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ı 1 Milli Takım Ve Balkan 
Olimpiyatları 

Bütün Japon Gemileri Asker Taşıyor 
İstanbul, Ankara, lzmir Futbolcüleri 

Nisan Başında Kampa Girecekler 
Loııdra, 29 ( D. 

Hususi) - Muh- ' 
te!if Çin ve Ja
pon membala
rından gelen en 
son haberler , 
Aksayi Şarktaki 
vaziyetin gittik· 
çe vahamet pey• 
da etliği hak· 
kmda yeni taf· 
silnt ile doludur. 
Şanghay cephe-
sindeki vahim 
vaziyet, şimdi 

himmat ve tank 
tabşit etmekte• 
dirler. Üç Japon 
Seyrisefain kum
panyasınau otuz 
iki tano nakliye 
gemisine Japon 
HükOmeti vazı· 

Şimalde Mançu
riye de sirayet 
etmiş bulunuyor. 
( Harbin ) şehri 
civarında topla· 

l.Jzak Şarktaki kanlı /acla manzaralarından 

yet etmiş ve der
hal bu limana 
göndermiştir. Bu 
limandaki harp 
mühimmab ara• 
unda külliyetli 
miktarda tayya· 
re ve ağır top
larda bulunduğu 
iş•ar edilmekte
dir. 

nan iki Japon fırkası ile Çin as· 
kerleri arasında fili şekilde mu· 
harebe başlamıştır. Diğer taraf· 
tan Japonyada mUthiı bir sansör 
hiikOm sllrmektedir. O kadarki 
muharebe hakkındaki tafsiJAt et· 

rafında hüküm yürütenler bile 
takip edilmektedir • 

Şanghaydan gelen yeni bir 
habere göre, Japonlar, ismi he
nüz ifşa edilmiyen bir limanda 
knlliyetli miktarda asker, mU· 

Londra, 29 ( D. Hususi ) -
Nevyorktan gelen haberlerden 
anlaşıldığına göre Amerika efkan
umumiyesi, Uzak Şarktaki kanh 
vaziyetten dolayı galeyan halinde-

( Dennıı 8 inci ıayfada ) 

Milli takım Antren6rü M. 
Pegnam'ın, milli takımda esasla 
değişiklik yapdmasına dair feda· 
rasyona verdiği bir rapordan 
bahsettik. Ve bilhassa dedik ki : 
Bizim, Milü takım saflarında bu .. 
lunmdarmı zevkle gördüğümüz 
eski ve tecrübeli oyuncuların 

değişmesinde antrenör israr et· 
mektedir. Bundan başka da ilave 
ettik. Bizim bu neşriyatımız 

muhtemeldir ki tekzibe uğrasın. 
Fakat Balkan Olimpiyatlarına gi
decek Milli takımın, şekli, bugün 
yaptığımız n~riyabn isabetini 
gösterecektir. 

Beklediğimiz çıkh ve dlln, bazı 
gazeteler, bu rapor meselesini tekzip 

ettiler. Mamafih biz, bu hususta -daha sarih malümat almak için 
Federasyon Reisi Hamdi Emin 
Beyle görüştük. Hamdi Emin B. 
bu neşriyahmız • hakkında bize 
dedi ki: 

"Antrentir M. Pegnam fede
rasyona birçok raporlar vermit· 

Federasyon Reisi 
Hamdi Emin Beg 

tir. lzmir dönüştinden sonra da 
İzmir oyunculan hakkındaki inti
balarım bir ay kadar evvel bir 

raporla bildirdi. Milli takımın naad 
1 Deva.ap 8 inci ıayfada ) 

Becayiş Mi? l Bir Facia 
Tevfik Beyin Kabil Elçi
İiğine Tayini Muhtemeldir 

Ankaradan bildirilen bir tel
graf haberine göre, Tahdidi Tes· 
lihat konferansındaki murabbas
lanmızdan Gumhur Riyaseti 
Umumi Katibi Tevfik B. \..enev• 
reden lstanbula hareket etmiştir. 
Kabil Elçimiz Hikmet Bey de 
mezunen gelmektedir. Hikmet 
Beyin mühim bir vazifeye tayin 
olunacağı, Tevfik Beyin de KA
bit elçi .iğini deruhde edeceği 
ihtimali kuvvetle muhtemeldir. 

Farelerin Kemirdiği Çocuk 
Dün Adliyeye bir çocuk 

cesedi getirilmiş , tetkikat 
neticesinde yanaklarının ve bur
nunun fareler tarafından kemi
rildiği hayretle görülmilştür. Ce
set morga gönderilmiştir. 

us 
Bir Or 

e 
Tahşit E 

BeTlin, 29 ( R. Hususi ) - Şang
haydan gelen haberlere göre, Mançuri 
kıt' asında vaziyet çok tehlikelidir. 
Çin ehalisi Siberyaya hicret etıniye 

başlamıştır. Harbindeki Japon askeri 
Rus hududuna yakin bulunan imi· 

' yenpo şehrini işgal etmektedir. Mühim 
bir istasiyon olan bu şehrin işgalile 
beraber Viladivostok şehri ile Rus· 
yanın şimendifer muvasalası kesilmiş 

olacaktır. Japonların lmiyenpo şehri 

civarına tahşit ettikleri kuvvetin (80) 
bin askerden ibaret olduğu teyit 
olunuyor. Bu mıntakaya bir hafta
danberi layenkati surette asker, 
mühimmat ve tayyare sevkiyab ya
pılmaktadır. lmigenpo şehri civarında 
bulunan üç büyük meydan derhal 
tesviye edilerek tayyare karargahı 

şekline ifrağ olunmuştur. Burada 
yüzden fazla tayyare vardır. Hedefin 
neresi olduğu henüz meçhuldür. 

Kaybolan Balıkçılar Ma- 1 Bir Tokat 
Hadis i 

ceralarını Anlatıyorlar Evvelki gece Glorya sine· 
ması gişesi önünde üstü, başı 
temiz kibarca bir zatın bir ecnebi 

kadına bir tokat attığını ve 
kadımn burnunun kanadığını ora· 

da bulunanlar hayretle görmiiş
lerdir. Hidiseye., muttal olur ol
maz, bir erkeğin bir kadana to
kat atması gibi garip ve ınliessif 
bir hidise önünde Glorya sine• 
masma müracaat ederek malii· 

mat istedik. Vak'a gözü önünde 
cereyan eden bilet gişesi memu· 
resi bize şu malumatı verdi: 

- " Hadisenin sebebini bil· 
miyorum. Fakat bir kadmla bir 
erkek kısa bir münakaşa yaptı· 

Apik Ağa ve arkatlaşları, dün, geçirdikleri kazayı anlatıyorlar 
lar ve erkek kadına bir tokat 
vurdu. Vak'aya polis müdahale 
etti.,, Samatya balıkçalanndan Apik dukları kanaati bAsıl olmıya 

ile arkadaşlan üç gün evvel balık başladığı sırada meydana çıktı· 

Zavallı Bir Adam Tipiye 
Tutularak Boğuldu 

Bu seneki kış menimi uzakta 
ve yakında birçok facialara se
bep oldu. Haber aldığımıza glSre 

dno de bir facia ile karşılaşıl

mıştir. Halkahda ziraat mektebi 
civarından geçenler, kar yığınlan 

arasında bir insan cesedi g6r
mllşler ve jandarmalara haber 
vermişlerdir. Bu zavalLnın büvi• 
yeti henüz tespit edilememiştir. 
Fakat yapılan tahkikata göro 
adamcağızın cumartesi günn ora-

dan geçerken tipiye tutularak 
boğulduğu ve baygın bir baldo 

yere düştükten sonra donduğu 
anlaşalmışhr. 

a!'n~ çıktılar •. O gUn, bugün ken· lar. Perşembe günündeoberi de· 
clılertnden bır haber alınamadı. vam eden bu isbrapla deniz se· 

Matmazelin malumata bundan 
ibaretti. - Muhtekirler limon fiatlerini de y6zde yüz fırlatmuılarl 

- Eyvah... Deseno ki ıuratJanna atılacak çürük limoD kabuiu 
Arbk f1rt1naJı denizde boğul- ( Devamı 8 inci uyfada) ( Devamı 8 lnel ıayfada , bulamıyacaj'ıı? 
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(Halkın '\ 
Sesi j DABİLI Günün Tarihi 

ihtikara Kimler 
Cür'et Ediyor? 

Adliyenin laarekete Kelmeai 
Gaerine toptan ıeker fiatleri 
bir miktar dltHI. Fakat pe
HlıeadeefJer el'an eakf fiat• 
lerden t•tmı1orlar. Bu hu· 
auata fU mlphede Ye miita· 
lealan topl.chkı 

• 
Defterdarlık iki Milyon 

Kapalı Çarşı 
Tehlikede Mi? 
Kapahçarşıda çaltşan bütün eıHf 

CU'fl••n yıkılmak tehlikesine marus 
bulundaJunu, derhal tetkikat yapıl
ması IAaun ıreldifini belediyeye bil
dirmitlerdir. Çarşmtn esaslı bir ta· 
mire muhtaç vaziyette bulundup 
aalafılmaktadır. 

Liralık Bir Dava Açtı 
Nedim Bey - (DinDyela 75) 

- GOrülttllü nepiyat ve mi· 
nakaplardan ıonra nihayet şe
kerde ihtikir yapıldığı anlqaldı. 
Matbuatın, bu bayati gıda me
selesind ~ gösterdiği hassasiye· 
te halkımız minn 1ttardır. Fakat 
ihtikAn yapan yalnız toptancılar 
ve büyük tacirler deiildir. Şeker 
ucuzlabldı. Uşaktan da ıeker 
geldi. Fakat bakkallar tekeri 
hAli pahalı aatma4ta devam 
ediyorlar. Bu gibiler de ma~me
ye verilmelidir. 

• fflae1ln Cablt 8. C Alurkapı l.hak 
Ata mahalleal S5 ) 

- Azizim ben bu ihtikar 
mücadelesinden n tahkikabn 
verdiği mllıpet neticeden bir fey 
anlamadım. Şeker fıatleri hA.la 
en yGkaek dereceyi muhafaza 
ediyor. Bizim mahalle bakkalı 
( 54) ten aşağı teker satmıyor. 
Bunlarla mücadele etmek zamanı 
gelmiştir. Bu knçtik muhtekirler 
de kanunun pençelİlle verilme
lidirler. .. 

Sırn Be1 (Galata headek ıokak 112) 

-Tahdit karanndan sonra 
neşredilen ihtikAr kanununun geç 
tatbik edilmesinden cesaret alan 
muhtekirler işi pek ileri götür
düler. Şeker, kahve. gaz ve ben· 
zinden başltyarak limon fiatlann
da bile ihtikAra başladılar. Bir 
kaçı01n cuma yakmak zamanı 
aelmiftİJ'. 

• Alamet e.1 ~aad...t Bakbl 23) 

- Ban bakkallann ihtikar 
yapbklannı ftl fırsattan istifade 
ettiklerini aaklamak istemem. 
Bug6n bile bakkallann birçoğu 
tekerin okkasım (56) kU111fa 
aatıyorlar. Halbuki teker iki giln· 
denberi çift aandığında2.5 lira 
dOşmllştftr. -43 liraya aldığımiz 
çift çuvala bugün (39) liraya 
aldık. Eskiden 35 kuruşa sab· 
yorduk. BuJOn elliye satmamız 
icap eder. Adaletin kestiği par
mak ac1anaz. lhtikir yapan mes-
lekdaflanm ceza çekmelidir. 

Sanatoryom Ve Muallimler 

Defterdarbk tarafından Be
yoğlu Dördüncil Sulh Hukuk 
Mahkemesinde iki milyon liralık 
yeni bir dava ikame edilmiştir. 
Bu yeni davanın mevzuu şudur : 
Şehrimizdeki (Sen Benuva) mü• 
esaeseleri Umumi Müfettişi rahip 
(Fransuva Ksavyen) Ef. geçen 
eyl6lde 95 yaşında olduğu halde 
ölmiiştilr. Bu rahibin hayatta 
kimsesi olmadığı için mirasının 
hazineye intikal etmesi lazımgel
mektedir. Dava açıldıktan sonra 

Bir Kulübeye 
Kundak 
Sokmuşlar 

Evvelki gece Fatihte Haydar· 
da irfan sokağında bir kulübe· 
den yangın çıkmış ve hemen 
a6ndiiriilmiifttlr. Zabıta kulilbede 
kısmen yanmıı yağlı bezler bul
duğundan vaziyeti şüpheli gare
rek tahkikata bqlamışbr. Kuln
benin sahibi Rasim Efendi bu • 

mahkeme, Fransa•• Efendinin 
ıehrimizin muhtelif semtlerinde 
bulunan ( 187 ) paı:ça emlakine 
vazıyet etmiş ve kiralarıoı hazine 
namına toplamıya ba,ıamıştır. 
Bu emlikin kıymeti ( 2 ) milyon 
lirad:r. Yalnız Galata civarında 
(90) tane dükkan vardır. 

Mahkeme bu emlikin tasfiye
sine başlamış ve eğer varisleri 
varsa kanunun tayin ettiği miid· 
det zarfında mahkemeye müra• 
caat etmeleri lizımgeldiğini ilive 

Üç Aylıklar 
Aylık Cetvelini Tama

men Neşrediyoruz 
Milteka·t, yetim •e dulların 

üç aybklan yanndan itibaren 
tevzi edilecektir. Gerçi yoklama 
(6) muta kadar temdit edilmittir. 
Fakat yoklamaluını bitirenlPr 
aybklarını alacaklardır. Maaı 
tevzi cetvelini numara •ırasile 
(12) inci sayfamızda netrediyoruz. 

hldisenin, eski kiracısı iken bazı ı"'h--k_ .. __ K ______ _.., 
uygunsuz hallerinden dolayı evin· ti ar omisyonu 
den çıkardığı Feride tarafından Yeni Bir Karar 
yapıldığım iddia etmekte ve 
Ferideyi kundakçılıkla itham et- Daha Verdi 
mektedir. Tahkikata devam edil- ~ker " kahve meselesini 
aıekteclir. tetkik eden komisyon dnn, on 

dokuz şeker tüccan hakkmdaki 1 
tahkikabm bitirmit. mazbata81Dl 
geç vakıt vilifete veı miştir. Ko
misyon reisi Osman Bey şeker 
meselesi hakkında bir muharriri· 
mize ıunlan söylemiştir : 

ikinci Hüküm 
Bir Katil ikinci Defa 

Mahkum Oldu 
Beşiktqta Lbarı ismind~ bi

rlahıi sarbotlukla CSldüren Ahmet 
otlu Aziz, evvelce Ağır Ceza 
mahkemesinde yapılan muhake
mesinde 18 sene, 9 ay Ye 11 
gibı hapse mahküm olmuştu. Dün 
temyizin nakZI lizerine tekrar 
muhakemesi yapılmıştır. Mahke-
me eski karannda israr ederek 
Azizi ·18 sene 9 ay ve 11 gDn 
hapis c:eza11aa .,. iki bia lira 
tazmmata malıktm etmiftir. 

Bir Yıllın c·gara Çalmıflar 

.. - Vesaik ve defterler tıze
rinde yapılan tetkikat llzerine 
komisyon kararını vermiıtir. Bu 
rapor bu gtin milddeiumumlliğin 
elinde bulunuyor, onun vereceği 
hDkme intizar etmek IAzımdır." 

Toptan şeker fiatlan toz 34,5; 
küp (40,5) kuruş olduğu halde 
bakk<tllar toz şekeri (54); küp· 
leri 56 kuruşa satmaktadır. Tica· 
ret müdüriyeti bakkallar hakkın
da takibata ba.şlamq bu huusta 
belediyenin yardınwu ~tir. 

ı.tubal muallimler birliii 
... muallimlerin Suatoqom
larda tecla91 edilebilmeleri için Haydar, llabmat •• Nuri 

Toptan ve perakende teker 
fiatlanna narh konm881 ihtimal
leri 'slitb1cçe kuvvetlenmektedir. 
Beied)yeDİD yiikmda hu ..ı.aaa 
bir karar vermai beklen..kwir. 
~Uı.1 gaı, ldSmlli', limon, pnnç, 

bir nrWat wı.i balmaftar. , lmaindeld ..mkahlar, Klçlkpa
Şehrlmtscteld saaatoryomlarda bir arda Hatim Efenc:linill dl~ . 
kaç yatak ~calc •• hula nmdaa 280 paket cigara çalıp 
mualUmler pbnlaelkt.r. bprlarken 1akalan!Dıtlardar. çay fiatlannda pJ'İ taba JIY.t· 

etmistir. 
Öğrendiğimize göre F ranm•a 

Efendinin yalnız bir hemşiresi 
varmış ve o da Bomontideki 
rahibeler mektebi mDdürii ımıı. 
Fakat bu kadın da beş ıene 
evvel ölmüştiir. 

Tasfiye için mahkemenin tayin 
ettiği müddet biter bitmez bu 
emlak hazineye intikal edecek 
ve mahkeme tarafından toplanan 
kira paraları da hazineye veri
lecektir. 

Çikolata 
Ve Şekerleme 
• 

ihraç Ediyoruz 
Şehrimizdeki çikolata ve ıe

kerleme fabrikaları giin g~çtikçe 
faaliyetlerini artbrmaktadırlar. 
BalkanlaTa ihrıtcat yapıldığı gibi, 
lraka da mal gönderilmesi im· 
kanları aranmaktadır. 

Tütün Komisyonu 
Balkan konferansında Türkiye, 

Bulıaristan ve Yunanistanın tütün 
me•leainde müşterek hareket etmek 

imklalarını aramlman kararı etrafında 

tetkikat icrası için yakında Nemli 
zade Mithat, Habip Edip, Hü•eyiu 
Beylerle diter zevattan mürekkap 
bir komiayon toplenacakt1r. 

Bir Polis MahkOm Oldu 
Geçenlerde Çenberlitaşta bir c:l• 

nayet olmu1w poli• Faik Efencll 
meyhaneci Nadir Efendiyi öldurmGt· 
tiL Bu cinayetin muhakemesi diba 
bitaüt ve Faik Efendi 17 sene hapse 
mahkiım edilmiştir. 

