
Japonya, bugün tabancalı ıukerlerile Çintl• 6aptıiı kontrolü lıer zaman için ipka etmek istiyor 
Londra 3 - Çin-Japon ihtilafının şimdilik tehlikeli bir safhaya girmekten uzaklaşhğı kanaati umu· 

ltaidir. Yalnız japonyanın teıvikile Şimali Çinde yeni bir hllkümet teıekkül etmektedir. Çini parçalamak 
Ve Mançuriyi bu suretle daimi ve emin bir Japon kontl'olft alhaa koymak gayesini hedef tutan bu vazi· 
Yet Önlinde Cemiyeti Akvamın hareketi mil~külleımektedir. Çin, bu tahrikita şiddetle itiraz etmektedir. 

Gazi Hz. 
M. Muşanofu 
Kabul Ettiler 
Akşam Ziyafetinde iki 

Başvekil Dostane 
Nutuklar Söylediler 
Ankara, 3 (Huıuıi) - Diin 

sabah ıebrimize ıelen Bulgan... 
tan Bqvekili M. Mupnof Cenap• 
ları dün akşam Uıeri ReisicBm· 
bur Hz. tarafından kabul edil· 
nıiştir. M. Mu§anof Gan Hazret· 
lkerinin nezdinde iki aaat kadar 
almışlardır. 

Ziyafetler, Ziyaretler 
Ankara, 3 (Hususi) - Muh· 

terem misafirimiz M. Muşanof 
dün sabah resmi ziyaretleri ifa· tn sonra öğle yemeğini An· 

rapalasta Başvekil P,. ve 
~ariciye Vekili Tevfik Rüştil 

eyle birlikte yemişlerdir. 
.... (Devamı 3 üncü sayfada ) ....................................................... -. 

Bir Namzetlik 
I~~ Adliyecimiz Hayatlarını 

•tleştirmiye Karar Verdi 

Melilıa lı.amm 
dt Müddeiumumilik muavinlerin· 
~ n. Matbuatı tetkik bürosu ıefi 
.._:lalıa Hanımla Üçüncü ceza 
l'lrı lıkemesi azasından Kemal Be
.\k~aın_ıetlikleri takarrür etmiştir. 
lel' ıtkle.rı on beı gUn sonra icra edi-

~ br. 
~ ... 1 BütUn bir hayat yolculuğu için 
ti11a ~n Adliyemizin bu iki gUzide "'na -det temenni ederiz. 

:ı::= e =• =»' ı ::u 

Türk Sanayiini imaye 
Etmek için ••• 

Teşviki Sanayi Kanunundan Sonra 
Yeni İki Kanunun Daha Çıkacaın Şayidir 

Sanagiin bizde terakki etmiş şulHl•rind•n biri: Bir 
çimento fabrikası 

Ankara, 3 (Husulf) - ithali· dikkate alınarak gümrük tarife· 
tın tahdidi ile baılıyan iktasadi lerinin ona göre (tan:r.imi ıekilde 
korunma hareketine muayyen tezahür etmesi kuvvetle tahmin 

bir sistem dahilinde devam edi· olunuyor. k b 1 d'I" . 
leceği muhakkakbr. Bu esas .a u e 1 ırıe, ~e~ı 

Hazulanmakta olan yeni Teı· Teıviki Sanayı Kanunundan ıstı· 
viki Sanayi Kanunu, memleketçe fa de edebilme~ içi~ . f abrikalan~ 
en ziyade ihtiyaç duyulan sanayi maliyet fiatle~ıne ıstmat etmelerı 
ile beraber tesis •• inkişafında lizımgelecektır. Bu kanunla 
milli menfaat ıl>rnlen sa.nayiin ahenktar olmak üzere bir gUm-
hlmayesi gibi iki esaıı hedef ~uk ye banka kanunu yapılması 
tutmaktadır. Ye sanayicilere tahsis edilerek 

Bu himayenin de Avrupa mal- muhtaç oldukları ~red.~yi bu han-
ları önünde maliyet fiati nazarı kanın temin etmeıı duılinUIUyor. 

•.":· - .:- . • r-· ~ ol!:rt 

Bugün 
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ır Mütekait 
Yetim Ve Dul 
Maaşları - -
Aglıklar bugünden itibaren 
flBrilmige başlandı. Aglılc 

listesini tasnif edilmiı bir 
şekilde 73 üncü sagfamııda 

okuyunuz. 

Galatasaray la-F eneri.n 
Zifı Göze Batıyor 

Bu VaziyetteAtinaya Gitme·k Muhakkak 
Bir Mağlubiyete Koşmak Demektir 

Yaptığı bir iki müsabaka ile ) 
Yunaniıtana fidecek olan Galata-
11ray-F ener muhtelitinin zayıflağı 1 r 
röze batacak derecede anlaııldı. 

Bu zlf, hiç ıllpbe yok,takım 
oyunculannın idmansızhğından, 
bir de müsabakaya ehemmiyet 
vermemelerinden ileri geliyor. 

Her hangi bir takımla dostane 
bir idman müsabakası yapılırken 
ve muhtelit takımdan azami ran
dımana istemek doğru değildir. 
Fakat hasmının karşısında buca
laması da ümit verici birıey 
olmuyor. Takımın bu zlh 
aıa tarafından da görülerek 
Atina seyahatinin akıbeti hakkın
da endişe gösterilmiş olduğu 
içindir ki bir ara bazı şayialar da 
meydana çıkmıştır. Fakat derhal 
kaydedelim ki: bu şayialar doğru 
değildir. Takımın zayıflığı müna· 
ıebetile görUştüğllmüı Fener bahçe 
kaptanı Zeki Bey ayni endişe ile 
bize demiştir ki: 

- "Atinaya (31) kAnunuevvel· 
de gideceğiz. Başlıyan hazırlık 

idmanlannm ciddiyetle takip 

Gazi Hz. 
Şehrimizi T eırifleri ihti
malleri Çok Kuvvetlidir 

Birkaç gün evvel, Ankaradan 
alınan haberlere istinat edilerek 
Gazi Hazretlerinin yakında bir 
tetkik seyahati icra buyuracak· 
lan yaıılmı~tı. Bu seyahatin 
gelecek hafta başlamasına ve 
Gazi Hazretlerinin şehrimizi de 
ıereflendirmelerine kuvvetle ihti
mal yerilmektedir. 

Şark Demiryolu Şirketi 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Şark Demiryollarınm Türkiyeden 
geçen kısmı için ayn bir Türk 
Anonim Şirketi teşkili hakkında 
başlanan müzakereler bitmek 
Ozeredir. 

Zelcl &g 

edilmediğini teessürle g6rUyorum. 

Maamafih maçın ehemmiyeti ar
kadaşlara tekrar izah edilmift 

onlar da aı.am1 i'ayretle çalııa· 

caklarını vadetmişlerdir. Fakat 

timdiki vaıiyette gidilirse mai14p 
olacağımız muhakkaktır.,, 

Tütün f nhisan 
Amerikalı Bir Grup Buna 

Talip Oldu 
Kunetle temin edildiğine göre 

Amerikalı sermayedar bir grup 
TOtün inhisarını on sene mtıd~ 
detle i~Ietmiye talip olmuş, buna 
mukabıl (100) milyon dolar teklif 
etmiştir. Grup yaprak tUtUn ti
caretinin de inhisara alınmasını 
istemektedir. Grup inhisar te19 
kilatını da değiştirmek iıtemit. 
fakat bu talep reddolunmuştur. 

inhisar MlldUrü Behçet Bey 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Beraat Kararı Aldılar 
Atina (Hususi) - Milli paraya 

düşllrecek neşriyatta bulunduk
ları cürmile mahkemeye verilen 
alb gazete beraat kazanmıştır. 

, ___________ l_th_a_l,a_t __ T._a_h_d_id_in_d_e_n __ S_o_n_ra ___________ J 

- Karıma bir damla Avrupa llvantası aradım. zor buldum. 
- Desene terkoı suyunua damlası kadar aıalllllfİ •• 
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İhtikara 
Kanun 

Karşı 
Lazım 

Tahditten ıoDra, hiçbir aebep 
olmadıiJ halde fiatler 7Dk· 
Hldi. Bunun lımine açıkça 
( lbtlklr ) derler. Bu Yaıi7et 
kart11ında halkın mütaleaıanı 
okuyunuz: 

Emln B. (Sultanahmet Park kıraataneıl) 

- Tahdit karannı vermekte 
hükumet çok gecikmiştir. Bence 
bu karar daha üç sene evvel 
alınsaydı, tediye muvazencmizde
ki ıon müşküller çıkmaz ve yeni 
buhran vergisi tarhetmiye bile 
lüzum kalmazdı. Her ne iıe ben 
bugünkü tahditten çok memnu
num. Yalnız beni endişeye dnıü
ren, tahditten sonra piyasamızın 
çehresindeki keşmekeş ve fiat
lcrdeki yükseliştir. Hük6met 
hakiki ihtiyaçlarımızı düşünerek 
o eıyanın ithaline müsaade etti
ti için piyasada bir gayritabiilik 
olmamalı idi. Bunu bulanık suda 
avlanmak istiyenler yapıyorlar. 
Bu adeta hükümetin kararile ve 
memleketin meofaatlerile bir 
nevi alaydır. Bu alaycılara had-
dini göstermek için tiddetli ce
zalar ve hapisler veren yeni bir 
kanun liıımdır. 

« 
Ömu B. (Kadaatro Mektebi Hakuk 

fQbeılnden) 

- Tahdit karan paramızın 
harice gitmesine mAni olduğu 

için ~üphesiz iyi oldu. Fakat , 
kararla beraber de piyasada ı 
müthiş bir ihtikar baş gösterdi. 
Esasen umumi buhrandan müte
essir olan Ye elinde fazla mal 
bulunan tüccar fırsattan istifa
deye kalkıştı. Mt>mur ve işçi çok 
fedakArlık yaparken insafs.z tüc
can ibtikArla başbqa bırakmak 
hiç doğru değildir. 

lt 
Nuırat B. (Galata TUnel ıokak 83) 

- Azizim biz fırsat düşkOnU 
ıdamlarız. Hükümet men'i ve duhul 
karan değil, tahdit kararı verdi. 
istihlak kudretimizi nazarı itibara 
alarak çok giren ve servetimizi 
harice kaçıran mallan ve lüks 
eşyayı tahdit etti. Şimdi hangi 
mağaza, . hangi dükkana gitsen 
ve bir şey sorsan mutlaka eski 
fiatten fazla ister ve (Ah efendim 
ne yapalım tahdit var!) der. Ben
ce bu tahdit kelimesini ağıma 
alanlan bile mücrim telikki 
eden bir men'i ihtikar kanunu 
yapılmahdıdır. 

KAÇAKÇI 
Almanyada 
Tutulan Adam -
Kimdir? 

DUnkü telgraflar, llya Ebuıak 
isminde bir Türk bankerinin ( t ) 
Almanyada, uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı yapmak cürmünden 
tevkif edildiğini haber veriyordu. 

Bu adam hakkında tahkikat 
yaptık ve piyasadan öğrendik ki, 
kendisi beynelmilel ticaret Alemin
de bu itlerle meşgul birisi olarak 

tanınmaktadır .Memleketimizde pek 
az bulunmuştur. işlerini ekseriya 
başka eller vasıtasile yapar. Bura
dan da birkaç defa afyon alarak 
kaçırmak istemiş, fakat afyonu 
aldığı mUesseseler tarafından ihba
ratta bulunulduğu için hep hususi 
vasıtalara müracaati tercih et
miştir. Kendisi ·Musevidir. Türk
lükle bir alakası yoktur. Fakat 
Türk tabiiyetindedir. 
• ,, 

Bir Mahkum 
Bir Kaçakçı 21 inci Defa 

Mahkum Oldu 
Tatar lbrahim isminde bir 

kaçakçılık maznunu, dün Üçüncü 
Cezada sorguya çekilmiş, cilrmü 
sabit olduğu için ( 100) lira ağır 
para cezasına mahkum edilmiştir. 
Bu adam bundan ev1,.el yine 
kaçakçılıktan tam ( 20 ) defa 
mahkum olmuştur. Bu seferki 
mahkumiyeti (21) incidir. 

Vangel isminde diğer bir 
kaçakçı da (25) lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

' 

, Anketimiz 
Kızlanmızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünftn gençle

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir Ye 
bundan dolayı kimler mes'uldür 

" Son Posta ,, memleketi• 
mizin maruf kimseleri arasın
da bu mevzu etrafında mühim 
bir anket açmııtır. 

Sorduğumuz ıualler ıun
lardır: 

1 -- Bugünün kızlannda 
ne kusur buluyorsunuz ? 

2 - Gençlerde ne kusur 
buluyorsunuz ? 

3 - Ebeveyinde çocuklan
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızlann evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar mısmız ? 

5 - Kızlar için en muvafık 
meslek hangisidir ? 

Bu suallere topladığımız 
cevapları cumartesi giinünden 
itibaren neşre başlayacağız. 

Bir Facia İçin T az
mina t İsteniyor 
Dün Üçüncü ceza mahkeme

sinde bir tramvay faciasına ait 
tazminat davasına bakılmıştır. 
Bu muhakemenin davacısı, geçen
lerde tramvay altında ezilerek 
vefat eden Emin Haydar 
B. isminde bir zatın ailesidir. 
Tramvay şirketinden (70) bin 
lira tazminat istenilmektedir. 
Dünkü c~lsede iki tarafın da 
iddiaları dinlenilmiş ve karar 
verilmek üzere dava başka bir 
güne bırakılmıştır. 

GÜMRÜKTE 
Dün 350 
Beyanname 
Verildi 

Klnunuevvel ithallt listesi 
mucibince ithalAtçılara dün de 
beyanname tevzi edilmiştir. Dün 
Yerilen beyannamelerin miktan 
(MO) kadardır. 

T evziatta allrat temin edilmif 
olmasına rağmen gümrükte izdi
ham devam etmektedir. 

Diln kiııunuevvel listesindeki 
cam, gazyağ, balıkyağ, deri Ye 
kürk miktarlan bitmiştir. Geçen 
ay listesinde çuval maddesi 
çabuk bittiği için çuval buhram 
başgöstemişti. Bu ihtiyaç, bu 
ayın listesinden verilmek suretile 
tatmin edilmiye çal11ılmaktadır. 
Geçen ayın listesinde bitmemiı 
olan malların tevzii için dün 
Umum Müdürlükten emir gelmiş 
ve işe başlanmıştır. 

Piyasada 
Buğday Fiatlerinin Yük
Selmesi ihtimali Çoğalıyor 

Dün fstanbul piyasasında ok
kası 62,5 kuruştan { 83 ) balya 
Karahisar malı tiftik sablmışbr. 

Arpa piyasası lngilizin sukutu 
üzerine biraz durgunlaşmıştır. 
Fiat ( 5 ) kuruş etrafındadır. 

Buğday hakkında dünkü Şi
kago telgrafı ( 2,5) çent yüksek
tir. Piyasaya dün Anadoludan 
14 vagon buğday gelmiştir. Pi
yasa evvelki güne nazaran daha 
canlıdır. 

KAnunuevvel 3 

Günün Tarihi 

İsterling Devamlı 
Şekilde Düşüyor 
ln~lb lirası mütemadiyen dOr 

mektedir. Dün Borsada 688,25 il• 
açılaa lnriliz 690,50 ye kadar yök" 
aelmitt ( 3472 ) liralık muamele o .. 
duldan ıonra açılma fiatinden 3 kd" 
ruf on para nokaao olarak kapa• 
nntbr. lnriliz düttükçe Türk altıDI 
yOkaelmektedir. ( 925 ) kurut ol,. 
altın bu ıukutlar üzerine (980) kurut' 
çıkmıtbr. 

Karaya Oturan Vapur 
EVYelkl giln boğazda karaya otd' 

ru ltalyan vapuru dün kurtanlmıttdt 

Bir Tarih Konferansı 
Tarih muallimlerinden Emin .Ali 

8. tarafından cumartesi güııO Alit-' 
hafri7ab hakkında eski tilrk ocasrınM 
bir konferanı verilecektir. 

Bir Tashih 
Dlnkii nilıhamızda Atinadan al

dıtımız bir haberi neşrederken bul' 
dayclan ailmrOk reımi alınmamasın' 
karar .erildiği yazıJmıstı. Bu kar.ı 
arpa n M111ra aittir. Taıbih tf 
itizar ederiz. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Bulgar Başvekili 
~ 

-------

1 : H~san B. - Safa geldin, Muşanof 

Çenaplara... Kahveni iç te, sana bir ıey 

göstereceiim. 

2: Hasan B. - Bak, ıurada iki kapı 

•ar. ikisinden de içeri ııirebilirsin. 

.. 

3: Hasan B. - Bu kapıdan girersen 

içersi cehennemdir. Çayır çayır yanar

!ln . 

· rs" 4: Hasan B. - Bu kapıdan gıre 

içersi cennettir. Keyfine doyum ohll_.. 

itte sana bir dost naıihatil 
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r 
Her gün 
-----

Münderecatunızın çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

Gazi Hz. 
M. Muşanofu 
Kabul Ettiler 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Akşam sekiz buçukta da 

Başvekil Paşa tarafından misafir
lerimiz şerefine yine Ankara
palasta bir ziyafet keşide edildi. 
Ziyafetin sonlarına doğru Başve
kil Pa'S a dostane bir nutuk söy
ledi ve buna M. Muşanof ayni 
suretle mukabele etli. 

ismet Paşa, nutkunun bir ye-
rinde şunları söyldi: 

" Bulgar ve Türk Milletleri 
aras nda mevcut olan dostluk 
rabıtalarının beyneddüvel mutat 
olan usul ve merasimden ve hu-
kuki eşkilden sarfı nazar edile
bilen btrihi bir mukarenet ve 
inkar olunmaz bir ahlak imti-
zacından neşet etmekte olduğunu 
itminanı tam ile beyan etmekli-
time mUsaade buyurunuz. " 

Bq Vekil pqa iki millet ara· 
amdaki muahedelere işaret ede-
rek bu muahedelerin iki memle
ket •rasmdaki samimi ve dostane 
münasebetleri takviye ettiğini 
ıöyledi. 

Bulgar Başvekili cenapları 
ayni samimi ve dostane edayi 
ihtiva eden cevabi nutkunda iki 
millet arasındaki dostluğu hara
retle tezkar etti. 

Bugün misafirlerimize Harici
ye Vekili tarafından bir öğle 
yameyi verilecek ve akşam da 
Bulgar sefiri M. Pavlof tarafın
dan bir akşam yemeği verile-
cektir. Yemeği bir süvare takip 
edecektir. 

Sırplar Kı•şlrnlanıyor 
Atinada çıkan yarJ resmi (Messa

ger d' Atheneı } gaze~e~i Sofyada 
Yugoslavya sefnre~hu~esmın cam!arı
nın kırJlması hadııesı Bulgar hukCı-
metinin i:ıahatile zahiren kapanmış 
olmakla beraber halde hadisenin 
Sırpların hatırasında bir iz bırakaca
tını kayJederek Bulgar Başve~ilinin 
Ankara seyahatine temas etmıf ve 
bu buıuıta beyanı mütalea ederken 
ıöyle demiştir: 

"Yugoslavyanın haleti ruhlyeıi, 
Mösyö Muıaoofun Ank~ra ziyaretini 
ıüpbeli bir ıu~e~te tef~ır eden !Je]
l'rat ••ı.etelerının neşrıyatında goru
lüyor ve bazı haberlere inanmak 
liıcımgelirae Belgrattaki r~ımi meha
filin hissiyatı da bu neşrıyata teva-
fuk etmekte olduğu ve Bulgar Hü
kiımetinin Yugoıiavyaya Karşı m_u· 
h •ım bir iıtikamde doğru teveccuh 

a 1 d' • ettiti kanaatine iştirak ey e ığı 

anlaııhyor. ";....--~-

Alman Bıçakçıhgı Sönüyor 
Solingen, 2 - İngiliz gümrük 

tarifelerinin bUyük tesirlerinden 
biri de Almanyamn Solingen 
markalı çakı ve bıçaklarına tesir 
etmiştir. Bu sanayi adeta felce 

uğramıştır. __ __.~ 
Venedikte Kedi Mücadelesi 

Venedik, 2 - Bura be!e?iye
si şehri istilA eden kedilerı ımba 
etmiye karar vermiş, hatta bun-
ları yakmak için fırınlar da hazır
lanmıştır. Fakat şimdiye. kadar, 

0 da güç hal ile, üç kedı tutula
bilmiş, belediye bu mücadeleden 

vazge~miştir. ----:--Amerika da ki işsizler 
Ottava, 3 (A. A.) - Uzlaşma 

komisyonu ekseriyetinin vermiş 
olduğu bir rapor, takriben (26) 
bin kişiye baliğ olan işsizlere 
verilen ücretlerde yüzde 20 nis· 

SON P SOTA 

, 
Son Postanın Resimli Makalesi 

~ ,----------* Dünya Buhranı -tc Sözün 
• 

\ ... 

Halletmediler bu luğazin sırrını kimse; 
Bin kafile geldi hükenıadan, fudaladan 
Loğ~u1ınma d emek ___ _ 

- Ziya Paşndan-

• TE G AF E 

iNGiLTEREDE 
Tahdit İşi 
Hararetli 
Safhasında 

Londra, 3 (A.A) -Runciman, 
Lancasbive, Chesbire, W estmor· 
land eyaletleri meb'uslarından 

mllrekkep bir heyeti kabul 
etmiştir. 

Heyet azaları mumaileyhe 
pamuk ithalatını da ihtiva 
etmekte olan gayri tabii 

ithalat kanunu üzerinde oynanal
mış olduğu fikrini telkin eyle
mişlerdir. 

M. Runciman, meseleyi tetkik 
edeceğini vadetmiştir. 

Londra, 3 ( A. A. ) - Avam 
Kamarasındaki müzakereler bütün 
gece devam etmiş olduğundan 

M. Churchill yarınki celsede söz 
söyliyecektir. 

1 s 

İhtikar 
Kanun Layihası 
Meclise Verildi 
Ankara, 2 ( Hususi ) - ihtikara 

karıı mücadele maluadile hazırla
nan kanun liyihası Meclise verildi. 
Yakında müzakere edılecekUr. Ll
yiha fU esasları ihtiva etmektedir. 

Dahil ve hariçte toptan fiatin 
tereffüünü icap ettirecek bir sebep 
yokken hükumetçe ittihaz olunan 
tedbirleri btiımar ıuretilo eıyanın 
toptan yo perakende fiatlerine zam 
yapanlar Qç aydan üç seneye kadar 
hapis cezası ve 100 liradan 10 bin 
liraya kadar ağır para ceınısile 
mahkum o)urıar. 

ihtikar davası gerek reıen ve 
gerek fktısat Vekaletinin ticaret 
veya iktıııat Müdürleri veya Müfet
tişler inin ve bunların bulunmadığı 

yerlerde en büyük mülkiye memur
larının talebile müddeiumumiler 
tarafından takip olunur. 

Adliye Müsteşarlığı 

Bu türlü talepler vukuunda 
Cümhuriyet Müddeiumumilerinin 
6 uçu takip etmeleri mecburidir. Bu 
davalar sulh hakimleri tarafınJan 

diğer davalara tercihan ve müsta· 
celen görülür. 

Kurt Sürüleri 
Bu Vazifenin Kenan Beye 
Verilmesi Muhtemeldir 

Ankara, 3 (Hususi) - Veki· 
let emrine alman Adliye müste
şarı Ferit Beyin yerine vekaleten 
Teftiş Heyeti Reisi tayin edil
miştir. .... 

Son Posta: Şehrimiz Adliye 
mehafilinde mllsteşarlığa asale
ten Mü.ddeiumumt Kenan Beyin 
getirileceiinden bahsedilmekte:. 
dir. Fakat Kenan Bey, bir mu· 
harririmize bundan beheri ol
madığını söylemiştir. 

Yunan işsizleri için 
Atina, 2 (Hususi) - Belediye 

reisi işsizler için Atinada birkaç 
meccani aşhane tesis etmiye 
karar vermiştir. Bu &şlıaneler 
Noel yortularından evvel açıla-

caktır. 

