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ADANADA BiR 
lREN KAZ AS 1 
Altı Vagon Uçu

ruma Uçtu 
iki Kişi Ölmüş, Beş Kiıi 

De Yaralanmıştır 

• Adana, 23 ( Huıu.r ) - Bwcak 
ıstasyonu ile Kelebek latatyonu 
arasında bir ioiaat lnltanmn loko
nıotifi su almak lçia ayrıl<htı 
Vakit firenleri açık kaian tq dolu 
altı vagon tistüste hlnml,; qalı 
llçuruma doğru uçmuılardır. 

* Adana 23 (Hususi) - Bucak 
istasyonunda yoldan çıkarak deY· 
tilen vagonlar biribirine girmif, 
iki kişi ölmüş, biri hafif, dördil 
ağır olmak üzere Bet kifi yara
lanmıştır. 
Ağır yarahlar Adanaya getiril

mişlerdir. lstanbul treni ancak 
bu sabah gelebilmiştir. 

Salahaddi• 

Mühim Bir Dava 

v ........ telefoaa ı lıtaabıal - 20303 PAZAR - 26 Te,rinieVYel 1931 idare itleri teloıfoau 1 lıtHbıal _ 20203 Fiab 5 kuruş 

ESKİ EVRAK Hazinelerimirtlen bir kısmının lıte högl• Balt1Uistana gönderilmesine müsamaha etmiştik 

SATILAN EVRAK 
GERi GELMiYOR 

Bunları Alan Adam 
Milyoner Oldu 

Holivutta Türk Yıldızı 

SON POSTANIN 
HACMi BOYOOO 
İhtiyaca Göre 8 İli 
32 Sayıfa Çıkacak 
Gazetemiz Bunu Yapmayı 

Karilerine Bir Şükran 
Borcu Bildi 

" Son Poıta ,, , aylardanberl, 
daha dolgua ve olgun bir haldı 
çıkmak için yapbğı haı:lrlıklarm 
bugün ilk mahsulün il veriyor ve a 

Sayıf a, olarak intftar ediyor. 
icap ettikçe ıekh: sayıfadan ohu 
iki aayıfaya kadar bllyUyecek ve 
fiatlnde hl~blr deği,Pklik görlll· 
miyecektir. Yarın, "Son Posta" . 

Maliye Vekaleti Bir Şirket- Şimdi Mes'ullerin Vaziyeti 
ten 250 Bin Lira istiyor Ne Olacakhr? 

HoliYUt, 24 Teşrinienel, (Hususi muhabirimizden) - Sinema 
gazeteleri, Marian M8J'f müıteır ismile burada Banymorla birlikte 
hllyilk bir film çeviren yıldızın (Selma) iıminde bir Türk kızı oldu
ğunu yazıyorlar. Selma Hanım, geçen sene Barrymorla birlikte 
Svengali filmuü çevirmitlerdi. Şimdi de ( Deli Dlhi ) filmini çevi
riyorlar. Selma, 11ldız dereceıi11e çıkan ilk sinema artisti Tnrk 
kızıdır. Alıma 

Sayıfa olarak çıkacaktır. Kari• 
lerimlıin devam eden teveccfih· 
lerine güvenerek "Son Posta,, yr 
sık sık bilytlk ve zengin hacim• 
!erde, özla ve cazip yazılar ve 
reıimlerle keadileriae takdim 
edeceğiz. 

Maliye Vekileti tarafmdan 
Türkiye Duban Şirketi aleyhine 
(250) bin liralık bir kazanç da
vası açılmıştır. Hlikumet bu 
Duban Şirketini, merkezi Parlıte 
bulunan Maverayı Bahir isminde 
bir şirketin mUmessili addetmek
te, şirketin 341 ve 926 seneleri
ne ait faaliyetinin kazanç vergi
sini istemektedir. Duban Şirketi 
İse bu ş·rketin mümessili değil, 
kunıUsyoncusu olduğunu iddia 
etmektedir. 

• 
iç ay/al da 

ulacaksznız? 
2 - Sayfa: Dahili Haberler. 
3 - ,, : Harici Haberler. 
4 _ ,, c Memleket Haberleri 
S - ,. c Dünya Vukuatı 
6 - ,. ı .. Son Poıta,. Hesap 

7-
8-
9-

Veriyor 
,, : Çocuk Sayfası 
" : Sinema Sayfaıı 
,, ı Fenni Ve Caslp 

Bir Tefrika 
10 - ,, ı Spor Sayfaaı 
11 - ,. : Kadın ,, 
12 - • ı Miuh ,, 

Hikaye, Ah Minel Aık, Yanf, 
Şen Gönül, Sultan Hamidin ıon 

alinlerl tefrikalarile birçok yerH 
Ve ecnebi casip ya:ıı ve ma16-
lllat. 

Son aayfamı:ı, Paraz Ola Ha
IQ Beyia otluna talaaia edilmlt· 

Eski Defterhane binuının 

lwll..t mubablrlalsd- aldıfınuz yukarda.ki kablo haberlal m•maual)'etl• kar 

dedly~ Ba Tllrlı kısınaa aı.ama llemlade yılduı olutu ilk defa prlllea lııfr haber

dir. Jıluluablrlml•d- Tllrk :rrlchaa hakkında tala-rafla taF.ıılllt latedlk. Gelecek malQ• 
maba kartıerlmlsl allkadar edec:etıaı a .. :t ederlı:. Buhranm Bize Tesiri yanındaki evrak mahzeninden 

çıkarı~ıp Bul.rıaristana gönderil· 
mek üzere bıri Türk di v • M • . .ki , gerı u 
se~ ı tacire sahlan kıymetli 
tanhi evrakın akibeti arbk anla
şılmıştır. Bu evrakı ıabn alan 
Bulgar, bunları kısmen Bulgar 
Tarih Enstitüsüne, kısmen de 

Bulgar evrak hazinesine satbğı için 
iade edemiyeceğini bildirmiştir. 
Bu adam, bu yüzden milyoner 
olmuştur. Bu suretle Türk evrak 

Bir Çapulcu 
Çetesi 

Maçka Yangınının 

Çapulcuları Tutuldu 

Samsunda Tutun lhracall 
Samsun, ( Hususi ) - Mınta

kamızda tütün ibracab gfinden 
güne artmaktadır. Son hafta 
zarfında muhtelif ecnebi memle
ketlere (106.518) tntün kilo ihraç 
edilmiştir. Yine son hafta zarfm
daki tütUn stoku ise ( 6.640.000 ) 
kilodur. 

lngiliı mail buhranı ve lngilb: 
lirasının sukutu Uzerine ecn• 
bi memleketlerde itballt 'ff 

ihracat noktasından alınan ted
birleri ihracat Ofisi toplaınııhP. 
Hunları bir ıirkUler halinde h• 
zırlamaktadır. Bu slrldllerleri al .. 
kadar ticaret odalarile borsalara 
gönderecektir. 

hazinesinin bilhassa Rumeli ile d Maçka yanflD!D a ve yangın 
olan miinasebetimizc ait birçok telifi anında bırtakım çapul-
kıymetli vesikaları elden çıkıp ı b' k eda aşırmıtlardı. O cu ar ırço ~ı . d b 
gitmiş oluyor, demektir. ıamandanberi petler.ın e z.a ıta-

Maarif VekAleti, bundan ıon- nın dolqbğı bu ıerı~ler nihayet 
ra buna benzer diğer bir haile- yakayı ele verıuitlerdır. lıapulcu

lann yakalandıldan yer, urtuluş-
nin daha vukua gelmesine mAnf .ı;,. d 52 N 
olmak için bütün bu eski evrakı ta Detirmen ıoka5•0 8 0

• 
dir !J bqılan da Yekta iımin-

tetkik etmek ve muayyen bir d: blr kadınla Zeki Rahmi ia-
yerde muhafaza albna almak minele upabadır· 
üzere bir heyet tayin etmiştir. B z kı' Rahaai, yangın olduğu 
8 U M 1 d u • d b' l d u heyet, mum ilze er mO il- zaman yanan eYler en ır n e 
rD Aziz, Topkapı müzesi mftdftrtı oturuyormof. Y aagın çıkar çık-
Tahsin, ni8derriı Ahmet Refik, maz kadınla beraber qyalarını 
tarih muallimi Ce•det Beylerden baıka bir Y,et• nakletmftler ve 
mOrekkeptir. sonra, ai\Ya komtulara yardım 

odiyorlarmıf gibi t~l~f esnasında 
Bu heyet ilk iş olarak Defter- ellerine geçirdiklerını kaçırmıı-

hanenin yanındaki depoda mev- 1 ardır. . 1 "ki 1 cut ve satılmasın n önUne geçi- Kadınla erkeğın e e geçtı er 

Sahnesi: 1932 Bütçesi 

len evrakı T opkapı sarayına evde birtakım kıynıotli eşya 
nakıettl.rmektedir. Digv er yerler- bulunmuıtur ki, bunların ° yan- ( A d bl b "t d k b" b F ra •. r, . u au un a, arikatür yeria~ günün en mühim 
deki eski evrak için de yer aran- gında evleri yananı ın Afllt lderuk· meaeJesınl ka.rıleri.mize küçQk bir tiyatro sahneıl halinde blldlrece.ı-1 

dun ve Zekli Bey ere a 0 u - O tst Abdülh 1 k B ( •• .., 
akt d pera ur _a ı ey - Hastaya) Hir merak etme, amelı"yat 

m a ır. ları anla"lmıştır. . . .., 
lbrahim Efendi ismindeki bir Bu eıyalar aab.iplerıoe teslım uzun sllrmez. Az hır ıey daha keseceğim. 

Malı.ye memurunun belki ihmal edilmitıtir. Diğer bır kısım eşy:a· Hasta memur - Efendim, her tarafım sızlıyor, yeni bir acıya 
...... b li t bit d l nasıl katlanırım ? 

ve cehalet, belki de ufak bir ların sahipleri en ı ea e ı · 
k memiıtir. Tahkikat, bunların Operatör Abdillhalik Bey - Ben Hni il~ uyutacatım. Hiçbir 

menfaat mukabili olara satıl- yapbklan çapulculukta. kendile- ıey duymazsın. 
masına göz yumdup bu kliıt- rine HYJ&r sebzed Anf laminde Haıta memur - Beni ne ile uyutacakaımı ? Kloruformla ma ? 
)arla beraber memleket b6yilk birinin de yardım ettiil anlqıl- eterle mi ? 

J 

1 

-------~----~-.....1....L:=.:__... t-unaa..uu.ıı~ı=.ı.::o~r.:.._ __ -J dı~ndan 0 da yakalaalDlfbr. Opera \.lr Abdlllhalik Bey - Hayır, yeai iyi eclid illçlarlL 
~--~---_l_----~----~~~----~~ 
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Stadyom Nerede 
Yapılmalıdır? 

Belediye latanbul tarafında 
Çukurboatanda bir Stadyom 
yaphrmıya karar verdi. Fakat 
ıporculardan bir luımı Stad
yomun l.tanbulda yapılmuını 
doğru bulmuyorlar. Biz alika
dar larla konuşarak fikirlerlnl 
teabit ettik diyorlar ki: 

Namuk B. (Vefa idman yurdundan) 

Spor kJüplerinin çoğu İstan
bul tarafınd dır. Karşıda yalnız 
bir Galatasaray vardır. Onun 
azasınm çoğu da İstanbul tara• 
fanda. oturur. Ben atedenberi 
stadyomun İstanbul tarafmdCJ ya
pılması fikrinde idim. Belediye• 
nin Yen'bahçeyi intihap etmesi 
isabetli clmuştur. 

Oaman Ziya B. (ldmancılardan Kllellk 
17uofya Melımetpa9a yokutu :Q) 

- Ben stadyomun lıtanbul 
tarafında tesisinin doğru olacaj1 
kanaatindeyim. Çünkü latanbul 
tarafında fedrasyona dahil olan 
Süleymaniy~, Kumkap1t Vefa, 
lstanbuJapcr gibi birinci mnıf (4) 
kulftpten baıka birçok ikinci sı
nıf kulü:;> vardır. 

Mesli Karagilmrilkteki Çu
kurbostanda cuma gtlnleri yapı
lan müsabakalarda Oç binden 
fazla seyirci bulunuyor. Taksimde 
yapılan en mllhlm maçlarda bile 
aeyircinin adedi beş bini geçme
miştir. Spora meraklı balkın g.. 
aerisi de latanbul tarafmdadır. 

• la:11all Be1 ( latanbul Glret Hqett ReW) 

Statyomun Yenibahçede yapıl
ması kararı Tilrk sporculannın 
tahakkuk etmit gftzel bir ııayelİ
dir. Bu kararından dolayı Beledi-
yeyi alkışlarız. Bizde en milhlm 
maçlarda bile ıe}'İrcilerin adedi 
yedi, sekiz bini geçmez. Topkapı 
tramvayları bu halkı tqımıya ki
lidir. Bu stat ayni zamanda fs
tanbulun hava ve manzara itibarile 
çok güzel olan bu muhitin um
ranını da hazırhyacakbr. Biz 
timdilik Ati ıa atadı gibi mun
zam bir stat yapbrmak kudre
tini haiz değiliz. Orası Averofun 
yardı mile (~40) bin Fransız : alb· 
nına çıkmıştır. Sporcuların Ye 
ıpor kulnplerinin hemen hemen 
hepsi de lstanbul tarafındadır. 
Sporcular T akıime gitmek için 
birçok muraf ediyorlardı. Şimdi 
bundanda kurtulacaklar. 

• Necip 8. C GaJataaara7 ldlbbd .. ) 

- Ben ltadm latanbul tara
fında yapdmammn aleyhindeyim. 
Gerçi Çukurboltanda yapalan 
maçlarda birkaç bin seyirci b..
lunuyor. Fakat bunlar nihayet 
beş kurut vererek bir kahve 
içen hallibr. (25) kunıt antre 
konuna hiç birisi ıelmez. Zen
gin Ye meraklı balkıam ekaerf.. 
1etle Beyotlundadır. Bence atat 
Şifli taraflanada yapılmalıdır. 

TAHiFELER 

Anasır Mektepleri 
Hali Gizli Çalışanlar Da 

Var Mı? 

Maarif V eklletl ecnebi Te 
ekalliyet mekteplerini 11kı bir 
ıurette teftit Ye murakabeye 
karar vermif ve Umumi Mllfet
tiflerinden Hilmi Beyi bu ite 
memur etmiftir. ilk İf olarak 
gizli anamektepleri Yarsa bun• 
lar meydana çıkarılacak, kapa
blacak Ye bu gizli mektepleri 
açanlar mahkemeye Yerilecektir. 

Ege Vapuru 
M. Litvinofu Triyesteye 

Götürecektir 

Ayın yirmi altııında ıehrimizde 
bulunmak üzere Rusyadan hare
ket eden Sovyet Hariciye Komi
seri Litvinof Yoldaş, Triyeste 
yolile Cenevreye gideceği için 
Eıe vapuru kendisini götilrmiye 
tahsis edilmittir. Bunun için va
purda icapeden son hazırlıklar 
da yapılmaktadır. 

Bir Tayin 
Merhum Şemseddin Sami B. 

mahdumu l•kender Sami Bey 
latanbul ( Şarkı Kadim ) Mllzesi 
mllteba11ıslıtına tayin edilmiıtir. 

Çocuğu Yaraladı 
Şof&- Kkamm ldareaindeki 

1700 numaralı otomobil Samat-

yadan geçereken RıdYau ilnıinde 
bir çocuia prparalı tehlikeli 
ıurette yaralanmıştır. 

Morgla Yeni Tesisat 
Şehrimizdeki Tıbbı Adi mle.

aeainde iiç aıı alabilecek tekilde 
bir ıoiuk hava deposu yapılacak, 
buna dört bin lira aarfedilecektir. 

Para Buhranı 
8 azı Tacirlerimizin 

Şikiyti Var 

lngill,ı buhranından 10nra bir
çok A vnıpa devletleri barice para 
çıkarılmasını tahdit ettikleri için 
ıehrimizdeki tacirlerden bir kısmı 
bu yüzden ııkınbya düştüklerini 
alAkadarlara bildirmişlerdir. 

Bu Çocuk 
Kimindir? 
Tanıdınız Mı? 

Bu resim, foto muhabirimizin 
herhangi bir semtte çıkarmış ol
duğu bir çocuk fotoğrafisidir. Fakat 
bu çocuk kimdir? kimin kızıdır? 
bilmiyoruz. ihtimal sizin, ihtimal 
komşunuzun çocuğudur. 

Resme baktıktan sonra o res• 
mln çocuğunuza ait· olduğunu gö
rllraeniz yapacağınız şey ıudur: 

Çocuğunuzu o gazete ile bir
likte idarehanemize gönderiniz 
ve çocuğunuzun ilk kumbara 
parası olmak Ozere gazetemiz 
tarafından kendisine hediye edilen 
iki lirayı alınız. 

"Son Posta,., yanndan itibaren 
hergftn yeni bir çocuk resmi neş
redecektir. Bu resimleri takip 
ediniz. Ve çocuğunuzun resmini 
pzetemizde gördiiğüntız gtın ida
rehanemize mtıracaat ederek he
diyenizi alınız. 

Tarak Sanayii 
Memleketimizde tarak sanayii 

epeyce inkişaf !etmiftir. Fabrika
lar, saç taraldan, filditi, kemik 
taraklar yapmaktadırlar. Allka
darlar bu Nna1iin daha fazla ln
kipfı için htık6m~tten hariçten 
gelen bir k11ım taraklann gllm-

riiğtlntln arttırılmasını istemişlerdir. 

DAROLFONUNDA 
Bir Yunan 
Pröfesörü Dün 
Ders Verdi 

Balkan Konferansı murahhas 
azasından Yunan Darülfünunu 
Hukuku Esasiye MlldürU Profe
sör M. Sivolos dün Darülfünun-
da Hukuku Esasiye dersanesin· 
de Yunan T eşkilitı Esasiyesi hak
kında talebeye bir ders vermiş
tir. Profesör dersinin mukadde
mesini Türkçe yapmış ve diğer 

kisımlarını F ransııca olarak takrir{ 
etmiştir. Hukuku Esasiye Mllderrisi 
Mithat Bey Profesöriln Franuzca 
takririni tercüme etmiştir. 

Millet Mektepleri 
A ve B Kurslan ikinci 

Teşrinde Açılacak 

Millet mektepleri 1 teşrinisa
nlde açılacak, A ve B kurslarını 
ihtiva edecektir. Kuralara devam 
etmiyenlerden 5 liradan 2S liraya 
kadar para cezası alınacakbr. 

Elinde Millet Mektebi ıehadet• 
namesi bulunanlarla Ali ve Orta 
mektepler mezunları devam mec
buriyetinde değildizler. 

Biz Ve Lehistan 
ihracat Mallarımız için Ba
zı Kolaylıklar Gösteriyor 

Lehistan HükQmeti memleke
timizle ticari münasebetini ço
ğaltmak için gümrük tarifesinde 
Türk ihracat mallarının lehinde 
olarak bazı tenzilat yapmııbr. 

Bu tem.ilit bilhassa incir, 
fındık, deri palamut zeytin, ytln, 
tiftik ve portakal gibi maddele
rimizin ihracını temin edecektir. 
Bu mukavele BliyUk Millet Mec
lisinin önümüzdeki içtima dev
resinde müzakere edilecektir. 

Bir Vak'aya Dair 
Dünkü zabıta vukuat cetvel

leri Üsküdarda oturan Noter 
Servet Beyin komşuau ile kavga 
ederek yaraladığını kaydediyordu. 
Dilnkil nllshamızda yer bulan bu 
haberin asılsız olduğunu memnu
niyetle öğrendik. Uzun zaman 
Adliye mesleğinde bulunmuı ve 
bu mesleğin en yllkıek derece
lerine yllkaelmit olan Senet 
Beyd·en böyle bir hareketin au-
duru elbette ki beklenemezdL 
Vak'ayı yapan Dardlhıc& Noterlik 
memurlanııdan Senet Efendi 
namında biridir. 

Ginün Tarilıı 

Balkan Birliği 
Konferans Reisi ihtilaflı 

Vaziyeti izah Ediyor 
Balkan Konferansının cuma 1rünkl 

am11ml ee)sesinde ekalliyetler meıe
IHi Arnavutluk ve Sırp murahhasları 
araıında hararetli münakaşalara se
bep olmuf ve biz dün bundan bah
ıetmlttlk. 

Konferans Reisi Huan Bey bu 
münuebetle şu beyanatta bulun• 
muttur ı 

"Konseyin bir içtimaında Arna• 
vutluk delgelerile Yugoslavya mu• 
rahhaılan arasında ekalliyetler me
•~le.1 etrafında cereyan eden bara'" 
retli münakaşalara haiz olmadıtı 
tiddette bir mahiyet atfedilditinl 
gördüm. Her!,esin bildiği gibi ekalli• 
yetler meselesi her tarafı temin 
edecek bir neticei halle bağlanması 
kolay kolay kabil olmayan bir meV'" 
zudur. 

Konferansın bu me.eleyl en iyi bir 
çarel halle isal için her va11tadan, 
her fırsattan iıtifade etmiye çahfA
cata da şüphesizdir. Bu hararetli 
münakqalar neticesinde tlmdilik 
varılan ıureti haller ile bütün dele.o 
l'elerl memnun etmiye kafi gelmittir. 

Mlzakeratamıza itiyen de devalll 
edecetfz. Ve biç şüphe yok ki mu• 
vaffak ta olacağız. 

Ben bllba11a bir noktaya lıaret 
etmek ı.terim. Gazetelerin neviyatana 
balularaa ortada yalnız bir ekalliyet
ler me8eleal varmıt gibi bir tekil 
hüıl oluyor. Her kelle bay le bir 
intiba bırakmak yanhtbr. 

Slyad. iktııadi, fikri, lçtlmal 
birçok meaailin de halli için geceli 
pndibll 1arfa me1ai ediyoruz. Bütüa 
murabha1lar ara1ında ive bGtGn bu 
me1ailu etrafında en samimi bir 
hü1nG niyet hükOm .Urmektedir. 
Ekalllyetler me1eleıi halline utratb• 
tımıs yGzlerce me1ailden biridir. 
ŞBphe.ts onların mühimlerindendir. 

Fakat hepsini ikinci OçOncO 1af
halara atacak bir mahiyeti balı 
ad dolanamaz. 

Vali Ankaraya Gitti 
Vali Muhiddin Beyle Belediye 

Fea itleri MüdürG Ziya Bey düa 
akf8111 Aakaraya gitmişlerdir. Mu• 
hiddla Bey Dahiliye ve Nafıa Veki• 
letlerile latanbulun iman etrafında 
temular yapacaktır. imar proje1i için 
M. Yan1enin de fikrine müracaat 
edilecektir: Bu me1elede ıu itleri 
an afta l'elditl için terkoı me1ele1l 
de ehemmiyetle görütülecektir. MU"" 
hlddln Bey belediyenin terkoa hak• 
kında huırladıfa projeleri de bera• 
berinde götürmüıtür. Oç ::On ıonra 
daneeelderdir. 

Resim Sergisi 
lllataldl Re11amlar ve Heykeltrq• 

lar Blrllti tarafından tertip oluna• 
.er~ basGn 3 te Türk Ocaj'ında açı• 
lacakbr. 

Hayırla Kom'u Bö1le Olur 
BeJotlunda Abanoz aokap 

daotaran Panayot isminde biri, 
ayni e-.de oturan Pakize İlminde 
bir Hanımın eşyalarını çalmlfbr. 
Fakat biraz sonra yakalanmlf, 
qyalar aahibine teslim edilmiftir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Garson 

1: Hasan Bey - Garson, 
Gel buraya- Bunya ıel J 

garson! ı 

. 

2 : Hasan Bey - Ayol, bu çorbanın 1 
içinden JİDe bir tel AÇ çıkb. 

3 : Garson - Hasan Bey, kusura bak
ma, artık ba IODUncudur. Bir daha olma. 1 

4 : Garson - Çunki hısın içinde bul
clujım aç, benim 10D luhmd.,., Bak 1t.., ... ı 
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(!on Postanın Resimli Makalesi •Tesadüften İstifade• 

SON POSTA 

Her gün 
" Son Posta " yı 
Bu Şeklile 
Beğendiniz Mi? 

--1 
"Son Posta,, ilk çıktığı zaman 

halkın sesi ve halkın müdafü 
olacağını ilan etmişti. 

Bu vadine sadık kalm•ya ça· 
hştı ve bihakkin mükafatını gör-

l! , 
ı Hl[ 

... 

dü. l _ Sun'i ışık muhterH Steinetz 2 - Steinetz çadırına dönüp yıl- 1 - Steinetz önüne çıkan teaa-
Bu mazhariyeti munhasıran dırımın tahribatını tetkik ederken düften istifade etmişti. Fakat bu 

k hü b lu yazın kırda. kamp k1.ormuştu. Bir giln eşyanın tuz gibi parça pnrça oldu- t d·'ft · t'f d • • ı ı arilerinin teveccü ne orç . esa u en ı s ı a e ıçın ıazır anmış 
d bir yı~dmm düştü ve Steinetzm ça· ğunu gördü. Günlerce bu parçaları 

olduğu için, "Son Posta,, bugün en biribirine ekliyerek aynayı yaptı ve bulunuyordu. Hayatta hepimizin 6nü· 
itibaren daha temiz, .dah~ mil·. j dırını yaktı. sun'l ışığı bu aayede keşfetti. Çünkü ne böyle t esadüfler çıkar, fakat on-

k b e ıenelerdenberi bunun üzerinde tecrübe dan yalnız evvelce hazırlanmı~ olan-
ernmel ve daha zengm ır f • ı yapıyordu. lar istifade eder. 

kilde ~kmıya ba~cyor ve bu s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~==~~~~~~~~~ 
retle halka ve karie karşı duy-

1 ,-;m.---------------•••••••••--112!a!~--!ilıiilmıılllm•--llli!'.ıml'I 
duğu borcu ödemiye çalışıyor. 

"Son Posta,,' şimdiye kadar, 
vesaitsizlik yüzünden, sekiz say ı fa.l 
içinde mahsur ve dar bir hayat 
yaşamıya mecbur kalmışt'.. . Bir
çok yenilikler yapmak ıstıyo'r, 
fakat maddi imkan onu bu hanı-
1e1eri yapmaktan menedı}rordu. 

Bugünden itibaren"Son ~osta,, ' 
TUrkiyenin en iyi gazetesı olmak 
için muhtaç olduğu unsurlarm 
çoğunu temin etmiş olarak çı k~
yor. Şimdiye kadar yapamndı~ı 
yenilikleri, tedricen tatbik ed.e
cek, ve Tilrkiyede her manasıle 
mükemmel bir gazete olmıya 
çalışacaktır. 

"Son Posta,,1eski an'aoesine sa· 
dık kalmakla beraber, şimden 
sonra fazla olarak kendisine şu 
prensipi rehber ittihaz edecektir: 

Her el'de,herke~in ihtiyacına 
ceuap vermek. 

"Son Postada,, herkes kendisin! 
alikadar eden mevzular bulabile
cektir. Bir baba gazeteyi aldığı 
zaman, o gazetenin evde karısı 
ve çocukları tarafından da istifade 
ile okunacağına emin olabilecektir. 

Yeni "Son Posta,, tam manas.i..: 
le bir aile gazetesi olacaktır. 

"Son Posta,, sizi başka gazet4! 
okumaktan müstağni kılacaktıı. 
" Son Posta ., yı okursanız günde 
beş kuruşla bUtUn gazete .. eri 
okumuş olacaksınız. 

Bu gayeye vusul için "Son 
Posta,, sayıfalarım çoğaltmış, mtln· 
dericatını zenginleştirmiş, kadıni, 
çocuğu, iş ada mmı, memuru ve 
iıçlyl alakadar edecek mevzular 
için hususi sütunlar ve sayıfalar 
tahsis etmiştir. 

Yeni gazetemizi gördükten 
sonra karilerimiıden ricamız 
şudur : Bize fikrinizi bildiriniz. 

GÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
• • 

1 
Seksenlik Bir ihtiyarın işlediği Cinayet 

1 Bir Genç Kı~, Kendisini Dağa Kaldıran Haydutlara Muka
vemet Etti. Olümden Korkmıyarak Namusunu Kurtardı ... 

DevrekAni ( Hususi ) - Görıa 
kazasına tabi Mızrap köyUnde 
Çakır oğlu izzet famiode iki 
karıla seksenlik bir ihtiyarın 
itlediği kanlı bir marifet, bu 1 

mıntaka halkını derin bir 

hayret ve hiddete dUşUrmUş· 
tilr. HAdiıe şöyle olmuştur: 

Bu adam, Devrekaniye ya
rım saat mesafedeki Kasaplar 
köyU zenginlerinden Beyaı 
oğlu Kavas Hasan Ağanın 
on altı yaşındaki Şehri Ha
nıma gönül vermiştir. 

Genç kızla evlenmek ıçıo 
babasına müracaat etmiı ise de 
Hasan Ağa, aklını kaybettiği 

Gazi 
Balkan Murahhas Ve 

Gazetecilerini Kabul 
Edecekler 

Ankara, 25 (Hususi\ - Şeh
rimize gelen haberlere göre Bal
kan konferansı murahhaılarile 

misafir sıazeteciler bugün lstan
buldan hareket edecekler, yarın 
buraya geleceklerdir. • 

anlaşılan ihtiyara laz.ımgelen 
cevabı vermiş, başından sav
mıştır. Fakat 0 , hem kaçırdığı 
genç kadına hem de yuvarlak 
servete karşı hırsını bir tilrlU 
söndürememiş, Abaza Mustafa 

adlı eski yUz bir sene mah
kômlarından aff e uğramış bir 
adamla anlaşmıştır. 

Mustafa, İzzet ve Mustafa.--
nın tedarik ettiği iki haydut 
Kasaplar köyiine gelmiş ve 
tesadilfen harmanda işçilere 
nezaret eden Şehri Hanımı 
zorla beraberlerine almış ve 
uzaklaşmışlardır. 

İhtiyar İzzet, Genç kıza te-

Yunanistan Ve 
Kıbrıs İsyanı 

M. Venizelos, Son Hare
ket Hakkında Beyanatta 

Bulundu 

Atina, 24 (A.A) - M. Veni
zelos Kıbrıs adasındaki. hAdiH 
hakkında Etnos gazeteıı muha· 

b . . beyanatta bulunarak ln-
ırıne • d b 

giltere ile Yunanıstan arasın a ir 
Kıbrıs meselesi mevcu ! olm.adığı· 
nı, fakat İngiltere hUkumetı ile, 
timdiye kadar hukukunu talep 

Murahhaslar ve gazeteciler 
Gazi Hz. tarafından kabul edile
cekler, ayrıca Hariciye Vekili 
tarafından da bir ziyafet Yerlle· 
cektir. 

için kanunf yollara . müracaat et'" 

1 
i b lunan Kıbrıslılar arasın· 

Yani BUtça Hazirhkları 

cavüzde bulunmak İçin her 
çareye baş vurmuf, hatta bi· 
çareyi muhtelif yerlerinden ya
ralamışsa da namuskar kızm 
eğilmez mukavemeti önünde rlcat 

etmiye mecbur olmuştur. Bunun 
üzerine haydutlar, genç kızı bir 
köy evine hapsetmişlerdir. 