Maili lnh:dam Hanlar 
Belediye Nuruo•maniyede ve Qat· 

ııkapıd.ı maili inhidam üç hanıs 

yıkbnlmuına karar yermiştir. 

DDkkAnlarmı Yakmışlar · 
birde Kayserili Cemal ve kar• 

deıtl Zekeriya Beyler on bin liraya 
aiırortah dükkinlannı kasten yakmcılr 
cGrmlle tevkif edilmişlerdir. 

Tohumların lslahı 
Bağdattan alınan haberlere Anka~ada toplan~~ • to~~m .islala 

gôre Iraklılar Türk çikolatalarını Kongrem diln mesaıaını bıbrmı' ve 
tercih edeceklerini söylemektedir· daj'ılmııbr. 
ler. Irak hükdmeti ile hükfime-1 Takas Meselesi 
timiz arasında henOz müzakere Yeni tahdit kararnamesi muei-
safhasında bulunan koli maka- bince bir takas komisyonu teıkilf 
Yelesi neticelendiği takdirde lbımırelmektedir. Komisyonun te .. 
Bağdatlılar perakende suretile de idil hakkındaki kararname neşre-
Türkiyeden çikolata ıetirtebile- dllmittir. Komiayona Ziraat Müıt .. 
ceklerdir. fUI rlya•t etmektedir. Kararnameda 

Komünistlik 
Polis Bazı Kimseleri 

isticvap Ediyor 
Şehrimizde komünistlik zan

nile bazı kimıeler hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. isticvap 
edilenlerden bir kıamı serbest 
bırakılmışbr. Elyevm birkaç kişi 
nezaret altında bulunmaktadır. 
Bunlardan birinin üzerinde be
yannameler çıkmış ve tevkif 
edilmiştir. -----

Buğday Yükseldi 
Bir haftanberi dllfen batday 

fiatlerl. değirmencilerin piyua
.dan an sabn almıya baflamalan 
&zerine bir miktar :r&kselmiştir. 
-

aelme oklatuna daa yum.pak. 
Ticaret Mlldiiriyeti esasen Lir 
h•denberi ba madclder _. .. 
rinde ta.hlrikat yapmaktac:hr. 

hariçten mal alacak müesseselerle 
tirketlcrln ne ~ibi tartlara tabi ol
data yazılıdır. 

Vapur lnh;sarı 
Tlrk Yapmculutunun bir eldea 

idanai hakkında lktıaat Vekaletini• 
hazarladıiJ proje Vekiller Heyetiu 
Yerilmek heredir. 

Etabli Rumlara Para 
Muhtelit Mübadele Komisyon• 

Mut içinde etabll Rumlara para 
teniabna bqhyacakbr. 

Paşabahçe HeyelAm 
Pqabahçe eiyar1nda heyellna 

marua bulunan evler baklanda tet
kikat 1apalmak~ .Heyclin tahUI 
(15tl .. tre m11i"abhu kadardır. 

lillet lektapJerinda Tatil 
Şehrimizdeki mWet mektepl .. 

rinde bagla denler tıtil edile
cektir. Yana imtihanlara .,..._. 
UU'&k bir h8fta zarfında h~ 
lecektiı; lmtilaulara s~ 
DUJanlar da girebilet.<Adi'. 

l Son Posta'nm Resimli Hikigesi: Pazar 
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Sözün Kısası 

lvf iitehossıslardan 
Bzkfrk 
Artık -

Meşhur Alman müverrih ve 
BibHyografi ( Emil Ludvig ) in 
İngiliz gazetelerinde çıkan bir 
nıakalesiuden bazı parçalar : 

"Bugün dünyanın çektiği 
ısbrapta.'l dolayı ne kapitalistleri, 
ne milliyetperverleri, ne Avrupa, 
Ameril'a veya Rusyayı nmahaze 
etmemeliyiz. 

Bugün bizim şahit olduğumuz 
fCY mütehassısların iflasından 
başka birşey değildir. 

Umumi ıstırabın sebebi şu· 
dur ki, bilhassa son on seneden
beri dünya, mütehassısların fikir, 
mütalea ve reyleri ile idare edil
miş ve memleketlerin idaresi on~ 
lann eliııe bırakılmıştır. 

Milletleri silihları terke razı 
etmek istediğimiz zaman, konfe
ransa amiralları ve jeneralları 
ı&ndeririz. Halbuki silibların hı· 
rakılmasına en sonra razı olacak 
olanlar amirallar ve j en crallardır. 

Dini bir inkılap yapmak iste· 
diğimiz zaman papazlar ve din 
•damlan toplanır, tetkikat ya· 
parlar. Halbuki dinde inkıliba 
yanaşm1yacak yegine insanlar 
onlardır. 

Darülfünunlan ıslah etmeyi 
düşündllğümUz zaman talebenin 
reyini almayız. Hayır... Derhal 
profesörleri içtimaa davet eder, 
et. ~arın fikirlerinden istifade et• 
meyi düşünürüz. 

Umumi harpten sonra siyase
tin başma da hodgam, mağrur, 

yare:ı.tıcı kabiliyetten mahrum 
mütehassıslar getirildiler. Ecnebi 
bir lisan bilmiyen ve harici siya· 
setten haberdar olmıyan siyasi 
Eır1<a umumi katipleri, nazır ol
aular ve beraberlerinde birçok 
hatalar getirdiler • 

Fakat son zamanda bankerler 
kadar rezil olan mütehassıslar 
yoldur. Bunlar Nevyork banka· 
tarında, lngiliz, Alman, Fransız 
hankalannm başında oturdular, 
biribirleriue telgraflar, kablolar 
çekerek raporlar verdiler. Birçok 

güzel daktilolar, son sistem oto
mobiller kullandılar, zengin otel· 
!erde yaşadılar. Yavaş yavaş bu
günkü asrın kıralları olduklanna 

halkı inandırdılar. Fakat bu adam
larm birşeyi noksandı: 

Yeni bayatı ve yeni hayatın 
yeni usullere ihtiyacı olduğunu 
anlamadılar. 

Bunların hiçbiri bidisab kav· 
nyanıadılar. Dünyayı bugünkü 
buhran ve felakete düşürdüler. 

Bir operatör, bir hastaya 
ameliyat yapmadan evvel ihtilata 
mini olacak tedbirleri almaz da 
ha tayı öldürürse, doktoru mah
kemeye verip mes'ul ederiz. 

O halde bugün dünyayı 
idare eden miitehassısları ve 
bilhassa maliyecileri de ayni ha· 
tadan dolayı anes'ul etmek lizım 
değil midir? Bunlar mes'uliyet his· 
sinden uzağı görüş kabiliyetin
den mahrum olduklarını göster
mişlerdir. 

Bu umumi iflas bize şu ka
naati vermiştir: 

İhtisas ve mütehassıs devri 
artık geçmiştir. 

Bir Otomobil Parçalandı 
Bu sabah Karaköyde 139 nu• 

mar tlı tramvay arabasile 2501 
numaralı otomobil çarpışm1şlar, 

otomobil kısmen parçalanmıştır. 
Bu sebepten münakalat yarım 
saatten fazla teahbura uğramıştır. 

Bu iki resim bize, iki ifratı gösterir. İsraf, ferdi ve içtimai sefaleti doğurabilir. Fakat tas<ırruf 
l d hay ti felce Uchatırlar. 114 1· 1.ı·ı tasarrufu edec~ğim diye paraya sarılıp sarfetmiyen er e, iktısadi ı!t". m 

tamahkarlık ve masraftan çekinmek şeklinde anlamamahdır. 

• 
TELGRAF HA E LER 

Çin Şehirlerinde S kaklar 
İnsan Cesetlerile Doludu 

Japonlar Muharebeden Vazgeçmiye~ 
• 

ceklerini Dünyaya ilin Ediyorlar 
Şanghay, 29 (A. A.) - Çin kuvvetleri, şehirde 

hakim olan gayri müsait şerait hasebile ve Japon 
tayyarelerinin havadan yaptıkları taarruzlar netice
sinde şehir sokaklarının sivil ahali cesetlerile dolu 
bulunması itibarile işgal etmekte oldukları Kiang 
V anı dün tamamen ve katiyen terk ve tahliye 
etmişlerdir. 

Japon hava taarruzları, şehrin sokaklarmda 
açıkta kalan cesetlerin defnini imkansız bir hale 
getirmektedir. 

Çinliler, şimdi Kiang Vanm garbındald yeni 
hatlarım ve Japonlar da dün sabah Çinlilerin ter· 
kettikleri hatları İşgal aylemişlerdir. 

Japon kuvvetleri Çinlileri yeni mevzilerinden 
çıkarmak için taarruz etmişse de bu taarruz dün 
öğleden sonra akim kalmıştır. 

Dün, Japon tayyareleri imtiyaz mıntakası hu
dutlarmın dışında kalan Hang Chow tayyare mey• 

Cacusluk Varıdatın 
Almanyada Çekoslovakyalı Tezyidi 

danını tekrar bombardıman etmişlerdir. Atılan 
bombalar, demiryolu mevkifini yıkmış ve yangın da 
mütebaki kısımlarını teınamen harap etmiştir. 

Mareşal Şank Kay Şekin hususi tayyare karar-
gahı da Japon tayyareleri tarafından tamamen 
harap edilmişse de Çinliler bundan evvel bütün 
tayyareleri kaldırmışlardı. 

Bu arada 1 1 inci Japon fırkasına mensup 1500 
asker, Janon torpito filusunun ateşinin himayesi 
albnda W ooşunga ihraç edilmiştir. Bunlar, yarın 
Kiyang Van daki Japon hatlarına gönderilecektir. 
Burada bir mütareke akdinin muhtemel olmadığı 
kanaati mevcuttur. 

Royter ajansımn muhabiri tarafından sorulan 
suallere cev:ıp veren Japon bahriye erkanı, 
İdzumanın bayrağım hAmil olan gemiyi 4 btiyük 
devletin Tokyoda yapbkları talebe rağmen kat'iy· 
yen uzaklaştırmak niyetinde olmadıklarım telmih 
edecek cevaplar vermişlerdir. 

1 
Muallimler 

Bir Casus Tutuldu Mümkündür 
Vekalet Mesken Bedeli 
Verilmesi için Uğraşıyor 

Münih, 28 - Çekoslovakya 
hesabına casusluk yapmakla it· 
ham edilen Münib yüksek mek· 
tebi talebesinden bir Çekoslovak 
tevkif edilmiştir, ismi (Kolarezya) 
dır. 'f evkifinin sebebi bırakmış 
olduğu bir çanta içinde Bavyera 
demiryollarmın bazı aksamına ait 
birtakım sarih planlar zuhur et
me5idir. 

Suriyede Orfi idare 
Şam, 28 (A.A) - Suriyede 

örfi idare ilin edilmiş ve mat· 
buat kanunu oeırolunmuştur. 

ispanyada Kar 
Roma 28 - Bu gece pek 

çok kar yağm1şbr. Birçok sene· 
lerdenberi böyle bir kar yağışı 
görülmemiştir. 

Ankara, 29 (H~us1)- Vekil· 
ler Heyeti dün ögleden sonra 
yedi saat stiren bir içtima aktet
miştir. içtimada maU meselelerin 
tetkil< edildiği haber alınm1Şbr. 

Verilen malumata göre yeni 
sene bütçesi için varidat kat'i 
olarak ( 150) milyon teshil edil
miştir. Bu varidata g6re müte .. 
vaziıı ve tasarruflu bir bntçe 
tanzimi lazım geldiği için ma.cıraf 
bütçesi de (150) milyon olacakbr. 

Tasarrufun ne şekilde yapıla· 
cağı henliz malum değildir. Fa
kat hükumet memur maaşlarını 
tam olarak vermek karanndadır. 
Fakat siyasi mabafile gare va
ridat bütçesinin 10 milyon 
lira kadar tezyidi mümkündür. 
Bunu için de muafiyetlerin ilgası, 
vergi tahsilitında daha munta
zam bir usul takibi ileri slirlllüyor. 

Ankara,29(Hususi)- ÔnümQ~ 
deki hazirandan itibaren mual
limlere mesken bedeli verilmesi 
maksadile Maarif V eklleti vill
yetler nezdinde esaslı teşebblis
lerde bulunmaktadır. Geçenlerde 
lstanbula giden Vekil Bey bu 
husus hakkında muallimleri tat· 
miıı edecek sözler söylemiştir. 
Haziranda tekaüdiye kesildiği 
takdirde muallim maaşlarında , 
hasıl olacak bir miktar azalmayı 
mesken bedeli telifi edecektir. 

Bir Hava Faciası 
Roma 28 - Gastiglione del 

Lago tayyare karargAbma men· 
sup bir avcı tayyaresi düşmüş 
ve pilotu olan mi.Uazim telef 
olmuştur. 

İSTER İNA ·N, İSTER İNANMA! 
Son Po6taya ynllıyor: 
Urlada bir belediye vardır. Zaruri g1tfa madde· 

lerine narh koydu. Et bulunmaz oldu. Lahna 

dükkanlardan kalktı. 
Urlada ekmek, İımire oaıaran kırlc parn fazla

du. Bu defa İzmir beled.ye&İ tahniye ücretlerin· 

den iki kuruş tenzilat yaptı. Ekmek fiatini de 
yirmi para indirdi. 

Udada ise ekmek yirmi para zam gördü. 

Urla belediyesinin bu hareketi bittabi varidat
sız!1i~tan ileri gelitor. Fakat bu .şerait içinde l>in 
heş yüz İiı aya ıısri bir heJa yaptırıyor. 

iSTER iNAN. iSTER 1 NA 1V lvf A ! 

Kü/iir 
Ve 
Hiciv 

"---------- P. <;.-

Vala Nurettin yine benim için 
bir şeyler yazmış. Küfür edi
yormuşu ın ve becerer.ıiyormuşum. 
KiifürJerim şunlarmış: 11 Dolma 
kaleminden mürekkep halinde 
akan sulu beyin... Zavallı nane
molla tutuşan etekleı-ini söndür
mek için beyninin içindeki dört 
kırba suyu döküyor ... Çingene kır
ması Karagöz dilile soğuk soğuk 
bir sürü Kıpti argosu tabirleri 
sıralıyor ... ,. Vesaire. Bu sütunda 
evvelce okunmuş olan yazılarımı 

ayne(J tekrara lüzum yok. Bir 
fikir vermek için, bu Vala Nu
rettinin tahrik ederek ve ötesini 
berisini kırparak iktibas ettiği 
ciimle!erimi aldım. 

Garp edebiyatına biraz vakıf 
olanlar bilirlerki "Emil Zola,, dan 
"Leon Dandet,, e kadar hiciv ve 
tenkit vadisinde yazı yazan bü-
tün muharrirler bundan çok 
daha sert ve acı tabirler 
kullanmışlardır. bol bol misal 
getirebilirim. Hususile, ben, 
mesela, "Çingene kuması Kara· 
göz dili", yahut "Kıpti argosu" 
derken bir hakikab aynen söylii· 
yorum, hiç bir mecaz veya istiare 
yapmıyorum. Çünki: w vay vay 
da vay vay,,, "breb breb breh,,, 
"vay canına,, , "yuu .. ,, gibi ta
birlerle yazılan yazılar halk 
dilinin değil, mUstahase olmuş 
bir tulumbacı tabirleridir ve bu, 
Kıpti argosudur. Bunu pek 
kolay ispat edebilirim. Fakat 
bütün karilerimin bildikleri bir-

. şeyi, sırf bu Vala Nurettine 
ders vermek için tekrar etmek 
istemedim. icap ederse bunu da 
yapanm. 

Nanemolla ve düttürüleylA 
tabirlerine gelince, yalnız kıpti 
argoslle değil, hazan da yılışık 
mahalle kansı ağzile en ağır 
mevzulardan, mesel! klasik mus~ 
kiden bahse kalkan bu zavallının 
yazıdaki tipini tayin ettim. Nite-
kim bir şeyh oğluna şeyh oğlu 
demek ve onun p6stekl üstünde 
büyüdüğünü söylemekte yine bir 
hakikat ifade etmektir. 

Manevi yüzlerinin çirkinlikle
rine değil, bunu tespit eden fo
toğraf makinesine kızan bu Vill 
Nurettinler, benden hiçbir retut 
beklemesinler. 

iki Erkek 
• 

Ve iki Kadın 
Arasında 

Kasımpaşada · oturan Mürteza 
isminde birisi, kendisini mahke
meye veren Emine hanımın man
galına bir fişek atmtf, fakat 
fişek patlamamışbr. 

Yine Kasımpaşada Osman 
isminde birisi dostu Kalyopiyi 
boynundan yaralamışbr. 

Yumurta 
Fransa Bizden Bu Sene 

Çok Mal Alacak 
Harici Ticaret Ofisi lktasat 

Vekaleti nezdinde Teşebbüslerde 
bulunarak F ransaz hüküm etinin 
yeni sene tahdit listesine çok 
miktarda Türk yumurtası koy
masının teminini istemişti. AJıoan 
haberlere göre F ransanm ye?i 

1 sene tahdit listesine koy.acagt 
Tiirk yumurtasmın miktan facır· 
lerimizl meDllWD .Jecıek şeldlda 
olacaktır. 



.t Sayfa 

• 
lktısat Sütunu 

Yug·oslavganın 

Mali Ve İktısadi 
Vaziyeti 

Geçen hafta Yunanistaom 
mali ve iktısadi vaziyetinden bah
ıetmiştik. Komşu balkan devlet
lerinin ikbıadi ve mali vaziyetle
ri bizi iki noktadan alakadar 
eder. Biri, istibsalatunız biribiri
ne benzer ve alıcılanmız birdir, 
ve mahsulibmızm bir kısım müş
terileri de onlardır. Saniyen on
Jann malf ve iktısadi vaziyetini 
bilmek, kendi mali ve iktısadi 
vaziyetimizi daha iyi anlamıya 
hizmet edebilir. 

