdi lstanbul 
şebekesi otomatiktir. Bu maki
nelere kimsenin eli değmemek
tedir. Belki Ali Yaver Beyin 
makinesi bozulmuş ve bu vaziyet 
hasıl olmuştur. " 

. T elefoo Şirketi Müdürü ve 
müdür muavini hadise hakkında 
şimdilik bir şey söylememekte 
iseler de kendilerile görüştüğünıüz 
biğcr bazı ikinci derece memur
lar hadiseye şahsen kat'iyyen ihti
mal vermemektedirler . 

halkR ucuz havagdzİ, su, clktrik 
temin etmek mecburiyetinde olan 
belediye de ayni zamanda saatleri 
muayene etmeli ve mühürlemcli
dir. Mühürledikten sonra saatlerin 
vaziyetini şirket nıemurlarile bir· 
likte Belediye memurlan da kon
trol etmelidir. İşin içinden ancak 
böyle çıkılabilir. 11 

Holivut 
İstanbulun yegane sıııcma 

mecmuası olan Holivut mecmua-
sının ikinci sene yedinci sayısı 

birçok artist resimlerile çıkmıştır. 
~ 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras mes' ele/eri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 

İkbal Kitap hanesine/ e 

-- -
fotoğraf TahlilI Kup[) ı, 

Tabll'linl.d öğ•c:ımek ist yon 1. 
kısım arkadaşlarının hayaline 
uhrevi korkular aşılıyarak bilgi 

kuvvetini hissettirmek ve yıkılmış 
haysiyetine merhem süı·mek isti· 
yordu. 

.,Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,, 
evlenmek istiyenleri bu noktada 
tenvir etmekle kalacaksa, mesaisi 
fayd.alı olacaktır. Çünki " selec· 
tion == ıstıfa ) ya tabi, mutedil ve 
muvazeneli nesiller yetiştirmek 

ıçın balkı bu meselede tenvir 
etmek lazımdır. Fakat bu mese
leye kanuniyet vermek imkan
sızdır, çünki tatbiki imkansızdır, 
bir taı·aftan bazı " speculation ,, 
lara meydan verebileçeği gibi, 
öte taraftan, hüsnüniyetle bile 
hareket edilse birçok yanlışlıklara 
sebebiyet verilebilir. 

.---..Şayanı dikkat~

bir teklif Bir MUtehassısımız Ne Diyor? foıoğrııfmllJ 5 ado• k.ı?on .e , . 
liı.te gHııder;oiz. foto ır.tn!lıı aır 111 

Rıza Tevfik, sessiz, sessiz bu 
masalları dinler ve sonra gamlı 

gamlı yine beyit okurdu : 

Tiryaki\ hen.ehan mcnhuı 

At~lcr fçindc piri kaknGs I 

Koğuşlular, şeyh Galibin bu 
sözündeki nükteyi anlamadıkları 
için filozof izahat verdi: 

Mesele, mahdut hastalara 
aittir ve etrafında gürültü edil
miye değmez. 

Y almz 75 kuruş gönderiniz. 
Mukabilinde ReisicUmhur Hz.. 
nin tabii büyüklükte, san'at
karane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum RicaliAliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
hk!Alcntld,.61 No. 123 Beyoğhı 

Kendisile görüştüğümüz bir 
miltehassısımı% elektrik, su, hava
gazi şirketlerinin vaziyetlerine 
temas ederek şunlan söylemekte
dir: 

"Havgazi, su, elektrik sa
atleri ilk önce yalınız şirketler 
tarafından mühürlenerek evlere 

ve müesseselere yerleştiriliyor, 
bilahare de şirket memurlan 
saatlerl kontorol ediyor. Bence, 

•nbidlt ve iad4 edil .nu. 