HAdiseyi haber alan babası hü
kumete müracaat etmiş ve Göre 
kaymakamliğı harekete geçerek 
genç kız mahpus bulunduğu ev
den kurtarılmışbr. · 

Şakilerden elebaşı Abaıa Mus- ' 
tafa ile ihtiyar aşık . tutulmuş
lardır. Diğer ikisi aranmaktadır. 

Faruk 

Hariciye Vekili 
Ankarada Vekiller Ve 

Meb'uslar Tarafından 
Karşılandı 

Hariciye Vekili Tevfik RUıtn 
B. dün akşam ekspresle Anka· 
rayaya gitmiı, istasyonda hllkü· 
met erkim tarafmdan teşyi edil-
miştir. Alman ve Japon sefirleri 
de Ankaraya gitmiılerdir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Harl· 
ciye Vekili Tevfik Rüşttl Bey 
bugünkü trenle geldi. istasyonda 
Vekillerle meb'uslar, aefirler ve 
diğer erkin tarafından hararetle 
istikbal edildi. 

etmlı bulundutunu flAve eylemiı· 
tlr. M. Venlzeloı hareket mllıev-

Seyfa 3 

Sözün Kısası 
Tatlı 

Sıı 

Türkleri 
--·------ P. Ş. 

Kimlere "tath su frengi,, de
diklerini bilirsiniz. Fakat, yine 
Şişli ve Beyoğlu muhitinde bir 
tip insan daha var ki, beğenir 
ve izin verirseniz, ben de bunlara 
"tatlı su tUrkü,, demek istiyorum. 

Geçenlerde, Beyoğlunda, bir 
ecnebi öldü. Bizim tatlı su frenk· 
terinin hepsi bu zate muhteşem 
bir cenaze alayı yaptılar. Hatta 
büyük caddede bazl dUkkAnlar 
matem işareti olarak siyahlara 
büründüler, kara yas bağladı· 
lar. Cenaze alayında bir sUrR 
tatlı su tiirkü de vardı. Bu 
biçim Türklerin hiçbirini Ziya 
GlSk Alpın, yahut onun kadar 
ehemmiyetli başka bir milli insa· 
nın tabutu arkasında göremezsi
niz; fakat ecnebi şirketlerinden 
birinin mtıdiirü, ölmek şöyle dur· 
sun, hafifçe nezle olsa, bUtlln o 
tatlı su türkleri telAıa dUterler, 
hatır sormıya giderler ve arka
sından, telefon telefon Ustllne , 
hastanın vaziyeti hakkında maili· 
mat isterler. 

Tatla ıu tiirkJeri için bntnn 
Tilrkiye Şişliden Tünele kadardır 
ve Türklyenin ilerlemesi, kurtul
ması demek, bUyUk bir yabancı 
devletin himayesi altına girmesi 
demektir. Onların dilinin pele· 
sengi şudur: 

"Bu millet adam olmaz.,, 
Avrupa, Türkiyede, yalnız tatlı 

su Türklerini tanır. Sefaretha
nelerde verilen balolara, ziyafet
lere, milsamerelere. yalnız bunlar 
çağırılırlar. Bunların arasında 
edebiyatla meşgul olanlar ve 
tOrkçe yazdıkları kitapların yU· 
züne bakan olmadığı halde, 
Fransızca tercümelerHe Avrupa 
naz~rınd1 a " biidyük tUrk edibi ,, 
geçmen er var ır. 

İngiliz sefaretinde verilen son 
müsamerelerin güzel tarafı, Türk 
yetimlerine yardımsa, çirkin tara
fı da bu tatlı su turklerile çevril-
miş olmasıdır. • 

Türklyede yaııyan ecnebiler 
bilmelidirler ki, hakiki Türklerle 
göz göıo gelmek için bu zibidi 
ve kalp Türklerden yQzlerini çe· 
virmedikçe, bizim hoıumuıa git
mek için yapacakları her har ... 
ket, üzerimizde, aıcak bir çeliğin 
Ustnndcn geçen sotuk bir hava 
tesiri bırakacaktır. 

Manisa Konferansı 
Fırka Umumi Katibi Mü
nevverlere Cevap Verdi 

''Son Posta,, halkın gazetesi 
olmak için hiçbir fedakArlıktan 
çekinmediği için; kariinin rey ve 
fikirlerine son derece ehemmiyet 
verir. Yeni şeklimizde aizi mem
nun etmiyen bir ıey varsa lutfen 
bildiriniz. Çünkü "Son Posta,, ' 
sahiplerinin zevki için . de.ğ~l, Ankara, 25 (Huıuıi) - yeni 
karilerinin ihtiyaçlarını temın ıçın 932 biltçesinin tetkikatın& bugilo 

VekiIIer Heyetinde başlanacakbr. 
çıkmaktadır. . . 

" Son Posta,, ,, en ziyade sızıo Bütçede tasarrufun (6) milyoı:dao 

l
j ~a~I l~tiJAf haıebile h•Jkın son 

iUnlerde aıker •e pollı 
1 kuvvetlerine kartı mh ftaekllAhl bO
'ı mukat1met are et erin· cum ve 

1

. de bulunınuı olduklarıDI .•öyledik-

t bu bareketlerın 8Uyllk en sonra . 

ı B 't bUkOmetlnın müsamaha· 

vik ve mUrettlplerioin bu tarzın 
vukuunu istemediklerini, iti uzaja 
götOrmelerinden dolayı neflalerin· 
den mümanaat kuvvetini de gös· 
teremedikleriııl de söyliyerek tees
aUr blsseylediğinl beyan etmiıtir. 

Manisa, 25 (Huıusi) - Halk 
Fırkası Umumi Kltibl Recep B. 
evvelki glln mmtaka münevverle .. 

, rlni toplıyarak ihtiyaçlarını ıor& 

gazetenizdir. Onu benimse~i~iz fazla olmıyacağı kaydedilmekte-
ve güzelleşmesine yardım edınız. dir. 

rı anya . l . • d 
1 

kiran• hareket hıs erını renci e 

Türkiye - lran Hududu lr 
Şehrimizde bulunan Tahran 

Büyük Elçisi Husrev Bey birk~ç 
gllne kadar Ankaray.a gid:cek~ı~: 
Verilen malumata göre Agrı . 
disesinden sonra İran ve TUrkıye 
hududunun yeniden tetkiki ha~
kmdaki müzakereler, HükO.metın 
noktai nazarına muvafık şekilde 
ıaeticelenmiştir. 

Lodos Fırtması 

-----------------------·~--~ 

İSTER /.STER İNANMAJ 
lktısadl dertlerimiıi halledecek çareler 1 BD!Un bu faaliyetler, ' kooperallfçil!ğ!n 

aranırken kooperatifJero ehemmiyet veroıek yan.hı anlaııldığmı H yanlış ııtlkamette ~ıdıl: 
Iü l ıd difınl göstermektedir. Kredi kooperataflerı zumu an aıı ı. . 

Bunun Uzerine kooperatifçiliğe ehemıniyet köylOyti borçlandırmaktan ba~ka bir fayda 
verilmesi e1as itibar.ile kabul olundu. vermez. DarUlf?nun ve mektep kooperatif 

Ziraat Bankası bazı yerlcrd:,, kredi koo· te,kilAtmın ise ıktıı~den manası yoktur. Ma· 

t ·fleri açtı. sallarda olduğu gıbl, hayll yilrüdll~Umüzü 
pera 1 

• ~ • • b f bi d k 
D "lfilnunda bir Kooperatii Cemiyeti zannettıgımız u ıte, r e ar amıza bakı· 

aru k' b' k b teşkil edildi. yoruı ı, ır arm~a oyu yol almışız. 
Şimdi de mekteplerde talebo arasında Bu çalışma tarı:ı ıle bizde kooperatifçiliğin 

kooperatif teşkilltı yapılması dü,linUIUyor. muvaffak olacağına, artık, 

ISTE'R f NAıV. /STER iNANMA! 

Diln gece yarısından sonra şid 
detli bir lodos fırtınası çıkmış, 
fakat sabaha karşı şiddetini kay· 
betmiştir. Bu sebeple vapur sefer· 
leri bariz bir intizamsızlık göster· 
memiştir. . L__..--.-----------~-----------------------------·-

muf, suallere cevaplar vermiştir. 
Avukat Sabri B. meb'uıların 

intihap dalrelerile icap ettiği dere• 
cede alikadar olmadıklarını ve her 
int~hap ~e~resinden iki namıet göı· 
terılmesının daha iyi olacağını 
söylemiş, Recep Bey de Avrupa
da fırkaların bir namzet göster
diklerini, esasen memleketin ylik· 
sek menfeatlerinin bunu icap 
ettirdiği oeklindo cevap vermiştir. 
Bu arada spor ihtiyaçları, koope
ratifler hakkında da izahat ver
mlı ve ıonra KUtabynya har~· 
ket etmistir. 

Merhum Ziya Gök Alp 
Buglin merhum Ziya Gök Alp 

Beyin ölllmünUn yedinci yıldönll
müdür • 
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.;.. .*"""'"=-"•"L"! Çiftçi Yardım istiyor 
Şişli Hanımı 
Ve Şair 

Jsim ılkretmiyeceğiz amma hA· 
dise doğrudur : 

Şişli hamınlarıınızdan birila 
meşhur bir ,, Piyale ,, 9airimizin 
arası açılır. Şair, hanımın alty· 
hinde bulunwya başlar ye çok 
boya sllrllnmesini tekit eder. · 

Hanım bunu duyar duymaz, 
bir kutunun içiue pudra, sürme, 
kırmızılık koyar ve ı"ire gönde· 

rerek : 11 Silrslln de güzelleşsin 
bakayım 1,, der. 

Şairin c va ı ı " O bun!srı 
ıllrüyor ded.m a ma, glıelleşi .. 
yor demedim ki J " 

Ertuğrul Mul.ıin Bey, rah-
metli Ahmet r·ehtm Efen· 

diye öğüııüyormuş. Sekiz ay Av· 
n:pa studyolarında çabtbfını ve 
herkesten fazla ainemadaıı anla• 

dığını iddia etmiş. 
Fehim Efendi gftler, eler ki : 
- A Muıbıin, ammada yök-

•ekten atarsın ha... Avrupa atud
yolarında, kuara, dokuz ay, on 

gün çaht:ıaydio, "ıinemayı hen 

doğurdum 1 " diyecektin! 

il 
Evvelki gün, tramvayda, er-

keklerden biri oturdufu 
yerden kalktı va elinde kitaplar 
bulunan bir kadına yer vermek 

utedi. 
Kadın ne cevap Terse lteğe

nirsiz 1 
- Ben sizden daha Aciz de-

tilim, ayakta durabilirim, rahat
sız olmayınız 1 

• Gçen perşembe abşamı, Şişli 
salonlarından birinde, aa-

ı:etemizin muharrirlerinden biri 

der ki: 
- Çiçeklerin musikiden hoş

landıklarını · auydunuz mu ? Ha
dise ciddidir. Son gelen bir Av-

rupa mecmuasında okudum. Ali7 
min biri tecrübeler yapmıf ve 
piya."lo çalınırken çiçeklerin haz 

duyduklanoa, ür~rdiklerini ve 
piyanoya doğru meylettiklerini 
görmilş, daha garibi var : Çiçek

ler bazı havalardan hoşlanıyor, 
bazılarından da hoşlanmıyorlar. 
Mesela "Bethofen" in havalanna 

bayılıyorlar, fakat cazbanttan 
zevk almıyorlarmış. Bit de fena 
ıaz çahmrsa boyunlarını bnkUyor 
•e tahammül edemiyorlarmıı. 

Salonda yarım saat kadar 

ıonra, hanımlardan biri piyanoya 
oturur ve oldukça fena çalmıya 

baılar. Meclistekilerden biri mu
harririmizin hulağma iğilir : 

- Eyvah, der, salondaki çi
çeklerin hepsi, şimdi, soluve
recek 1 
~=== 

FOTO Süreyya 
lvl-ecmuasznı 
Okuyunuz 

AYLIK 
En nefis salon 

Gazetesidir 

YÜREK ÇRRPINTISlttA 
NEVROL CEMAL 

DAN 20 DAMLA ALMAK KAFiDiR 

Adana Köylüsünün Borçları Tecil 
Edilmezse Vaziyetleri Fenalaşacak 

·• 

Adana köylüsü. pamuk tarlasında koza topluyor 
Adana, (Husu-

si) - Bankaların, -~~~ 

alacaklarını haciz 

yolile tahsile 
kalkışmaları yU • 

ıünden vaziyetleri 
fenalaşan çiftçile-

rin y{izlerce im
zalı fıtldPbrla vi
layete müracaat 

ettiklerini, ban -
kalann hu hareke- F'"~~~ 

ça böyle olü . 
abna satılacak , 

i yahut Bankaların 
.. 
1 

üzerinde kala -
cakhr. Bu da o
lamaz, çünkü ser

mayelerini sabit 

hale koymak Ban
kaların prensip .. 

lerine muğayir -

dir. 

İşte 
çiftçileri 

Adana 

bugün 
ti devam ettijl 
takdirtie golecek iıtE.a.:.& 

sene ekecek de-
ğil, hatta yiyecek 

böyle kararsız ve 
P•muklar tor/adan ambarlara ~o··m· .. 1 .. k 6 '"ur en önü karanlık 

bile bulamıyacaklannı ileri sür 

düklerini bildirmiştim. Vilayet, çift-

çiler tarfından verilen bu istidalar 
üzerine vaziyeti Ziraat odasından 

sormuştur. Ziraat odasının bu 

hususta hazırladığı rapora nazaran 
senelerdenberi nonnal derecede 

mahsul alamıyan çiftçi, aldığım 

da maliyetinden aşağı fiatle satbğı 
için faizini bile veremiyerek mü
temadiyen borç üstüne borç kat-

lamış, nihayet bu günkü akıbete 
düşmüştür. Vaziyetin ıslahı ise 

ancak bu borcun faizsiz on sene 

müddetle teciline ve yeni kredi 
açbrması için bu seneki mahsu

lünün de kendisine sermaye olarak 
terkedilmesine bağlı bulunuyor. 

Vilayet, ziraat odasının rapo
runu İktısat Vekaletine bildirdi. 

Hükumetin bu hususta azami mü

zahareti esirgemiyeceğine şüphe 

yoktur. Fakat her şeyden evvel 
çiftçi ile bankalar arasında: bir 
anlaşma ıemini bulunmak lazım 

geliyor. Bankaların Adana çiftçi
sine taktıkları para aşağı yukarı 

beş milyon liradır ve bu paranın 
hemen yüzde seksenini Ziraat 

çiftçi en az altmış bin lira borç bir vaziyette bulunuyorlar. Bina-
albndadır. Arazisinin bin dönü- enaleyh hükumetin de resmen 

münü hububata ayırmış, üç bin dü- müdahalesile vade, taksit ve faiz 
nümünü de pamuğa tahsis ebniş ise meseleleri sureti kat'iyede hallo-
eline safi olarak vasati alb bin 
çeki ( bir çeki 25 okkadır ) koza lunmazsa memleket daha feci 
geçecektir. Hububatı hesaba dahil akıbete maruz kalacak, çiftçiler 
etmiyoruz. Çünkü onu pamuğa gelecek sene için ekecek tohum 
masraf etmiştir. Üç, dört sene değil, yiyecek ekmeği zor bula

caklardır. 
evvel dört okkası dört yüz kuruşa 
satılan pamuğun bu sene azami 
130 - 140 kuruşa sablabilmesine 

nazaran nakliyesi ve sairesi hariç 

çiftçinin eline bu mahsulden an

cak yedi bin lira kadar bir para 
geçecektir ki çiftçi bu para ile 

borcunun ( 13200 ) lira tutan 

faizini mi versin, Maliyeye em-

1 lak ve arazi borcunu mu öde

sin, yoksa yeni sene zeriyatı için 

masraf yapsın? 
Mahsulden birşey çıkaramıyan 

Bankalar bittabi çiftçinin gayri 

menkulüne de müracaat edecek, 
nesi var, nesi yoksa mezada çı

karacaklardır. Fakat yüz binlerce 
dönüme baliğ olacak araziyi sa
tın alacak para sahipleri nerede? 

Ceyhanda malları müzayedeye 

vaziyetin içyüzüne vakıf olını

yanlar Adanadaki buhranı çiftçi
nin füzuli masraf ve israflarile 

sefahetlerine hamlediyorlar. Bu, 
çok yanlış bir görüştür. Hakiki 

amiller, mahsul ve fiatlardaki 

kırıklıkla bankaların ağır faiz ve 

kredi şeraitidir. Üç dört senedir 

(Sune) ve sair sebep! er delayısile 

hububata ait hiçbir mahsul alına

mamıştır. Pamuk ta birkaç sene

denberi az yağmurlardan ıyı 

mahsul vermemiş, pembe kurt 
afetine maruz kalmış, bu sene de 

seller ve sair sebepler dolayısile 

yine normal vaziyette hasılat 
alınamamış, buna mukabil fiat-

Bankası da~ıtmıştır. Bu sebeple
dir ki diğer bankalar çiftçiye evvela 1 

çıkmlan t 14 çiftçinjn tarlasına 

on para pey süren olmadı. Buh
ran, emlak kıymeHni okadaı· dü-

larda tabii fiatlarm yüzde altmışı 

nisbetinde düşkünlük husule 

gelmiştir. 

Bu ay sonunda Ziraat Banka
sının Ankarada heyeti umumiye 

içtimaı yapılacak, Adana meb'usları 
içtimada murahhas olarak buluna· 

caklardır. Bunlara ilaveten birkaç 
murahhas daha gönderilerek va-

Ziraat Bank2sile anlaşmahmm 
tavsiye etmekte, onun göstereceği 

ı tesviye suretini kabule hazır bu-

1 
lundı..· l:l~;:m söylemektedirler. 

B~P. . . :m, alacaklarını bu 
i günkü şekilde tahsile devam et-

meleri hem çiftçiyi bütün bütün 
öldlırecck hem de kendileri İÇİ!l 

matlup olan nelicekyi temin ede
miyecektir. 

Dört bin dönüm arazi sahihi 

bir çiftçiyi ele alalım. Böyle bir 

şürmüştür ki üç sene evvel yal
vcı.rmakla dönümü 30 lir~ya alı

nm1yan tarlaya bu sene beş liraya 
müşteri bulunamıyor. Geçenlerde 

(Kuranşa) köyi.:nde icra marifetile 

mü:::11ycdeye çtLarılan dört yüz 

dönümlük bit tarla üç yüz küsur 

liraya satıldı. Üç sene evvel bu 
l:öyün en kölii brlası on liraya ·; 

j 

salıhyordu. O halde müzayedeye 1 
çıkarılacak tarlalar ya parça par-

ziyet layıkile ve kanaatbahş bir 
surette teşrih edilecek ve her iki 

taraf için de faydalı bir anlaşma 
esası bulunacak olursa diğer 
Bankalar da Ziraat Bankasının 
hareket tanını takip edeceklerdir. 

Saliihatlin 

• 
ideal Koca 
Tipleri 

Yaşadığımız asırda her genç 
kızın hayalinde canlanan ve onu 
teshir eden muhayyel bir erkek 
tipi vardır. Kızlar bir araya 

geldikleri vakit ekseriya bu mu
hayyel sevgililerinden bahseder-

' ler. Devrimizin birkaç sınıfa 
ta_ksim ettiği kıılarımn kafasında, 

bariz bir şekilde aynhk göste~ 
ren, erkek tipleri yaşar: (Uzun 

boylu, geniş omuzlu, koyu siyah 
saçlı, yanık yüzlü, atılgan, şen, 

mültefit, esirleşen ve esir eden 

bir tip.. Kollej kızının tanıdığı 
şaheser erkeklerdir. Bu kızlar 
arasında müstakbel kocalarının 
''Ramon Novaroya, Con Cilberte 
ve mesela: Merhum Rüdolf Va· 

lintinoya benzemesini isteyenler .• 
Odalarının duvaı larını, İvan Mo· 
jukin ile İvan Petroviçin resim· 
leri ile süsliyenler, gramofonda 
Moris Şövalyeden başkasını din· 
lemiyenler mühim bir ekseriyet 

teşkil eder. F okslrottan çok 
tanioyu seven Kollej kız:nın züp· 
beden fazla ağır başlıyı tercih 
edeceğini zannetmeyinjz !.. Onun 
nazarında otuzunu aşan erkek 

ihtiyar sayıhr. Kendi dvelek 
olduğu için somurtkandao ziyade 
kahkahacıya ehemmiyet verir. 
Hulasa kollej kızmm taiuyyül 

ettiği müstakbel kocaya bir mi
sal isterseniz - yukarda söyledi

ğim gibi - Ramon Novaroları .• 
Moris Şövalyeleri gösterebilirim. 

DarUlfünun kızına gelince : 
Onun hayalindeki erkek tipleri 
hemen hemen şeklini kaybetmiş 

bir vaziyettedir. Şişman veya 
uzun boylu.. Siyah değilae de 
yeşil gözlü.. Mahcup yahut atıl

gan, onun naıarında bunların 
hiç kıymeti yoktur. O, hergUn 
etrafında ıeördüğü tiplerden her· 

hangi birini benimsemiye müte

mayildir. Sık gördüğü için çabuk 
alışır.. Çabuk alıştığı için d& 
sevmesi güç olamaz. Darülfünun 

kızının hayalinde ya.şıyan tip gö
rüp beğendiği erkektir. Netice: 

Bu kız "Rüdolf Valantinoları, 
Con Ciltbertlerı ,, hayal etmek· 
tense, sınıfta yanyana oturduğu 
Ahmet Beyleri, Mümtaz Efendiler! 
düıünüp durur. 

Darülfünun ve Kollej kızım& 
haricinde bir de mahalle kızı 

vardır. Bu kız da muhayyel erke· 

ğini burma bıyıkli, o nisbelte 

iri kaşlı, pembe beyaz, kendi 
gibi karınlı ve kalçalı olarak 

tahayyül eder. Elhasıl ; sükut ye
rine hiddetten, iltifat yerine tek"' 
dirden, - mübalağa olmazsa - bir·· 
az da dayaktan zevkalan bu 

mahluk için en glizel koca kro

kisi; Y oğurtç1deresindeki KaL 
hakçı Güzeli.. Rakı masası kar• 

şısında kadeh kır.ı\tı külhanbey
leridir. 

Asrımızııa bu üç. lli> kızı hac 
yalinde - belki düne kadar - bu 
tarzda yaşıyan erkek tipl< ri vardı. 

F akdl bugün, bazı1 istisna ile, 
Koltej kızının da, Darülfünun kı· 
zımn da, mahalle kızının da ideal 
erkeği maddi arzularını tatmin 
edecek zengin bir koca.. Bunun 

yanında göohlnün dıl• di~i zh~Orl 
bir &şıktır. 

ş 

s 
t 
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Gönül işleri Olup Biten Hadiseler Tiirk-Yunan Alacı: 

Gelecek 
Kuvveti 

~rakımın 

Nedir? 

Gazeteci Ve idarecilerle 

Bu l(afile 200 Kiıidir 

Önümüzdeki cuma ve pazar 
Riiııleri Tak.im stadyomu, bey-
llebnilel mahiyette mühim maçlara 
~e _olacaktır. İki üç ay evvel 
--.rrtır ettiği halde zaman zaman 
~~ya şu veya bu şekilde atılan 
1tılif ve ihtiliflarla (olacak, olmı
Yacak, gelecekler, gelmiyecekler) 
teklinde bir sürü dedikodulara 
Behebiyet veren bu maçlar nihayet 
tahakkuk etmiş bulunmaktad1r · 
h İşaret etm ,.k istediğinais 111açlar, 

er eksin bildiği gibi Yunan1sta-
G° üç kuvvetli klübü muhtalitile 

alatasaray ve F enerbahçe klüp-
~~izin muhteliti arasında yapı
'Qk iki maçtır. 
E: ~limpiyakos, Panatinaikos ve 
tlosıs klüplerine mensup Yunan 

fotbolcularmın bir kısmı, bugün Sof 
tada Bulgar ve Vunan milli fakımlan 
lrasında yapılacak olan Balkan 
kupası maçı için esasen Bulga-
tistand :ı bulunmaktadırlar. Bunlar, 
beyneln ilel maçtan sonra şeh
tirni:r.e Q'elecekleri gibi bu üç klUbün 
Sofyaya gitmemiş olan diier bazı 
0Yllncuları da doğrudandoğruya de
\iz tarikite lstanbula geleceklerdir. 

Yunan futbocuları hakkında 
karilerimize az çek malumat 
Veıneyi faydalı bulmaktayız: Ma
lumdur ki Yunanlalar, Sofyadakl 
Balkanyat futbol maçlarına ha
ı:ırlıkla olmadıklarım ileri sürerek 
•~tirak ctrnemiılerdi. 

lstanbula da iki ay evvel gele
celderi halde ayni sebpten dolayı 
iederasyonlarından müsaade nla
mamıtlardı. Buna bakılırsa Yunan
War1n lstanbula nihayet gelmiye 
razı oluşları, hayli hazırlaoraıı 
bir halde olduklarını gCSstermck
tedir. Hiç değilse bizim böyle dü-
şfinmekli{!imiz icap eder, t ilk i Sof
yada Bulgarlarla maçımızda ol
duğu gibi hasmı istihfaf vaziyetine 
dlişmiyelinı ve imkan dairesinde 
bntnn gayretimizi sarfedelim : 

Alman malümata göre şehri
mize gelecek Yunanlılar on yedi 
Futbolcu, bir miktar idareci, ga· 
leteci ve ( 150) seyirci olmak 
Uzere iki yüı:e yakın bulunmaktadır. 

Bu on yedi oyuncu şunlardır : 
Enonis klühiinde ı : Y amalis, 

Malyo, Ko8tııntinidi, Argiroplos. 
k Panati aikos klüb 'nden: fra

os Balt iz 1, Balt z'z il, lpo-
fanid's, Simyonidis, IV iya'ds. 

O i p·}akos kl"bü ıdcn Gra-
D~tikoplos, Hirisafopulos, Lel~os, 

ıto, V s'li, Leonida. 
Bu futboiculardan altısı Sof

Yaya giden milli t kınıa dahil 
bulunm~'d ... dırl--r. Bu itib rla 
buraya gelecek üç ldüp mulıte
l'ti 1 ol hemen hemen Yunan mulı-
teliti nyarında addetmek pek te 
Yanhş olmaz kanaatindeyiz. 

[Bizim takım hakkındaki fikr imi
ll d ~ ynrın yaıac ğ z.] 

Dünyada 

badırmolc için 

ı ön d erd l lcle rl 

ltarp gt1mllerln-

den biri 

Kibrıs 
Hareketi Nasıl 
Bastırıldı? 

I 
( 

Dün gelen ve dünya nkua
bna temas eden telıraf haberle
rini aşağıya yazıyoruz: 

Kudüs, 24 - itimat edilecek 
bir membadan gelen haberlere 
göre Kıbnsta hükumet vaziyete 
tamamile hakim bulunmaktadır. 
Her türlü te1Aı ve endişe sebep
leri ortadan kaldırılmıştır. 

Lefkoşa 23 - Bu sabah ge
len askerler, aıilerle iıyam tahrik 
edenlerden beı kişiyi yakalayıp 
Lardakaya göndermişler. Bunlar 
ora a bır harp gemisine nakledi· 
l~ceklerdir. Larnakadaki Rum 
pıskoposu da bir har . . 

" tii ül .. til P gemısıne go r muş r. 
Kıbrısta sükunun iadesi için 

bu tevkiflerin yapılmasına maballt 
hllkiimet lUzum göstermiştir. 

Larnakııda bulunan kontr-
amiral, ecnebi limanlara bunları 
götürecek bir vapur bulununcıya 
kadar bir kruvazörde kalmalarına 
mUsaade etmittir. 

Dün Limaeol, Larnaka, Fama
gusta, Pufosa asker çıkarılmıştır . 

Ayni zamanda asker getiren 
yedi tayyarede karaya inmiştir. 

Malta 34 - Elyevm Suda 
limanında bulunan Kolombo is
mindeki kruvazör, Kıbrısa gitmek 
için emir almıştır. 

Kahire, 23 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre bir takım 
yelkenliler kaçak olarak Yunan 
adalarından Kıbrısa mitralyözler 
ve ilahlar getirmişlerdir. 