Yugoslavya. ikbsadi buhran
dan kıvranan Merkzf Avrupaya 
komşu olduğu ve ıon senelerde 
aanayie fazla ehemmiyet vermiye 
başladığı için. diğer Balkan mem
leketlerine nispetle, buhrandan 
daha ziyade müteessir olmuştur. 
Son aylar zarfında da bu buhran 
gündengüne şiddet kesbetmiı ve 
hakiketen korkunç bir ıekil al· 
mıştır. 

Yugoslavyanın ihracatı 1930 
ıenesinin birinci 11 ayı için alt
auı milyon dinar, 1031 senesi 
Uk 11 ayanda ayrıca 4 milyar 
dinar azalmış, yani ihracat yüzde 
28 niabetinde tenakus etmiştir. 
Ayni müddet zarfında ithalib 
yüzde 30 nisbetinde düşmüştür. 
Hnkdmet ithalatı tahit etmiş olma .. 
11na rağmen bugUn ihracat tica
retinin açığı 83 milyar dinard tr. 
.&evlet varidab da müthiş bir te
nezzül göstermektedir. tlükümet 
bütçesini 6 milyar dinar üzerin
den yaptığı halde ancak 4 milyar 
dinar varidat temin edebilmiştir. 

Eylüidenberi Yugoılavya ban- · 
kalannın mühim bir kısmı kapı
lannı kapamaya mecbur olmuş
lardar. Hlikfımet feliketin aira· 
7etine mani olmak için zecrt 
tedbirler almıya mecbur kahmşhr. 
Buglln bankalardan bOyiik para 
~kmek mllmkfin değildir. 

Sınai Ye ticari sahada buh
ran daha u değildir. Son bir iki 
ay zarfında iflislann azameti 
hakkında bir fikir vermek flzcre 
fU rakama nazan dikkatinizi 
~elbederiz : 

1930 -lflia 575 
Tedi1•den l•harı acsederı 734 
K.Pıurclato alıltedenl.-r 156 

1468 

1931 -475 
1190 
415 -2380 

Bir senedenberi Yuguslavya
da memur maaşları ve amele 
yevmiyeleri yilzde kırk nispetinde 
tenezzül etmiştir. Memurların ade
di yüzde yedi nisbetinde azaltıl
mıştır. 

Yugoslavyada işsizlerin adedi 
de glinden gilne çogabyor. Son 
aylar içinde işsizlerin miktarı 
400 bin olarak tespit edilmiştir. 

Yuguslavyanm zırai vaziyeti de 
malt ve ticari vaziyetinden farklı 
değildir. Geçen sene hükumet 
buğdayı inhisar albna aldı. 

Mevcut buğdayın mühim bir 
kısmını Fransaya satacak. muka· 
bilinde para istikraz edecekti. 
Fransa para verdi. fakat buğdayı 
kısmen aldı. Mütebakisi küküme
tin elinde kaldı. Hükümet köylii
JC borcunu «Sdeyemedi. 

( Zagreb ) de çıkan Novosti 
gazetesi Yuğoslavyanıo iktısadi 
vaziyeti hakkında şu ıözJeri söy· 
lemektedir : 

"Memlekette öyle bir buhran 
vardır ki. umumi dünya buhra
nından lemamen ayrı bir mahi
yeti haizdir. Bu buhran, daha 
cihan buhranmın memleketteki 
akisleri hisse4ilmeden. başlamış 
bulunuyordu. lptidai maddelerde 
ımai nıamulatta, gıda maddele
rinde, her şeyde bir bolluk var. 
Buna rağmen fiatlar inınedi. 
H aynt ucuzlamadı. Bunda11 dola
yı her tarafta maddi ve manevi 
se.fo'e ! arttı. Her şey var , fakat 
a!.:ı 1 ı.·c .ela bıl en \'Ok... 1'- JI.. 

SON POSTA 

Çok Garip Bir Karar! 
Bir Fen Heyeti Zonguldağın Yer 

Değiştirmesini Münasip Görmüş 
Zonguldak (Hu

susi) - Bu sene 
ıehrimizdc kış 
çok şiddetli Ye 
devamla oluyor. 
Günlerden beri 
her taraf kar 
yığınlan albna 
gömüldü. Hava
ların düzelmesi· 
ni, ılık bahar 
gönlerinin gel
mesini sabırsız

lıkla bekliyol'\1%. 

Şehrimizde hal
kın dörtte üçü 

·:;. 

amelelikle geçi- Kar gıtınları alında zonguldak 
nir. Küçük bir 
kısmını memur ve ecnebiler tef· 1 kattaki müşkülAt, bu tetbirlerin 
kil eder. Ekseriyeti teşkil eden şiddetini ve faydasrm azaltmak· 
amele sınıfının gündelik kazancı .. tadır. Çiinkli azlığı teşkil eden 
vasati olarak yüz kuruşu biraz zengin tabaka fazla istihlikta bu-
geçmektedir. Fakat bu kazanca lunduğu için esnaf fiatlan indir-
karşı hayat çok pahalıdır. miye lüzum görmüyor. Belediye. 

Etin okkası 80 kuruştan aşa- vaziyeti bu noktadan muhakeme 
ğı düşmüyor. Adi mağşuş yağlar edecek olursa mficadelesinde da-
200, beyaz peynir 150 kuruştur. ha iyi muvaffak olur. 
Sebze fiatleri İstanbul piyasasile Diğer işlere gelince ; belediye 
kıyas kabul etmiyecek kadar şehrin temizliğine elinden geldi,;?i 
pahalıdır. Mesken ücretleri ise kadar dikkat ediyor. Fakat kö-

ateş pahasıdır. Gerçi Zonguldak mür vagonlarmın şehir yollarında 
belediyesi ihtikAra karşı çok sıkı yapbğı pislikle pek kolay başa· 
tedbirler almıştır. Fakat tatbi- rılanuyor. Şimendiferin geçtiği 

yol tıpla bir ha· 
taklık halindedir. 
Halk demiryolu
nun başka tarafa 
nakli için hnku
mete müracaat 
etmi1, fakat bura
daki fen. heyeti 
yolun olduğu yer
de kalmasın1, 
bilakis şehrin 
geri alınmasım, 
demiryolu civa· 
rmdaki evlerin 
kaldırılmasını ile
ri silrmüştür. Fa
kat İkbsat Ve-
kaleti bu karan 

·ı kabul etmediği için yakında de
miryolunun başka tarafa kaldın!· 
masına başlanacakbr. Bu suretle 
şehrin güzelliği ve temizliği 
mümkün olacakhr. 

Burada iki sene evvel yeni 
bir hükumet konağı yapılmaya 
başlanılmıştı. Fakat bina yanya 
geldiği zaman vali değişmiş. bu 
sebeple inşaat yüzüstü kalmıştır. 
Şimdi yağmurların atesirile bu 
güzel bina harap olmakta ve 

tabii sarfedilen binlerce lira da 
erimektedir. 