1 

lıolm, mesle~ 

veya ••n'a .. . 
- --

Han:;:I ıuallcrln 

~ cevııb / 
1 

, ... 
-

Fotojral D • t I 
1 

edecolı mı' 
' 

Fo!o.ıra C . ı kıltes ~ J uruş 
, _mukabi 'in le cıöndPr ~b • •• 

cıo: .. 



rı Sayh SON ·POSTA 

Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai aan'atbr. 
Itriyat ileminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mUhUrUne dikkat. Taklitlerinden sakımmz. HASAN ECZA DEPOSU 

1 • .. • 

- ,/ı•--;;..=.-#' : ... . . - .. . . . 

ipekli Kumaşlarda 
Mesele de (Renk) 

En Mühim Bir 
ve (Boya) dırl 

Yakında Piyasaya 

fi .. 

UP.l;:]B.11 
En son tatbik sabasma konulan 
makinelerle mücehhez asri bir 

Solmaz 
Boya 
Fabrikası 
tesis etmi~ir. ( lPEKlŞ ) in enfeı 
kumaşlan işte ba fabrikalarda 
boyanır. Bu kumaşlarda: 

1 - Boyalar sabittir, lcat'ig
IJen •olmaz. 

2 - Bogalu laiç bir •aman 
çıkmaz. 

3 - bogandılı zaman lrunıaı 
dalgalı bir manzal'a arzetmez, 
1cnmaşı11 her gtri agnl dereced• 
boganmıştır. 

4 - Renkler çok canlı N 

modarın en cazip renk/.,ridir. 
5 - Renkler, bıitün dünya 

ile temas hasıl •den ( lp~klı 
moda bürosu) tarııfından veri· 
lir. boyama ameligtısinl mflte· 
hassıslar bizzat yaparlar. 

( Solmaz Boya FabrikaSI ) 
boyaları, doğrudan doğruya 
lngiltere' nin en muhim kimya 
muesseselerinden celbatmek
tedir. 

Çıkıyor 
• ' ... ,, .• ,. • - • ..... . . .;.· f •-i . ' : ' •: ~- ··. ·-_, •.,..~"'···' . ı·: . .. ·.,.o.·•..rf>Jft!'f"•.JllllP'" .ı ......... ~.,., .... 

• • -, .. ' , : ot , -;-• :._ .~ ., L . • ... ~ • . ' .• "'.. ._ ır.; " ' • '• Vl ' • , 'A -~ • • - " • ..-: • •C". 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EI<REM 

FEVROZİN 
GRlPl mağlup eden ycgiue ilfiçbr. 

Yalnız 1 Kaşe. Sinirden gelen bq, diş ağrılannı 
Romatizmayı, Nakrisi tedavi eder. 

Her yarde FEVROZIN Necdet araymız. 

H F Öğrenmek uıuln 
ocasız ransızca bu kitap az zamanda 
Fransızcayı hocasız öğretir. Fiati 100 kuruştur. 

K d• K d• f Fransızcayı en ı en ın e ransızca kendi kendine 
konuşmak için öğreten mükaleme kitabı 75 kuruştur. 

Fransızcadan Türkçeye Mü~.~eııu~~~u• 
havidir, emsalsiz ltigat kitabıdır. 250 kuruştur. 

Meşahiri İslam Hamit Vehbinin 
eseridir. 37 

cüzdllr. Ciltlisi 200 Kuruştur. 

Bu kitapların merkezi: Türk neşriyat Yurdudur. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla fosforu •• vitamini vardır. Çok besler 

Depoıu: Hasan Ecza deposu 

MÜHİM İLAN 
SOUPLEX 
SOUPLEX-PLA TiNE 
(INTERNATIONAL) 

Meşhur braş bıçaklan piyasamıza 

gelmiştir ve her yerde satılar. 

GRIPE KARŞI 

EN UCUZ iLAÇ 
MARTEL Konyagıdır ı 
(Oç yıldızlı veyahut V.S.O.P. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hutalıklar müte

hHıısı. Karaköy büyüle maballebioi 

yanında 34 

lstanbul Sekizinci icra Daire· 
sinden: Bir borçtan dolayı mah
cuz bulunan bir konsol ve bir 
boy aynası Beyoğlunda Balak 
pazarında 12 No. işkenbeci dü
kAnı önünde işbu martın 8 inci 
gUnU saat 12 • 13 ten itibaren 
bilmilzayede satJacağl ilin olunur. 