Cenubi Sırbistana Hücum 
Etmiye Başladılar 

Belgrat 2 - Cenubi Sırbistan
da kar fırtınaları hüküm sürUyor. 
Şimendiferler işlememektedir. Kar 
iki metreye kadar yükselmiştir. 

Köylere aç Kurt sürülerinin 
hücum ettiği bildiriliyor. Köylüler 
bunları defetmek için çok uğraş· 
maktadırlar. 

F ransada Kadın Hakim 
Paris, 3 (A.A) - Meb'usan 

meclisi, 1930 senesinde ayan 
meclisi tarafından kabul e-bilmiş 
olan ve kadmlarm ticaret mah
kemelerine intihap edilebilecekle
rine dair bulunan bir teklifi ka· 
nuniyi kabul etmişti. 

SELANiKTE 
Bir Muhakeme 
Ve Şiddetli 
iWüsademeler 

SelAnik, 2 ( Hususi ) - Oç 
ay evvel Selinikte Rumlarla Mu
seviler arasında cereyan eden ve 
bir Musevi mahallesinin yakıl
masına sebep olan vukuatın mu· 
hakemesine baılanmışbr. Gaze
teler bu muhamemenin bir me
sele halini alması ihtimali oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Diğer taraftan buradaki 
darülfünunun, talebe ile müder
risler arasmda çıkan ihtilaftan 
dolayı kapatılması üzereine şid
detli müsademeler olmuş, birkaç 
talebe yaralanmıştır. 

Nevyork Borsasında 
Nevyor, 3 ( A. A.) - lngiliz 

dövizi, dün akşam kapanııta 
3,36,34 e yükselmiştir. 

Yeni Trabzon 
Mübadil Rum)ar Bir 
Mahalle Kuracaklar 
Atina, 2 (Hususi ) - Burada 

bulunan Trabzonlu ve Puntoslu 
muhacirler bir ( Yeni Trabzon ) 
mahallesi tesisine karar vermiştir. 
Mahallenin bir kilisesi, ilk ve 
orta mektepleri ve bir de geçen
lerde Maçkadan Atinaya nakle
dilen Meryem Anaya ait kıymetli 
tasvir ile Puntosluların muhaceret 
esnasında alıp getirdikleri Asarı 
atika ile dolu müzesi olacaktır. 

Bir Mısır Prensinin Cezası 
Kahire, 2 - Birçok otellere 

borç yaparak namusunu kirleten 
ve (15) bin lngiliı liralık karıı
lıksız çek veren Kral Fuadin 
yeğeni Prens T oson Cemil prenı 
unvanından mahrum edilmiştir. 

İSTER İNAN, 
• 
iSTER 

• 
iNANMA!' ; 

Bir kariimiz yazıyor: 
"Yarımca köyünden geçmekte iken, bu 

köyde çocuk doğuran iki kadının maruz kal
dığı feci vaziyeti bana anlattılra. Bunu size 

de yazmaktan kendimi alamadım. 
"Kadının biri doğururken komşusu yetişir. 

.. Ayol sen kuvvetlisin, çocuğu çekiver." Der. 

Çocuğu çekip çıkarmıya çalaşırlar. Muvaffak 
olamayınca ustura ile çocuğun kolunu kesip 
çıkarmıya teşebbüs ederler. 

11Bir diğer kadın da doğururken, çocuk 
ters geliyor, diye çocuğu öldürüp çıkarmış
lardır. 

Köylfinün tenvire ne derece muhtaç oldu· 
ğunu ıu iki misal açıkça gösteriyor • 

inat Karşısında 
Zaruri 
lsrar 

P. a. 
Ben, artık, okuyucul 

mftsaade istiyerek f U mahut 
siki bahsine avdet ed 
Zira, onlara da, bana da 
kınlık geldi. Vili B. inat edi 
Fakat mevzuu değiştirerek 
baştanbaşa mugalata yaparak. 

Çırpınmasın. Kurtulut )O 
Mesele basil Şöyle ki: 

1 - Bestekarın hatasınd 
muganni mes'ul değildir. V 
Be>: diyor ki: 11Bir aktar, piy.,. 
tekı fevç fevç kelimesini foç f 
okursa kabahati müellife yilkliy 
mez.,, Misal yanlıştır. Evv 
güfte ile beste mlinasebeti 
yesle temsil münasebetinin 'a 
değildir. Saniyen Münir Nure 
Bey fevç fevç gelimesi.ai foç 
okuyacak kadar fahiş bir hata 
işlememiştir. iftira etmiyelim. 
Mesele ancak şuna benzetilebilin 
Farıedelim ki, bir mllterci-. 
" Moliere " in bir cUmlesini kea
dine göre anlamış ve tercGme 
etmiştir. Aktar de bunu - kelle 

1 
me hatası yapmayarak • oya•m ... 
tır. Bu hatadan aktar detU. ma. 
tercim me•uldOr. Aktör, terca .. 
ve telif hatalarını taalıihle ml
kellef değildir. Sallhiyetiain ..... 
dudu haricindedir. Mugalata ile 
bu işin içinden çıkılmaz. 

2 - HulOıi Bey Vlli BeJ1 
resmen ve gazetede tekzip etı-

miştir. V ili Beye hususi olarak 
söylediği şeyler muteber değildir. 
Bu, Vali Beyin iddiası halinde 
kalır. 

3 - V ilA Bey vaktile kl~lc 
musiki bahsinde "Dede,, ile "Bi
men,, i biribirine karıştırmıştır. 
Hatta "Klasik,, kelimesinin birçok 
manaları olduğunu il ri sürerelc 
sıyrılmak istemiştir. Şimdi inkir 
ediyor. inkarda ısrar ederse ya
zısını aynen dercedcceğim. 

~ :--=- Yine. bu muharrir, Türk 
musıkısı aleyhınde yazdığı yazıl 
da munhasıran "musiki" ve ••şar
kı,, kelimelerini kullanmıştır. "Şar-
kı,, hem güfte, hem besle demek
tir. Yalnız güfte demek değildir. 
Telif zafı vardır. Musiki tabirle
rini yerinde kullanmak llzmıdır. 
Y abya Kemalin şarkısı denek 
akla güfte, Muhlis Beyin fal'kıa 
dersek akla beste gelir. Ba hu
susta da mugalataya imkln yok• 
tur. 

5 - Musiki gibi mevzuluda 
zurnacı dilile yazı yazılmaz. Vlll 
Bey kendini müdefaa için: .. Bet-
hoven., in, Dede Efendinin musiki
sinden bahsetmiyordum." Diyo r 
Halbuki bir muharrir keriz 
havalarından bile bahaebe, diliai 
o kerize batırmaktan çekinme
lidir. ismimin baı harflerini bl
tiıtirerek benden .. p s" Bey di
ye bahsetmek te pis bir teJdir. 
Bu liıan bahsine aynca aele
ceğim. 

6 ve 7 - Plik bahainde bea 
bir hatamı itiraf etmittim, VAii 
Bey de iki hatasını itiraf etmiftL 
\kimiz de açıkça yazdık. Bela 
onun hatalan üatilnde uru et
medim. Halbuki; meselenin mevw 
zuu yalnız bu imiı gibi 0 
benim bu itirafımı ebemmiyetU 
bir delil olarak aleyhime kullan
mıya çahşb ve cümlelerimi de 
eksik yazdı. 

Hakikat harfi harfine bud 
Vala Beyin bu bahiste "T emm 7· 
demesini kabul ederim ve mu ~td 
bahsinde kendisinin daha fa~ 
tltaklanmamasına razi ol 
F k b. uruaı. 

a at ır tartla: Anlamada" 
it~raf ~ttiği bahislere bir l.: 
ıumeaıQ ve qeaih 

betin bir temilit icr·~a11~D~' .&1iil•iii 



4 Sayfa 

Kzzlağzmıza Çalznanlar 

Hammalla 
Münakaşa 

İstanbul GümrüğUnde bir yol· 
cile hammal arasında şöyle bir 
münakaşa zuhur etmişti. Kulağl
mıza çalındı: 

Hammal - Efendi, bir lira 
vereceksin. 

Yolcu - Sebep? 
Hammal - Vapurdan buraya 

kadar senin iki denk eşyanı ta• 
pdım. 

Yolcu - Ben sana taşa de
medim. Sen ı.orla eşyamı yaka
ladın, çıkardm. 

H mmal - Taşldım ya. 
Yolcu - Ben kendim de ta· 

ıırdım. Senin taşımam istemi· 
yordum. 

Hammal - Ben hakkımı isterim. 
Yolcu - Senin hiçbir hak· 

kın yok. Hep böyle yaparsmız: 

Y olcularm üstüne saldmrsmız. 
Elinden zorla eşyasını çeker, alır
sınız. Ben ı.orbalık tanımam. On 
para vermem. 

Hammal - E? •. şimdi ben se· 
nin eşyanı bedava mı taşımı~ ola· 
cağım? 

Bunun üzerine yolcu ne teklif 
etse beğenirsiniz? 

- İstersen eşyayı tekrar 
•apura götür, bırak; dedi, ben 
kendim oradan alır gelirim. Ha• 
mala ihtiyacım yok! 

akut Bir Hareket 
Boğaziçi vapurunda kulağı· 

mıza çalındı: 
İki erkek konuşuyordu. Biri 

dedi ki: , 
- Zavallı Saitten haberin 

var mı? 
- Ya ... Zavallı çıldırmış, ti· 

marhaneye koymuşlar .•• 
- Sorma... Okadar acıdım 

ki ... Fakat tuhaf bir şey söyliye· 
yim mi? Geçende kansı, timar· 
hanede Saidi ziyarete gitmi,; 
fakat Sait karı ını kabul etme· 
miş. 

- Gayet akılhca bir hare· 
ket... Desene Sait çabuk iyi ol· 
muti 

Buz üstünde 
Bugünlerde, Pari te. yeni bir 

spor modası çıkmış: Patinaj. fa• 
kat bizim 1 aobulda gördüğümüz 
gibi asfalt üzerinde değil, sun'i 
buz sabblarr üzerinde kaymak. 

Bu moda okadar türemiş ki, 
her tarafta iki, Qç bin metro 
murabbaı satıhlar üzerinde bin· 
!erce kişi " Patioer ., ediyorlar, 
yani kayıyorlarmış. Dansa rağbet 
azaldığı için, şimdi, gençler bu 
eğlenceye tehalük göstermeğo 

başlamışlar. 

lzmirde Bir Hırsız 
Şebekesi 

İzmir (Hususi) - Burada Al
aancak taraflarında bir müddet• 
teoberi mUteaddit hırsızhk hadi· 
acleri olmakta, fakat bu işi ya· 
pan serseriler bir türlü ele geçi· 
rilememekteydi. Nihayet yapılan 
mun araşhrma ve takip netice· 
sinde hırsızların bir şebeke halin· 
de çalıştıklan anlaşılmış ve hepsJ 
yakalanmıştır. Bunlar beş kişidir. 
ye liepsi de abıkaladır. Elebaşı· 
lan da Rüstem ismindeki serseri· 
dir. 

iki Kooperatif 
n (Hususi) - Kaı:amızda 
na}ı: de birer çiftçi 

SON POSTA Kinunuevvel ~ 

• 
E BER E !Jusiki Bahsi 

-~~===~:=:::===~ımsa~IEE:Z~~~c:z:=ı::::::==~=~~~ıcm!:~~z::m~Bir Hanıma 

Nası 
Uz ta Çok Güzel 

u utu Haya e 

• 
r, Fakat lçerde 
Uğrarsınız 

Mara~, (Husu• da umumhaneler 
si) - Bu meek· kapatılmıştır. Fa-
tubumla " Son kat umumhane-
Posta,,nın muhte· ferden çıkan bir 
rem okuyucula· kısım trahumlu 
nna Maraşı ta· ve hastalıklı ka· 
nıtacağım. Mar- danlar otel hiz· 
a~. Ahırdağının metlerinde kulla· 
önUnde yedi te· mlıyorlar. Bunun 
pe üzerine ku· bir çok mahzur--
rulmuş ağaçlık· ları görülmüş ve 
lar içersine bü- görülmektedir. Her 
rünmü~. güzel v halde sür' tle ö-
şiria bir vatan nüne geçilmesi 
köşesidir. Maraşı lazımgelen işler-
uzaktan bjr şiir den biri de bu· 
yuvası gibi gö- dur. Çeltik fab-
rürsilnüz. Fakat rikası ; burada 
kasabadan içeri ( 925) senesinde 
girince bir hayal kurulmıya başla-
ıukutuna uğrar• nan, sonra Sanayı 
ıınız. Çfinki Maraşın meşlııır çeltik fabrikasından bir kısım ve Maadin Ban-
aokaklar taşlı ve pistir. Kasaba- Vali Bekir Sami Beyin odasıdır. kasına devredilerek tesisi ta· 
nın ortasmdan bir dere geçer ki Odanın kapısı her zaman açıkbr. mamlanan bir çeltik fabrikası 
bütün lağımlar ve pislikler bura· Her kim isterse içeriye ıerbestçe vardır. Günde ( 35) ton pirinç 
ya dökülür. Derenin üstü açık girer, derdini, vikayetini. istediğini çıkarmaktadır. Almanyada tahsil 
oldugv u irin şehrin havasını ifsat biç çekinmeden anlatabilir. Ma- gören Nihat Bey isminde genç 

~ bir mühendis bu müessesenin 
eder:. Bence, belediye kendisine raşlılar asayiş noktasından çok 

.. d b. b" w memnundur. Burada Maarif ha- miidürlüğünü yapmaktadır. Fa-
çarşı ıçın e ır ına yaptıracagı kat pirinç çiftçileri çok sıkıntı 
yerde evvela bu dereyi kapatma- yatı da gıbte edilecek şekildedir. çekmektedirler. Çünkn mallannı 
hdır. Tenvirat itibarile de Mar• Mekteplerimiz oldukça muntazam· Mersin ve 1stanbula sevketmek 
aı çok fakirdir. Çarşıda beı dır. Su meselesi; buraya su, şimal- için kamyonlarla ( 35) kilometre 
numaralı lambalar yanıyor. Diğer de ve kasabaya on beş dakika uzakta bulunan trene gönderi-
sokaklar zifiri karanlıktır. İJ mesafede bulunan Pınarbaşı mem· yorlar. Halbuki vagon az olduğu 
görmiyen belediyeler daima pa· baından gelmektedir. Fakat umu• için mallar günlerce istasiyonlar-
rasıı.lıktan şikayet etmektedirler. mi mecranın künkleri delik oldu- da bekleyip duruyor. Bunun ne· 
Fak at becermek meselesinden ğu için su pislenmektedir. Bu yüz· ticesinde de tüccar ziyan ediyor. 
bahseden yoktur. Belediyenin den dizanteri hastalığı adeta Alakadarlar bu mesele ile uğra· 
güzel olan şeyi fennl mezbahası· salgın bir şekildedir. Ara sıra tifo şırlarsa hayır işlemiş olurlar, 
dır. Burada en dikkate şayan yer, vukuatı bile görülmektedir. Bura- Sabri 

Mühim Bir Kaçakçılık Ha
disesi Meydana Çıkarıldı 

Alaiye, (Hususi) - Birkaç glin 
evvel fskenderiyeden buraya ge· 
len Meis adalı kaptan Y akominin 
idaresinde altmış sekiz tonilato· 
luk Evangelidis ismindeki yelken 
gemisinin Patentcsinde bundan 
Oç 'ay evvel lskenderiyeden ha· 
reket ettiği görülmüştür. Bu sa
retle bu geminin hiçbir limana 
oğramayıp üç ay denizde kalma· 
ıı Gilmrük memurlarının Upbe
lerini celbetmiş fakat yapılan 
s.ıkı taharriyat neticesinde bir şey 
bulunamamışhr. Ancak geminin 
%inciri denizden çıkarılınca uç 
tarafına doğru ( 6 ) büyük gaz 
tenekesi bağlı olduğu hayretle 
görülmüştür. Tenekelerin içinde 
(135,000)defler kaçak cıgara kA· 
ğıda bulunmuş, müsadere edil
miştir. İhtiyar bir deniz kurdu 
olan gemi kaptanı memurlar10 bu 
açık gözlülüğü karşısında şaşırıp 
kalmıştır. 

MUreftede Şarap Bolluğu 
Mürefte ( Hususi ) - Bu sene 

burada halis ve hastalıksız ya
pıncak üzümlerinden imal edilen 
gayet nefis şaraplar lstanbula 
sevkedilmiye başlanmıştır. lstan· 
bul piyasasında mühim bir mevki 
ihraz eden şarnplanmızm seneden 
seneye rıefaseti artmgkta ve =--

Eğirdirde 
Halıcılık Ve 
Ormancılık 

Eğirdir çok şirin bir kasaba 
olmakla beraber arazi hemen 
hemen dağlik olduğu için zirai 
mahsulat ancak mahalli ihtiyaca 
tekabül edebilmektedir. Bu arada 
müsait araziye ekilmekte olan 
bir nevi ufak taneli beyaz fasul· 
yenin bir kısmı lzmire ihraç edil· 
mektedir. Yazın Antalya gibi sıcak . 
yerlerden buralara yaylaya çıkan 
seyyar aşiretler, koyun, keçi gibi 
davar hayvanlarile bunlardan is· 
tihsal edilen yağ, peynir ihraç 
edilecek bir miktara vasıl olma ·
tadır. Bir miktar da badem Ye 
ceviz istihsal edilmektedir. 

Eğirdire para sokan san'otlcr 
yalnız ormancılık ile halıcıhğa 
munbasır gibidir. 

Eğirdirin 120,000 hektarlck 
ormanından %55 ini çam ağaç· 

lan teşkil etmektedir. Bu orman· 
lardan, mukaveleye raptedilerek 
işletilen maalesef yalmz Ders· 
kine ve Zindan ormanlandır. 

Eğirdirde ormanlardan başk 
halıcılık san'ati de mühim bir 
mevki işgal ediyor. 

Halıları genç kızlar ve kadın· 
lar dokurlar. Eğirdir halıcılığı 

Isparta halıcılığmm ayni ve onun 
bir şubesidir, ayni lialite üzerine 
çalışılır. Evvelden 500·600 hah 
tezgahı varken şimdi 160-180 
tezgah mevcuttur. Avrupaya ilı· 
racatın azalması bunun yegane 

' ebini teşkil eder. Bu san'at 

Aydı 
Hurda incirler için Bir 

Fabrika Yapılıyor 

Aydıu, (Hususi) - Burası bir 
incir şehridir. Fakat istihsal edi-
len mah~ulün bir kısmı hurda 
halinde kalmakta ve satılama
maktadır. Bunların ziyan edilme
mesi için burada bir alkol fab
rikası açılmasl hususunda birkaç 
defa teşebbüse girişilmiş, fakat 
bir netice çıkmamıştı. Fakat bu
raya yeni gelen Müskirat Başmü
dürü bu hususta yeniden teşeb
bfisata girişmiş, hatta keşfini 
bile yaptırmı.şhr. Kat'i surette 
yapılacağı anlaşılan bu fabrika, 
iocircilerimizi çok sevindirecektir. 
Bu suretle sokağa atılan birçok 
maUardan istifade edilmiş ola· 
caktır. 

E. V. 
Ağrıdag Şakileri 

Adana, ( Hususi ) - Ağndağ 
hadisesinde şakavet yapmakla 
maznun olarak şehrimize getiri· 
!enler (190) kişinin tahkikat 
dosyaları henüz bura müddei· 
umum iliğine gelmiştir. fak at 
birkaç gün içinde şehrimize ge· 
leceği anlaşılmaktadır. 

Şeker Fabrikasının Tasfiyesi 
Uşak (Hususi) - Şeker fab

rikasının tasfiye muamelesine de· 
vam edHiyor. Bu sene 800 vagon 
şeker istihsııl olunacağı tahmin 
edilmektedir. fspirto fabrikasın
dan da bir milyon 250 bin kilo . . . 

Cevap 
Muharriri : Mesut c, mil 

Son günlerdeki " Şarkı güfte
lerini tahrif ,. münakaşasına gab 
gülerek, gah lahavle çekerek 
karışmaktan çekindim. Buna li1-
ıum da yoktu. Fakat yeni bir 
iddia ortaya çıktı : 

·Besteler tahrif ediliyormuı. 
Evet, "Akşam,. gazetesinde (VA
Nü ) Beye yazdığı bir mektupla 
( S. C. ) isimli bir Hanım iddia 
ediyor ki, Münir Nurettin Bey 
merhum bestekar Rahmi Beyin 
( Süzilp ıüzüp ) diye başlıyan bir 
şarkısının bestesini bozmuş. Di
ğerleri gibi bu şarkıyı da pliğa 
Münir Nurettin Beyle beraber 
çaldığım için, hem kendi hesabıma 
hem de bir hakikat namına müda• 
haleye mecbur oluyorum. Üstelik 
bu Hanımefendi tamburi Cemilin 
yegane kadın talebesi imiş. Oluryal 
Ben de o Cemilin yegane oğlu 
olbuğumu düşündüm ve bu mek• 
tup karşısında kaı·ışık duygulara 
kapıldım. Bu duygulardan eo 
kuvvetlisi, (hicap ) tır. Evet muh· 
ter~m karileri " Akşam ,, dald 
mektuhile meydana çıkan mahi· 
yetine göre bu Hanımefendi sa• 
hiden benim babamın talebesi 
ise, bir oğul ııfatile ben bundan 
utanıyorum. Bununla beraber, 
ömrü vefa etmediği için bu ye
gane talebesini iyi yetiştiremediği 
anlaşılan Cemilin hocahk vazife
sini ikmal etmek maalesef bana 
düşüyor. Başlıyorum: 

Hanımefendi, 
Garp, şark veya cenup... Ne 

musikisi olursa olsu~ bütün 
dünya kavimlerinin musikilerinin 

icrasında muvaffakıyet frenkço 
( lnterpretation ) denilen bir şarta 
bağlıdır. Bu, bir musiki eserini, 
ona mana ve ruh vererek, can
landırarak eda etmek demektir. 
ister insan sesile söylensin, ister 
bir aletle çalınsm, her musiki 
eseri, icra eden (Virtuose) san'at
kara göre (enfüsi) dir. Onun du
yuş, g3rüş ve düşünüş şekillerine 
girmiye mecburdur. O derecede 
ki (Virtuose) san'atkar, (compo
siteur) san'atkAnn esas fikir ve 
duygusunu bulduktan sonra onu 
enfüsileştirerek renkler ilave eder, 
güzelleştirir, ve ahenkli bir miı
balAğaya götürür. San'atkAnn 
bu işte vasıtası ıu keyfiyettir : 

(Rytbmique} ve (Dynamique) 
azami hürriyet ve tahavvüller. 

Musiki yazısında bu hürriyet
lerin ve tabavvüllerin pek çok 
hususi işaretleri ve ıstılahlan 
malüm: Kreşendo, Diminuendo, 
Ratlantando, Accelerando, Fer
mate iilb.. gibi. ) İşte efendim 
.. Virtuose., lar yalnız bu ha!t
sa ile ayrthr. Ve bu suretle bir 
esere kendi şahsiyetlerini koya· 
bilenler sizin hocam dediğiniz 
merhum Cemil ile Allah selamet 
versin Münir Nurettin, ve Garp
taki emsali gibi nadir bulunan
lardır. Yoksa kafes arkasında 
şişman udunu çalıp şarkısını söy· 
(iyen her hanım kız, bir musiki 
üstadı olurdu. Bunu bu kadarla 
geçelim, 

Rahmi Bey merhumun mecli
sinde bulunan. şarkılarını kendi
sinden dinliycn ve öğrenen me
raklılar arasında siı"de bulunmuş
sunuz. Tuhaf. Bizim de merhu-
mun sevdiği ziyaretçilerinden ol
duğumuzu, babamla ahbaphğını, 
nasıl bilmezsiniz?. ErenköyUndekJ 
evinin kapısını aşındırırdık. 
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r-~--------------·~ .................................................................... .-----------------
~igaset Alemi B A j C j A B 1 B L E B Gönül İşleri 
Hindistanın 
Vaziyeti 

._---------~~.-ı _________ .. Bir Kadın 

Londra, 2 - Yann Hindistan 
siyaseti parlamentoda iki gUn 
müddetle mllzakere edilecektir. 
Başvekil ve başlıca liderler mil· 
r:akerenin ikinci günü söz alacak 
ve hükumet siyasetinin tasvip 
edilmesini istiyecektir. 