Ôr. 
~~~~-,;;;~~~~ ~~· 

İki Sevkili Balıkesirde Elizizde 
Hala Yaş Üzüm 

Satılıyor 
Elaziz, (Hususi) - Burada 

gayet iyi bir Adet vardır. Yazın 
bol olan üzümler, büyük salkım· 
lar halinde evlerde bıfzolun
maktadır. 

Kış geldiği zaman bu üzüm
ler piyasaya çıkarılmakta ve çok 
rağbate mazhar olmaktadır. 0-
zllmler biraz buruşmakta iselerde 
lezzet ve rayihalanna zerre ka
dar halel gelmemektedir. Burada 
senenin on ayında yaş uzum 
yeme1' mümkündür. Şubatta 
üzüm! hayret deği mi? 

'f- Şehrimizdeki erkek şehir 
yab mektebine gayet iyi ve da
yanıklı kumaştan mamiıl elbiseler 

tevzi edilmiş ve yetimlerimiz sevin· 
diiirmiştir. 

MUSA 

Lüldmrgazda 
Kışın Şiddetinden Halk 

Endişe Ediyor 
Lüleburgaz. ( Hususi ) - Se

nelerdenberi emsali görülmemiş 
kar devam etmektedir. Kar, ıe
hir dahilinde elli santimi bulmuş-

. tur. Köy ollarmın kapanması yü
znnden odun ve kömür buhranı 
yüzünden odun ve kömür buh
rana baş göstermiştir. Halk bu 
hususta endişe etmektedir. 

Ş. N. 

Kuraklık Tehlikesi Kalma~ı 
Mersin 22 - Çukur O\' •ya 

mebzuJ yağmurlar yağdı~ . ı<lan 
kuraklık tehlikesi kalmamı~ tır. 
Yağmurlar üzerine pamuk ıer'l
yalma başlanacaktır. 

Flele Verip 
Kaçmışlar Bir Kadını Dayak 

Atarak Öldürdüler 
Adana (Hususi) - Bu civar

da Tuzla nahiyesinin Meletmez 
köyünde garip bir hadise olmuf
tur. 

Bu köyde Kara Ali oğlu Ah
met isminde birisi, oturduğu ça· 
dırın 7 silahlı tarafından basıla
rak 200 lirasının çalındığını ve 
başka birisine nişanlı olan kızı~ 
nın da bu silahlıların elebaşısı 
tarafından kaçınlığım söylemiş
tir. Fakat tahkikat neticesinde 
hadisenin bambaşka olduğu an· 
laşılmıştır. 

Jandarmanın tahkikatına göre 
kaçmldığı söylenen Rabia ismin
deki kız Abmedin 6vey kızıdır 
ve zorla sevmediği bir adama 
niş-anlanmıştır. Fakat kız İbrahimi 
sevmektedir. Nihayet iki sevgili 
geçen gün söz birliğ edip bera• 
berce kaçmışlardır. lbrahim şimdi 
sevgilisile birlikte buraya gelmiş 
ve kendisine çobanlık ettiği Ali 
Ağa isminde birisinin evine yer
leşmiştir. 

Burası · Gibi .. 
lzmirde De Pazar Yerleri 

Kuruluyor 
lzmir, (Hususi) - Şehrimizde 

hayat ucuzluğunun temini maksa
dile bazı tedbirler düşftnülmüştllr. 
Bu tedbirler neticesi olarak, Is-
tan bulda yapıldığl gibi tehrin 
muhtelif semtlerinde de muayyen 
günlerde pazarlar kurulmaktadır. 
Bu pazarlara civar olan köyler
den yağ, yumurta, sebze. meyva 
ve saire getirilmekte, halka ucuz 
olarak •atılmaktadır. 

Balı kesirde Topal Emin ve 
boyacı Mehmet isminde iki kiıi 
birlik olup Ülfet isminde bir ka
dmı bayıltmcıya kadar dövmüşler 
sonra bir mezarhğın kenarına 
bırakarak kaçmışlardır. Kadın 
neden e.onra görülmüş ve hasta
neye kaldırılmıştır. F aknt ye
diği dayak çok müthiş olduğu 
için kadıncağız ölmüş ve dayağl 
atanlar yakalanmışlardır. 

Trabzon Umumi Meclisi 
Trabzon 27 - Umumi meclis 

400 kilsur bin liralık bütçeyi tas
dik ederek dağılmışbr. Bu sene 
yol bedeli beş liradan alb liraya 
çıkarılmıştır. 

İz-m-i-rd-e 

Halkın Şikayet Ve Arzuları 
Haklı Görüldü 

lzmir, ( Hususi ) - Belediye 
Reisi Behçet Salih Beyin, vari-
dab artbrmak maksadile esnafa 
yeni bir belediye vergisi tarbetti-
ğini bildirmiştim. Bu hususta 
alikadar esnaf tikAyet etmiştir . 
Esnaf vergi tevziatının yanlıt 
yap•ldığını, fazla vergi alınmak 
istendiğini söy)emektedir. Esnafın 
bu ıikAyet ve talebi Şehir Mec
lisinde tetkik edilmiş ve bakb 
görillmüttür. Yeni vergi tarife
ıinde esaslı tekilde tadilli yapı
lacakbr. 

Bir Ayda 1375 Olum 
Adanada geçen klnunuAnt 

a)'I zarfında Grip vcsair hasta
bklardaD 375 kiti vefat etmiatir. 

Şubat 29 

( Gençler İçin J 
Tecrübeden 
Çıkan Fikirlerin 
Kıymeti Vardır 

Bir adamın fikri, o fikrin 
kendi tecrübelerinden ve hususi 
tetkiklerinden aldığı kuvveti 
kıymet kespeder. Lalettayin ulu
orta söylenmiş sözün manasl 
yoktur. 

Mesela karilerden birçoğu, 
bir gazetenin başına geçirilse, 
şimdiki gazetelerden daha iyi 
gazete yapabileceğine kanidir. 
Halbuki bir gazeteyi çıkarmak 
için lizım olan şartların hiçbiri 
onda mavcut değildir. Böyle 
olunca da o gibilerin fikirleine 
kıymet verilmez. 

Bir devlet adamının, devlet 
meselelerine ait söz ve fikirleri· 
ne ehemmiyet veririz, çünki tec
rübeye istinat ettiğine kaniiz. 

Bir tüccarın ticaret hakkmda· 
ki miitalealannı alAka ile dinle
riz. Çünki bu mUtaleaJan tecrl\· 
belerine istinat ettirdiğine eminiz.. 

Bir filbzofun felsefi fikirlerini 
dikkatle ve inanarak okuruz, 
çiloki o adamın bayatın1 felsefe
ye verdiğini biliriz. 

lmanlarm ehemmiyet verdiği 
fikirler, tetkik ve tecrübeye isti· 
nat edenlerdir. 

Herangi bir mesele hakkmd~ 
bir anket yapmak, fikir ve mü• 
talea toplamak istediğimiz zaman 
o meselede şöhret kazanmış, 

mevki yapmış kimseye müracaat 
ederiz. Çünki onların bu mesele 
üzerinde bizden daha çok dü
şündüklerine, daha ziyade tecrü
be sahibi olduklarına inanırız. 

Herkesin berşey hakkında 
bir fikir ve kanaab vardır. Mese· 

li bir edibin de siyaset hakkında 
kendine mahsus fikri mevcuttur. 

Fakat bizi alakadar eden fikiF, 
o fikir sahibinin kendi mesleği 

hakkındaki mütalealandır. Diğer 
hususlardaki mütalealarma kıy· 
met Termeyiz. 

Bütnn bu mUlAhazalardan çı
kacak netice şudur: 

Herşeyle alakadar olunuz, fa
kat bir meslekte ısrar ediniz ve 
bir nokta üzerinde ihtisas kespet· 
miye çalışınız. Ancak o vakit 
fikirlerinize kıymet verilir. Y oks& 
lalettayin bir adam olmaktan kur
tulamazsınız 

~ 

Salihlide Halk Evi 
Salihli ( Hususi) - Kascıba

miZda bir halk evi açılması için 
tefebbftsata girişilmiştir. 

Köylerin idaresi 
Kastamonuda vilayet konafl"ın

da ( k6y işleri bürosu ) isminde 
bir daire teşkil edilecektir. Bu 
yeni büro müstakillen vilayet da
hilindeki köylerin idaresi!<> meş

gul olacaktır. 
Yeni büro hazirandan itiba ren 

faaliyete geçecektir. 

Ceza Muhakemelerı 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu laymettar eserin ilnnci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birı ıci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucut· 
dur. Eser ince kağıda basıld ı
j'ından hacmi de küçülmüştiir. 

Fıati ( 200 ) kuruştur. 
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Hıtler 

İktidar l'v!evkiine 
Gelirse 

&mıl~~~--:s!llC!--~~--i?mnllmla--lmlllmıml~mm:!~m&llllD.-ııt'i/.Niçin 
A m yada M ·· cadele Kızışıyor. Evlenmediğimi 

Milano 28 - Hitler Riyaseti 
cümhur intihabı l• kkında, Popolo 
Dita!ı gazetesi muhabirine de
miştir ki: 

Bı·ra Grevı· Umumı·leştı• Soranlara 
Yüksek tahsil görmüş ktzta-

.. ' '- ramızın çoğu evlenmekte müşki-

-"Bu intihabın tarihi kıymeti 
vardır. Nazis (Müfrit Milliyetper
verler ) son fertlerine kadar müca
dele edecekler, ilk devrede mu-
vaffak olacaklardır. İktidar mev· 
kiine gelecek olursam, milli bir 
siyaset takip edeceğim. Ben hü
cum etmek değil kendimi rnüda
faa etmek istiyorum. Silahların· 
dan tecrit edilen Almanyamn 
yeni bir harp istediği doğru de
ğildir. Fakat Almanya her türlü 
vesaitle kendini müdafaaya ama
dedir. 

Bertin, 28 - NazisJerin bir 
içtimamda bulunan Hitler, 13 
mart intihap tarihinin, Alman 
amelesine mesut bir istikbal va
d edeceğini, Nazis namzetlerini, 
alçakça kendi namzedi gibi gös
teren bir fırkanın bu tarihte 
inhidamın::ı şahit olacaklarını söy
lemi tir. Hitler yakın bir atide 
yıkılacak olan fırka ricalile "he
sap görmen saatinin yakınlaştı
ğmı da ilave etmektedir. 

Angrif gazetesi, (Hücum de
mektir} Hindeııi,urgun "fırkasız
lar,, namzedi olduğunu tezvir 
maksadile yazd:ğından 6 gün 
müddetle tatil edilmiştir. Düş
manlsırma karşı vatan haini sıfab 
kullanan makaleleri ve bu kabil 
içtimaları polis müdürü menet
miştir. 

Almanya da 
Bira Grevi 
Umumileşti 

Bcrlin, 28 - Bira vergisini 
tezyit eden hükümet, karşılaştığı 
itirazlar karşısında bu vergiyi 
ilkbaharda indirmeyi düşünüyor
du. Bu yüzden çık n bira grevi, 
umumi bir ıekil almış, bntün 
lokantacılar ve kahveciler elle· 
rindeki mevcudu bitirmişlerdir. 
Hükümet, müfritleı· tarafından 
tertip edilen bu hareket karşı~ 
sanda teslimiyet göstermiyecektir. 
Hükfi et, yakında tenzilat yapa
cağım, grev devam ettiği takdir
de bu tenzilab da yapmıyacağını 
ihsas etmiştir. 
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Hiııdistandan 
Altın 
Nakliyatı 

Bombay 28 - Nakrumdo va
puru 12.697.000 altın ıubyeyi 
hamil olarak buradan ayrılmıştır. 
Bu altınların 11. 7 43.000 ni İngil
tereye, 954.000 dü Amsterdama 
aittir. 
• 

ispanyada 
Fırka Faaliyeti 

Barselon 28 - Cemiyeti Ak
vamdaki mesaisinden dolayı Ra
dikal partisi reisi, M. Lerriye 
dostlan tarafından bir teşekkür 
ziyafeti verilmiQlir. Ziyafette kıra
liyet taraftarları, Liberaller de bu
lunmuştur. Mumaileyh çok nl· 
kışlanan bir nutuk söylemiştir. 
Bu esnada beyanname tevzi eden 
iki anarşist polis memuruna nteş 

etmişler ve yakalanmışlardır. 

Önüne Geçilen 
Bir Facia 
Teşebbüsü 

Budapeşte, 28 - Sergede 
ruhani dairesi reis erinden birisi 
kiliseye girdiği zam~m bir kadı

nın dua etmekte olduğunu, ki
lisedeki bütün mumları yakarak 
çocuklarım kurban etmiye hazır
lanmakta olduğunu görmiiştür, 

ruhanı reis, kadının ha vahşiyane 
hareketine mani olmuştur. 

Arjantinde Talebe TahrikAtı 
Boynes Ayres 28 - Tıp Fa

kültesi Reis muavininin evi bir 
bomba ile tahrip edilmiştir. Sui
kast talebe tahrikatına atfolun
maktadır. 

Maltada ltalyan Lisani 
Roma 28 - Mnlta avukat

ları, mahkemelerde ve tedrisatta 
balyan lisanına aşağı bir ehem
miyet verilmesini protesto ede
ceklerdir. 

Bahk Aglarmda Çıkan 
Asarıatika 

Roma 28 - Bahkçıların ağ· 
larında, Roma devrine ait 3 
testi bulunmuştur. 

Ameril<ada Kredilerin Tevsii 
Vaşington, 28 - M. Hover 

kredilerin tevsiine dair olan ka· 
nunu imzalamışbr. 

~-~~~~~Biji9!'"7~;:-I! lat çekiyorlar. Kızlan bekar 
görmiye alışmamış olan muhit 
onlara mütemadiyen evlenme lil
zumunu telkin eder. Onlar 
bu telkinlere mukavemet ederek 
bekir kalmayı tercih ederler. 

Geçen gün bir mecliste be-
. kir kalmaya karar vermiş kızlar-

~!I~~~~~~ dan birile konuşuyorduk. EvvelA 

Hindistanda silib11z itaatıizlik haraketi devam ediyor. Bombayda, Yine bu 
yüzden mfuıaden1elcr olmu,tur. Sahne, müsademe kurbanlarını derhal teda•i 
etmek için ıokaklarda tesis edtlmi~ ıeyyar ted.'!viharıelerden birini J!8sleriyor. 

Silahlar 
Meselesinde 
Müsavat 

Berlin, 28 - Tahdidi Teslihat 
Konferansı hakkında Cenevrede 
ileri sürülmüş ola::ı muhtelif tek
liflerden bah eden merkez fırka
sının mürevviçi efkin olan Ger
manis gazetesi - ki ekseriya hü
kiiınet mehafilinin efkarına tercü
man olmaktadır - Büyük harbi 
kaybetmiş olan deY-letlerin kon
feranstan teslihat sahasında bey
nelmilel müvazenct tesis edilme· 
sini beklemekte olduklarım ve 
Versay muahedesinin imzasından 
(13) sene sonra Cemiyeti Ak 
vam azası olan devletler 
arasında müsavatsızl k yapılması
m hakaretamiz te!Akki cd~cekle
rini yazmaktadır. 

T narruzi teslibabn ilga veya 
tahdidinden bahseden bu gazete 
bu meselenin teslihabn keyfiyet 
itibarile tahdidi meselesine sıkı 
bir surette bağlı olduğunu ve bu 
son meselenin halli hususunun 
bütün Devletlerin müsavatı pren
sipini tanımaktan ibar t bulundu
ğunu yazmaktadır. 

ispanyaya Bir Rus Ticaret 
Heyeti Gidecek 

Moskova, 28 - Ticareti Ha
riciye Halk Komiserliği, fspanyol 
mehafilioden İspanyaya bir Tica
ret Heyeti gönderilmesi hakkında 
bir mektup almıştır. 

Paristeki 
Banka 
Mtuaarrızları 

Paris, ?.6 -Silahla Baruk Ban-
kasına taarruz etmiş olan adamlann 

giydikleri arkclarındaki elbise 
Gobe!ins malıallesinde hulun· 
mu~tur. 

Mutaarrızlarm çaldıkları para 
ile elbise bulunan yerde yeııi el
bise ve valiz satın almış olduk
lan sabit olmuştur. 

Dükkancıların verdikleri alA
mcUer ea}'esinde ecı ehi ve ağle
bi ihtimal Macar olan haydutla
r n eşkfıli hakkında sarih malfı.. 
mat elde edilmiştir. 

Bunlann kıyafet ekilleri hu
dutlara bildirihnişdr. Fakat ken
dilerine gizlice verilen malumat 
üzerine haydutlarm polisi şaşırt-
mak için çehre ve kıyafetlerini 
tebdH emekrinden endişe edil
mektedir. 

Brezilyada Gazete Grevi Bitti 
Rio de Janeiro, 28 - Gazete 

amelesinin grevi, hitam bulm~ 
tur. Gazeteler, } atın intişar ede
cekt;r. 

Alman Kadınları H~ndenbutg 
Lehin do 

Berlin, 28 ( A.A. )- Son za
man rda teşekkül etmiş olan 
Almnıı kadınları komitesi, Hin
denbourg'un y~iden rchicumhur
luğaura intihabı lehinde bir be
yanname neşretmiştir. 

mevzua latife olarak girildi. Sonra 
iş ciddiyete bindi ve genç kız bizt 
vaziyetini izaha mecbur oldu. 

- Efendim, dedi, herkesten 
ynj ihtarı işliyorum. "Evlen,, 

diyorlar. Memleketimizde bir kız 
için bekar yaşamak imkanı yok
tur. Ba ım yükseklerde hıtma. 
Hakikatle karşı karşıya gel ve 
k,.ndine bir eş bul". Seneler
denberi bu nasihati dinliye din
liye bıkbm. Bunlann çoğuna 
cevap vermiye bile tenezzül et
medim. Çünki çoğu beni anla
yacak halde değitlerdi. Fakat 
müsaade edin de size anlatayım. 

" Geliniz beraberce evlenile
bilecek bir erkek araşbralım. 
Evvela Türküm, Türk çocuğilo 
evlenmiye mecburum. Kabul. Sa
niyen: Az çok okumuş bir kızım. 
Tahsilce benden geri ohm
yan bir ea kekle evlenmeliyim. 
Bu da ancak hayabm kurmuş 
serbest bir eslek sahibi, bir 
avukat, bir muallim, bir gazeteci, 
bir memur, bir doktor olabilir. 
Bu meslek sahipleri:ıi sıra ile 
gözden geçirelim. Gazeteci cdıp 
ve san'atkarlar iyi koca, iyi ev 
erkeği olmazlar. Bunlarla mesut 
bir yuva kurulsmaz. Gönül eğlen• 
dirmek içi.o iyidirler amma, i~tc 
o kadar. Oyle ise geçelim. 

"Doktorun mesleği ikıtzası 
kendine mahsus bir haynb var. 
Siz ona sahip değilsiniz. Mesleği 
icabı güzel k dına da gider, 
fena kadına da. Y"me mesleği 
icabı, gece geç t gelebilir, hiç 
te gelmiyebHir. Ben kıskanç bir 
ızım, bu hayata tahammül ede

mem. Öyle ise bunu da geçelim. 
"A vukatlan sevmiyorum.. Ka

nun maddeleri içine gömfilüp 
kalan bu adamlar, ban küflil 
maıiyi hatulabrlar. 

"Mu ilimin ken Uni geçindirmiyt 
parası yok ki. evini bakabilsin. 

"0 halde evlenme ihtimalim 
binde bire indi demektir. liun
lar haricinde koca olacak, arka
daş olacak erkek yok mu? Var 
amma, onları da ben arnyıp bul
malıyım. Buna da bu memleket 
müsaade etmiyor. 

Anladınız mı şimdi niçi ew
lenmiyor? 

Hanım kızımın sadece sözlerini 
nakille iktifa ediyorum. Y ann da 