SVEA 
GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON iCADI 
iDARELi Ye DA Y ANIKUDIR 

Bunlan Her Yerde lateyinl&. 
Umumi Depom: 

]AK. Y. LEVI 
, 

. 

Çiçekpazar, Albpumak Han 
Altında, İstanbul. 

Istanbul Evkaf Müdüriyetinden 
Hademei hayrabn ıubat 932 

nndaki numaralar mucibince tedı. 
namarlanna göre ıubelerine miiracaa 

·fcleri atideki tarihlerde hlzala
··1e,.eğinden Hbaba ft&&ifia 

obmur. 
Numarası Tarilu 

1 - 25 6 - Mart -
26 - 50 1 • 
51 - 75 8 .. 
76 - 100 9 " 

101 • 125 10 • 
126 - 150 12 " 
151 • 175 13 " 
176 - 200 14 ,. 
201 - 230 15 " 
231 •• ve mlltebaki numaralar 16 - Mart • 932 

HEREKE FİLMi 
Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. 

Sevdiğiniz ve kumqlannı memnuniyetle kullandığanız memleketin 
medan iftiharı •e en mtıterakki kumaı fabrikası olan 

Hereke'nin BDtDn lmalAt Safhalarını Gıssterir Film 

bu hafta O P ER A'da ( Moskova Çocuklan ) 
ilaveten gösterilmektedir. Görmeğe 

gitmeyi unutmayınız. 

Ziraat V ekiletinden 
Ynksek Ziraat mektebi laboratuarları için bedeli muham

meni 3715 lira bulunan al at ve edevab fen niye pazarlık sure tile 
mubayaa oluonacakbr, 

l~bu alet ve edevatı fenniyenin listesi ve ıartnamesl vekAlet 
mubayaa komisyonundan alınacaklar. Pazarlığı 13 Mart 1932 tari
hine mUsadif Pazar günil saat on beşte icra edilecektir. Taliplerin 
ilin edilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi• 
natt muvakkateleri ile birlikte yevmi mezkOrda vekllt.t mubayaa 
komisyonuna müracaat eylemeleri ilin alununr. 

.................... ~ .................. .. 
Cilt Ye sllhreTI lııutalıkl• llllteb ... a 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 

l.tanbul emrazı ıilhreviye 
diıpanseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşisıoda No. 71 

Fatih icrasından: Rahim Efen· 
diye (240) lira borçlu mukadde
ma Tophanede Necati Bey cad
desinde 4 numaralı dükkanda 
mukim Ahmet Efendiye tebligat 
ifa kılınamadığından ve muma· 
aleyhin de adresi meçhul kaldığı 
mahallesi heyeti ihtiyariyesinin 
derkenanndan anlatıldığından 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiştir. Mumaaleyhin tarihi 
ilandan bir ay zarfında bilesale 
veya bilvekale daireyi icraya 
mUracaat ve meıknr deyn hak
kında cevap vermediği takdirde 
muameleyi icraiyeye tevessill 
edilecektir. 

Kulak, Boğaz, Burun Milteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep ıokak 1 

Telefon ı 2496 

Çocuk baatalıklan mlltebauuıı 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyotfu Mektep ıokak 

Teı.ı- 8. O. 2496 

SON POSTA 
Y evmt, Siyut. Havadb •• Halk 

ıazeteıl 

ld . Jataabulı üld Zaptiye 
are • Çatalçetm• ıoka,tı 25 

T elefoa latan bul • 20203 
Poıta kutuıua l.tanbal • 741 
Tel~rafı l.tanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

l Sene 
6 AJ 
s " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 .. 
800 .. 
soo • 

Gelen enak ıarl verilme• 
lıinlardan mea'ull7et alıamu. 

Cevap içia mektuplara 6 kur&lfluk 
pul lllvesi llamdar. 

Adres deti,tirilmeıl (20) kuruttıır. 

Soa Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Rarıp 
Netri1at lılAtlWı lelim ..... 