Çin Talebesi Hala Harp Peşinde Elbisesi İçin 
İsterling İlk Harpte Mağlilp Oldu N~a~~r~~~~b!!.~~:.0 

M. Çörçil, Hindistanın uhde
ıindeki inzibati vazifeyi ihlAl et· 
memesi, sulh ve asayişi bozma
ması ve ticari menfaatleri balta· 
lamaması şartile bu siyasetin 
tasvip edilmesini istiyecektir. 

Londr'a, 2 - Kembiriçte 
Hindistamn vaziyetinden bahse· 
den muhafazakar meb'us LUker 
Lampson son umumi Vail Lord 
lrvinin tarzı hareketini tenkit et· 
mi ve az kalsııı zAfı ile Hin· 
distanı mahvedecekti, demiştir. 

Almanyada iflaslar. 
Berlin, 2 Teşrineveldekı . 1 ~35 

iflls vak'asına mukabil teşnnısa• 
ni ayında 1215 iflas kaydedil
miştir. Yapılan konkondat~l~r 
ise teşrinevvelde (1010) teşnnı· 
•ani de (935)i bulmuştur. 

Almanyada Fransızca 
Berlin, 2 - Prusya Maarif 

Nezareti, Fransızca lisanını mec· 
buri bir ecnebi lisanı olmak 
Uzere kabul ve tedrisat progra· 
mma dahil etmittir 

ispanyada 
Grevler 
1 Kadiks, 2 - Fırın hamurkir
ları gece yarısı grev ilin etmiş
lerdir. Fırınlara asker konul· 
muştur ve halkın ihtiyacı temin 
edilmiştir. 

Madrit, 2 - Nazırlar Meclisi 
mevcut kanunların kabulilnden 
evvel Kortes Meclisinin feshedil
memesini ittifakla kabul etmiştir. 
Bu kanunların adedi, Reisicüm· 
bur intihabım mütakıp teşekkül 
edecek hükümet tarafından tayin 
olunacaktır. 

Bir Onif orma Meselesi 
Berlin 2 - Ren eyaleti rei· 

ılnin Hitler fırkasına mensup 
azanın Oniforma giymemelerine 
dair olan kararını Layipzig 
imparatorluk mahkemesinin 3 
lincli dairesi bozmuştur. Bu 
hAdise büyllk . tefsirlere yol 
açmış~r. Bu ıuretle siyasi 
fırkalar azası, menıuplarına iste
dirklerl kıyafeti giydirebilecekle 
d~mektir. 

~ 

Çin Hükumeti 
Sulh, Talebe 
Harp İstiyor 

Pekin, 2 - Bazı Avrupalı 
devletler namına tetkikata memur 
heyetin Mançuride kaybol~uğuna 
dair · çıkan haberler tekzıp olu· 

nuyor. 
Londra, 2 - Çin Reisicüm-

hurunun şimale hareket etmekten 
vazgeçmesi vaziyeti iyi bir şekle 
sokmuştur. Tsitsikar havalisinden 
gelen bazı endiıe verici haberler 
müstesna olmak ilzere vaziyet 
umumiyetle ilmitli tellkki edil· 
mektedir. 

Şimalde Yeni Bir Hükumet 
Tokyo, 2 - Şimali Çinde 

yeni bir hükumet tesisi faaliye· 
tinin ilerlediği haber verilmekte
dir. Şantong Valisi olan Han • 
Fu - Çu diğer bazı cenerallerle 
bir ittifak aktetmiştir. 

Talebenin Nümayişi 
Pekin, 2 - 1500 Çin talebesi 

diln akşam Nankine hareket et
mek üzere olan katara hncum 
etmiş ve yolcuları inmiye mecbur 
etmişle"1ir. Talebe, Nankine gi· 
derek Japonyaya hareket ilAn 
edilmesi için trene binmişlerdir. 
Talebe Nankinde h~ lehinde 
nümayiş yapacakbr. 

Pekin 2 - Ceneral Ma ·Çan
Çanın kışın şiddetinden bilisti• 
fade Japonlara hücum ederek 
Tsitsikarı geri almak istediği ta· 
yidir. Şehrin (50) kilometre ya· 
kmmda süvari hareketleri ıörül
müştür. 

Japon Zayiatı 
Pekin 2 - Son taarruzda 

Japonların 700 telefat verdikleri 
tahmin olunuyor. 

Tahkik Heyeti Meselesi 
Paris 2 - Cemiyeti Akvam 

namına Çine gönderilecek resmi 
heyetin intihabı hararetli müza
kerelere sebep olmuştur. İspanya 
ile Cenubi Amerikalılar heyetin 
yedi veya dokuz azadan mürek
kep olmasını istemişlerdir. Fakat 
nihayet beşten fazla olmaması 
takarrlir etmiştir. iki munzam 
azalık hakkında da kat'i karar 
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MUHARRİRi : SERVER BEDi 

" _ Aman... Bir kere de ı 
onlara sorun. Belki haber bıra
karak bir yere gitmiştir. 

" - Nereye gidebilir? Gece-

nin bu saatinde? .. 
" _ Vallahi... Bilmem ki"' 

Tuhaf şey... Maamafih... Belki 
bir arkadaşı acele telefonla ken· 
dismi çağırdı... O da sizi u~an
dırmak istememiştir.. Ne dıye· 

. ? ym1 .• 
" _ Peki, rahatsız olmayın , 

teşekkür ederim. 
" _ Hizmetçilere bir soruve-

riniz de efendim, bana da tekrar 
lfıtf en bir haber ... 

0 
- Hayhay ... 

" - Tam Narinin muvazenesi-
ni methettiğimiz günlerde ..• 

" - Ya, evet Efendim . 
Dedim ve telefonu kapadım. 
Hizmetçilerden birinin odası-

na gittim, hafifçe kapıyı vurdum. 
Kız, benim gürültümden evvelce 
uyanmış olacak, hemen yataktan 
fırladı, acele örtündll ve kapıyı 

açtı. 

- Zoiça l Dedim, bizim Ha-
nım ortada yok 1 

Hizmetçi, kupkuru, asabiyeti
ni gizliyeo, ciddt, çalışkan ve 
titiz bir Rum kızıydı; o zamana 
kadar, bir kerecik olsun, gü
llimsediğini bile görmemiştim ; 
Fakat ben bu sözleri söyleyince 
kızı bir gülme tuttu, kahkahadan 
boğuluyordu. Ancak bu kahka
halar bana nckadar gülünç ol· 

' M. Hltl~r kıtaata g•çit 
gaptırıgor 

G•nç Çin talebesi, gönüllü 
lıagatında 

verilmem~tir. İtalya namzetliğini 
koymuıtur. Fakat o muahedele

rin tadiline taraftar olduğundan 

onun intihabı Almanyanın da in

tihabım icap edecektir. Bu i!e 
Japonya tarafından arzu edilmi

yor. Zira Çinle ihtilafı bir taraflı 
muahedelerden doğmuştur. 

lngilterede işsizlik 
Londra 2 - Birçok işsizlerle 

polis arasmda arbede1er vuku

bulduğu haber veriliyor. 

ğumu anlattı. Şaşırdım, fakat 
Zoiçaya kızmak hahrımdan geç· 
medi. Kahkaha tufanının sonunu 
bekledim. Gözleri yaşarmıştı. 
Nihayet ıustu. Af talep etti ; 
sordum: , 

- Hanım sana giderken bir
ıey ~aylemedi mi? 

Küçük bir kahkahadan ıonra 
cevap verdi : 

- Hayır, biç 1 Hanımın gitti
ginden benim de haberim yok. 
Beyefendiye telefon ettiniz mi ? 

- Babasına mı? 
- Evet. 
- Orada yok. 
Sustuk. Hizmetçiden bir yar· 

dım bekliyordum. Fakat ne yapa
bilirdi? Ne söyliyebiliro;-> 

Düşündüm, tqındım. Gece
nin o saatinde yapılacak birşey 
yoktu. Uykumun şaşırmasından, 
intizamımın bozulmasından da 
korkuyordum. Yatmıya karar 

verdim. 

Gümrük 
Harbi 

Paris, 2 - lngiliz rümrük 
tarifelerinin yükselmesinden son
ra başlıyan Fransız - İngiliz 
müzakereleri bUyük bir alaka 
uyandırıyor. 

Sınat ve· zirai maddeler üze
rine konan tahdit, Fransayı bir 
milyar frank zarara sokuyor. 
lngiltereye kararını verdiren 
amiller çok mühim olduğu için 
onu bu yolundan çevirmek çok 
müşkül görünüyor. Fransanın 
gayreti, şimdi, bu tahdidab 
munsifane bir dereceye sok
maktır. 

lngiliz Lirası Harbi Kaybetti 
Berlin 2 - lngiJiz lirasının 

mütemadi surette düşmesi, ln
gilterenin aldığı gümrük hima· 
yesinin bir neticesi addedilmek· 

tedir. Bu mUnuebetle bir makale 
neıreden "Berlin Boraa Postası,, 
gazeteıi, İngiliz lirası ilk muha
rebeyi kaybetti hnkmünn ver
mektedir. 

Almanya, bu tarzı harekete 
müessir bir darbe vurmak için 
yün menıucat, dikiş makineleri, 
ve pamuk ipliklerinin ithalini 
menetmeyi düşünmektedir. 

Hitlerin Seyahati 
BerHo, 2 - M. Hitlerin Roma 

•eyahatl haberi büyük bir alAka 
uyandırmıştır. M. Hitlerin ayrıca 
hususi surette ltalya hllkümeti 
ile temas etmesi de muhtemeldir. 

Teslihat Mütarekesi 
Berlin, 2 - İsviçre, Cemiyeti 

Akvam KAtibl Umumiliğine bir 
nota vererek hemhudut olduğu 

devletler de ayni şekilde hareket 
etmek ıartile teslihat mütareke
sini kabul ettiğini bildirmiştir. 
Şimdiye kadar Cemiyeti Akvama 
gelen cevaplar (39) u bulmuştur. 

Arjantinde Anarşistler 
Buenos • Ayres 2 - Hükümet 

anarşistleri himaye eden ve 
vücutları arzu olunmıyan birçok 
ecnebileri tardetmiye karar ver-
mittir. 

Ondan evvel, Narinin odası
na bir kere daha girdim ve or
talığı bir teftiş ettim: Yatak, ta
bii, bozuktu. Tuvalet masasının 
OstUnde, aceleye delalet eden bir 
karışıklık yoktu. Elbise dolabı 
kilitliydi; nasıl giyindiğini anlı
yamadım. 

Odama girdim, yattım. 
Uzun müddet gözümO uyku 

tutmadı. Sonralan dalmışım. 

Bir sürü karışık rüyalar g8r
dilm. Sabahleyin Narinin sesi 
uyandırdı. Gözlerimi açtım. 
Pijamasım giymiş, yatağımın ke
narında oturuyordu. Terlikli ayak
ları çıplaktı. 

Yüzüne büyük bir hayretle 
baktım. En tabii tebessllmile gti· 
lüyordu: 

- Ne var? Dedi, Neden l>yle 
gözlerini açıyorsun? 

- Nereden teşrif? Diye sor
dum. 

- Nasıl nereden? Odamdan 
geliyorum. 

hududu yoktur. Kadın gyinmede, 
yaşamada, ferdi ve içtimai müna· 
sebetlerinde daima komşularım, 
uzaktan uzağa tanıdıklannı taklit 
eder. FilAnın hanımı kürk gi
yerse, o da giymek ister, kom
şunun hanımı senede on kat el
bise yapbrıyorsa, o da on kat 
elbise yaptırmak ister. 

Kadının bu taklit hastalığı, 
o~un ahlakı, yaşayışı, evi ve 
aıle hayatı üzerinde çok bUyük 
tesirler yapar. 
Kadın bu yüzden aile bütçesinin 
tahammül edemiyeceği masrafla
ra girer. . Ş~raya buraya borçlar 
yapar. Evının, çocuğunun parası
nı üstüne başına sarfeder. Ko
casının kazancı, onun, bu İl· 
rafına yetmiyorsa şikAyete 
başlar: 

- "Sen zaten aptalsın. Bak 
filAnın kocası işini nasıl uydur
muş. Ayda 500 lirayı kıvırıp 
yan geliyor. Sen namuslu yaşa
yacağım diye burada pinekleyip 

dur." Diye kocasını fenalığa, 
hırsızlığa, teşvik eder. Birçok 
erkekler, karılarının bu israfa 
yllzünden mahvolmuşlardır. Mu
hitinizde tetkik ederseniz bunun 
birçok misallerini bulabilirainjz. 

Bazım erkek seciyesi bozul
mıyacak kadar kuvvetlidir. O 
vakit kadın bozulur. Fena yolla
ra düşer. Arkadaşlarından, komşu· 
larından geri kalmamak hırıı 

ona her şeyi mazur gösterir. 
Evini de, kocaıım da unutur. 
Netice; felaket. 

Kadının iyi giyinmesini an
lar~~· ~akat giyinmek bir gaye 
degıl, hır vasıtadır. Şimdi giyin
mek için her şeyi göze alan 
kadın, giyinmeyi kendisine ga . ye 
yapmış demektir. Böyle kadı .. 
lar tehlikelidir. n 

Onun için evlenecek gençle
re, alacaklan kızların bu zafla
rma dikkat etmelerini tavsiye 
ederim. Kız, tuvalete, giyinmiye, 
ıtise fazla düşkUnse, her işte, 
akranlarından geri kalmamak 
davasında iae, onunla yuva kur
maktan çekininiz. Bir gün gelir 
yuvanız başınıza yıkıl11. Sefil 
ve perişan olursunuz. 

HANIMTEYZE 

Geceleyin nerede idiniz? 
- Odamd'a. 
- Efendim? 
Kuvvetle tekrar etti: 
- Odamda. 
istihza eder gibi görllnmiye 

pek güç muvvaf olarak: 
- AIA... Diye mırıldandım. 

~ - Ne söylüyorsun azizim? 
Diye sordu. Dün gece evde 
yok muydum? 

- Var mıydın? 
- Vardım. 
- Yatağında mıd m? 
- Hayır. 

- Öteki odalarda mıydm? 
- Hayır. 

- Mutfakta mıydın? 
- Hayır. 

- Bacadamıydm? 
- Hayır. 

- Aparbmanın kıyısında, bu-
cağında? 

- Evet. 
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Oyun 

Kış · Günlerinde Evde 
O ;nanacak Oyunlar 

Dünyanın En Büyük Kadını· Kimdir? Şiir -
ilk vatanım ,, Peru,, 
Toprağı uğurludur. 
Gözümde şimşek çak8ll 
Uzak ellere bakan 
Korsanlar aldı beni dal 
Engi~e saldı beni.. ~yeı. 
Gernıye bindirerek bJ' 

Şimdi kış geldi boş vakitle
rinizi evde geçirmiye mecbursu
nuz. Size evinizde boş vakit ge
çirmek için bazı eğlenceli oyun
lar öğretirsek hoşunuza gider 
değil mi ? Öyle ise "Son Postanyı 
okuyunuz. Her hafta bu sütunda 
birkaç oyun bulacaksınız. 

isminizi Yazınız 

- Çocuklar, dünya- J - Ben bilirim, ho-
nın en büyük kadını camın, söyliyeyim mi ? 
kimdir, bilir misiniz ? 

- Söyle bakayım, 
Amma dikkat et, son
ra mahçup oluraun. 

Annem! 

Denizi dinliyerek 
Götürdü ispanya 
G .. 1 . ya 

un en saya saya ... 
Sandım mes'udum artık 
lrlandada bir kıtlık 
Başlayınca yürüd" 
Sahillerini bürüd~m 

Bir kağıtla kalem alınız. Kl
ğıdı elinizin üzerine koyunuL 
Kağıt elinizde iken nzerine ismi
nizi yazmıya çalışın. Hayli ıDle
cek ve eğleneceksiniz. 

• 
işte Size Bir Kaplan 

Biraz daha eğlenmek ister
seniz, arkadaşlarınız arasında 
"alnına kim imzasını atabilir ? ,, 
diye bir müsabaka yapın. Kim 
ona bir hediye verin. Çok güle
ceksiniz. 

Bir Kibrit Oyunu 
Dört kibritle 20 yazabilir mi• 

siniz 1 Bu ıize gUç görünUr, fa
k at zannettiğiniz kadar değil. 
Dört kibriti resimde gördüğünüz 
ıekilde koyarsanız yirmi olur. 
İki tanesini kaldır1p, ikisini bıra
kırsanız 10 kalır. 

Bunu öğrendikten sonra ar
kadaş nıza ayni şeyi yapmalarını 
teklif ediniz, beceremiyecekler
dir. O vakit hem onlara marife
tinizi gösterir, hem de gülersiniz. 

Bu resimde glSrdUğünOz parçalarla bir kaplan yapabilirsiniz. 
t.vvela parçaları ayrı ayrı kesiniz. Bir ince kartona yapıştırınız. Kar
tonun da kenarlarını kesiniz. Sonra noktalı yerlerinden kağıdı bllkilnüz. 
Ayak parçalarını iç taraftan yapıştınnız vücudun da iki kısmım ( A ) 
işaretli yerinden birleştiriniz. Sonra sıra ile B, C, D, E ve diğer 
işaretli parçalan zamkla yapıştırınız, nihayet kuyruğu da vücudun 
arkasına yapıştırdınız mı, işte size bir kaplan. 

Bilmecemiz [ Bu aftaki 
Kedilerden Hangisi Süt İçecek 

Bu resimde dört kedi vardır. Küçük kız onlara süt getirmiştir. 
F aknt iç· erinden yalnız bir tanesi sütil içebilir. Çizgiler üzerinden 
ıiderek sütü hangi kedinin içeceğini bulabilirsiniz. Hangi kedi içe-

cek~e, onun gideceği yolu işaret ediniz. Ve resmi kesip bilmece 
mu!ıarririmize gönderiniz. Yüz kişiye muhtelif güzel hediyeler veri-

lecek, beş kişiye de klübiimüzün rozeti hediye edilecektir. Cevaplar 

15 ün i inde idarehanemize gelmiı olmak lazımdır. 

KlübümüzeAza 
Yazıldınız Mı? 

KIUbümllzl1a rozetini yakanıza taktınız mı 

"Son Posta Klübü,, gün
den yüne mektepliler arasın
da şöhret buluyor. Her 

Siz klübe aza yazıld ·nız 
ını? Rozetimizi alıp yaka
nıza taktınız mı? Almadı
nızsa, acele ediniz, aza ya
zılınız ve rozetinizi alınız. 

Bu sene kJüp azası için 
çok güzel bedava eğlence
ler baıırlıyornz. 

Azalık şartları şunlardır : 
1 - Dört kupon getirip 

kaydinizi icra ettirecek ve 
buna muhabil bir kart ala
caksanız.2-Rozet almak için 
de kartınızla beraber dört 
adet ku"on getirmek ka
fidir. 3-lstanbuldaki karile
rimiz bizzat müracaat et
melidirler. Taşradaki aza
mıza gelince: 

Onlar da ayni şeral'e ti· 
bidirler. Y almz kart için pullu 
ve adres yazılmış bir zarf; 
rozet için de 10 'kuru~luk 
bir pul g8ndl'rHmesilaıımdır. 

Klübünıüze : Bili istisna ve 

yalnız mektep talebesi 

aza olabiar. 

Bilmecemizi Doğ
ru Halledenler 
19 teşriniı;ani 931 tarihli nüsha

mızcf ald b'lrnecemizi en g l" zel boyı
yanlardan mükafat knzananlnrın isim 
ve adresleri aşağıyn yazılmıştı r : 

fstanbul karilerimizin bizzat cu
m~rtcııi gününden itibaren on beş 
gun zarfında yaln ız pazartesi ve 
perşembe günleri öğleden sonra 
ldarehanemize uğrıyıırnk hediyeierini 
almaları lazımdır. 

Taşra karilerimiıin hediyeleri 
adreslerine gönderılmiştlr. 

Klilbe Aza Kaydo1unacaklar 
Kabataı liııesi lkincl sınıftan 337 

Behçet Edip, lstanbul 44 üncü ilk 
mektep beşinci sınıf talebesinden 
Orhan, Beyoğlu 9 uncu fıkmcktep 
betinel awıftan 406 Emine Semahat, 
Kabataf erkek lisesi talebesinden 
722 Necdet B. ve Hanımlar. 

Birer Zarif Elişi Makası 
Kazananlar 

latanbul Hayriye lisesi üçilncQ 
aınıftan 189 Fikret, lstanbul 12 inci 
mektep talebesinden Muazzez, Ka
dıköy Cevizlilr Sokollu sokak 41 
numarada Berin Tevfik, Fatih Zeyrek 
yokuşunda 23 Seniha Süleyman, f .. 
tanbul 4S inci lıkmektep talebesin
den 82 Fahrettin, Üsküdar Kız mek
tebi talebesinden 52 Hacer, Beyoğlu 
on sekizinci mektep ikinci sınıftan 
344 Mihriban, Beyoğlu 13 üncü lık 

O 
um. 

?lar beni çok sevdi 
Gök alkıştan inledi. 

Emin~ 

mektep dördüncü sınıftan 3'9-
hice Hikmet, Galatasaray lise 
besınden 1148 Naci K b t ' a a ollf 
talebesinden 469 M. K.iz:m 8. 
Hanım) ar. 

Birer Albüm KazananJar 
Isparta Ortanıektep 

nıftan 3 ı ŞükrU A.~ son 
k 

, -an~ 
me tep talebesinden 382 H ~aMlll 
Şadi, İzmir Karşıyaka Cünıhli~yia 
mektebi 4 üncü s . ft urıyet 
G·· . R ını an 139 
. kuzlın ıza, Aydın Denıi ... 
ıs e e vezne memuru F · ıO 
kızı Ferhunde, Uzunköprll uat 
komiseri Hakkı B k H bo · ızı ·1c 
Ankara Orta ticaret k 1

• 111 
'k' . me tebı d ı .mcı sınıftan Abdullah n 
Tıcaret lisesi ikinci 81 f ' iz 
sinden 387 Muzafferm Btaleb 
Hanımlar. ey 

(Arkı-·· • 

Küçük Artistler: 1 

• 
Sinamada çalışan küçUk artistleri t 

h 
anıyor musunuz? B' . 

afta bunlardan birini tanıtacağıı. 11 aıze 
Yukarda rre~ nini gördügw üıilz k K çoc l endol M k 

yaşındadır. Kumral saçlıdır kom- ed' l d e omastır. Sek'11 
• l er e eşk' l 

muvaffak olmuştur ki, lhaftada b' d lya ro iine çıkar. Okadar 
k 

m ~~ k· 
ırpışma bakın. Tam ıokak çapkını ... azanır. Maskaranın "' 
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Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
MUALLİM Bu Sayfada: 

Yeni terbiye cereyanları - BilyGk ter
biyecllcrin hayatı - Türkiyede yeol 
naıariycferfn tatbikatı - .Muallimlerin 

Neşredilir. ,_........_ ______ _..;;;.._ _______________ . SAYF I dertleri· Yeni tecrübeler vesaire. 

'ooperatif 

Tarzında 

.._ir Mektep 
... çen müshamızda bu yenı tarz 
ien biraz bahsetmiştik; şimdi 

]evam ediyoruı: 
Lise, muallimler heyeti tara· 

1nd~tn kooperatif tarzında idare 
>lunur. Senede iki defa her sınıf 
alebesi, içlerinden (kız ve erkek) 
ki mümessil intihap ederler, 

bunlar haftada bir kere mektep 
if!erini bir muallimle müzakere 
eder ve talebe ile öteki muallim
ler arasında va ıtalık hizmetini 
i>rütler. Mekep meclisi, bütün 
nıffarın encümenlerinden müte-
~dir. 