ona verdiğim cevabı yazacağım. 

HANIMTEVZE 
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Kendimi biraktmı. Fazla olarak 1 Anlayışlı bir adam gibi ha-
Yerde bulup ta lıemen ağzıma reket etmi.ı olmak için çukur eve 
attığım ve kemirdiğim !<:ararmış gitmeli, yatmalı idim. O anda rlh· 
bir pôrfakal kabuğu parçaSl ba- nim açıktı Ölecektim; son ba· 
na bu!nntı vermiiit1. Hasta idim.. bardayız, ve herşey uykuda. Her 
Bileklerimin damarları kabarmıştı çareye ba7 vurmuştum. tanıdığım, 
ve maviydi. bildiğim her menbaa uğramış-

Hem doğrusunu söylemek il- tıın. Hissen bu fikri okşu-
tııngclirse ben neden bu kadar yordum.Ve her hnnği bir selamet 
"~kıt kaybetmiştim? Havatımı ümidi geldiği va1 ıt ondan yüz 
bırkaç saat uzatacak olan bir çeviriyor: Delisin. divorduru. sen 
kuron için oraya buraya neden şimdiden ölmiye başladın! Birkaç 
k~nı~.tum? nihayet önüne geçil- mektup yazmak. herşeyi yoluna 
~. "· m-m run olmayan şeyin bir koymak ve hazır olmak lazımdı. 
gut' evvel veya sonra olması ara- İyice }',kaııac'"k .,. güzelce yata-
110< m ne fark vard:r? ğımı yapacaktım; ba§tını birkaç 

beyaz kAğıt yaprağının üstüne 
koyacaktım... Bana en temiz lca· 
lan şey ••• Yeşil battaniye ••. 

Yeşil battaniye! Birdenbire 
tamanıile uyandım, kan b~ ma 
çıktı ve kuvvetli bir kalp ~ar
pintısı duydum. Sıradan kalktım 
ve yiirümeye başladım, yeniden 
hayat bütün varlığımda harekete 
ieliyordu ve üstiiste şu neticesiz 
sözleri tekrar ediyordumı Yeşil 
battaniye! Yeşil battauiyel Birşey 
yakalıyacakmışım gibi gittikçe 
hızlı yürüdüm ve kısa bir zaman 
sonra kendimi evimde, tenekeci 
ateJ1esinde buldum. 

Biran durnıadan ve kararım 
gevşemeden doğru yatağıma git
tim ve Hans Pavli'nin battan:.,e
sioi. n.atlamaya ba~lndım.Bu mesut 
ilhamım da beni kurtarmazsa hay· 

ret içinde k hrdım. f çiıude budala- l 
ca vehimler uyanıyordu, fakat on
ları yeniyordum. Bütün bunlara 
elveda dedim. Ben bir aziz, fazi
letkir bir abnJak değildim, aklım 
ba~ımda idi ... 

Battaniyeyi koltuğumun altı

aldım ve Stener caddesinde 5 
numaraya gittim. 

Kapıyı vurdum ve ilk defa 
olar k tanımadığım biiyük salona 
girdim. Kapının çıngırağı, inti
zamsız darbelerle, başımda çın

ladı. Bitişik odadan ağzı yemek 
dolu bir adam, çiğniye çiğniye 
geldi ve tezgahın önündo durdu. 

liik değil mi? 
Evet. 

- Olmaz. yapamam. 
- Elbette olmaz, yapamazsı· 

nız. Şaka ediyorum. Fakat çok
tandır kullanmadığım bir batta
niye var ki alabilirsiniz. 

- Maalesef bende bir yığın 
battaniye var, ce\ ahını verdi ve 
ben battaniyeyi rı.çınca buna bir 
göz attı ve bağırdı : 

- Hayır, mazur gö unüz, b.ı 
da işime yaramaz. 

- Ben size. battani en'o en 
fena tarafını gö terdim dedim; 
öteki tarafı daha iyidir. 

- Oh, ehemmi}•eti ol<, iste-
mem. Hem siz bunun için hiçbır - Oh, dedim, gözlüğüme 

mukabil bana yarım kuron ödünç 
verir misiniz? Birkaç ~ün lillonra 
mutlaka iade ederim. 

:- Ha? Fakat bu çelik &b- 1 

yerde on ör bulaına7.sın 7. 

- Hayır, dedim, bunun kıy
meti olmadıia belli ; fak t.. 

~Arkam Ar 1 



pazar Ola Hasan Bey 

lspanyol Türküsü 
"Padokale,, boğazı, 
Bahrisefidin ağzı 1 

lapanyollar burada 
Banyo yaparlar bazı! ... 

* 
lspanyo) kızı aman, 
Bize attırdın duman! 
Dilde Uirkii elde tef : 

Senin raksın pek yaman !.. 

* 
Bak, una geldi sıra, 
Primo da Rivera ! 
Dinle ; Hasan Bey diyor 

Htirmetle : " Bonasera !.. ,. 

P. H. 

Çarpan Kalp 
Şiikriiye Hanım kocaıına kar

• booanma daYuı açtı. 
Hlkim kadına sormuştu: 
- Kocanısclan ıikAyetlnlz 

aedir? 
Kadın ağlıya bir ıeale: 
- Efendim, hergiln bana 

yamrukla 'VUl'Uyor, beni yerden 
,ere çarpıyor, dedi. 

Hlkim sordu: 
- Kocanız kalpıiz bir adam 

mı? 
Mahkemeyi dinliyen Huan B. 

JUIDdakİne dedi ki: 
- Kalpsiz delil amma, kal

bi fazla wruyor, fazla çarpıyor. 

Gül 
Ve Diken 

Huaa Bey bir misafirliğe git
ti, kanapeye oturdu, arkuını bir 
,..tığa dayadı. 

Y utJkta bir dİkİf iğnesi Yal'-

... Huan Beye batb. Pazar 
Ola, yerinden 11çn7arak bağırcLı 

- Aman! 
Ev ..bibi merakla ıordu: 
- Ne oldun Hasan Bey? 
Fakat Hasan Bey, e• ıahibl-

nla canm1 11kmamak içine ya .. 
takta ipe oldujunu liylemedi • 
Fakat ne desin? Yut.tın 1st1ne ...... _ ......... 

- • jll ftiilıİll o kadar ... 
..a t:i"'" ki •kealeri Ylcuchi.......... 
Kendine 
a.lillee ... 

doktor 

ZAMANE "PALAS,, LARI 

DODODD 
000000 
1 ŞE l<ER PALAS 1 
o 00000 
o o 

Hasaa Bey - Bak ıu Kahwe Palas, 
bu Şeker Palas. şu Kömür Palas... Şu 

iördfiiün yıkık ~ulübe de Buhran Palas ! 

o o 

-. 
-

ooao o o 
o [J o o Il o 

Rus Türküsü 
f laraşo, ah, haraşo 
Bana günah haraşo! 
Derdinden yanıyorum, 
Aktam, sabah haraşo! 

Çapkın, uysaldır huyun, 

Dalyan gibidir boyun! 
Söyle meleklermidir 
Ey Rus kadını, soyun?. 

lstanbula geldiniz:' 
Kalbimizi deldiniz! 
Beyaz vücudunuzla, 
Dünyaya bedeldiniıl. 

P. H. 

-==-ıı;----=-c::-=-----=-=-::zı-=:ıı:::::::=s=-====-=:ıı:::=ı:a:========~ı;;ı;;::=:::: Esvap Kolu 
HASAN 

Birinci Sahne 
(Hasan Bey ur.un umandan
beri mahalle m•btanna bir 
oyun oyaamak arzu.undadır. 
Dütünür, tqımr, beklr yatı• 
yan mubtan eYlendlrmek 
bahanenle, ona bir muziplik 
yapmaya karar .verir. Sahnede 
mahalle muhtumın odan 
1'6rünüyor. Konu.turlar:) 

Hasan Bey 

Yahu f.. Muhtar Efendi, 
Hep yalnız YBflJOrsun l 
Bekarhjln y61dln8 
omıunda taşıyorsun ! 

Seni baı göz etmektir 
kaç zamandır emelimi 
GBzel bir kadm bulup, 
Seni eYlendireliml 

Mesut, bahtiyar olur, 
Arhk rahat edersin! 
Haydil •• Çabuk karar ver, 
teklifime ne dersin? .•• 

Mahalle muhtarı 

Ne param var, ne pulum var, 
Ben kuramam aile! 
insan ltlğOrt olunca, 
Çılmt btil bir pilet 

Evimde tam tllmftLr 
Kiferla her bliaftl 
8lrct. omzuma ÇlldQil 
~ moda .ura&! 

BEY ÇÖP ÇAT AN! ... 
- Üç ,,.,delik iomedi -

Para kazanmak ıçm 
Sokak sokak gezeyim ! 
Hanım hep safa sürsUn 
Ben canımdan bezeyim ! 

HHan Bey 

[ lluhtuı kaachrmı1a çabtır • J 

inan 1.. Bekar yaşayan 
Daha fazla yorolur 1 
Her kadın mOırif olsa, 
Dünya cehennem olur! 

Senin rabatm_ için 
hd aydır yoııolclum : 
Eli, ayağı düzgün 
Güzel bir kadın buldum: 

Gar.en bayılacaksın: 
Bir kuzu gibi uslu 1 
G&ztl tok, ev hanımı, 
Namuslu ma namuslu !. .• 

Malaath Muhtarı 
• 

( l.Ulr ıibl olur : ) 

Battan çıkaracaksın 
Sen beni.. farkındayım ! 
Bu yqta at çalınmaz: 
Yahu; ben farkındayım 1 ••• 

Haun Bey 
, ..... ., llW':J 

s-ı.. AlacaP bela 
Gal ,wa. .. teali 1 
Saçları~ • 
Hem de pa.Jdlnpe be..U ! ... 

Mahalle Muhtarı 
[Nqell:] 

Ost yamnı anlatma, 
Bak tahammnlüm bitti ! 
O kadını alırım: 
Ben karar verdim gitti 1... 

Hasan Bey 
(Ay•i• kalkar, sltmlye haaırla111n ) • 

Öyle iıe hazır ol : 
NikAh Perıembe günü 1 
Hatta, hemen o gece 
Yapacap düğl\n6 t. .• 

( H•Nft Bey çıkıp stw.) 

ikinci Perde 
Hasan Bey - Bekçi Baba 

(Huan Bey, planını biran ••
Yel tatbik etmek için, dotru 
Bekçi Babaya kotar• AraJa
rmda ş8yle bir mÜ••ve 
•aç.er:) 

Ha1an Bey 
lyimisin, hOfllHISUD, 

NaıdllD Bekçi Baba ? ... 

Bekçi Baba 
Safa geldin, he>t geldin, 
Hasan Beyim, merhaba 1 .. 
"E•I........._. Dedim, 
Ben IDdhtan lwuhrdaml 
•Bir kadaiiı b .......... ,, ~' 
Aptah imDchrchm! 

Bekçi W,aL. sa ite 

ŞAİR VE 

Huan Bey bir gOn lai~ 
sine dedi ki : 

- Yahu, dikkat et, k~ 
çorbanın içine gınyor. 

Hizmetçi omuzlanm lilkti ı 
- Zararı yok, dedi, elbisemlıı 

kolu zaten temiz deiil ki, HNll 
kirlenecek ? --- --····· .. ···•···· .. ---··-.. ·---· Gtlllp, kablacaksm! 
Uzun sazün kısası: 
Gelin sen olacakS1nl.. 

Bekçi Baba 
(Gazlerl fal taşı gibi •P.) 

Ben bu ak sakalımla, 
Nasıl gelin olurum? .• 
Sonra tel, duvak takıp 
KaJtaia kundurum?l-

Hasan Bey 
Pişman olmayacaksın, 
Sazllmtl dinle hele! 
Çünki blyle eğlence 
Her Zaman geçmez ele! 

(Bekçi baha rua olar. Hua 
Bey, kendine blyle bir .. 
ime• buldutu iP., • .-..... 
den ellerini çırpar. Tel, ..... 
almak Gzere, ÇUtlJ• 1r...., 
Perde iner. ) 



• • -" "Son Po~ta" haf .ada iki defa sinı•ma 

ıayıfau yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

haberleri, artistlerin en yeni 

hayatı ve 

sinema 

sinema aleınindeki 

bahsedilir. 

san al 

cereyanlarından 

~---------------------_J 

.. 
SiNEMA 

r -
"so" ' ı da., Hoffnıtta hasu.r mahbfri 

l ulunan egane Türk gazetesidir. Ho-

1.ivut muhabirimiz, her hafta bbe mektup 

gönderir ve sinema aleminin i~yGzünil 

4lnlatu. 

Bütün Dünyayı Kahka- .f!olivudun j 
h ı B "" y d•Ad iç Yüzünü 

Kaliforniyanın 
Güzeli: Joan 

Sarışın 
Marş a ara o~an e ı am ,Bilir Misiniz? 

Buster Ketonun gazetemize lıedige eitiğl 
imzalı fotoğrafı 

Sinemalarda biıi katılta katıl-
la gUldUren, bize hoş saatler 
geçiren komiklerin tiplerini hiç 
merak ettiniz mi ? Amerikalı 
bir muharrir, komiklerin 4epsini 
ayn ayrı tetkik etmiş ve onların 
yaradılışları hakkında şayanı 
dikkat hükümler vermiştir. Bu 
muharririn en çok beğendiği ve 1 
birinci sınıftan addettiği komik- • 
ler yedi tanedir : 

M3lek, Şarlo, Arman Bernar, 
Lui, El Brende), Milton, Mişel 
Simondur. Muharrir diğer komik
leri pek o kadar beğenmiyor. 

Malek: Sinemaya ( Malek ) is
mile atılan ( Buster Keton ) buz 
gibi soğuk bir adamdır. Dilnyada 
bu kadar soğukkanlı insan pek az 
vardır. Bu kadar filim çevirmesine 
ve bu derece pişmesine rağmen 
Buster Ketonun bugün bile yari 
belinden yukarsı ay buzdan bir 

oduna benzer. Okadar soğuk kanlı
dır ki biribirlerile boğazlaşan 

Çin - Japon ordularının arasina 
bile düşse bu soğukluğundan 
zerre kadar feda etmez. Malek 
ayni zamanda dünya işlerine 

karş' çok lakayttir. Açıkçası 
dünya yıkılsa ona vız gelir. 

Şarlo : Şarlo kainatı kahka
halara boğmak hususunda her
kesten çok muvaffak olmuştur. 
Fakat muharrirler Şarloyu tarif 
etmek hususunda henüz muvaf
fak olamamışlardır. Amerikalı 
muharrir diyor ki : Dünyada kah
kaha ile ciddiyet denilen iki 
mefhumu bu derece mahirane bir 
surette birleştiren bir tek adam 
nrdır. O da ancak Şarlodur. 
Fakat Şarlo çok muztarip adam· 
dır. Dünyada ıshrap ve gönül 
acıımı onun kadar terennfön 
eden adam pek azdır. 

Arman Bemar: Amerikan 
muharriri bu Fransız komiğini 
,edit tarif ediyor: Arman o ka
dar kurnazdll' ki ieytanı bile öl-

di.iriip mezara kötürebilir. Hatta 
şeytanın cenaze merasiminde bile 
halkı kahlta katılta güldürür. 
Sanki hiç kırılmıyan bir oyun• 
cak gibidir. Dtınyanın en güldü· 
rücü adamıdır. 

El Brende/ 

Lui: Bu Amerikan soytarısı· 
nm en büyük hususiyeti yuvarlak 
gözlüğüdür. Loui bir fırtınah 
günde dünyaya geldiği için ha· 
yatı sergüşeztlerle doludur. Se
yirciierini dişlerile güldüren bu 
adam, çok sıcak kanlıdır. 

El Brendel : ismini pek fazla 
işitmediğimiz bu komik, Ameri· 
kalı muharrire göre bir sihir
bazdır. Bu sayede seyircilerini 
en basit hareketlerle bile güldü
rür. Esasen dünyanın en az söz 
söyliyenlerinden biri olan Bren
de!, karşısındakileri güldürmek 
husnsunda hiç zahmPt çekrnez. 

MHton ; Hayalin bin bir aıe· 

f Bugü;ı~~er yazan sinema 
artistleri çoğaldı. Fakat bunlar 
hikaye, roman veya ilim kitabı 

yazmıyorlar. Sadece Holivudun 
bitip tükenmiyen dedikoduların· 
dan bahsediyorlar. 

Nitekim son günlerde ( Lili 
Damita ) da ( Holivutuo iç yüzü) 
isminde bir kitap yazmaya başla· 
mıştır. Gü2el Lili sinema dünya· 
sının en meşhur dedikodularını 
bu kitapta mevzuhahs edecek, 
hepsini birci' hikaye gibi anlata· 
caktır. Lili Damita kitabını iki 
kısma ayırmış ve ilk kısınmı bi .. 
tirmiştir. Bu kısımda beklr yıl
dızların binbir maceralarından 
bahsetmektedir. 

Bu dedikodu kitabının ikinci 
kısmı çok nıfihim olacaktır. Çün· 
ki Lili bu kısımda evli artistlerin 
entrikalarını, içyüıülerini ifşa 
edecektir. Fakat durup dururken 
Liliyi böyle bir karara se-.keden 
sebep nedir acaba? 

işte orasını henüz kimse bile--
rniyor-

Jim Jeral 
Fransız Artisinden Yüz 
Bin Frank istiyorlar 

i 
J 

Meıhur Fransız artislerinden 
Jim Jeralin başma bir felaket 
gelmlştir. Jim Jeral geçenlerde 
( Seyyar satıcılar şshı ) isminde 

Güzel sesli Joan Marşı'! bizzat Son Posta için 
imza ettiği en son resmi 

Holivut ( Hususi ) - Eğer bi- eden bu sarışan ve güzel yıldızıD 
bir film çevirmişti. Fakat Paris· 
teki Seyyar sahcıların reisi, ken· 

risi size Amerikamn en mesut hayatını elbette merak ediyorsu--
.köşesini soracak olursa hiç dil· nuz. F oan Marş, Kaliforniyaoın 

eli ismini aşırdığı iddiasile mahke· 
meye vermiş ve dava riiyet edil· 
miye başlanılmışhr. Dava eden 
adam Jim Jeralttan tamam yüz 
bin frank tazminat istiyor. 
Bu dava Pariste büyük bir alaka 

şilnmeden cevap veriniz: Kalifor- Portcrvil şehrinde doğmuş Ye 

niya. KaJiforniya, yalnız her 'tahsilini Holivut şehrinde yap• 
zaman tatlı ve ılık olan havasile, anıştır. 

uyandırmıştır. Bütün kibar kadın· 
lar mahkemeyi hıncahınç dol-
durmaktadır. 

İlk celsede Mahkeme Reisi, 
seyyar sabcılar reisinden iddiasını 
ispat etmek hususunda şahidi 
olup olmadığım sormuştur. Da· 
vacı gelecek celsede şahitlerini 
getirecek, iddiasını ispat edebi-
lirse yüz bin frank tazminatı 
cayır cayır alacaktır. 

Vera Şerhan 
Yaralandı 

Meşhur Fransız yıldızı Vera· 
Şerhan geçenlerde otomobiline 
binmiş, geırneğe çıkmıştır. 

Fakat Parisin ağaçlık bir 
yeriııden otomobilini hızla götü
rürken tekerlekler kızak yapmış, 
otomobil derhal yuvarlanmış ve 
güzel kız da ağır surette yara-
lanmıştır. Derhal yetişilerek kur· 
tarılan güıel Vera şimdi hasta
nede ihtimamla tedavi edilmek-
tedir. lyi olur olmaz (Dedikodu) 
isminde bir filim çevirecektir. 

Joon Marş 

binbir rney,•alarile değil, güzel 

kızlarile de meşhur ve mesuttur. 

===============-· Bu sebepledir ki sineınacılar çahş-
şekkati arasında yuvarlanan bu mak, gezmek, eğlenmek ve ha· 
zeki adam şimdi yusyuvarlak· yattan hisse alnıak için· bu saa· 
tır. . Kendisini bir masanın det köşesini tercih et!11işlerdir. 
üstüne çıkarınız. Fak at göz· 
terinizle sUzmeyioiz. ÇUnki Bugün M. G. M. Studyoların· 
derhal kızar ve sizi boğa~lamak da bir melek gibi sevilen sarışın 
için üzerinize at:lır. Oka dar si- dilber ( F oan Marş) ta Kaliforni-
nirli ve hiddetlidir. yanın binbir ihtimam!a yetiştirdi-

Con Simon: Amerikalı mu- ği kızlardan biridir. 
harrir diyor J<i : Con Simon bir (Son Posta) karileri görmüşler 
kedi kadar çevik> fakat bir fil ve belkide görmemişlerdir. Son 
kadar ağır başhd11. Postaya İm%ab resmini hediye 