3."'0,0CO kişiden ibaret bulunan 
ve 70,000 ni müslüman olan Kıb
rıs ahalisinden ancak 15,000 kişi 
h rekete iştirak etmiştir. İsken
dcı iyede oturmakta olan Kıb
rıslılar pazar günü bir meting 
aktederek Kıbrıslılarm istiklal ha
rektine ne suretle muavenet ede
bileceklerini kararla hracaklardır. 

~~~llllllil~ll~~~~~~e+f.44 (. heye~ his etmek ı.,teyenler bugün 

ASRİ SİNEMADA 
Yalan Yere Yemin 

ft · .. . ıevlmli LA J ANA ve ALiCE 
lırııni t ema}a etme lidirler. Bu mul e mmel fılm ll t 16 11ı matlaealle 
ROBERTE tarafından levkall d e t •'.' edilıııektedlr. ;~~~;-:e rıtarlstleri 

ıuvarede methur lspırnvol söııll PAQUITA 

1 n g i ı iz A k 1 . ı YalnızlıktanŞikayet 
S er erı Eden Genç Kız 

Kıbrıs isyanını Şid- Sevmesini Bilen, Tubna- . 

det ı e Bas t 1rd1 ı ar. r~s•n_ı_B_iım_iy_en_K_ız_ı._r -

İsyan Edenler, Tahrikçiler Harp 

Gemilerine Götürüldü, Memle-

ketten Dışarı 

Çin 
Japon 
• 
ihtilafı 

Cenewe 23 - CemİYetJ Ak· 
vam Me~iıinin yaphğı içtimadan 
ıonra Çm - Japon ihtilafına ait 
v~ziyet ıu şekilde görülmektedir. 
Çın hUkftmeti, Cemiyeti Akvam 
kararını kabul etmiştir. 

Japoa hükiimeti ise buna 
itiraz ederek bir mukabU proje 
vermiıtfr. Çin mlmessill bu pro
jeyi reddetmiıtir. japoa projesi, 
Mançurfnin tahliyesinden evvel 
iki devlet arasında euılı bir 
anlaşmayı şart koıuyordu. 

Çin hllkümetl ayrına Cenev
redeki mllmesslli doktor ( Sze) y• 
talimat Tererek Cemiyeti Akvam 
kararı haricinde hiçbir anlaşmıya 
yanaşmamasını bildirmiıtlr. 

Bankalarda Buhran 
Nevyork, 23 - . Afrikanın 

muhtelif yerlerinde yenıden ( 1 O ) 
Banka daha kapanmıştır. 

Çıkarılıyor. 

Amerika Ve 
Fransa 
Arasında 

Vatington 24 - Fransız Bq
vekill M. Laval geceyi Beyaı: sa· 
rayda gcçirmit ve ReisicUmhur 
M. Hoover ile müzakereye baı
lamışbr. Bu mllzakerede bilhassa 
para meselesi görUşUlmüştür. Bu 
müllkatta Hariciye Nazm Mlls
yü Stimson .ile bir tercllman 
hazır bulunmuştur. 

Vqington, 24 - Ayan aza
sından M. Borah Herald TribDn 
gazetesine beyanatta bulunmuş ve 
Versay Muahedesinin değiştirilme-

sinin zaruri olduğunu söylemiştir. 
M. Borah muahedenin ister 

istemez değiştirileceğini k aydet
miştir. Fransız Başvekili M. Laval 
bazı ıazetecileri kabul etmiş ve 
bu beyanata cevap vererek Müs
yü Borahla münakaşa yapmak için 
Amerlkaya gelmediğini, bu zatin 
fikirlerini tamamen şahsi mahiyette 

addetmek Jazımgeldiğini b · dirmiştir. 

BUyUk sabırsızlıkla beklenen muazznm film bu akşam 

MAJiK Si ema nda 
ilk ~efa olarak b şlıyor, 

TAÇ 1?~.~I~.~.~b;,.~.~~ERAL 
MOmeısili: J O H N B A R R Y 1\1 O R E 

YA K IND A ....... . 

Artistik'te 

Baş döndürücü valsleri... Muhteşem dekorları... F evkalide 
mevzuu... Mükemmel musikisi olan muazzam bir operet : 

PRENSES EMRiNİZ 
( IHRE HOHEIT BEFIEHL T ) 

Filminin Fransızca kopyası 

LILIAN HARVEY ve HENRY GARAT ve Almanca kopyası: 
KATE VON NAGY ve WlLLY FRITSCH 

tarafandan temsil ve Çartamba akşamından 

MELEK te Fransızca - ELHAMRA da 
irae edilecektir. 

Hanımteyn, reaç lualana, ~ 
erk~klerln, evli kadıalana rhll ar
kad l}ıdır. Onların dertlerini dlalw ,,. 
naıihatler Yerir. sııı de ranol derdi.isi 

Haaımteyı:eye yaumıı 

. Geçen gün iyi tahsil i6rmllf 
hır genç kızla konu.ıuyordum. 
Zeki, malümatlı, ıevimli bir kız, 
konıışması güzel, görllıü güzel. 
Fakat bekAr ve yalnız. 

Bana halinden fikAyet etti. 
- Ne dostum, ne arkadaşım 

var, dedi. Hele erkeklerle hiç 
dost olamıyorum. Birçok erkek
lerle tanışıyorum, fakat hiçbiri• 
le ıevişemedim. Birkaç gUn ba
na alAka g6steriyor, ıonra uzak· 
laşıyorlar. Bu muammanın için
den bir türlü çıkamıyorum. Neye 
herkes benden kaçıyor? Neye 
hiç kimse ile candan arkadaı 
olamıyorum? Neye hiçbir erkeğe 
kendimi sevdiremiyorum.,, 

Bu genç kız, bizde henüz mis
line pekaz tesadüf edilen oku
muı kızların vaziyetini gös· 
teren iyi bir nümunedir. 

Kızlarımız biraz okuyunca, 
u!uk!a~ı biraz geniıleyince, ken· 
dılerını büyük, etraflarındakileri 
küçük görmiye bqhyorlar. Ar· 
tık erkek beğenmez oluyorlar. 
"Bir muallimle evleniniz., deseniz 
"canım bana kastin mi var, bil· 
tün hayatımda sefalet çekmemi 
mi istiyorsun?,, der. Bir tOccar 
tavsiye etsen, kafası boş bir 
adamla geçinemiyeceğini söyler. 
Muharriri beğenmez, çünkti ser
seri ruhludur. Doktoru beğenmez, 
çllnkO batlıı:aıının malıdır. Bu be· 
ğenmemezlik onu erkeklere ilti· 
fat etmekten, yllz vermekten 
meneder. Yavaş yavaş etrafın-

dan erkekleri uzaklaştırır. Sevi
lemiyecek bir vaziyete düşer. 

Bu kabil kızlar, genç kız 
arkadaşları arasında da güç arka
daş bulurlar. Çiinkll onları da 
beğenmez, ufak tefek hareket-
lerini tenkit ederler. Böyle olun
ca, kızların onu aramalarına im· 
kan kalır mı? 

Bu kızlar• Avrupada, bilhas· 
sa İngilterede adedı çok olan 
kart kızların ilk nilmuneleridir. 
Bunl r beğenmiye beğenmiye ve 
beğenılmi} e ve beğenilmiye kart
laşır, nihayet yalnıı yaşamıya 

mahkum olurlar. 
Başka rn mleketlerde kart 

kızlar ekseriyetle iktısaden müs· 
takildirler. Kendi hayatlarım ken
diler i temin ederler. Fakat bizde 
bır kızın ilelebet hayatını temin 
etmesine imkan yol--tur. Bugi.in 
babasına ve ailesine dayanarak 
kendisini naza çeken, etrafı 
küçük gören genç kızlar, yarın 
b, balarını da kaybedince blltün 
bütan yalnız kalabilirler. O nun 
için, hele bizim memlekette, b ir 
kızın yumşak, sıcak, sokulgan 
olmas ı, etrafını rencide etmemesi , 
insanları biraz daha k endisine 
ya cin görmesi lazımdır. Yoksa 
ezeli yalnızlığa mahkum olmak 
t ehlikesi vardır. 

Hanımteg~• 
M t • ı t ı ı t t t ı ı • ı ı ı t - . _...._. .. ı ı ~ t 1...---
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6 Sayfa SON POSTA 

1 Kari Mektuplan 
. 
Istanbullulara , .BİLİYOR MUSUNUZ? 1 

_Teıriuievw~I -

Fayda/, Rakam/,,Q 

Türk Tütünü 

Büyük Geçmiş olsun 

Diyorum 

Y anm asırdanberi terkostan 
canı yanmış olan İstanbullulara 
geçmiş olsun. Fakat ben, evvela 
(Son Posta ) yı tebrik edeceğim. 
Çünkü terkosun kalkması için 
( Son Posta ) nın çalıştığı kadar 
kimse uğraşmamıştır. 

Büyük Millet Meclisine istida
lar yazdı ve çok didindi. İşte 
Hükumetin verdiği son karar üze-
rine ben, evvela ( Son Posta) yı 
tebrik ederim, Sonra da İstanbul 
halkına geçmiş olsun derim. 

Sirkecide Trabzon otelinde B:ıbaealı.Ui 

Küçük Alımet 
Son Posta: Bu mektubu gön

deren ( Kiiçilk Ahmet) mektubun 
albna hakikaten daha küçük yaşta 
ekhığunu yazıyor. Bizi tebrik et
mesine gelince, ( Son Pota ) bu 
meselede yalnız vazifesini yapmıştır. 

Tutun Alim Ve Satımı 
Sür'atle Düzeltilmelidir 
TOtln ıOraının uğradığı zarar 

hiç ihmal edilemiyecek bir dere-
cededir. Çiftçiye 100 kuruşa mal 
tdilen tütllnden haylisi iskonto 
ıe iskarta edilmek auretile okka-

'aa «> kuruşa geliyor. Çlinkü kar-
ııda rakip olacak kimse yoktur. 
Şunu da arzetmekliğime müsaade 
buyurunuz.: Znrraın Bankalara olan 
borçlarının tahsil müddeti yaklaştı· 
iından zavallı bizler mallarımızı yok 
pahasına elden çıkarmak mecbu-
f\yetinde kalıyoruz. Bu vaziyet 
karıısında Bankalann birlik olup 
borçlarımızı tecil etmesi, hem li-
11m ve hem de faydaladır. 

Blltün bir sene güneş ve rüz
glr karşısmda çalaştıktan sonra 
mukadder olan birşey Yar ise 
o da yoksul kalmak imiş. Bu 
meselenin derhal halledilme!!İ ve 
köyliinün alıcılar tarafıadan tatbik 
edilen suikastten kurtarılması la-
11mdır. 

Jlağlalı Hacı Hüseyin oğlu 
Bekir 

Cevaplarımız 
Posta memurlarından Cema

lettin Beye: 
Göndermiş olduğunuz mektu

bu gazetemizde intişar ettiğini 
hahrlamaktayız. Belki tesadüf 
etmemiş olacaksanız. Bununla 
beraber gazetemiz.in sütunları her 
zam için bütilıı karilerimi:r:e Açık
br. Gazetecilikte esas prensibi
miz de budur. 

F EH Mi 
R E S S A M ve T A B E C 1 

San'atkarane yazılar, resimler 

Ye tezyinat .. Kristal, c. m, saç ve 

bez üzerine her renk ve yalda~ ile 

levhalar, reklamlar, afişler yapı!ır. 
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NİÇİN 

ESNERSINIZ 

KEDi YAGMURDAN 

KAÇAR 

BAŞIMIZIN SAÇI Dô-

KOLOR 

v. s. v. s. 

Sinekler Kışın Ne Olur? 

Sineklerin • çoğu sonbaharda 
ölürler . Bazı talilileri sıcak bir 

köşe bulur, orada havalar ısının
cıya kadar uyuya kalırlar. Hava
lar ısınır ısınmaz ortaya çıkarlar. 

Ölüm Zahmetli Midir? 

Ekseriyetle değildir. Hayat 
sönerken, hisler hassasiyetini kay
bederler. Istırap duyulmaz olur. 

Şişman Çocuklar Sıhhatli 
Midirler? 

Şişman çocuk ekseriyetle aıh
batsizdir. Çünkü şişmanların ada
leleri lapa olur koşamaz. Çocuk 
nekadar tiımanlarsa o kadar 
adalesiz olur. 

Hastanın Odasına Nebat 

Konulan Tehlikeli Midir? 

Nebatat karanlıkta hafif mik
tarda hamızıkarbon bırakırlar. 

Fakat o kadar az bırakırlar ki, bir 
ağacm bırakacağı hamın karbon, 
bir kandilin çıkardığı hamızıkar

• '1 ' an fazla değildir. Binaenaleyh 
tlarm gece odada kalması 

zannedi ldiği kadar fazla tehlikeli 
değjldir. 

Tavşan1ann Kuyrukları 

Niçin Beyaz Dır? 

Tehlike anında anne ta.şan 
yavrul:ırma saklanmalannı söyler. 

Bu zamanlarda yavrular anneleri
ni, a tmc yav:ularım karanlıkta 

ancnk kuyruk! ,,, :-ından f <ınırlar. 

Diş'er t~için Çürür? 

n; lerim "zin üs t fa b il kası kaim 
bir ta.baka ile örtülmüştGr. Bu 
taba'(a mi'noı- lann bcç:rncsi .c 
manidir. Fakat dişin içi yumşak
tır ve nıikroplarm biiu(;mesine 
müsai tir. Eğer dış tab lka kınl r 
ve bozu.ursa, o vakit mikroplar 
içeri girerek yerleşmek f .rsa~mı 
bulur ve difi çürütürler. 

ikiz Çocuklar 

Biribirlerine 

Benzerler Mi 

Benzemezler Mi ? 

Saçlanmız Niçin Dökülür? 

SaçlanmD diplerindeki hu
ceyrelerden 11da alır. Bu hlcey
reler de oradan geçen kan dama:r
lan aayesinde l>alenir. Baza kim
selerde bu, kaklere kadar gelmez, 
o vakit saç dökülmiye bqlar. 

Taş Büyür mü? 

Taş hararetle genişliyebUir • 
Fakat ölü bir maddedir, bllyDmez. 

Niçin Esneriz ? 
Kapalı bir yerde -.eya cıger

lerimizi sıkan bir şekilde oturdu-

ğumuz zaman, hava ihtiyacı bizi 
esnemeğe sevkeder. Eşnemek, 

cfğerleriıı müvellidülhumuza ihti
yacına cevap vermek için, tabi

atin bulduğu otomatik bir ted
birdir. 

Kedi Niçin Yağmurdan 
Kaçar? 

Hayvanların kıllan umumiyetle 
yağlıdır. Yağmurdan ve sudan 
fazla ıslanmazlar. Halbuki Kedi-

nin tftyleri pamuk gibi yumşak
br ve yağaızdır. Islandığı zaman 

agırlaşır ve yapışır. Onun için 

kedi yağmurdan kaçar. 

ikizler Biribirlerine 
Benzerler Mi? 

ikizler biribirlerine her vakit 

benzemedikleri gibi, mutlaka ben

zemeleri de IAzım gelmez. Hele 

ikizlerden biri erkek, biri kıua 

nadiren biribirlerine benzerler. 

Sinek Her Tarafı Birden 
Görür Mü? 

Sineğin göriit sahası, bizden 

büyüktür. Çünkil aineğin gözleri 

yuvar!aktır. Sineğin gözünün 17,000 

zaviyesi v:ırdar. Her zaviyeden 

başka bir şey görür. 

Sa ~Jun Kabarcığı Niçin 
Rer:kli ··r ? 

Ç":in1cü s l bun kabarnğımn sat

hına çarpan beyaz ışıldar eleğim

sağmau l ki yedi rensz e tahavvill 

eder 

S·:_ ger f\Jebat l\1ıdır? 

Sünger nebat değil,, İ!Jtİdal 

bir h;ı v ·-ıın iske!etic ir. 

• 
Avın Sikleti Nedir? 

Heye~inaslara göre ayın aik
leti 78,000,000,000,000,000, ton· 
dur. 

13 Rakamı Niçin 
Uğursuzdur? 

Bu bir Hıristiyan an'anesidir. 
Asıl menşei, lsanın, kendi sine bi-

yanet edilerek asılmasına sebebi
yet verilen geceki sofrada Sa-
habeden yalınız 12 aioin bulun
masıdır. Ogün bugün Hıristiyanlık 
aleminde 13 rakamı uğursuz ad· 
dedilir. 

Niçin Karanlıkta Daha 
iyi Uyuruz? 

Çünkü ışık tahrik edici bir un
aurdur. Cildimizi ve kammız.ı u

yandırır ve bizi harekete sev· 
keder. 

Horoz Sa hahları Niçin 
Öter? 

Birçok hayvanlar uyanık olduk
larını veya korktuklarım etrafa 
bildirmek isterler. Kuşlar öter, 
köpekler havlar, eşekler anırır, 
horozlar da bunun için öterler. 

Kaynayınca Neden Patates 
Yumşak, Yumurta 
Sert Olur? 

Patatesin içinde nışasta var
dır, ısrunca ayrılır. Halbuki yu· 
murtamn içinde alblimin vardır, 

ısmınca birleşic-. Onun için 
kaynayınca patates yumşak, yu• 
murta sert olur. 

Sirke Zayıflatır Mı? 
Evet. Sirke mideyi boz.ar, haz

mi gUçleştirir ve ~· .lımm vücut 
tarafından •· · snıe 
mSoi olur. 

Harpten Evvel Ve So 

Vaziyet Nedir? 

istatistik denilen rakam ve J 
ilmi bu gün bütün di:nya 

fünunlatında hususi bir mevki 

tuyor. Son asrm icatlarından 

bu yeni ilim, hükümetlerin, 

resmi ve hususi müesses 

elinde sihirli bir anahtar gib 

Bu asrın idare adamları, 
leri, borsacıları , kumpanya mü 

leri programlarını çizerle 

işlerini görürken maksatların• 

mak için hep bu anahtan 
nırlar. 

istatistik ilmi en büyük 
Devlet bütçeleri yapılırken 

Hükümet orduya tahsisat ayı 
hüki.ımet vergi tophyacak. F 
kaç tane askeri var ve memlek 

nüfusu ne kadardır ? Bu 

bilmek için istatistik denilen 
tardan istifade edilir. 

Şimdi size istatistik · 

yardımile toplanmış baZJ 
rakamJardan bahsedelim. 

Umumi harpten sonra B 
ristana mühim bir harp bo 

yükletildi. Son yapılan 
hesaba göre bu borcun mi 
( 1, 70) ,000,000) albn franktır. 

Büyük harpten evvel 1 
senesinde memleketimizde(l 1,0 

köyde ( 132,695) köylü tarafın 
tütün ekiliyordu. Bu sene i · 
tijtün Milen tarlaların mi 
(529,695) dönümdü. Alına· m 
de (42,750,880) kilo idi. 

Bundan on sene sonra, y 
1924 te Türkiyenin tütün vaziy 
şu şekli almıştır: 

(13933) köyde (185,060) k3 
tütün ekmiş, ekilen tarlalar 670, 1 

döaümü bulmuş ve alınan tütün 

(54,059,053) kiloya baliğ olmuş 

Bu rakamlar bu -sütunda 

sık ve bütün dünyaya şamil 
tekilde devam edecektir. 

Eskiden milrekkeple yazı >" 
mak çok yorucu ve külfetli 'ri' 
i ~ti, halbuki mürekkepli kaJeJTl~ 
bunu gayet kolaylaştırmıştır. ~ 
hassa E D 1 S O N kalemiJe 1..-. .. 
yazmak ayni zamanda büyük iti' 
zevk teşk : ı etmektedir. 

Deposu : Ankara caddeli 
Afitap mağazası Mehmet S~ 

Dikkat "' 
Klymetl1 p:.U kollekaiyonam aa~ 

' t:tnbu) Şamb a... .... 1 Be 



""'-t Gazete, haJkın ve ammenin 
tt menfaatleri için çahtan 
lif' Dıiicadele eden bir umumi 
~•esedir. Alel!de bir ticaret-

gibi, yalmz para kazanmak, 
~ kar yapmak için çıkan 
-.eteler en mülıim vazifelerini 
~' ferdi teşebbüslerden 
~~ geçemez. Gazete halk için 
~· halle için çalışır ve kendi
litıi hanan hizmetine hasreder. 
let ~ itibarla ıazete de bir dev-

. ril>i, karilerine karp bir se:k faaliyet blinçusun bildir
~e Ve hesap vermiye mecbur
'ab · Blançosunu göstermiyen, he
b-~ vermiyen gazete, vazifesini 
... t'lllanıış demektir. 

._ Son Posta ,, intişara bqlı
Talt taın on beş ay oldu. Bu on 
~ ay içinde kendi bina.smı 
:Pnııya, kendi makinesini kur
ı.:!a ınuvaffak oldu. Bugün yeni 
~da ve yeni makinesinde 
1 ara başlarken, karilerine 
~en on beş ayın heaabmı 

\'e!ln L ' ' • h' ttİ " e" mechunyetini ıue · 
h Son Posta " nın on bet aylık 
ay.ah, hiçbir Türk gazetesine 
~p olmıyan, kıymetli hizmet
~ ı: duludur. Bunun blinçusunu 
'ıırken göğsümüzfin memnuni

!~lle kabardığını gizlemiye lüzum 
60tıniyoruz· 

ilk işimiz 
" Son Posta " intişara baş

[adıg. gün Tilrk gaz.etecillğine 
}'eni veçhe sretirc:li: " Gazetaıiz 
~!cm gözü, balkın kuJ:ağı ve 
"l4&(JQn dili olacaktır.,, dedi. 

Bu şiar, Türk gazeteciliği için 
Yeni bir düsturdu. " Son Posta ,, 
lon giintlne kadar, imkinlan ve 
~eralti nazan dikkate alarak bu . ' ııarına aadak kalmıya çahşb. Hiç 
bir vakit halka fayclalı olmak 
ıiarından vaz geçmeyi •kim• 
getirmedi. 

"Son Posta,, Türk gaıetecili
iine teknik bazı yenilikler getir
di: Pazar Ola ve Resimli makale 
ltrzındaki resimli makale ve ya
tılar, gazeteciliğe " Son Posta ,, 
ilan hediyelericlir. " Son Posta " 
~lavha tarzlanna vanncıya ka
~r, gazeteciliğe yenilikler getir
lbış bir gazete oldu. 

MUller Raporu 
t.ı'· "Son Posta,, gazeteciliğe yap
gı bu lıinnetlerden ziyade halka 

l'ılptıw .,f,., w biz ~ gı ve yapmıya ç4U9bgı -
etlerle müftehirdir. 

d Gazetemiz, nqriyab günün-
tııberi muntazaman memleketin 
~. ~anlı meselelerini, en mühim 
~erini eline almış, bunların 
iç. \'e dış yüzlerini meydana ver
~, birçok hataların düzelmesine, 
"1 lrçok yanlış adımlann geri ahD
d ilsına, birçok lıakikatlerln mey-
lııa çıkmasına hizrntt etmiştir. 

''Son Posta- bu hizmete, Al
~an. Maliye ~Utehassısı Müllerin 
Porı.uıu nqr ile ba., lamlfbr· 

"Son Posta,, ilk defa bu ra-
~ru elde edip neşretti. Bu r~po
ti..._. bCfri yilziinden mali va2.1ye
~ baklanda birçok münaka
~ ve tetkikler oldu ve vazi
.~ aalahı için bazı mühim 
~birler alındı. 

Rüsumat MotörJeri 
Rüsumat idareR, kaçakçılığa 

~~ olmak, kaçakçı kayık ve 
~ <>torlerini takip etmek üzere ti dört motör gctitnıişti. Bu mo
~ l')er Yavuz gen ~si kadar mas
~ Yapıyordu. Pahalıya ahmnışb. 

de yaramıyordu. 

SON POSTA 

"Son Posta,, nın 
Hiç Bir Türk 

Bir Sene Zarfında Yaptığı İşler 
Gazetesine Nasip Olmamıştır 

" Son Posta ,, bir sene

lik kısa bir hayattan 

sonra geni binasında 

çıkıyor. Bu büyük mu

va/ f akıgetin sırrını an

lamak istiyorsanız bu 

say/ ada ki izahatı oku-

gunuz. 

Bunu ilk defa " Son Posta ,, 
meydana çıkardı. Motörler hak
kında uzun uzadıya malümat 
verdi ve nihayet bizim bir sene 
sonra, yeni Meclisin geçen dev
resinde morörler meselesi Meclis 
kürsüsüne kadar çıkb ve Rüsu
mat müdürü muahaze edilerek 
"Son Posta,, nın neşriyab teyit 
edildi. 

Yeni Fırka 
" Son Posta ,, mn intişarın

dan bir müddet sonr Serbest 
Fırka doğmuştu. Siyasi hayatı
mızda ml1lıim bir harekete baş-

langıç teşkil eden bu yeni teşek
kül etrafında " Son Posta 11 mu
vemesini kaybetmedi. Karilerini 
daima tenvire ve onlara en doğru 
yolu göstermiye çalışb. Bu mü
nasebetle göze batan birçok 
kusurlan meydana dökmek vazi
fesini llzerine aldı. Mutemetler 
mel!~lesini, vergilerin cibayetin
deki yolsuzluklan göstermiye ça
lışlı. Bu neşriyabmız bu meseleler 
üzerine nazan dikkatini celbetti. 
Halk Fırkası, üzerinde durduğumuz 
yanlışlıkların çoğunu düzeltti 
teşkilatım ıslah etti. Fakat nok: 
sanını görmiyen Serbest Fırka, 
görğüsüzlüğünün ve fazla heyeca
nının kurbanı oldu. 

"Son Posta,, hususi kavgada 
karilerine en doğru yolu göster
diğine ve memlekete faydalı ola
cak birçok hakikatlerin meydana 
çıkmasına hizmet ettiğine kani
dir ve bu kanaatile müftehirüır. 

Şeker Mes&ktsi 
"Son Posta•• nın en ziyade 

üzerinde dtırduğu ve en ziyade 
tenvirfrte muvaffak olduğu me
sdelerden biri de şeker mesele
sidir. 

Bütun dtinyada şekerin fiati 
7-8 kunış oldu~ zamanlarda 
biz buroıda şekeri toptan 35, 
perakencle 55 kuruşa yiyoruz. 
Şeker gibi halkan, hutalarua ve 
çocuklarm zaruri gıdalanDı teşkil 
ec' e ı bir maddenin ba 'kadar pa
hahya mal olmasuun aebeplerini 
araşbrdı ve takip edilen aiyuetin 
yanlışlığına kanaat getirdi, bu 
k8.Jlaatini şiddetle müdafaa etti. 
Bu müdafaa, bazı phsi menfaat
lere temas ettiği için, rencide 
olanlar bulundu. Bunlar, aleyhi
mizde dava açtılar. Fakat Tilrk 
mahkemesi adalete hizmet etti 
ve bizi serbest bırakb. 

Çünkii "Son Posta,, bu gibi 
teşebbüsleriıı, eğer yapılmasında 
fayda varsa, eşhas yerine, devlet 

f d
• yapılmasına ve kazancı 

taı·a m an 
imasına taraftardı. onun a 

Traktör Meselesi 
"Son Posta,, şeker meselesini 

tetkik ederken bir de Traktör 
meselesile karşılaştı. Şeker işi 
gibi Traktör meselesine verilmek 
istenen şekilde hata görüyor, 
umumi meı:faat yerine, hususi 
menfeatlerin istifade etmesini is
temiyordu. Bu neşriyat neticesi
dir ki Traktör meselesi daha sa
lim bir şekilde halledildi. 

Tutun inhisara 
Tütün lnhisannın fena idare 

edildiğini, iyi bir idare alt.n:la 
bu müessesenin varidatını birkaç 
misli artbnnak mümkün olduğu
nu, ilk defa " Son Posta " iddia 
ve ispat etmiştir. 

Tütün lnhisan hakkında ve
sikalara müstenit neşriyablll1%, bu 
miiessesenin gerek köylüye, ge
rek tüccara, gerek hariçteki iti
banmıza nekadar zarar verdiğini 
göstermiştir. 

Matlup 
İnhisar İdresi, bu neşriyab

mız üzerine, bir müddet için 
işlerinde claha ziyade itinakar 
olmıya çalışh. Fa~.at m:tlup 
şekilde ısl<ı h edilıııecıı ve butç~
mizin dörtte bir varidabnı tem~n· 
eden İnhisar İdaresinin düzeltil
mesi şimdilik kaldı. 

y ann bir ecnebi mütehassısı-
nın elinde bu idare senede 50-60 

·ı 1. 'd t temin ederse mı yon ıra van a 
. d. b .. kü usulün devamın-
şım ,ı ugun . 
d f d ld v unu dü~ünenlerın 

a ay a o ug . 't k · · ••ı me ne söyliyecekleJ1Dl ..,. 
isterdik. 

TUrk Ocakları 
Türk Ocakları ıııilli cereyanın 

k t ald v gen-':ğin manevi 
uvve ıgı, ~ . d'I 

ve ruhi ihtiyaçlarının temın e ı -
d•v• b' lnıaktan çıkmış, 
ıgı ır yer o . . 

Hamdullah Suphi Beyın hır sara-
yı, bir çiftliği haliDi aJmıffı. 

ilk defa " Soll PCNlta" bu 
miieuesenin teredclİIİ alimetlerini 
meydana koydu. ~ÇliğiD ta~~n 
-.l!•-....a:;:.; • . __ ... ,..... ~ı 
CUIUD~aDI Ve ~..., • 
ihtiraslara alet ecfildijiDİ izah etti. 

Bu neşriyat berine lüzumsuz
luğu aıılqıldı, Tilrk Ocaklan 
liğvedildi. Hamdullah S~ Bey 
sarayından çıkanlda· 

Şimdi Halk Fırkısuun ba mn-
essese yerine kaim olmak bere 
(Halk Evleri) tesisi için hazırlık 
yapmakta olduğunu öğreniyoruz. 
Ümit edelim ki bu müessese, 
Türk Ocaklarının tatmin edeme
diği ihtiyacı temiue muvaffak 
olacakbr. 

Terkos Meselesi 
Elli senedenberi lstanbulun 

başına bela olan bu müessese 
ile, en kuvvetli mücadeleyi " Son 
Posta,, yapmışbr. 

"Son Posta,, halkın reyini top
lamış, resmen Millet Meclisine 
müracaat etmiş ve bütün memle
ketin alakasını bu mesele üzerin
de t.oplanuya muvaffak olmuştur. 

Bu neşriyat üzetine Halk Fır
kası kongresinde T erkos Şirke
tinin feshine karar verilmiştir. 

Bu karar hala tatbik mevkiine 
konmamıştır. Fakat bu karardan 
sonra T erkos işi kat'i hal saf
hasına girmiştir ve şehrin su 
meselesi herhalde pek yakında 
kat'i surette halledilecektir. . 

"Son Posta 11 ayni zamanda 
Maçka yangınında susuzluk yü
zünden evleri yananlar namına 

T erkos Şirketi aleyhine dava 
açmışbr. Bu dava mahkeme
lerin yaz tatilleri münasebetile 
gecikmiştir, fakat yakında baş
lıyacaktır. 

"Son Posta" Terkos ve şehrin 
suvu meselelerinin kat'i halline 
doğru en kuvvetli adımın atılma