T elebeden birinin vazifesine 
aıAkadar olmadığı görüldü mü, 
1• başka bir liseye nakleôilir, 
yahut ona bir san'at öğretilir. 
D&rer mektebinin Sakson lsviçre
aiııdeki çam ormanının ortasında 
ıftzel bir sayfiyesi vardır. Yaz 
aylannda muallimlerle talebesi 
münavebe ile on be er günü orada 
geçirirler. Sabahleyin açık ha-
nda çalışırlar, öğleden sonra 
ıezmelere giderler. 

Dürer mektebinde muvaffak 
olmuş hususi bir tecrübe var-
dır ki o da mektep içinde talebe 
teatisidir. Bir sınıfın talebesi, 
başka bır sınıf ailesi içinde on 
beş gün veya bir ay yaşar ve 
orada ailedenmiş gibi muamele 
görürlPr. Ahiren bu mübadele 
tehrin muhtelif ffieteplerine men
sup talebe arasında yapıldığı 
gibi Fransa ,;e fskoçya ile dahi 
yapılmıştır. 1930 da bir grup 
( Liyon ) da, diğer bir grup 
( Glasgow) da bulunmuştur. 

Bu mübadeleler seciye ve is
tiklalin inkişafına yaramaktadır; 
başka milletler ve lisanlarla te
ınas eden çocuklarda canlı bir 

aka uyanmaktadır. 
Çocuk ebeveynleri mektep 

ayabnda mües ir bir rol oynar
"· Bir çocuk 10 ya ında mek
ebe giderken ebeveyni, yeni 
alcbenin tabinti hakkmda sınıf 
nnallimine verilmek fizere bir 
rual varakası doldururlar. Eb~ 
•eynin başladığı bu müşahedeye 
muallim devam eder; her sene 
paskalyada yapılan r por, çocu
pn yaşayış san'atindeki terak-
kilerini gösterirler. 

Buhran Vergisi 
Ve Muallimler 
Buhran vergisinden en ziyade 

mlite sir olanlardan biri de muallim 
aınıhdır. En z m aş al n bu sı
nıf son bir sene zarfmda ma
aşlarının yüzde yirmi...ini k ybet
mişlerdir. 

Bunu bir misal ile izah için 
.. lj m aşı 25 lira ol n bir mu-

ıin verdiği u hes ba bak-
.k kafidir. 
25 lira asli maaş, 75 lira tutar. 

Bund!ın: 
5 Lira Devlet Bankası 

3 " 
5 " 
13 

Kesiliyor. 

Kazanç vergisi 
Buhran vergisi 

Muallimler bu vaziyetten müşteki 
değildirler. Çiinkü, memleketin 
manen müdafaasında ön cephede 
~llflyorlar. Urti adi miicadelede de 

~ ede bulunmak iıterlcr 

Başka 

Memleketlerde 

Ameli Dersler 
Geçende izcilerden bahseder

ken Rusyadnki ( Pioner) leri zik
retmiştik. Azerbaycan Pionerleri 
ağaç dikme ve ağaçlara bakma 
işlerini de Üzerlerine almışlar ve 
( Bakü ) de 9.400 ağaç dikmiş

lerdir. Gürcüstanda Pionerler 
tarafından 50.000 e y2km ağaç 
dikilmiştir. Erivan mınl'lkrun Pio
nerleri de 2.500 ü yemiş ağrıcı 

olmak üzere 9000 ağaç dikmiş
lerdir. Resmimiz ağaç diken Pio
nerlcrden üçünü iş başında gös
teriyor. 

Terbigec;/eri tanıyalım: 

Mo ta·g e 
n eny 

Monteyi ı 533 te, Rön nsın 
mütecessis kafalara yeni uf ı -

Jar açtığı b!ı· 

devirde do& 
du. Yeni fi
kirlere taraf
tar olan ba
bası, oğlunu 

mülayemet ve 
hürriyet için
de terbiye et
miştir. Aile 
şatosunda kitapsız, gramersiz, 
cezasız, aadece konu n konuşa 
litinceyi öğrendi. Altı yaşında 
"Guyeme,, lcollejine girdi. Genç 
talebe, şatodaki hazırlık dolayı
sile, bazan muallimlerini gölgede 
bırakacak derecede parladı. "Tou
!ousen da hukuk tahsil etti, uzun 
seyahatlerde bulundu. Bir müd· 
det ( Bordo ) Parlamentosunda 
müşavir, hatta Bordo Belediye 

·reisi oldu. Sonra, bu v zifeyi 
terkederek inzivaya çekildi ve 
E sais deye eşhur ol n terbi-
yevi eserini y zdı. 

( Monteyi ), kelime in:n asıl 
manasile, pedagok değıldir. Bir 
terbiye kitabı yazmal iddia ını 
da gütmemiştir. Kıtabında he
men berşeyden bahsetmiştir. Ki
tabın XXV inci faslında terbiye· 
nin gayesinden bahceder, diğer 
bir bahis de terbiyenin usulü
nii tayin eyler. 

Montaigne terbiyeye dnir 
olan mütalealarile, en büyük 
pedagoklar meyanına girer. Bu
günün yeni terbiyecileri dahi, 
onu, kendilerinin selefi olarak 
i.amr fikirlerinden istifade eder
ler. 

Muallim 
Kimlerle 
Çarpışır? 

Z.Z rümuzile bir Muallimden 
aldığımız mektuptur. 

"Biz An . oJnd , öz vatanımız-
da s f Jet, mahrumi t, hiu bir 
rni." ş ~ atla mfocadde dere va-

zifen• zin kutsiyeti uğruna her 
zor uğu iktihama çalış rken, öyle 
ma lialara, mazinin kohne an'an~ 
lerinden mcvrus Ö) le l!ngellere 
rasl lı <-ruz ki, insan n limit izi iğe 
dii~eccği geliyor. 

Y annın neslini şuurlu, şen, 
becerikli birer unsur olarak ye· 
tişlit :niye uğraşıyorsunuz .. Bt:ride, 
me de bin· zin b ına senelerce 
evvel konu.muş cahil, bugünkü 
mekte-çililten bihaber bir ba -
muallim çı ıy r, zavallı vaziyet
lerile sizin şevhnizi kırıyor ... 

Buna a ld rrruyarak idealinize 
devam ediyor, cıvdhlı yavrulan
nızı yarının cemiyetine hazırlamak 
için didiniyo"'sunuz .. Öte taraftan 
yirmi sene evvel il i sınıflı bir 
muallim mektebinden çıkını va
sat kabiliyette bir zat, müfetti · • 
niz: mcsain"zin derinl.ğine nüfuz 
edemiyor, aldığı direktifleri mi
haniki bir :rurette iyice anlama
dan size tekrarla iktifa ediliyor. 

Başmua!Iiminiz, seviyece ma
dununuz... Sizi yetiştirmek, irşat 
etmek kabiliyetinden mahrum! 

Müfettişiniz, vasat bir ti ... 
Me ainizi t kip etmek, s·zi daha 
müfit yollru- sevket ek diraye· 
tinden mahrum! 

Daha muzt rıbi; s·7. sın fınız, 
iyi anladığıu z küçukler c-mhu-
riyetile uğr şa durun... Bu geri 
tipler biribirioi taltifle meşgul!.. 

Biz, talebe ile muallimin 1 ar-
ıl klı vezaifini nnlıyan, on arı 

yetiştirirken kendi h:endine idare 
n h:ma inanan gençle<; bu mesai 
iç'nde, kendi matemlerimizi bile 
çocuklarımızın temiz tebessümle
rilc y,kayan, onlara bir peygam
ber gibi yeni bir akide telkin 
eden onları seven ve iman etti
ğimiz şeylere inandıran bahtiyar-
larız. 

Bu mesaiyi sezememek ne 
elim bir hal, bu faaliyete hor 
bakmak ne acı bir anlamamaz-
lıkbr 1 

Evvela siz, ilkmektep ba mu· 
allimi ve müfettişini yeti tirmeli
siniz ... 

Türk gençli i içinde her şey
den evvel teYbiye ve tedris 
mühimmcsile uğraşan muallimler 
ıçm esaslı bir teşkilat, onları 
sinesinde topl yal', id re -eden, 
tenvir eden, yükselten bir c mi
yet lazımdır. 

Türk ge~çl'ği o z man - Z<Jten 
bildiği - vazifesinin kut iyctini, 
daha iyi anlar ... 

O zaman o Vü!İfeyi heyecan 
ile, yapar ... 

O vakit yarntır, par. Ve 
T' rk v2tanı bir d"' ce eti 
olmak yolunu tutar . ., 

Muallimler l ong. es T pi 1 yo 
lstanbul ~rnal imler Birli~i ıin 

kongresi bugün erde yapılmak 
lazımgelirken Reis H5mit Beyin 
birkaç haftadanberi d v m 
eden hastalığı lf" cı · n bi z 
geç.ikmesine sebep olmuştur. 
Hamit Bey iyileşt'ğ" için kongre 
Kanunuevvelin ilk haftnı:ında 
toplanacaktır. İdare heyeti bir 
sene zarfında y:ı h" işl r ıçın 
kongrede okum 'k üzer bir 
rapor hazırlamıştır. 

sesinde Koo
ası Çalışıyor? 

-

istanbal lisesi 
İstanbul lisesi talebe Koope

ratifi, 929·930 ders senesi esna
sında teşkil edilmiştir. ilk s rma-

ye, her talebeden bir hisse bedeli 
olarak alman ellişer kuruştan 
teşekkül etmiştir. Bu uretle top
lanan sermaye (155) lira iken bu
gün kooperatifin sermayeEİ bir 
kaç sene içinde bin lira olmuş-

tur. Kooperatif kredi ile(3-4) bin 
liralık muamele yapmaktatır. Ta-

lebenin kitap, kırtasiye, tuhafiye 
ve yiyecek ihtiyaçları kooperatif 
tarafından hariçte ki fiatten yüzde 

Ana 
ektepleri 
akkznda 
lngillerede hariçte çalı mak 

mecburiyetinde kalan anneler, 
pek küçük yaştaki çocuklarım 
( 2 yaşından itibaren ) kooperatif 
şeldinde idare olunan ana mek
teplerine bırakırlar. 

Halbuki bugün genç anneler 
bu mekteplerin, çocuklarım asabf 
yaptığından ve eskiden mektebe 
gidinciye kadar nınbnfazn ettik· 
leri ferdiyeti kaybettirdiğinden 
şikayet ediyorlar. Filhakika he
men hemen ayni yaştaki küçük 
çocukların toplantısı gayritabii 
bir şeydir. Tabii toplantı, her 
biri başka bir sinde çocuklan 
muhtevi olan ailedir. Bu çocuk· 
lar arasında en aşağı bir yaş 
fark vardır. 

Çok küçük çockJarın kala· 
bnlık toplantılarda salim bir 
surette yaşıyamadıldarı snbit ol
rr.u ~tur. Çocuk, daima or da 
yaşamasa bile, faal hayatının 
büyü< bir lusmım ornda geçi
rıyor, l<endi inkiş fına lfa.ım 
olan şahsi tecrübeden m brum 
kalıyor. 

İhtimal ki hem ailede, hem 
mektepte hiribirine benzemiyen 
iki hayat tarzı geçirmek çocuğa 
ağır geliyor. Ç'lcuk her fYiln 
itiyatları \'.: düşüne feri b şka 
b şka olan iki türlü vaziyete ve 
i~: türlü ş hıslara i. b; k \ "'mek 
mecburiyetinde bulurıuyoı·. 

Bir çocuk, ayni seviyede olan 
ve evde veya mektept olduğu 
2ibi kendi üzerinde çok kuvvetli 
bir tesiri olmıyan biribirine mu· 

15-20 noksanile temin edilmek· 
tedir. 

ektebin (900) kişi olan ta
lebesinin kooperatife iştiraklerini 

temin için, kooperatifin hisse se

netleri salı gününden itibaren 
(50) kuruştan (15) kuruşa indi
rilmiştir. 

Arzu eden talebe, azami on 

liralık. hisse senedi alabilir. Koo
peratif talebeye çok faydalı 01-
duğu için mektebin bütün tale
besi kooperatife girmişlerdir. 

Muallimlere 
Ait 
Kitaplar 

Devlet Matbaasında basılıp 

hariçte ismi bile işitilmiyen birçok 
kitaplar vardır. Kendilerine oku
yacak eser nrayan muallimlere bu 
eserlerden bazılanmn fiatlerilo 
birlikte bir listesini veriyoruz: 

Delet Matbaası 
Kunıt 

imla LOııatı, Dil Enctlmcnl 110 
Çocuk Kalbi, İbrahim AHlcddlo B. t 
Ruhiyat, Muıtafa Şeklp 8. IO 
içtimaiyat, Mehmet in.et B. 75 

Tedrisatta toplulaştırma işi, Klıım Nami B.17,S 
Ruhlyot ve Terbiye, fbrahlm AIAeddlD 8. 50 
Mctodlka, Haalp Ahmet 100 
Mektep ve Cemiyet, Avni B. 5S 
MefkCll'ecl Muallim, Ali tbydıu B. 12 
Terblyov1 Oyunlar Ye Harelııl Fanttyet 
Temrlnlerf, Khı Nami 25 
Çocuklarda Zeka ÔlçOlerl 1. AJhddlııB. 2S 
Pcat lozl, Halil Fıkret B. 20 
Sandcrwon, Kllvm Nami B. 1' 
Terbiye ve Tedri5 Tarihi Halll FJkreı O. 
1-2 cilt ı:ıs-8 
ÇolUk Ruhu, lbuıhfm Alllcddlo 135 
Pedagoji Tarfhl, N fi Atuf B. 85 
Atletlım ve Mektebe T tblkı Vida 
Aşır B. 7~ 
Es 1 'eklep Ycrfno Y nt Mekt p M. 
Zc rl a B. 40 
fıı l Mektep Tat katı, Mus nfa B. 40 
K ·y kleplerl Mufrc:d t Pr mı 58 
llkm 11~ Müfrcdll Pro ra ı $0 
H klkııt, Emil Zola 
Tı: k Tarihinin An Halları, TOrk 1 rihl 
Tetkik Encümeni 15 
Maarif VcklUctl "1 cmuasını No. 17 J O 

,, No. 1' 2J 
2S 

hatif şartlara kolaylıkla intıbak 
edebilır. 

Binaenaleyh ebeveyn, çoc -
lar nm her türlü harici tesiri re 
mukavemet edecek bir hale e
linciye kadar aile ara ında k 
malan muvafık olacağı fikri 
dirlcr. 



Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe y;-Cumarteıi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s p o 
• 

Boks Ögw renmek İstiyenler y Küçuı··~ Haberleı 
• unan ı ar 

için Faydalı Dersler 
Heveskirlar, Bu Dersleri Dikkatle 
Takip Ederlerse Çok İstifade Görürler 

I 

Amerikan Gardı: Vii.cadun 
sıkleti iki ay ... ğa taksim 

edilmiştir 

/ngiliz Gardı: Bu usul hücumdan 
ziglıde müdafaa vaziyetidir 

meyilli olan gövdenin her vazive
tini kolaylaştıracak surette l: iri-

Durmadan 
Çalışıyorlar 

Yunanlılarla iki maç yapmak 
üzere Atinnya gidecek olan 
Galatasaray-F enerbahçe muhteli
tinin idman mnçları pek ümit 
verici bir halde devam etmediği 
şu sıralarda Yunanlıların fevlm
lade çalışmalda olduklarını işiti
yoruz. 

Son haftalar lstanbuldan 
muntazaman haber alan Yunan 
sporcuları oraya gidecek muh
telitimiı.in ağır bir mağlubiyete 
uğrayacağını alenen ıaylemiye 
başlamışlardır, 

Müstakbel Bir Şampiyon 
Geçen sene zevcesile ıehri

mize gelen sabık dünya boks 
şampiyonu Tuneyin bir oğlu dün
yaya gelmiştir. Annesi ile babası 
çocuğun istikbali hakkında tim• 
diden çekişmiye başlamışlardır. 
Babası oğlunun iyi bir sporcu 
olmasını ve bilhassa boks yap
masım istiyormuş: Annesi ise 
yalnız ilim ve şiirle vakit geçir· 
mesini arzu etmekte imiş. 

.. bi;i~d;~-~~;k·~;;;;ri .... ~t~-;-·~~~ti:·· 
metre kadar nyrıdır. Bu mesafe 
boy uzunluğuna göre değişir. 
Baş ta gövdenin meylinde tutulur. 
Yüz hasma çevrilmiş ve gözler 
onun her yapacağını sezmek 

üzere hasmın gözlerine dikilmiştir. 
( Devam edecek ) 

Gazetemiz timden ıonra .,... 1 l 
teal gllnlerl olmak Uıere haftMai .. • ı " 
netredecektlr, .... 

Pertembe s&nldl spor .. ,,.._... 
hareketlerl•I, eemletlet .,,_ 111 ..... ._lllll~.I 
okuyacakıanıı. 
Cumarteıl aarfa•&adaı C.... 
tafsllltını bu1acaka.,t. ı9akl 

lzmirde Futbol Maç 
Hararetli Oluyor 

Altay Takımı S~haya Hatalı Şeki . 
Çıktığı için Yen ildi ___;._ ==' 

. lzmirspora yenilen Altay takımı 
l.mır, (Hususi) - Cuma günü ed· rd Oyu b ·ı çl ıyo u. n aşladığl şı t ma arma devam edildi. Bucanın ciddi hücumlar ~ 

Altay ve Buc~ takımları Karşı- gördük. yapba-
yakaspor ve lzmirspor tarafın· K. S. K. yani Kar k 
d 

wı• d·ı k şıya a 
an mag up e ı erek tasfiyeye te oynuyordu. Bun K. 

uirataldı. oyuncularının hasmı uh S. 
1 

as un 
hk oyunu Karşıyaka ve Buca d-ayış arına hamletmek t k 

takımları yapb. Karşıyaka takımı Bır. Bu oyunun netic~'ı al 
· ucanın al h' nıspeten zayıftı. Buca her h .1 ey ıne bitti 

zamanki kadrosunu muhafazar 1 ~ ıket çalışan Bucalııaa: 
ayı ır. 

Biri perşembe, diğeri cumar
tesi günleri neşrettiğimiz spor 
sayfalarımızın sporculara daha 
faydalı bir şekle ifrağı için her 
apor şubesinin teknik ve usulle
rini sıra ile yazmıya karar verdik. 

Ecnebi lisanlarından nnklede
ceğimiz bu bahisler sporcuları· 
mıza bir nevi antrenörlük vazife
Iİnİ görecektir. Ekserisi antrenör
süz çalışan atletlerimiz için bu 
teknik yazılarımızın çok faydalı 

-----
İ-ngiliz Profesyonel Takımlarını 
İstanbula Getirmek Mümkün Olacak 

En mühim oyu f • nsaat· zmırspor ... i\Jta:r _l"'Cl l 

ladı. Maçtan evveİk· 
kaydetmek faydasız 

1 
d t~~nıi 

Altay taraftarları • egildir. 
- " lzmirspor 4 • !11a~lfıp oldu. Bu netic: O Pe a 

lzmırsporu mağlü den ao 
iş değildir. p etmek Zor 

olacağını zannediyoruz. 
BugUn boks şubesinden bı:ıc-

Lyoruz. Sekiz, dokuz makalı el 
hulAsa edece~ı~:7 boks telm.6 1· 

nin, b, nn l fs·ııt faydalı bahis
lerini l ) uu M .m z hu ::;iitunlar

da görccdderdir. 

Boks 
Boksa başlamak ıçın, ev\•ela 

ilk hareketinden, bazırol vaziye-
ti denebilecek vaziye len başla· 
nz. Bundan sonra sıra ile yum· 
ruklar ve idman si::;le.1ılerine 
gireceğiz.: 

Gard: ilk vazivet. sol düz 
yumruk ve müdafaaları. 

En iyi Gard, döğüşenin en 

rahat ettiği vaziyettir. 
Her millet bu vaziyeti kendi 

anlayış na, döğüş sistemine göre 
tarif eder. Bence; Boksun bu ha
zırol vaziyetini en kuvvetli tarz· 
da ifade eden, meşhur Ameri
kan şampiyonlarından - Kid -
Mak - Koy - un yukarda yazdı
ğım şu cümlesi olmuştur. En iyi 
Gard döğüşeııin en rahat ettiği 
vaziyettir. 

Şimdiye kadar gelen şampi· 
yonlarm yaptıkları tadilat nazarı 
itibara alınırsa, yi.izlerce şekil ve 
surette tarif olunabilirse de esas 
itibarile iki Gard vardır. Biri 
lngiliz Gardı, yani klasik Gard; 
diğeri Amerikan Gardı. 

lngiliz Gardı - Klasik Gard: 
Sol kol ilerde, sağ kol biraz 

geri, vücut basma karşı yarı yan 
clarur ve bacaklar biraz arkaya 

Jngilterenin meşhnr profesyonellerinden Arsenalin 
Londra mek ubu: ı halde Fransızlara müracaat etti· ı 
I
. 'it d futb ı ıne' simi lcr. Aralarında F ransada maçlar 
n 1 ere e o 1 . t r l . . 1 başlodı. Geçen sene gibi ınü ıım er ıp et'!1e. c ıstıyor ar. . 
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gibi de- Balkan devletlerinden birile uyu· 
maç arı uer se c o u l •• t k b' k t I 

d
. ·r ı ı r Il biribirine şup muş ere · ır on rat n 

vam e ıyor. n n a ı 1 . . .. · .. 
k k l tt luşları maç ngıhz kluple. me dort beş maç 

ço ya m mvve e o ' · · k 1 b · T 
nelk terinin evv iden tahnıir.ini ı1çın ma u . 1~ ~arat ~~rı ırse, 
· k k 1 r stanbula en ıyı bır ngılız klü-
ım .msız 1 ıyo o b'" oo t' rı o O k~ h A l s· bu mektubunda mühim unun gc ır 1 ınesı ım anı ası 
bir ~=~er vereceğim; İn•ıiliz pro- olur. Yun.a~istanda iki ve 1sta~bul-
fesyoncllerinin en birincilerini da da ıki ma~ yap~ak üzere 
lstanbula çağırmak iın';:anı hasıl birinci ~·~ıf . bır lngılız ta~~ı 
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olmuştur. ngı ız ırasının auşınesı . . . 
ve lngili?: amele buhrnnı, ekserisi luası~a ge!ebılır. 
amele olan lngiliz profesyonelle· ~ıraz da maçlardan bahse-
rini hariçte iş aramıya sevket- deyım : 
miştir. Birinci kümeye dahil olan ~on z~.anda Arsenal klübU 
kulüpler, başta Arsenal olduğu Panse gıttı. Fransı.1. talommı 

bir müsabakası 
ancak lir sayı farkla yenen 
Arsenal oyuncularının ııe' ceyi 
almaktan ziya le oyun gösteı ... k 
için oynadıklarım tnkm l a-
ber giden mü e '<kitler az y a . 

Zanmma kalırsa bir l .gi.ız 
profesyonel takımının kaç gol 
atabileceğini anlamak için en iyi 
çare, her gol adedine kontrattan 
fazla olarak bir para vadetmek
tir. Aksi takdirde lngiliz profes
ro~elleri bir veya iki gol farkile 
ıktıfa ederler. Çünki kendi ta
kımlanna karşı olan taahhütleri 
bunu icap ettirir. Çünki lngiliz 
oyuncuları, berabere kaldıkları 
oyunlar için bir İngiliz lirası ve 
kazandıkları oyunlarda da iki 
lngiliz lirau maaşlarından fazla 
olarak ikramiye r 1 lar. 