Güzel Mart daha kilçük Yat
ta tiyatro hevesi göstermiş ve 
bazı eserlerde amatör olara~ 

rol almıştır. 

Marşın bu arzu ve hevesi se
bepsiz değildir. Çünki babuı 
bir sinemacı olan dilber Marş, 
daha dokuz aylık bir bebek iken 
beşiği ıtudyolardan içeriye gir
miştir. Hatta o zaman yetişmiş 

bir kız olan Mari Pikfordun iki 
filminde Joan Marş filme de gir
miş ve bebek rolü oynamışbr. 

Bugünkü genç ve güzel Joan Mar~ 
tahsilini bitirdikten sonra kendisini 
tamamen sinemaya vakfetmiş ve il• 

defa olarak ( Caz Kıralı ) fil· 
minde milhim bir rol almıştır. 
Güzel Marş diğer yıldızlar gibi 
spor meraklısıdır. 

Bugün yüzme ve ata binme 
hususunda diğer yıldızlardan üs
lilndür. Ayni zamanda tenis Ye 

golf oyunlarına da meraklıdır. 

Fakat marıın en çok sevdiği 
şey evinin intizanı ve zarafeti ile 
uğraşmak ve bir de şarkı söyle
mektir. Sesi çok güzel olduğu için, 
şarkı söylediği zaman evinin etrafı 
perestişkarları tarafından çeviri
lir. HillAsa gök renğindeki mavi 
gözleri ve açık sarışın saçlarile 
Joan Marş buradaki diğer yaldı.,. 
lar arasında mUstesna bir me.,. 
kie maliktir. Güzel Marşın boyu 
1 metre, (55) santimdir, sikleti İM 
.(53) kilodur. Mis }oan Marş her 
ıene Temmuzun otuzuncu güntı 
Evinde güzel bir eğlence tertip 
eder. Çünkü o gün Marşın doi
duju ııüniin yıl di\nü141ldür. 

TURAN 
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Sinema ve MONIR NURETTiN 

l HACA ·çı 
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Türkçe sesli · Söz!li - Ş r'. ı 
temiz heyecanlı bir aşkı b t1} ü r. 
aile ve içtimai facialar içinde 26 :.,,;::::+.---•. : t"!'.·-l :·ha'."~ı:.::a: .• -.;.•.J ..... ~ ·~ ... : .. -. -·~~ .- .. ~--.-

... .... 1 ,. • ' ·: ••• • ' : ,... • • • • ~ ':' • 
Yazan: ')f Jf. 

KONSERİ yaşatmağa muvaffak 1 n Tiirl 

- &Mhfi@ 

Halayıklardan biri, hanımları
nın elemli bir sUt<ıita düştüğünü 
dudaklarını büzdüğilnü görünce 
zeki bir cemile gö termek istedi, 
raksı bırakarak bir elini beline 
dayadı, bir elini de kulağına ko-
yup taşlan bile titretecek kadar 
yan•k bir sesle taganniye başlad: 
Li beyti tubfi ulervahu fihi 
Ahabbü il yye mlo kaıuin münlR • (1) 

Zübeyde, bir halayık ağzından 
kendine sunulan bu teselliyi ipti· 
da reddetmek iC!tedi. Fakat o 
dakikada, saraydan koğulmak 
üzre bulunduğu bir anda bu 
hareketi yapamadı: 

- Aferin Bintülkelp! - dedi • 
güzel söylüyorsun Oku, bir daha 
oku! 

Güzel halayık, devam etti: 
Ve lebai abactün Ye ukirril .ayal 
Ahabbn Ueyyc mln 1 baiuüfuff 
Ve eavatürrlyahe blklllll feççi.a 
AhabbQ Ucyye mlo oakrlddü.fufl (%) 

Öbür kızlar; kendi hulya
larının, kendi düşüncelerinin ve 
kendi emellerinin zıddım haykıran 
bu yanık sesi dinlemek iç.in oyu
nu bırakmışlardı. Arkadaş!anmn 
çndırı saraya, yamalı abalan ipek 
ıalvarlara ve maşlahlara, rlizgir 
zınlbsını saz ahengine tercih 
etmesindeki manasızlığa için için 
gülüyorlardı. Obür kız, hanımını 
memnun etmek için şiirin üst ta• 
rafını inşada hazırlanıyordu. Fa· 
kat birdenbire boğazına bir:şey 
bkıldı, sanki görünmez bir el , 
dilini yakalamış gibi sesi kesildi, 
müteakıben rengine bir uçukluk 
geldi, gözleri bulandı, dizleri bü
küldü, sarı odanın muhteşem 
halı~ı üstüne yıkılıverdi. 

Öbür kızlar, arkadqlannm 
bu umulmaz yıkıl~IDJ haşyetle 
aeyrederlerken Zübeyde elindeki 
defi bıraktı, kaşlarını çattı: 

- Çekilin, dedi, ilişmeyin • 
Fazla heyecan geçiriyordu, bayıl
m ş olacak. 

Ve sonra zalim bir tebes üm· 
le ilave et ·: 

- Gece bende bayılmışbm, 
fakat ayıldım! 

Şimdi, sessiz bir ihtillç içinde 
kıvranan halayığa bakıyordu ve 
onun o gece, eğlence odasındaki 
va !.İyetini göz önüne getir;yordu. 
Nispi meçhul kız. orada da ayni 
suretle halıya uzanmıştı, serpilip 
yatmışb. Fakat : Harunürreşiti!ı 
kucağından tatlı bir sarhoşluğa 
bürlinüp yere düşmelde şimdi 
vukua gelen şu sukut arasında 
ne büyük bir fark vardı? .. Gece
ki yuvarlanış, bir nevi yükselişti: 
Hanımlığa, zenğinliğe, debdebeye 
ve saraylara varmağı temin eden 
bir yükselişi •• Şimdiki düşüş, %Ül· 
mete ve mezara ka~turan bir 
tekerlenişti. Artılı: kalkmak, nura 
kavuşmak mümkün değildi t 

Zübeyde, ilk kurbanıma acıklı 
ihtiliçlarmôan, geceği tamaşadan 
dağma kızgınlıklarına biraz şifa 
geldiğini hissederken ikiyci bir 
kız bağırda: 

- Elaman, elaman, ölüyorum! 
Bunu üçüncü ve dördüncü bir 

feryat takip etti, sarı odanıa kıy· 
metti balası llstüne yayı1an1ann 
adedi dörde vardı. Her düşen kız, 
zayıf bir çırpınmıya büriinüyor n 
uzandığı yerde can çekişiyordu. 

Ayakta kalan fiç kız, ancak 
şimdi hakikab anlamışlarda. Ken
dilerine altın kadehle ııebiz 
ikram eden, tenezzülünü bizzat 
tef çalmak derecesine götüren 
keremkir ve lütüfkir bammları
mn ne zalim bir fikırle hareket 
ettiği artık meydana çıkmışb. 
~erde yatan ve can çekişen dört 
masum vücut, yakın ve çok ya-

(1) "RüıgArlann öpllp okşadığı ltult 
bir çadırı bülüa saraylara terclb ederim.,, 

('2) Adi bir aba, gönlüm hoş olursa, 
beal •ırmalı elbhıelerdeu <1aha ıı:iyade mah• 
ZU'I eder. Mcaut bir yllrek fçln,, çukurlarda 
lallroa ılUgdr bla uzdu daha hoştW' .• 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları _, 
#§ MM-' 

1 

kın bir ölümün kendilerini de yüzilnde ve gözünde beliriyordu. 
kucaklıyacağmı müjdeliyordu. Bu meşum zevk, cehennemi 

Onl r bu müşahede üzerine bir beniz gibi onun sinirlerine 
çılgın bir korkuya düştüler, saç· alev getirmişti, adeta sarhoştu. 
lannı yolarak bağırmıya koyul- Mezarlan kazup ölüleri kocakla· 
dular: yan şehvet b stalan gibi bir haz 

- irhamü, irhamu! duyuyordu. 
Merhamet! Fakat kimden? Bu sırada halayıklardan biri 

Zübeydeden mi? O çoktan tav· kapıya koştu ve bağırdı: 
rım değiştirmişti. Tebessümü si- Reşit. Reşit, neredesin? Doy· 

Program: Yeni ve müntehap 
eserlerle geçen konserlerde 
çok muvaffakıyet kazanan bazı 

eserler ithal edilmiştir. 

Yerlerin evvelden temin edilmesi 
rica olunur. 

Flatlcr: 75 - 100 - 1 ')0 • 200 - 80'J 
ve JOOO k ı rustur. 

Rıışit Rıza 1 ıyatrosunda 
Bu nk run saat 21,30 da 

NUR BABA 
VodvH 3 Perde 

san'atkarlaranın abide! şli ı·i b•ı 
muvaffakıyet Wı 1i a 1kı~!" 
içinde ve hcrgiin sar; t 2 - l · 

ve g"cc 9,5 d :-ı . 

ALEAl/DA 
dir. 

ECONOY.OU OPEREl HEYE1'1 

( l" iZ. roı; :ı 

li t 1 d ıon d b o r k 

YA SENA HRİSOMOU 
lin~~ti, korkunç bir sima almış· muyormusun? Bizi öldürüyorlar! 

tı. Öldürmek zevkin: kara izleri • (Arkası var) Millli Takım ve Bal 
Ma~çurı CephesındeKan- Olimpiyatları 

an 

lı Bır Muharebe Başladı 
Büı··n Japon Gemileri Asker Taşıyor 

( B ı tarafı 1 f nci aayfada t 
dir. Bu inirli vaziyet bilhassa 
son hafta zarfında umumi bir 
mahiyet almıştır. Herkes, hükü
met tarafından Japonyaya karşı 
boykotaj tatbiki hususunda bir 
karar ittihaz edileceğine kani 
bulunmaktadır • .. 

( Dün gece yarısına kadar aldı· 
ğımız haberleri aşağıya dercediyoruz:) 

Sanghay, 28 (Hususi) - Ja
ponfann Şanghay önünde bir 
aya yakın bir zamandanberi 
saplanıp kalmalanmn sebebini, 
Çin halkıma gösterd!ği mukave
met kadar b · r kısım Japon as• 
kerlerinde hisıl olduğu görülen 
ruhi halette aramak lizımdır. 
Şangbaya çıkarılan Japon asker
leri, her nedense Çinlilere karışı 
lazım geldiği surette harp etmek 
istememiştir. Bu arzusuzluğun 
misalleri fu hadiselerle göze çar
pıyor. 

29 kanonu anide (200) Japon 
askeri kendilerine verilen ileri 
hareketi emrine itaat etmemiJ" 
lerdir. Bn askerler, derhal silah-
tan tecrit edilmiş ve Japonyaya 
gönderilmişlerdir. 

Şubatın on birinci günü de, 
takriben ( 300) kadar Japon 
askeri, ( Şapey ) in şimalinde, 
Han - Ken mıntakasında bir nevi 
mıting yaparak arkadaşlannı 
Çinlilere karşı muharebe etme
miye teşvik etmişlerdir. Bu ha
dise üzerine Japon divanıharbı, 
mıtinge iştira eden yüz askeri 
kurşuna dizdirmiş, diğerleri de 
silahtan tecnt edilerek Japon· 
yaya naklolunmuşlaraır. 

Japon askerlerindeki bu ha· 
leti ruhiyedir ki Şanghay önün
deki muharebelerin Japonlar 
lehinde atıraUe inkişaf etmesine 
mAni olmuşhır. 

Sulhc ·iler Cemiyeti Akvamı Bekliyor 
Paris 28 - Sefirlerden birçok 1 

zevat ve siyaset alemine mensup 
pek çok kimseler hazır olduğu halde 
dün, yeni sulh mektebinde Uzak 
Şark ihtilafına dair bir mUzakere 
yapılmışbr. Kolej dö Frans müde
ırislerinden olup Çindeki memu· 

riyetinden yeni dönen M. Lanjven 
Çin milletinin çekmekte olduğu 

ısbraplan anlatmış ve japonlann 
Şanghaydaki hareketlerini takbih 

Bir Tokat 
( Bnı tarafı 1 inci sayfada ) J 
Bunun üzerine tahkik ettik, 

!kadının Madam Edvards, erkeğin 
de Ekrem Hamdi Bey olduklarım 
öğrendik ve kendisile görüıtük • 
Hidi c hakkında Ekrem Haındi 
Beyin bize söyledikleri şumudır : 

"-Ben Madam Edvardı tanı· 
nm. Yanında "Leyli_, isminde bir 
kadın da vardı. Bu kaduun aslen 
Ermeni olduğunu zannediyorum. 
Gişe öullnde idim. Çikolata, filin 
sataıı mü.z'iç çocuklardan biri 
musallat olmu~tu. Elimle tutup it· 
tim . Kadın, beni tanımasına 

rağmen: 

" - işte bir vahşi Türk! Ma· 
nasına gelen VoiJi un sauvage 
Türk dimesin mi? 

Bu söz, beni son derece ase· 
bil~tirdi. Kendisine Türkçe: 

- Sit ne kanşıyorsunz Ma
dam? Söylediğiniz söz yaluşır nn? 

etmiştir. 
Bundan sonra birçok hatip

ler daha söz almış ve nihayet 
sulbün bütnn insaniyetin mtişterek 
mirası olduğunu alenen ilin ve 
beyan etmesi lazım gelen Ce· 
miyeti Akvamın yüksek manevt 
şümulünü muhafaza etmek için 
yakında toplanacak olan Büyük 
Meclisinin "' hakla söylemesi ve 
muhafaza etmesi ,, temennisile 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Hadisesi 
Dedim. Yine Fransızca olarak: 

- Ben Türkçe bilmiyorum. 
Dedi. Ve f l'ansızca devam etti: 

- Ben 'bu adamı tanımam. 
Kadın nahoş bir surette söy

leniyordu. Nihayet : 
- Voua me'mbetez, imbecile 

dimeı mi? Fransızça bilenler, 
bu cümlenin: 

- Artık fazla oluyorsun, ap-
tal r Maoasana geldiğini pek iyi 
bilirler. Zaten Milliyetimin haka-
rete <11Jğraması üzerine asebiie§· 
miştim. Elimin tersile yüzüne bir 
tokat vurdum. Bumu biraz kana
dı. Polise malümat verip lazım 
muameleyi yaptırabileceğini bil
dirdim ıve locamda Poiiı gelinceye 
kadar kaldım. 

~oli geldi, resmi muamele ya· 
paldı. Kadın hakkında da ayrıca 
mahkemeye müracaat ettim . 

Hadiienin §ekli bundan liba· 
rettir. 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) f 
baz,rlanması lhımgeldiğini de bu 1 

raporlarında ayrıca yazdı. Fakat bu 
raporlarda tanınmış oyuncuların 
milli takımdan istifade edemi
yecekleri ve bunlann yerine ha· 
riçten başka oyuncular alınacağı 
hakkmda kat'ı bir işaret yoktu. 
Federasyon, Balkanlardaki milli 
temsilimizi en kuvvetli bir şekil
de temin etmek için yeni ve es
ki bütün kıymetli oyuncular
dan istifade etmek niyetindedir. 
Bunun için de lzmirden alacağı 
altı yedi oyuncunun isimle
rini tespit etmiştir. Bu isimleri 
bunları buraya resmen davet etti· 
ğimiz zaman 'herkes anlıyacaktır. 
Ankaıadan bazı oyuncular alına

cakbr. Kanaatimiz şudur ki İzmir
den alacağımız kuvvetli oyuncu
larla Milli takımın temsil kuvveti 
çok artacaktır. 

Federasyon, bütün evsafı haiz 
bir Milll takım çıkarmak için 
bir kamp kurmıya karar vermiş
tir. Kampın nisan iptidasında te
sisini düşünüyoruz. Balkan kupası 
için icap cde:ı bütün hazırlıkların 

programını tes?it ettik. Merkeu 
umumiye bildirdik. Merkezi umu
mım muv.afakatini aldıktan ve 
mali ih iyaçlarını temin ettikt~ 
sonra derhal işe başlıyacağız • 
Programı bqhca maddesi şudur: 
Oyuncul ın fer<li ve cem'i ka
biliyetler ni arbrmak Balkan mü
sabakalanna kadar lstanbulda 
birkaç beynelmilel temas yaparak 
hakiki vaziyeti daha yakından 
görmelt ve buna göre milli tala
mı en mütecanis ve en kunetB 
şekilde teşkil etmek: Elyevm 
Mısırda bulunan Macar takımuma 
nisanda buraya gelmelerini şim
diden temin ettik. Şimdi lngitiz 
ve Fransız Kulüplerile mubabe
redeyiz. Kurban bayramında Ma
car takımile ilk maçı yapacağız. 
Herkesin önünde yapılacak ba 
maçlarda temayüz eden oyuncu
lardan teşkil edeceğimiz takımla 
B lgrada gideceğiz. Kamapa lzmir, 
Ankara ve lstanbuldan (25) O)'Wl'

cu ayrılacakbr. 
Son Posta: Bu slSıler neşrl

yatımmn rapor meselesi nokta• 
sından isabetini aynca teyit et
mektedir. 

Kaybolan Balıkçlar Ma
ceralarını Anlahyorlar 

l Baı tarafı 1 inci sayfada ı 1 
yahatinin kahramanlanndan Apik 
Ağa ile dün görüştük. 

Apik ağa, bize geçirdikleri 1 
ölüm tehlikesi ile dolu macerayı ı 
şöyle anlath: 1 

" - Balıkçı iki Hristo, Şefik 
ve ben, büyük bir kayıkla Kum· 
kapı açıklarında balık avlıya, 
avlıya Adalara kadar açıldık. 
Birdenbire, biç beklemediğimiz 
bir sırada şiddetli bir fırtına 
koptu. Dalgalar yükseldikçe yük
seliyor, her an bizi boğmak ve 
babrmak tehlikesini gösteriyordu. 

Kumkapıya dönmek için !he-
men ktirekler~ asıldık. Fakat 
rüzgir ve deni:ı aksi idi. D6ne
miyeceğimizi anladık. Rüzg~J 
arkaya alarak Hayını.zada 1•· 
tikametini tuttuk. Bu, çok mllf· 
külitla bir iş oldu. Kar, rü.zgiir, 
yağmur ve soğuktan manevıyatı
mız berbat bir halde, akşama 
doğru adaya çıkabildik. Aç ve 
yorgunduk. Kayığımııı l<ar:aya 
çektikten sonra ilk işimiz, berabe
rimizde bulunan üç okka ~kmeği 
temizlemek oldu. 

Sonra ateş yakıp başma geçtik. 
Galiba gece yan ına doğru 

idi. Kmalıada istikametinden 

alevler yükselmiye bq!adı. Bea 
bu ateşi seyrede dururken arka
daşlanmız bağırdılar: 

tt Apik yanıyorsun 1 
Hemen döndüm. Meğer bea 

Kınalı yangımm seyrederken pal
tom tutu mUf. Elbirğile elimizia 
altından çıkan bu yeni f anguu 
söndürdük. 

Sabaha karşı fena halde acdt
mışbk. Fakat yiyecek bir şey 

yoktu. Sonra cıgaralaramız da azal
mışb. Esrarkeşler gibi bir cıga
rayı dört kiti içiyorduk. 

Kurnaz Bir Çoban 
Sabahleyin Adada dolqırkea 

bir çobanla karşılaştık. Bu bir 
papazm çobanı imif. Sevindik. 
Biraz yiyecek istedik. Hemen 
surabna astı, cevap verdi : 

-Ben de üç gündeberi açam. 
Bizim çorbacı yiyecek gönde.r
nı iyor. 

Keçilerinden birini kesmeyi 
teklif ettik. Çoban bu defa göz
lerini açb: 

- Keçilerin hepsi de geb -
dir. Gebe keçi eti zehirlidir, 

Slaema )ıldm olmajı ;::n.u eden ren' kıxlar .-e nç erkekler.. Attık Hollwood,a kadar l'ltmcğe Uhum kalmaınıthr. ÇOnkl ı 

Doğrusu gebe keçi elinin ıe· 
birli olduğunu bilmiyorduk. İnan
dık ve ebegümeci topla}'lp 
paslı bir tenekede pişirdik S U Z Y V E R N O tarafından temsil edilen 

