
Sene 2 - No: 453 Yaı:a işleri telefon• ı lstanbul - 20203 ÇARŞAMBA - 28 Teşrinievvel 1931 ,'ft.i tehfonuı fııtanbul - 20203 Fiatı 5 kuruş 

ANKARA İNTiBALARI: Balkan Konferanaına iştirak eden murahhaılann son Ankara ıeyahatleri hakkında malumat vermi ~ ' Mcdiai 1alonunda aktolunan ıon celsenin tafai1Abn1 dün 
bildirmiştik. Fotoğraf muhabirimizin gönderdiği resimleri de bugün neırediyoruz. Batdan: Murabhulara. verilen z:yai · ., ' il.et Mecliaindekl içtima ve murahhaslar lıtaayonda. 

Şark Yıldızı Selma H. ın 
Pederile Görüştük 

Selma H. Holivutta Otuz Bin Dolarlık 
Yeni Bir Mukavele İmzaladı 

Biz, Amerikada sinema yıldızı J 

mnsabakasını kazanan Selma 1 

Hanımın babasını bntnn İstanbul· 
da aramakla meıgulken bu sabah 
telefonumuz çaldı: 

- Alo .. alo.. " Son Posta ., 
gazetesi mi efendim? 

- Evet efendim, .ltiminle 
eörüştıyoruz. 

u_ Efendim. Ben iki Uç glln· 
di\r gazetenizde bahsettiğiniz 
Selmanın babasıyım. Hayatla 
alakamı kestiğim, gazete okuma· 
dlğım için düne kadar bu haberi 
6~renemeıniştim. Bu sabah tanı• 
dıklar, dostlar eve hücum ettiler. 
Tebrik ettiler, haber verdiler, 
öyle muttali oldum. Çok sevin· 
dim. Fakat inana adım. Şimdi 
kızımdan telgraf aldım. Arbk 
bavadislniz teeyyüt etti demektir.,, 

( Devamı 4 itncü 1ayfada ) ~e'ma H. ın mektepli kıyafetinde 

fidiv V aldesin · 
~i as an 

!Jerhum valdei Hidivi 

• 
ergı 

Kahire, ( Hususi ) - Türkiye 
hükumeti, ge~enlerde İstanbulda 
vefat eden Sabık Hidiv validesinin 
Mısırdaki emlak ve terekesinin 
nelerden ibaret olduğunu Mısır 
hükumetinden sormuştur 

Verilen malumata göre Türkiye 
hükümeti, valdei Hidivi· · kendi 
tebeaiından savmakta v~ bu itibar 
ile de terekesi~2en veraset ve in
tikal verv.isi almc:ık istemektedir. 
Kahire hÜkümeti bu talep ve suale 
henüz bir cevap vermemiştir. 

Au münasebetle burada çıkan 
(Elihram) gazetesi neşrettiği uzun 
bir makalede Hidiv valic'e ·n:n 
Türk tabiiyetinde olmadığım yaz
makta ve şayet Ttırk hi:kfım~ti 
bu vergiyi almakta israr ederse, 
Mısır topraklarında ölen ve Türki
yede emlaki bulunan Türk tebeası 
için de Mısır hiikümetinin böyle 
bir veraset sergisi ihdas etmesi 
fikrini ileri sürmektedir. 

~ -== J™-~ 

İSTANBUL TELEFON SANTRALI 
b G ·· ·· S t 22 30 da 29 Teşrinievvel 1931 Perşeın e unu aa ' 

OT O MAT 1 K Olarak İşlemiye Başlıyacakhr 
t 22 '>O d .. iptidar olunacak 

Şimdiki !!listemin btimalden kaldırılmasına na , ~ ~ . I f 
ve saat 22,20 He 22,40 arasında bazı hatlar işblcmlıyec.e : 1

;· söküp 
.. b 1 . kadrana ağ ı sıcım 

Saat 22,30 dan sonra, muhterem a one erın • t r t dairesinde 
atarak telefonun OTOMATİK tarzda kullanılmasına aıt a ıma 

hareket etmeleri rica olunur. 

Son Posta 
Bugün 

Sayfadır 

MAÇKA ÇAPULU 
NASIL OLMUŞ? 

Hadise Karışık Bir 
Macera Gibidir 

Maznunlardan Yekta Hanım 
ue Zeki Rahmi B. 

Maçka yangınında ~apulculuk 
y kta adh hır kadınla 

yapan e Akif . . d 
Zeki Rahmi ve sebzeci . ısmı~ e 
üç kişiden mürekkep bır çetenın 
tutulduğunu yazdık. . Bun.ların 
meydana çıkmaları haylı garıptir. 
Tahkik ettik. Yazıyoruz : . 

Maçka yangımndan .bır glln 
evvel Yekta Hanımın evme Me
liha Hanım isminde bir ahbabı 
misafir gelmiş. y kt Hanım, 

Yangın günll, ~ a . 
ahbabı Zeki Rahmı ve ıebzecı 
Arifin yardunlarile üç araba 
getirtmiı ve ~urtulufta . başka 
bir eve naklctmı,Ier. Mehha H. 
da beraber gitmiş. ~~3d~, Maç· 
kadaki evde görmedıgı bır takım 
yeni ve süslü eşya sandık, filan 
görmüş. Bunların anahtarla değil, 
maymuncukla açılması da ayrıca 
merakını uyandırmış. Bunu bir 
tanıdığına anlatmış. O da ahba.hı 
bir ubıta memuruna bahsetmış. 
Memur, bu zatı polise ihbarda 
bulunmıya sevketmiş. 

( Devamı 3 üncü sayfada ) 

Bir Tesadüfün Hazırladığ 
Zengin Bir izdivaç 

Dürrü Şehvarın Kocası Dünyanın Bütü 
Mücevherini Elinde Bulundurmaktadı 

DilrrU Şebaver H. 

Sakıt hanedan azasından Ab· 
dülmecit efendinin kızı DUrrü 
Şehvar Haydarabat Nızamımn 
büyük oğlu ve varisi ile evlenmek 
Uzere bulunuyor. G~rek kız, gerek 
erkek hakkında lngilizce Daily 
Ekspres gazetesi fU malômati ver· 
mektedir: 

Haydarabat Nızammın oğlu 
- gelecek günlerde- tıpkı babasının 
bu gün olduğu gibi- Hindistanın 

en haımetli adamı olmata namzet
tir. Dürrü Şehvar hanım yirmi 
iki yaıında, zarif ve gnzel bir 
kızdır. Y cdi lisam kendi ana 
ana lisanı aibi kolaylıkla konuı
maktadir. Ve balA eski hayab 
yaşamağı tercih etmektedir. 

Bu izdivacı şöyle bir tesadilf 
hazırlamıştır: 

Haydarebat Nızamıom bUyük 
oğlu, küçük kardeşi ile lngiltere
ye gittiği zaman Dürrü .Şehvar 

Hanıma tesadüf etmiş, okadar 
beğenmiş ki derhal kendisile ev· 
lenmek teklifinde bulunmuştur. 
Bu teklifi kabul edilmiftir. Dün· 

yanın en zengin adamı ile evlenmiyo 
razı olan güzel kız, şimdi hazırlık· 
larım bitirmek üzeredir. Bu sene 
sonunda evleneceklerdir. 

Günlerce devam edecek olan 
muhteşem düğüne birçok memle· 
ketlerden davetliler gelecek, dil· 
ğUn üç ve belki de dört gün 
kadar devam edecektir. 

Kızın babası esasen Haydara• 
bat Nızammdan pek çok maddi 
yardım görmUştilr. Bu zatın ser-
veti (100) milyon altındır ve bil· 

1 tün dünyadaki insanların hepsin· 
den fazla mUcevhere sahiptir. Ni· 
zamın iki oğlu, son üç aylık 
seyahatlerinde tam (30) bin lira 
sarf etmişlerdir. 

(, ________________ H_a_z_in_e_ı __ . ___________ ~J 

Hırsız - Söyle, kocanın serveti, hazinesi nerede? 
Kadın - Kocamın serveti de hazine · 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi 

Erden Nehrindeki 
Altınlarımız ... 

Umumi harpte Arabiıtaada 
Erden nehrino ablan ( 330 ) 
bin Tilrk altınını Araplar çı· 
karmıya tetebbliı etmltler. 
Bu haberi diln içimiz ıızhya
rak haber verdik. Halkın bu 
hadise karşunndaki düıünce
ıinl i1e tByle tHbit et ·ıu 

Salhn B. (OrtaUy Fırın 10kak 67) 

- Surlyede Erden nebriae 
atılan (33) sandık altıDımız Har• 
hi umumideki bUyUk zayiatımwn 
bir misalini daha göstermektedir. 
Balkan konferansının toplandıfı 
ıu günlerde ortaya çıkan bu 
haber pek mlhimdir. Bize ıolh 
nimotinhı kadrini bir daha tattı
nr. Biz bu ıararlanmu:ı telifi 
için_ sulh •e ıtık6o içinde 
~ahıacaju. Elverir ki bizim lıtik
lllimize, hukuklarnuıa bir tecavftz 
mevzuubahs olmasın. 

* Rlfat Bey ( Dln•yolu lflk aokak 23) 

- Nehire atılan ( 330 ) ilin 
altın haberini okurken bu ıene
te cidden acıdım. Bence gazete 
lau haberi Avrupalı dlyunuumu
mİyecilere ithaf etmeli 1 dl. Sul
tanları kandıraarak bize borç 
paR •erdiler, harbettirdiler. Ell
miıdon memleketlmiıi aldılar, 
Yerdilderi paralan topa t6fej'e 
prfettirdiler. Şimdi de bizi 11k 
hotaz etmek istiyorlar. 

Saim 8, ( Babıal karıııınu lhaaa lura
athanealade) 

- Bu, harbin Ye mailubiyetin 
doğurduğu bir zarurettir. Ne 
dl yelim. Eğer bu haber dotru i.e 
lı6k6metimiı bununla allkadar 
olmalı ve bir zabitim.izin nehre 
attılt bu paraları çıkarttırarak 
aldırmalıdır. 

AH Rıza 8. ( Slrkecl M-.natlyet oteli ) 

Harbi umumide kAğıt parala
rımızı beğenmiyen Arabistana 
vagonlarla gümüş ve altm para 
g~nderilmitti. Beruttan alman bu 
haberin doiru olması çok muh· 
temeldir. HUkiHnetimiı bu haber 
llzerine Suriye hUkumetlle anlq
malı Ye L bu eski paramızdan iıti
fade etmelidir. 

Makine Vergisi Nasıl Ahnacak 
Sanayide kollanılan makineler

den alınacak vergilere esas olmak 
için bu makinelerin Bargir kuv
vetlerile markaları ve alınış fiat
lerinin anlaşılmasına ltizum görlll
müştür. MaJmemurlan İstanbulda
ki bittin makineleri tesbit etmiş
ir. Bunlarm fiatleri Ticaret odası 
tarafından seçilecek eksperler 
vasıtasile tespit edildikten sonra 
yüzde on ikisi nisbetinde vergi 
alınacakbr. 

DA. B 

iHBAR VAR 
B.1~r Miras 
Sahtekarlığı 
Yapılmış 

Rum ce"'aati mekteplerinin 
idare ettifi bazı btnalarıa hökQ-
mete geçm .. i llzımıelditf hak· 
kuMla dün O.fterdarhta bir 
itdtır y•:Jr· Bu ihbar ara00 

sında geç e mirasçı birak .. 
JD•c:l•n öleo Ana1tasya iımlnde 
bir Madamın yerine cemaat tara• 
fından baıka bir Aaastaaya ıöı· 
terildiği ve evlerin o kadının 
llıtöne telÇil ottlrlldijl de blldi
rllmiıtir. Bu bloelar meyamnda 
iki de bftyftk "tel •ardır. 

iflas Kararı Yok 
Meto zadelerden Osman Be

yin muhakemeıinden bahıeder-
ken lfllı karan alındığı yaıılmıı
b. Ôğrendijimize w«Sre Ticaret 
mahkemesiade tetkik edilen bir 
lbtillf varsa da b~yle bir iflb 
kararı yoktur. Tavı:ih ediyoruz. 