sına hizmet etmekle müftehirdir. 

Ziraat Bankası 
Ziraat Bankasının köylüye 

karşı aldığı vaziyetin yanlışlığını, 
ikraz ettiği para için aldığı faizin 
fazlalığını, köylüye yardımdan 
ziyade zararı dokunduğunu ve 
hu suretle Bankanın hakiki gaye
sini unutarak tüccarla alış verişe 
başladığını ilk defa ortaya atan 
"Son Posta,, olmuştur. 

"Son Posta" nın bu neşriya
bndan sonra ayni meseleler Halk 
Fırkası Kongresinde mevzuu bahs 

olmuş, ve Ziraat Bankasının ısla
hına karar verilmiştir. Bu ıslahata 
ait emarelerden biri, açılan kredi 
kooperatifleri ve buğday mesele
sidir. Fakat bu iki teşebbüs te 
asıl maksadı temine hizmet ede
memiştir. Ziraat Bankası, hila 
ıslaha muhtaç bir haldedir. 

Misyoner Mektepleri 
Türkiyede Misyonerlerin en 

büyük düşmanı "Son Posta d 
"So P 11 ır . 

n osta,, bu müesseselerin 
memlekete zararları üzerinde en 
çok duran gazetedir. 

Gazetemiz, bu meselede gerek 
efk~. umumiyeyi, gerek hükü
meti ıkaz ve tenvir hususunda 
elinden geldiği kadar çalı~mış ve 
semeresini de görmüştür. 

Maarif Vekaleti Misyoner 
mekteplerinden ilk tedrisabn 
tedricen kaldınhnasın3 karar 
vermiş ve bu sene ecnebi mek
teplerin ilk sınıfları lağvedilmiştir. 
Bu karar her sene tedricen teş-
mil edilecek ve beş sene sonra 
memlekette ecnebi ilkmektebi 
kalmıyacakbr. 

" Son Posta ,, nın memlekete 
yapbğı yalnız bu hizmet onun bir 
senelik neşriyat hayatını doldur
mıya kafidir. 

Misyonerlerin Hırsızlığı 
Halbuki "Son Posta,, mn Mis

yonerler aleyhindeki n~riyabn
dan doğan netice yalnız hundan 
ibaret değildir. 

'' Son Posta ,, , Misyonerlerin 
fuzuli olarak müesseselerine kom-
şu araziyi de işgal ettiklerini 
ispat etmiş, Defterdarlığın gözü
nü açmış ve Hazineye bir milyon 
liraya yakin bir para kazandır
mışbr. 

Darülfünun 
"Son Posta" , (Darülfünun in

kılap vazifesini yapmış mıdır?) 
serlevhası albnda bir anket aç
mışb. O sırada Menemende ir
tica baş kaldırmış olduğu için 
bu anket büyük bir alaka uyan
dırdı. Darülfünunun ıslaha muhtaç 
olduğu anlaşıldı ve Halk Fırkası 
kongresinde Darülfünunun ısla .. 
hına karar verildi. 

Bu kararın şimdi tatbikına 
geçildi ve Darülfünuna ecnebi 
mütehassısı hocalar getirilmesine 
teşebbüs edildi. 

( Devamı 23 üncü ıayfada ) 

FOTO Süreyya 
Artistik Fotoğrafhane 

( Tünel Y akininde ) 
istiklal caddesi No. 509 



SON STA 

ÇOCUK SAYFASI SON POSTA KLÜBÜ 
Gazetemizin Çocuk uyfaıı buıllnden itibaren 

lkl1e çıkıyor. Bir tanealnde Paaar Ola Ha1an 
Beyin yaramaı oğlunu hulacakıınız. Bu aayfa 
battan baıa realmll YO renklidir. Haaan Beyin 
oflu her hafta ılı:e yeni bir mHkaralık yapacak, 
al.ıl gUldllrecek ve eğlendirecektir. 

Oauteml• Jdlçlclk okuyucuları için bir klll9 
teat. etmlıtlr. Oa .. temlııl her okuyan çecuk bll 
klUbe aza olabilir. Bunun için gazetemizde çık•11 

ldUp kuponlanadau d8rt tane toplayıp rıindeı" 
mek Jbımdtr. KHtlıe az• yazılanlara blrer roı•t 
verUlr. 

Hikiye 
1-lalife 
• 
lle 
Şair 

Bağdat Halifesi Elmansurun 
hafızası gayet kuvvetli idi. işitti
ğini bia· defada ezberlerdi. Bir 
erkek esiri vardı o iki defada 
kız esiri üç defada ezberlerdi. 

Birgün saraya bir şair geldi, 
yazdığı şiirini okumak istedi. 

Halife : 
- Eğer bu şiir seninse, eşi 

yoksa sana şu şiiri yudığm par
şömen kAğıt ağırhğında albn 
vereceğim. 

Şair o zamanlar Bağdatta Adet 
c lduğu üzere ıiiri ynksek sesle 
lıerkeain huzurunda okudu. 

Halife bir defada tiiri eıbeT
ledi. Şiir bitince : 

- Bu şiir yeni değildir, ben 
bunu eskiden bilirim, dedi ve şiiri 
ha~tanbaşa okudu. Arkasından 
er~ek esir, sonra kıı esir de 
okudular. 

Şair şaşırdı. Hiçbir mükAfat 
ıılmadan saraydan çıkb gitti. 
r aka bu işte bir hile olduğunu 
anlamadı değil... Düşüne dilşilne 

hunu da keşfetti. Bu şiirin pa
r asını kat kat halifeden çıkar
mıya karar verdi. 

Birkaç hafta uğraşb yeni bir 
şiir yazdı. Bu gayet zor bir şi· 
frdi, mısralar uzun, lisan muğlik, 
kelimelerin en çoğu ecnebi idi. 

Bin müşkülAtla bu siiri beyaz 
Lir mermer üzerine oyarak 
yazdı. 

Şiir bitince saraye gitti, hali
feye yeni tiirini okuyacağını 
&öyledi: 

Elmensur: 
- Pekala, dedi. Dinliyelim. 

Eğer yeni değilse, on para ala
m,,zsın, bilmit ol... Eğer yeni iıe 
bu mermerin ağırlığında albn 
vereceğim. 

Şair mermere bakarak yllkaek 
s e~le ~iirini okudu. Halife haya
tmda ~lk defa işittiğini hıfzede· 

memeişli. Uzun mısralar, gftç 

k elimeler zihnini karıştırmıştı. Bu 
defa şiiri okuyan çıkmadı. Şair 

mermerin ağırlığında altın alarak 
saraydan çıktı. Altınlarım ancak 
alb adam taşıyabildi. 

Hilekar halife de cezasını buldu. 

KARAGÖZE BENZER BiR OYUNCAK 

5 =T ~ .---.. y _- ~-2F-~ p tZ 

Bu resimleri bir araya getirirseniz güzel 
bir oycncak çıkar.. Bakınız nasıl: Bu bir 

zenci resmidir. Resimleri ayrı ayrı kesiniz. 
bir kartona yapıştırınız. Sonra kenarlarını ke-

siniz. Delik yerlerini bir kibritle deli
niz. Vücude kolları ve bacak ları bir 
iple birleştiriniz. Yukarıdaki kol sağ 
koldur, soldaki bacak sol bacakbr. 
Bu küçük ve sevimli oyuncakla, karagöz 

oynatır gibi oyunlar oymyabilirsiniz. 

Bilmece --________ ,____ 

Sinekler 

Aç örilmcek, ağında oturmuş av bekliyordu. Etrafta uçuşan yedi 
sinekten beşini tutmak örümcek için mümktindür. . 

ÇUnki hatların beşi onun ağzında nihayet bulur. Fakat beş sınek 
ıelAmet mıntakasına girebilirler. Elinize kalemi alınız, hangi sineği 
isterseniz intihap ediniz, sinek ağın içine veya sellmet mıntak~sı~~ 
düıünciye kadar takip ediniz. Eğer dört veya daha fazla sınegı 
selAmet mıntakasına düşilrebilirseniz oyunu kazanmıı olqrsunuz. 

Bu oyunlu bilmeceyi doğru hallettiğinizi anlamak lçın sineklerin 
boş yerlere nasıl kaçtıklarını kösterir yolları kırmızı kalemle. boyayınız. 
Sonra resmi bize gönderiniz. Doğru halledenlerden bir klşıye bir kol 
saati vereceğiz. Diğer yUı kişiye muhtelif hediyeler dağıtacağız. Cevap• 
larmızı J 5 gtin içinde gezetemizde Bilmece Memurluğuna gönderiniz. 

SON POSTA KULÜBÜ KUPON: 1 
Şfaıden ıonra Son Poıla Klllbüne aı:a olabilmek için her hafta bu aayfada 

netredeceilmlı: kuponlardan dlSrt tane toplayıp retlrm•k HJa ı3ndermek 
llıı:amdır. Bu kuponlan keaıp toplayınH. 

\Klübümüze 
Aza 
Olunuz 

Gazetemiz geçen sene kari: 
lerine mahsus bir kliip açmııb. 
Bu kulübe binlerce okuyucumuz 
aza yazıldı. Klüp geçen sene 
azasına iki Uç sinema verdi. Bu 
sene daha çok faaliyet göstere
cektir. Klüp azasına sık sık be
dava sinema verilecek, ucuz ucuz 
kitaplar hediye edilecektir. 

Klüp azasına bir de rozet 
verilecektir. Rozetlerimiz gelmiştir. 
Geçen sene yazılan azaya dağı-
tılmağa başlanmıştır. Geçen iene 
yazılan okuyucularımız gelip ro-
zetlerini alabilirler. Yeni yazıla· 
caklara rozetler verilecektir. 

Klnp azası gazetemizin daimi 
okuyucusu sayılır. Ayni zamanda 
onlar bizim tabii muhabirlerimiz· 
dir. Bize mektepleriniz hakkında 
maliimat veriniz, resim 18nderiniz. 

Vakit geçirmeyiniz. Gazete
mızın Çocuk sayıfaımda çıkan 
( Klilp kupon) farından dört tane 
biriktirip getiriniz veya gönderi
uiz ve kliibümUze yazıhnız. Aza 
yazılır yazılmaz rozetinlıi lıteyl· 
nlz. Rozetimiz çok ııktır. Dllğme 
gibi yakaya takılır. Bu düğmeyi 
takanlar mekteplerde biribirlerlnl 
daha kolaylıkla tanıyacaklardır. 

Acele ediniz, kltıbllmUz• rm
lınız ve rozetinizi ahmz. 

Pazarolanın Oğlu Küçük Ali 

, Aramızda 
Şik4yetlerinzi Ve istedikleri~ 
Bize Bildiriniz. Biz Halled" 

Mektepler açılıyor. Çuc 
nn timdi en büyük enclişesı. 
dilerini yeni sınıflarına, mua 
lerine uydurmaktır. Yeni se 
yeni birçok müşkülatla karf. 
malan tabiidir. Evde anne 
banın nasihatleri de inıİ 
edince çocuk biraz bocalar. 

Bu sütunda sizinle b~ 
aramızda kimse duymadan 
mnıknlleri konuşalım. Ben 
akıl öğretirim. 

Benim bir yeğenim var. 
caıınm abusluğundan şikiyetl 
de bulundu. Ona akıl ver 
Serbest mevzulardan biri 
talebenin güleryUzlU hocaları , 
ha çok sevdiğini, onun dersle 
daha iyi çahştıklannı yazdı. 

Ertesi giin hoca sınıfa ' 
yiizle gelmez mi? 

Sizin de ev ve mektep 
kOllerinizi halledebilirim. 
tuplarınlZI şu adrese gönderiıı' 

Son Posta: Çocuk Sayf 
Aralll1%da Muharririne. 

İtfaiye ArabasJ 
Nasıl İşler ? 

Bugünkü itfaiye arabaları ~ 
yllk birer otomobildir. · Mo 
hem arabayı çekmeğe, heın 
arkadaki hortumlan doldurJJJ~ 
yarar. Otomobil yangın yet 
geldiği zaman tekerlekle ıııo~ 

arsındaki mlinasbet kesilir. 0-v~ 
motör işledikçe, en yakın 
bonuuna bağlanan hortumlara S 
aevkeder. Hortumdan su o kad 
ıür' atle geçer ki itfaiyeci suyu 11 

gına çevirince, derhal söndürUt· 

Şapks 

Uçurtma_.,, 

1 - Pazarolanın oğlu küçük Ali : 
- Baba, şu uçurtmamı tut ta, bak 

nasıl uçuracağım. 

2 - Uçmıyor ki hınzır bir tlrlO. 3 - Baba, ben uçurtmadan ., ... 
ıeçtlm. Şu baloncudın bana bir balon 
alıa na 1. 

4 - H .... Boy - Vay kUlhanl vaY•'• 
Aferba be L 

Hasan Bey - Amma beceremf!zsen 
bir daha almam. Dikkat hı.. ! 



.... 
'&.n P-• ,~.Jt.Ja iki d<?fa Sinema Hhlfetl ya· 

pu. o .... ..,.: T ... ~,, .... O) ea:>a'\ nı;IPt<.r hakkında 

111~ ••• v ...... ı~ucl•• .ı .. eın• ller.~he aa haber· 

1 r v"4'r. "~" Po.ta,,nın air.ema aahlielerlul takip 

•tını., •-m• i~mlnl yakından tanıyacal.tınız. 
SİNEMA 

"Son Poıta,,. Holivutta huaı.ııt muhalrirl ltulua .. 

yeianc Türk ıaıetuıdir. Hollvut muhablrimll 
' her hafta bi:ı. mektup ıöadcrlr ve ıfııema tleıal• 

nln lçyOzünU anlatır. "Son Poıta,,da ltulduğuau • 
ıhacma haberlerini, lıtçblr ıazetede bulamazsınız. 

~ 

c====~~!NfM;f=-ALEM~~- _ ........ P_A_R_LI_Y_A_N_Y_E_N_ı· __ Y_I_L ..... t) ___ ZLARI TANIYALIM 
----------------~~---

Vabt1 ırUzcl : Edvlna Booth bu gUzel artlıt Trader Hera ltıahl .. 1'1 
filmde kendlıfnl göstermft ve parlamışbr. Bu film Afrika içleri ... 
"•htller arasında cereyan eden bir vak'ayı göllermektedlr, Bootla ya1tft 

gibclllğlle, Afrika gllzel~erinln ıahı olmuıtur. 

Holivut Mektubu 

Sinema Aleminde 
Bu Sene Neler Var? 

Holivutta isimleri En Çok Geçen Kimlerdir? 
-:Yeni Hayatın Sinema Aleminde Tesiri Nedir? 

Holivut, (Hususi Muhabirimizden) - Birka .. 
t t·1· d ..ı·· •· H ç ay suren yaz a ı ın en -uonunce olivudu çok dğeişmi b ld 

Borsa buhranları, mali sıkıntı'nr burasını Ja u um. 

l f b 
sarsmıı. 

Kumpanya ar tasarru a mec uıı- olmuşlar, birçok arti t-
lere yol vermişler. Mühim bir kısmının tabsisnUar:na 
eksiltmişler, ayak üstunde kalanlar pek az. Şimdi bir 
çokları kendilerine yeni iş aramakla meşgul. 

Artistler arasında en ziyade konuşulan bu. Biribirle-

rine sorup gülüşüyorlar: 
~ Seni de çıkarırlarsa ne yaparsın 1 
Lilyan Taşman : 
- Ben bir moda dükkanı açardım, diyor. 
Peggy Şanon, edebiyatla meşgul olacağını söylüyor. 
Hulasa her biri kendine göre bir meslek aramakla 

nıeşgul. 
Jf 

Bu sene Holivutta herkesin :ığzında ve herkeıin 
gözünde iki artist var: Biri erkek. Klark Gable bu 
gence Holivudun Valantinosu diyorlar. 

Diğeri kadın Marlen Dietrich meşhur alman güzeli. 
Geçen sene dillerde yalnız Greta Garbonun ismi 

~olafırdı. Marlen Dietrich Gretatm mukallidi sayılırdı. 
Fakat bu sene Alman güzeli ön safa geçmiı. 
Beverley Hill meydanına giden· btiyük bulvardan, 

(; c..mobille geçerken, Marlen Dietrichoi küçük fakat zarif . 
evi önünde birçok meraklıların beklediğini görürsünüz. 

Merlen Dietrich bu küçük evde iki hizmetçisi, bir 
Yardımcısı ve bir aşçısı ile yapayalnız oturur. Cemiyetlere, 
eğlencelere iştirak etmez. Marlen miltemadiyen tuvalet
lerinden bileziklerinden bahseden kadınlardan hoşlan
mıyor. 'zaten bu sene etrafında hayli dedikodu da ya-
pıldıit için inzivayı tercih ediyor. . . . . . 

Alman güzelinin başından geçenı bılırsınız. Marlen 
Dietrich evlidir. Fakat kocast Berlindedir. Kendisi bura
da yalnız yaşar. Çalışbğı kuuıpanyanın sahne vaz:ı fs~
rcnb ı l d f k bir aşk macerası oldu. T abıl 

erg e ara arm a u a l 
ate 1 b t d ramazda Fakat strenberg de 

l~ ~d. aKru yaknyana uı· d a.ldıg" ı için Marlenin aley-
ev ı ı ı. arısı, ocasını e ın en . . 
hi · t B nun üzerıne Marlenın 

ne ıarar ve zıyan davası aç ı. u t l t 
de kocası ansız Holivuda g~ldi, K?fam~nd~op ok. bahse-

Fakat ne olursa olsun, sıneru:ı 01 em ç 

dil 
ı · · b' d' t . · ., !arda dolaışsın da, nasıl 

IDt: i< ıyı ır~cy ır. smınız agız .. h 
c! •l&ftn:ı dol iSltl. İşte Marlen Dietrich, bu sene şo re-
tlnln bir k~mını da bu dedil:od.ılara medyundur. _ 1 

Ş . , ı_ • d Bac , 1 J .. rını?l guze -
ıınch h .. r '\ea on.hn bar.o:lc ı"r· - d d.k d lı..ı ı· bütün bu e 1 o u-

.. \ 1· .. , •• h .. r ola.11 Alman güı;e.ı, yor 
lvı' htt•yt l~ine bakıyor. Para kazanıyor ve yaşı · 

* 'd f tler birer birer 
Hcrgan Avrupaya gezmeğe gı en ar 
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llarleıa Dletrlch, bu aene Hollwdua Greta Garboaıudur. HollYUt 

muhablrlmbin mektubunu okuyunuz. 

• 
SiNEMA 
HABERLERİ 

Lila Lee iki sene sliren hastalıktan sonra bu ıene 

tekrar Hollyvooda dönmüştnr. 

* Geçen sene Klara Bow hakkında birçok ı·ivayetler 
çıkarmışlar, bu gliıel artisti? s~~ll filimde m~vaffak 
olamadığı için sinemadan çekılecegınl haber vcrmışlerdi. 

Halbuki Klara Bow tekrar Holivudn dömüştür. Bu 
defa yeni bir filim çevirmek lizere Universal kumpnnya
ailo rnüzekerededir. *., . 

Şarlonun Londrada iken begenıp yanına aldığı kızla 
evlendiği veya evleneceği rivayeti doğru değildir. Şarlo, 
bu kızın kendisine katiplik ettiğini söylemektedir. Şarlo 
b&yle söyleyince, bizlere inanmak düşer. 

Norma Talmaçın da bu ~ne . ~olivud~ döneceği ve 
Klark Gable ile birlikte bır filım çevıreceği ıöylen· 
mektedir. 

* M G M kumpanyası " Yükseklere uçuf ,, isminde 
yeni bir • fili.m yapmak Uzeredir. Ve bu filmi senenin 
en bilyük ve en güzel filıııi. yapmıya karar ve~~iştir. Bu 
sebeple artistler arasında filımde rol alma ıçın reka~ 
bet vardır. 

Katrio Kravford bu rakipler arasında birinciliği 
kazanmak için bakınız ne fedakarlığa k~t!an~ı~tır: Katrin 
ilk tecrilbede muvaffak oldu. Fakat bu fılım ıçın şışmandı. 
Gnzel artiıt müdllre " Bir hafta ıabrediniz ,, dedi ve 
haataneye gidip zayıflama ameliyatı yaphrdı. Ve bir 
hafta sonra stodyoya 11 kilo ı:ayıflamıı döndn. Ve 
bahsi kazandı. 

Fakat Katrin Kravford rolünil yapabilmek için has-
tanede bir hafta daha yatoııya mecbur oldu. 

* Lupe Velez Greta Garbonun hayranı, hatta Atıkdı. 
Ve tabii Marlenin düşmanı. 

Lupe Greta Garboya rasgelmek için hiçbirşeyi eıirge-
mez. Böyle olduğu halde ıiuıdiye kadar ancak bir defa 
görüşmU,lerdir. Fakat Lupe bunu telafi için Gretanın 
resimlerinden milrekkep gayet mükemmel bir kolleksiyon 
vüc'!da getirmiştir. Her gUn b';1 !esi~leri tekrar gözden 
geçırmek onun en büyük ı:evkıdır. 

geri dönüyorlar. 
:Yavaş yavaı Holivut eski manıarsını alıyar. Her ta· 

rafta faaliyet hazırlıkları var. 
Yeni faaliyetleri size ielecek mektubumda bildiririm. 

Ahmet 

-
Y .. ı bir Franaıs Yıldızı: Janta• Volıla Fransa bt1& bU llk ld 
)'•tlftlrmelde birinci ıankllnl kaybetmemfttJr. Janlo Volılneyfllm: .: 
:~,ı:!~ıı!:i~at ~~ı1:::ı~rl.arl~mıt bir Fransız 7ıldıudır. Bu Hne fıtaııb~lda 

u S"DHI ve mU.teana Franını yıldluaı 
Hpetmek mUmkün olacaktır. 

~ • A.~----~~~~--~~-

~ ı nema Aleminin 
Yeni V alintinosu 

Bütün Artistler Onunla Berabeı 

Filim Çevirmek iç·n Çıldırıyorlaı 
Holivut, (Hususi muhabirimizden) - Bu sene "Hor t 

t t• tJ · v d IVll ,, 
a ar ıs erm agzın a yalnız bir isim dolaşıyor: Klarlc 

Gable Büt.ün bUyük artistler arasında dehşetli bir rekabet 
var. Hepsı bu genç artistle ayni f'lim e oyna ak isti
y~rlar. Norma Shearer, LiJyan Gı , Joan Krnwford, Mary 
Pıkford, hatta gururu ile meşhur Greta Garbo bi e bu 
g.en.~le oynıyabilmek için her türlü fedakarlığa hazır gö
rilnuyorlar. 

Bugün Holivudun Vnlantinosu bu gençtir. 
v ~l~rk Gable ıinema Alemine yeni girmiş bir artist 

degıldır. On senedenberi Holivuttadır. Fakat ş'mdiye 
kadar, hep üçüncü dördlincil derecede roller oynnmıs 
nazarı dikkati celbetmeınişti. •' . 

Bu sene her nedense birdenbire sivriliverdi ve etra-
fına birçok hayranlar topladı. Bu hayranlar arasına Gre
ta Garbo da girdikten ıonra, bu gencin nekadar bska· 
nılan bir şöhreti olduğunu tahmin edebilirsiniz. 

Klark Gable bekar da değildir. Kendisi otuz yaşında
dır. Kırk yaşmda bir karısı vardır. Bundan evvelki ka· 
run da yine kendisinden on yaş büyiiktü. 

Klark Gable de bilhassa genç lcızları çeken kuvvetli 
bir ~i~sl cazibe buluyorlar. Bu adam kadınlarla çabuk 
teklıfsıı: oluyor, fakat onlara itimat telkin ediyor ve çok 
samimi bir adam hissi bırakıyor. 

Klark Gable Amerikalıdır. Eski bir işçidir. Tahsili 
yoktur. H.atta ~zel de değildir. Fakat çalıştığı gaz kuvu-
larında elıne bırkaç para geçer geçmez Nevy""rl 't • · ca gı mış, 

orada parasının çoğunu üstüne başına sarfet · v. d' . ki mış. '"'en ı· 
sıne çe düzen Yermiş ve ilk defa sahne h t b 

d 
. . aya ına u 

saye e gırmış. 

O gündenberi Klark Gable tuvaletine ve .. t•· b 
f I 

. . d us une a-
tına az a ıtına e erı Kendisine bir kıra vat b · l k .. . _ı ·... veya ır ço-
rap a _ma uzere gırn .gı mağazadan, ekseriya üç dört üz 
dolarlık eşya alarak çıkar. y 

Sevgisinde, konuşmasında çocu•... 'b'd' H b k d n. gı ı ır. erşeye ça-
u oyar. Sevdası da hercaidir. Her hafta başka bir 

kız sever. 

İhtimal ki Holivut kadınlarını da kendisine çeken 
haslatlar bunlardır. 

Her halde muhakkak olan şey şimdi Holivutta er. 
gözde olan erkek olduğu ve bu sene kuvvetli bir iki 
filim çevireceğitir. Ağlebi ihtimal ilk filmini Norma Tal-
maçla yapacakbr. Ahmt:t --~- ......... 
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oriunmiyen Adam 
Şerlok Holmes V Jul Vern 
Hikayele rirıi Gölgede Bıra

Polis Merl{ezine Binlerce 
Hücum Ediyor. 
Şehrin Başına 

Musa:Jat Olan 

Şikayetçi 
kan MeraliJı Ve 
Heyecanlı Bir 
Detektif 
Romanı 

Bu Adam 
Kim? 

r1öriinen 6ir adamı lıerluin gözü önünde lcagbeden Doktor, Gazetecilert'I iık tecrübesini gösterigoı 
_ 1 - J ve koriyenin muhabiri B nza l ederken inanmamazlığı gittikçe 

. . sordu: azalıyordu. Girdikleri oda, tllp-
Çarlı Karton tahnr mUdOril- - iyi amma, meşhur iıimimiz h · f - G h i 

k d ı d l:ı k l ? 
esız pro esor ran ıamın usuı 

nlbı arşısın ~ oturuyor, çehre- nere er e ' 8 a un lab'4ratuarı idi. Bir masanın öniln-
llnde mllıtehzı bir tebesallm do- - Doktor Grantam Cenapları d t I k d"k b k I 
•-·· d biraz sonra sabırsızlıkla bekH e 0 uz u • esmer ve ı a ıf ı ...,.yor u. yen b. d l . . d' d 

- Doğrusu inanılacak ıey matbuata ifşa edeceği muhayyc- pır fa öa~ on ara .ı~tıGzar e ıyor u. 
· .. I k J k f' ·1 1 J ro es run mu avını rey gazete-değıl, bu da nereden çıktı? dedi. ru u u eş ı ı e mcşgu o sa ge- . . . . v. . 
Diğeri başını masadan kal- rek. Daha doğrusu o asık, ekşi c~lere takdim ~dıldıgı vakıt ha-

dırdı ve ciddiyetle : suratlı munvini Gre ile birlikte fıf~e başını egmekle mukabele 
-"Ben uydurmadım ya, dedi, dünya matbuatımn bütün gaze- cttıOd . . . . 

maamafih atlatılmak istemezsen tel erinin birinci sayfasını haz r- .. .. . a: gar~p garıp şekı!de hır 
burada çene çalmakla vakit ge- hyorlar galiba. ~u.ru fizık alat ve edevatile dolu 
çlrmiye lllzum yok. Öteki gaze- - Orasını pek bilmem nzizim ıd1. Karton ve arkadaşları . dik-
telerin adamlan belki de şimdiye Bronz. Doktor Grantamm bu- kaUe ~~raflarım muayene edıyor-
kadar İf batına gitmişlerdir.,, günkü Alimler arasmda büyük bir lardı. Onlerinde bir mas::mm üze-

Karton yine milstebzi bir eda şöhreti var. Kendisi de pek şöhret rinde ve güneşin ziyası.nm doğ-
ile ı budalasına benzemiyor.,, Karton rud:ın doğruya girdiği bir pence-

- Demek ki meşhur ilim, fizik dayanamadı: renin önünde siyah ve madeni 
profeslSrll doktor Havrat Grantam _ Peki şöhret budalaıı değil hir kutu gibi bir ilet vardı. Bu-
cenapl:m, eçsamı göze glSriln- bu işi niçin böyle tantana iie ila~ nun üzerinde de rafa benzer ter-
mez .hır hale koymak sırrını keş- etmek istiyor ya? Dedi. " istediği tibat vardı. Bu kutu tellerle ba· 
fetmış. Ben. de _bunun hakkında zaman, iatediği bir cismi göze taryalara ve sıra ile ilç elektrik 
heyecanlı hır hiklye yazacağım görünmez birhale koyacakmış! manivelasına merbuttu. 
8yle mi?~ dedi. Tahrir mlldilril Saçma değil de ne? Bu da bazı Doktor Gran ıam bunları gaze-
rftlllmsedı: doktorların ikide birde kanserin tecilere an!atnıak üıere iken ar-

- "Nasıl istersen öyle yaz,, çaresını ~.u~duklan efsanesinin k::uarmdaki kı.ipı tekrar açıldı ve 
dedi. Ve tekrar masasının llze- başka tnrlu~u! " içeriye gayet temiz giyinmiş, yaş-
rindeki klğıtlara dönerek Ulve -:-- Belkı. Fakat.... . . . B 

ttl• "Y ı d"kk • k' Öteki sözünü bitiremedi. Bi- lıca bır adam gırdı. eyaz aaç-
e . a nız ı at et, ute ı ı d d · b ·· d 
ıazetecilerden qağı kalma!,, t~ik odanın kapısı açılmış ve arın .an ve aıma !e essum e en 

Hiçbir ö.. odaya bir zat girmişti. Bu adamın çehresınden gazetecıler bu zatı der-
bile-töhret b dıaley ~en1meuh ek~ karşısında Karton bir dakika ev- hal tanıdılar. Bu, Amerika darUl-

u ası cuı:ıı er a Ik" n l l h" fü' k ht k kında bir fı'ki d' · · ve ı m ta ea annı tas ıh etmeg" e nununun pe • mu erem ve pe 
r e mırım. b "d' G 

Karton bu milstehzi cllmleyi aşlar gibi olduğunu hissetti. tanınmış müdürü ı ı. ra ınam 
fırlatbktan sonra odadan çıktı. Tn- Dokto~ Ha rt Gran aam, orta onu karşılmak için döndü. Fakat 
nele binerek şehre indi. Tünelden yaşlı, iri yapıla, kıranta saçh, ta- bir işaretle müdür kendisine mini 
aydınlığa çıktığı vakit bile istihza- mamen matruş bir adamdı. He- oldu. 
dan vazgeçmemİfti. Şimdi kar- yeti umumiyesile alelade bir ada- - Çok rica ederim, size mini 
tısında Amerika darülfünununun ma benziyordu. Fakat çelik ren- olmayım, dedi. Ben de diğerleri 
vAsi ve yemyeşil meydanlığı uza- gindeki, kuvvetli ve nafiz balcışlı gibi tecrübenizi seyretmek iste-
myor ve bunun ortasında da mu- gözleri hiç te alelAde değildi. Ko- miştim.,, 