H İ L İ V U T'un i YÜZÜ 
Adnda kaldığımız müdde\çe 

yiyeceğimizi birkaç ölmüş marti ç 
f&rl ır.o Juıda.· JJ leı.:ek. Bunda blıy ık stndyklarda g" ... ı. ilcıı hayatı, mucuelu-ı, C3f''1r1 YC m.ıeer larııu ::1'· l'k rıeir. 1 ile ~begümed i şkil etti. Deniz 

Perşembe akşamından itibaren M A j İ K sinemasında [ hafifleyi~ce de adalara geçtik " 

11mı------------llll"':ıali~IDI---------~-----.-.------ vapurla htanhula geldik. 
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29 Şaltat SON POSTA 

Abdülhamit, Bugün De Hüküm Süren 
Tifüsü Merak Ediyor 

Doktoru Hareme Çağırtarak Uzun, Uzun İzahat Aldı 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her lıolr./cı 111alafadar 

-24~-

Bu hldiıeden sonra AbdtU
laamidin sevgisi, papağana mun
hull' kaldı zannedilebilir değil 
mi?. Fakat bayır •. b6yle olmadı. 
Hayatında, kediye en büyllk 
bir rakip nazarile bakan 
papatanın birden bire neşesi 
kaçb. Daima dtlfllnOyor, o hem· 
beyu rakibini arıyor, Ab
dlUhamidin ellle yerdiği badem
lere bile iltifat etmiyordu. 

Nihayet zavallı papağan, müt· 
llit bir rakibi Ye fakat eaki bir 
doatu olan • kedinin acısına da· 
pa•mıyarak on bq pn geçen 
kederli bir hayattan ıonra göz· 
lerini ebediyen hayata kapadı. 

Ona da ayni merasim yapıldı. 
Fakat kedinin boynuna kırmm 
kurdeleden yapılan fiyonga 
makabil, papağanın aağ ayap 
tla mavi bir boncuk bulunuyordu. 
Yine lyle hazin (l) bir cenaze 
ala11 ile g&tllrOldii. Kedinin me· 
an yaıwıda veni acılan mezara 
Mfaohuada. 

Birini mlteakıp b&yle iki 
udık Ye yefaklr dosttan ayni
malı, Abd&lhamidin nıhu llze
rlade çok blytık bir tesir hlsıl 
etti. Şitndi daima onlardan 
haUecliyor. Ve onlann yerini 
tatacak yine bir kedi ve yine 
bir papapn anbyor. 

29 Nisan t17 

Bugbk& gazeteler, 
( lamail Canbulat ) ın ( isveç ) 

•faretine tayin olunduğunu ya
myorlardı. Abdiilhamit, bu tev
cibe pek manidar bir ıurette 
ıüldü. 

* Pn· ün, Boğazında bir gıcık 
•e yanıklıktan ıikAyet etti. Dok
tora yine elektrik fenerile mua· 
yene ettirdikten ıonra ( aspi
rin) ve bir ( aarrara) iatedi. 

... ,.. 917 

CJ.ttlp •ey.. Abdnlh&mit bu 
•bala kebdilİM takdim edilen 
ıueteleri elite iterek: 

- Bırakm ıunlan.. Artık 
elmmayacapm. 

DeclL Harbin aıayıp gitmeli, 
onun laabı berinde fena bir 
tuir hlul ediyor. 

J Ma111 '17 

Geçen gUn aldığı (ıargara) 
AhdOlhamidin boj'azına iyi ıeldi. 
Fakat timdi de (tiflis) oldutunu 
lfitmlf. Bunu merak ediyor. 

- Acaba kibar aileler ara· 
ada ela var mı? 

Diye soruyor ... 

5 ..,.. tS2 

Abdtllhamit, bugtln sureti 
malısUAda Doktor Abf Beyi ha· 
reme çağırtarak ( TifOs ) bak· 
landa yeniden izahat aldı. Ve 
IODl'a: 

-

ı 
-Mademki Doktor Rifat 

B.e~ timdi ( Tifns ) lülerin teda· 
vısile meşgu)muş.. Ona ( s6ğfit 
yaprağı illcı ) nı tavsiye etseniz. 
B~n bu ilAci, ( lbni Sina ) mn (Tıp 
Kitabı ) nda rördnm. Orada: 
( söğüt yaprağı ekşi sfitle macun 
kıvamına gelinciye kadar bir 
havanda halledilerek hummalı 
hastalarm vücuduna sürülse, ti· 
fayı temin eder. ) diyor... Ben, 
( 313 ) Yunan muharebesi esna· 
ımda (Yıldız hastanesi) nde 
bunu tatbik ettirdim. Birçok 
hastalar, şifayap oldu. Rifat 
Beye söyleseniz de, bunu bir 
kere kendi hastaları nzerinde 
tecrlibe etse ... 

Dedi. 

Abdnınamit, gazeteleri kadın· 
lara okutuyor, onlardan hlclisa· 
bn hulisaaını 8ğreniyor. Ahvalin 
hentlz sulh ve saliha meyyal ol
madığım g8rdükçe fena halde 
sinirleniyor. Bugtın, boğazında 
yine bir yanma vardı. Naciye 
Kadınefendi : 

- C1garayı biraz az içsenız. 
Dedi. Abdülhamit. ylidnQ 

baruftmank cevap verdi: 
- Sanki bu zıkkımdan mem· 

nun muyum kadınım?.. Ne ya-
payım, içmesem, olmuyor. Bir 
tnrlU vakit geçmiyor. Burada 
bayle yalnız bqına otarmak 
kolay mı?. 

* 
Bu gece yine bavagazleri 

yanmadı. Abd6lbamit gece bir 

kaç defa koridor ve salonlara 
çıkarak petrol limba11 yanan 
yerleri dolqb. Hem dol8flyor, 
hem de: 

- Hayırlııı ile şu Beliyyeden 
kurtulsaydık... Diye &ayleniyordu. 

•• ...,. .. 917 

DDndenberi(Dilriiba kalfa) nın 
ytlzllnde ıiddetli bir ağrı •ar. 
Abd&lbamit bunun dişten oldu-
ğunu iddia ediyor. BugUn doktoru 
çatırtb. kalfanın yanıi, dit tabibi 
Rifat Beyle mftştereken muayene 
edilmesini reca etti. Sonra dokto
.. , kahve içmeye davet ederek 
görUşmeye bqladı: Saz. yine Rus· 
lara intikal etmİftİ. Abdlllbamit: 

- Benim bu busuıtaki ( Rkri 
malıma) um ıudur. Rusyada ( ba
n zevat ) dOştindl\ler: Rusyayı 
bir an evvel harpten Wrtarmak 

için bu tayanı çıkardılar. Bu ve
sile ile ( m&nferit sulh ) yapup 
kurtulmak istiyorlar. Hakikaten, 
dtıştıntilecek oluna, bundan bat
ka da çare yok. Fakat.. Sulhu 
imzalamak için bir (reisi hllk6met) 

ilzam. 

(Cumhuriyet idaresi )Ruayamn 
itine gelmez. Bunu yapacaklaruu 
hiç zannetmem. lhtimalki ( Çar)m 
biraderini ( lmparatör ) yaparlar, 
sulhu o imzalar. 

AbdWlıamit bugün doktord. n 
iki cam huni ile birkaç pakette 
beyaz aOzgeç klğıdı istedi. Dok
tor, bundan birıey anlamıyarak 
bunlan ne yapacağını hayretle 
ıordu. Abdülhamit. ıu ima ce
vabı vereli. 

- (Saparna ) kayanatup içe
ceğim. 

• • Dedi. Bu cevaba karı•. doktor 
ıçmden bir (lahavle) çekmekle ik
tifa etti. 
. Hav:-ıann pek soğuk gitme-

11De ragmen Abdtılbamidin ök
dr&ğtl tamamile geçti. 

Bugilnktı gazete havadisleri
ni yine kadınlardan öğrendikten 
sonra ahvalı ıöylece bir muhake
me etti ve ıu neticeyi vereli. 

- Rualar. uzun müddet bu 
vaziyette kalamazlar. Oraya mut
llka bir (diktatör) lbım •• Ruslar 
çok kurnaz davrandılar. (Milnfe· 
~ ıulb) yapmadan evvel, Ame
nkayı Almanlann aleyhine ki,. 
larttrlar. Almanlar bunlann ban· 
gi birile başa çıkacak? •• 
Ben arbk neticeden &midimi 
kesiyorum. G6rihıilfe bakıbrsa 
galebe. lngiliz(erde kalacak. Fa
kat ozaman, bizim halimiz ne 
olacak ? .. , Gazeteler, Hicaz sahi
line ( lngiliz ukeri ) çıktığım 
~ylll!or. Fakat, zannetmem- lngi
lizlenn oraya çıkardığı uker ya 
Wmtli yahutta Mwrhdır ••• 'Ne 
oluna olaun, memleketin her 
taraftan istilAya uğramaaı inaam 
atlamak derecesine retiriyor. 
Tee11ürllmden ne yapacaiımı 
bilmiyorum. 

Dedikten sonra MSzll iktisadi 
mecraya döktü : 

( Arlra11 nr ) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 1 
ALKAZAR - EYY91lllah 
ALE.MDAR - Kaçakçılar 
ARTls·rlK - Mm. Dubaırl 
ASRI - Kaah kllprU 
ELHAMRA - Koape ejieal,., 
i.TU V A t. - Gll C.henaeal 
GLORY A - Pre .. ufn . Geeelert 
HiLAL - Kapkçdu 
KEMAL e - Vele• aabWerinde 
llAJIK - Hlcraa 
lü:.Lı:.K - Apıadan detll 

1111.Ll - Çanakkale 
OPER \ - Ayab laa 
IOC - Pariall Kab.-ecl 

KadıklSJ S11Nf1• - A•erlkaJı baldreıler 
0SK0DAR HALE - Dllatabu Baabbaıcak 

Batd•tta. 

Yeni Nel!__igat 

Kadro Mecmuası 
ikinci ıayısı birçok kıymetli 

yudarla çıkb. Kadro. aylık fikir 
mecmuuıdır. lkbsadt ve içtimai 
en kıymetli, en yeni .Juılan 
Kadro mecmuasanda bulununuz. 
MecmuaDlll birinci numarua 
ikinci defa olarak budmıtbr. 

RUya Kitabı 
BirİDCİ ve d&rdtlnc8 formalar 

pkDUfbr· Hurufu heca tertibi ile 
ıayet kolay bir mrette ve dojru 
olarak yazılmıştır. Diğer forma• 
lan da muntazaman nqredile
cektir. 

Sayfa 1 

BiZtll 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 

Bu akşam eve gelirken tram
vayda çok garip bir bidise oldu. 

Ben tramvayda ikinci aıra ela 
oturuyordum. Arkamdaki uracla 
da temiz giyinmiş iki bey oturu
yordu. Bunlardan biri, hararetli 
hararetli birfeyler anlatıyordu. 
Önce hiç ehemmiyet vermediiim 
bu muhavere, gittikçe nazarı 
dikkatimi celbetti. Ba iki bey, 
aşajı yukan tiyle konUfUyorlarclı. 

- Söyle azizim.. Ben ba 
adamın tahakkilmüntl DU1l çeke-
bilirim ? Elimde, koskoca iç 
mektebin phadetnameai •ar. Bu 
kadar senedir de bu memleketin 
ilim ve irfan hayabna hizmet 
ediyorum. Herif bunlan görmü
yor. Beni adeta bir upk pbi 
kullanmak istiyor. Ben buna ta· 
hammül edebilir miyim? •• 

- Tahammiil edemeuen, aç 
kahr•n azizim. 

- Niçin? •. 
- Şunun ıçın ki, nereye 

gitsen, azçok fark ile yine böyle 
adamlara tesadüf edeceksin.. Bu
glin, yaln1z ilmin ve irfamn bqlı 
b8flll& bir sermaye olmuı imklnı 
yoktur. Heqeyden evvel bece-
riklilik ilzam. Ben de biliyonım 

ki zekisin.. Okumuı yumlf bir 
adamsın. Seni tamyanlann ara-

sında da oldukça mtılıim bir 
ş&hretin var. Fakat azizim, bunlu 
kaç para eder? Soruyorum ana, 

zekim ifleterek kaç para kau
nabildin ?. Hiç.. yalnız bir ekmek 
paruı değil mi ? . . Şu halde, 
aenin ıekln on para etmiyor 
delildir. Faik Cevd-.t Beye ,e
lince.. Evet, inimi adam, cahil 
adam. clterini satsan, bet pan 
etmez bir adam... Herkes bili
yor ki Gç sene evvel Ahırkapı 
iskelesinde odun satacatam diye 

ç&pltıkleri beklerdi.. Fakat bu
gün herifin koskoca iki fabrikuı 
iıliyorya.. Sen ona bak... Azizim, 
bugtln zeki denilen fe1• mum• 
fakiyetle &lç&llyor. Sen, ben da· 
ha bizim gibi bir çokları, (Mek· 
tebi Mnlkiye ) de okumutuz. 

Arkasından bir de hukuk 
tahsili yapmııız. Daha sonra da 
iki lisana aıınayız, çalıpyoruz, 
didiniyoruz, ancak bir lokma 
ekmekle bir ev kira11 temin ede
biliyoruz. Hatta baıımm sokacak 
bir kulübemiz bile yok... Sonra, 
öte taraf ta cahil bir herife bakı· 
yorsun. Din. lllrüm ılrilm ırihii-

ntırken bugün iki fabrika, iç 
apartımau, miikemmel bir oto. 
Y qilköydede bir villa sahibi 
oluyor. Amma naııl oluyor ? .. 
Oluyor ya.. Nasıl olursa ol1un 
Sen bu herifi gördükçe, artık itin 
yoksa: 

- Benim ıeklm var.. Benim 
ilim ve lrfamm var, 

Diye tepin dur. Yalan azizim.. 
Ne ıenin, oe benim, ne de bi· 
ıim tibi bu iddiada buluaanlarm 
zeki namına hiçbir pyimiz yok. 
Ne ilmimiz, ne de phadetname
lerimiz, bunlar da on para et· 
miyor. Asıl zeki sahibi, o he
riftir. Çtınki ne yapmıf, yapmıt 
bayatta muvaffak olmqtur. He
rif kazandığa paralan bankaya 

istif ederken, hiçbir hanka di
rekt6rtl: 

- Efendi.. Bu paralan nasıl 
kazandın?. Diye sormuyor •• 

öteki Bey buna itiru etmek 
istedi: 

- Yok azizim, b6yle değil.. 
içtimai Vicdanı ursan. .••• 

- Bırak camm blyle kitap 
tabirlerini... Senin içtimai \'İcdan 
dediğin ıey ile çocukluğu
muzda okuduğumuz Ebcet ara
S1nda ne fark var. Ebcet okumak
tan ne bayii' gördükte içtimai 
Vicdan felsefe ve nazariyesinden 
de . o faideyi bulursun... Senin 
Faik Cevdet Bey bu paralan 
kazanırken, adam GldllrmOf mii?. 
Hayir., Gidip te Kefalonyalı bir 
kua luraazi gbi falan ve yahut 
fillaıın ka1U1n1 soymUf mu? Ha
yır .. Kanunun takibine uinyacak 
bir harekette bulunmuş mu?. 
Ona da hayır... Şu halde, bu 
adama ne söylemiye hakkın var?. 
G6zlln6 açaydın. ıen de kaza· 
naydın.. Emin ol ki, 1enin ve 
benim bugiln Faile Cevdet Beye 
olan hiddetimiz, udece hasetten 
bqka biqey değildir. Elimize 
bir &net geçmiş te biz onu kul· 
lanamıyacak kadar ahmak birer 
adammıfJL itte. mesele bundan 
ibarettir. Nene llzım. 

Bak timdi biz. fU çöp tene
kesi gibi kokan dolmut tramvay· 
da içimiz, bağnmız cbtan çıka· 
cak aıni sarmla 1U11la evimizin 
cllrt davan aruma blalmıya 
giderken, aenin Ce.clet Bey 
mlkemmel ( limozha ) İlle kurul
mllf, kiuıbilir hanıi salonun zevk 
ve •ete ile mallmal havasında 
-detle J&IUUJa pcliyor: Sen 
timdi onu lnrakta, ba ay bak· 
kalla kasabın borcnnu dllıUa •• 
Geçen ay tam yirmi.. · 

- Tophane Efendim. Var mı 
inecek? .. 

* Fuuzağa yok11fDDu yavaş ya• 
•at çıkarken, dDthliyordum. Şu 
baldo Sait Beyin ne 111çu var ? .. 
Ama Ahmet ÇaVUfQD hakkını 
yemİf.. Bu kabahat Ahmet Ça
VUfUD değil mi?. Ahmet Çavuf, 
daha zeki daha becerikli dav
ransaydı da hakkını Sait Beye 
yedirmeseydi ? .. Madem ki bugün 
hayat, bir ztkA ve munffakiyet 
meselesi imiş ; fU halde Sait Bey 
lıaklonda niçin fena hllktlm ve
riyorum. Amma iki sene evvel, 
bilmem hangi dalda amele ça
vuşluğu ediyormuı. Bunun ne 
ehemmiyeti var?. 

lfte, faik Cevdet Bey de üç 
aene evvel oduncu imitya.. De
mek ki ıu gördütlmls g6z ka
mqbncı inunlar arasında daha 
kimbilir kaç tane Sait Beyler, 
Faik Cevdet Beyler var? .. Nete· 
kim yarın 6b0r gtin Şişlide bir 
apartmanım. kapımda mükemmel 
bir otomobilim oldup zaman 
benim için de kim bilir ne söy· 
leyecekler?... Ne yapalım, ma• 
demki bugünkü bayatın felsefesi 
bu imiş.. Biz de kulaklarımıa bu 
sözlere karşı bkayı verır z. 
Refah ve uadet içinde yqam ak 
yolunu bulamıyan " aç kalan 
ahmaklar, ııranmlar, ne aöylener-

K aöyluinler. 
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arda Döv·· şül ·· rken Vivana, DUnkU Hikayenin Hu!Asası 
Eıki lstanbul dersiimlarmdan 
Abdülahat Ef. akıi, nalet, 
kötil huylil bir adamdır. Bir 
uşağı vardır. Onu en haksız 
.,.esiJelerle tazip, tekdir eder. 
Fakat birçok ıualler sorduğu 
halde Ufağln göze batacak 
hiç bir kusurunu oulamıyor. 

Bugünkü hikayemiz, efendile 
Ufak arı111ndaki ihtilaf sah
nesini şöyle devam ettiriyo•. 

a a ile M .. n sebatını esmemisti 
Berbtold apansızıı\ sulhçu, 

sakan bir adam olmuştur. Rus 
aefirile öı iki kardeş gibi görllş
melttedir. Sefir kendisine Alman
yauın harp maksatlarından şi
kayet etmektedir: 

- 44 Halbuki bizim aram:·da 
hakikatte büyükçe bir sui te
fehhünıden başka bir şey yok. ,, 
Demektedirr. Berhtold kendisi· 
nio de anlattığı üzere bu mUoa· 

ıebetler esnaainda Almanyanın 
lehine aöyliyecek tek bir kelime 
bülaanıyordu. Halbuki Almanyayı 
bu son noktaya götnren kendi
sinden başka kimdir? 

Bugiln Ruı sefirinin yanında 
b6yle davrandığı gibi, yarın 
Fransaz ıefirinl de bu zeminde 
serbest bırakacaktır. Hatta Fran
sız sefiri bizzat Almanya İmpa .. 
ratorunun aleyhinde söylendiği 
halde t 

* Diğer taraftan Berlinden tel
graflar yağmıya başlamıştır. Tel
graflar diğerlerinin tasavvur ve 
tasmim ettikleri harbi şimdi 
şedit bir üslup ile ve bihakkın 
istemektedir. 

Fakat neden Fransa ile de 
münasebeti kesmeli ? O kadar 
uzuu zamandır hars sahasında 
Viyana ile birleşmiş olan İngilte
reden niye ayrılmalı ? 

11-. 
Daha şimdiden binlerce Alman 

maktul olarak Habsburg şerefine 
hudutlarda yatmaktadır. Hal .. 
buki Kont Berhtolt, her gün 
müttefikinin düşmanlann1 kabul 
etmektedir, Hayfa ki Fransızlar 
siyasetlerini okadar ciddi tutu· 
yorlar. Ne pahasına olursa olsun 
Viyana ile münasebetlerini kes
mek istiyorlar, halbuki Avusturya 
buna hiçbir sebeo ve illet bllla
mamaktadır. 

Almanya ile harp başladıktan 
bir hafta sonra, F ran11z aefiri 
V~yanada ıoruyor: 

- - Avusturya Alsasa asker 
röuderdi mi, göndermedi mi? 