Eyip Tramvayı 
Tramvay Şirketi Yolcu 

Adedini Sayıyor 

Tramvay Şirketi :Eyibe kadar 
uzablacak olan hattan gfinde 
yapacağı haıılatı teıbit etmek 
için EminlSnö, Unkapanı Fener 
ve Eyibe koyduju memurlar 
vasıtasile heriUn akıam geç 
vakte kadar buralardan geçen 
otobüslerin taııdıfı halkın mik00 

tanm teıbit ettirmektedir. Şirket 
bu işe Uç aydanberi muntaza
man devam etmektedir. 

Di,lerini Dökmüş 
Galatada kahveci Abdullah 

alacak yüzünnen garson Yunusa 
bir yumruk vurmuş, dişlerini kır
mıştır. 

Şişeli Bir Kahraman 
Kasımpaşada oturan arabacı 

Beşir, Mehmet isminde bir adamı 
şişe ile başından yaralamı,br. 

Vali Bu GUn Geliyor 
Üç gün evvel Ankaraya giden 

Vali Muhittin Beyle Belediye Fen 
İşleri Müdürü Ziya bey bu gün 
geleceklerdir. ----
Takipçiler Cemiyet Yapıyorlar 

istanbulda muhtelif dairelerde 
iş takip edenler dlin toplanarak 
(Takipçiler Cemiyeti) ismi altında 
bir cemiyet yapmıya karar ver
mişlerdir. 
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L BA.BBBLB Günün Tarihi 

HALiÇ DOLDU 
- l·k. D . ı aıre 

Balkan Murahhas
ları Ankaradan 

Döndüler 
Balkan konferansına iştirak eden 

murahhaslar dün akşam iki hususi 
trenle Ankaradan şehrimize dön
milflordir. Murahhaslar Ankara<la 
ıl.srdGldori güzel kabulden mem• 
nuolyetJe bahsetmekte ve Gazi 

Bu Çocuk 
Kimdir? 

Fotoğraf muhabirimiz bu kn
çük mektepliye yolda rastgelmiş, 
habersizce resmini almış. Matbaa
ya getirdi ve biz de buraya der· 
cettik. Biz bu yavruyu tanımıyo
ruz. Eğer sizin cocuğunuz ise, 
resmin çıktığı, nüsha ile birlikte 
hemen matbaamıza geliniz ve 
kendisine hediye edeceğimiz İş 
Bankası kumbara cüzdanını almız. 

Evvelki Günkü Resim 
Evvelki günkü nüshamızda 

çıkan resim Cağaloğlunda Sel
vilimeıcit soğmda ( 1) numarala 
evde oturann Melahat Hanımdır. 
Pederi kızın resmını tanımış, 
dün kızile matbaamıza gelerek 
hediyesini almıştır. 

Yağ Fiatleri Yük
selmiye Başladı 

Son zamanlarda piyasaya az 
Trabzon yağı gelmiye baıla
mııtır. Geçen ay en iyi Trabzon 
yağı (100) kuruıa satıhyordu. 
Yağın azalmasında fiatler okkada 
(12,5) kurşu artmıştır. Şimdi en 
iyi Trabzon yağı 112,5 kuruşa 
satılmaktadır. Zeytin yağlara ge
lince; piyasada mal azaldığı için 
fiatler geçen aya nazaran yükw 
selmittir. Şimdi ekstra ekstra 
zeytinyağı 67 kuruşa sablmak
tadır. 

Fakat gelecek ayın on beşine 
doğru piyasaya yeni mal gele
ceğ'i için fiatlerin tekrar ineceği 
anlaşılmaktadır. 

, Bir Beyanname Neşredildi 
Birkaç ay evvel Darülfünunda 

teşkil olunan kooperatif cemiyeti, 
mesaıııne ait bir beyanname 
neşretmiştir. 

Denizdeki Malları 
Pqylaşamıyor 

Haliç çoktanberi temizlenme
diği için birçok yerleri dolmut· 

tur. Onun için Haliç Vapur 
Şirketi iskele önlerinde sık ıık 

iskandal yaptırarak vapurların 
geçmesine mAni olacak kadar 
dolmut yerleri tesbit ettirmek
tedir. Bugün için Halicin temiz
lenmesile alAkadar olan bir mtı
essese yoktur. Yalnız tuğlacılar 
bu işi görmektedirler. Belediye 
huıusi taraklar aldırarak Halicin 
temizleme işini üzerine alacatını, 
buna mukabil de Haliçte çıkacak 
şeylerin belediyeye bırakılmaaım 

Ticareti Bahriye MüdUrlüğtıne 
' teklif etmiş ve fakat menfi 

cevap almıştır. Ticareti Bahriye 
Müdlirlüğü de ıimdilik bir teıeb
bUste bulunmamaktadır. 

Hamallar Çoğaldı 
lstanbulda Üç Bine Yakın 

Hamal Var 
Belediye lktısat MUdürlilğtl 

tarafından teıcil edilmiş Hamal
ların miktarı Uç bine yaklaımıı
tır. Yaz ve hasat münaıebetile 

memleketlerine giden birçok tat" 
ralılar tekrar lstanbula dönmüş
lerdir. Şimdi belediyeye hamallık 
için günde yüzden fazla mUraca• 
at yapılmakta, fakat hepsine de 
yer olmadığı cevabı verilmekt .. 
tedir. 

Şoför Müşteriyi Vurdu 
Şehremininde oturan arabacı 

Aziz arkadaşı Akif ile beraber 
bir otomobile binmişler, bir mtıd-
det gezdikten sonra taksi bedeli
ni vermek istememişlerdir. Bunun 
üzerine şoför Fuat kamasını çe
kerek Azizi yaraJamaşbr. 

Boyah Balık Satıyorlar 
Bazı balıkçıların bayat balak· 

lan taze göstermek için kulakla-
nnı kırmw boya ile boyadddan 
belediyeye haber verilmqtir. Dlla 
belediye zabıta memurları muh
telif semtlerde du çeşit bir çok 
balık musadere etmiştir. ·------------

Haırotlerinin nutuklarından çok 
mCltehasıis olduklarını söyle-
moktodlrler. Üçüncü Balkan konfe• 
ran11nın a-elecek ıene Bükreıte top• 
lanmuı muhtemeldir. 

Murahhaslar birkaç gün içinde 
memleketlerine döneceklerdir. 

Yunan murahhuı ve gazetecileri 
yann Patriı vapurile Pireye hareket 
edecoklerdlr. 

Dahiliyede Terfiler 
Dahiliye Vekaleti valf ve kayma• 

kamların terfi listesini hazırlamıttır. 
Birçok mülkiye memurları birer 
derece terfi otmekt.,dirler. 

Ticaret Odalar1 Kongresi 
Ankarada toplanan Ticaret Oda• 

ları Kooıre.inde dün encümen intl• 
baplan yapılmıttır. EncGmenler bu· 
ıün faaliyete. geçeceklerdir. 

Ekmek Fiati 
Narh Komisyonu ekmek ve fran• 

cala flatlerinl ipka etmiştir. Buıün• 
den itibaren bir hafta daha ekmek 
altı kurut otuz paraya, francala oıı 
bir buçuk kuruta Htılacaktır. 

Kıymetli Eserler Saklamyor 
Maarif V ekiletinin eski tarihi 

evrakı tespit ve muhafazaya m.
mur ettiği komisyon ıehrimizdeld 
muhtelif evrak hazinelerinde tet .. 
kikat yapmaktadır. Bunlardan bir 
kımı Topkapı sarayma, bir kıımı 
da Sultanahmet Medresesine ko
nacaktır. 

lstanbulun imar Plam 
DablHye Vekaleti lıtanbulun mn1-

takbel plinını "Yan1en,, e yaptırmak 
lıtemoktedir. Belediye ise bu itin 
bnnelmllel tanınmıt mimarlar ara• 
ıında bir mü1abaka yaparak kazana
na nrilm~ıi fikrindedir. 

Muallimler Atinaya Gidiyor 
bk mektep mualllmlerinden bir 

heyet 29 klnunuevvelde Atlnaya bir 
seyahat yapacaklardır. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit Mübadele bitaraf azalan, 

TGrk ve Yunan murahba1lan ara• 
•ındald lhtilAflardan iklıinl ballot• ....... 

Bwıa nazaran komiıyon emrindeki 
(1~ W. lnıiliz lirası tamamoa ıar• 
W Trüya Tlrklerine Yerllecektir. 

lngiliz Dainler Vekili 
Dlyanuumumiye Inılllz .lalnler 

.ekm M. Vayt ~nn .. brlmize ı•I• 
mittir• 

Dahili Haber er cumhuriyet Bayramı 
Yana COıahuriyet illnının doku• 

Baradtı 61tntHI. löl/n ou yıld6nümüdür. Bu mOnaaebetle 
lla~ •a•ı/amuı poiri memleketin her tarafında oldutu 

rlbl tehrlmizde de bGyGk tazahurat 

---------------------
yapılacak, en büyük bayramımız teslt 
edilecektir. 

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

l : Hasan Bey - Allahallah... Bizim 

kapı vuruluyor, gecenin bu aaatiııde kim 

olsa gerek? 

2: Buhran Hasan Bey, beni 

tanımadın mı ? Hen iktısadl buhranım, 

seni ziyarete geldim. 

3 : Hasan Bey - Gel ayol, gel... Sen 

bizim evden ne alıp götürebiliraia ? Bak 

her taraf tamtakır. 

4: Bubraa 

korktum dojTuau, 

yok, aavupya• I 

Aman Hua Bey, 

burada benim iti• 
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(Son Postanın Resimli Makalesi • Hergün 

litvino/ 
Niçin 
Geldi? 

Doatumuz ve komşumuz Sov
fet Rusyanın Hariciye Komiseri 
J.itTinof yoldaı, Ankarada mem
leketimizin misafiri bulunuyor. 

Sebat Sözün 
Arif Orucun 
Kundura 
Mağazası 

Kısası 

~-------.. P. S. 

Bu ziyaret, timdiye kadar 
lrada aırada Ankarayı ziyaret 
'den Ruı ricalinin ziyaretlerinden 
daha mUhim, daha tUmullil bir 
•lyatl manayı havidir. Bu manayı 
ltılamak, hem Rus • TUrk 
doatlutunun bakikt manasına 
bUfuı etmiye, hem de bugün 
1'tırkiye etrafında dolaşan ıiyaıi 
faaliyetleri daha etraflı a.armiye 
biımet edebilir. 

1 - Hayatta muayyen pr~nı;ip

lerlnh: var mıdır? Bunlara •ebat ile 

•arılmadıkça bu prenıfplerden hayır 
g6remezsiniz. 

2 - Dostlarınız var mıdır? Sebat 
Ue dostlarınıza sarılmauanıı, onla-

3 - Bunun gibi işinize de .sebat 
ile sarılmazsnnınıı, muvaffak olamaz-

Yarıncı Arif Oruç Bey, Yilk· 
sekkaldırımda bir kundura mağa• 
zası açmıf. fsmi "Damping". 
Sattığı iskarpinlerin metaneti ve 
zar af eti hakkmda tim dilik hiçbir 
fikrim yok; fakat mağazanın fa· 
mini beğendim. 

rın doıtluklarına liyakat kazana• 
mazsınız. 

ıınız. Şıarınız şu olmalıdırı Sonuna 
kadar. Gazetecilik Aleminde, insanla• 

rın kafalarına hitap etmenin ıo
nu of madığını görllnce, Yarın 
ba~muharrirl halkın ayaklarına laf• 
yor. Yunus Nadi Bey: "Doıt bqı, 
dilıman ayağa bakar." diyecek; 
yahut Arif Orucun aya~a dllttD• 
ğilnU iddia edecek; yahut ta, 
özUr dilemek için halkın ayakla• 
rına kapandığını s5yliyecek. Fa• 
kat ben bu fikirde değilim. Mu
harrirlik netameli bir meslek. Bu 
işe gUven olmaz. Keıki hepimiz 
kllçUk birer zanaat sahibi olaay· 
dık; icap ederse kunduracılık, 
aşçılık, tenekecilik, aobacılall 
yapmasını becerebilseydik. 

GÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
M. LiTViNOF • KATOLiKLER 

Sovyet Ruıya, milıtemleke Ye 
tainımftıtemleke memleketler!n 
Avrupa empertalizmine kaışı 
latikllJleriai kazanmalarına taraf- / 
tardır. Bu taraftarlığı nimmüı
t_enıleke ve mOıtemleke memle
ketlere kartı olan dostluğundan 
Ye muhabbetinden ziyade Avrupa 
•nıperyallzın ve kapitalizminin 
Jtkdmaaını istemesindendir. Fakat 
'1e oluna olıun Sovyet Ruıya 
knçtık ve fakir milletlerin Avrupa 
emperyalizmine kartı tabii doı
tudur. 

Dün 1 Akşam Ankarada 
Şerefine !Bir Suvare 

Tertip Edildi 

lngiliz 
intihabatı 

Makdonald Ve Milli 
.. Hükumeti lntihabatta 
Ekseriyeti Kazandılar 

Çocuklarını Okutmak İçin 
Mersinden Suriyeye 

Gfr. deriyorlar. 

Türkiye, Anupa emperyalizmine 
kartı bqlı batına isliklll harbi açan 
llk memlekettir. Ve Tllrkler, Sovyet 
Ruaya nazannda, bfttUn müstem
leke Ye nimmUstemlekelerde 
yaııyan mtJletlere rehber ve nu
mune olacak bir millettir. Onun 
için Sovyet Rusya istiklAJ har
binde bize manen ve maddeten 
yardım etmi~, ondan sonra da 
daima dostluğunu tekit etmiştir. 
~iteldm iki taraf ricali de Türk-

ua doatlutundan bahsettikleri 
ıa~aıı, bu dostluğun tarihi ve 
tabı! avamile istinat ettiğini tek
rar ederler. 
• Ruı!a, timdi iktısadi bir harp 
ıçlndedır. Beş senelik lkltsadi 
pl&nı dört senede bitirmek 
için Sovyet Şuralan dalıilinde 
l~ııadt bir ıeferberlik ilAn etmiş
tir. Btıttın kuvvetini plAnın ta
hakkukuna hasretmiştir ve daha 
tlmdldeu ikinci bir bet senelik 
plln ilin etmiştir. 

SoyYet Ruıyanm bu iktıaadl 
ıeferberlikten iıtihdaf ettiği ga
)'elerdeu birisi, dünyaya sosyalist 
ıiıtemla iktıaadi sahada nasıl mu· 
vaffak olacağını göstermek; ikin
ciai Sovyet Şuraları dahilinde 
)'aııyan yoldaılara müreffeh bir 
bayat temin etmek, UçüncUsU de 
Anupa emperyalizmile mücadele 
ede11 veya edebilecek olan zayıf 
ınilletlere iktısaden yardım ka
blliyetiaf kazanmaktır. 

lktııaden yardım etmek ve 
kuYvetlendirmek iıtedikleri memle
ketlerden biri de Türkiyedir. 
Daha ılmdiden köylilye 7 liraya 
pulluk satmıya başlamışlardır. 
Bq ıenelik plAnın neticesinde 
bize lktııaden vasi mikyasta yar• 
dım edebileceklerini ümit etmek
tedirler. 

Fakat TUrkiye de, dUnya buh
ranından mliteessirdir ve bir an 
evvel mali bir yardım teminine 
muhtaçtır. Bu ihtiyaç saikasile 
Tnrklyenln Cemiyeti Akvama gir· 
miye talip olduğunu, para bul
mak llı:ere Saracoğlu Şükrll Be
yin Amerikaya gittiğini, ve bizi 
lıtiımar etmek istemiyen ecnebi 
paraıma kapıJarımızm açık oldu· 
tu hakkındaki yeni neıriyatı 
a-6ren Sovyet Rusya, bizim iktı· 
ıaden tekrar Avrupaya temayül 

Ankara, 28 (Hususi) - Misa
firimiz Sovyet Hariciye Komiseri 
!'A· Litvinof dtın buraya ıreldi, 
Iıtaıyon~aJ bUyUk merasimle 
kartilandı. Hariciye Vekili Tevfik 
Rliftü Bey Ankara Pallsta şere
fine bir öğle ziyafeti verdi. 

Adana, { Hususi Muhabiri-

Milteakıben M. Litvinof, Cazl 
Hz. tarafından kabul edildi ve 
mUllkat bir ıaat devam etti. 
Aktam yine Hariciye Vekilimiz 
tarafından misafir komiser şerefine 
bir ziyafet ve sonra da parlak 
bir balo verildi. Ziyafette Tevfik 
RUştii Bey M. Litvinof tarafından 
dostane nutuklar teati edildi. 

Londra, 28 saat 5,50(A.A)
Muhalif Amele fırkasının 
bellibaıh bütün azası intiha
batı kaybetml~lerdir. Şim· 
d~e k'1.dar intih~plai
lenler ( 222 ) Muhafazakar, 
( 23 ) Muhalif Amele fırkası 

mizden ) - Mersinden bildiril
diğine göre geçen senelerde 
olduğu gibi bu sene de Katolik 
mezhebine mensup Türk vatan
daşlar ilk tahsil çağında bulunan 
çocuklarını okutmak !çin Surive 

J Ü .. ·- • 

'!e ı....iıonan me tePf erine gönder-

Dara gelince, muharrirler ara· 
sıoda birer dilkkAn açmak fikri 
daima ortaya atılır. Bir zamanlar, 
Şair NAzım Hikmetle ben bh 
aşçı dükkAnı açmayı dUşUnmUı
tlik. Hatta ~zım garsonlu~ et· 
miye bile raıidi. Bu memlektte 
yazının da ekmek ve kundura 
gibi lüzumlu bir ıey olduğu an .. 
laııhncıya kadar Ye muhatrir 
kıymeti bilininciye kadar NAzım 
Hikmetin aşçılığına, Arif 'Orucun 
kunduracıhğına şaşmamalıyız. 

Ankarada Futbol 
.. Ankara, 28 (Hususi) - Cuma 

gu~ü burada lik maçlarına devam 
edılecek, gençler birliğ - imalatı f 

harbiye ve altmordu - gençler bir- j 
liği takımlan oynayacaklardır. 

1 ( 2 ) muhtelif, ( 21 ) Liberal, 
( 14 ) Liberal Simonist. Mu· 
hafazakArlar, ( ıot ), mevki 
kazanıyorlar, muhalif Amele 
Fırkası (111) mevki kaybedi
yorlar, şimdiye kadar milli 
hükumet taraftarı olarak inti
hap edilenlerin yekunu ( 263 ) 
kişiye baliğ olmaktadır. 

( intihabatın ilk sayıfasına ait 
haberler 5 inci aayıfamızdadır.) 

Butçe Meclise Verildi 
DarUlfUnunda Konferans 
Bal'<an Konferanımda Bulgar 

aıurahhaslarından M. Vasilof bu
gfln iki buçukta Darülfünunda 
ziraat mevzuu !}zerinde bir kon
forans verecektir. 

edeceğimizden korktu. Bir defa 
Garpla anlaştıktan aonra da bizi 
artık tamamen kaybedeceklerini 
hi11ettiler. Bundan telAşa düştüler. 

Rus Hariciye Komiserinin An
kara seyahati, bizi manen takYi
ye etmek ve Garbın kucağına 

düşmekten kurtarmak içindir. 
Nitekim Litvinof, gazetelere be
yanatında, Rusyamn Türkiyeye 
iktııaden yardım edebileceği za
manın çok uzak olmadığım te
mine IUzum görmUıtlir. Tas Ajan
ıı da ayni teminatı tekrar et
miıtir. 

İtte, bizim anladığımıza göre, ' 
Rus Hariciye Komiserinin Tnrki
kiyeyi ziyaretinin hakiki manası 
budur. 

• 

Ankara, 28 (Hususi) - Ve
killer Heyeti 932 bütçesini t 86 
milyon olarak meclise sevketmiı

ı tir. Bütçenin varidat ve masraf 
kısımları mütevaıindir. 

Bir Kamyon Yandı • 
Şoför Eskinazin betızin ve gaı 

yüklü 3062 numaralı kamyonu, 

ekzos borusundan çıkan kıTilcım- · 
larla tutuşmuş, araba kıımen 
yanmış, ıöndürillmiiştür. 

Tutun lnhisarmda 
Tütün inhisar f daresi piyasa

dan tUUln alacakbr. Yalnız ;dare 
mubayaaya baılamadan evvel pi
yasadaki stok miktarile idarenin 
ihtiyacı olan nevileri tetkik ettir~ 
mektedir. 

Bir Sandal Devrildi 
HUdaverdi motörli Haliçte, 

Mustafa Ağanın· sandalına çarp
mış ve devirmiştir. 

• 
İSTER iNAN, /STER 

mekte imişler. 
Yeni Adana gazetesinin buna 

tahsis ettiği Tevfik imzalı baş
makalede bunun sebepleri tahlil 
edildikten sonra deniliyor ki : 

" - Binaenaley memleketi· 
mizde serbest serbest para ka· 
ıanıp bizden çok müreffeh olan 
bu insanlar kendilerine ve pren· 
siplerine karşı aldanmış vaziyette 
olmadığımızı iyi bilmeli ve Türk 
vatanı için birer mikrop yetiıe
cek olan çocuklarını nerelerde 
ve kimlerin elleri arasında bn
yüttUrUyorlarsa kendileri de oraya 
gitmelidirler. " 

Saldhattin -----
Zenginlik Böyle Olur 

Tahran, ( HusmJ ) - Meşhur 
Amerika milyarderi Rokfeller ta-
ı afından burada bulunan Amerikan 
kollejine ( 250) bin dolar teberril 
edilmiştir. 

Şarklıları istemiyorlarmış 1 
Berut, { Huıust ) - Cenubi 

Amerikadaki Ekvatör hUkQmetinin 
burada bulunan konsoloıu bundan 
ıonra hlçbir ıarklı muhacirin Ek· 
va.öre kabul olunmıyacağ11u illn 
etmiştir. 

Olum Tehdidi 
Kahveci Mustafa isminde biri, 

1 • Galatada Ahmet namındaki Ada
mın kendisini ölümle tehdit etti· 

gmı Karakola şik!yet etmiş, 
Ahmet bundan münfail olmuş ve 
Mustafayı yaralamışbr. 

• 
iNANMA/ 

Dün, Düyun:.: Umumiye binası önünden ge
çiyorduk. Baktık, kapıları, pencereleri kapalı, 
demir panjurları sökillllp harap olmuş, damı
nın tahtaları sarkmıya başlamış, ve binanın 
heyeti umumiyesinde ihmalin tahripkar eli do· 
}aşıyor. 

Polis Müdüriyeti oraya göz dikmişti. Bina 
boşalınca, bütnn bu projeler ıuya dUıtU ve 
o güzelim bina ihmalin ve harabinin eline 
teslim edildi. 

Halbuki bu binanın boıalmasını bekliyen 
nekadar daireler vardı. Vilayet orasını almak 
isterdi. Şehremaneti oraya nakletmek isterdi. 

Senelerce latanbulun göbeğinde bu binayı 
inci gibi muhafaza eden ecnebiler, elimize 
geçtikten sonraki bu halini görUnce, artık bu 
vaziyete gülmlyeceklerine, 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

" Son Posta 11 dan başka hiç 
bir gazete, " Damping " mağaza
sının para mukabilinde bile ilA· 
nml koymuyor. Bu çok ayıp bir 
ıeydfr. Türk kanunJan Arif Orucu 
kunduracılık yapmaktan men· 
netmedl. 