uzam binaları yilkseliyordu. Kar- nuştuğu zaman, sesinde sükunetle Profesör Gran ıam tekrar ga-
to adımlarını sıkl ştırdı ve da- berader bii} ük bir kudret vardı. zetecilere döndü: 

- Size göstereceğim tecril-
rtllflinunun bötün dünyada meş- GörOnmsmenin Verdiği Kuvvet beyi anlıyacağınız bir surette 
hd o~an fizik şubesini ihtiva Profesör; tasvir edebilmek için evvela esas 
• en inaya doğru ilerledi. - Sizi beklettiğimden dolayı ~kkında bazı şeyler bilmeniz 

içeri gı·rince uzun koridorlar- affinizi rica ederim.,, Dedi. Fakat lazımır. Ben bir cismi görünmez 
dan, içi parıl parıl parlıyan turlü keşfimi heniiz bu safhasında size bir hale koyabilirim ve bu da 
:bıu ali~ ve edevat ile dolu tamamen göstermenin mDtkülitını bqkalarını hayrette bırakır. Fa-

oratuar ar önilnden geçerek tal dir edersiniz. Maamafih mua- kat buntar bir cismin neden gö-
aradığı kapıya vAsıl oldu. Kapıyı vinim ile beraber size mesele rünUr olduğunu düşlinmeyi hiç te 
açh, küçük bir intizar odasına 
afrdi. hakkında hiç olmazsa bir fikir akıllarına getirmezler. Evet, bir 

fçerde kendi yaşında ve pek verebileceğimizi zannediyorum.,, cLim niçin gözümüze görilnllr? 
te fen adamlanna benzemiyen Karton inanamıyordu; MeaelA bir ~vi niçin görllrilz? 
ily kişi aşağı yukan dolaşıyor ve - Yani, gözümüzün önünde Bunun iki ıebebi vardır. Evvell 
clgara içiyorlardı. Kartonu ıörünce herhanrl bir cismi KÖrDnmez bir ziya ıuaının geçmesine m!ni olur. 
memnuniyet sadalarile karşılaıtı- hale mi getirecekiz? Saniyen de ziyayı aksettirir. Ziya 
lu. Bunlardan birisi sordu: Dedi, Ye profesör kendisine da- huzmeleri evin etrafından bize 

- Nasıl Karton, aen de mi nünce ilave etti: Ben ( •..• ) gelir, fakat evin arkasından ıele-
bu masala inanıp koıtun geldin? gazeteainin muharrirlerinden Kar- me:ı, çthıki ev buna mini olmak-
Dedi. tonum.,, tadır. Onun için ev karanlık bir 

Ötekisi de alaya karışb: Profe!Wr Grannam hafifçe saha teşkil eder ye ziyanın kar-
-Eveti Dedi. Kartonun gaze- eğildi ve aükônetle: şısında teressllm eder. Di.ıc.er 

- Evet. Dedi. Size knçnk mik- • 
lc~inirı bu akşamki sütun başlığı- yasta bir tecrübe gösterebilecetiı. taraftan gelen siya da evin aat· 
1>1 görür gibi oluyorum. Dünya- Lütfen buyurur musunuz efen- hına ve bizim gözlerimize abe-
nın en meşhur aliminin akıllara diler?,, der ve bu ıuretle evi ev olarak 
b ıyret veren... Karton, diğer iki mealekdafı görOrilz. 

K.ırtcm bunun ıözilnll kesti ile profesörü 6teki odaya takip ( Arka11 n r ) 

Tüccarlara Ve Satıcılara Rehber 

Mağazalarınızın İşleme· 
• 

Musunuz? • • 
sını istiyor 
Camekanınıza Ehemmiyet Veriniz 

Ticaretin Ruhu: Vitrin 

Vitrin tanzimi san'ati yeni
dir. Yirmi yaşında var yok. Şim· 

di görülüyor ki, vitrin, ticuetin 
en mühim parçasıdır. 

Bugiln bir mağzayı 
tanıtan şey vitrinidir. 
kiraunın yarısını vibini 
ren mağazalar vardır. 

en çok 
Bugftn 

için ve-

Zamanımızın çok ıiddetli re· 
kabet mllcadelesi gflnlerinde her 

tacir camakAnlarına en bftyük 
dikkat ve ehemmiyetini vermiye 

mecburdur. Bunun için maharete, 
fikiri icade, plana ve sabf aan'ati 
bilgisine ihtiyaç vardır. 

ilk Şart PIAn 
• 

Yeni 'Vitrin san'atin ilk şartı, 
bir plina malik olmak, ve o planı 
gayet büyiik bir itina ile tatbik 
etmektir. 

Arkasına birçok elbiseler yiik· 
ıenmiş olan bir insan elbise 
geymiş değildir. İçerisine de çok 

ve muhtelif eşya doldurulmuş 
bir vitrine, tanzim edilıniı bir 
vitrin denemez. 

Otuz, kırk sene evveline ka
dar bir vitrin bir nevi depo, bir 

çeşit raf addolunurdu. O zamana 
kadar vitrine yeni müşteri bulmak 
için, yeni yeni muameleler yap
mak için bir vasıta nazarile 
bakılmaz.Jı. Hatta çok defa vitri

ne bir angarya nazarile bakan
lar da vardı. Zira buralara konu
lan göstermelikler tozdan "le 

güneşten bozulurlardı. 

Ben 12 yaşında bir çocuktum. 
Vazifem çalıştığım mağazanın 
vitrinini tanzim etmekti. Bana bu 

işi, fevkalade iktidarımdan dolayı 
değil, bilakis acemiliğim dola-

yısile mağazada gördUrnlecek 
başka ehemmiyetsiz bir vazife 

bulamadıkları ıçın vermişlerdi. 
Koca mağazada vitrinle kimse 

meşgul olmaz, kimse benim yap
tığımı tenkit etmezdi. Vitrindeki 
eşyaları ancak güneşten &olduk
ları, tozdan göriinmez hale gel
dikleri zaman değiştirirlerdi. Bu 

tarihlerde "işe,, bir talih meıelesi 
nazarile bakılırdı. Muayyen alıcı-

Bizde camektincılığzn he
nüz bir sanat olduiu 
anlaşılmamıştır. Bır ma
ğazanın işleme derecesi, 
camekanının güzelliği ile 
mütenasiptir. Camekan, 
malazanın ruhudur. Ca
mekiıı tanzimi bir sa11at 
olmuştur. (Son Posta)tüc
car kari/erinin aldka ile 
okagacaklarını umduiu 
bu mevzu hakkında ameli 
fikir/erile meşhur ve 
memleketimizde şimdige 
kadar on kitabı tercüme 
edilmiı Gasson'an mü
tale11larını neıredecektir. 
Küçük, biigiik lıer tüccar 
bu ser igi takip etmelidir. 

lar, muayyen dükkanlara gelir, 
muayyen şeyler alırlardı. Sabf 
san'ati çok azdı; reklim hiç 
yoktu, hele vitrin san'atinio ismi 
bile dünyada yoktu. 

işte o zamanlar da vitrinler 
doldurulurdu. Tanzim edilmezdi. 

Vitrin ağzına kadar eıya ile 
doldurulurdu. Zannolunurdu ki, 
nekadar çok eşya konursa okadar 
faydalıdır. 

Camekan, perakende ticretin 
can damarı dır. 

Bir evin yaşamasında veya al
mesinde camaklnın bOy&k tesiri 
vardır. iyi kurulmuş bir camekan 
bir ticarethaneye can verir, hayat 
verir. Her iyi ve eski dilk
kincı bu hakikatleri bilir. Ve 
bildiği için de bu menu hakkın
da intişar eden her yeni eseri 
sevinçle karşılar. 

Camekln tefrişi meselesi çok
tanberi müstakil bir san'at ol· 
muştur. Zevkiselim, resim, renk· 
lerin imtizacı, mftşterinin zev· 
ki , ziyanın tesirleri ve em· 
aali gibi kısmen sanayii nefiseye, 
kısmen bediiyata, ve kısmen pisi· 
kolojiye istinat eden bir san'at 
narin, nazik fakat çok lüzumlu 
bir san'at. 

. Bugün bu camekin dekoras· 
yonu mevzuu üzerinde pek çok 
terakkiler görülmekte olmasına 
rağmen, bizde cameklncılık hAli 
iptidai teklini muhafaza etmek· 
tedir. 
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Haftada İki Defa Spor 

S "f O R 
Perşembe v-;-Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s 
ALATURKA GÜREŞ 
Anıerikada K~ca Yusufun Şöhretini 

Tutan Bir Yunanlı Pehlivan 

Amırikalıları acı kuv t" 1ı ue ıne agran eden Yan l • ~ an ı Jım Lonuos 

Amerika ve Avrupada (Türk 
ıihl kuvvetli) darbımeselini zi. 
~inlere yerleıtiren namağlup peh
lıvanianmızdan Koca Yusuf'uu 
föhretine şimdiye kadar hiçbir 
Pehlivan yetişememişti. Karşısına 
çıkan her rakibi aslan bazulannın 
lnenrenesinde ezdikten sonra 
Yere ıeren Koca Yusufun kuv· 
\retf. destan halinde Amerikanin 
en hUcra köylerine kadar yayıl· 
~lftı. Onun lşöhretidir ki, Ame
:•kaya giden her Tür pehliv~nını 
aydırmıştır. 

h Şiındi o günler biıim için bir 
d~Yal oldu. Seneler var ki 
I> nyaya meydan okuyan bir 
ehUvan çıkaramadık. 

'( Son gUnlerde Amerikada bir 
L \inanlı pehlivan türemiştir. Jim 
,6~ndos ismindeki bu Yunanlının 
~ reij Koca Yusufun namını 
t a\tilf yavaş unutturacak dere-
eye gelmiştir. 
Anıerikada yaptığı her gü

htıte karşısına çıkanları birer 
p atnlede deviren bu Yun anlı 
l tlıtivana buglinlerde rakip bu· 
\'\ltıaınıyordu. Güreşlerin en şedit 
t~ en. tehlikelisi olan Amerikan 
-~ eıınde rakipsiz kalan bu 
l •ının karşısına çıkan pehlivan· 
t~ Yalnız yenilmekle kalmıyorlar, 
1 eşten sonra da bütün ömiir· 
~r' ~ lrıce sakat kahyorlardı. Acı 
lU ~eti ve sürekli nefesi ile bil· 
d tl Amerikayı şaşırtan Jim Lon
d 0• geçen hafta (Nevyork) ta San
~ or ·Szabo ile dehşetli bir güreş 
~:t?ışhr. Amerikalıların Yunanlı 
t k'lıvana çıkardıkları bu son 
b4 

lp te diğer mağlfıplerin aki
b ~tlerine uğramıştır. Jim Londos 
~ Çok kuvvetli hasmını feci bir 

tekilde ezdikt 
bir tek b end sonra, sol elllo 

oyun uruk vurduktan 
sonra sağ elile ba kl d 
k k h 

ca arm an 
apara avaya bir top 1ıibl 

fırlattıktan sonra baş üstnne ye
re çarpmıştır. Zavallı Sandor ya-
rım saat baygın kalmiş ve dar
benin müthiı tesirinden haatane-
ye nakledilmiştir. Maça 12,000 
seyirci gelmiştir. Bu miktar şim· 
diye kadar göreş mi.isbakaların
da görülmemiş bir adettir. 

Yuananlı pehlivanın muvaffakl· 
yeti sütunlar dolusu yazan Ameri
kan gazetelerini okuduktan sonra, 
Kara Ahmetleri, Koca Yusufları, 
Kızılcıklı Mahmutları kazandıran 
alaturka güreşi bir yana atbğı
mıza yanmamak kabil değildir. 

• 
ita/yada 
Fut bul 
Şampiyonası 

Son İtalya futbul şampiyon
luğu müsabakalarının neticeleri 
şunlardır: 

A Sınıfı; Torino'da juventis, 
Napoli'yi 5-3 mağllip etmiştir. 
Roma'da Lazio, Mila no 0-0 be
rabere kalmışlardır. Modena.' da 
Modena ve Propatria 1-1 bera
bere kalmışlardır. Trieste' de 
Triestina, Roma'yı 2-0 mağlup 
etmiştir. Vecelli' de Casale, Pro
vercele'yi 2-0 mağlup etmiştir. 
Florenza'da Florentiua, Brescia'yi 
2-1 mağlup etmiştir. Bari' de 
Bologn, Bari'yi 2- l mağlup 
etmiştir. Milano'da Ambrosiana, 
Torino 1-1 berabere kalmışlardır. 
Alessandria'de Alessandria, Ge-

l ı berabere kalmışlardır. 
evan -

p o 
Gaıtehımfz timden ıonra peroemb • Te ı.:umar-

teıl ııUnlerl olmak \lHre haftada iki • or f 
neşredecektlr. P ••Y 

811 

Perıembe glinkG ıpor aayfaıında dtl 
h 

D~~M 
areketlerlnt, memleket ıpor hl.&1 l 
k 

•••e erlnl 
o uyacalı.ıınız, 

Cumarteal aayfuında · Cuma fil idi ftl 

f 
· n ma~ana 

ta ılllbnı bulucakııııız. 

Asıl Olempiyada 

Müsabakaların Pek Heyecanlı 
Doğru 

Geıec•k~e Los ~0~0~ı Tahmin. Ediliyor 
yapılacak 932 Olimpiyadının şim· 
diye kadar olan diğer olimpiyat· 
lara faik bir hararet ve heyecan 
içinde cereyan edeceği tahmin 
edilmektedir. Son seneler elde 
edilen atletizm dereceleri okadar 
yükselmiştir ki, kısa zamanda 
gösterilen bu terakkiye hayret 
etmemek kabil değildir. Bilhassa 
koşularda bu nokta cidden şa· 
yanı kaylttir. Mllteaddit dUnya 
rekorlarının son bir iki ıeue zar· 
fında ge~irdiği safahat bat dön· 
dtlrllctl bir mahiyet almqbr. 

iki hafta evvel Pariste 3 - 4 
mil dünya rekorunu kıran Fransız 
Ladumek ile bu yarışta dUnya 
rekortmenini ııkııtıran Ftnlan· 
diyalı Purjenin kotuıunu mnteakip 
Fransizlarla Finlandiyalılar ara· 
ıında iddialı bir münakaı• baş· 
lamıştar. 

Finlandlyalı mllnekkitlerln yaz· 
dıiı bazı makaleler Framızlarl 
aıabileştlrmfştir. Onlara göre, 
Purjenin yaptıiJ muvaffklyetll 
koıu Ati için buynk limitler va· 
detmektedlr. iddialarına göre 
Loı Angeloıta 1500 metre dünya 
birinciliği için beılediklerl Dmit .. 
lerl Purjenln son koşutu bir 
kat daha takviye etmiştir. Fran• 
aizların mllteaddit dilnya rokor
laıına •ahlp Ladumeki rakipsiz 
addetmelerlne ra§'men Finlandiya
nm ikinci llmidl Purjenl pek 
gllçUlkle ıeçtiğinl iördilklerl için 
Loı Anceloı olimpiyadı için teh
like hlssetmiye baılamışlardır. 

Fazla olarak Flnlandiyada bir 
de Larva yardır ki ıimdiy• kadar 
iki defa Ladumeld mağl6p etmiş
tir. Bu mllthiş koıucunun ıayesl 
fU liç esaa Ozerino istinat ediyor: 

1 - Larva tekrar Loı Ange
loata 1500 ı kazanmak umin· 
dedir. 

Buna mukadil Franııı noktal 
nazarını ıöyle telhis ediyoruzr 

"Bukadar açıkça meydan okuyan 
Finlandiyalının dllşllnce Ye pro
jelerinden vakti zamanlle haber• 
dar olmak Ladumek lehine kay• 

F ransada Tenis Günden 
Güne Zayıflıyor 

ÖnUmOı:dekl ıeno DaYlı kupUJ 
maçİarında Franıuıların mllfklll me•· 
kide kah1caklano• dair şayialar 
vardır. 

Yeni yetişen fransıı tenis Jll• 
dızlarından Henrl Beruard Amerl• 
kail tenfaçi Tildeıı'in tertip ettftl 
profesyonel turneye dahil olmuştur. 

Bu genç yıld111D Framız tala
. mından kaybolrnall bUyUk bir teeulr 
ile karıılanmıştır. 

Diğer tarafta• Franııı takımıma 
Davis kupalarında belkemiğl olu 
Brotro da gelecek ıoevslm için milli 
takımda kendisi, ıerefle FraDl&JI 
mUdaf aa edemiyeceğindea yerbala 
başka biri tarafından doldurulma11111 
teklif etmiıtir. 

Borotro bu teklifi huıusl itleri· 
nin fazlalığı dolayısile idmanlaruu 
mill1 takıma lAyik bir ıekllde ikmal 
edemiyeceğinden, yaptığını söyl ... 
miştir. 

Resmimiz, gelecek sene Fransayı 
teniste temsil etmesi meşkfik olan 
Borotroyu gösterınektedir. 

dedflecek bir keyfiyettir. ŞOp
heılı Ladumelr blltlha bu nokta
ları nazarı itibara alarak çalqa
caktır.,, 

Yine Finludfyalılum bazı ff
kirleriı 

"Larva rekor p8flnde deiU 
Müstakbel Olimpiyat rakfplertnİ 
denemekle meıgul " bu huıuıta 
arkadatı Purje kendfafne en bil· 
yük yardımı yapmaktadır.,, 

Mukabil Fransız m6taleaıu 
"Hakikaten ıon olimpiyat kah

ramanı rekor kırmafa teeıbbnı 
etmiyor. Belki de mtlmklin olsa 
koşulardan da içtinap edecek. 
Yekine dUıllncesi: Olimpiyat bt
rinclliğini elden kaçırmamak. Buna 
mukabil Ladumek rekor listesini 

tanzimle meııuJ. Maamafih dij'er 
taraftan dünya birincisi olmak 

için de azmetmiştir. Temennimiz 
Ladumekin Nurmiyi taklit etme

sidir. Ve bunda mu•affak olaca
ğına ıüphe yoktur. Yalnız bir 

noktada bUtnn cihan mtitt f!'-t' e us. ır. 

Loı Angelosta olacak 1500 
metre final mDsabakuına 12 ko

oucu iştirak edecektir. Ladumek 
bunların araımda olursa kaun· 

mıya namzet olanlarm arasında 
onun da ismi geçecektir.,, 

Amerikada Loı Anieloı ıeh· 
rinde yapılacak 1932 olimpiyadı
nın başlamasına daha aylar varken 
bllytık milletlerin spor münekkitleri 
araımda şimdiden b6yle mllnaka-

talar başlamlfbr. Şimdiden .r6rO· 
nen vaziyete nazaran bu seferki 
olimpiyat ihtişam ve fevkalldelik 

itibarile şimdiye kadar yapılanlara 
gölgede bırkacaktır. 
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SON POSTA 

( SO:.I PO.:iTA ) da Hanımtegze bütün 
l'ençt..,.ııı llal;> V"! aşk işlerinde • n sam· mi d<!rt 
ortağı dır. Aiieniıe, dosthnnıza söy.iyernediginil\ 
atak dtrtleri:ı:zi H.ımı ı teyzeye yannıı. Hanıın
teyı:e y11 her giinkU ı li lu ıunda veya hususi mek
tupla c:evap v~rir. lfanı il'lteyunin fik"rleri, birçok 
l'eııçlerl bilyü!t m :-:'•illerden kortarmııtır. K AD 1 N 

(SON rO.'>T A ) kadıulara ,.. renç lualan 
a!llkadu e'!eıı me"1rıılıııra her l'•Mıled- fasla 
ehemmiyet veı mektedlr, 

Şlmden ıonu hıııftada bir defa Kadın aay• 
faml= olacak "ltı bı: 1ayfada 9unlar bulunacakbr ı 
Gib:ellık meseleler?, Son madalu, Çocuğumu.m 
terblye51, Evlu.ılzın allzellfği, EY itleri, El lflerl 

Dertlerinizi J ıımtegzege Yazınız veaatre ••• 

GENÇ KIZLARAI - ----p A_L_T_O-_M-=-0-=-D-=-E-=-L-L_ -E_R-=-İ-=-====ı Gol EL L i k H 1 
SORUYORUM ZISSIHHASI 

Sizin İçin İdeal İhtiyarlayıp İhtiya 
Koca Kimdir Ve lamamak Sizin 

Hangisidir? Elinizdedir 
Aile ve aşk telAkkilerimiz glhı· 

den güne değişiyor. Diinkn nes
lin aşk ve aile telakkisi ile, sl-
ne~a ve otomobil devrinde yeti· 
şen bugünkü neslin aşk ve aile 
telakkisi arasında mllthiı bir 
uçuram var ı ~. 

Fakat b· .. _1kU gençlerin afk 
ve aile te~ ileri nedir? Bugtı-
oün gGnç ı için ideal koca 
hangisidir? 

Kar1ierime bir kolaylık olmak 
llzere koca tiplerini 16yle bir 
tasnif edelim: 

1 - Kızlar vardır ki. erkeği 
yalnız eve iyi para getiren bir 
müstahsil diye ararlar. Kazancı 
yeri...,de ola'!, karısının her ihti-
yacına para yetiştiren, evinin ih
tiyaçlarını temind6 kusur göster
miyen erkek ideal kocadır. Am-
ma bu kocanın his taralı eksik
miş, kızın aşk ve his tarahnı tat• 
min etmiycrmuş bu ikinci mesele. 

2 - Kızlar vardır ki, erkeğin 
sadece cinsi cazibesine kapılıp 
sürüklenirler. Onlar için paranın 
mevkiin, şöhretin ehemmiyeti 
yoktur. Erkeğin glizelliği kafidir. 
Fakat bu güzel vficut içinde, sert 
ve haşin bir hayvan yaşıyorm · 
O, bunu göremez. 

Palto mevsimi geldr, ıiıe bir kııç palto nümuned takdim ediyoruz. Bu 
uyğunduJ'. Yakuı kürkHl, beller ince, etekler geniştir. 

3 - Kızlar vardır ki, roman
tiktirler, sevmiş olmak için se
Yerler ve sevilmiş olmak için ev· 
lenirler. Bunlara göre, seven, 
·mevmesini bilen bir erkek dUnya
DJD en ideal kocasıdır. 

4 - Bazı kızlar. sırf yuva 
kurmak, ana olmak, ve ev yap• 
mak ihtiyacile koca ararlar. Bun
lu için, alf, mutavassıt, mutedil 
bir erkek ideal kocadır. 

Siz de hayalinizde kocanızı dU· 
flnmüşslhıUzdfir. Sizin de ıevdi· 

ŞAPKA 

yaraıır. Pratiktir, kolay giyilir. 

ğiniz bir tip vardır. Hangisidir? 
Sizce ideal koca hangisidir? 

Genç karilerimden cevap isti
yorum. Bana stır' a"tle iddeal koca 
hakkındaki fikirlerinizi bildirinJz. 
Bu fikirlerinizi, neşred eceğim. Ar
ıu edenler isimlerini sakhyabilir· 

ler. Arzu edenler resimlerini de 
ganderebilirler. 

Makıadım, bugün del-işen genç 
kızın erkek ve koca hakkındaki 
telekklslnl tesbit etmektedir. 

MODASI 
Kendi Şapka-

nızı, Kendiniz 
Yapınız ... 

Bu senenın son 
modasına uygun 
yeni ıapka yap
mak istemez mi-
siniz ? işte size 
birkaç nümune 
veriyoruz. Bu 
şapkalar hem bu 

sene çok moda· 
dır, hem şıktır, 

hem de yapması 
kolaydır. 

Bu şapkalar da
lıa ziyade çalı

ıan genç kizlara 

Bu şapkaları yapmak ıçın kadife, şapka ipekli kumaşı, sa
ten, yahut krepdöşin kullanılabilir. 

Yalnız saçınızı şapkaya uydurmak, ona göre tuvalet yap· 
mak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde şapl{a smtır. 

Ev Kadını 
Bilmeli? 

Her 
Neler 

Bu Malumab Toplayıp 
Saklayınız 

Çatal ve bıçaklan kat1iyyen 
sıcak suya koymayımz. Bıçakları 
yüzleri aşaği doğru yanyana bir 
kaba koyunuz. Üstnntı örtecek 
kadar sodalı sıcak su koyunuz. 
Sonra çıkarıp kuru bir bezle 
kurulayınız. Bıçağın aapı kemik 
veya fildişi ise, onu da limonla 
temizleyiniz. 

-fr 

Bir çiviyi sert bir tahtaya 
çivilemek istediğiniz zaman, ucuna 
biraz yağ sürüniiL 

-fr 

Ellerinizin meyva lekesi ile 
lckelenmemesinl istiyorsanız, mey
va yemeden evvel elinize limon 
suyu sürünüz. 

* 
Süt pİfİrirken kabın içine 

temiz bir mermer parçası korsa
nız, sütün kabarıp dökülmesine 
mAni olmuş olursunuz, 

* 
Kadife elbiseniz kirlenirse 

fırçalamayınız. Başka bir kadife 
parçasile orasını ovuşturunuz. 

* Aynanızı güneş vuran yere 
koymayınız. Güneş cıva üzerine 
tesir eder ve aynayı bozar. 

• 
Koyu elbiselerden çamur le

kelerini çı l{armak için, lekeyi çiğ 
pataiesle ovunuz. 

modeller, aade, fakat ıon modaya 

Bir iki Vecize 
Her annenin iki dllşünceıl var

dır: Oğlu mutlaka bir kula ev
lenecektir; fakat kızına bir koca 
bulmak mDmkün olmıyacakbr. 

* Monoloğ, karı ile koca arasında 
bir Diyaloğdan bqka birşey değildir. 

* Erkek kadına derdini anlatamazsa 
kabahat yine kadındadır, çünkü kadın 
erkeğe söz söylemek fırsabnı vermez. 

* Kadından nefret ettiğini s6yliyen 
erkek, sevilmesini bekliyen erkektir. 

BugDnkil kadınlar, vtlcutla 
Ye sıhhatlerine itina etmes· 
atalarımıza nisbetle daha iyi b 
dikleri için, daha sıhhatli 
daha gll.zeldirler. 

Fakat bUtün bu ltinal 
rağmen birgün gelir çehremiı 
buruşuklar kendilkrini g6tterınl 
başlar. Yahut göğsilmfidln 
bğı görtilür. Etlerimiz lipal~ 

Bazı kadınlar bu kabil ibv 
yarlık alimetlerin izale İ~ 
operaUSrlere giderler. Ameli~ 
yaptırırlar. Birçok kfiJfetlere k~ 
lanırlar. Cerrahinin bu saha• 
hayli muvaffak olduğunu da 1" 
bul etmek l\ızımdır. İyi Ye mO~ 
hassıs bir operatör, cildin deıı 
•İDİ çıkarır, göğsün sarkmtı~ 
izale ederek kadını. gençleştitf' 
bilir. Fakat evvel! Istanbulda ~ 
Türkiyede bu ameliyatları mu~" 
fakıyetle yapan kimseleri bulın 
güçtür. Saniyen her vakit b' 
tedbirlere müracaat olunamaz. 

Kadın kendi kendinin dokto,
olmalıdır. İhtiyarlayıp ihtiyari' 
mamak sizin elinizdedir. 

Yüziinüzde buruşuklar 
miye başlar başlamaz ilk 
cağ•nız şey masajdır. 

Henüz çehrelerinde buruş 
olmıyan kadınlara nasihatim 
dur: Her gece yatmadan evvel 
zUnüzü ve boynunuzu yıkayı 
Ayrıca sabah akşam hafif had 
yağile yüzünliztt ve boynun ., 
temizleyiniz. Bu yağı kullandı 
nız zamanlar yüzünüzü ıu ve 
bunla yıkamayınız. 

Her şeyden evvel gi1zün: 
ve dudaklarınıza kırmız s 
meyiniz. 

Genç kalmak için serbest 
dik durunuz. Şen ve neşeli 
nuz. Giyinişinizde, konuşutunuS 
yaşayışınızda genç olunuz. KJlt' 
yen tuvaletinizi ihmal etmeyi 
Zamanınızın kadını olunuz 
zaman ile beraber yilrilyllnUz. 

ÇOCUGUNUZU UNUTMAYINll 
Çocuğunuzun 

elbisesiz ve tah
silsiz kalmaması· 
na dikkat edersi
niz. F akt sıhha
tini ihmal eder• 
siniz. 

Banyo çocuğun 
gıda kadar muh
taç olduğu bir 
ıeydir. Çocuğu· 
na muntazam 
banyo yapan kaç 
anne vardır? 

Bu, bir iti
yat meselesidir. 
Çocukta temiz
li~i itiyat hali
ne getirmek la-
zımdır. Çocuk 
her glln yıkan-
mıya alışmalı, 

yı kanmadığı 
gün ı\hatsızlık 
hissetmelidir. 
Banyonuz yok

sa, çocuğa so· 
ğuk su ile 
masaj yapama2 
mısınız ? Her 
sabah yatıtı,1 ... n 

...... 

kalkarken çocuğ ıauza ispirtolu su ile ma~aJ ya plluı. 



Halit Ziga 

Begin 
Eserleri 

Halit Ziya Beyin romanların· 
dan bahsediliyordu. Romancı 

Reşat Nuri Bey dedi k: . 
- Ne nefis eserlerdir. Üsta-

dın eserleri Fransızcaya, İngiliz· 
ceye, Almancaya tercüme olun· 
saydı kimbilir ne büyük bir 
muvaffakiyet kazanırdı r 

Darülfünun Türk edebiyatı 
tarihi mtide rrisi Köprülü zade 
Fuat Bey dedi ki; 

- Bence, Halit Ziya. Beyin 
eserleri ecnebi lisanlarından 
evvel Türkçeye tercüme olun
malıdır J 

Fena iş 
Faik Beyi ahlaksız bir adam 

her yerde metetmiye başlamıştı. 
Bunu Faik Beye haber 

verdiler. 
Kaşlannı çalb: 
- Eyvah, dedi, gaHba far

kında olmadan fena bir iş işle
dim. 

Soıı Arzu 
Ahlaksız bir adam can çeld

şiyordu. Son arzu olarak elbise· 
)erini değiştirmek istem!şti. 

Başucunda duranlardan biri : 
- Vazgeç, dedi. 

- Niçb yahu? Ölüyorum arhk.. 
Benim son arzum bu. 

- Nafile yorulacaksın. 
- Neden? 

• - Kıyafetini ne kadar değiş
tırsen ahretle seni tanırlar. Ce
henneme gitmekten kurtulamazsın. 

Teshis 
' 

Şairlerimizden birinin midesi 
bulanıyordu. 

Arkadaşlarından biri sordu: 

- Ne yedin? 
- Mide bulandırıcı b!rşey 

yemedim. 

- Y o... Mutlaka yemişsindir. 
Belki d'e son şfaler~ndcn birini 
yuttun. 

) iKi MUHARRiR ARASINDA f 

Hakkı Tarık B. - Beniın bu· 
günkü makalemi okudun mu? 

P. S. B. - Elbette, hem de 
iki defa okdum. 

Hakkı Tarık B. - Bu!la çok 
memnun oldum. Teşekkür ederim. 

P. S. B. - Teşekküre değer 
birşey yok. Mana çıkarmak iç.in 