DiyorJardı. İzmir 
lan ise neticeden spkb· tara 
müyorlardı. Her nı ın 
f k·ı l'h· oyuna fa ar ı e ga ı ıyet tah . 
çıkan bu takım mın e 
maça çıkarken haoyuncula 

. d smmdaa 
nıyor u. 

lz:mirspor takımı k 
canlı b' ço • 

ır oyun oyoamıya b 
Altay takımının temb· d 
b. h t · l 10 e ır a ~ ış enmiş. Müdafaaıatı• 
kıymeth elemanı olan F .• ..: 
hncum hathnda.. e,-

Ne. bil>':ük hata... f muhacımlen mütemadi bZloınir•·":"la 
Altay mftdafaası h k • 
falsolu... are etsil 

Onuncu dakikada t 
~rdan_. İhsan Beyde ... °'1111~1~~~ 

g açıga nefis bir pasını ve 
'~.t Beyin falsolu vurufUD• 
duk. Top Altay ağl t ....,.,,.,,.,. 

Al anna ·~~~· ta -. "! oyuncularmda c:a..._. 
mak ıstıyen hareket . -•y· . yıne Yua... 
m:ded ~ynı ruhsuz tarz... V bir 

.. u e sonra ikinci gol... Oçn•ı ~..._,, 
cu gol. .. Dördüncü gol o . . .. 

• yun 4-0 lzmırsporun f7a 
b ~sıle bitiyor. Bu oyunda Alt 
Y ~ mağlubiyetini takımda 
lı.{ı. t~beddüle, lzmirsporun gJ~ 
yetım hasmını hasım s 
İh 

8 
. ayışına 

san eyın çok yük k 
hamletmek kabildir se oyunun 

Altaydan Fehmi. B d-
. · ort gol 

yemesıne rağmen, yüksek bir 
oyun oynamış tak , l'k b' ' ımını düz." 

tı 1ır ~ağlübiyetten kurtar u 
ır. zmırspordan İhsa B 
takımını idarede göste~di' .. ey din u 
T affakıyetle bu galebe ::. ..... 
başlıca rolü oynada. erı• 
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;ipiker - Buyur bakalım 
~p· Hanım .• Otur şu koltuğa 
f~ne süyliyeceksen söyle .. 
habibe H. - Dur kolumu tut

ayol •• Ben giderim.. Ben öyle 
ltuktan moltuktan hazzetmem •• 

em ben böyle alafranga iskem• 
ere kurulup ta yakırdı aöyliye-
em. Siz sevabınıza, benim altıma 

yer minderi buldurun.. Şura• 
bağdaş kurayım. önllme 

mangal g6beği, yanıbaşı· 
kahve takımı, elime de 

.ıiF fincan ude kahve.. fincammı 
Jalkalaya çalkalaya, cıgaramı 
tltttilra tllttilre, maşa ile mangalı 

eşe aize neler yumurtlanm 
~er.. Parmağınız ağzınızda kalır 
u hep b6yle külf aş olursunuz ... 

Sipilur - Hah işte bunu 
Hdiğim için kahveni, cıgaranı 
laazırlattım.. Buyurun bakalım. 

llabibe H. - Hay Allah razı 
:alma fidan boylum.. zom zom 
~m.. kahve gibi aziz ol.. Taze 
.&den taze kahve gönül tazeler •• 
( bhYesini höpürdeterek çeker ) 
Hab f6yle •• 

Sipiker - Hadi bakalım Ha
... Haiaam timdi bize büyüden 
hluet. 

Habibe H. - Ne?. Bilyliden 
tlıi ? Sen kaçırdın m! çocuğum .• 
'.Allah yazdise bozsun.. tu .• tu •. 
111.. içler, yediler, kırklar.. iyi 
-tt• olsunlar .. 

Öyle heryerdo büyll likırdısı 

..Ulmez.. Geçmi~ olsun, sonra 
\san, dostlar başından ırak, çar· 

plıvenr.. Hem sizin gibi aptes-
_.ıerin yanında böyle şeyler ko-
1mfulmaz ki.. Hoş şimdiki züp· 
jeler böyle şeylere inanırlar mı? 
O eskidenmiş, okumağa, üfle
meje, büyüye itikat bizim zama
amızda imiş.. Bugünkü gençler 
keneli başına buyruk.. Herkes 
ameli ileminde, kimse kimseye 
karıştığı yok. Biz çocukken se· 
nae bastık mı başımızı örter, 
öekten kaçardık.. On ikisinde 
iartafa girer, on llçüncilde de 
~yayı, Konyayı anlar, çoluğa 
preuğa bile karııırdık.. Hiç unut

ı....r--t merhum ilkim koltuk g ünil 
• kollar.na aldı da merdiven

- ayle çıkardıydı. Onu ızban
at gibi görünce saçlarım dimdik 
elmuştu da dizlerimin bağı çözül
~til. Ya.. Oğlum, biz gerdeğe 
pmezden evvel erkeklerimizin 
flzlnil bile görmezdik.. Şimdiki
ler hafazanallah yirmisine kadar 
larmadı ları ceviz kalmıyor. Çay 
•ceğiz diye ev ev nöbetleşe 
tıtplanıp vur patlasın, cal 
e)'naaın.. Al.ıtı ang:ı yı:ıhey 

jınyorlar... Hiç tht• ıtmam b · · 
.. fPıpd bizim kOçük B. kendi 

l çıtkırıldım zllppeler· 

toplamış.. Bir köşeye çay sema
verini, pastaları, pandispanynları, 

bir köşeye çalgı makinesini koy
muş, güliip oynuyorl ardı.. Merak 
buya, yemek odasından gözetieyim 
dedim.. Aman Allahcığım.. Çift 
çift sarmaş dolaş, tepişip duru· 
yorlardı ••• Kırk yıllık zıogırtmın 
adına fokusturat demişler.. Ağzı 
süt kokan zülüflü çocuklar yetiş· 
mit tazelerin bellerine sanlmıt

lar, bacak tepiştirip duruyorlar •• 
Ötekiler de göz süzüp gerdan 
kırıyorlardı.. Aman ya resulallah 
üstnmilze taş yağacak.. Hemen 

orada Uç iblis, bir fatiha okudum. 
(Kırklar, yediler, üçler size havale 
ettim.. Bu azgınların Ustesinden 
siz gelirsiniz) diye hepsinin üstü
ne okudum, üfledim.. Hanımcı· 
ğım arası çok geçmedi.. Ciyak 
ciyak öten çalgı makinesi çata
dak çatlamadı mı? (Oh olsun 
züppeler.. Gördünüz mü okuma· 

n n La iyetini.. Oh ylireğim yağ 

ba ladı. Alın !.İze oynaşmayı .. ) 
dedim.. Yukan çıktım.. On 
dakika ınra eı;kisindc:n daha 
fazla bir şan ırhdı r kopmasın 

mı ? Bir de indim ki taşlık 
' yıkılıyor ... 

Misafirlerin dört tanesi çal
gıcı olmuş, mutfakt:ı ne kadar 
çanak çömlek, tencere, sahan 
kapağı, maşa, kepçe ne varsa 
toplamışlar, biri hizmetçinin 
utunu, öteki de çocuğun oyuncak 
düdüğünü, trampetesini almış, 

hükkamlar gibi gümbür gümbür 

çalıp oynuyorlar .• A .. Üstüme iyi· 
lik sağlık.. Tımarhane botanmış 
ıandım.. ( Küçük Bey bu ne ? ) 
dedim. 

Bana ( cazzz ) dedi.. Caz mı ? 
Sakın saz olmusın.. zahir ala
franga saz böyle oluyor.. canım 

olur, hepsi olur ama.. usulile .. 
Biz de zamanımızda kına gece· 

Parisle Nevyork Arasında 
Garip Bir Şatranç Oyunu 

Paristen yazılıyor; Y ann sa· 
bah garip bir şatranç oyunu 
oynanacaktır. Garabet, oyuncu· 
lardan birisinin Pariste, diğeri
nin de Nevyorkta bulunmalanndan, 
bu itibarla şatranç tahtasının 
ortasında büyük kısmı deniz ol· 
mak üzere ( 6585 ) metrelik bir 
mesafenin mevcut olmasmdan 
ileri gelmektedir. Bu izahat sizi 
belki tereddiide dilşllrecek, izah 
edeyim: 

lngiliz Şatranç Klubn azasın
dan beş zat Pariste beynelmilel 
Kablo Şirketinin merkezinde. 
Amerika Şatranç Klübü azasın
dan da yine beş zat keza bey• 
nelmilel Kablo Şirketinin Nevyork 
Müdüriyetinde birer şatranç tah
tasınm başına geçecekler ve bir 
taraf Avrupada, diğer taraf ta 
Amerikada olmak üzere oyuna 
başlayacaklardır. Oyuna başlan· ' 
dığı zaman saat, Pariste ( 14) , 
Nevyorkta ise, sabah (9) dur. 

Kablo Şirketinin Müdüriyetine 
sordum: 

- Burada hangi pulun oy-
nandığından Amerikada bulunan 
rakipleri nekadar sonra haber
dar olacaklar ? 

"- On saniye sonra, cevabı
m verdi. Paris ile Nevyork ara
sında muhaberenin nekadar 
çabuk yapılabileceğini anlatmak 
için size hakiki bir hikiye nak
ledeyim: Büyük ~ ir şirketln mü
d:.:...· ı.i birlu ç gün evvel Pariste 
heyeti idaresinin huzurunda nu
tuk aiylnyordu. Bir aralık bir 

rakam üzerinde tereddüde düştü. 
Acaba Amerika da bulunan şc
rikim ile hemfikrmiyim, diyordu. 
Fakat derhal karanm verdi ve 
sözüne devam etmekle beraber 
bir taraftan da önilndeki kiğıdın 
üzerine bir telgraf müsveddesi 
yazdı, zile basarak içeri giren 
hademe ile gönderdi. Hat boştu, 
derhal çekildi. Amerikada bulu
nan ıeriki de derhal cevabını 
verdi. O tarzda ki, Paristeki ha· 
tip nutkunu bitirmeden şeriki 
ile hemfikir olduğunu anladı. 

- Mükemmel, fakat bu şat
ranç partisi kaça malolacakl 

- Her oyun nç kelime he
sap edilecektir. Kelimelerden bi
ri adresi, diğeri şehrin ismini, 
üçUncilsü de oyunun mahiyetini 
gösterecektir. Adi tarifeye gö
re bu, beher kelimesi (5) frank 
(60) santimden 18 frank 80 san
tim eder. 

Kablo Müdüriinii bırakarak 
lngiliz Şatranç KlübU Müdllrünii 
buldum. Ondan da şunları öğ
rendim: 

- Vasat bir parti ( 30 ) ile 
( 60 ) hamle arasında oynanır. 
Müddete gelince biz ilk iki 
saat için ıaatte ( 30 ) hamle oy· 
nanmasını şart koştuk. P.·r i bit-
mezse müteakıp ;,aatlerin behe
rinde ( 15 ) hamle oynanması 
lazımdır. Eğer Paris saatine göre 
gece yarısına kadar oyun bit
mezse kimin galip geldiğini oyu
na Pariste nezaret edecek olan 
şatranç şampiyonu Alekin tayin 
edecek& 

- Habibe Molla Radyoda -

leri yapardık. . darbuka, zilli 
maşalar çalınırdı.. amma böyle 
mutfak takımile değil.. sonra 
bun?ar biribirlerine göz göre göre 
sanlıyorlar .. Kol kırılır yen içinde 
dedikleri gibi bizim zamanımızda 
hafta sekiz, gün ondokuz mahalle
mizde bir ev taşlanır, baskın ya· 
pılır, ırz, namus düşkünleri mey· 
dana çıkanlardı •••• Amma hacılar, 
hocalar, bakıcılar, kurşun dökll· 
cüler az mı can kurtarırlardı? Şim· 
di, ne kurşuna, ne fala, ne de bil· 
yüye çağıran yok •• Az mı biçareye 
tütsü verdimdi •• 

Mubabbetlik için, soğukluk 
için neferim var, neferim.. İnan
mazsanız size birkaç tanesini 
sağlık vereyim de bakın tutuyor 
mu, tutmuyor mu? 

Bir kocanız, yahut bir sev· 
diğiniz var amma sizi sevmiyor 
değil mi? Bir tane başak biber 
alınum.. Biber, biber.. Bayağı, 
kocaman, kırmm Arnavut bibe
ri... Ostllne sevdiğinizin ismini 
yazarsmız.. Okuyup biberin ns
tüne nflersiniz.. Gece aaat bet
te yalınayak ocağa gidersiniz .• 
Elinizi ocağa sürerek.. Elimi vur
dum duvara - duvar oldu üç 
para • duvardan çıkb iç peri • 
biri inli, biri cinli, biri esmai 
peri - inliyi yolladım indistana • 
cinliyi yolladım cindistana • esmai 
periyi yolladım filancanın perisine 
kış.. kış.. kış, der üflersiniz •• 

Abu delen bu delen 
Ocak karuı 
Y anm saat silrsün arası 
Hikmetibüda herif kerem gi· 

bi yanıp tutuşur .• 

yedirin.. Evvel AUah glin geçme
den kedi köpek gibi kavgaya 
başlarlar. Sonra sıçan tiiyll 
tütsüsü soğukluk içindir. Hele 
yılan suyunu kapılannın eşiğine 
dökerseniz biribirlerine soğuk 
görünürler.. (Allah yapanlara 
ruhsat vermesin.. ) Ha aklıma 

gelmişken söyliyeyim. ıevıne
diğiniz birinin nikihı ci'lduğu 
gün bir kınnap alıraımz, ilstüno 
yedi diiğllm yapar, kapısının 
eşıgıne bırakırsınız.. Bir defa 
üstünden atladı mı biimillihitalA 
herifin erkekliii kesilir. 

Size çok lilzumlu bir bnyn 
daha söyliyeyim; bu pek mühim
dir. Eğer kocanız evde huysuzluk 
ediyor, her işe karışyorsa eşek 
dili bulur, haberi olmadan yo· 
dirirsiniz.. Hikmeti buda adam
cağız ~ek gibi mangafa olur, 
hiçbir işe karlfma&. 

Şimdi de aizo bllyl bozmak 
için ne yapmalı, ona ağlık •e
reyim. Kendinize tntıO verirken: 

" Elemlere fiıJ 

Kem gözlere fİf ,. 

dersiniz, büytı tutmaz. Bilyll
lenmiı birisine kırlangıç tersi 
yedirirseniz yedi senelik bilyü 
bozulur. Hele okuyup üfleyip 
leylek tersi yedirmek, yedi zey
tin çekirdeği yutturmak büyD 
bozmak için bire birdir.. Size 
okunacak duaları da söylerdim 
amma getirin kulağınızı: Buraya 
gelirken desturun aptes alma
dan gelmiştim, onun için söyli-
yemiyeceğim. Kalın sağlıcakla 
tontonlarım •. 

Meraklı 

Gazeteci 

Sonra yarasa kemiği do mu
habbet içindir.. Yarasa kemiğini 
aku suya koyarlar, o au naad 

akıyorsa o erkeğin ganlii de o 1 
kadına lylece akıversin diye. Eva·ı 
ne gelmiyen kocalar için de e• 

Haç Yolunda Danimar

kalı Knutun Ôldürüldü

~ü Tahakkuk Etmedi. 

ma çekilir.. Güzelce gusül ap
tesi alındıktan sonra gece yarı· 
ıının nısfılleylisinde binbir tane 
esma çekilecek olursa alimallah 
camlar,, çerçeveler, taşlar kire
mitler yerinden oynar, herif 
ertesi gün tıpıı tıpış gelir .. 

Çevirgel duvası vardır.. Ak
dut, karadut.. ıen falanın aklını 

bana tut.. Y avedut, yavedut.. 
Falanın ağzını bana tut .. 

Sonra bir <~üşma ıınıza koca
aında n aynm .1k istiy ırsunuz, d~ 

ğil mi ? Kolayı var .. 
Bensiz siyah tavuk yumurta

sına dua yazdırın. . Mangal 
kenarına koyun.. lsma dursun .. 
Sonra bir francalanın altına, 

tıstüne herifin ismini azın kö e • 

MUslUmaıı olarak hacca git
mek lrtebbiisUndc bulunan Da
nimarkalı gazeteci Knutun yelda 
mutaassıp bedeviler tarafından 
~!dürüldüğü haber verildi. Sonra 
bizim aldığımız malümat, bunu 
tekzip etti. 

Meraklı Daııimarkah gazete-
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Balo Elbisesi 
Bu rlrd&;tmllı elb~ • ~D 

zuif ye ıık1 bir balo elbue•dır. 
Soluk pembe ıetenden yapıl-
mıttır. 

Kollarınız Datlne alacapa 
beyaz bir ıifon " elhıizde tuta
caaınıı ıiyab bir buja elbiMnizi 
bir kat daha pellettirir· 

Bul ldmaelerin serdanlar1 nk· ı tld ........ an nılmd• olduju stbl 1 defa pp•ak fa7dalıdır. 
tladea enel bozulur, kırıtarak ihti- elinlıln terai lle kalaklanaısa dotru 3 - DISrt aumarab reılmde ,a. 
1., bir hal alır. Çenelerinin altında muaj 7apbrıaaı I rGldGtl slbl •anJl lçiaize çekip 
ikinci bir çene hlııl olur. Bunua 2 - Her Abala temiz baYalı bir dıfaJ'ı •eri k L I • k k ba " r •• uapnııı A Yf 10, 
için bllhulA. kadınlan• kendilerine odada haHJ1 lçlabe çe •n tınıp omudanaıı berine dGtilrlp ltı 
itina etmelen lblmcbr. Boywa sQıel• yaYaf ,.•aı PfıGnb lıtlne dGfü· hareketler Hna11nda b .. mılla bo1· 
Uil lçla yapılacak en iyi preler rlnlia •• laaHJI dlfUI çıkar1Dı1t bu aunaz etrafında iç dakika de•a• 
ıuDludır: Ya&lyette Jia• haHJI içlabe çek• edtreek bir 4'alre çbenenla daha 

ı _ BOJDunuıu oelzelce 11ka•ık· nk; bpla Gç numaralı reılmde iyi bir aetlce elde edeniniz. 
tu ıonra bolca krem ılrtlnb. Bir slrdiltGnb ılbl. bafınıu kabil oldu- Bu hareketleri tekrar eden llne
aumaralı rellmde ıBrdOjilnb ıibl, 111 kadar arka1a difllrlab. Sonra •• artlıtlerlndeD Mlı ( Dode \Vatb) 
ellnlae pamuk alarak yukarıya dofru yine aefeılnill dııan Yererek tabii boynunun fGzellitini bu ıuHtle 
kremi rtaelce clldlnlze lçirinlı ve halinizi almıa. Bu hareketi birkaç elde ettltf nl dylemektedlr. 

AJDeD bu kadın gibi ziyi 
cek olurıanıı muhakkal& aece 
perisine dönersiniz. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 

Bıçak Yerine Makas 
Şimdiki yeni mutfaklarda bı· 

çaktan ziyade makas kullanıl

maktadır. Makas ile kesilen su
cuklara, balıklara, b6rekler late
nilen zarif ıekiller veril:nektedir. 
Maku a,.U zamaada bıçaktan 
daha rahat ve kolayldda itin 
bltmeaino yardım eder. 

Sucuk keatiğiniz Yeya balıjın 
pullanm temizlediğiniz zaman 
makası enell limon kabup ile 
temizleyip aıcak Ye ıonra ıotuk 
1U ile yıkayınız! 

Ankara Kadınları Patates Salatası . . • l ? Eğer, patateı salatamDD si· 
Nasıl Gıgınır er seı, ıeziz olmasını istiyorsanız 

( H 1 
) _ An· patatesler daha ııcak iken arası· 

Ankara, 30 usuı Ef na taze yeşil salatayı doifayınız. 
karanın kibar Alemınde, H. en· ~ ., 1 

fazl 
·r ıvıegvaıar 

diler kıyafetlerine a ı ına Kı h .. 
1 

p · t kan en yeoi 1 azırlıgı olmak Uzer• yaz· 
edere er. . arıs e Jı l n lıtanbula dan bazı meyvalan kuruturuz. Bu 
tuvaletlerı ve 7°:. ~ d meyvalara itina ile bakılmayacak 
ıelkmekdeb~ld~ne n ara 8 gör· oluna küflenir. Mevya biraz küf-
me a ı ır. 1 . b. b. 

Ank mahdut kibar H. emr, ozulurlar. Meyva ıraz 
Efendil;:: tuvalet ve ıapkalan knflenmiye. başlayınca kOflenmİf 
p . · Viyananın meşhur te.rzi- kısmını iyı kısmından ayınmı. 

1 
a~ıtn, afı dan ı"hzar edilir. Bu Bu suretle hepsinin küflenmesine 

en ar n • ı •
1 

d ilk nazarda mübalağalı minı o ursunuz. 
ıae E·kv öıillüıse de diplomatik balolar rı nompostoso 
!e ziyafetlerde bulunanlar bu 1 - Eriği pişirmeden evvel 
h kikati hemen teslim ederler. biltlla gece aoğuk su içinde sak· 

a Bu mahdut sımf nazan itibara lamak doğru delildir. Eğer b6yle 
alınmıyacak olursa ekseriyeti teı· yap~~ olursanız erik olanca 
kil d rta aile kadınları mo- lezzebm kaybeder. 

d 
e en ok lstanbuldan aıağı ~ -;- Eriği kaynamıt yeya ılak 

ayı anca abrlar ıu ıçıne d6kmektense kaymyan 
yukarı bet alh ay sonra · ıuyu eriğin nstüne dökmek daha 
Bu 11nıftaki Hanımların y~ı~n isabetli olur. 
fstanbula yaki tehacllmlerının 
ıebeb~ aadece lstanbulun ~~ ~e 
havaaına olan iştiyaklan degıldır. 
latanbul seyahatlerinin istib~af 
ettiği mllhim gaye tuv~et. ~aga· 
salan ye Beybğlu terıilendir. 

Fakat bu H. Efendilerin bir 
fikiyetleri vardır. B~ .da ppka 
modasının yaz mevsımmde gel· 
mesi. Halbuki tuva

1
tet modasını~ 

ıonbahara doğru stanbula geh· 
tidir. Ankaralı Hanımlar b~ 
yaz mevsiminde lstanbulda tüylu 
fapkalarım tedarik et~~şl~r! fakat 
ıon modeller gelmedıgı ıçın tu
valetlerini yapamamışlardır. 

Kadm Ve Kuş 
Bir Şair: "Kadın dOnyanm en 

güzel kuşudur." 
Demişti. O zamamn kadınlan 

bu s6zden pek boılanddar. Fakat 
zannetmem ki, bugtinlln kadın
lan, böyle bir .azle iftihar etme
ğe kalksanlar. 

Nakadar gUzel olursa olsun 
"kuş" olmak hiç te iyi bir fey 
değildir. Çüoktl, bir kadının kuı 
olması kuş beyinli olması de· 
mektir' ki zekilannı terbiyeye es
kilerden fazla çahşan bugünün 
kadınlığı, b8yle bir cemileden 
boılanmaz. 

Şapkalardan 

Tüy Kalkdımı 
Resimde gGrdilğlbıllz bir nu· 

maralı ıapka modanın hemen 
bugünlerde meydana ıetirdiji 
en ıon bere modelidir. Siyah 
fötrden yapılmııbr. ikinci ppka 
ile ceviz renıinde, kahve renıi 
ile bej renginde kadifede yapıl· 
llllfbr. Her iki ppka ela meY• 
ıimin en aon ve tık modelle
rindendir. 

Dojıım •• kaclm butalıldan 
mlltehaı1111 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalannı Tllrbe kUflıında 

eski HilAliahmer binasındaki 

muayenehanesinde bergtln Gi· 
led~n t0nra kabul etmektedir. 

Telefon lat. 22622 

~Güzel 
• 

Kalmak için 
Ne Yapmalı? 

Sinema yddızlarından Miı 

" Anna Neagle " bilhaua cildinin 
güzelliği ile tanınmıt bir artistir. 
Bu ıevimli kız güzelliğini muha-
faza etmes;ne sebep olarak ıun
lan gösteriyor. 