Gazeterlerin bu hareketi ba
na o kadar dokundu ki, hemen, 
kendi ihtiyanmla haleml elimden 
bırakmak ve gidip yllksek kal· 
dmmda potin bajı ıatmak 
istiyorum. 

Maçka Çapulu 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

O da gitmiı Pagalh merk .. 
zlne malumat vermft. Merkeı, 
esasen bu mesele ile meıgulmnı 

ve iz llzerinde imiş. Derhal bunlarıa 
oturdukları' Kurtuluıta Deifrmeu 
sokağında (52) numaralı eYI ara· 
mıılar, balıtedilen efYalan eYia 
tavan araaında saldı Mı halde 
bulmuılardır. 

Bir muharrlrimb, bu çetenha 
elebqı11 yuf yetinde bulanq 
Yekta hanımla görGmllıtllr. Ka· 
dıo, tiddetll bir inat ile ı 

- Ben iftiraya u~adım, na. 
bak yere ıtlrllntiyorum. Hiç bir 
feyden haberim yok, diyormq. 

Bir Yaralama Vak'aıı 
Garson Bedri isminde blrlt 

Galatada ıarhoı bir adam tara
fından bıçakla yaralamııtır. 

SUreyya Salonunda Bale 
Ve Tombala 

Yarın akıam Kadıköyde, Sl
reyya sinemasında, CUmburiyet 
bayramı şerefine bir balo tertip 
edilmiştir. Bu mllnaıebetle Hima
yei Etfal menfaatine bir de tom
bala çekilecektir. Mllaamere all
ka uyandırıca bir şekilde terUp 
edilmiştir. 
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~:~~J;;,nı Derken Büyük Bir Şey istemiyoruz ~~ş~f::ti 
Nasıl Verecek? Başladı Çünkü Yunanlılar Hiç De Anform Bir Halde Değillerdir .. 

Son rünleriıı tac"1erl ve piyasayı 
fiddetJe aI6~adar eden en mülalm 
lıaldiHıi, l&terlinıin ıukutundan sonra 
ltorçlann nasal ödeneceti meıelea;idir. 
Çünkü logiliz liruı düştükten ıonra 
alıcı ve aabcılar arasında mühim 
Wr lhtlllf çıktı: EvYclce lnglHz lirası 
Ue yapılan ıiparitl•r naaıl &denecek
tir? itte. el' an balledllemiyen bu 
•oaele hakkanda Hamburw fahri 
konsoloıunıu• tarafından çok dikkate 
pyan [bir rapor huarlanmıthr. Bu· 
anın mOhlnı lc11ım!arını yazıyoruz: 

• lngiliı ve lskandinavya pa• 
ralarınıo sukutunun muhtelif 
tanda mllnakaşalara meydan 
açmıı olması tabiidir. En evvel 
Yırlt olan suaJ, alhnla rabıtası 

kalmıyan nakit mikyaslarından 
lalsal olan ziyanın kimin tarafın· 

· elan çekileceğidir. Alikadarlat 
hususi menfaatlerine göre bu 
lııusus\a muhtelif noktai naıarlat 
Deri ıürmüılerdir. Bir iddiaya 
aazaran, mukavelelerde esas itti .. 
haz edilen lngiliz lirası altına 
mlıavidir. lnıilterenin altm mik .. 
JUi hakkındaki 1925 tarihli 
kanunun mezkur ahkAmı dolayı· 
aile, lnıiliz parası lb:erinden ak
tedilen ticari ınukaveleler zımnen 
altın esasına müstenittir. 

Bu mntaleaya itiraz edenler 
diyorlar ki: 

Lııiltere kambiyosu dahi da
lül oldujıı halde bütün kambiyo
lar daima ve az çok tahavvülita 
ağramlf, fakat albn mikyası ka-
11UDunun mezkur hllkmüııü ileri 
llllrmek kimsenin aklına gelme
mittir. 

Satıcılar tarahndan ileri ın
rllen bu fikre giSre borsada bil· 
Jlk bir itimat gösterilmemekte
dir. Hlkim olan kanaate göre 
abca tediyabn altın uası ftzeri· 
• icrasının harfiyen 
Gldutuna dair delil 
melidir. 

mukarrer 
ibraz et-

Büytık ticaret memleketlerinde 
lallrim olan fikirlere g6re, akte
clilen mukavelenameler harfiyen 
tatbik edilmeli ve muhteviyatı 
hukuki ufsatalarla tefsir edilme
•elidlr. Almuyacla ıu cihet te 
lmnetle beyan edilmektedir ki, 
•ÜaTelelerinde Alman parası 
,...me bqka parayı esas ittihaz 
eden kimıeler bu hareketlerinin 
•Üceai olarak husule ıelecek 
kazanç veya zararlan bilerek 
ılze almıflardır. 

Almanya ithallt tacirleri, mil· 
tuddit müzakerattan sonra qa• 
jaclaki neticeye villl olmuflardır: 

" Ecnebi .. bcılardan malların 
•ukaveledeki fiatlerle teslimi 
talep edilmelidir. " 

Diğer taraftan Hamburg ih
racatçılan birliği, bir içtimaında 
lngiliz lirasının sukutu neticesi 
olarak tahaddils eden muhtelif 
aeselelerle meşgul olmuı ve şu 
braq vermiştir: 

"Mukavelelerin akti esnasında 
sarih bir kaydi ihtiyati mukarrer 
bunlumadığl takdirde esas ittihaz 
olunan nakit mikyaaını tebdili 
Teyahut altın esasana ircaı için 
ne hukuki ve ne de ahlaki bir 
hak mevcut değildir.,, 

Londra Ticaret Odası, ecnebi 
parası Ozerine aktedilen mukave· 
lelerin, zaran mucip olsa bile, 
tathikı lbımgeldiğini yerli mli· 
euesata ihtar etmiş, İngiliz fir· 
malarının da ecnebi tacirlerden, 
k.dilerine kartı deruhde eylemit 

Tütün fıatleri 150 kurottan <• 
D ı kuruşa dü~müştiir. Harici ticaret 
...,.. ofisi fıatin daha fazla düşmemd 

..,·-;..'~~':.:::::-... ~ için tertibat alınmasam düşünmek• 
- tedir. Ofis bu hususta bir rapot tfl hazırlamı§tır. Mesele yakında gö-

• rllşçftlecektir. 

:ifl Şeker Fiatferi 

Dan Se/gatlan g~l~n jııtbolcalartlan bir lcafile istasgondtı 

Cuma iÜaU ilk maçlarını oyna· lik maçlarında geçtn sene Oçlln- etmemiz icap ediyor. 
yacak Yunan futbolcülerinden cU plinda olan (Aris) klilbilntln Gelen oyuncuların ekserisi 
bir kıımı . dün Sofyadan trenle bu sen• en hata geçmesine ve tanıdığımız, derecelerini blldiği-
ıehrimiıe geldiler. Yuna11 muh- milli kadroya dahil klUplerin miz futbolcülerdir. Ferdi teknik 
tclit!nia mlltebaki oyuncuları da Sofyaya giden Milli takıma ver- itibarile ekserisine faik olduğumuz 
Atinadan r-'geliyorlar. Dila Sir- dikleri oyuncuların isimlerine Yunan takımının oldukça büyük 
keciye çıkan kafileden bir kıs· bakılırsa, Yunan futbolünün tam bir farkla l!!<ığlüp edilmemesi için 
mı ile görüştük. Yunan futbolcti- fcrmünde olmadığı belli oluyor. ortada makul bir sebep yoktur. 
leri Sofyada Yunan Milli takı· Geçen sene Galatasarayın beş Kendi memleketimizde, kendi 
mınıo Bulgar Milli takımına golle mağlup ettiği Selinik sahamızda ve rakibimizin fena 
( 1 • 2) mağlup olmasını bekle- (Aris) takımı bu ıcne Milll takı- bir vaziyetinde oynıyacağız. Bi-
dikleri bir netice olarak kabul ma altı oyuncu veriyor. Gelen zim oyuncuların ferdt kabiliyet-
ediyorlar. Bizim muhtelite karşı muhtelit içinde de Panatinaykos }erini rakiplerimizinki ile l51çerek 
oynayacakları oyun hakkındaki takımından Uç biraderler vardır. Cuma maçım mutlaka iyi bir 
düşünceleri de pek nikbin olmiyan Şu vaziyete gôre, cuma günil farkla kazanmalıyız, derken çok 
Yunan oyunculannın halihazırda bizim Mubtelitin Yunan muhteli· bir9ey iıtemit olduğumuzu zan· 
iyi bir halde bulunmadıklan mu- tini kazanmak üzere en iyi bir netmiyonız. 
hakkaktır. Kendi memleketlerinin fırsata malik olduğunu kabul 