bir kere daha okuyacağını! 

r' SON POSTA 
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iddia Eden 
Adam 

- Beyefendi .. . Yangın var ... Yanıyoruz ... Koşun... _ 
- Hanım Leni ev işlerine kmşhrmaz, git ona lıaber ver! 

Piyano 
Dersi 

Sultan Az.iz devrinde, Padi
şahın Harem dairesinde, kaJı ı

lara piyrno öğrctm~si iç~;:ı Av
rupadaıı meşhur bir piyanist 
celp ettiler. 

Muai'ım, ilk ders vereceği 
gün, Hai·em daires;nc girer, kar· 
şısına bir Haremağası çıkar, 
tercüman vasıtasi!e konuşurlar. 

Harema<Yası der ki; ,,., 
- Buyurun, derse bz.şhya1ım. 

Pekal~, başhyalım. 
H"ydi. 
Hnydi. 

Peki ne duruyorsunuz ? 
MuaHim şaşırır ; 

- Ders alacak Hanımlar 
nerede? 

Haremağası gözlerini açar : 

- Hanıml2r mı? Yo... Ha
mmlar erkeğe ç:kmazlar. 

Muallim sorar : 

- E pe\:i ... Ben onlara nasıl 
piyano öğreteceğim? 

Sen ne yapılacaksa bana 
öğret, ben de onlara anlatayım 1 

Nazırm Cevabı 

Sultan Hamit zamanında bir 
adam sebepsiz yere yakalanmış, 

hap&olunmuştu. Nihayet oau 
Zapti) e nazırının karşısına çıkar

dılar. 

Mevkuf sordu ; 
- Efendi:n, benim kabahatim 

nedir? 
Nnzır soğuk kanlılıkla cevap ,. 

ver, ı ; 
- Amma da ınerakitsın ha 1 

Boya 
Bir gün, İzmir meb 'usu Os

rnan zade Hamdi Beye güzt::I, 
fakat fazla boy;:Jı bir kadın gös-
terdiler: 

- Nasıl buluyorsun ? diye 

so1·dular. 
Hamdi Bey şu cevabı verdi: 
- Resimden anlamam. 

Tarihi Fıkra a.r 

Sahnede l<adın1ar 

V :'il tile Londnıda kadınların 
sahneye çıkmnları yasakmış. Bu 
rolleri kadırı kıyafetine giren 
erke .ler yaparlarımş. 

Bi · glın k c~dn oturan Kı
ra! !:(inci Şarl, tar:hi bir piyes 
seyretmek için sabırsızlanıyormuş. 

Sor. r: 
- Oyun n!çin hala başlamadı? 
- Efe•ıdiın, <lcrier, Kıralıç.:ı 

sakahnı tr;.1ş e~iyor. 

Bir gün, On Dördüncü Lui, 
nedimli!:.-in·len bir~ne sormuş; 

__ Ka.ç yaşmdası.ıız '? 
Da!kavuk cevap vermiş; 
__ }Caç yaşında olmamı emir 

buy:..ı ursanız 1 

Büy:.lk Frederik t~hta çıkt;ktan 
sonra, annesi, on:ı hitabederke.ı; 

_ Ha5metm.:ıa;:ı ! diyordu. 
Fredcrik, bir gfüı, annesine 

rica etti ; 
_ Bana bundan sonra ••Oğ· 

lum,, d:ye hitap eciiniz ; çüııki 
oğlunuz: olmak, beni.n için, hü
kibıdar olmaktan daha kıymetli 

birşeydir. 

Anahk Aşkı 

Va'dile, bir Ve;1edi'di lrn<lı-
nm 0 tiu öhnü~tü. Mn.tcınzede mme, 
teseHi kabul etmez bir keder 

hissediyordu. 
Bir rahip, kadana dedi ki: 
_ Bu kadar keder etmeyiniz. 

Hatırlamıyor mısınız? Cenabıhak, 
Haueti İbr:ıhime çocuğun· kcs
mesım emret:nişti. O da, bu 

. emre gık demeden itaat etti. 
J Bctb::ıht anne şu cevabı, verdi : 

l
' -Allah, hiçbir anneye böyle 

bir fedakarlık teklif etmez. 

-..a;: ,_....,,.,,,.. ~..--------...J 

Yeni 
Evliler 

l 

Tahsin Bey yeni evlenmişti ve 
genç karısiie şimcndtiferde seya· 
hat ediyordu. Kadın köşede ve 
Tahsin Bey de yanında oturnyor
du. Tren biraz ilerledikten soma, 
erkel{, kadma sordu: 

- Rahatsız mıs·mz? 
- Teşekkür ederim, evet. 
- Pencereden r"zgar g-elmi· 

yorya? 
- Teşekkür ederim, hayır. 
- Başınızı iyice dayayabili-

yor mıs·nız? 
- Teşekkür ederim, evet. 
- Bu vaziyette sıkılmazsınız, 

değil mi? 
- Tesekkür 
- Pekala ... 

ederim, lıayır. 

Öyleyse yerinizi 
ban3 veriniz! 

Bir Siir . 
Şair Halit Fahri bir mecliste 

iftiharla dedi ki: 
- Üç bin dört yüz mısra]• 

bir şiir yazdım. 

Nazım Hikmet ahldi: 
- Bu şiiri okumak ıçın üç 

bin dört yüz kişi !az m ! 

Ec:ı q bileı· Kim ? 
Bil ~ diste Yusuf Akçora 

Bey ilmi sözler söylüyordu. Fakat 
ağzından birçok Fransızca ve 
ecnebi ke;imelcr çıkıyordu. 

Hazırun-:lan biri sordu: 

- O b•.ı, e'"f;'niz ecnebiler 
kim!er? Be'l tan r. ıyorum. 

- Efon im, bHzı ilmi t:lbir!er r 

P3ra, [ç\i., Söhret 
' Mechur bir adama sc··d.ular: 

- Di.iny .:ı<la en çok neleri 
seve:<>in ? 

Şu cevabı "·cr 1i: 
- Evvela para, sonra içki, 

ni'· av et şöhret. 

Herkes hayr~t etti: 
- Nasıl olur? dediler, şöhret 

sonra mı geliyor ? 
- Tabii... Param Glursa içki 

a!ırım, içki içince kafam yerine 
gelir, iyi çalışır ve şöhret kaza
nmm l 

İslam dininin ilk yayıldığı sı· 
ralarda "Allahn olduğunu iddia 
eden bir adam yakalandı. 

Bu adama dediler ki: 
- Daha geçen ıene "Pey

J·~~er,, oldujıınu iddia eden 
birim yakaladık ve öldürdük. 
ana da hu cezanın verilmesin
den korkmıyor mısın? 

-Onu öldürdtığlinUze iyi etmiş
alniz. Çnnkn ben dünyaya böyle 

\ bir peygamber glSndermedim! 

"Kitap Olsaydım!..,, 
Müderrislerden biri, evinde, 

bfttün vaktini kitap okumakla 
geçiriyor ve genç karisile pek az 
meşgul oluyordu. Bu ihmalden 
mfiteesir olan kadın, bir gün, 
kocasına dedi kh 

- Ah, ben kitap olsayd·m da 
biraz da benimle meşgul olsaydın!. 

Genç zevcesini hcıkiki bir mu
habetle seven milderris, şu nük
teyi savurmaktan ktndini ala
madı: 

- Evet, bir salname olsaydın 
da, her sene bir ikis"ni alsaydım~ 

l<ara Haber 
Katı yürekli bir adamı gece 

yarısı uyandırdılar: 

- Kara haber var, dediler, 
baban öldü. 

- Ah, yarın sahalı uyanınca 
kinıbilir ne keder edeceğimi 
diye başım yastığa koydu ve 
tekrar uyudu. 

Fena Koku 
Sokaklarda levanta satan gezi~ 

cf esnafından biri lokantalardan 
birine girdi, kalabalık masalar· 
dan biTine yaklaştı: 

- Güzel kokularımız var 
efendim, dedi. 

Masada oturatı kaclmlardan bi
ri eline bir levanta şişesi aldı, 

burnuna yaklaştırırken bağırdı: 
- Aman bu şişeden ne fen:ı 

koku geliyor? 
Levantacl: 
- Hanım, dedi, o koku şışe

den değil, benden geliyor! 

{ __ ıK_I _ış_sız_AR_As_ıN_D_A __. 

- Bu iktısadi buhranda yapı· 
lacak en akıllıca iş nedir? 

- Sağ lcalma'<". 

Üzüm 
Bir gün Ahmet Rasim Beye 

nzü· ... ~ ikr"'m ettiler. 
Dedi ki: 
·- Teşek'{ür ederim, ben ra

kımı hap halinde alamam. 



SON POSTA 

Evlenirkeız Haltıga Kurban Gidenler 

Genç, iki Kardeşin Küçü
Fakat Kazaen ğünü Sevmiş 

Büyüğü İle Evlenmiş! 

- HAkim Efendi, diyordu, 
ıeYdiiim kızın ablasile karşılaş
bğım zaman donakalmış, ne ya-

pacağımı şaşırmış, olduğum yer• 
de hissiz yığıiıvermişim.,. 

Karısından ayrılmak üzere 
mahkameye müracaat eden Ar-

terburn mahkemeye talakın se· 
b~bini anlatıyordu. Hakim, şim-

diye kader ayrılmak için ortaya 
ıürlllen doğru veya gülünç bir

çok sebepler ve mazeretl~r din· 

!emişti. Fakat böyle şey işitme
miıti. 

Genç delikanlıyı bu yanht 
aıka kurban eden hadise Ame
rikada olmuştu. 

Arterburn mensup olduğu 
fabrika namına şubeler açmak 

Oıere ıehirleri dolaşıyordu. Neb· 
raska şehrinde çarşıyı dolaşır 

dolaşma:ı burada bir iş yapıla· 
mıyacağına hükmetmişti. Bu su

retle akşama kadar yapacak bir 
it kalmatllıştı. Vakit geçirmek 

için öğleden sonra spor maçları
nı ıeyretmek üzere stadyoına 

gitti, fakat oyunu seyre vakit 
bulamadı, yanına öyle güzel, 

6yle zarif bir kız düşmiiştil ki, 

genç Amerikalı gözünü kızdan 
kaldıramamış, ona adeta aşık 

olmuştu. Bereket versin arkadaş
ları kızları tanıyordu. Onu genç 
kıza takdim ettiler. Oyundan 

sonra onları evlerine kaclar gö
türdü ve ayrıldılar. Bunlar iki 
kızkardeştl. Arterburn gencini 
sevmi~ti. 

Şehirden ayrıldıktan sonra kı
zın hayali gözünden gitmedi. 

Nereye gitse onu arıyordu. Ni
hayet bir mektupla bu hissini 

bildirmiye karar verdi. Oturup 
güzel bir mektup yazdı ve mek-

tubu Miss Hilda Jensen namına 
gönderdi. Aklında kızın ismi 
bByle kalmışb. 

Az zaman sonra cevap aldı. 
Demek ki o da kız üzerinde fena 

tesir yapmamıştı. Yalnız Hilda 

mektubunda kardeşi Nellie'den de 
selim yazmayı unutmamıştı. 

Hilda ile Arterburn haftalarca 
muhabere ettiler. Nihayet genci, 
aile ile temasa gelip tanışmak 

Uzere ~ehre davet ettiler. Fakat 
genç, kumpanyasından aldığı 

emir mucibince diğer şehirlere 

gitmiye mecbur oldu, bu davete 
icabet edemedi. Fakat hiç 
olmazsa fotoğraf teatisine karar 

verdiler. Genç gllzel bir resmini 
gönclerı.li. Kız da, hemşiresHe 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir 

Yıl Başı 
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Kesi{le Olarak 

Piyangosu 
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1, 000 ,000 
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birlikte çıkarttığı bir fotoğrafisini 
gönderdi. Arterburn fotoiraftaki 
resmilc hayalindeki resim arasın

da o kadar büyilk bir mutabakat 
buldu ki, hayret etti. 

Uzatmtyalıın efendim, nihayet 
genç Amerikalı m~ktupJa kızı 
ailesinden istedi. Aile muvafakat 
etti. Niklh günll tayin edildi. 
Genç evlerinden mllsaade aldı. 
Düğünden bir hafta evvel 
Nebraskaya geldi. Otele iner in
mez telefonla sevgilisini aradı ve 
derhal giyinip evlerine gitti. 

Arterburu evvelce kendilerini 
bıraktığı kapı önünde otomobil
den iner inmez kapı açıldı. Ha
fifçe kızarmış, mütebessim bir 
kız göründü. Sevinç içinde, 

- Jimy diye bağırdı ve kolla
rını açtı. 

Genç şaşırır gibi oldu. Fakat 
kız elini ve yanağını uzatmıştı. 

Elini sıkh ve istemiyerek uıatılan 
yanağa bir . öpücük kondurdu. 

Bu öpücüğü kızın annesi babası 
da tasvip edince biraz rahat duy
du. Fakat dayanamadı, sordu. 

- Hemşireniz nerede? 

- Ha, Nelli birkaç glln için 
köye gitti. Fakat herhalde dü
ğünde burada bulunacak, cevabı
nı verdiler. 

- Nelli mi dediniz? 
- Evet Nelli. 
Genç o vakit aldandığını an

\adı ve kapı dibindeki koltuğa 
yıkıldı. 

Şimdi hatasını anlamışb. De
mek ki mektubunda yanlış isim 
kullanmış, kiiçilk kardeşi sevdiği 
halde, büyüğüne illm aşk etmitti. 
Fakat şimdi ne yapabilirdi. 
Cihaz hazırlanmış, düğün terti
b :ıtı alınmış, davetliler çağırıl

mıştı. Genç hakime izahatını 
şu cümlelerle bitirdi: 

- Onun f çin HAkim efendi, 
o daldkada kızı reddedemezdim. 
Kaderime razı oldum, evlendik. 
F a.klt mes'ut olamadık. 

Hakim bu izahatı dinledikten 
sonra kararını verdi ve ayrıldılar. 

il i AYE 
- --=----

Sütunda .. Hergün J 
Muharriri: Servu Bedi 

Bu 

İKTISAD" BUHRAN VE 
,,,. ADII ı~ A İ 1LERI 

fktıaadi k uhran her şeye tesir 
ediyor: Kadın is1.: ;ırpinleri 'le bile. 
Satış aıalmış. Km1duracılcırci a su
rat bir karış. Buna tağmen ka
dınların ayaklarında papu"lar 
yepyeni. Ruganlerin, podusUet-
lerin, gilbelerin yüzleri, on se
kiz Y•tında bir genç kız derisi 
gibi kırışıkstz, buruşuksuz, yep-
yeni, taptaze. Nasıl oluyor? Ha
nımlar ıokağa daha se>yrek mi 
çıkıyorlar? İki adım yerine bir 
adım atarak mı yürüyorlar? U
çuyorlar mı? Fakat biz bu me
seleyi halltmek istemiyoruz. Mu
hakkak olan birşcy var ki satış 
az. Kunduracılarda surat bir 
karış. 

Leon Efendinin Beyoğlunda, 
cadde Ustünde bir dükkAnı vm·dı. 
Fakat işler yilrümüyor vesselam. 
Düşündil, taşındı, nihayet eli 
yüzü düzgün, sevimli, kurnaz ve 
çenebaı bir kız buldu, mağazasına 
sab; memuru olarak aldı. İlk 
glinn kıza dedi ki : 

- Melahat Hanım, işler kesat, 
piyasa durgun, satış az, vergi 
çok, itlerin yürümesini istersen 
beni dinle: içeriye bir müşteri 
girdi mi, halinden kılığından, 
kıyafetinden nasil bir mal iste
diğini kestireceksin, hemen ku-
tuları indireceksin, birer birer 
her çe~itten iskarpinleri göstere
ceksin, bıkrnıyacaksın, malları 
methedeceksin, derilerin, köse
lelerin iyiliğini anlatacaksın, müş
teriyi kaçırmıyacaksın. 

Dnkkanda Melahatten başka 
kimse yoktu. Kapının önünde 
zarif bir kadın göründü. T ered
dütle içeriye bakıyordu. Gazete 
okuyan Melahat yerinden fırladı, 
kadına doğru koştu, güler yiizle: 

- Buyurun efendim, buyurun .• 
Adeta kadım kolundan içeri 

çekmek istiyordu. F'ai:at. bereket 
versin, buna hacet kalmadı. IVle
lahııtin gözlerindeki ve dilindeki 
cazibe Hanımı içeri çekti. 

Melihat, hemen iskemlelerden 
birini kadının altına iterek: 

- Oturunuz efendim, dedi, 
bu}'urun, iskarpin değil mi? 
Tabii.. Rugan mi olacak? Yeni 
çe~it!erimiz var, okadar beğene

ceksiniz ki... Ben hepsini çıkara
yım da... Bir kerre görUnUz, baı
ka bir,er d~mem, ister beğenin, 

SELiniK 

ister beğenmeyin, bayılacaksınız 
amma .. fşte ... 

- Faka t. .. 
- Ne zararı var efendim ? 

Si ı sağ olun, beğcmezseniz 
beğenmeyin ... 

- Peki amma bu ... 
- Rugan olmasın değil mi? 

Hay hay.. Ben tahmin etml tim 
zaten, fakat bir kerre göstermek 
için.. Bir saniye.. İşte.. Aman 
bu sizin şarabi eteğinizle ne 
gider ! Enfes.. Hem ne sağlam
dır, biliyor musunuz? Lfıtfen ~ıı 
köseleye balan.. Parmağınızı bir 
dokunun, lütfen, bir dokunun .. 
Çakıl taşları üstünde iki sene, 
hergiln dolaşsamz bu kösele 
yıpranmaz. 

- T eşekkUr ederim, fakat ... 
- Rengini mi beğenmediniz ? 
- Rengini değil... 
- Anladım, anladım, ah be-

nim bu kafam, nihayet anladım 
tabii, ökçe bir az yüksek olacak 
degil mi ? Ôyleya... Ayağınızda
kiierin de ökçesi yüksek... Hak· 
kınız var... Bir saniye... lıte ... 
Lfıtfen uzatınız ayağınızı ... 

- Fakat ..• 
- Uzatın, uzatın, ben zah-

metten kaçmam, ayağmızı çek· 
meyin, lutfen, ha şöyle, aman ne 
minimini, nc:ı kıvrak, ne biçimli, 

ne güzel ayak •.. Giyiniz... Merıi ... 
Allahım... Bu ayağa bu iıkar
pinden başka hiçbir şey yaraş
maz. Vallahi Hanımefendi, bu 
iskarpinden başka ne giyeraenll 
nalından, kaloş kunduradan farkı 
olmaz. Sarayım değil mi? Fiatte 
uyuşuruz, emin olun ki kavga 
etmeyiz, haydi ıu öteki aya.ğı 
da ... 

- Efendim ... 
- Neden çıkarıyorsunUI ? 

Öteki... Fakat neden ayağa 
kalktınız? 

Müşteri kendi iskarpinini giy
miş, ayağa kalkmış ve derin bir 
nefes almıştı. Kızın çıkardığı 
yirmJ otuz iskarpin kutusu ara-
sında şaşalıyan müşteri, derin 
bir nefes boşalttıktan ıonra 

dedi ki: 
- Ben buraya iskarpin değil, 

iskarpin bağı almıya geldim! Bir 
kere ne iltediğimi ıormak 
yok mu? 
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Dünyada Olup Bitenlere Bir Bakış 

BABIL KULESi 
Habilde vaktile muazzam bir kule yapmıılar. O vakte ~ör ... hakikaten ak~llara 

hayret verecek derecede bqylik olan bu bmanıa nuirini şimdiye kadar pek az 
mimarlar yapabilmitlerdir. Fakat Amerika mimarlan Babil kule.ini •eıide bıracak 
yeni mucizeler yapmakta Adeta blriblrile rekabet ediyorlar. Yukandaki glrdll
iünllz bina, Bahil kulHlai takllden yapılmlf muazzam bir bam binuıdtr.Dııandan 
bakıl111ca bllyDk bir daj manzara11 arzecler.Katlar AnfetNrlar ıeklkıde tanzim 
edllmiıtir.lçinde bilulea fula etla vardır.Ve her oda tuaamea a,dıalık
br. Bu bina aarımıs mimarının mucizelerinden t,irl adde~mektedh. 

EN BOYOK ZEPPELIN 
Almaayadu t:•ra laıiltere Ye Amerika da ZeppeHn yapmıya 

özeacller. Fakat giltere yapbia tecrObelerde muvaffak olamadı, 
bu ift• vuıe~tl. Amerika aihayet, bugiln dllnyayı doJaş;uı Alman 
Zep~iadH daha blyllk bir ukerl Zeppelln yapmaya ınuvaffal 
olda. H... itte oldutu rlbl hu itte de Amerika birinclliii kazanmak 
ld .... cladar. Zeppelia timdi Amerika Gzerinde tecrübe uçuıları 
yapmaktadır. Yukwald ruimlerimbden biri Zeppelinin uçuıunu, 
cUjwC ı-e.ırtit'ı ım,••' ......,mtlate.ID. ' 

... 

1 
'/ 

llpaaJadrı •ravcil•rl datıtmak için ıaz kul:lı:ııı orlar. Grevciler, ır•- l 
hlet1aa ka ıuntla daraaadaj'ıa oluyorlar. 

t' 
\ 
! 

\. 

~ • 
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Bu 1ördop~u:1 r emim, bir 
vapur direği cieğil, Berlindekl 
Teisiz te!efon mer~zinln diregi
dir. Dllnyaoın en l>Uyök Telsiz 
telefon mukeai Berlinde yapıl
mıştır. Bu rfi ı- •• birkaç yllı 
metro uzunluği.ıu -adır . Tepe
sine çıkmak için etrafında mer
diven vardır. 

Elle İşitenler 
Dilıizlere parmakları ile oku

yup yazmayı &iretmek İçin yeal 
bir ma1'ine icat ettiler. Bu maki
ne bir telefon ahizesine benzer 
lılemeıi de bir tel~fon gibidir. 
Yalnız bir telefon abizeıioi kula
ğımıza koyup sesi iıitiyoruz.Halbu
ki bu ileti vllcudunıuzun her han
f(İ bir tarafına,mcs,. li elini c par
ma~ların;ua k\. yıı.t aks,. .,j i ,i l t'b ı li

yuf\•Z. Bu makine ıııtJ""" ;J c .. a&ır
ları n iıitn•~si mhıııİ<un olnı al\ t tt \8 

Lerfeyi kolayca üğreıımektedirlcr. 

Londrada Komünist Nümayişleri 
insanın aklıııa . herteY g~leb~di. F abt lnıllb lirumın dllpceğl, 

lngilterede kom&nııt nGmayıılerı yapılacatı dllflhılllemeıdf. 
Fakat hldiaat bize birçok sıaribeler ıc&ıterdiği tibl, baau da 

ıcösterdl. On bet gündeberi İntilterenla muhtelif ıehirlerlnde lpizler 
ve amele tarahndan komilniat nDmayı!:!ı. yapalmaktachr. Bu ykden 
sokaklarda pollalerle amele arumda mllaademeler olmaktadır. 
Yukarıdaki reaimler ba kav.alardan .. ikiainl •&•termektedir. 

Amerikada, NeYyork •• Şlkaıo ıehlrlerinde ıarip hırsız çeteleri 
vardll'. Bunlar iasan ıoyar, ey ıoyar, ticarethane ıoyarlar. Fakat 
ne tevkif edilirler, ne de mahkemeye g6nderilirler. Bu ihmal 
nihayet cana tak declL Ve bu Ud ıehirde lıınızlara karıı kunetli 
bir mllcadele açıldı. Şehir içinde dolatan mn.elllb polis otomobilleri 
dolaımıya baıladı. Bu resimde bu mtııellllı otomobilleri sfSrllyoraunuz. 

1 • 

l.starıbula aat na.ıl ıctınrler bmr61olJ .. Brıyola ıttr.n.ler.:. ko7arlar, 
ha) ' a l.ıra yükl•rler, bu sütlui siitçüler biribirltriie kuıthrıp, l~;oe 
Li1 az c!a su ilAve edip e.-ini::e getirirler. lstaa;Lul ıbl o:cdect bh· 
~e bir ic.;in si~ i " - '- ıı ıuretle getirilip dağ t . imo.ı . ıı Dckadat a1;p 
!J;?ytty ol<lu:;: . 11~ İÇ İ\ 'Jlikariki rttn.I~ bo"' Uıl.' eu ruha 
Lonor:.ı11a, b Uyu;,;. " ••••t"!"r iı,;nde trenle 11ı~·i ue.,ıl ~etirdlklerirıl 
gti•t .. r !!lektecfo. Ht:rlı(lın Lorıdraya ci"ar \ lft!ik!<.:-..:e11 bti) le bDyO~ 
cıahzenler içi:ıde yüz biulc::.:ı;o okka alU gc ıınLr. 
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GudlJI tuımıyaa yoktW', kim• 
~Dıı·.a1ıerı Hlndi•tanı lnrlliz 
•aJfn4ea kurtarmayı gaye 
....... -.lftlr, der. Fakat Gandi 

E
..tne ttrmak için •ilih kul-
•az, .ıll.h kuJlaodırmaz. Va
ciaılarına 1adeceı 

- lnrillderle aht veriş etme
Jlab, mGnaaebete girişmeyiniz. 

llaıtllzler• istediğimizi yaptırt
aak için bu kafidir, der. Fil· 
•aklka bu program koca fngil
.. ,.yl tethlfe, Gandf ile müza
kereye rlrlımiye kifayet etmiş
tir. Ve Gandi bugün Londrada 
Lı•lliderle konuşmaktadır. Fa
kat Gandl kimdir ve ne yap-
•ııtir, bunu anlamak f&teneniz 
İlendi atımdan naklettiğimiz 
ıu Hhrları okuyunuz: 

Gandl ailesi Benia kabilesine 
penıuptur. Üç nesil müddet zar
fında ticaretle vakit geçirmiş, 
aonra politika hayatına atılmış. 
ktıçtık yerli bükümetlerin nazır
hldaruada bulunmuştur. Dedem 
Ot~ Gandi iki defa evlenmiş. 
Binnci karısından dört, ikinci 
karısından da iki çocuğu olmuş-
tur. Fakat ben küçüklüğümde 
hu alb kardeşin iki anneden 
dünyaya geldiğini hiç sezmedim. 
Bu alb kardeşin beşincisi Kaba 
Gandi, altıncısı da Aulsidas 
Gandhi adını taşıyorlardı. Her 
ikisi de yekdiğerini müteakıben 
Torbander hükumetinde nazırlık 
etmişlerdir. 

Kaba Gandi babamdı. Ka-
nsı öldüğü iç in dört defa evlen
mişti. Birinci ve ikinci izdivacın
dan iki kız çocuğu oldu. Sonun
cu ıevcesi ise dünyaya bir kız, 
Oç erkek evlat getirdi. Ben bu 
erkek çocukların sonuncusuyum. 

Babam cismani zevklere düş
knn bir adam olmalı ki, kırk 
yaşında iken üçüncü karısı ölünce 
tekrar evlendi. Fakat çok dürüst 
bir adamdı. Hükumete karşi aa
dakatile de ıparuftu. 

Bir gün siyasi bir memur 
ltabamın tibi olduğu prensten 
latihfafkarane bir lisanla bahıet
mit babam derhal mukabelede 
bul~nmuı, ıiyasi memur kızm!f, 
tarziye istemif, babam vermemış, 
bapıedilmif, fakat ıi~aai memur 
babamm sarsılmaz bar karar sa· 
bibi olduğunu aolayı.nca ıerbeat 
lnralulmasıoı emretmıt-

Babam hiçbir zaman ~llyük bir 
ıervet toplamak bevesıne kapıl-
madı. Binaenaleyh öldilğü zaman 
bize pek az ,ey btrakb. . . 

Ameli hayat haricinde hıçbı.r 
tahsili yoktu, tarih bil?,Jezdı. 
Fakat hayattan aldığı tecru~eler 
ıayesinde yUzlerce adamı. ı?~re 
etti, en müşkül veziyetlerın ıçın- J 
den çıktı. Dini tahsili de çok 
değildi. Fak at mabetlere de~~ın: ! 
dan ve Hint dinine ait vaızıerı 
dinlemekten birikmiş ınalfı~nalı 
vardı. Hayatının son günlcrın~e 
G.,itayı okuınıya başlamıştı. /.ıle 

Şark.ın Yeni 

dostu bir Brahmamn tavsiyesi 
nzerine bu mukaddes kitabın 
surelerini hergün dua zamanla
rında yüksek sesle tekrar edi
yordu. 

* Annem hafızamda mukaddes 
bir kadın hatırası bıraktı. Çok 
dindardı. Duasını yapmadan ye
meğe oturmaz ve mabede git
meden gün geçirmezdi. 

Hafızamın uzanabildiği kadar 
uzak zamanlarda annemin mutat 
oruçlardan hiçbirini ihmal etti
ğini hatırlamıyorum: En müşkül 
nezirleri seçer ve bunları sarsıl
maksızın tutardı. 

Annemin kuvvetli bir aklı 

selimi vardı. Siyasi meseleleri 
bilirdi ve saray kadınları onun 
zekasını daima takdir ederlerdi. 

Ben 1869 senesi teşrinievve
linin ikinici günü (Porbandar} da 
doğdum. Çocukluğumu orada 
geçirdim. Ve mektebe ilk defa 
orada gittim: Kerrat cetvelini 
öğremekliğim müşkülatsız olmadı. 
Ozamanlara ait yegane hatıra 
o~a~ak bende diğer çocuklarla 
bırlıkte hocamızı tazip edişimiz 
kaldı. Buna bakarak zekAmın 
ve hafızamın çok fazla inkişaf 
etmemiş olmasına hükmedi
yorum. Babam Raykot sarayına 
tayin edildği için ( Porbander ) i 
terkettiğimiz zaman yedi yaşla
rındaydım. Orada iptidai mek
tebine gönderildim. 

Bu defa o günleri ve muallim-
lerin isimlerini ve karekterlerini 
pek iyi hatırlıyorum. Burada beş 
sene kaldıldan sonra liseye gön
derildim. Artık on iki yaşıma 
varmıştım. Hayatın bu kısa müd
dot i zarfınde gerek hocalarıma 
ve gerek arkadaşlarıma tek bir 
yalan söylediğimi hatırlamıyorum. 

Çok çekingendim ve arkadaştan 
ictinap ediyordum. Yegane dost
larım kitaplarımdı. Mektebe tam 
zamanında geliyor ve den bitince 
koşarak evime dönüyor, istihzaya 
hedef olmaktan korktuğum için 
biç kim~eye ıöz söylemekten çe
kiniyordum. 

Lisede geçirdiğim ilk aenenin 
imtihanında zikre dej'er bldise 
ıudur: 

Müfettiş Mister Giler bizi tef
tişe g lmiJti. Beş kelime dikte 
ettirdi. Bunlardan bir tanesi 
(tencere) kelimesiydi. Ben bu ke
limeyi dürüst olarak yazamadm1, 
Hocamız işaretle yanımda oturan 
arkadaş ın taştahtasma bakarak 
kopye etm~ldiğimi anlatmaya ça
lıştı. Anlamadım. Vazifesi bize 
nezrıret etmekten ibaret olan 
bir hocanın beni buna teşvik 
cdı;ceğ'ue nasıl ihtimal Yerebi-

Peygamberi 
• ? 

KENDiSi 

ANLATIYOR 