"Gllnde hiç olmassa yirmi da
kika devam edecek beden ve bq 
hareketi yapanm. Her 1abah yü
dml temiz dık IU ile yıkarım. 
Haftada biç olmana iki defa 
banyo yaparım. Eğer kabilse ber-
trlla 1açlar11m yıkamak prtile 
6anyo yapa bilmek daha iyidir. 
Banyoya girerken aıcak ıu bujıı-
811DUD ytılilme çarpmamua için 
ince bir tillbent ile yllzümü aa
ranm. Hiç değilse günde iki saat 
aç.ık havada dolqınm. Ôğle llsUl 
yemek yedikten sonra bir 1aat 
kadar loı bir odada uyumazsam da 
arka o.ttl yatanm. Yemeklerimi 
her zaman ayni vakitte yerim. 
Geceleri yatağa girmeden evvel 
yüzllmü iyice yıkadıktan ıonra 
e!1 iyi cinsinden zeytinyağı allre-
nm.,. 

Bu aayılan ıeylerin hepsini tat· 
bik etmek kolay, fakat evlerinde 
banyo bulunmayan kadınlar ne
yapacaklar. Banyodan makNt 
cilt Oıtllnde toplanan meaa-
mabmızı kabartan kirleri yok 
etmektir. 

Meaamabn açılmam için yapı-
lacak ıeylerden b' i ince bir 
tülbendi ispirtoya babrarak Yli
cudun her tarafını g(lzelce ... iJ. 
mektir. ispirto kirleri sudan 
daha kolaybkla çekerek LAe.a· 
matin açılmasına yardım eder. 

Kadınlarla Münakaşa 
Kadın ekıeriya his lisanile 

konuşur. Onun mantığı, erkeğin 
mantığına uymaL Bir kadınla er
kejin mOnaka,ası, bunun için 
daima uzun ı!lrer ve ekseriya da 
hiçbir netice Yermez. 

Kadanla münakat• ederken 
kadın olmak llı.ımdır. Yani onurı 
hislerine göre konufmak Ye aert 
mantıklarla kendisini hırpalama
mak. Bu esasa riayet ediline 
bir dım ikna etmek, ona lceadi 
fikir iıi kabul ettirmek milm· 
klla olu . 

Güzel 
Bir 

Kadım aOzel ppu. 
ırkteren teJlerden biri 
llakkak giyiniıidir. 

Ehanevl bir cazib• 
olmak, Tllcudnna o 
atizel, ince glstermek 
lladınlar ba1le bir elbile 
malıdırlar. 
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Ve çocuğu elinden tutup du· 
Yara doğru göturürken ilAve etti: 

- Şimdilik bu sır aramızda 
kalsın. Şayi olmasm. Ben "Ecinne 
meleklerinden,, Asfailim! Şu ço
cuk ta oğlumdur. Karargihım bu 
odadır. Buraya gelenlerin hepsin• 
den oğlumu okutmalarını rica et· 
tim. Fakat onlar, çocuğun dersi 
ile değil, nefsile alAkadar oldular, 
çirkin hareketlerde bulundular. 
Ben de kendilerini öldürmek mec· 
buriyetinde kaldım. Yalnız siz te
miz çıktınız ve dilrüst hareket 
ettiniz. Ben de size en yüksek bilgi 
ve en geniş şöhret veriyorum. 
isminiz. kıyamet glinüne kadar 
dillerde gezecektir r 

Ertesi gün cenaze kaldırmıya 
ıelenler, lbni Kemali sağ bul
muşlar ve hayrete düşmüşlerdi. 

... ' at onun İstanbula azimetinden 
a höcrenin şeameti tazelendi 

kimseler oraya ayak atamaz 
u. (*] 
Şu hurafe tahlil olunursa ga

r.fi basit bir hakikat elde edilir. 
lbni Kemel bu medreseden ye· 
tifmiıti. Bilahare şeyhülislim ol· 
lunca ve ıöhreti dillere düşünce 
medresenin mUderrisleri hür-

etkArhk g<Ssterrnek iste· 
' r, o hl:Scereyi teyemmünen 
lpadılar, halk, bn cemilekirh
/1 illetini ve hikmetini seze
Ledi, araya zaman da girdi, 
~renin daima kapalı durması
-. bir kulp takılmak ihtiyacı 
lsıl oldu ve bu ihtiyaçtan şu 
faane vücut bulduf 

Efsane ne kadar gülünç olursa 
lsun ve hakikat ne şekil
~ bulunursa bulunsun, bu höc
~ hikiyemizle alakası vadır. 
nkll zindandan kurtulan alta 
varda, Mericin öbür yakasında 
>İselerini giyindikten sonra 
;J"ede gizlenmek lizımgeleceğini 
'4ftnllrken iptida bu höcreyi 
brlamıılardı. Onlar, sıkı bir 

be tutulacaklarını biliyorlardı. 
ebeple meyhanelerde, günah 
~rında kalamazlardı. Her giin 
askma uğramak ve her gön 

aımak ta işlerine gelmiyordu. 
aenaleyh bir müddet saklan-

' ve intikam hareketini gizli
' gizliye idare etmek icap 
İyordu. 

Biltlln Edirnede en emin 
elce, en tehlikesiz yuva, ancak 

eametli oda olabilirdi. Ne 
bat Amirleri, ne halk, kaba

.ıarm oraya girmiş olabilme· 
ııe ihtimal veremezdi. ÇUnktı 

rJ Bu rivayeti veya hikayeyi Evliya 
bl aeyahatnameminde n aynen lktlbH 

( C. 3. S. 449 ) Koca evliya, tevatüre 
l it olduğu kaydile bu efsaneyi nak

P meleklerin yemez, içmez olduk
•ralarmda erkeklik, difilik bulun

ı, binaenaleyh çoluk çocuk uhibi 

0 klarını unutuyor. Bizi bu efaanede 
: •den nokta, Edirnedekl Kemalpafa 
s·nde bir odanın Evliya çelebi dev
~ kapalı bulunmasıdır. Çelebi, bu 

b lha11a te1blt etmiştir. "Bu höcreııln 
tan dahi :ıiyaretlne gidilemezn diyor. 
ı, hiicrenin hlklyemizde bllyücek blr 

bulunduiu için bu tafltılb 1erdet
ıumun11 hl.Hettllı. 

- Heg Ulu Tanrı/ Bizi yaratırken, ne sağlam çamur kullan• 

mışsın. Sudan suya geçiyoruz da tek parmağımız bile gumşamlgor. 

yazdığımız efsane, hüyilk ve Çelebi de bu şeametli höcrede 
kl\çUk her Edirnelinin malümu saklanmayı hoş görmüyorlardı. 
idi. Gerçi Sinanoğlu ve Mirim (Arka11 var) 

BORSA 
f stanbul 2 Kanunuevvel 193 ı 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
raterliıı 
Dolar Amerika '\ 
20 Fran~c Fr:l n'lı"I 
20 Liret lta lyan 
20 Franl< Belçika 
20 Dra hmi Yun:ın 
20 Frank laviçre 
20 Leva &ulgar 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çcl<ıl'llova1< 
1 Şilin Avuııt ury:ı 
1 Rayhşmar'c< Al ımınya 

1 Zeloti Leh istan 
20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoslavya 
1 Çervoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 lsterlin kuru7 
Nily. 1 Türk lirası dnlar 
Parlı 1 Türk lirnsı Fra'lk 
MllAno 1 ,, ,, Liret 
Brilkse\ 1 ,. ,, Beiga 
Cinevro 1 ,. ., Frank 
Sofya 1 ., ,, Leva 
Ameıterdam 1 T • ., Florin 
Madrit 1 Tür lira11 Peztl 
BerUn 1 ,, ,, Mark 
V arıova 1 ,, ,, Zeloi:i 
Bükreı 20 Ley kurut 
Rusya 1 Çervoniç kurut 

705,00 
217,Si> 
170,09 
217,SI) 

,-
,
,
,
,-

-,-,-
,
,
,-.-
68S,OC 

0,47,26,00 
12,06,00 
9,19,-
3,38,68 

2,41,91,-
69,01,00 

1,16,81,00 
S,6b,6S 
1,99,05 .-

28,11 

Bu akşam 
MAJlK S1NE~1ASli\DA 

Tolstoi'nio me~hur eseri 
CANLI CESET 

JOHN GİLBERT tarafından zengin 
aahneler, Rus musiki ve dansları, 
müthiş b;r aşk ve heyecan faci
ası. İl!veten: UFA dünya havadis-

leri ve Fransızca solo keman 
konseri 

OPERA SINEMASINDA 
GEORGES O' BRIEN 

ve MONA MARİS 
tarafından temsil edilen 

ESRARENGİZ . 
T AHTELBAHIR 
Södü ve şarkılı film. Büyük 

muvsffakıyet kazanmıştır. 

1 Günün Takvimi 

BUGÜN - 3 kanunuevvel 931, 
Perşembe, Rumi 20 teşrinisani 
1347, 22 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,7 Babşı 
16,41 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa· 
bah 4,59, öğle 12,4 ikindi 14,28, 
akşam 16,41, yatsı 18, 19. 

Kasım - 25 
ALKAZAI{ - Siııyorita 

ALEMDAR - Camhaz!ar araaında 

ARTISTlK - Dul ni tanlı 

AS Rl 

F. K L E ~ 

- Kaçakçıl .ır gembl 

- Attik 

El.UAMR.A 

ETUVAL 

FERAH 

- lst anbul sokaklarında 

- Don Kal:akları 

- Konser, varyete 

FRANSIZ TIY A TR OSU - Bulgar opereti 

GLORY A - Benli kadııı 

HiLAL - Hacı Murat 

KEMAL B. - Rasputin 

MAJIK - Ca?th Ceset 

MELEK 

MiLLi 
- lstanbul ııokaklarında 

- Atkıı tövbe 
OPERA - Esrarengiz tahtelbahJr 

ŞIK - Kırık Kalp 

DARÜLBEDA yj - Aynaroı: kachı 

Kadıköy Süreyya - Yatasın hakikat ---
BULGAR OPERET HEYETİ 

Fran11ı: Tiyatrosunda 

Bugün saat 16 da talebelere 
VIKTORIA VE HUSARI 
Fiatlar bütUn koltuk üçiincü 60 kuru~tur 

Akşam saat 2l de 
BAYADERA 

Emmerich Kalmanin en gü:ı.e) opereti 
Tenor: Yvan Cacef - Prima Donna: 
Mimi Balkanska - Rejisör: St. Stoyloff. 

Bu akşam 
saat 21, 30 da 
Aynaroz 
Kadısı 

Komedi 3 perde 
Yazan: 

Musahip zade 
Celal 

Cuınartesi günü 
MUM SÖNDÜ 

ISTAHBUL BELEDIYESf 

~rm M 
ıı 
l ıııı 
11111111 

oyundan sonra hususi tramvay 
Bekleyiniz: Şarlatan. (Konk) 

.. -------- Bütün İstanbul halkı .................. 
Türk sinema san'?tinin şaheseri 

iSTANBUL SOKAKLARINDA 
ilk TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI muazzam filmini takdim eden 

MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalarmm gişelerini muhasara ediyor. 

Bugünkü Perşembe: Elbamra da saat 12 1/2 tan itibaren ve 
Melek te saat l den itibaren seanslar . 

Gişelerdeki tahacüm dolayıslle lütfeıı yerlerinlıı:I evvelden tedarik edhıh:. 

Kanunuevvel 3 

Otomobil Kazalarından 

Nasıl Sakınabilirsiniz? 
Bugünkü Bahis Yolda Kendinizi 
Nasıl İdare Edebileceğinize Dairdir 

Bu Araba ı
Maslak Yolunda . ' 

Ônüne Çıkan 
K o.11anları 

Ezmemek İçin 
Manevra 

Esnasında Bir 
Ağ aça 

Çarpmıştır. 

3 Kişi Hafif 
Bir Kişi Ağır 
Yaralanmıştır. 

Halkımızı nakil vasıtalarından 
dcğan kazalar hakkında tenvir et• 
mek için Otomobil Mektebi Müdürü 
Fikri Tevfik Beyden bizi bu husuıta 
tenvir etmesini rica etmiştik. Üç 
gündenberi Fikri Tevfik Bey tecrü• 
beye müstenit fikirlerini '1Son Poıta" 
karilerine anlatmıya baılamıştır. Bu· 
gün de "Yolda halkan kendisini ida
reıinden,, bahsetmektedirı 

3 - Yolda Halkm Kendisini 
idaresi 

Birçok kazaların vukuuna 
sebep olan bu nokta, ehemmi· 
yetle nazarı itibara alınmıya 
layıktır. Bu da, Belediye ile 
ilkmekteplerin müştereken halle
decekleri bir iştir. 

Halkın yollarda nizamsız, ace· 
leci, dalgın, telaşlı, lakayt hare
ketlerini tetkik için şehir İçeri· 
sinde bizzat otomobil kullanma
lıdır. Halkın şehirde dolaşırken 

yaptığı yanlış hareketlerden da· 
ima tesadüf edilenlerini .JUraya 
kaydediyorum: 

1 - Sağma soluna bakma• 
dan yaya kaldırımından yola 
inivermek; 

2 - lıeriye giden bir tramva· 
yan arkasından ve yahut duran 
bir tramvayın önllnden yolun sol 
tarafına geçivermek; 

3 - Tramvay yürilrken ve 
yahut hareket ettikten sonra yola 
atlayıvermek ; 

4 - Kendisine doğru gelen 
bir otomobilin önünde bir istika· 
mete gitmiyerek zikzak hareketler 
yapmak; 

5 - Kendisine doğru gelen 
bir otomobilin önünden yolun 
yarısına kadar ilerlemişken, ani 
bir hareketle tekrar geri dönmek; 

6 - Arkasından bir otomobil 
geldiğini hisseder etmez kendisini 
yola atmak; 

1 - Yaya kaldmmları var-
ken yolun ortasından yürümek; 

8 - Kendisine doğru gelen 
bir otomobile karşı yürüyüşünü 
değiştirmemek ( istifini bozma
mak!); 

9 - Herhangi bir nakil va-
sıtasının önünden sür'atle kaçayım 
derken diğer bir otomobil ile 
karşılaşmak ; 

lO - İki kadın, bir yaya 
kaldırımından diğerine geçmek 
isterlerken kendilerine doğru bir 
otom o bilin geldiğini görmeleri, 
birisinin fırlayıp karşıya geçmesi 
ve diğer kadının kendisini takip 
etmemesinden tekrar geri dön
mesı; 

11 - Otomobilin tam geçe· 
ceği bir sırada fikrini değiştirip 
yolun karşı tarafına fırlayıver
mek; 

12 - Yolda şiddetli ( klak
son) sadalarını işitmiyecek kadar 
dalgın yürümek ; 

13 - Yol üzerinde ve onun· 
de kendisine doğru gelen bir 
otomobili görmiyecek kadar dal
gın olmak; 

14 - iki gencin §aka kastile 
yolda biribirlerinl kovalaması, 
ve birdenbire yola fırlayıver
meleri; 

15 - Küçük çocukların bi
ribirlerini kovalamak suretile bir 
bina kapısından veyahut bir so .. 
kak ağzmdan caddeye ablıver
meleri; 

16 - Tramvaylara asılan ava· 
re çocukların biletçiler tarafından 
kovulması ve bu çocukların bir
denbire kendilerini sokağa atma· 
lan ve saire ve saire ... 

işte şehir içersinde otomobil 
ile dolaşan ve direksiyon tutan 
bir adam, daima bu kabil hatalı 
ve manasız hareketler yapan eş• 
haıa her gün tesadllf etmekte ve 

her atlattığı kaza için büyük bir 
helecan geçirmektedir • 

Şehirlerde hayatı tehdit eden 
kazaların şekil ve nev'ini göster
mek, dalgın olmamağı, nizamı 

dairesinde tedbirli yftrilmeyi öğ
retmek için Almanyada Ukmek
teplerin duvarlarına muhtelif oto
mobil kazalarını tasvir eder renk· 
li ve heyecanlı levhalar asılmak· 
ta ve çocuklara bu levhalardan 
şehirde maruz kalabilecekleri oto
mobil kazaları ile, bu kazalardan 
korunma çareleri izah edilmek
tedir. 

Berlin kütilphanelerinde meb-
zulen bulunan bu kabil levhala
nn Belediyemİ% tarafından için 
halk celbi ile ilkmekteplere ve ge
ce dershanelerine tevzii ve yahut 
umumi mahallere taliki menfaatli 
olur zannmdayım. 

Otomobil Mektebi Mlldürü 
Fikri Tevfik 

(Yarın - Yolların fenalığı) 

Bir Hanıma Cevap 
( Baştarafı 4 üncil sayfada ) 
(Süzüp süzüp) şarkısının ha

nım hanımcık tabirinizle ( asıl 
notası) na gelince; zahmet edip 
kopye etmeyin. Bir nüshası hoca
nız Cemil Beyin el yaZ1sile ve 
hasbelverase bendenizdedir. 

Fakat bununla neyi ispat 
edebileceksiniz? Biraz nota oku· 
yup yazdığmızı anlatmak istiyor
sanız, bunu artık mektep talebesi 
de biliyor. Herhalde mektubu-
nuzdan epeyce saf ve cesur ol
duğunu anlaşılıyor. Yakında ilk 
konserinizi bekleriz. Hiç olmazsa 
plaklara çalınız. Ya, canımefen• 
dim, biz yanlış ve fena çalıyor
sak doğl'usunu ve gfizelini her
kese siz neye dinletmiyorsun uz? 
Bunu yapmayıp ta böyle küskün 
küskün söylenmekte devam eder· 
seniz ben de ·haddim olmıyarak· 
size ders vermekte devam ede
ceğim. 
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Talat Bey Heyetinin Y alta ya Gidişi 
Abdülhamitte Alaka Uyandırmıştı 
Heyeti Götüren 
NAKiLi ZiYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 
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r · ı rabah çıkan gazetelerde 
' · · m bir havadis vardı. [ Dahi· 
ı Nazırı Talat Beyin riyaseti 

• t~da bir heyet bugün (Ertuğ· 
ruJ ) yohna rakiben ( Livadya ) ya 
gidecek ve oraya gelen Ruı 
Çanna, hükümct namına muha
lasat arzedecekmiş ..• ] 

Bu havadis, bütün sarayda 
çalkalandı. Başta Abdülhamit 
olmak üzere herkes, (Ertuğrul)un 
ıeçişini bekliyor. 

Bu intizar, epeyce uzun ıUrdll. 
Nihayet, artık akşamın esmer 
rölgeleri, Boğaziçi baharımn 
rengarenk güzelliklerine hafif bir 
sis gererken, Ertuğrul yatı gö--

rüııdü. 
Abdülhamit, deniz tarafına 

Yatın Geçişini Dürbünle Takip Etti 

Abdülhamidin yakınlarından 
Ragıp Paşa 

O da hiddetlendi. O sırada ma· 
aanın üzerinde duran kibrit ku
tusunu alarak Abdülbamidin ya· 
tağının üzerine attı. 

Abdiilhamidin odMında bu 
hiddetli ve heyecanlı muhavere 
devam ederken bütün kadınlar 
ve kızlar, koridora dolmuş, ağla
şıyorlardı. Rasim Bey odadan 
çıkar çıkmaz, hepsi de Abdülha· 
midin odasına doldular ve etrafı· 
nı aldılar. 

1 

Abdülhamit, kadınlara karşı 
vaziyetten mahçup olmakla bea 
raber, cesur görünmek istiyor 
ve kapıya doğru kolunu sallı· 
yarak: · 

- Ben böyle şeylerden kork· 
mam.. Eğer isteseydim, onun 
kılıcını kırar, başına atardım .• 

Diyordu. 
Vak'adan, Ahit Ef. de pek 

fena korkmuştu. Naciye Kadınca 
fendi, onu teselli ehnek için ku
lağına eğildi : 

- Bak.. Gördün mü?.. Ba
ban nekadar cesurdur. Sakın 
korkma ..• Dedi. Fakat Ahit Ef., 
çocukluğuna nazaran omuzlarını 
silkti ve annesine şu cevabı 
verdi: 

- Rasim Bey için öyle söy· 
lüyor amma, ötekinden de ödü 

kopuyor. 
Ahit Ef. , bu sözlerile, Behice 

Kadınefendiyi kastediyordu. Çün· 
kü Abdülhamidin Naciye Kadın-
efendiye: 

- Korkarım, bu kadın beni 

öldürmesin .. 

Dediğini de işitmişti. 
( Arkaıu vnr) 

SavFa 13 
o 

YILD 
Holivuta Kaçtım ... Nasıl 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

'l1------- YAZAN: Selma z. 
- Oo.. Bakınız, bu, çok fe- bir an evvel iyi olmak mecbu-

na .olur.. Size gelecek bir akse, riyetindcyim. Dedim ve kbedeld 
emın olunuz ki çok tehlikeli bir yumurtalı et suyunu yudum yu-
netice verebilir... Rica ederim, dum içtim. 
d~r~al s~s?nuz .. Ve hiçbir şey O, parmagı-nı dudag-ının üsttl-
duşunmeyınız ..• 

Hemen koştu. Geridonun üze· ne koyarak, bana susıoamı ta..-
rindeki kolonya şişesini gelirdi. siye ettikten sonra hemen uzandı. 
Bir taraf tan avucuna döktüğü Elektrik butonunu çevirdi. Her 
kolonyayı koklatırken, sözlerine tarafı kapalı bir abajordan odaya 
devam ediyordu: 1~f ~e yeşil bir ziya yayıldı. 

- Ben de çok fena yapbm. Şı~d! burası, tamamen bir mabet 
Söze. '!ek yanlış blŞiadım.. Eğer halim almışb. 
kalbınıze dokunacak bir şey Mister ( Ho • Çang ) ile dok-
söyledimse... tor ( Li ) nin gösterdikleri ihti-

Zavallı adamcağız, o kadar ma~ sayesinde, 11ç gün zarfında 
üzülüyordu ki: Artık Bütün hisle- eski hayat ve kuvvetimi tama-
rimi uyuşturmak için dişlerimi men kazandım. Mister Çanır, 
aıkmıya mecbur oldum. a!11k 5llılıatimde endişe ediJel'"'k 

- Rica ederim, Mister Ho- b kal d -ır şey ma ıgına tamamen 
Çang.. asıl siz beni affediniz. emin olduktan sonra. yine beni 
Sizi müteessir ettim... Emin olu- o geniş koltuğa oturttu. Kendisi 
nuz, hiçbir şey söylemediniz. de geçti, karşıma oturdu YO 

Ben çok zayıf düşmüşüm .. Küçük sonra sordu: 
bir sinir buhranı geçiriyorum... - Hayatınızda, saklanmasa 
Halbuki o da geçti... oturunuz.. lazımgelen bir şey yoksa, bi!tün 
Şimdi yavaş yavaş konuşabiliriz.. maceranızı bana anlatabilir mi 

O, şiddetle muhalefet etti: · · ? sınız ..• 
- Hayır.. Hayır... Şimdilik Esasen bunu, ben de istiyo~ 

hiçbir şey konuşmıyalım.. Yalwz dum .. Daha doğrusu bu yüksek 
sizi biraz daha kuvvetlendirmek kalplı adamın beni ta:nameıı 
lazım.. durunuz.. tanımasını arzu ediyordum. Çfuı.. 

Dedi. Sür'atle, içerdeki odaya kü, sokak ortasında bulunmuı 
geçti. Biraz sonra elinde bir lake olan bir genç kıZJn, hiçbir kim-
tepsi ile geldi. Tepsin'n üzerinde senin emniyet ve itimadına layık 

f olamıyacağıw tabii ben de biliyor-
zari ve büyücek bir Çin kasesi dum. Onun için Mister Çanqn 
vardı. Onu bana verirken: k 

0 

- Hiç kımıldamadan bunun ar.şısı?~a, kalbimin en büyük 

h 
safiyetı ıle hayatımı.1 hirbir nok-

episini içiniz.. amma hepisini... kl l - Fakat, sizin bu zahmet· tasını sa amadan, değiştirmeden 
ona bütün maceramı anlattım. 

lerinize nihayet vermek için ben =-=====================~=-==~(~Ar~ka~s~ı~v~a~~ ==--

geçmiş, büyük sehpalı dürbününü 
kafesin aralığına uzatmış, hiddet 
we infialden sıkılan dişleri, kin 
Ye istihza ile kısılan gözlerile 
Ertuğrul yatını takip ederken, 
araylılar da kalfaların odasın· 
daki pencerelere dolmu1, biribi· 
rine karışan sözler ve müklle
melerle kafesleri paralıyorlardı. 