Memlekette Yol Yapılıyor 
~~~~~~------~~~~~~ 

Gönenliler Balyalılarla 

retlerile Yeni Bir Eser 
Kendi Gay-
Kazandılar 

Gönen, (Hu
ıuıt) - Kuaba
maz ticaret oda
sının gayretilt. 
Gönen ile Bal
ye arasında yeni 
bir yol yaptınldı. 
Uzunluğu 45 ki· 
lometredir. inşa• 
at haftalardan
beri deftm etti, 
günde beş alb 
yliz amele çallftı 
ve nihayet yeni 
yola kavuşuldu. 
Yolda civar köy
lüler istihdam e
dildi ve kendile· 

ıene evvel nze
rinde adi araba
lar bile lşliyemi
yecek kadar ha· 
rap bir geçitten 
baıka bir fey 
olmayan bu yol 
bugOnktı yeni va· 
ziyetile iki ka
.. banm ticari fa
aliyetine hararet 
verecektir. Ev
velce bu harap 
geçitten Balye • 
Gl5nen aruı 32 
saate alınırdı. 
Şimdi ise bu ye
ni yol ıaye-

rine günde iki /kf kasaba lıalkı geni gaptıkları golu te~'it ediyorlar sinde Balyeden 
defa yemek verilmiıtir. 

Bu münasebetle birkaç ıun 

evvel kasabamız halkından bir 
grup otomobillerle Balyeye gitti-

oldukları taabbDdatm ifasını her
halde talep etmelerini ve muka· 
velelerine riayet etmiyenlerin 
isimlerini, "kara liste" ye derco· 
lunmak üzere, Ticaret Odasına 

bildirmelerini tavsiye eylemiştir. 

Hamburg borsası da, mukavele
leri nakzedenlerin isimlerini kendi 
"kara listeainde., nqredecektir. 

ler ve orada tezahüratla karıı- Gönene be.ı saate gelinip gidil· 

landılar ve yeni yolumuzun açıl- mektedir. Halkın kendi emeğile 

masını tes'it ettiler. yapılan bu yeni yol herkesi mem· 

Şunu da s5yliyeyim ki 7 • 8 nun etmiştir. A. Ceutlet 

Balık Bolluğu 
lstanbula Tekrar Palamut 

Hücumu Başladı 
Geçen günkil fırtınaya kadar 

ıehrimizde palamut bolluğu vardı. 
Fırtınadan ıonra palamut azalmış, 
balık fiatleri yükselmişti. Dün 
Karadenizde Ağva, Şile lrva ta· 
raflarından Boğaza doiru pala· 

SilAhları Kim Kaçırdı? 
Geçenlerde gümrük idaresinde 

bir silah kaçakcılığı meydana çı· 
karıldığını yazmıştık, Gümrük ida
resi tahkikatını bitirmiş, dosyaları 
alakadar makama göndermiştir. 

== 
mut sürülerinin akın ettiği gö· 
rülmilştür. Diln bu sürülerden 
piyasaya on kayık balık gelmi" 
fiatler derhal ucuzlamıştır. 

Şeker fiatlerinde son zamanlar 
na hiç bir değişiklik y~ktur. Bü
tün toz şekerler 35; Alpullu küp 
37,20; Belçika torba 37,70; Triyer 
sandık küp 38,70 kuruşa sablmak• 
tadır. 

Kahve Pahahlaşh 
Kahve bundan bir kaç hafta 

evvel ( 42 ) kuruştu. Piyasada kah-
ve stoku azaldığı için fiat ( 45) 
kuruşa çıkmışbr. 

Pirinç Ucuzhyacak 
Anadoludan alınan lıa'herlere 

göre bu sene memleketimizde fu· 
la Pirinç istihsal edilmiŞtir. Bu gOll 
26 kuruştan 40 kuruşa sahlan yerli 

pirinçlerin bu sene bir miktar dahi 
ucuza satılması muhtemeldir. 

Holivud Yıldızı 
( Baıtarafı 1 inci •ayfacla ) 

Derhal muhaı·rirlerimizden bi· 
rini Şakir Beyin evine gönderdik. 
Şakir Boy işten çekilmiş, evinde 
kendi lleminde yqıyan bir zatbr. 
Şakir Beyle görüşen mubarririmls 
mtilikahnı ıöyle anlatıyor: 

- Selma H. ın pederinin otur
duğu ktiçftcUk ey, tebrike gelen-
lerle dolu idi. iki senedir evlldnua 
hasret acısını çektikten sonra, 
timdi bu bftyllk zaferle mesrur 
olan adamcağız pek net' eli bir 
halde idi. Beni görilr ıörm•• 
hemen aevinçle elini uzatarak 
telgrafı gösterdi. Telgraf, lngiliz
ce idi. Ve doğrudan dotruya 
Holivuttan çekiliyordu. T elırafa 
bir de tercüme merbuttu. Müaa
adeaile hemen tercümeyi kopya 
ettim. Telgraf aynen ıudur : 

[İatannbul - Bakırköy • Kartalı.. 
pe. No. 30 Şakir B.) 

iki aenedenberl kim bilir nekadar 
azap ve ubrap verditim Hvgill an
neme Ye babama teptir ·~r:orum ld, 
ben, hayatta •• Ye fU daldbda u 
methur lnıanlar arasındayım. 

Burada yapılan m ... bakad., 
(Şark Yıldızı) unvanını kazandım. 
Zen~in Ye mea'udum. Ba Nadete 
ilk nail oldutum dakikada ıbl düfil
nerek Acilen fU telgrafı yazıyorum. 
Bu teltTafım, maalHef pek uzaa 
olamıyacaktır. Çünkil etrafımı. birçok 
tirket ve müesaeee mildürlerl ihata 
etti. Hepıl mülakatta bulanmak Ye 
konturat imza ettirmek için bekliyor
lar. Hele l'•zetecller, omuz batımda 
durarak yazdıtım tU sabrları bile 
kopye ediyorlar. Bet dakika evvel 
otuz bin dolarhk bir mukaftle imza 
ettim. Bu telgrafım)a beraber on bia 
liralık bir cek gCSnderiyorm. Gazete
ciler, habra defterimi saba almak 
için batır ve hayale gelmiyen teklif• 
lerde bulunuyorlar. Halbuki bund 
onlara vermiyerek defterimi tayyar• 
poıtaaile doğruca aize gCSnderiyorm. 
Bu habralarımı okudutunuz zaman, 
bu işte muvaffak oluncuya kadar 
zavalh Selmacığın neler çektitinl 
öl}'renecekıiniz. Şeref ve zafer •• N• 
tatlı ıeymit babacıtım. Hele böylıe 
yabancı bir muhitte olurıL.. Şimdi 
burada, iımimden ziyade mllliyeth• 
mavzuubahı oluyor. En ziyade bun• 
dan dolayı müftehir ve matruruDlo 
Vaktim yok. Fazla yazamıyacağılll
Annemin ellerinden öperim. Karder 
lerime ye bütün dostlara aelim. 

Şark Yıldızı 
Selma 

Şakir Bey heyecanda idi. Evla 
i~i de misafirlerle dolu idi. Herke• 
bu mea'ut babayı tebrik ediyordo. 
Fada konutmak milmkiln olmadı
Mülikatımızı akşama talik etmeoıisl 
rica etti. Bu mülikab JU"ınki nilr 
bamuı:da okwyacakaınu. 
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Hariçte Gördüklerimiz 

Dünya Vaziyeti 
Daha 
Gerginleşiyor 

AB, 

SON POSTA 

Olup Biten Hadiseler 

Beyanname Neşretti Bir 
IJ11tihabatında Hararet 

--- MUHARRİRİ: SERVER BEDi 
Şu çantanıni içini beraber 

tözden geçirelim, dedim. 
- Fazla olduğunuzun farkında 

değil misiniz? 
Fakat bu gibi şeyleri öyle ta~ı 

•öylüyordu ki alınmıyordum. Işı 
ll.laya vurdum: 

- Ben zaten bu dünyada 
Eaz}ayım. 

- İyi amma beni rahatsız 
'diyorsunuz. 

- Ben bütün insanları rahat
Stz etmek için dünyaya geldim. 

Çantayı açtım. Evvela elime 
kuçük bir paket geçti, hemen 
~tkardım, açtım. Bir ipek çorap. 

- Vah zavallı kadm, dedi, 
~antayı unuttuğuna yanmıştır. 
Güzel bir çorap. 

- Hoşunuza gittiyse sıze he
diye edebilirim. 

- Bana lüzumu yok. Siz 
giyin. 

Çorabın koncuna ve kızın 
ayaklarına baktım. 

- Bu çorap, dedim, sızın 

ayağınıza göre değilse intihar 
etmiye hazırım. H~m de tıpatıp. 

- Hayır, o bana küçük gelir. 
Tamdır. 

- Küçüktür. 
_ Ee canım siz benim aya-

w benden iyi bilmezsiniz ya. 
gımı ·ı b'I' _ Siz ayağınızı ne ı e ı ı· 

yorsunuz? 
_ Ne demek o? 
_ Yani ne ile görüyorsunuz? 
_ "Ne i1e görüyorsunuz?" 

Sayfa 8 
: .. 

=I 
Gönül işleri 

Kadınlar 
Ne Vakit 
Kaçar 

ı: 

Erkekler kadınlan anlamıya 
çalışmadıkları müddetçe, daima 
ellerindeki kadmı kaçırabilirler. 

Kadın niçin kaçar, ne vakit 
kocasını bırakır, evini unutur? 

Kocalar zannederler ki, bir 
kadını bir defa sevmek, evlendik· 
ten sonra hayatını temin etmek, 
onu mes'ut etmek için kifidir. 
Filhakika kadın evlenmek içia 
sever. Evlendikten ıonra refaha 
erince bir mUddet kendisini 
mea'ut samr. Fakat tedricen ha• 
yah tabii seyrini takibe başlar. 
Erkek evlenmekle, bütlin gDa 
çalışarak kansının hayatını temin 
eylemekle ona aşkını ispat etti
ğine kanidir. Artık sevdasını 
tekrara Hlzum g6rmez. Halbuki 
kadın daimi surette aşkına, şef• 
katine, muhabbetine, ausayan bir 
mahlüktur. O bir erkek gibi 
sert, çetin ve IAkayt olamaz. Her 
vakit sevilmek, iltifat görmek, 
okşanmak ister. Bunu kocasmdan 
göremez ve bulamazsa başkasın• 
da arar. lıte o vakit kadın evini, 
çocuğunu ve kocasını göremez 
olur. Tehlikeli maceralara dökü· 
lür. Kadınların bu ziflarından 
istifade fırsabnı gözetliyen erkek· 
ler vardır. Kadim kapıp kaçarlar. 

Onun için, yeni evli erkeklere 
nasihatim olsun. Karınızı bir an 
için olsun ihmal etmeyiniz. Kadın 
her vakit sevilmek ihtiyacındadır. 
Ona bir defa sevdiğinizi söyle
mek kAfi değildir. Onu başka· 
}arından iltifat beklemiye muhtaç 
olacak vaziyete düşllrmemek la• 
:.ı:ımdır. 

lz nirde Türkan Hanım: 
Nışanlınızın bedeni kusuruna 

tahammül edemiyorsanız tecrü· 
beye kalkmayınız. Evlendikten 
sonra boşanmak kolay değildir. 
Ebediyen bedbaht olmayı gözo 
almak ta kolay değildir. ,. 

Kadıköyde Sara Hamına: 
Başkalannı kıskanarak kendi• 

nizl bedbaht etmek aptallıktır. 
Bu kıskançlık ne onlara bir fe
nalık yapar, ne de size fayda 
verir. Mes'ut olmak için vaziyet• 
}eri sizinkinden fena olanları dll
şününüz. .. 

Akıllı kadın kocaıı 
çaldığı zaman korkmaz. 
sabah aslan gibi gider, 
gibi dllner. 

kapıyı 
Erkek 

kum 
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HALKALIDAN İSTİFADE EDİLt:MİYO 
Bundan tamam (38) sene evvel 

Adülhamidin yakınlarından bir Pa
ta Halkali köyllnde yapbit çiftli
tfnden iyi neticeler alamayın. 
bu nankör, feyizıiz •• ıuıuz top
rağı Qevlete bol para ile aatmak 
için vesileler aramlf. Nihayet 
memlekete bir Orman, Ziraat 
Ye Baytar mektebi 16zumumı 
ileri ıilrerek Padiıahtan bir 
ferman çıkartmış Ye çiftliilni 
umduğundan daha fazla bir ffatle 

Bir Abdülhamit Paşası, Bu Mektebi, 
işine Yaramadığı için Osmanlı 
Devletine Satmışh .. 

Ziraat nezaretine aatmıf. 

Çiftlik Y etilköye 1ekls ıaat 
mesafede ıohirden Ye iıtuyon
dan uzak ve i"ayrl allnbit arazi 
llzerinde teıiı edildlil için ıha· 
diye kadar yapılan bDylik ıarft. 
yattan beklenen netice tama• .. 
ahnmamıpa da memlekete pek 
çok kıymetli ziraatçi •• ltaytar 
yetiştirmiıtir. Merhum Paıa da 
bilmiyerek •••lokete bir lüaaet 
ettiii için bOObı ıtmaJUanaı af. 
fettirmiıtir. Mektepte eneli 
bayar, ıonra orman kısımlan 
ayrılmıı, •etrutiyetton ... ra 
mektep yabuz Ziraat Mektebi 
Alial halini almııbr. 

Mektebin Hali ı 

Halbuki bu gibi mektepler 
bqka memleketlerde ıehre •e 
hayata daha yakın yerlerde tufa 
edilir, bu suretle halk mektepteki 
tecrtlbelerden kolayca iatifade 
eder. Mektep iç ıene kapalı kal
mış ve nihayet Ankarada draat 
enstitüleri açılması tızeriae buruı 
ıeçen ıene Ziraat liıul halinde 
yeniden ~Dllf; ve (22) talebe 
alınmıı; bu sene de yeniden (30) 
talebe kaydedilmiıtir. 

Ne Kadar Aarzi var 
Mektep Çekmece k6ylU yamaç

larında takriben (2) bin dönlm
lük bir arazi llzerinde tesiı edil
miıtir. Mektepte ( 20 ) dönllm 
meyva, (20) dönüm ıe~e bah
çelerile (15,5) dönüm yemeklik 
üzüm, ( 1,5) dön&m de kollekaiyon 
bağı vardır. 

Halka Parasız Fidan 
Meyva balıçeıinde; muhteUf 

ıekiller verilerek terbiye edilmif 
elma, armut, kiraz, vifne, ıeftali, 
ayva, erik fidanları vardır. Bun
)a.rdan yabani fidanlar üzerine 
~ılanun iyi cinsleri bu ıene halka 
meccanen dctiıtılacaktır. Mektepte 
ayrıca bir gayrimllsmir fidanlar 
~abçesi vardır. Buradaki çamların 
Jniktitrı ve nevileri mühim bir 
yekun tutuyor. 

Geçen ıene Ankara Şe bre
~anetine ve muhtelif müessese
lere pek çok akasya, dut, Mak
lora, Kıladiçya, çam, ıervi, mazı 
gönderilmiıti. Yalnız Ankara 

Parklar Müdürlüğüne llç vagon 
fidan verilmiıtir. Mektep muhtelif 
çiçek ve tezyinat nebatlarının 
çe~itlerinin çoğaltılmasma ehem
miyet vermektedir. 

Şarapçıhk Faaliyeti 
lktısat Veklletl mektepte 

bağcılık ve ş .. rapçılığın inkiıafına 
da büyük bir ehemmiyet veriyor. 

Bunun için AJmanyada (3) 
aene ispirtoculuk ve şarapçıhk ' 
tahsil eden Necati 8. geçen se
ne mektebe miltehasıs olarak 
tayin etmiştir. Mektepte (113) 
dö.ıüın Amerika asma fidanlıif 
ve burada (18) çeşit çubuk 
vardır. 

RESiMLER : Halkalı 

Ziraat mektebi, şarap

çılık mütehassısı Necati 

Beg ve mektepte !/e
tiştirilen cins misket 

üzümünden bir salkım 

Bu çubukların klSklerl filokse
ra laaıerealne ıaukavemtli oldutu 
için ftzerlerine memleketimizde 
en iyi yetlıen Ozllmler aıılan• 
makta ve halka dafıtılmaktadır. 
Geçen ıene bunlardan halka ve 
lktıaat V eklletinin mulltelif yer• 
lerde tesiı ettiği Amerika asma 
fidanlıklarına, Ziraat Mektepleri
ne T ekirdağı Ye Manisa, 
Horoı köylne (150) bin fidan 
tevzi edilmiıtir. 

Bu sene mektebin balcılık 
llburatuvannda bunların nevileri• 
ne ait yapraklardan ve çubuklar
dan kollekaiyonlar yapılmııtır. 

160 Çeşit Ozum 
Mektebin kollekaiyon bağında 

(160) çeşit yimeklik ye fU'&klık 
llzüm vardır. Bunlardan muhiti
mizde en iyi netice •erenleri 
tetkik ve teabit edilmektedir. Bu 
sene mektebin f&raphaauinde 
bu üzümlerden ( 28 ) çefit ıarap 
yapılmııtır. 

Mektepte bu aene aynca (8) 
dönümlük yeni bir praplık kol
leksiyon bağı yftcuda getirilmit· 
tir. 

Ayrıca (113) dönilmdon ibaret 
olan fidanlığın bu ıene elli d6nll

müne i'lraplık nznm qalanmııtır. 
Atınm ilk ıeneıi olduiu halde 
bu çubuklardan bu sene yüzer 
dirhemlik salkımlar alımıtbr. Ye
meklik UzUm batında çavUf, pem

be çavuı, Erenköy ıiyıbı, Tilki 

kuyruğu, Nuruniglr, MtltkOle, Be

rut burması gibi dayanıkJı Bıtlm· 

ler vardır. Elyevm salkımlar çu
buklar üıeriade durmaktadır. 

Oç Okkallk Salkımlar 

Bunlar arasında ( 3 ) okkalık 
ve (50) santim uzunluğunda Ye 
taneleri erik bilyftkltıtnnde nefiı 
Arap cinai Ozlimler vardır. 

Tilki kuyruğu ve Arap ciııaln
den Üşuvl, Bitmoni, Zeydi tlzllm• 

leri muhitimize çok uygun renk, 
rayiha ve dayanıklık itibarile 
dikkate ıayan lb:ilmlerdir. 

Ormancrhk Faaliyeti 
Mektepte ( 15 ) dönüm ıtızel 

çam, ( 5 ) danl1m dif budak or
manı vardır. Mektebin bahçe 

duYarları hep mazı, ıerdi mak

lora, klatliçya gibi ağaçlarla t9f• 
kil edil mittir. 

Bahçe içerialadeki ıerriden 

duyar bfttnn Avrupa mOteha1111-

larının bile hayret Ye takdirini 

kazaamııtır. 

Mektepten Fazla istifada 

Edilemiyor 
Salahiyettar bir zat kendisile 

ıörtııen bir muharrlrimize mek· 
tebin Taziyeti hakkında ıunları 

ı6ylemiftir : 

-Bu gibi mektepler ıulak Ye 

ıebre yakın yerlerde tealı edil
melidir. Bu,an mektebin rubu 

uırbk tecrtıbe •e meıaialnden 
yalma talebeal ı.tifade etmlftlr. 

Halbuki bunlarclan lıalk Ye köy
lllntın de istifade etı11eıl llzımdır. 
Bunun için S'llzel bir verem aa
natoryomu yapılabilecek olan ba-
glnkll mektep Sıhhat Veklletiae 
verilmeli ve lstanbulda mOnblt 
Ye ıulu bir yerıle yeni eaulara 
göre yeni bir mektep yapılma
lıdır. Bu yapılırsa mektepten 
beklenilen neticeler elde edilmlt 
olur. 

SON POSTA 
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ABONE FlATI 
T0RKIYE ECNEBi 

HOO Kr. 
750 " 
480 " 
150 " 

ı Seae 
6 AJ 

J " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 • 

IOO " 
300 .. 

Gelen enak rerl verllm ... 
hanlardan meı'ull1et abama. 

Adrem deJlftirilae1I (20) kuru,tıar. 

Son Poıta Matbaa11 
Sahlplerla Ali Ekrem, Selim a.,.. 
N9fl'l1at llldlrl: S.Ua a.,., 

Kari Mektupları 

Hereke Yangının 
dan Kim Mes'ul? 

Mal6munuzdur ki 4 ,,.. ''il, ge 
Hereke fabrikalarında yan 
çıkmqtır. HUkômet bu itte ı 
luyu bulmak için işe vazıyet e 
SanaylJ Ye Maadin Bankasıda 
mlfettiı glSnderdi. Bendeniz f 
rlkamn idare memuru ı 
Yani'ID sabahı fabrikaya gel 
Banka Mndnrn Sadettin, Fab · 
MDdllrtl Reıat, Mühendis KA 
lbrahlm Beyler benimle görllş 
••det etmiılerdir. 

Tahkikata memur ettikl 
utle uil emrimi de glndernı 
lercllr. Hiçbir takıirim olma 
jbıdan keyfiyeti lktısat Ve 
tine, Bankaya, Banka Meclisi 1 
reli rlyuetine bildirtlim. 11 ıe 
dir a,ni mlleuesenin muhtelif Ea1f 
rlkalaruıda ufak bir ihtara mari' 
kalmadan hizmet ettim. Bir me 
ra b11 muamelenin reva ıörillme 
ainl Te fabrikanın kundakçısı ye 
konmamasmı iıtirham ettim. 
bir teıiri g6rlllmedi. ldaret 
ulolananlara nizamname mu 
hince •erilmesi llzımgelen ikr 
mlyem reddedildi. Bu muam 
benim 8'ibl (8) nllfuılu bir 
için fe)Aket değil midir? 

Hereke fabrikası ıabık 
idare Memu111 

Gevat 

Jandarmaya Teşekkür 

Bundan iki ay evvel oğl 
lbrahim feci bir ıurette kati 
dllmif, dört çocuiu aksllz 
bik• kalmlflardı. Zaten iki e 
lldımlcla Çanakkalede vatan u 
na phit oldu. Evimin deste 
olan lbrahimin iki haydut tar 
fından 6ldllrUlmeıi bizi bnsbnt 
peripn etti. 

Lllleburgaz Kazası Jandar 
Kumandanı Ynzbqı Sırn, MO 
deiumuml Kenan ve Kaymak 
Nlyul Beyler geceli gtlnd"' 
çalqtdar, katilleri meydana çık 
dılar, kendilerine gazeteniz v 
tulle teıekkilr ederim. 

Ulebur~u, Eakl .. la k"yünde ot 
makUlla nlldeıl Fatma, kerimeleri Emf 
s.ı.., Makbule, oj'lu Mumtafa. 

Himayeietfalin Teşekkürü 

Himayeietfal'in Kalender Yuf 
dundaki bikes yetimlere Y enik6f 
de Hober Köşkünde Fransız "' 
J .iseainin Heyeti idare ve talebi' 
leri tarafından ötedenberi vu1" 
bulmakta olan lôtuflanna ili1' 
olarak şimdi de yetmiş adet y1'J 
bor.na atkısı hediye buyurmuf 
lardır. 

Bu kıymettar muavenetlerindel 
dolayı bikes yetimler naınıO' 
Heyeti Merkeziyemiz arzı şükr_, 
vazife bilir Efendim. 

h 

Polisin Bir Tavzihi 
23- 10-931 cumartesi gecJ 

Oaktıdarda Sarmaşık sokağıııd' 
mukim ve 4 llnctl noterde kAtİt 
Senet Efendi ile komşusu sile' 
Ali aruında vukubulup yekdii" 
rlni cerhe müncer olan münaJ~ 
zllhulen Beyoğlu 3 tlncil not 
Servet Beye izafe edilmit olcJ! 
imadan keyfiyet tashih ve tasP"' 
olunur Efendim. 

latanbıal PoUı Mil.-" 
namına 

Hüsnü 
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[ BiLMECEMİZ 

Müşkülü Şoförün 
~~~~~~~~-