Berbtold infial ile inkar 
ediyor: 

- Aman yarabbi, kendisine 
b6y1e bir hareket nasıl isnat 
-0lunubilir ? Fakat bu hususta 
Almanlar da bibakkin endişede
dirler : Müttefikleri şark harbine 
iştirak edecek mi ? Almanya 
kendi kendine bu suali sormakla 
beraber bitaraf memleketlerde 
Avusturyalıl;ıır birlikte ye dirsek 
dirseğe olarak harbettiklerini 
qaa. ederler. 

ı[~· 

Almanlar. Hahsburg hanedanı için bir lıa/tadrınberi si11e,.lerde 
dövüşü.gar, hııdutlarda galıgorlardı 

Fransız sefiri Dümen Viyanada drada güya bir şeyler yokmuş 
giln geçtikçe tazyiki artırır. Suali- gibi rahatlarındadır. 
ııi yeniden sorar, yeniden rahatlar, Alman sefiri Prens Libno-
ve nihayet Avusturya askerlerinin vski Londradan çıkarken Avus-
~arbe gönderildiklerini öğrenir, turya sefüi kendisini gara kadar 
9asaportlarım ister. Avusturya teşyi eder ve memnun bir vazi 
hariciye nezareti kedere garkolur. ile kendisi kalmak niyetinde 
Yalnız Viyana şehremini - bütün olduğunu söyler. Filhakika otuz 
şu devletliler alayının ne mal gün daha kalmıştır, artık şifreli 

olduklarını gösterecek bir meha- telgraf çekmek imkanı yok-
ret ibraz eder; demek Fransızlar tu. Bu esnada Grey ile ayrıca 
bizimle harbedecekler öyle mi, bir itilaf akli çarelerini mükerre· 
durun ben kim olduğumu şimdi ren görüşmtiştür. Kont Mensdorf: 
onlara göstereyim, der ve şehre- - " Aramızda hiç bir türlü 
manetinin balkonuna çıkarak husumet bulunmaması daha eyi 
halka şu yalanı ilAn eder: değil mi? iki zümreden birer dev-

- Padste ihtilil çıkb. Cüm- letin temasta kalmaması arzu 
bur reisi katlolundu. olunmaz mı? Diyordu. 

1 

Fakat nihayet matbuat ken· * disini çıkıp gitmiye davet eder 
Bu sırada lngiltere sefiri Vi- ve Grey kendisine: 

yanada Avusturya sefiri de Lon· (Arkaıı var) 

es 

.. .. 
Size Tabiatinizi 

-2-

Dersilm Efendi çıldırmak 
raddelerine gelmişti; yüzü mos
mor kesilmiş, gözleri korkunç bir 
surette dışan uğramış tel tel 
kabaran sakalı titriyordu. Fakat 
aklına birdenbire yeni birıey 
geldi; mosmor kesilen ylizünde 
geçici bir tebessümün çizgileri 
gezindi. 

- Mektuplan ne yaptın? Ce
vap ver bakayım 1. 

Uşak hiç istifini bozmadan 
cevap verdi: 

- Cevaplarına dün akşam 
masanıza bırakmıştım. 

Abat Ef. düşündü; uşak doğ
ru söylüyordu, mektupların ce
vaplarını dün akşam okuduğunu 
şimdi hatırlamışb. Beynine sanki 
milyonlarca karanca dolmuş gibi 
kafatası gıcıklanıyordu. ağzından 
inler gib i bir etimle daha dÖ4 
küldü: 

- Sana, şu pis kemençeni 
gıcırdatma diye yüz kere tembih 
ettiğim halde bu sabah meuhu
sun sesini yine duydum. 

Uşağın ablak yüziinde bir 
hande koşuştu: 

- İnsaf buyurun efendim 1 
dedi. Daha dün akşam bin parça 
etmediniz mi idi ? 

Ve lstanbul dersiamımn kanlı 
dudakları tükürmek istiyormuş 

1 

gibi buruştu ; titredi ve bu kalın 
dudakların arasından 2aliz bir 
küfür fırladı : =-----------------·---.. -------' - Tuh, hay 1.. Linet olası 1 

EMİN SAIT B. ; Zeki ve so- lki taraf ta bir lahza sustular, HALiL MUZAFFER B. ; Mn
dekkiktir. A· 
raştı rı cı dır. 
Tam telel>-
bllse itina 
eder, ııklığı 
ve temizliği 

sever, kadın, 
macera sevgi 

ve hayal mev
J zulanna karşı 

allka ve zlfı 
vardır. Moda cereyanlarına tibi 
olmak ister. Maddi mahrumiyete, 
ilztlntii •e ııkmbya tahammtil 
edemez. 

• 93 LEYLA Hammın küçük ar-
kadaıı; ( fotoğrafıma dercini is-

temiyor ) Şen •e ıakraktır. Her
ıeye ehemmiyet •ermek istemez. 

alaycı, takacı ve dili bir parça 
da çapkıncadır. Sazleri batmaz. 

Kendini beğenenleri, gurur ve 
kibarhk tashyanları alaya alır. 
Arkadaşları tarafından aranır ye 
sevilir. Bu hallerine rağmen iyi 
kalpli ve cömert bir genç kız 
hissini vermektedir. 

Fotofra/ Talılil Kaponuna 
11 ind Sayfamızda bulacaksını1. 

kulgandır, Sür- Abat Ef. kanlı gözlerini uşağın 
atle mfitehey- üzerinde gezdiriyor, şikirına 
yiç olur. iyi nereden saldıracağını anyan bir 
söz söyliyebi-
lir. Münaka- vahşi hayvan gibi, etrafında 
şadan çekin- dönüyordu. 

Birden bire durdu. Aklına mez, yalnız 
fili mücadele- birşey gelmiş gibi elini alnına 
den hazet- götürdü; kırmızı yanaklı yüzUnO 
mez, mllnaka.. hudutsuz bir sırıtma kapladı; 
şayı davet çilrük dişli ağzından bir kahkaha 

eden nıesailin fıKren ve suJhen boşandı; kırmızı yanakla yüzünU 
halline taraftardır. Tenkit yapar. çerçeveliyen abanoz sakalı tel 
Başkalarının iradelerine uysallık tel oynadı, tel tel sıçradı. Kendi 
göstermez, daha ziyade kendi kendine: "Ah ulan teres! diyordu .. 
fikirlerinin kabul edilmesine ça· Ulan teresi Girdin mi kapao.,a ? 
bşır. Sadeliğe mlltemazildir. Ar· 
kadaşlara tarafından bazı ahvalde Bir sıçradıo çekirge, iki •ıçradıo 
kıskanılır, His vo heyecan mev- çekirge.. Şimdi buyur bakalım 1 ,, 
zularına yabancı kalmak istemez. Ve uşağa, burnuna burnunu değ-

• dirircesine yaklaşarak teker teker 
MEHMET SALiH 8. ; Azim- söyledi : 

kAraır. Mib- - Ulan, sana Ke:ıbanm oda-
net ve meşek~ sının öntinde dolaşma t diye kaç 
kati tabanı- defa söyledim 1.. Diln, yine, ora-
mnl g6sterir larda ... 
rahabna pek Fakat Müderris Ef. likırdısına 
dllşkün değil· tamamlamadan genç uşağın pen· 
dir. Bazan be derili yllzüne sinsi bir tebes-
lnatçı ve asabi ıtım işlendi ; sonra, bu tebessüm 
olur. fğbirarı genişledi; gazlerinde bir istihza 
devamsız de- ıimşeği parladı ; boğazından küs-
ğildir, Fena• tab bir kahkaha fıkırdadı ve 

lıkları çabuk unutmaz. Bqkala· demindenberl g8ğsünde ıabret .. 
rına karşı itimadım israf etmez. tiii sesinin. en serbest tonile : 

- Efendi! Efendi f. dedi, 
hani gerçek olan Haktaali haz
retlerine maliım .. Kezbana gönlüm 
akmadı değil:.. Amma!.. Sizden, 
ön art yok ki ... Sal ah geçiyorum, 
siz oradasınız; öğleyin balcıyorum, 
baıbaşa ... 

Uşak Efendinin kafasını sal
lamasından ve kaşı ile gözü ile 
işaretler yaparak neyi anlatmak 
istediğini bir tiirlü kavrayama
mıştı; fakat insiyaki bir sabır
sızlıkla başım geri çevirdi ve 
hanımı Ue yani Abat Efendinin 
zevcesile burun buruna geldi. 
Uşağın kocasına söylediklerini ta
mamile duyan Hanimefedi fena 
halde sinirlenmişe benziyordu; yüı 
bir naı gibi sararmıştı, dudakları 
titriyor, açılıp kapanan burun 
deliklerinden keskin soluklar 
çıkıyordu. Uşağa bir kelime bile 
söylemeden kocasının üzerine 
yür6miye başladı ; biraz evvel 
köfte kızartbğı iri bir maşayı 
havaya kaldırdı : 

- Kezban, ha 1 Dedi. Tuh .. 
Utanmaz, hayasız ! Beo zaten .. 

O ne feci veyahut o ne gü
lilnç manzara idi. O pür gazap 
Abat Efendi nerede idi !.. Şu 
kar1sınm salladığı maşanın 
karşısında bir fino köpeği 
gibi geriliyen, fersiz gözlü 
balmumu gibi sararmış adam, 
hiç biraz evvel gür sakalı titri
yerek asıp kesen Ahat Ef. ola
bilir mi idi? 

Vaziyet gittikçe komikleşi
yordu; dersiam efendi gerile
dikçe, kendisini maııyetizme 
eden müthiş maşa havada teh
ditklr bir daire çizdi; sonra za
vallının omuzuna bir giirı gibi 
indi. 

- Kezban haf.. 
Abat Ef. nin korkudan buyil 

yen gözleri, kadmın elindeki 
siliba saplanmış yalvarıyordu: 

- Hanım, hanımcığım 1. Val
lahi, billahi, tallahi hepsi yalan 
hepsi yalan, hepsi .•. 

Fakat hanımın keskin bir 
çığlığı zavnllının sözlerini ağzına 
tıkadı: 

- Sus 111. .. 
Ve iri, ocak maşası kısa 

fasılalarla havaya lc:alktı ve indi ; 
- Offff nt •.• 
- Kezban ha? 
- Offl!! 

* Uzaktan, efendisile hanımının 
harp oyununu seyreden uşak, 

ahır kapısından girmeden evvel, 
iri ocak maşasının havaya kallup 
Ahat Efendinin omuzlarına inmfl' 
sini ıaymıya başladı : 

- Bir, iki.. üç. dört. beş. .. 
sekiz.. on.. on iki.. on beş.. on 
altı •• 

Ocak matası, Hanımm sinirli 
ellerile, dersiam efendinin omu
zuna on yedinci defa inerken, 
uşak sayı ameliyesini bıraktı! 
gözlerini açhı yüzünün damarla· 
rını şişirdi ; Parmağını havada 
sallayarak biraz evvel Efendisinin 
kendisine yaptığı ayni sahneyi 
tekrarladı : 

- Sana Kezbanın odumın 
önllnde dolaşma diye kaç kett 
ıöyledim.. Diio yine ha L Hal .. 

SON 
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ASPiRiN GRİPE Karşı ~ Komprimeleri Kullanınız 
Taklitlerinden sakımnız. 

Artık Hanımlarımız için Modayı PABAnızın 
Takip Müşkülatı Kalmıyacaktır. Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergftn ne yiyeceğim diye dtııllneceğinize, 
senede beş yllz lira yemeğe masraf edeceii
nize, yilz kuruş vererek bir Aşçıbqı kitabe 

İpekiş 
Bu mes'eleyi 
Kökiinden halletti 

" I P E J( 1 Ş ., krırıılurkt!n şu 
mühim noktayı esaslı surette 
mızarı dikkate aldı: Dünya moda 
ce,-eganlarını günü gününe takip 
etmek ••. 

• •• 
11115, 11: I~ 11 t 

Bu maksatla yüksek müfehassu
ların idare ettiği hususi bir büro 
tesi• ~imiştir. Bu büronun bütün 
m,.şgalesi, dünya moda cerPgan
lt1rını adım adım takip ve P A
RiS 'te çıkan her geni modayı 
burada derhal tatbik etmektir. 

]PEKİŞ Moda Bürosu 
Dünganın en büyük ipek fab· 

rikaları ve Paritin en büyük moda 
müesseseleri ile çok yakından 
temas lıdsıl etmiştir. 

Yüzlerce Tecrübeden 
Sonra ... 

/PEK J Ş Aurupa kunıaşları 
derecesinde, hatta onlardnn daha 
igi cins kumaş gapmıga mufla/fak 
olmuıtur. 

alanız. tatlı, tatJı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

İstanbul' da emsali görfilmemiı müsamere. Temsil edilecek komediler: 

(Haçik - Sürpik ), (Bursa Kaphcaları), (izdivaç Acentası), (Akide 
~ Şekeri). Aynca 10 kişilik büyük orkestra. 

._. ,,.: .... . . ~ .. 
~ ~ ... , . Doktor ALl- V AHl-;-f ----

Y ILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok bealer. Çünkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çolctur. Mem .. 
deki çocuklar için yegane bir gıdad1r. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Zafiyeti umumiye, ittihaaızlak ve kuvvetsizlik halit&oda büyük 
faide n te1irl r~rOlenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Pek Yakında Göreceksiniz l Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Mütekaidin Eytam Ve Aramil Maaş Günleri 
Kadıköy Malmüdürlüğünün maaş günleri Eminönü Malmüdürlüğünün maaş günleri 

Kadık6y hali içinde 

Blrtad kit• 
Asker dul n 

ikinci tft• 
Mnlkiye dul vo 

yetimleri yetimleri 
1 3001 .. 3200 
2 3201 - 3400 
3 3401 - 3600 
5 3601 - 3800 

1 
2 
3 

1 .. 125 

126 - 250 
251 - 375 
376 - 500 

6 3801 • 4000 \ 
1 4001 ve daha yakan 

Asker tekaUtleri 
8 5001 - 5200 

5 
6 
7 

501 - daha yukan 
İlmiye yetimleri 

Mlilkiye tekaütleri 
8 1501 .. 1700 

9 5201 - 5400 9 1701 - 1900 
10 5401 • 5600 
12 5601 .. 5800 

10 1901 - daha yakara 

12 ilmiye tekaUtleri 
13 5801 - daha 1ukarı 

Beyoğlu Malmüdürlüğünün 
maaş günleri 

Beyoğlu tediye tubesi Kaıımpafa tediye •u· 
( Galatasaray Uaeal besi; ( Camiikebirde 
arkaamdakl dairei dairei mahsuıa 

mahsusa 
Birlncl ldte 

Asker dul ve 
yetimleri 
1 - 150 

151 - 300 
301 - 450 
451 - 600 

Mülkiye (ve ilmiye 

lıdacl ktt• 

Asker dul ve 

yetimleri 
4001 - 4150 
4151 - 4300 
4301 - 4500 
4501 - 4600 

Mülkiye ve ilmiye 

Be.,lktat Malmtldllrlftj'll• 
nün maat ıllnleri 

Bc,iktaf tediye tubeal 
( lleşiktaı Akaret
lerde C. H. F. bina

ıında 
Birinci kite 

Asker dul ve 
yetimleri 

J 1 - 178 
2 179 - 356 
3 358 - 540 
5 541 - 733 
6 734 - 871 
Mülkiye yetimleri 
1 3500 - 3688 
8 3691 - 3840 

Asker tekaütleri 
9 1601 - 1769 

10 1771 - 1964 
12 ı 965 - 21 1 t 
13 2112 - 2285 

Samatya tediye şubesi: ( Mülga Düyunu Umumiye 
kişt:lerde ) 

Beyazıt tediye ıubesi: Beywt mnlga zat 
binasındaki maaştan daireainde 

Blrlnd ki4• lklnd lr.etlde Blrlacl kite 
Asker yetimleri Hidematı vataniye Asker yetimleri 

1 1 - 150 1 1 - 47 1 1191 - 1340 
2 151 - 300 Peşin maq 2 1341 - 1490 
3 301 • 450 ı 1 - 54 3 1491 - 1625 

s 451 • 600 Mlilkiye yetimleri Asker tekaütleri 
6 601 - 150 1 1 • 50 5 5681 .. 5830 

7 751 - 000 2 51 • 200 6 58JI • 5980, 
8 901 - 1050 3 201 .. 350 7 5981 - 6130 

9 1051 - 1190 5 531 .. 543 8 6131 - 6280 
Asker tekaütleri Mülkiye tekaütleri 9 6281 - 6484 

ıo 5001 - 5150 6 3001 .. 3150 
12 5151 .. 5300 7 3151 - 3300 
13 5301 - 5450 8 3301 - 33.15 
14 54Sl - 5680 

Fatih Malmüdürlüğünün maaş günleri 
Eski F atib tediye şubesi: ( Mülga Düyu• 
nu Umumiye binasmdaki şubelerde ) 

Samatya tediye şubesi: ( Samatyada Sulu
manasbrda maliye şubesi bitişiğinde ) 

Blriacl klıe lklucl kit• 

Asker yetimleri Mülkiye yetimleri 
1 1147 - 1338 1 7059 - 7251 

Birinci kite ikinci kite 

Asker yetimleri Mülkiye yetimleri 
1 1 - 184 1 6701 - 6892 

2 1339 - 1535 2 7252 - 7390 
3 1536 - 1725 Asker t~kaütleri 
5 1726 - 1931 2 4283 - 4329 
6 1932 - 1942 3 4330 - 4506 

2 185 - 379 2 6893 - 7058 
3 380 - 570 Merkez mülkiye 
5 571 - 773 yetimleri 
6 774 - 972 2 2341 - 2377 
7 973 - 1146 3 2378 - 2500 Mülkiye tekaütleri 5 4507 - 4672 

6 8579 - 8740 6 4673 - 4853 
7 8741 - 8925 7 4854 - 5038 

Mülkiye lekaütleri Asker tekaütleri 
7 8201 - 8212 3 3501 - 3581 
8 8213 - 8390 5 3582 - 3761 8 8926 - 8959 8 5039 - 5-07 4 

9 8548 - 8549 6 3862 - 3948 
i 

Kredi Fonsiye Tahvillerinin 

hdnel ~ 

hm.iye yetimleri 
ı ı - 91 
Mülkiye yetimleri 

1 544 - 650ı 
2 651 - 800 
3 801 - 1008 

ilmiye tekaütleri 
5 1 - 12 

Mülkiye tekaütleri 
5 3336 - 3485 
6 4486 - 3635 
7 3636 .. 3733 

Eyilp tediye ıubell 
( Eyüp maliye şubell 

binasında 
Birinci kite 

Asker yetimleri 
ı 1943 - 2131 
2 2132 - 2313 
3 2314 - 2340 
Mülkiye yetimleri 
3 7391 - 7535 
5 7336 - 7766 
Asker tekaütleri 

55075-5111 
6 5112 - 5280 
7 5281 .. 5462 

10 8550 - 8578 7 3949 - 4127 
Merkez mülkiye 8 4128 - 4282 

Sigortası 
• 23 faizli, 1886 ve 1903 tarihli 

" Credit Foncier Egyptien " tahvil
lerinin 1 Mart 1932 tarihinde icra 

Dr. Celal Tevfik 
. tekaütleri İlmiye tekaüt ve 

10 8960 - 8998 yetiml~ri 
Avans 8 9801 .. 9827 kıhnacak amorti ketidesinde bata Haatalıkbn MlltebasslSI 

ZUhrevi ve idrar Yolu 

tekaütleri 
2001 - 2150 
2151 - 2300 
2301 - 2450 
3001 - 3150 
3151 - 3300 
3301 - 3450 
Asker tekaütleri 
1001 .. 1150 
11sı - ıaoo 

f301 .. 1450 

tekaUtleri 
6001 - 6150 
6201 - 6450 
5001 - 5150 
Asker tekaütleri 
5151 - 5300 
5301 - 5450 
5451 - 5675 14 2286 - 2361 10 .. - 37 9 9828 - 9938 ba, tediyesi teblikealne kart• Oamau- Sirkeci, Muradiye caddul 

h bankaaı Galata merkezi ile Veni- No 35. SaaL 2- 6 

l-454 • 180Q 

Mülkiye tekaütleri 
14 5001 - 5165 
15 5166 - 5309 

İlmiye 
15 6001 - .. 
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