lirdim. Neticede bu kelimeyi ya
zamayan bfitün ımıf içinde ye
ğAne telebe ben oldum. Bilahare 
hocamız bana budalalık ettiğimi 
anlatmıya çalıştı. Yine anlaya
madım. Kopyacılık bütlln haya· 
hmda aklıma sığdıramadığım 
şeylerden biri olarak kaldı. 

Zaman geçtikçe hocamızın bazı 
noksanlannı daha gördüm. Fakat 
bu görüş ona karşı beslediğim 
hUrmeti eksiltmedi. Zira bllyUk
lerimin yaptıkları hııı.talara karşı 
kör kalmak benim için bir tabi
atti. Amirlerimin emirlerini icra 
etmeyi ve bu emirler hakkında 
muhakeme yürütmemeyi ogren
miştim. 

Hayatımın bu kısmım anlat-
latmayı bitirmeden evvel, haki
katin sadık bir aşıkı olarak kal
mak istediğim takdirde acı bir 
noktayı da kaydetmek lAzımdır. 
Filhakika daha on üç yaşında 
iken evlendiğimi söylemek be
nim ıçm hazin bir vazifed r. 
Bugün himayem altında bulunan 
ayni yaştaki çocuklara gör'irken 
izdivacı düşündüğüm zaımn bu 
cocukları tebrikten ve kendime 
acımaktan men'i nefaedemiyorum. 
Benimki kadar mantıksız bir iz
divaç lehinde serdedilebilecek 
hiç bir ahlaki delil yoktur. Kari
lerim yanılmasınlar: Nişanlanma
dım, evlendim. 

Filhakika (Katbianver) de iki 
usul vardır. Birine nişanlanma, 
diğerine evlenme derler. Nişan· 
lanma iptidai bir vaittir. Erkekle 
kızın aileleri arasmda teati edi
lir. Kat'i mahiyeti haiz değildir. 
Genç erkeğin ölümü, genç kızın 
dul kalmasını istilzam etmez. Bu 
aileler arasında aktedilmiş basit 
bir itilaftan ibarettir. Bunda ev
lenecek gençlerin fikri sorulmaz. 
H atta ekseriya müzakereden ha
b ~ri bile yoktur. 

( Arkaaı var ) 

R A D y o 
Parisi İstanbuldan Kolaylıkla 

Dinliye bileceksiniz ... 
Son gelen haberlere nazaran 

" Paris Radyosu ,, yaptırttığı 
yeni istasiyonun tecrübelerini 
bitirmiştir. Bir haftaya kadar 
burada faaliyete geçecektir. Bu 
istasiyonun kuvveti yüz (kilovattır). 
Binaenaleyh 158 kilovatla çalışan 

( V arşova ) dan sonra Avrupa
nın en kuvvetli istasiyonu olacak 
ve sesini bütün F ransadao başka 
Avrupanın ekser taraflarına da 

jşittirebilecektir. Bu itibarJa esa
sen şimdi bile lstanbuldan az çok 
işitilmekte olan ( Radyo Pari ) yi 
yakında büsbütlin kolaylıkla din
liyebileceğiz, demektir. 

( Radyo Pari ) nin yeni ista
siyonu Paristen hatb müstakim 
ile 30 kilometre uzaktadır. Fakat 
konser mahaJli Parisin içinde 
kalacak ve ses bur~dan istasi-

yona husuıt bir teJefoo battı flo 
isal ve oradan oeşredilecektir. 
Söylendiğine göre alınan tertibat 

o derece fenni ve muntazamadır ki 

ıesin bu suretle isali en kUçiık 

bir mahzuru bile m~cip ol:nı
yacantır. 

( Radyo Pari ) bu yeni ista· 
siyonu yaparken programlarını 
zenginleştirmiye de büyük bir 
ehemmiyet vermiştir. Yaptığı 
~enilikler arasında ( Odeon ) 
tıyatrcsu ile akdettiği mukavel• 
en başta gelmektedir. Filhakika 

( Odeon ) tiyatrosunun temsiJleri 
haftada iki defa ( Radyo Pari ) 

vasıtasile neşredilecek ve bu su
retle tiyatro meraklılarına evle-

rinde en güzel bir temsil dinle
mek fırsatı verilmiş olacaktır. 

DIKKA T : Bu aUluııda yarından itibaren bqllca lataayonlann 
poru17amlannı ve aynca Radyo haberlerini bulacakaınız. 

, ,_,, 
"""''' ~& 
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G,.U•K•ANONIM•IL~KftlK•şit.U. 
6 LATA· BAHTiVArt-HAN. 

~adyoları eşsizdir. Sesi; y?kaek, temiz ve ahenkli alır. Ayaitnıza kadar getirmediği iatasiyon 
yoktur. Buna mukabil fıab da lnanılmıyacak kadar ucuzdur. Fazla olarak takıltle utıhr. 

Galata : Voyvoda caddesi KULELi MACAZA 
MODELi NORA RADYOLARINI ARA YINIR 



Ecnebi Sermaye 
11Son Poata,., memlekete gel

mek istiyen ecnebi sermayeyi 
kimlerin istismar ettiğini, ecnebi 
sermayenin Tlirkiyeden niçin 
korktuğunu, vesikalarile, vak'a
larile ispat eder uzun neıriyat 

1 

polan aleyhine dava açmıştır. 

Bu davamıza da yakında bqla
caktır. 

1 

1 

cilerimizin Sivil tayyare ldübn 
açmalarına ve Sivil ta~yarecilik 
yapmelarma müsaade olundu. Kfü
bün bugünlerde resmi küşadı 

yapmıtbr. 
Bu neşriyatımızda ecnebi 

ıermayedarlarının tenviri lazım 
geldiği noktasında ısrar etmiştik. 
Sarac oğlu Şükrü Beyin Ameri
kaya gidişi, bu sahada atılmış 
il'< adımdır. Bo teşebbila belki 
neticesiz kalacakbr. Fakat Tllr-
kiyede çalışmak isteyen serma
yeye vaziyeti anlatması itibarile 
faydasız da değildir. 

Avrupa Ricali 
Dünya mühim ve nazik bir 

bu!uan geçiriyor. Bu buhran 
uzıktan yakından bizi de aJAka
dar ediyor. 

Dünya vukuahnı en sallhi
yettar Avrupa ricalinin gtSzile 
görüp takip edebilmek için, "Son 
Postan dünya siyasetinde m61ıim 
rolü oynayanların yaz&lanm le· 
DJİll etmiş ve şimdiye kadar 
yirmiyi mütecaviz makale Def"' 
retmiştir. 

Türk gazeteciliğinde bu mB
him muvaffakıyet ilk defa "Son 
P .:ıs ta,,ya nasip olmuştur, ve "Son 
l\,st:ı,, bu hizmeti ile müftehirdir. 

irtişa Meselesi 
Uzun mliddet Türk Matbuab• 

nı işgal eden, fakat esrarengiz 
mahiyetini muhafaza eden irtişa 
meselesinin içyüzünü, bütnn ve
s~ikile ilk defa "Son Posta,, Def· 
retmiş ve bu meseleyi tamamen 
tenvir etmiştir. 

Verem Meselesi 
.. Son Posta" nın en bllytlk hiz

me;terinden biri de ntlfaaamuzu 
çürüten bu facia llzerine gerek 
halkın ve gerek bük6metin ali· 
kasını tahriketmiş olmaktır. 

"Son Postan veremin tahribabm 
müşahedelere ve tetkiklere mila-
tenit neşriyab ile glstermİf, bu 
neşriyatile Veremle Mlcadele 
Cemiyetinin 30 bin liraya pal 
bir sanatoryom açmamıa yardım 
etmiş ve çocuklara Terem ...... 
nın tatbikına baflanmasını temin 
etmiştir. Hükllmet . (Kalmet) aflll
nın tatbikına bqlamlfbr. 

Eski Evrak 
"Son Posta,., Bulgarlara okka 

ile satılan eski kıymetli evrakı 
arabalarla aevkedilirken yaka
lamq, ba satışın hatalı olda-
ğunu ispat etm~ ve 

· hük6metin nauı dikkatini cel· 
betmiştir. 

"Son Postan nın bu aefriyab 
Mıiiet Meclisinde dahi mevzu. 
hahs olmuş, hükümet ıablan 
kağıtları geri getirlmiye karar 
vermiş, ve bu meseleyi ortaya 
çı~3ran muharririmize de teıek· 
küraame gön<lermittir. 

Ba ewak n meydana çakanl
ma.u, Hazineye yllz hialsce lira 
ka~cbnllfbr. 

Kuru~ma KömDr Depolan 
Kuroçeşme, lstanbabaa ft Bo

i aziçi • ı ia en glıel 1erleriadea 
bi r:dir. 

B zı kumpanyalar baralarda 
kömür depolan tesi9 etmifler Ye 
b· ı şirin köyü bir harabeye çe
virmişlerdi r. Oradaki •atand•tlar 
her sene birçok kurbanlar ..
mektedir. 

"Son Posta" Kömllr depolarnun 
ora halkının hayat ve sıhhati 
lizerinde ya•"tığı tahribab, mOıa· 
hedeye, te tkika mllstenit oeırlyab 
ile halka göstermiş, ve Kuruçe .. 
me ukinleri namma klmtlr de-

Süngercilik 
Anadolunun Adalardenizi sa

hillerinde dünyanın en güzel sün
gerleri çıkar. Fakat alınan yanlıt 
bir takım tedbirler yüzünden 
Yunanlılar oradan sünger çıkar
dıkları halde, bizim sahil halkımız 
bundan menedilmişlerdir. Yunan-
lılar bizim sahillerimizden s&nger 
çıkanrken onlar kollannı bağlayıp 
seyrediyorlardı. 

"Son Posta" ilk defa bu mese
lenin ehemmiyeti ve yanlışlığı 
üzerinde durdu. Bizim nf'fl'İya
bmız üzerine lktısat Veklleti 
mahalline bir Müfettiş gönderdi, 
meseleyi tetkik ettirdi ve halkı· 
mızın silnger istihsal etmesine 
mtlsaade edildi. 

Bu suretle hem o sahil hal
lona, hemde memlekete bGyllk 
mikyasta hizmet edilnrif oldu. 

Tayyare KulDbU 
Amerikalı tayyarecilerin lstan

bula gelişleri münasebetile, .. Son 
Postan memlekete tayyarenin ve 
tayyareciliğin ehemmiyetini anlat· 
mıya çalıfb. Sivil tayyareciliğin 
ihdas ve tqvikini mndafaa etti. 
Şehit tayyarecilerimizin habrala
rım neşretti. 

Bu neşriyat &zerine tayyre-

yapılcakbr. Bu kulüp, meml~· 
ketet Tayyareciliğin inkişafma 
hizmet edecektir. 

Eski Elbise Kaçakçılığı 
"Son Posta,,, bir takım tüccar

ların Amerikadao eski elbiseleri, 
paçavra namı altında memlekete 
sokarak burada sattıklarını öğ
retti. Bu mesele etrafında tetki
kat yaparak bllyük bir kaçakçı-
lık tebekeainin yakalanmasına 
hizmet etti. Ve bu sabada yap• 
tığı nqriyat ile memlekete bir
kaç yüz bin lira kazandırdı. 

Hulasa 
Hulisa, "Son Posta., pek kısa 

hayabnda çok büyük ifler gör
milş, memlekete büyük hizmetler 
yapmıştır. 

"Son Posta" nın bir sene 
iç.iade çıkıp batan gazeteler 
iç4ıde, hayatta kalan yegAne 
gazete olmasına hayret edenler, 
yukarıdaki izahab okuduktan 
sonra. gazetemizin nıçm yaşa
dığım ve niçin yaşamıya hak 
kazandığını . teslim edeceklerdir, 
ilmi din deyiz. 

"Son Posta,, halka ve memle-
kete yapbğı hizmetle miiftehirdir 
ve ileride daima bu hizmeti ile 

İ iftihar edecektir. 

Toptan Fiatına 

Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambaları 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Uradaa 
2ltlbarea 

Muflon ile gabardin22 ı / 
Pardesoler 2 

' ' 

Trençkotlar 131 
/ 2 ,, 

tafliz biçimi 18 
Kostümler 

1 
f 2 n 

Cihanşümul marka 

IAllELBEB& 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

DA~))BfR• PARA•ILE 

OL•BOL 

BOURLA BiRADERLER VE ş• 

Perakende Satış 

Hanımlar için 
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larla Hanımefendilere 

mahsu• ipekli mantolar 

ve mupmbalann mün .. 

tahap çefİtleri 
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Meyhanede Dua ! 
Şimdi naaıldır, bilmiyoruz. 

Vaktile Edime, bir neş'e şehri 
idi. Suyu bol, çiçeği bol, meyvası 
bol bir memleketti. 

Halk, çalışkandı. Çalışkanlık 
se"et getiriyordu ve servetten 
neı'e doğuyordu. Umumt refahm, 
umumi inşirahın tabii bir neticesi 
de sıhhattir. Edime halkı, müm
taz tenasUplerile de iştihar etmiş
lerdi. Hepsi dinçti, hepsi yakı
şıklı insanlardı. İstanbul şairleri, 
bu neş'e teıhrinin her cepheden 
taııclığa yüksek aheııge gıpta 
ederler v"' Edirne hakkında sık 
ıık methiyeler vücuda getirirlerdi. 
Padişahlar bile, Boğaziçinin yeşil 
dantellerini seyretmekten,' Marma
ranın muttarit nağmelerini dinle
mekten bıktıkça Edimeye gider
ler Ye bazan Meriç, hazan Tunca, 
hazan da Arda kenannda bahçe 
aafası ynşarlardı. 

On b:rinci asrın ilk yıllarındı:t 
Edirne, işte bu vaziyette idi. 
Baştanbaşa gülşendi, baştanbaşa 
ruşendi ve baştanbaia şendi! 
Gerçi Macarlarla aramızda lıarp 

vardı ve bu harp, uzun yıllar
danheri devam ediyordu. Aııa
doluda korkunç ihtillller yüz 
glSıtermişti. Her gün bir şehir 
harap oluyordu ve her gün yüz
lerce vatandaşın kanı dökülüyordu. 
Llkin Edimenin güllükleri, ayvahk
lan yine semahatlerini muhafaza 

ederek altın kıymetindeki mah
ıulrerini dökilyor ve Edirnelileri 
refah içinde bulunduruyordu. 

Meyhane Alemleri 
Edirnede de bağ eylencesine 

meyhane sohbetini, billbnl kon
serine bağlama nevasını mürec-

c-== --

--. 
cab tutanlar tabiatile vardı. Dil
lerine zebanileri dolıyarak ve el
lerine cehennem alevlerini sara
rak halkın zevkine tahakkfim 
etmek istiyen bam ıofulann 
amansız murakabesi bu vadide 
daima Aciz kalıyordu. 

Birçok kişiler, taassubun av'a
vesine, iki yüzlülüğlln şamatasına 
kulak asmıyorlardı. Bu aebeple 
su kenarlarında, bahçe kıyılarında 
ve hatta şehrin içinde gedikli 
meyhaneler vücuda gelmişti. Edir
nenin mey düşkünleri, saz muhip-

' leri küme küme bu meyhaneler
de toplanarak cem ayinini ihya 
ederlerdi. 

Bu keyif ehilleri ayak takımı 

insanlar değildi. Ekseriya bireY 
suretle bilinmiş, tanılmış kimse
lerdi. Zaten seviyesiz adamların 
meyhanelere gi:mesi mümkün· 
süzdü. 

ÇUnki her meyhane Yeniçeri 
odasından veya Sipahi ocağından 
bir şube gibi idi. Ünlü Ağaların 
karar~ahları hemen hemen mey
hanelerdi. Beş, on kafa kmp beş, 
on yara almamış, yahut başka 
suretlerle şöhret kazanmamış 
kimselerin meyhanelere adım at
ması mlişkü;dü. Hele bıyıgım 
kulagma dolayamıyan gençler, 
meyhane bulunan sokaklardan 
bile geçemezlerdi. Bu cüe eti veya 
gafleti gösteren delL~anlılar, çar
şafsız sokağa çıkan kadın gibi 
ceza ve eza görürdü. Bu sebeple 
meyhane Alemleri hususi bir 
mahiyet alıyordu ve şehrin bir 
kısım güzideleri orada toplanı
yordu • 

iki Rakip Karşı Karşıya 
On birinci asrın başlangıcında 

~soN POSTA,, mn Milli Tefrikası: 1 

AB, MiNBL AŞK! 
MUHARRİRi ! SERVER BEDi 

_ Azizim, lamı cımı yok , 
seni biraz braş edeceğim, şuraya 
beraber girip oturalım, braş. ~~
vam ettiği mftddetç~ iste~ı.gın 
kadar yiyip içebilirsın. YUziine 
bakmıyorum amma şaşırdığına 
eminim. Ben değiştim azizim, hiç 0 

eski Halim değilim. Gel, sen de 
anlarsın, şafıp kalacaksın. H~men 
de bu aöyliyeceklerimi dagarcı· 
ğına koy. Günün birinde parlak 

; bir roman olur. Halimden anla
mıyor musunuz? İğne ipliğe dön-
dilm. Seni görür g8rmez ne dil
şünllyordum, biliyor musun? ~o
lay kolay tahmin edeınezsın : 
Mangal kömllrlinUn teneffüs üze
rindeki fennt tesirlerini haya-
limden geçlı-iyordum. İnsan bu 
kadar ince eleyip sık dokusa 

1 
intihar edeımez diyeceksin. V al
lahi .senin ruhiyatlarıo bu işe ne 
den, bilmem; fakat ben pek kötü 
haldeyim, dostum. 

Y abu, azizim, ben, Halim, ta 
ınekteptenberi '" Jn derece mad
diyetperest Halim, ne hale geldim 
biliyor 111usun ? Adeta dindar 
oldum be ?.. Nerede ise namııı 
kılacağım... Her gece yatarkon 
Allaha dualar ediyorum. Büsbü-
tlln b~ka bir herif oldum ves
selam. Gel şu köşeye oturalım. 
Ha şöyle... Ne içersin? Tered
düt etme sakın, bende hasisJi
ğin zerresi kalmadı, istediğini 
eınredebilirBin ; hani bilirsin
ya, eskiden on para eksik ver
di diye garsonlarla gırtlak gırt
lağa gelirdim; ıea de bana del'-

.;ON POSTA 
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TAKDiM EDiYORUZ: 
TARİHTEN 

CANLI BİR 

SAHNE 

girmesile yıkılması mümkünsüz 
blr kale metanetini iktisap etmişti. 

Artık Edirne meyhanelerinde söz 

Ekmekçioğlu Ahmedindi ve Cöp
ltik turpu Mahmut takımı, mey-

ler tarafından "Meyhane Efendi
si" diye anıian Ekmekçizade bu 

ıon teşebbiisünü kararlaştırmak 

içi.o mufassal bir sofra tertip 

etmişti, günlerdenberi usta Bo
horun meyhanesinde aıkadaşla~ 

nna şarap ikram ediyordu. idare 
ettiği partinin kodamanları, bu 

ıofrada misafir bulunuyorlardı. 
Yeniçeri Baki, Sinanzade, M!rim 

çelebi, Karanfiloğlu, Züpte Bey 

ziyafetin birinci gününden itiba

ren meyhaneden bir yere kıpır
damamışlardı. Bedeli herhangi 

bir kazançtan sonra verilece!-: 
binlik testilerin üçü gidip beşi 
geliyordu. 

' nanelerin önünden zırha bürünüp 

Meyhaneci Bohor, dilsiz bir 
tahammfil ve tevekkül içinde bu 

sonu gelmiyen sofrayı faaliyetle 

Edirne Etbebleri, iki rakip irumeye 
aynlmışb. Bu kftmelerin birini Çöp
Ulk turpu Mahmutla arkadatı Avcı 
Burhan idare ediyordu, diğerinin 
başıİıda Ekmekçi oğlu Sipahi 
Ahmetle Züpte Bey bulunuyordu. 

Çöplük turpunun avnesi zengin
lerden mürekkepti, bütün hamle
lerinde paraya dayanıyorlardı. 
Beri taraf kısmen zekiye, kıs
men de kol kuvetine istinat edi
yordu. Her iki köy, meyhaneler· 

de söz sahibi olmak, şehirde 
parmakla gösterilip tanınmak 
gayesım güdüyordu. Viainden 

· gelen bir saz şairini konuklamak, 

İstanbullu bir köçeği inhisar 
altına almak, bir sünnet düğünün
de müdür olmak, bu iki kümenin 
paylaşamadığı şereflerdendi. Bu 

sebeple sık sık kavgalar Y.aparlardı, 
bıçaklaşılardı, bıçalaşırlardı tom
ruğa girip çıkarlardı. 

Kümeler arasındaki milcadele 
gün geçtikçe Ekmekçi oğlu Ah
met partisi lehine cereyan alı
yordu. Çünkü halk, paradan zi
yade kol kuvvetine temayül gös· 
teriyordu. Devrin fikri terbiyesi, 
hummalı esaslara istinat ettiği 
için kuvvetli bir yomnık, dolgun 
bir keseden ziyade göz kamaş-
tırıyordu. 

Binaenaleyh Ekmekçioğlu Ahmet 
takımı tedricen kuvvetleniyordu 
ve Edirnenin gözünü budaktan 
sakınmıyan kabadayıları, birer bi· 
rer 0 kümeye giriy~rdu. . Sinan· 

d Mı.ıstafa çelebı, 1'1ırim çe
~~ie Karanfil oğlu gibi yiğitlerin 
'lt"hakile sarsılması müşkül bir 1 1 • 
kütle halini alan partı, yeniçeri 
elebaşılarından Baki ağaııın da 

din ki : " Halim, .o~~dar. orijin~J 
bir hasis adam tıpısm kı, senm 
içi!! roman yazacağım; yoksa bu 
hallerine tahammül etmek kabil 
deiildir. ., f ak~t i~io ~.ötülüğün.e 
bak ki ben şımdı comert bır 
adam oldum, senin be~ki de bu 
romancı alakanı kaybettim. Off ... 
Bırakalım bunlan... Fena camm 
sıkılıyor, azizim, fen~··· ÔlüyO: 
rum, patlıyorum, demı?·· . Haydı 
şerefOıe.. Ya.şşaf.. Jyt kı . ~ana 
rastgeldim, bıraz kafa litliluyo
rum amma kusura bakma.. V al
labi baıundan geçenler boşuna 
gidecek, belki de bir roman. ~a
zacaksın azizim - of bu azızım 
kelimesi de nereden dilime ta-
kıldı dünden beri hep bunu kul
lanı;orum - dostum, ~bir kere şunu 
haber vereyrın ki, ben aşıkım. 
Geberiyorum. Anladım mı iki gö
züm cançekişesiye, ölesiye, ge
ber~siye, zırde~i ola?~ya işı.kı~: 
Bilmiyorsan bıl, bihyorsan ıkı 
defa bil ki bu berom ilk aş· 
kımelır. 

geçebiliyordu! 

Ortadan Kaldırmak istiyordu 
Rakiplerini mühim surette 

zedelemiş olan Ekmekçioğlu, son 
bir hamle ile onları büsbütün 
ortadan kaldırmağı kuruyordu. 

Eğer bu hamleyi yapabilirse 
Edirnenin eğl~nce Alemleri tama-

men kendi emrine bağla kalacak, 
dilediği yerde dilediği gibi hü-

. küm sUrecekti. Kalem ehli tara

f ııdan .. Mir Metlisi,, ve kHh:mi-

. tutuyordu. Bu, onun vazifesiydi. 
Çünki Ekmekçioğluna küçük bir 
çehre ekşiliği gösterse meyha
nesinin ateşe verileceğini biliyor-

du. Zavalh Bohor, yese dtışerek 
bu- cezaya da belki nza g8ıterebi-

. lirdi. Ldkin zorlu miişt~rilerinin 

meyhaneyi ateşe verirken kendi.

sini de çıra llibi kullanmalan pelc: 

muhtemel olduğu için ister iste
mez tahammül gösteriyordu. 

( Arkası var ) 

AEG 

YAZ 
Beynelmilel klavye ile mücehhez olup gayet müsait ve 

tenzilatlı bir fiatle müessesemizde sablmaktadır. 

Yazı işlerinizin sürat ve sühuletle yapılmasını · 
isterseniz, bu fırsattan istifade ederek 

YENİ MODEL BiR 

AEG YAZI MAKiNESi 
BOURLA BİRADERLER ve Ş 

Ben eskiden maddi bir adam
dım. Para fan başka bana herşey 
vızgeliyordu: Aşk maşk.. Bunlar 
bana çoluk cocuk işi, şairane 
mairane şeyler gibi geliı.·di. 
11 Züpbelik ! ,, der, çıkardım. 
Y :thut ta yufka yUreWilik.. Var 
mı parra.. Bunları kaydet ha ... 
Roman yazacaksan teferruat de
yip geçme. Mangal kömürü me
selesini de yaz. Böyle deli dolu 
söyleniyorum amma yaşamıya ta-
hammülüm kalmadı. Binde bir 
küçücük bir ümidim var. O ol
mazsa bu dünyadan fertiği kıra· 
cağım. Ciddi söl•lüyorum. inan 
bana. Yani, şimdi ben binde 
dokuz yüz doksan dokuz 8lüme 
mahkum bir adamım. Çok fena 
haldeyim, fena seviyorum azi
zim, hem ne ahmakça ne ümit-
siz, ne gülünç aşk.. Anlatayım 
da bak tıldırırsın, gtizel ağzın 
açık kalir. Dinle. 

Sen benim evlendiğimi biliyor 
mısın? Bilmiyorsun ha? •. Aman 
efendim, ıcnin hiçbir ıeydea 

36 - 42 No. 

haberin yok. Dostum ! Senin 
karşında, bugün, bambaşka bir 
arkadaşın vır. Hayatım allak 
bullak o!· • ~-laydi şu kadehini 
bitir de L n dinle. 

Bugiin, ıc.ı1 , iki sene, üç ay 
ve yirmi iki:-ci gün. Bak hesa
bını nasıl biliyorum, görüyorsun 
ya... Bcstancıda bir ahbabımın 
e~~e gece Y!'tı.sı misafirliğine 

.. gıttim ve ertesı gün, öğleden 

sonra, lstanbula dönmek için 
trene bindim. 
Vağonda, tek haşana bir kadın 

oturuyor. Ben yalnızlıktan çok 
ürkerim. Kalabalığa, faaliyete, 
harekte, hayata alışığım. MaddJ 
adamdım, diyorum ya .•. Sessizlik, 
yalnızlık, buşluk beni boğar. Ken
dimi büyük bir denizin ortasında 
ve bir tahta parçawı üstünde his
sederim. Vag-onun bu t•nbalıjı da 

beni ürkötlll. Herhangi bir gidi mak• 
satla deği. yalnız kalmamak için 
gidip bu kadının L arş~ıoa otur• 
dum ve hemen cebimden guet•
mi çıkararak okumaya b•şladım. 

(Arlıaı1 •ar) 

m 
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Süt 
Veren 

Annelere 
sf atlı Şark Malt Hulisası Kullanınız. ~ütü?~zü arttirir Çoc.u~ 

ların Kemıklerını Kuvvetlendırır 

o 

Istanbul Bonmarşesi 
~ Dilber Zade lô.tif ® 

KAVAFiYE VE LASTiK DEPOSU 
Toptan - Perakende 

ISTANBUL: Bahçe!capı, Ce!Aibry h :mı No. 2 
Telefon : 22452 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

Çikolat Cemil: 

ÇikoJat Cemil: 

Taklidi yapılamıyacak kadar 
mükemmel bir çikolatadır. 

İyi bir çikolatan·n bütiin 
hassalarını havidir. 

İtina ile yapılmış, yumuşaklık de· 
recesi ayar edilmişbir çikolatadır. 

Sütlü ve sütsüz olarak 
şimdilik iki cinstir. 

SütlüsU, stitsüzlinden yalnız 
süt farkı olan bir çikolatadır. 

Lezzeti ve rayıhası bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

Yalnaz çocuklara detil büyeklerede he
diye edilecek en iyi paket çıkolatasıdır. 

Satıldığı yer: Şekerci Hnfız Mustafa ve 

mahlumu. Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 

..... 
A 

j i N A t.• t. U K 5 iş 

UL • C:SKI Z ~P TI YC: 
• KRR ŞISI• 

Goalatada Fernıenec'lerde Arahk sokakta 24, 26, 28, numarAda deniz 
kenarında 200 - 300 metrelik bir bina müsait teraitie kiralıktır. Fazla 
malumat almak için Galatada Perşembe Pazarında Arslan hanında 

lll-mJ-ııı..-,,üçüncü katta Möıtıö Riıaudias'a milracaat. 

SEYRİSEF AIN 
Merkez r.ccntaaıı Galatada Köprilbatı B. 2362 

Şube A. Sirkeci MU lı lirdanadehan 2. 2740 

20 Teşrinievvel Pazartesi Ban· 
dırma postası yapılmıyacakbr. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

lzmir Postası 

,. v~u~ ~e~ P~z!tesi 
günli 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve İzmire 
azimet ve Çanakkaleye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade birader
ler. Telefon : lst. 22 tO 

KARADENJZ 

Erzurum 
2:;::::, Ça rşamba 

glinü akşamı Sirkeciden hare· 
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, Silrmene ve Rizeye ) gi
decektir. 

Fazla tafsil at için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı

ğma müracaat Tel. 21515. 

!Mil " ' 1 

Eğer Bir 
Bahçeniz Varsa 

Ve ... 
Bahçeye de 

Meraklı 
. . 
lSCTllZ ••• 

O nu tanzim, tezyin ve idare 
ettiriniz. Tarhları ve taksimatı 
muntazam bir bahçe, renk 
renk çiçekleri, güzel kokuları, 

latif manzarası ile blitün hisle
rinizi okıar, zevk ve neşenizi 
arttırı r. 

Bahçe Ve 
arklarınızı 

tabiatin değil san'atin eline 
tevdi ediniz. Tabiatin vahşe
tini s~n'at intizama sokar. 

Mütehassıs bahçıvanlarımız 
ve tez>"n sıın'atine vakıf usta
larımız vardır. Her nevi agaç, 