Bütün Bu Şehirleri Nasıl Gezebilsin? 

~ 

Adamın biri resmimizin Ust kısmında sağda görülen siyah 
da~eli şe?i~de oturuyor. Gördüğünilz bütün yu~ar~aklar birer 
şehir resmıdir. Yolcu resmin alt tarafında soldakı sıyah yuvarlak
ta bulunan ıehre gitmek istiyor. Fakat meraklı bir adamdır. İsti
yor ki yolda tesadüf edeceği bütün diğer . şehirleri ~örstin. 
Yalnız her ıehre yalnız bir defa uğrasın. Ve va kıt kaybetmesın. 

Şimdi ılı onun bu müşkülünü halledebilir misiniz? Y okarıda 
blyah fehirden kalkınız ve her yoldan yalnız bir defa geçerek 
~Gutun t~hlrleri dolaşınız. Ve aşağıdaki siyah daireye geliniz. 
bi:~tii"~nızd ~011u boyala kalemle işaret ediniz. Sonra reami kesip 

'" gun enn z. 
Yolu dotru çizenlerden 100 · 

K ı kişiye güzel hediyeler vereceğız. 
azanan ard~? ilk bet kiıiyi de b · 

rozet Terecegız. ayrıca klübümüze aza yazıp ırer 

Cevaplarınızı on bet güne k d 
a ar gönderiniz. 

Çiçeklerin herbirinin niçin 
baıka başka rengi olduğunu iyi
ce bilmiyoruz. Bir çiçeğin rengini 
ll: çok değiştirebiliriz. Fakat ta
ltıaınen değiştiremeyit. Bunu ya
pabilmek için de çiçeğin tohu-
ltıunu içinde maden bulunmıyan 
bir toprağa ekmiye mecburuz. 

Çiçeklerin renkleri Adeta irsen 
leçer. Ayni çiçekte muhtelif 
renklerin bulunması ancak bu 
ıuretle izah edilebilir. Bir çiçek 
tohumunu ahnız. Ondan çıkacak 
çiçekte de renklerin ayni suretle 
lakaiın edildiğini görlirsUnUz. 

Ağustos Böceğile Baykoş 
Bir baykuı ağacın üstünde 

'-YUyordu. Ağustos böceği de 
l>iraz ötede ıarkı okuyordu, bay
kuıu rahatsız ediyordu. 

Ağustos böceği şarkı söyle
lrlekten başka baykuşu tahkir de 
ediyordu. Baykuşa : 

• - Sen kuşların en fenasısuı: 
dıvordu. GUndUzleri uyur, gecelerı 
Uyanırsın. Hırsız gibi geceleri 
)'iyeceğinl çalarsın. 

çalgılardan daha glizel çalıp 
okumak bir şereftir. Benim de 
gayet mükemmel bir kitaram var. 
Ben bir zamanlar bir kıralı
çanın kuşuydum. Bu kitarayı 
bana o vermişti. Fakat ne 
yapayım ki çalmadım. İstersen 
bunu sana vereyim, Sen bununla 
nefis şarkılar okur, çalarsın. 