Ayni zamanda, yukarı kattaki, 
(arabesk) salonun pencereleri 
büyük bir gürültü ile yukarı 
<'ojru sürüldü. Birçok kalpaklı 
başlar göründü. Bunlar, muhafız 
ıabitlerdi. Hepsi de kalpaklannı 
çıkararak yata doğru sallıyorlardı. 
Yatta, kıç güğertesinde olanlar 
bunu gördü. Oradan da muka· 
beleten mendiller sallanmıya 
bqladı. Ne gariptir ki yukarki 
salondan takdirler, bayırlı seya· 

•• Uç Aylıklar 
Nasıl 

Nerelerde 
Verilecek 

Ve 

, w 

hat temennileri yükselirken, aşagı 
kattan da tel'inler, inkisarlar biri· 

birini vely ediyordu. 
Jt 

Behice Kadınefendi, 
dkônetini muhafaza 

ıimdilik 
ediyor. 

bir yere Hergün, buradan başka 
nakledilmesini bekliyor. 
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Abdülhamitle Rasim Bey ara
mada oldukça mühim bir hAdise 
reçti. Bu hadisenin eaası da şu .• 

Ahit Efendinin ders odası, 
harem dairesile · selamlık dairesi· 
ahı bitiştiği noktanın köşesin~ 
teşkil eden oda idi. Halbukı 
Abdülhamit bu odanın da harem 
dairesinden addedileceğini ileri 
sürerek orada daima yabancı bir 
erkeğin bulunmaması için ders 
odasını yukarı kata naklettirnıek 
istedi. Ve hatta nakil de ettirdi. 
Halbuki buna Rasim Bey fena 
lıalde kızdı. Yukarki odanın 
yatak odan olduğunu iddia 
ederek Ahit Ef. yi tekrar odasına 
İade ettirdi. O esnada Abdülha
nıit hasta idi. Rasim Beyi yatak 
odasına ç.ağırtb. Ve bu mesele 
hakkında izahat istedi. 

Abdülhamit, hem hastalığın 
Ye hem de infialin tesirile Rasim 
Beye kartı hiddetli ve asabi bir 
IUrette hareket etmişti. Rasim 

Miltekaitlerle dul ve yetimlerin üç aylık maaşları bu sabahtan 
itibaren geçen üç aylıklannı aldıklan gişelerden verilroiye başla· 
mıştır. Defterdarlığm hazırladığı listeye göre evveli\ kadınlarla 
yetimlerin, sonra erheklerin maaşlarJ verilecektir. Okuyucularımıza 
bir kolaylık olmak için maaş günlerinin ve dağıtılacak yerlerin 
bir listesini neşrediyoruz. 

Üsküdarda: 
Birinci gişede : Asker dol ve yetimlerine 

Mülkiye miltekaitlerine 
ikinci gişede : Mülkiye dul ve yetimlerine 

Asker mütekaitlerine 

İlmiye ,. 

2 Klnunu
" evvelden 

14 tt 

3 " 
1 ,, 

13 Kbunuev• 
velo kadar 

17 
6 

14 

" .. 
tt 

16 K&nunu· 
eYVcldo 

Kadıköyünde: 
Birinci gişede : Asker dul ve yetimlerine 

Asker mütekaitlerinc 

3 K~nııau· 12 KAııunu•v· 
cvvcldcu nle kadar 

13 ti 19 " 
ikinci gişede : Mülkiye dul ve yetimlerine 3 

Mülkiye ınütekaitlerine 13 

Eminönü Malmüdürlü.günde: 
Sultanahmet Asker dul ve yetimlerine 10 

birinci gişede : Asker tekaütlerine 10 
ikinci gişede : Mülkiye dul ve yetimlerine 3 

Mülkiye mütekaitlerine 7 

" 
it 

" 
ti 

tt 

" 

Bay azıt 
birinci gişede 

llmiyc mütekaitlerine 

Asker dul ve yetimlerine 

Askeri mlitekaitlerine 

Mülkiye dul veyimlerine 
Mülkiye mUtekaitleri•ıe 

3 Kllnunu• 
evvelden 

ikinci gişede 

Beyoğlunda: 
Galatasaray Asker dul ve yetim.terin~ 

birinci gişede : Mülkiye dul ve yetimlerıne 

10 ti 

3 
9 

3 
9 

ti 

" 

" 
" 

12 
19 

16 
16 
6 
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il 
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it 
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10 Klauınr 

evvelde 

9 K4nuauev-
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16 
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" 
" 

Kasımpqa 

Beşiktaş 

1lmiye mütekaitlerine 

Mülkiye mütekaiUerine 

Asker " 
Asker dul ve yetimlerine 

Mülkiye dul ve ,, 

,, 
lımiye 
Asker 

mütekaitlerine 

ti 

" 
Asker dul ve yetimlerİIMI 
Mülkiye dul ve ,, 
Asker tekaütleri 

Mülkiye 

Fatih Malmüdürlüğünde: 
Eski Fatih tedi-

diye tobesi Mülkiye dul ve yetinlleriıw 
(Düyunu Umumi· mütekaitlerme 

binasında) " 
Birici gişede 

ikinci gişede 

Samatya 
birinci gifede 

ikinci gişede 

Eyüp 

Askeri dul ve yetimlerine 

11 
mütekaitlerino 

Mülkiye dul ve yetimlerine 
Askeri tekaütlerine 

lımiye mütekaitlerine 

Asker dul ve yetimlerine 

MUlkiye mütekaitlerine 

Askeri dul ve yetimlerine 

Mülkiye ., ,, ,. 

Askeri mütekaitleri 

Mülkiye 

llmiye 
" 
" 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? Bu Sütunda Hergün 
Nakıli: S. N. 

-21- Yazan: Emil Lruluig Sadık Bir Dost Nakleden: H. R. 
- Kızım Doktor: Semt Ekreme -

Avusturyanın Sırbistan için Hazırladığı 
Nota Tam Saat Altıda Verildi 

Patlıgan lıarbi müteakıp ilk lıarekd 

Recep Avni Bey önündeki 
dosyeleri kapadı, gözlüğünü çı· 
kardı. Oturduğu muhteşem kol· 
tuktan kalktı, iki eli cebinde 
yazıhanesinde dolaşıyordu. 

Yirmi senedenberi bulunduğu 
itimat Bankasında kendisine tevdi 
edilen her vazifede liyakat gös
tererek kademe kademe çıkarak 
nihayet miidür tayin edilmişti. 

Bu müşkül mevkii yedi sene
dir işgal ediyordu. Tedbirleri ve 
ihtiyab sayesinde itimat Banka
sını her türlü buhrana karşı mu· 
hafaza etmiye muvaffak olmuştu. 
Piyasada idare ettiği Bankanın 
kredisi ve şöhreti nam kazan· 
mıfh. 

Fakat dllnya buhram bu defa 
Bu zeki adamın kendisi Sırp tel'in ettiler. Fakat ertesi alln Meternihin varisi rolün~eydi !.. itimat Bankuını bile müşkül bir 

deiildi, bu itibar ile "Allah vere- Sırbistanın Petresburg Elçisi mat- * vaziyete koymuıtu. 
de,, temennisi yalandi. ÇUnld ıe• buata bu cinayetin Bosna ahali- Saat ~bda nltimatom Yerildi. Avni Bey buhrandan faz-

• • • ts• ı· .. · d il ri Pasiçe Maliye nazırı vekAlet 1 ifl f 1 l k aelerdenberi harp iıtiyen ve ih- ıının memnunıye ız ıgm en e a, • latan Ye e i etten ur-

k d dl aeldiğini ıöylemek gibi bir fera• ediyordu: "Heyeti vükeliyi bu d .x.. b tll k d 
tiliflara ateı veren en isi i • • kadar çabuk tamamen toplıyabil- tar 15• azı ccar ar a aş-

ıetsiılikte bulundu. Bunun üzeri· k d O 1 b Onun istediği Belgrat yolile Rus- kt lanna ızıyor u. n ann u son 
ne Viyana ve Belğrat matbuatın- mek pek güç olaca ır. Bir takım k ti · • b. · 1 aff d • ,.anın Viyanaya muzaff.eren gir- nazırlar "seyahattedir f _ _. -di. hare e ennı ır tiir Ü e emı· da tiddetli bir müsademe bqla- .. ~ 

111esinden ibaretti. Bu zat Rusya· dı. Arbk küfUrlerin arkası gelmi- Giesl dudaklarında takma bir yordu. 
Din Belgrat elçisi. Hartvig idi. ·k· af b k d tebessümle cevap verdi: Bir sene enel, bankasında yor ve ı ı tar ü Cımetl e 
Çar •e dolay11ile elçisi, Sırp se- d. . 1 . k . d '1

- Kıraliyetin vüs'ati dere• kredi açta.x.. ihracat tirketinin 
• ızgın erı çe mıyor u. · · b ·1 b • dif ı 5

• aıayı limidinde Kutup yıldızı bUk- cesı ıti arı e, u tımen er, te • müdlirll Ali Beyi iflistan kurtar-*' graf, telefon asrında nazırları H · 1111lnde idi. Mukarrer gu''nde Avusturyanın mışb. ayahm ve namusunun hemen çağırmak olmıyacak birşey 
Suikast akşamı ziyafet oldu- Belgrat sefaretanesinde herşey kendine medyun olan bu zat, 

l hazırdı. Giesl sabahtanben· ken• değildir!,, Dedi. Tarihte bu etim· d- gi1 1 büt" d t fundan sefaretane parılparı par• le unutulmamıştır. ort n evve un mev ua ını 
1 k w l'k l h. · dine çekidüzen veriyordu, tarihi Ü it• t B k dan çekmı·'lltL• ıyor, so aga şen ı yapı ıyor ıssı ltimatomun (Belgrat) ta yap- ıma an asın Y 

intişar ediyordu. bir şahsiyet vasfı almak isti- tığı tesir cidden müthiş oldu: Böyle nankörlüğe tahammül ede-
• yordu. Halka öyle geldi ki, Avusturya miyordu. 

Ertesi gün Hartvig Avusturya Saat dört ile beş arasında- kendisini küle kalbetmek arzusun• Bütün iyilik yaptığı, uzaktan 
elçisini ziyarete gitti. İçiniçin can hiikümdarmın emri böyle idi • dadır. Her tarafta havf ve hele- yakmdan tanıdığı insanlar hep 
düşmanı olan bu iki adam müka· yola çıkacakb. Nagihan Viyana· can vardır. Orta da cins cins söz birliğini andıran bir hareketle 
lemelerini " zati devletleri... gibi dan bir telgraf geldi: şayialar dönmektedir. Hükümete itimat Bankasını müşkül vaziyete 

Fransız Rerisicümhuru Mösyö gelince: Bütün rüesa sanki öl-
basma kalp, sahte, yalan, tabi- Poincare Petresburgtan ancak müş, azled:lmiş, nefyolunmuş gi- sokmuşlardı. Arbk tahammül ede-
rata boğdular, nısimei taziyet akşam on birde ayrılacağından bidir. Herkes ret taraftarıdır, miyordu .•• 
ifa edilmiş oldu. notanın "en erken saat beşe bir fakat yavaş yavaş fi mitler kesili- Y azi masasının bir gözünden, 

Avusturya dlişmanı olan Rn- dakika kala verilmesi lüzumu yor, çünkn terkolunduklarını an· mühllrlil bir zarf çıkardı. Üstüne 
ıun içinden geçirdiği şu idi : ve beşte veya altıda verilecek lıyorlar. Ertesi sabah Pasiç baktı, evirdi çevirdi, cilbentin 

- Hesap rüyeti günü yak- ise hemen telgrafla bildirilmesi gelmiştir. Akşama kadar müza- tam ortasına herkesin göreceği 
1 kereler edilmiştir. Fakat netice 

laıb •• emrolunuyordu. yoktur. Maahaza bir aralık ken- bir vaziyette bıraktı. 
Rus düşmanı olan Avusturyalı Gieslin heyecanı artmıştı. Ak· dilerine geliyorlar. Romaya ve Saat dokuz olmuştu. Avni Bey 

da içinden şu sözü geçiriyordu : vamın mukadderatı hazan bir Petresburga birer telgraf çekili· pencerenin tül perdesini çekti, 
- Alçak adam!.. ıaat meselesidir. Bir telefon mu- yor. Sabahleyin erkenden notadan ıokağa baktı. Alnmı cama daya-
0 dakikada Hartvig ıandal- haveresi kabil ve kafi iken "te- haberdar olan Petresburga mü- mıı, dalgın düşünüyordu. Ateşli 

Jesinden düştü ve öldiL şebbüsünll yalnız saat altıda ifa dafaasız oldukları ve Çarın lslAv alnının soğuk cama temasının 
Genç Baron : etmek üzere berşeyi yoluna ko- nıhunaa iltica ettikleri yazılıyor. tesiri olacak, Avni Bey birden 
- Ne fena tesadüf 1 Tam da yacağmı,, arzetti. Şimdi kendisi (Arkut nr) çekildL Bürosunun önü.odeki ay-

ıefarethanede! demişti. 1 nanın önüne dikildi, pantolonu· 
Bu sahneyi bir remze fi'An 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI nun arka c~bine elini koydu .• 

a~eW~ y~~. S~kutı b~p •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oar~~ k~mın arbsm~n 

eden ilk günlerde bütün Belgrat EMLAK VE EYTAM BANKASI hafif bir yürüme ıesi gibi 
mahafili büyük bir sıkintı geçirdi. işitildi. 

Katiller burada ıabitlerden, me- j S TA N B U L Ş U B E S İN D EN : Avni Bey o saatte Bankada 
murlardan elde ettikleri silahları kendisini yalmı zannediyordu.. 

müstasbiben daha birkaç hafta ı;,ı·rallk uane, 11 • ı 'olı• 1 er Orada başka bir adamın bulun-
evvel hareket etmişlerdi. Hatta .n.. fl4 ır1..eszre 'Ve V ~ tı ması tliylerini llrpetti .. 
hükumet bir suikast tertibatı Esas Mevkii ve nevi Teminat - Kim o? Dedi. 
hazırlandığım mühim bir ıurette Kapı yavaş yavaş açıldı, be-
lıtihbar etmişti. 'Herkesin, bilhas- 165 Galatasaray Avrupa pasajı kahveciliği. 20 yaz sakallı, ihtiyar bir kafa gö-
aa düşmanların hükumeti bu 317 Eyüpte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde rllndü. 

tertibatta manen müıterek, zi- Araba fabrikası. lOO - Siz daha burada mısınız? 
methal göreceği hissolunuyordu. 318 Çengelköy Kuleli caddesi 81 No. hane ve kayıkhane. 20 _ Sen daha evine gitmedin 
Avusturya- Macaristan ile ikbsadi 322 Burgazadası Çarşı caddesi 50 ve 50-1 numaralı mi? Saat dokuzu geçiyor ..• 
müzakereler bitip imzalanmak iki bap nısıf hane. 20 Müdtir Bey, biraz işim 
noktasında idi. 324 Heybeliada Şadiye sokak 2 No. hane. 5 vardı, onu bitirdim. Sonra bil-

* 325-1 " " " 4 ,, " 5 mem nasıl oldu, uyumuşum. 
Bütnn temmuz ayı zarfında 325- • 6 5 

~ " " " " " Odanızda ışık gördilm .•• 
Balkanlar ilzerine bir kibus 327 Büyükada Dit mesiresi. 50 E E k k - vet... vet. .. 
çöktü. Arkalarında i i as eri 332 ,, Maden Türkyılmaz 2 t 50 m. arta. 1 O _ Efendim! Size bir istirha-
kuvvetin yer aldıği iki muhtelif 341 Kınalıada Ta111 iskele volisi. 10 

T mım var. Geç kaldım, evim 
ırkın, iki muhtelif medeniyetin 345 B d kö " .. l' • 10 
yeniden tearuz ve tesadnm etmek 347 K~:~~:~aas~an.>'s~~u v:~i~~.ı. 10 uzakta, müsaade buyurulursa ıi-
Uıere olduğu hissolunuyordu. 348 Yanık volisi. 10 zin otomobil kapıda .•• Beni hı· 
Avnıpanın 11u köşesinde peyda " rakın. .. 

Y 401 Mercan Dayahatun mahallesi Y aldızhanı ftıt katında H · b .. ı b · "k olaQ. zelzele Avusturya ile Rus- - aşım, 0 ıoz er em 1 na 
.. 111 dlfm•nbk••n 14 No. oda. 10 etmiyor. Sen bir fikirle burada 

----~~-~- · ...... ~~!!:J.1-.~t~!ıll,o....;.;iılil~~--- ........... irer sene mllddetle kiraya t alı •• Biribiri-

J Avni Bey itimat Bankasına 
ufak bir memur olarak girdiği 
zaman, Haşim Efendi bankanın 
mektuplarını taşıyordu. Namuslu 
idi, yavaş yavaş terakki etti, 
şimdi veznedar olmuştu. Avni 

. Bey onu çok severdi, daima hi· 
maye ederdi. Haşim Efendiyi 
veznedar yapan da Avni Beydi. 

-Bankanın bu müşkül zamanın
da, siz bu saatlere kadar çalışı· 
yordunuz da, neden ben de 
biraz yardım etmiyeyim 1 On 
gündür müşterilerimiz bilmem 
neden hep paralarını çekiyorlar •• 

- Evet Haşim, çekiyorlar 1 
Çekenler de hep benim zor va
kitlerinde yardım ettiğim adamlar! 

- Öyle, fakat ne yapmalı ? 
intihar edecek değilsiniz ya 1 •• 

Sana kim intihardan hah· 
ıetti? 

Hayır müdllr Beyi İntihar
dan maksat, fazla üzülmek ... 
Merak etmeyim, bu da geçer 
dereler ... 

- Geçer amma, ciğere ge
çer! .. 

Eski meslek arkadaşının sa
mimi sözleri Avni Beye tesir 
etmişti. Bu sadık ihtiyarın ne 
maksatla orada beklediğini artık 
anlamıştı. 

- Seni g6tUreyim, evde bek· 
lerlerl 

Beraber çıktılar. Müdür da
iresinin kırmızı halı serili merdi· 
veni önüne geldikleri zaman, 
Avni B. sadık veznedarı Hqim 
Efendiye hitaben: 

- Bir şey unuttum, alayım da 
gidelim. 

Avni Bey masasının üzerine 
bıraktığı mühürlü zarfı aldı, yırt
tı, sobaoın içine atb. Alevlerin 
kağatları temamen yakmasını 
bekledi. 

Haşim Efendinin koluna ~rdi: 
- Evet dostum. Ölümden 

birşey çıkmaz dedi, merdivenleri 
indiler, evlerine gittiler. 

Liya dö Püti 
Artistin Ölümü Çok 

Hazin Olmuştur. 

Ajans haberleri ıinema artisti 
(Lya de Putti) nin öllimllnü ha
ber verdiler. 

Dün gelen Avrupa gazetele· 
rinde glizel sinema artistinin bu 
feci akıbeti hakkında Nevyorktan 
almmış mufassal malumat getir• 
diler. Lya de Plitti'nin 6lümn bir 
talisizlik eseridir. Zaten bu gftzel 
kadan taliaizliğile meşhurdur. Bu 
defa boğazına bir tavuk kemiği 
kaçmaş. Hastanede doktorlar 
kemiği çıkardıktan ıonra kanı 
zehirlenmiş. Bu da yetmiyormuş 
gibi Lya de Putti doktorların 
tenbihioe rağmen, yataktan kal· 
karak hasta~ içinde dolaımış. 
Bu dolaşma zatilrree yapmış 

ve kadıncağız bütün bu talisiz
likler neticesinde 6lmüştür. Yal
nız ölmek lizere iken Amerikada 
gömülmesini ·stemiştir. Halbuki 
artistin ailesi Macaristandadır. 

Bu güzel Macar kızı ta 
küçüklüğündenberi kendisini ta· 
lisizliğinin elinden kurtaramamış-

- -- ----· ___ .. _ -"-" ~~~aEdlı~;;..ıilii-.~ .. -:·-:-~""l~if,:; 17 sinde 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

KİMDİR? • 
GANDI 

---------------------------------------------------------------------------' 
Avrupalılar . "Gandi,, yi Şe.hre Çıkhğı 
T akdir·deDenizeAtmıyaKararVerdiler 

-38-
.. Natal" da mukim Avrupa

lalar, benim Hindistanda söyledi
§'inı nutukların izam edilmiş hu
lı\salannt okuduklara zaman, son 
derece kızmışlardı. Bununla be
raber ben "Natal., da iken Hin
distanda söylediklerimin daha 
acılanna yazmış, daha elim mi
salJerle tevsik etmiştim. Buna 

ukabil Hindistanda söyledikleri
nıi her türlü mübaleğadan itina 
ile ayırmıştım. 

Filhakika bu hadiseyi bir ec
nebiye olduğu gibi anlattığınız 
Unıan bu ecnebinin kendisinden 
mutlaka az çok bir şey sak
landığına hükmettiğini tecrübe 

ile bilyorduuı. Bu bilişe istinaden
dir ki, Hindistana döndüğüm za
tnan Cenubi Afrikada yaşıyan 
Hintlilerin vaziyetlerini hakikatte 
olduğu kadar feci göstermekten 

çekinmiştim. 

Hulasa va:ziyet hakkında (Na
tal) da yazdıklarını, Hindistanda 
ıöyledikJerimden çok şiddetli idi. 

Fakat " Natal ,, da yazdıklarımı 
Avrupalıların pek azı okumuşlar
dı. Buna mukabil Hindistanda 

ıöylediklerim Royter ajansı vası
tasile neşredildiği için, binlerce 
Avrupalının kulağına gitmişti. 

Bundan başka kablo ile ve 
ajans vasıtasile bildirilen bir vak'a 
okuyanın gözünde hakikatte mev
cut olmıyan bir ehemmiyeti ihraz 

eder. 

Netice şu oldu ki '1Natal,, da 
yaşıyan Avrupalılar benim Hin· 
distana döndüğüm zaman gös
terdiğim faaliyeti izam ettiler ve 
bu faaliyet neticesinde mukavele 

ile Hindistandan getirtip esir 
gibi kullandıkları işçilerden ma!.ı
turn kalacakları zannına düştü
ler, fazla olarak Hindistanda 
fsinılerinin lekelendiği 7ehabına 
kapıldılar. 

işte 0 Nafal,, da yaşıyan Av
rupalılar benim Kurland vapu
tile ve ailemle birlikte (Natal) a 
&elnıekte olduğumu öğrendikleri 
taınan bu haleti ruhi} ede bulu

nuyorlardı. Fakat bu Avrupalılar 
~.~atal) a yalnız benim geldiğimi 
ogrenmekle kalmadılar, ayni ı.a
llıanda benim bindiğim (Kurland) 

•apurile mukavelesiz ve serbest 
olarak dört yüz işçinin de gel
mekte olduğunu ve bu vapurun 

arkasından Naderi vapıırile de 
•Yni rniktarda serbest işçi gele
ceğini işittiler. 

A Hiddetleri son hnddini buldu, 
Vrupa cemaatinin en tanınmış 

~ı:n.al~rının da iştirakiJe muhte· 
d ı~tımalar aktettiler. Aleyhimde 
Be fıddetli tenkitlerde bulundular. 

u sef··:z. .. f d ·• yuz ışçının tara ım an 
\'e h ·ı·ı 
d• I 1 tizanı "'Ctİrildigw ini wyle· 
ılcr: b 

işçi-. Maksadı 0 Natal,, ı serbest 
Ve ile doldurmaktır. Dediler. 

n t• e ıcedc gerek benim ve 
ierek 1 le b Yo da bulunan &ekiz yüz 

r eat İtçinia .. Natal" a çıkarıl· 

mamamıı için icap eden herşeyin 
yapılmasını karar altına 
aldılar. Fakat bunu yapabilmek 

için elde bir bahanenin bulun
ması lazımdı. Bu bahane ne ola· 
bilirdi? Düşündiiler: 

- Bir hayli zaman evvel, yani 
1896 senesinde Hindistanda veba 
çıkmıştı, bunu ele almıya karar 

verdiler. 
_ 11 Natal ,, da yaş yan Avru-

pahlnr bu kararı verirken Cenubi 
Afı ika hükümeti ne yapıyordu, 
dersiniz. 