fidan, çiçek, to ıum ve giibre 
verebiliriz. İyi bir b hçe; haya
tınızın uzamasına sebep olur. 

ahçe ve 
ar 

Isla 
ar nızı 

Ettiriniz. 
İstanbul, Şamla Han No. 10 

Telefon 22968 
Bahçe MUteh•nııı J.utfl Arif 

lstanbul Birinci flAs Memurluğun
dan: Beyoğlunda istiklal caddesinde 
Sovyet hanı altında 390 numnrah 
mağazada dairemiz tarafından kıy
metli sevir ve Çfn ve Ruı ve yeni 
saksı vazoları ve Çin ve imparator· 
)arından birinin selamlık reamini 
musavver gayet müzeyyen bir para• 
vana ve Odeon ve kolumbia gra· 
mofon)arı ve radyo makineleri ve 
elektrikU gramofon makineleri ve 
envai pllklar ve ıalon tezyinatın• 
müteaUik madeni vazolar ve envaı 
fişler ve aair birçok güzel efYalar, 
vitrinler, camlı dolaplar 'Ye banko
lar pazarlık suretlle 1&tılıyor. Talip 
olanlar her gün aaat 3 ten 7 ye ka· 
dar n:ı6racaat edebilirler. Fiatlar çok 
ehvendir.Meraklılar için bir kere gezip 
görmek Jlıımdır. 

HACI BEKiR 
ZADE 

ALİ MUHİDDİN 
Ticarethaneleri: Mevsim Münasebetile 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERi 

Yapıyor 

GALTI 
Şubesinde 

FONDAN ÇİKOLATA 
TAZE PASTA, KE J BRİYOŞ 

HALEP YAGlLE 

BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

Radyolin Diş Macunu ... 
~ ~ " Radyolin ,, diş 
~ ~ macununun muhtelif I_ milli ve beynelmilel 

~ tJ • (1) ~ sergilerde kazanmış 
'~ '"' ··· ._. "·· "' ~ olduğu altın madal .. 

ilııi;, . . .. , ...... ·' 

yalar kıymet ve ehem-
ıO ® llii miyetini ispat.etm~ştir. 

.....: ... , - .. ·w· Beyaz ve Temız Dış/er 
~ j ~ yalnız sıhhatinizi değil Dei 

~ - • ~ enizi de muhafaza eder. 
'::"' ' · ~ '· ~ '-...; .... ,.: l 

, ~" - . ... Konuşurlcen ve gülerken 

• 

nazarı d ikkati celbeder. 

Temiz bir ağız; temiz bir 
,.,,.. 

mide ye temiz bir vUcut 
demektir. 

Dişlerinizi '· RAOYOLIN ,, diş macunu ile temizleyiniz. 

,.. 

ALAD 

Ba h ç e 
ALA R AK: 

Ki 

ura r 
Lastikler 

Şoşonlar •.. 
SAGLAM - ZARiF - UCUZ! 

H A L 1 L ve A R 1 F 

Lastik ve Kundura Mağazası 
lıtanbul, Yeni Postane ca ıldesi N. 60 Piyango müılürlyetl k ırıı ı sırasında 



ETiBBAYI MUHTEREME YE: 
Avrupanın terkibi meçhul ve bayat müstahzeratına her cihet· 

Çe fa\k bir nefaset ve mükemmeliyette hergiln taze olarak 
İstihzar olunan Hasan Gluten mamulatından Glutcn ekmeklerinde 
yüzde altmış Gluten ite yüzde yirmi mevadı _nişaiye _:nevcut olu~ 
)üzde (4) ten fazla (İdrat i6 karbo):ıunu havı olmadı~ı müte.addıt 
rneşhur kimyagerlerin rapcr!arile sabit olup kemalı emnıyetle 
hastalarınıza tavsiye edebi!irsiniz. 

Şeker hastalıklarına musap olanlara 

Hasan Gluten ekmekleri 

tebşir· Büytik tenzilat. 

Paketi 30 kuruş 

Bademli Glute ek111ek1eri ,, " 
50 
50 
50 
50 
20 

,, 
Gluten gevrekleri " " " makarna'"ı 

şehri; e~eri 
" " 

" 
,, ,, ,, 

" " çikolatası n ,, 
" 

• 
ızaf§mail 

f STAN~UL 

Ankara cadd. !»> 
TELEFON, ~~gg~ 

İTBALATÇI 
MUHTEREM TÜCCARLAR 

Gilmrük iflerinizde çabukluğu, kolaylığı ve ucuzluğu 
• • 

iLHAMI AHMET 
Firma::;ına bir i;ı \ermekle tecrübe ediniz 

Bahçekapı Agopyan Han No. 7 Telefon 24076 
Te'srrilf: İLHAMİ. İstanbul 

=--
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y A 
Dördüncü Murat, müstebit 

Hüküm 'a ·l r.n Hüktimdarı idi. 
Dökmdeiği kan, yakmadığı can 
ve yıkmadığı hanüman kalmadı. 
Fakat onun da iradesi Silahdarın 
elinde idi. Ne söyliyecekse silah· 
dara s&yler ve bu s:.ıretle vereceği 
emirler, onun ağzında kuvvet 
bulmuş olurdu !... İmparatorluk 
tarihinde eşi olmayan bir garibeyi 
de bu adam yapmıotı; BabıAliden 
Padişaha yazılacak i::tizan tcske· 
releri iki nüsha olarak kaleme 
alınıyordu, birisi kendisine takdim 
olunuyordu. Şu kaideden sar:ı· 
hatle anlaş:lıyor ki Silihdar 
Mustafa Paşa, resmen saltanata 
ortaklık etmifti. 

Devlet milverrihlerJ, bu çok 

R 1 Ş 
YAZA * * 

mftteneffiz adamı ıu kelimelerle 
tarif ediyorlar: "Gılmanı hassa
dan idi. Bir arahk Padişahın 
g6züne ilişti, iltifat gördit Otu
rup kalkması dilaverane idi, ata 
binip mızrak oynatması şeheven
dane idi. Bu aebeple Hasodaya 
ahndı, gitgiclc Hünk&rm aıı ya· 
kın nedimi oldu. O da bu nime
tin kadrini bildi, kullukta cddi
yet gösterdi. Bu karşılıklı mer
butiyet o der.'!ceye geldi ki: Pa
dişah kendinden ayrılmamaya 
başladı. Daima ona sorar ve dai· 

a ona cevap veri ·di. Emrini, neh-
ın d' . yini hep bu ne ımıne tevcih 

ederdi. 
Aıiz okuyucu'anmız elbette 

anlamıılardır: Cihanşümul kud-

SON POSTA 

Malul Gaziler 
Cemiyetin Mesai Programı 

Tevzi Ediliyor 

Mfttekait Harp Malulleri Ce· 
miyetinden: 

Cemiyetimizin talepedilen l 931 
19M mesai programı Bayazıtta 
bawz karşısında tiltt\nctt malftl 
zabit Vasıf, EminlSnUnde gui 
gişesi sahibi Cemal, Galatada 
Karaköy Tokatlı yananda tütllncü 
malul zabit Şevket, Osküdarda 
Karadavutpaşa mahallesinde Ha· 
kimiyeti milliye caddesinde 
malül gazi Tayyar, Tophanede 
tramvay tevakkuf mahallinde 
tütüncü Şükrü, Eyüpte İskele 
gazinosunda Cemil, Beşiktaşta 
tramvay deposu yakininde tlitüncü 
Şükrü Beyler neztlerinde ve 
Baya:r:ıtta V cznecilerde cemiyet 
merkez.i umumisinde meccanen 
tevzi ed' mckledir. Cemiyette 

k yyet arkada larımı,.dan arzu 
.. nler'n isim, ad!'es ve cemiyet 

k yit nu ralarını havi bir kağıt 
vcrere'c b - gramlardan birer 
tane edinm .eri ve bunları tetkik 
ederek yakmda verilecek konfe
ransta beyanı p·ütalea etmek 
üzere haz rlanmala'"'ı rica olun1u. 

Harp MalUi!arine 
Mütekait harp malôlleri mer· 

kezi umumisinden: Cümhuriyet 
bayramı merasimine iştirak hak· 
kanda görüşülmek üzere arzu 
eden maiül arkadaşların 26-10-
931 pazartesi günü cemiyet mer· 
kez.ini teşrifleri rica olunur. 

Şehir Meclisi 
Önümüzdeki Ay Başında 

lçtimalanna Başlıyor 
Şehir Meclisinin (l) teşrinisani 

de içtima edeceği dün azalara birer 
tezkere ile bildirilmiştir. 

Meclis ilk celsesinde riyaset 
divanı, daimi encümen, ihtisas 
encümenleri intibabma yapacaktır. 
Bundan sonra meclisin tatil za
mamncla daimi encümene gelen 
(24) parça evrak sırasile müzake-

re edilecektir. 

r ON DÔRÜNCÜ 

PATRON KUPONU 

No. 14 
Gnetemiıd• o:ı bet riln:fe btr 

kt olduJuıaus Pauollll 
verme • • l:edav:ı alıD•k latıyoruıuı, bıa 

k ke.lp ıaklaJ1ıu& n 15 
upon·ı ._ t ,8111111. Patronlarınur 

.. upo:l OP· 1 • ,_ -eaııanun o.acakıınıı. c.an pe,. ... . 
P t 

-•ar aetreıllldlıdarl g1 .. 
a ?ODI ka '( 1 

elen ltlbare• l.tanb:.ıl ~ı ~r •lı 
bir hafta, tqr• karll.,.ımu o:a 
a 1 1 ıf• kupoıalanıu rlSadeır• 

1 0

11
d. çın 811 miiddet re;UktH 

me ır er. 
k 

-'at kabul edllmu. 
ıoara upoıu 

retindeo bahsettiğimiz bu adam, 
imparatorluğun bu yeğine ferman· 
f ermuı Bosnalı, milyoner Hacı 
Sinanettinin oğlu Mustafadır.Hat
tat Hasan Paşanın bir haydut 
gibi at terkisine alıp B~nalu~aya 
kadar götürmüf ve hal.<ın ı~ra· 
mile ister istelJleZ babasına ııde 
etmiş olduğu bu delikanlı, ne 
suretle İstanbula gelmişti?.. Ta
rih, bural'iını ıneskut bırakbğı 
için biz söyleyelim: 

Hacı Sinan, din ve duygula-
rını gıcıklıyarak ve :.v başına 
birer kese akçe vermegı vadede· 
rek Benalukab'arı aya1<1andırdık
tan ve oğlunu kurtardıktan sonra 
duşUnmUstil. Vali, yine viıAyet 
maknmmda duruyordu. Haysiyet 
kaygusunu güdüp. Bos.n~dan ay· 
rılmıyordu. Eskısı gıbı vurup 
kırıyordu, çalıp çırpıyordu. Gerçi 
aralarında bir hadise cereyan 
etmemiş gibi davranıyordu, ken
disine iltifat ediyordu. Fakat 
için için ~in bes!ediğine, ilk fır· 
aatta ocaiına incir dikeceğinde 

s ,ra 2r 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. lf lf 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
15 Rahmi Efen· 
di: Zeki ve dü
tüncelidir. Teh· 
like ve z a r a r 
ve re cek işlere 
girişmez, ilirUl
tücil ve yayga· 
racı d eğ il d i r. 
Menfaatlerini ve 

samimiyetini is

raf etmez. 

lt 

16 Bedri Efendi: 
Haya lpereıttir. 
Maddi ve yoru· 

cu işler üzerin· 

de urar etmek

ten ziyade hiEsi 

ve heyecanı ok

flyan mevzular· 

la m eş g u 1 ol· 
maktan hazeder. 

* 24 Ömer Lu.. ~fendi: Girgin 

ve aculdllr. Bir
denbire parlar, 
itlerinin bir an 
evvel bitmesini 
ister, kusurları 
çabuk gurur. 
İntizam hususun· 
da titizlik gös· 
terir, derbeder· 
likten huetmez. 
Ş&hret ve ikbali 
sever. 

* 20 Şahin efendi: 
Dikkatli ve uya· 
nık fikirlidir. 
Şakadan, muaip
Jikten ....... 
Süküti ve lakayt 
değildir. Eğlen· 

ceyi ihmal et
mez, tehlike ve 

zarardan mllçte-

niptir. 

* .. J Aziz •fendi: Sakin, mahçup 
Ye tutuktur. GU
rültücll Ye kav· 
gacı d eğ i l dir. 

Mllnakaıa ve 

mUcadele yap

maz. Raha bna 
fazla düıktın de

ğildir. İntizam 
kuyudatile yo

rulmak istemez. 

ıüphe yoktu. 
Milyoner bu kuvvetli aezinti 

ile her tlirlil müdafaa tertibabna 
tevessül etmişti. Bu tedbirlerin 
başında oğlu Mustafayı viliyet 
hududundan çıkarmak vardı. Kinli 
vezırm hücuma geçer geçmez 
çocuğu hırpalamak isliyeceği mu· 
hakkaktı. O, kıymetli bir kale 
mahiyeti alınıştı: Zaptolunmuş1~en 
elden çıkanlan bir kale l Milyoner 
Hacı, kuvvetli bir tesadüfnn yar· 
dımile tekrar eline geçen kaleyi 
bir kere d&ha düşmana kaptır· 
man,ayı düşiinUyordu ve o kaleyi 
uzaklara nal:letmeyi muvafık gör-
!11ü. tü. Mustafa işte bu sebeple 
Istanbula geldi ve saraya uşak 
yazıldı !.. 

Burada dikkate değer bir ru· 
hi bir halet var. Bosnasarayda 
efendiliği kimseye vcrmiyen Hacı 
Sinan, lstanhula aşırdığı oğhmun 
saraya u'l~k y · ~ılmnsmda beis 
görmüyor ve hatta bu zilletten 
şeref alıyor!.. Yirmi beş, otuz 
sene evvel öz kızlctnnı saraya oda· 

'8 Numan Ef ~t!ı: Cebbar ve 

Zıga beg: 

atılgandır. Ka· 

naatkir değildir. 

Çabuk şiklyet 

eder, kızdığı za· 

man hırçın olur. 

Zekisı nisbetin

de dimağını da· 

ha fazla çahşbr

ması temenni 

olunur. 
+ 
19 Neşe han:m: 

Güleryüzlü, se

vimli bir kUçllk

tür. ( Ahlaki te

mayülleri henüz 

teşekkül etme· 

diğinden tahli\ 

edilememiştir.) 

·~ 

- Fotoirafının dercini latemlyor -

Sakin ve intizamperverdir. 
Fiil ve hareketlerinde miitereddit 
ve fazla ibtiyatkardır. Samimiye· 
tini ve menfaatlerini israf etmez. 
lğbirarı devamlı olur. 

ıt 

F. Güzide Hanım: 
- Fotoğrah dercedilmlyecektlr -

Ev işlerile meşgul olmaktan 
sıkılır, daha ziyade erkekler gibi 
harici vaıifelcrler meuul olmak 

ister. Şöhreti ve kendinden bah· 
settirmeyi sever. Şakadan, alay
dan hazeder, neşesım etrafa 
sirayet ettirmesini bilir. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadla ve Halk raıetesl -idare : Alemdar mahallesi 

Ça~me aoka(ı 

Telefon lataabul - 2:12iU 
Posta kutusu : lataııbul - 741 

Telauf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
r0RKIYE ECNEBi 

HOO Kr. 

750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 .. 

270D Kr. 

1400 " 
80D ,, 

30!1 " 

Geleıı evrak rerl verllmu. 

llinlardan 111ea'uli1et abamaı. 

A'1rca deiifllrilmest ('lO) kın'llJhar. 

Son Posta Matbaaaı 
c: 

Sahipleri: Ali Ekr.., SeJl:lı Rqajt 

Netrlyat Miidllril: Selim Rasıp 

lak olmak t:~ere satanlar da var
dı. Demek ki bftyük kuvvetler ı 
bazı fanilerin vicdanını körleştiri-
yor ve onların en si duygula· 
rını öldürilyor! 

Hacı Sinanın Validen kork· 
maS1, oğlunu saraya vermesini 
mizur gösteremez. ÇUnkU defo· 
lunan tehlike ile kabul olunan 
vaziyet, tamamen mlisavidir. Fa
kar Bosnasarayda leke telikki 
olunan bir hal, Topkapı sarayın· 
da. vukua .K~lince şeref teşkil 
edıyordu. Nıçm ?.. Zira : Sarayda 
oğlu olan bir adam, o devirde 
" taarruzdttn masun ., demekti. 
Vatandaşların malam, ırzını ve 
canını kanun sıyanet eder. Ka
nunun keyfe muallAk ve keyfe 
munhasır olduju yctl .. rc!e ve de· 
virlerde o mu"niy•t i4te bu ledbir
lerle temin olun ... rd". )' altı•I m:ı· 
suniyel mi ya?.. Ç'zıil çe,it m••· 
Iaatler de yine bu sayed~ tatlhMI 
olunuyortlu. 

(Ari.na ur) 



SON POSTA 

Çocuğunuzu Seviyorsunuz Demek, Onun 
Demektir! S v· 

• 
istiyorsunuz 

• 
O HALDE BiR 
KUMBARA 
ALARAK ONU 
SEVİNDİRİNİZ 

• 
Kumbarayı Çocuğunuz için Bir Eğlence Vasıtası Haline 

• 
Getirmekle Ona istikbalini Kazandırırsınız ! ... 

· Çocuğunuz Her Ay Sonunda Biriktirdiği Parayı Bankaya Yatırırsa 20 Yaşına 
L.......:.. 

· 1 . Geldiği Zaman Faizile Birlikte, Birikmiş Pek Çok Parası Olur ... 

Bakınız Nasıl: 
/ -· -
liünde 5 Kuruşla 20 senede 57630 kuruş 
: " 10 1 

i ,, 25 
" 50 
,,100 

" 20 " 115260 " 
" 20 " 288155 " 
" 20 " 57 6305 " 
" 20 "1152600 " 

toplanır. 

BAN !ASI 



Abdülharnidin En Hayati Sımnı Öğrenmek ister Misiniz ? 
LÜTFEN A -~AGIDA GÖRECEGİNIZ SATIRLARI OKUYUNUZ 

~·-• ........... n ....... ,. ... ,_.. .. ,,a. tebrtld ....-. , ...... , 
Bugün Başlayabilirsiniz 
Şimdiye Kadar Y azılanlann Hulisası 

• Son Poata • a1a (Abclll
-...... Son 01111..ı) .... altm
da ....,.tmekte oldaiu tefrika 
karileri aralinda blly&k ltir allka 
11)'anclırdı. Bu allkının derecesi 
okaclu fazladır ki tefrikamıDn 
laq taraflarını muntu•man takip 
HemUÜf olaa karllerimbdea (S1 _., "NhMW altealdp CAJU- .... Mr ...... ıtbl ...._,alac+ Afl-
yllzlerce mektup alcLk. Ba mek· ......., M da içtima eclea (llecll.a ...... e... ...... Awe•_..., ... 

........ tan1ua11 .. bal'la• karar ... .... ............. ",... ........ 
tuplarda bizden Ok tefrlkalan- rda AWlllhallllt, (Sellalk)te ikamet• ......... AJmuap ....... .._. -a. 
JlllZID bir bullıasmı olsun Def• ... _. elıauttw. ~bdllb ... dla r.... A•+'ha ........ _. t ..... ..... 

tinde Uç kadı111, iki lon •• lJd otlu tt-laJ) pbu ........ ........ slt-
relmeldigv imizi istiyorlardı. Kari- buluau7ordu. r.ı· ... Pek .ıldlllt de Abdlllliaaldl ıttubula aYdete lba etttller. 
lerimizin arzularını yerine getirdik. Abdlllhamlt, lka111etlne t abai• olu· Damatların (LorlaJ) J•tll• ı•lmul 

ı. b 
aan (Ordu K8fkU)adlln hariç ile lhtlllt· webahuaua ahvali at7u1Jeaha pela 11...-

tedikleri hullsayı ugiin yan tan tamamen DlelDQu_ aakln, aalda dll)L-= d 
11 ... b -. bat bir tekli ..... b -· • 

•lUunmuza koyduk. ye • nse lr ha1at 1eçlrl7orclu. .. llaaaatl ftrdb YalUBcialdlerd• bir ... .., iN bale n 
Saltanattan sukut ettikten tabammll edemediler ..... ,.. •ultaa - Muhaklaak. t.krar .. ıtuata la 

d ald ı -ı...n. __ ... __ elumala isen l.taabal• rfcH1era• 
aonra, kentli devrinin mahrem e • .. ' ... --- Abd&rrabla u-•b-L• .. 1auaat1e l.taabula ıel•• 

Efendi ile cllter ima AYıe •ultaa bir- naı _. 
mesailini açık bir lisan ile slSy• çok bahane hilelerle latubula ıelcll- AWllhaalt, pela aofuk Wr tanda kar• 
lemekten çekinmiyen Abdillhamit, ler. Abdlllhamlt, en aevglll reflllcau plaa•ııtı. Hattı e.,terlMJI ..,.,.... •• 

(Mlltftka Kadınefedl) ve aon otlu (.\bit bafk• bir 7.-de Uıaaetiml anu ettlll 
ldeta kendi devrinin intrikalarla Efencll) •• Ablt Efendinin waldul (N.. halele bu bU• kabal ..,......... Aıtak 
...ı&m.ı tarihini bizzat naklet- :ı:, ~ • .!: ~" "'!t ~~-::..;-_:,: 
1Diftir. nlallflae lôallp c._ Abdllhamit, hl· leıı Je baflaA 

Bu hususi tarih. bqtanbqa tla •-•- iki laadam " bir de otla O aamaa Jllllal .,. Ware .... ( .._ 
.... ada ıeflrl,_ ••bu me1aada lo7met• rt,.ı Ye ltllll ) pnetl, 11• ......... . 

bir heyecan membanur. Abdal- tar ...... ae.....,a de ihmal et· karta Abdll1t .. W1 ellarlM• hdaWlmek 
bamiclin en blylk ye eD hayaU _.,.... ap. _.. • ..,...... w.. nretle ... 
., ___ 

1 
bun.ı-- IOnr& bqhyor. K••• Jalm• (Ser llahafıs 'R..ı. ra,.ctan ~ ._. adUllanm 

-.n ... Qllll B.) ta... M!Jor " ...._t doktcına J.t .. tlrdUer. 
t'U...H---daa Nurettin Efeaclinia Allf a., • u ak s&lfUjorclu. BI· Fakat bu MI, - _..... -... 
""ISUlllUll ...._ .. aL.~ .-edL BaL..dcle ...... P..- laatle-Yaldeaile aralanada geçen macera - ........_ _ • ._..., -· .... ... --'--61..• __ ... __ ..._.. ._.. ...,._ ldtW klaM ta- ........, (Be11dı..re aaraJllllll .. _,,.,.... 

b--1ıbHına bir rOIDIUIUU• ......... ..... .,_ .............. ı.a-a. .. 4lellftlrA t1r•.&I 
... -r- _.__ d JC.:I lftaatta ~ -r- ( 1•a11et " ..., ) • 1• •• mu• 

Abdllhamidi yalan..... e • .., Pli _. ..,...., ,,. '-'anla .... ...,.._ rflll ...... ..,.... ...._ 
'lllaktaa bile tamyaa ve OD• a-.1•• ..,...._ ..._ (S.ataa .. .., u. DMW Atll " ....... vw 
resmi ye hususi hayab hakkında tu>. Sellalktea 19'•11kn b"7ft ..... =el•~ -Z ..:;:.: .!: 
en küçllk bir malim•!• b_ile malik !.~~.:r.:!d :r~.L0!1•:= Mr auhafis • rWL 
olmıyan bazı muharrirleruı mah· dlala• bul rtealarda buluaaldu. Bala· ~:::-"...t:r, ~.:i.~ 
la ( Abdnllıamit ) ilminden iati· ........ aw olaacla, ...... ,..._.,. ..,ret ..u,.nı.. ......... 
f d 

__ _.. .,.a1a1r1an ...._ .......... , • _.. ...,_. ._....._ ..... ,. .. ..., ._ M.I 
ade emeline upıı- ~~ .., ... Wr ..,.t ..,tr• AW111taa1t, a.,t .............. ..,..., .. , w nm'h•• 

, ........ bu tarilal aclamıD laaldlrl ....... ,...~............ .... c:. ...... ~ ............... 
•-L--....!-den _.. usaldn'· Wa ......... taıı ·•ı. Fakat, • ~ a' • ...-. .... 
yçanmg ~- _ ..1_La- ~ ..,., .... JılPlr ....... - ..... 

Halbuki, en blylk feu-w- .._ UIMrdar -.,. ~ha.ıt, .. ee1ı1t ..... ••••'bew .. Mr 

h,_.__._ elde 8..U.:iıni• vesikalar.' •••••eli• ......._ • ...._ D• llUlkut lrtlual -11• , .. _. • ....... ~ 
IUU'Ul " ... - ,. .......... tL ................ teldlft Wr lwtlea ......... ~.,... ..... 

Abdlllbamidin hıab lıaklond~ı ieclclettL- --.. ~ ..... ...,... -
lulmetlen" k•b erecede tenYlf Dlfmaalar, .....,_. Sellldk ~ • ........,._ ................. ~ Wınr 

.... • ..., teWlt .............. ~...... ..... .......... ~ .... 
edecektir. Elimizde bulunan yem- lfpl ·-· a...-Ull ....... -iW....-.-.... ..... ..., ...,.... .............. 
•--'-- bd h din ba bDI çok Bu takdirci• ~ .ı1ıae ı~ '-' ...._ .......... ._.._ .,_ -...r, A 61 ami ya cek ela•. AWCllha•WID ltlklmct ...,_ ........_. ........... ...._ .._. 

_, ___ ... __ taki d PY... ........ ~ ..... lıaıdı._ 
)lllWlumı p e en ve . rı ~dl (YOfllklJ -...eldHJr. • .... -. ...... 

dikkat meselderi tamamen haki- l..--------.-..-.~.-.--~----------.-..-.--_..-..-.--~...6 
kate muvafık olarak gibıil gOnll- dnUıamit devrinin huauaiyetlerlne elin nt'::. ...--~ 
ne kaydeden zevata aittir. Bugtın "t olan en hakiki bir tarih •• .tbl K...ı. AB Kemal. 
hepli de mOhim birer mevkii :b1'balin tarib9}erine ae hlr lfarat S.,, ye clalaa ~ 
içtimai ulıibl olan bu zevat ta hazdır İlimleri ..u.nı WıJok 
diier lwilerimia gibi gazete- me Karil~rimiz. b•clail IODl'll ta- Mkk1aclald mıllmat •• ....... 

taki d B b 1
• edecekleri yasdardar, . Sadra- bu ela .llaf olacaldudlr. 

IDİZi p e iyor. una inaen k P 
1 

d n KAmil Pap, Saıt Pqa, Bunlardan bqka Abdllhamit. 
bu hakikatlere, tarafımızdan hayal zam ar a AQıet Riza Be1 ( Haaedam ..ıtanat) a ait birçok 
~ına imkln ve ihtimal Mithat pqa, .___:..ı ... AbdOlhaml- .. Jlerdea bahlediyor. Amlaeaa-
Joktur. Şb halde tefrikamız, Ab- aibi zevat hakflUIUM' 

Artık T I R A Ş olmak için 
MiKROP membaı olu 

T 1 R A Ş fırçumdan 
Yllzlnlzll tahriş eden Potalı 

aabunlardan vazgeçiniz 

RAZVİT E Kremi ile 
1 dakikada 

.... 

SUSUZ, SABUNSUZ, FIRÇASIZ 
Tıraş olunuz. 

R A Z V 1 T E Kremi Yüıü:ıDııdeld kınıımlık 
çaban ve alvilcelerden a ııi kurtarır. CUdinla 
tabii bir parlaklık ve taravet peyda ed r . 
R A Z V 1 T E Kremi küçük ve b ilk 

t iiblerde aabhr . 

} 79, Champs-Eıyseea, Parıs 

k :::. "",. (l '- ı.... ... "' • • 

~ -
Uma mlddet R AD 1 UM brıt 

bıtatam imal •• piyuaya ıevketmiş 
ola ROT-BOHNER fabrikam bu 
kem enelld seYkiyab yerine 
MOND • EXTRA brq bıçatını muh
terem m&fterilerine arzeylemektedir. 

MOND • EXTRA bıçaiı fennin 
ltir iltdaıdır. CihaDfOmul bir f6hreti 
olan ROT • BOHNER fabrikuı bu 
yal bıçaldarile tera•et ve sdıhabnı 
mulaafua etmek iatiyenlere emaalaiı 
bir hizmet daha g3ıtermiıtir. 
MOND-EXTRAyı tecrilbe etmelerini 
te•ecclhlerinin mazhariyetile mllftehir olduğumuz muhterem 

mlflerilerimize hararetle tavsiye ederiz. 
Her ••rtle bulabilirsiniz 10 atletli 15 lcıırıış. 

SITOJEN 
Sıhhiye Veklletinin ruhsatını haizdir. 
ziyadeleıtirir. Başağrıaanı, uykusuzluğu 

umumiyeaini tenbih 

lştiha verir, kilreyvab 
giderir. Sıhhatin ahvali 
eder. 

p o R G o s i L 
Sahhiye Veklletinia rahNbm .. ~. Gazozla mllshll bir Hmonatacllr. 
Leueti " kokma gayet IAtlf ve mideyi tashih eder. Bilhassa bu 

sene çilekli yapılmıştır. 

ALI MÜSHİL HAPI 
Kat'iyyen uncı vermez. Bir adedi mlileyyin iki adedi müshildir. 

Her llç mllatahzarın umumi deposu : lstanbul Bahçekapı Alb~Jf8k 
Eczayı Tıbbiye Depoaudur. Sahibi Mehmet Ali. 

Bombalı Ermenflerin memleketimizde ne cina
yetler yapbklanm Talat, Cemal, Salt Halim 
Pqalan naml öldürdüklerini bu GAZETEDE 

okununuz Cumartesi, Çartamba çakar. 

beri ..Wetia lam damarluuu r--~--------.. 
em• ba tafe,n ..Wlbba D- ~ ~ "ft '\ 
malanm ve laayatlamu birer birer Her i ,,,.." _. \ lanrla 
blu balı .. , .. ki bnlarm ela & ~ 
L_....L.u b--"'b11-• birer mey. Yerde~ · 5PORT • • • ·\ 
aenıat .... llfGt UllHR llt3CMM ~ -

nchar. 
Telrlk•m•mn a pyam ehem- Spor Mark.ah Tır., 

aalyet laam1, Abdllhamidin, en Pı klan 
10D ,enıeridir. Abdllhamlclia • ça 
IOft ıtm!erlnde cereJU eclea H• SPORCUNUN t..ua ed .. 
vakaJi çok blylk aWra De taldD ,..._ " • ..... bıcaJdlr. 
edilmlye f&JU olclap pbl WI- u...w ...... ı....w .... ..... 
bam mreti •ab •• Natmd• ~ w. 11w •• 1 Af .... ....._ 
enel m&phede ohman bam 
lauU&tı. ha efwaeYI .--.._ ..., koyacak ve ba ••• -ahba 
iaiyetlal blttlD mya.hli ae1dua bltllr .-n• ............ 



1 - Küçük Ali - Şu Babamdan nasıl para 
koparsam, yarabbi. nasıl para koparsam 1 

4 - Şu vantilAtörtl ı&rilyor musun ? Şimdi sen 
anlarsın. 

7 - Aman beni görmesin. oksa iş fiyasko verır. 

ıo - Aferin be köftehor- Al bakayım mnkafabnı. 1 

2 - Buldum, buldum... Şunu bir mat edeyim de 
görsün f 

5 - Şimdi burada· saklanıp beklemeli. 

8 - Hasan Bey - Dur ulan, nereye gidiyorsun. 

11 - Oojrusu aferin bana ... 

3 - Ha şöyle ..• 

6 - Ha işte geliyor ... Şimdi tamam ... Fakat aman 
beni görmesin. 

9 - Vay bu da ne ? Şapkam uçtu be yahu. 

12 - Cocuklar, kulağınıza birıey ~yleyeyim mi 1 
Benim Bal>am çok iyi adamdır ••• 