Ağustos böceği baykuşun ilti
fatlarından pek hoşlanmıştı. 

Kitarayı almıya da can atıyor· 
du. Yavaşça olduğu yerden çıkıp, 
baykuşa doğru ilerledi. Baykuşta 

.SON POSTA 

Klübümüze 
Aza 
Olunuz 
Rozetlerimizi Dağıtıyoruz 
Siz De Rozetinizi Alınız 

"Son Posta klübü,, için yaptır
d ı ğımız rozetlerimiz gelmiş ve 
evvelce yazılarak kurt alanlara 
rozetleri verilmiye başlanmıştır. 

Arkadaşlarınızda rozet gödip te 
kıskanm1ymız. Siz de klübe gi· 
rebilirsiniz ve siz de rozet taka
bi l:siniz. Yalnız şimden sonra 
klübe aza olabilmek için perşem
be günleri Çocuk sayfasında çı· 
kan klüp kuponlarından dört tane 
biriktirip getirmek lazımdır. Aşa
ğıdaki kuponu kesip saklayınız. 
Dört tane olunca idarehanemize 
müracaat ediniz. 

Kel Suvari 
Bir stlvari ihtiyarlamış, saçla

ları dökülmüştü. Kelliğini sak
lamak ıçın başına bir pruka 
geçirdi. Birçok iyi binici arka
daşf arJe bir seyahate çıkmışlar. 
Şiddelle esen rüzgar başından 
pruka -;ını uçurmuş, kel başını 
meydanda bırakmış. Arkadaşları 
manzarayı gorunce kendilerini 
gillmekten menedememişler. 

Kendisi herkesten fazla gtı
lerek: 

- Kendi saçlarımın durma· 
dığı yerde sahteleri hiç durur mu? 
demiş. 

Bir Kuşçu ile Ku' 
Bir kuşçu bir gUn bir kuşu 

ağına düşUrdU. Kuş kurtulmak 
için yalvardı. Ve adama dedi ki: 

- Şimdi beni serbest bırak-
san birçok kuşu senin ağına dü
ştirürüm. 

Kuşçu: 
- Eğer bu söztt söylemesey-

din be~ki seni serbest bırakırdım. 
F kat kendi camnı kurtarmak 
. ~ kadaşlarını yakmak istiyen 
ıçın ar . d -ı .. 
kuş her zamandan zıya e o ume 
mahkumdur. 

s ON POSTA KULÜBÜ 
KUPON: 2 

ra Son Posta Klübün., 
ŞI d son • m en . . bet hafta bu .ayf ada 

aı:a olabilmek ıçııı 1 d drirt t • . kupon ar an o ane. 
neşredeceglmı~ veya göndermek 
t ı yıp getırrnek op a 1 rı kesıp toplayını:: . 
lbımdır. Bu kupon a 

~-========~=--
~ kl t bir saniye bile ge-ona ya aş ı, ld b ,. 
. d fi erine atı ı, u muz ıç 
çırme en z . .

1 
k Çalıyarak ıntı camını 
omşuyu par 

aldı. 

. Sayfa 7 

EGLENCE 1 
1 Meraklı Bir Oyun 
1 
1 Bu Hokkabazlığa Hayret Edeceksiniz 

KUçUk karilerimize arkad ışlarıru hıyrette bırakacak yeni bfr 
hokkabaz oyunu öğretiyoruz. 

Siz gözlerinizi bağlayıp odadan dışarı çıkacaksınız. Odada kalanlar 
bir bardak su ve bir parça şeker getirtecekler. Şekerin flzerine he!' 
hangi bir işaret koyacaklar. Bir nokta, bir müıelles, bir murabba 
veya her hangi bir şekil. Şekeri suyun yanına işaret alt tarafa gel
mek üzere masa üzerine koyup sizi çağıracaklar. 

Siz kapalı gözle içeri girerek tekeri alacak, suya atacaksınız. Ve 
yine kapalı gözle dışarı çıkacaksınız. Şekere işaret koyan kimse. o, 
kaşıkla şekeri eritinceye kadar suyukarıştıracak. 

Sonra terar sizi içeri çağıracaklar. Siz kapalı gözle suyu içerkent 
- Ben burada bir müsellos resmi görüyorum, diyeceksiniz. Fil

hakika tekerin üzerine müsell88 işareti yapılmıtbr. 
Siz bunu nasıl bildiniz ? 
Bakınız nasıl. Bir parmağınızı ıslatırsınız. Şekeri suya atarken bAf 

parmagınızı şekerin işaret bulunan alt tarafına ba•bracakıınız. işaret 
parmağınıza çıkacağı için tekrar dışarı çıktığınız zaman parmağınıza 
bakacak ve işareti göreceksiniz. 

Deniz Kenarındaki Kumlar 
Gelmiştir? Nereden 

Deniz kenarlarında uzun sahil 
boyunca ince güzel bir kum ta· 
bakası görülür. Deniz banyoları
na gidenler bu kumlar üzerine 
yatar, ve oynarlar. Nasıl oluyor 
da deniz boyunda bu kadar kum 
bulunuyor? Bu kumun orada 
hasıl olması için üç şeyin birleş
mesi lbımdır. Bu üç şey bir 
araya gelmeyince deniz sahili de 
kayalık, yalçın olabilir. Bu Uç 
şeyin birisi o sahildeki taşlarm 
cinsi, ikincisi dal $.! aların kuvveti, 

Güzel 
Bir 
Oyuncak 

UçUncilsU su akıntısının istikame
tidir. Deniz kenarında bulunan 
topraklarda nekadar hafif madde 
varsa deniz alır, götllrnr. Tebeşir 
gibi hafif maddeleri denbı ıuyu 
kayalara çarpa çarpa yıkar gatlt• 
rür, ağır maddeler sahilde kabl' 
Dalgalar döve döve bunlan ku· 
ma çevirirler. 

Bu kumlar içinde hafif madde
ler kalmışsa( akıntı onları da alıp 
götürür. Bu suretle sahilde yalnı• 
ince, yekneıak bir kum kalır. 

ihtiyar Kadınla Hizmetçisi 
ihtiyar bir kadımn birkaç 

hizmetçisi vardı. Kadın her aabab 
hizmetçileri horozla beraber uyan
dırırdı. Kızlar sabah tatla uyku• 
larmdan uyandınldıklarına fena 
halde kızarlardı. Bir gün birle,• 
tiler; horozu öldürdüler. Artık 
horozdan kurtulmuşlardı. Sabah 
sıcak yataklarmda biraı daha 
faıla yatabileceklerdi. Kadın · ho
rozun ölümüne çok kederlendi; 
şimdi horozun sesini duyamıyaca• 
ğı için, kızları gece yarısı uyan• 
dırıp kaldırmaya başladı. Kızlar 
bu defa da horozu aradılar. 

Baykuş ağustos böceğine sus
lnaıını rica etti. Böcek susmadı. 
baykut ikinci defa rica etti. Fa
kat yine fayda vermedi. Baykuş 
~<sceği başka şekilde susturmayı 
ııc:ararlaştırdı. Böceğe döndü: 

- Kardeıim, dedi, şüphesiz 
~Ündüzleri uyanık kalmak bir 
•aadettir. Hele böyle senin gibi 
IÜıel bir sesi olupta en güzel 

Bu oyuncağı kendiniz yapar ve mükemmel surette eğlenirsiniz. 
Bu resimleri evveli güzelce boyayın. Sonra bir kartona yapıştırın. Kuruduktan sonra kenarlarını 

k sin Size iki tane maskara çıkacak. . v • • v v. 

Bilmeceyi Halledenler 
Bilmecemizi halleden karile

rimizin listesi cuma günkU nüs
hamızda intişar edecektir. 

e S · bir büyükçe makara alın. Deliğine küçük bır degnek geçırın. Degnegm ucuna da ince bir 
on~a.l . T htaların ucuna birer toplu iğne ile maskaraları yapıştırın. tahta çıvı eyın. a k . . 

lıte size bir oyuncak ki yaparsanız, pek eğlenece sınız. 



8 Sayfa SON POSTA 

PAZAR OLA 
ASAN 

1 En klüessir İlaç J 

Doktor - Hasan Bey, w~rdiğim ilAç ıeni terletti mi? 
Hasan Bey - Hayır, beni başka bir ilAç terletti. 
Doktor - Ne illcı o 1 
Hasan Bey - Bakkalın hesap puslası 1 

K,,rılan 

Diş .. 

Hasan Bey bir gOn lokantada 

yemek yiyordu. Et o kadar ıerttl 

ki Pazar Olamn bir dişi kırıldı. 

Allahtan lokantanın üstündeki 

evde bir dişçi varmış. 
Hasan Bey ona koştu, dişini 

tedavi ettirdi, parayı verirken 

dedi ki: 
- Sen ıaliba aşağiki lokanta 

ile ortakam 1 

Sessiz 
Çoçuk 

Bir gün, Hasan Bey, bir ço· 

cuğun babasından dayak yediğini 

giSrdn.. Fakat çocuk ağlamıyor
du. bağırmıyordu. Hasan B. 

ıaştı. Babası uzaklaştıktan ıonra 
çocuğa sordu: 

- Baban seni dövdUğil za

man niçin sesini çıkarmıyorsun? 

Canın acımıyor mu? 

- Sesimi çıkarmışım neye 
yarar, Hasan Bez? Babam aaj'ır. 

• 
ikinci 
Yara 

Birgün Hasan Beye dediler ki: 

- Ayol, komşumuz Hacı Nu
ri Beyin başına gelenleri biliyor 
musun? 

- Ne oldu? 

- Biri Nuri Beyin üstUne 

Güzel 
Kadının 
Kocası 

Hasan Bey, mahallenin dok
torile ıokakta gidiyormuş.Cadde-

de karşılarına gllzel bir kadın 
çıktı. Doktor bu kadını görünce 

hemen bir sokağın köşesine so

kulmuştu. 

Kadın geçtikten, Hasan Bey 

doktora sordu: 

- Bu kadından ne kaçıyor
sun, hekimbaşı? 

- Sorma Hasan Bey... Bu 
kadının çirkin, aksi, kavgacı bir 

kocası vardı. 
- Ey? 

- Bir gün hastalandı. Ben 
bu adamı tedaviye başladım. Has· 
talıktan kurtaramadım. Öldü. 
Şimdi kadının yüzüne bakmaktan 
korkuyorum. 

Hasan Bey glildü: 
- Düşündüğün şeye bak, de-

di. kocasını ölümden kurtarsaydm 
bu kadın o vakit sana kin bağ
lardı! 

Hakim 
Olsa 

Hasan Beye bir gün sormuş
lar: 

-Sen Mahkeme reisi olsaydın 

ne yapardın, Hasan Bey ? 
- Kimsenin hakkı kaybolma

sın diye öyle ince düşünürdüm 
ki iki taraf ta bana kızarlar, da-

valarmdan vazgeçip savuşur1a1ı. 

OLMAZ 
Güller dikensiz olmaz, 
Yanaklar bensiz ol mazi 
Kırlar çimensiz olmaz, 
Gönlüm sensiz olmaz! 

Saklanmaz kınsız b1çak, 
Bir güzel ister kucak. 
Durmaz ateşsiz ocak, 
Gönlüm de sensiz olmaz! 

• Saksılar çiçek ister, 
Bu şiir emek ister, 
Çocuklar bebek ister, 
Gönlüm de sensiz olmazt 

• 
Bahçdere gül Jizım, 
Derde tahammül lizım, 
Kızlara Kakül lazım, 
Gönlüm de sensiz olmazl 

• 
Aşkın ömrüme bedel, 
Sensin duyduğum emeli 
Olmaz ey nazlı güzel. 
Bü gönlüm sensiz olmaz!.. 

Hava 
Nasıl? 

Pa. O. Ha. B. 

Bir giln Hasan Beye sor
muşlardı: 

- Buglln hava nasıl Ha
san Bey? 

- Havayı göremiyorum, çok 
yağmur yağıyor. 