Hükumet Avrupalılara teveccüh 
gösteriyordu. Fakat hukuki fıa
ha<la müşkül mevkide bulunuyor
du. Filhakika o zaman muhacere· 
tin tahdidine ait kanun henüz 
mer'i değildi. Binaenaleyh bi:r.im 
şehre çıkmamızı menedemezdi. 

Fakat Avrupalıların içtimalnnna 
faaliyetle ~tirak eden hükumet 
azasından Mister ( Escomb ) un 
hatırına iyi bir tedbir geldi: 

Her limanda, içinde hastalık 
çıkan veya bulaşık bir memleket
ten gelen bir vapuru sahile ya· 
naşmaktan men ıçm mahalli 
hükumete verilmiş bir saliihiyet 
vardır. Fakat bu salahiyet ancak 

Liman Sıhhiyesi tarafından tat
bik edilir. İşte hükumet Avru
palıların kararlarına müzaharet 

etmeyi düşündüğü zaman kuvve
tini suiistimal ederek bu sala
hiyeti hatırladı ve limana giren 
iki vapuru da içlerinde en ki.içük 
bir hastalığın bile mevcut olma
masına ra~nıen 21 gün müddetle 
karantineye tabi tuttu. 

(Mabadi yarın) 

===============================-=========-=-~~~ 

Alat ve edevat ve kitap münakasası 
Tahlilatı Ticariye Laboratuarı Muba
yaat Komisyonundan: 

Laboratuvarın ihtiyacı olan muhtelif cins alat ve edevat ile Al
manca ve Fransızca fenni kitapların açık zarf usulile 24 I anunuevvel 
931 persembe giinü saat 14 le Fındıklıda Yül{sek Mektepler Muha
sebecilik Dairesinde ihalesi icra kılınacakhr. Talip olanların şartna
meyi görmek için Sultanahmette Ali Ticaret Mektebinde Laboratu
ara rniiracaatleri ve yevmi ihalede de teminat akçesiJe birlikte Mu
hasiplik dairesine gelmeleri ilan olunur. 

ACİMAN 
BÜYÜK MEFRUŞAT DEPOSU istanbul'unv yegane 

ucuz reagazasıdır. 

En zarif döşemelik kumaşlar, perdeler, tül, stor, masa örtüleri, 
bronz kornişler, envai çeşit karyolalar v~ hezaren sandalye ve 
takımları en ucuz füıticrle satılmaktadır. İstanbul: Katırcıoğlu 
han birinci kat No. 30. T ediyatta azami teshil at $' österilir. 

Kolonyaları tabii kokulardır ve 
çiçek bahçelerini temsil eder. 
Sabun !ar: Gliserinli ve tabii 
lrnkulardan imal edilmiştir. 
Deposu: Nurosmaniyede şı
racı Ali Sinan karşısında. 

I'. ra l ık Ve Satı ık Hane 
Sirkecide Hocnpaşa camii kar~ısında lbnikemal caddesinde 52 numaralı 

kôgi , otel ve :ıparlıman için elverişli, üç katlı, on beş o~aJı, ayrıca umumi 
snıonıar ı, lektrik tcsi&atı ve terkos ıuyunu havi hane kıralılc veya ıatılık
tır. Naz \reti fevkaladesi varaır. Alt katı lokanta ve kıraathanedir. Üıt 
katında daraca, bır oda, hala ve çamaşırlık vardır. Sahibi 
Kt!fiKİn Zade Tufan Nuh Beye müracaatleri. 

KOLA YLIKLA...._el!llmm 
ALMANCA ÖGRENME U~ULÜ 

Mııarif VckAletinin 8 • 4 • 931 Tarih Ve 78i Nıımaralı Kararılo Gazi Mııallim 
Mektebi ve Bütlln Liselerle Orta Mc:kteplerimlıc Kabul Olunmu,tur. 1931/31 
Dns Sr.nr. i Resmt Kitap Listesinin 13 Unci.i ıııyf1111nda ilin olunmaktadır. 

Müellifleri : 
TAHSiN ABDİ H. SAN DER 

Aln ancıı, Frnnsııcn Ye Edebiyat bir Llseıl ve Orta Mektebi Aln:ıancı 

Muallimi 
Muallimi 

l JllCI Kısım 40 Kr. Ayni ~fetodun: 

2 rncı Kısmı 50 " 
K iiçük Cep LCıg~li 30 Kr. 

3 üncii K ı~mıı 70 t\luallim Rekberı 160 " " olmakla beraber Muallim B. lere 

:-ı kısı'lı bir ~ ude 150 ., ücretılz •erilir. 

ikinci Tabı nd dl: 21,000 
Baı;ıldıgı ve ııatıl~r HUsnütabiat Matbaası - ISTANBUL. 

Akşam Erkek 
Müdürlüğünden: 

San'at Mektebi 

Kayıtlarmı yenilemiyen ve devama 
silinecektir. Malumat için ilAn olunur. 

başlamıyan talebenin lıimleri 
( 4236) 

Sayfa J 5 

Bn Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

3 Kanunue-v~el 931 Perşembe 
lıtanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 ile 19 arasında gramofon, 19,5 He 
20 arasında alaturka ıaz, 20 ile 21 
arasında Anadolu Ajanaı haberleri, 
gramofon plikları, 21 ile 22 arasında 
alalurlca saz. 22 ile 22,5 arasında 
orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20 opera binasındnn naklen 
Nöes fon tag. ıerJavfıah opera. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20 den itibaren Çek iıtaayonlnrından 
nakledecektir. 

Mühlakcr - ( 360 metre 75 kllo
vat) 20,05 konser, 21,05 frankfurt
tnn naklen Mozarın eserleri. 

Bükreı - (394 metre, 16 kilovat) 
20 konferans, 20,20 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,20 aakeri bando, 20,20 bir mühen
diıin Rusyada gördükleri, 21,10 or
keatra. • 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
20,56 lmre Macarinin konseri. 

Varşova - (1414 metre, 158 kilo
vat ) 20,15 aalon orkeıtraıu, 21,25 
çocuk konferanıı, 22,30 danı havaları. 

Berlin - (1635 metre 75 kilovat) 

9,30 büyük Viyana orkeıtrası, 21,25 
Breslavdnn nakil. 

4 Kanunuevvel 931 Cuma 
fstanbuI- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 den 19 :ıa kadar gramofon ile 
open parçaları, 19,5 tan 20 ye kadar 
alaturka aaz, 20 den 21 e kadar sıra· 
mofon neşriyab1 21 ile 22 arasında 

r-

alatturka ıaz, 22 den 2:Z,5 a lrndar 
afafrnnga konser. 

Heilsberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) 19,35 te Dançigten nnklcn 

komedi, 20,45 Mozarm ölümünün 
140ıncı senesi nıünasebetile eserle
rinden müteşekkil bir ltonser. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
21 Kero ile 200 sene evvelki Çek 

muıikiıi, 22 Çek istnsyonlarından 
nakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 75 kilo• 
nt) 20,05 Solist Hansinin konseri 
Frankfurttan nakil. 

Bühreş - (394 metre, 15 kiJc;,·at) 
20 flüt, solo, 20,45 klavye solo. 

Roma - ( 441 metre, 15 kilovat ) 
21 (Pietri) nin toffolind operası. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,10 Der f'eldiğer opereti. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ı 
20,10 bir operet tiyatro undan trans• 
misyon, isim henüz taayyün etme• 
mittir. 

Var.ıova- ( 1411 metre, 1S6 kilo
vat) 11,30 gramofon plakları, 20 
musikili müıahabe, 20,15 konser. 

Berlln - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 Hamburghm nakil, 20,50 Allah 
ıevgiliıi, 21, 20 Senfoni. 

Pıuiı - (1774 metre, 100 kHovat) 
16,45 ticaret borBası, Ticaret haber-

leri, ga-ıete telgraflal ı, 21 metal 
lambaları tarafından tertip edilen 

konser, 22,15 akşam gaı.etelerinln 
haberleri. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 

olan kısmı va1ati Avrupa aaatine göre tanzim ediJmlıtir. 

İstanbul saatine tatbika için Avrupada saat ( 12) olduıu 
ıaman lstanbulda (1) e geldiği farıedilmelidir. 

Cenaro Jokey Evleniyor 
Pariste yaptığı bir maç neti

cesinde mağlup olarak dünya 
sinek siklet şampiyonluğunu kay
beden Amerikalı boksör Cenaro 
pariste evlenmiş ve eski mesleği 
olan boksu bırakıp yarış atlarının 
Jokeyi olmıya karar vermiştir. 

Kirahk Veya Satıhk 

Beyoğlu civarında Şişhane
karijkolunda kain Millet gazino
su ve bahçesi mobilye ile bera· 
ber kiralık veya satılıktır. F ab
rika için dahi kullanılabilir. Bü
yükhendekte 79 numarada D. 
Glazer' e müracaat. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavi-
hanesi. Karakliy 

yanında 34 

biiyük mahalJebic 

KADIKÔYÜNDE 
Kinder gart~n 
ÇOCUK BAHÇESi 

Sabiha Zekeriya Hanımın 

Kadıköyünde tesis ettiği Asri 
Çocuk yuvası açılmak üzeredir. 
28 Teşrinisani Cumartesinden 
itibart:n 4 - 7 yaşmdaki çocuk· 
larm kabulüne başlanacaktır . 
Çocuğunuzu yazdırmak için bir 
an evvel miiracaat ediniz. 

Adrea: KndıklSy Cafer Ai• mahalleal 
Nl biye sokağı numııra 8 

Yeni Neşriyat 

Holivut 
Bu smema mecmuasının 13 

üncü sayısı birçok sinema hava
dislerile intişar etmiştir. 

1-otoğra/ Tahlili Kuponu 

Tablatlnid öğrenmek istiyorsanız 

fotoğrafının 5 adet kupoa ile bir

likte gönderiniz.. Fotoğrafınız 11raya 

t:ıbldlr ve inde edilmez. 

isim, meslek 
veya ıan'at? 

Hangi ıuallerln 
cevabı ? 

fotoğraf lnti1 r 

edecek mi? 

, 

SON POSTA K LÜBÜ 
KUPON 

Şlmden ıonrıı Son Poıtn Klilbüno 
aıa olnbllmek için her hafta b ı aayf ada 
nc,redcccğlmlx kuponlardan dört tane 
toplayıp getirmek veya Jtlİndermck 
lftzımdır. Bu kuponları kesıp ltoplavınıı. 

SON POSTA 
Yevmi, SıyaaJ, Hav dls ve H.:ıık g.ueLs 

idare ı Alc:;:- mııhallcıt 
Çatnlçe,mc ıok jı 

Teldo:ı fıtanbul • 2013} 

Poaıa 'ııutuıu ı lstanblll • 74l 

tel~rafı latnnb>.tl SO:-t POSfı\ 

ABONE fıATI 
TÜRKiYE EC'1~ !I 

H O Kr. 
7~Q ., 
400 ,.. 
JSO " 

1 Scncı 
C. Ay 
3 .. 
ı .. 

27.'.>J .{r. 
14Ji) .. 
6JJ .. 
JJJ .. 

Gelen cvra... gotl Yerıl ıı:ı. 

f Uinlardaıı mcı'uliyet alı aı. 

Ccv p için melıtuplıua ' kuru~luk 
pııl ll!h· ui l~ımdır. 

Atfrf!ı degl;ttr 1 usi ( 2i> ı 1 .a • ı ıl ır. 

Son Poatıı Matbanın 

Sahipleri: Ali Ekrem, Sell:n r.ııl'P 

Nc1ri7.al ?.1ti.ltıri&ı S.U. r~,1 
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EMNiYET SANDIGI 
EMLAK MÜZA YEDESI 

KAT'İ KARAR iLANI 
Miiuy .. de 

bedeli 

284 

123 

HeHp 
Ne. 

6333 

6334 

7394 

108 

3001 

Meı·hunatın dna ve nev'lle mevki Borçlu:ıun 
we müştemilltı laml 

Kaıımpqada Hacıhüsrev mahallesinde 
Eskicamiarkuı ve yeni Bilyükyokut 
sokağında eski 18 ve yeni lQ No. la 
yüz altmış beı arşın arsa üzerinde 
ahıap üç katta biri küçük olmak üzere 
yedi oda bir sofa bir büyük malta 
taşhk bir ocaklı ev altı bir kuyu, 
odun ve kömürlük ve doksan yedi arşın 
bahçeyi havi eskice bir hanenin tamamı. GUJsUm H. 
Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesinde 
ve caddesinde eski 9,9 mükerrer ve 
yeni 15 15-1 No. lı altmış beş arşın 
arsa lizerinde ahşap iki katta dört 
oda bir aofa bir mutfak bir kuyu 
( mutfak on arşın arsa üzerindedir ) 
kırk bq arpn bahçeyi havi bir hane• 
nin tamamı. Gülsilm H. 
Sultanahmette Binbirdirek mahalle-
ıinde Dizdariyeçeşmesi sokağında eski 
2 mftkerrer 2 mükerrer 2 mükerrer ve 
yeni 1,3,8 No. lı bir numaralısı yüz 

, seksen dört arşın arsa üzerinde bir 
bir katı ahşap bir buçuk katı 
kagir olmak üzere iki buçok katta 
on bir oda bir salon ufak bir sofa 
iki tatlık bir ufak koridor iki şahniş 
bir sarnıç diğeri yani üç numaralısı 

doksan altı arşın arsa üzerinde kagir 
iki katta Uç oda bir sofa bir taşiık 
bir kömürlük gusülhane bir methal bir 
sarnıç ve doksan altı arşın arsa üze
rinde iki mutfak ve yüz altmış dört 
arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. Ayşe Me
liha, Fatma Ferdane H. iarla Ahmet Fethi ve 

Mehmet Tevfik B. ler 
Beyoğlunda Yazıcı mahallesinde Cad-
deikebfr sokağında eski 635, 637, 639 
ve yeni 639,641,643 No. lı yüz seksen 
uşın ana ilzerinde kAgir dahilen ahşap 
beş katta biri ufak olmak üzere on 
bir oda dört sofa bir mermer antre 
bir mutfak bir kuyu bir sarnıç bir 
tahnit ve kırk bir arşın bahçeyi ve 

1 altında iki dükkanı havi bir hanenin 
ılllüs hissesi. Nazmiye H. 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
eski Caddeikebir ve yeni Caddei kebir 
ve Tiyatro ~kak eski 190, 1 ila 25, 1 
ilA 6, 1 ili 6, 1 ila 6 ve yeni 170, 172, 
17 4, 4 numaralı 1930 arşın arsa üze-
rinde dnkkln ve çamaşırlık katlarile 
kagir altı katta üstünde daraçayı ve 
436 artın arsa üzerinde pasaj mahal-
lini havi üç kısımdan ibaret olup üç 
aparbmanın da birer kapısı vardır ve 
bu kapılana ikisi pasaj ve biri tiyatro 
ıokağındaki pasajın ise istildAI cadde-
sinde diğeri tiyatro caddesindedir 
(İcra beyannamesinde yeni 170, 172, 
174, 176, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 gö
rülmektedir) Pasajın dahilinde kilerle 
beraber 18 dükkandır ikisi birleştiril-
miştir bunlardan başka pasajın dahi-
linde iki kapının tarafeyden olmak 
Ozere dört tahta baraka dükkan vardır 
dükkinlann ikisinden maadasının Üzer-
lerinde odalan vardır birine ait odanın 
ar.rıca methali caddeikebirden pasaja 
girince sağdaki apartman methalinde 
dükklnlann llzerinde 4 oda bir mut-
fak bir hamam bir halA bir koridor 
bir daire ve kapıcı odası üstündeki 
katta d6rder oda bir ufak oda birer 
mutfak birer heli birer koridoru havi 
iki daire onun üstündeki katta altkatın 
ayni iki daire onun üstündeki yine ayni 
tarzda iki daire çamaşırlık katında altı 
ufak oda bir koridor bir heli çamaşırlık 
llstilnde daraça vardır karşıya gelen 
methalden dllkkinların üstüne çıkıldıkta 
bir kapıcı odaıı üstünde biri beş diğeri 
alb odalı birer sandık odası birer mut-
fak birer hell birer koridor ve bet 
odalıaı da ayrıca ufak bir odayı havi 
iki daire onun üstündeki iki katta da 
aym tarzda ikişer daire çamaşırlık ka-
bnda bq oda bir heli bir koridor bir 
•atfakb. clipr - daire ile dairelere ait 
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""Koşunuz! Koşunuz! Koşunuz! 
1.000.000 liralık servete kavuşmak isterseniz yalnız 

U G U R G i Ş E·S İNE K O Ş U N UZ 
MuhteHın halkın a-iteme karı• gö.termif oldutu teveccüh ve itimada anı tükran ederim. 

T. Tayyare piyango Mlldüriyeti Birinci sınıf bayii: Ö M ER R 1FK1 
Ja> İstanbul : Cağaloğlu No 42 hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Müzayede ile Satış • A 

1931 kinunuevvelin S üncü cuma 
günü sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Kabristanda sabık Kroker ve Kohut 
birahanesi yamndaki Şimal sokağın

da Amerikan Taavün yurdu karşı· 
sında 7 numar;:lı ABUAF apartımam 

Bu gece: Şehzadebaşı H J L A L sinemasında Bu gece 
• 

Sinemada DELi ŞARKICI: AL JOLSON 
Hafız Bürhan Bey ve Mediha Hanımın Konseri 
Komik DUMBULUJ ISMAIL EFENDiNiN ASIKLAR OYUNU , 

5 inci d;d!'eliincle mevcut gayet mü· 
zeyycn ve modern eşyalar müzayede 
suretile satılacaktır. Modern akaju 
zarif yemek oda takımı, direktunr 
usulü modern yatak oda takımı 

ampir uııulü ı;alon takımı, kadife 
kumath fümuar takımı, maruken 
ve koltul<, biblo, avizeler, divan, 
ltilbik masalar portman tol ar 1 kadife 

Anastas bale heyetinin yeni varyete numaraları. 
ŞAMRAM ve MATILD, ZARiFE Hanımların şaoteleri. 

Duhuliye 25 kuruştur. 

Sanayii Milliyeyi Himaye 
ETMEK perdeler, muşambalar, •obalar, çay 

masaları, la va horlar, bronz kare KENDi KENDiNiZi HiMAYE DEMEKTiR. 
karyolalar, kolonlar, •edef tanbure· 
ler, aynal.u, semaverler, tablolar, 
dolaplar, vitrinler, sandaliyeler, kriı· 
tofl yemek tabaklara vesair eşyalar. 

Anadolu ve Acem hahları Banyo 

Sun 'i Portland A S L A N çimentosu 
TÜRK IŞÇILIGILE 
TÜRK MEY ADDI IPTJDAIYESILE sergisinde 

altın 

madalya TÜRK KÖMÜRÜ iLE tertibatı (apartııu n dahi kiralıktar.) 

Pey süre nlerden 100 de 25 teminat 
alır, 

TÜRKIYEDE İMAL EDİLiR 

Zayi Maaş Cüzdanı .MiMARLAR 
Maliye Vekaleti Celilesinden 

almış olduğ·um 6 Mayıs 926 
tarih ve 85108 ve 85109 nume
rolu iki kıt'a maaş clizdanımı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığım ilan ederim. 

Darıca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalarmın 

ASLAN Çimentosunu 
K U L L A N 1 N 1 Z. 

Trabzon Maarif müdürlüğünden 
mütekait Rufat Bey kerimesi 

Sara 

Daima aynı 

mükemmel cins 

400 

2400 

birer ufak oda üstünde daraça vardır 
Tiyatro sokağmdaki methalden dük
kanların üstüne tesadüf eden kata çı• 
kmca bir oda bir beli bir yazıhane bir 
kapıcı odası onun üstünde birisi beı 
diğeri altı odalı birer hamam birer 
mutfak, birer hali, birer koridorlu iki 
daire onun ilstünde altışar oda, birer 
kiler, birer hali, birer mutfak, birer 
koridorlu iki daire bu katın listnnde 
aynı tertiple iki daire çamaşırlık katında 
sekiz oda bir koridor, bir hala, bir ça
maşırhane üstünde daraçayı havi maa 
oda dekakin ve magaları müştemil 
Site de Pera denmekle maruf bir hamn 
on hisse itibarile dört hissesi seneden 
zira miktarı 2306 ve mahalen 2366 dır 
Ayı, Vehbi, Münip, Kemal Beylerle Kemal Vehbi 

Suat B 
812 Kasımpaşada Hacıferhat mahallesinde 

Pirinci sokağında eski 29, 29 mükerrer 
ve yeni 45, 47 numaralı seksen altı 
arşın arsa üzerinde ve bir çatı altında 
ahşap üçer katta birinci katlarında ze
minleri malta birer taşlık ve kırk beş 
numarada bir helA ve nıiişterek bir 
kuyu ve her ikisindede kömür ve odunluk 
ikinci katlarında birer oda birer ufak 
sofa kırk yedi numarada bir heli üst 
katlarında birer oda birer ufak sofayı 
ve on iki arşın arsa üzerinde iki mut-
fağı havi iki hanenin tamamı. Kevser H. Musta-

fa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 
7029 Fatihte Kunırulumesçit Mimarsinan 

mahaJlesinde Yeşiltulumba sakağında 
eski 14, 14 mUkerrer ve yeni 24 - 1, 
24 - 2 numaralı yüz doksan dokuz 
arşın arsa üzerinde biri beş oda iki 
sofa bir methal bir antre bir mutfak 
bir taşlık kömür ve odunluk bir çık-
ması diğeri yedi oda iki sofa bir kiler 
bir kömür ve odunluk bir methal 
bir antre bir hamamı havi bir hanenin 
tamamı. İbrahim ve İdris Efendiler. 

Yukarda cinı ve nev'ile meki ve müştemilltı yaDb emvali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş lsede mez
kdr bedeller haddi layikinde görülmediğinden tekrar otuz bir glln 
müddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 6 klnunusani 932 tari
hine müsadi.f çarşamba günü kat'ı kararlarının çekilmeai takarrllr 
eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten on bq buçuğa 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lllzumu iliD olunur. 

En yüksek mukavemet 
kabiliyeti 
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latanbul mahkemei asliye bi" 
rind ticaret dairesinden: Abdi 

Vehbi Beyin sahibi olduğu ls
tanbul bağlama Limanına men" 

!-;Up Yılmaz gemisi Karadenizd• 
Ayancıktan İzmir varma liman• 
için kereste bamulesile 23/ 1 11931 
tarihinde hareket ettikten aonr• 
esnayi seferde zuhur eden bii" 

yllk fırtınada gemi ve hamule)'İ 
garktan kurtarmak maksadU• 
uğradığı zararlar hakkında denif 
ticaret kanununun 1063 uncd 
maddesine tevfikan tanzim kıla" 
nan rapor ile gemi Jurnal def" 
teri ve gemi o.damlarının isimle" 
rini yazılı cetvel mahakemeuıiı' 
verilmiş ve gemi adamları isti1111 

kılınarak raporun tasdiki YılDJ,ı 
kaptanı tarafmdan telep edilnılf 
olmasma mebni iıbu husUI"' 
tetkiki 5 Klnunuevvel 931 tati~ 
hine müsadif Cumartesi ~ 
saat on dörtte takarrür etJllİ' 
olduğundan gemi veya yttkl' 
alikadar olan \'e hasardan ıat,r" 
h herkes rapor alınırken asalı' , .. 
ten veya vek!leten hazır buluP 
bilecekleri deniz ticaret kanu~ 
nun 1065 inci maddesine te 
kan ilin olunur. 

Kulak, BoA-ax, Burun Ml1teha••1
•
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Dr. Ekrem Behçet 
BeyoQ'lu, Mektep ıokak 1 

Telel•n : 2d6 