B G .. ı· ' " en uze ım . ,, 

Kadın - Hasan Bey. 0 ben 
güzelim ., demek ayıp mıdır ? 

Hasan Bey - Değildir amma 
yalan söylemek ayıptır 1 

Yas 

Hasan Bey - Ayol, kadın, kocan evvelki 2lin öldü, ıen 
ediyorsun. 

Kadın - Hasan Bey, ıen beni dün görmelidin, kederi 
ölüyordum . 

Hasan 
Beyin 
Et Yemeği 

Hasan Bey yine bir glln 

lokantada idi. Bir et yemeği 
getirtmişti. Garsonu çağırdı: 

- Ayol, dedi, ben bu eti 
yiyemiyorum. 

- Başkasını getireyim Ha· 
san Bey. 

Garson yeniden et getirdi. 
Uzaklaşırken Hasan Bey yine 
çağırdı: 

- Ayol, dedi, ben bu eti de 

yiyemiyorum. 

- Bir kere daha değiıtireyim 
Hasan Bey, fakat bu ıon arbk. 

Garson yeniden bir et daha 
getirdi. Yine uzakla~ırkcn Hasan 

Bey yine onu çağırdı: 

- Ayol, dedi, ben bu eti de 

yiyemiyeceğim. 

- Allahallah... Hasan Bey, 

etin nesi var? 

- Etin birşeysi yok amma, 

çatal bıçak getirmedin! 

Yollarda 
Eğlence 

Bir glln Hasan Beyin 
eve geç gelmlıti. Hasan Bey 
luna aordu t 

-Bu vakite kadar nereler 
idin 1 

- Baba, yolda iki otolD 
biribfrine çarpb, iki kitinin 
cağı kesildi, bir kiti Gldn, o~ 
seyrettim. 

- HaylAz, ben aana yoll 
eğlenme demedim mi? 

Zar o 
Ağa 

Hasan Beyin yanında 
ağadan bahsediyorlardı. 

- Yilz yqını bukadar g 
adam yoktur, diyorlardı. 

Hasan Bey IAfa 
dedi ki: 

- Amma, adamcağız o 
gelmek için kimbilir ne ka 

vakit sarf etti 1 

Fena 
• 

1 
1 Balık A 

Bir Adet 
Avı 

H asan B. mahal\e kahvesinde, 
yazın balık avı ile uğraştığını 
anlatıyordu. 

Biri sordu: 

- Bari birşey yakalayabil
din mi, Hasan Bey? 

- Evet, iki defa nezle ya· 
kalacım. 

Bir kadın Hasan Beye anll 

- Hasan Bey, Hindistafl 

fena bir adet varmış. Bir ad 
öldiimU, karısını da mutlaka 

raber gömerlermiı. Ne I 
değil mi? 

Hasan B. ıu cevabı werdl: j 

- Evet, kocası için çok fet'ı 

lf6RO 
1iJft, APOllo H .. 11 ctftt ltftt ıilAh çekmiş. İki kurşundan biri 

Nuri Beyi ölüm derecesinde 
yaralamış. Öteki kurşun derisini 
ııyırıp geçmiş. 

I\~ERKEZİ: BAHÇEKAPI, 
Şubeleri: 

İST ANBUL 

:cııı:~naı Dll.yeo h earııu .. ,. 
fCI k 8ç01r ıı:ıalı:lna UJOIOCle ıııntl 

Cl&~e r•nt t lt lll~lıla llr .. 
clmllf eti)! lıll .n llluedllb 

Hn JC1'1 ı.ı.ıtır ~ 
Uını:ıml Aedl.tı.tıı ~ Hasan Bey dUşündil: 

- Memnun oldum, dedi, ikin
d yara hafif. 

Ankara, Karaköy, 
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"Son Poata,, haftada iki defa sinema sayfası 

yapar. IHrlnclde Tlirkiyede oynattan fılimler hak· 

kında malamat verir. İklncfde sinema Alemine alt 

haberler yeril'. 11Son Posta,, nın sinema sayfalarını 

takip ediniz, sinema ll:mlnl fyice ı.uııyacaiuını:ı: . 

S I ~ N E M A 
"Son Po•ta,. Ho!bı.lta hull\iat a ~lııolırl laalwnaa 

yerArıe TUrk gıuele•idfl'. He.livut mulull.trlmll, 

her harta biz.e mok~up göı.derlr 'Vfl alnema &Jeml· 

nln fçylhilnll anlatır. "Son Poııta,,da baldatunuı 
•inema haherlerlı:ll1 hiçbir fll•tede balaaaUUUL 

.. 

Pegu Shanon, bir sabah Goldvin Meyer Şirketinin kapısı onun· 
~en geçirormuş. Acele bir artiste ihtiyaç hasıl olmuş. Kendisine bca e~mışler. Kabul etmiş. Bir ay sonra haftada 1000 dolar alan 

lr artıst olmuştur. Kendisine, rakip bir kumpanya daha bir ay 
enel bu paranın yan fazlasını teklif etmi~, fakat kabul ettirememiştir. 

Marlen Dietrich Nasıl 
Oldu? Artist 

(Marlen Dietrieh) Bugün sın-e-~-k--- b' · şa , şark görmüş, tatlı ır sesı 

ma Aleminin en meşhur yıdızla- vardır. Gayet Eabırlı, eğlenceye 
nndan biridir. Amerikalı deği], düşkün bir kadmdır. Daima gti-
Avrupalıdır. Hatta denebiJir ki ler yüzlUdür. 
ikinci Greta Garbodur. İkisi de H ususi bayabnda ismi Madam 
Avrupalı, sarıım ve şimal kadı- ( Rudi Sieber) dir. Bir Alman 
Didırlar. İste müşabehetleri bu sioemacısınm karısıdır. Marya 
kadardır. Amerikalı yıldızlar yal· isminde beş yaşmda bir kızı 
IUZ güzel değil, kendilerine ha- vardır. Berlindeki evini pek ıever. 
kim, hür, cesur, hatta erkeklere Paramunt kum:: anyası, her 9ene 
faiktirler. Avrupa erkeklerin tatili memleketinde, ailesinin ya-
memleketi olduğu için kadınm nında geçirmek şartile onu an-
hAJA erkeklere tabi ve erkek'erin gaye etmiştir. 
dunundadırlar. ( Maden ) de bu Marlen bu ıenc tatilinde evi-
itibarla tam Avrupah bir kadın- ne döndüğü zaman nümayişler· 
dır. den kaçmış, evine kapanarak 

(Marlen) Amerikan aahucsin· kendisini kocasına ve çocuklarına 
de büyük bir muvaffakiyet gös- vermiş, yemeğini kendi pişirmiş· 
terdi. Sinema arsitlerinin iddia· tir. Fakat Marlen bir ev kadını 
ama göre eğer sahaeye Şternberg değildir. Gayet mükemmel bir 
tarafından takdiın edilmesı>ydi, musikişinastır. Sporu pek sever. 
bu kadar muvaffak olamazdı. İyi bir yüzüciidür. Babası Alman 

Şternbcrg Marleni Almanyada ordusunda zahitti ve harpten ev-
bir muzikholda görmüştür. Bil- vel vefat etmişti. 
hassa .. Mavi Melek " ismi;ıdel<l Babası asker olduğundan ço-
rolünde gösterdiği fevkalade san- cukluğunu küçük şehirlerde ge .. 
at Şterobergi hayrete düşrmiltür. çirmiştir. Babası tiyatroyu günah 

Şterobergin teşvikile sinema telakki ettiği için onu tiyatroya 
hayatına girmiye razi olmuştur. götürmezdi. Buna rağmen Marlen 

Şiternberg ona rehberlik ederek bir artist olmuştur. 
ı yetiştirmiş, reklAmlarını yapmış, O, bu me.nnuiyet üzerine 
1 ve bugiin Amerikanın en büyük tiyatroya mer.ak sarmış, müzik 

artistleri sırasına çıkarmıştır. öğrenmiş, keman ıan' atkirı ol-
Marlenin kadınlık tarafı en muştu. Babası öldükten sonra 

büyük kuvvetidir. Ve en meşhur Berline gelmişler, hayatlarını 
kazanmak için Marlende gördtık-

olan şey de bacaklarıdır. Fakat Ieri fevkalade istidada güvenerek 
Marlen yalnız bu bacaklardan onu muz:kal komediye vermi~ler-
ibaret değildir. Marlen kelimenin 
tam minasile bir kadındır. di. Holivutun çüyük artisti Mar• 

len işte sinema aahnesine bura
Ayni zamanda iyi bir zevce, 

anne ve sevgilidir. Gayet yumu- dan geçmiştir. 

Vilma Banki Şim- 1 

di Ne Yapıyor? 
"Beyaz Rahibe,. 0 Bir Aşk 

Geceai, ,.Seher Vakti,, ve bun
la.r rlb~ daha birçok sessiz filim· 
l6rin fl~i..z_ YJldm "Vilma Bankl,, 
lld. ~egdeaberi beyaz perde d.e 
g~ıllkmüyor. Bir zamanlar Holı· 
Vutmı birl~~lı _ıDzeli diye ıöyle· 
nen bedbaht Vilma, ıesli filmin 
yıldırım ıtıratile terakkısinden 
ıonra ftudyolardaki mevkini 
kaybetti ve unutuldu. 

Fak•t.ı,n gelen Amerika mec
muaları Vi!Dıanın yakında sesli 
yıldızlar arasına kanıacağmı, 
çUnki devamlı bir çalıtına neti· 
cesinde musikıyı hayli ilerlettiğini 
haber veriyorlar. Bir Macar gti· 
zeli olan Vilma Bankiyi lsanhul
da tanımayan ve sevmiyen yok 
gibidir. Bu haber her halde sizi 
çok sevindirecektir. 

inanır Mısınız? 
Coıı Kravfort Artist

likten Çekiliyormuşl 
~evlrd'Ri bltlbı filimlerde 

Amerjka~"'"·.,ımu bllylk bit ma
bar-9 ~ Con Kravfort 
ıinemadan ~tir, diyorlar. 
Bu haberi veren Amerika mec
muuı diyor ki: 

"Con Kravfortta kalp hasta· 
1ıg. vardır. Son .zanlarda bu 
hastalık ilerlcıniftir· Gllzel yıl· 
dız bu vaziyet karpında bcy~z 
perdeden çekilmek mecburı
yctindedir.,, 

Fakat derhal ilive edelim ki 
bu haberin rakip sinema kum
panyalarından biri taı afından or· 
taya atılmış olması ihtimali de 
vardır. 

Yeni Bir Yıldız 

Metro - Goldvin studyolarmda 
yeni yetişen bu yıldızın adı Ua .. 
net Karrı)dir. Fakat elinde tut
tuğu "Son Poıta" yı okuduğunu 

Lois Moran, cazibesinin bUyükl6ğü ile şö:U-et almıibr. Onu ilk 
gören sahne vazıı, 44 Ben bu derece kadınlığı muvaffakiyetle temsil 
ed~n bir 1!1ah1iik görme.~im,, . d~~ittir. F ak~t bu ilk muvaffakiyete 
ragmen Loıs Moran kabıhyetsızlıgı tahakkuk edince bir hafta evvel 
sinemadan ayrılmışbr. 

Klara Bov Tekrar 
Sahneye Dönüyor 

~~~~~~~~~ 

Klara Bov tekrar sahneye 
a~det etmek üzere Holivuta gi· 
dıyor. Saçlannı da yine eskisi 
gibi tabii rengi olan kırmızı ren· 
g_e çev~miştir. Klaramn bu geli
şıni artistler büyük bir heyecan· 
la bekliyorlar. Junior Samlenin 
onu Uoniersal kumpanyası için 
angaje edeceği söylenmektedir. 

Çarli Boğa Güreşinde 
Çarli Çaplin A vrupaya seya-

hate çıkmazdan evvel odasında 

l 
kendisini ziyaret eden arkadaş
larına, gazetecilere, İspanyayı 
ziyaret için çıldırdığım söylemi,
ti. En büyük emeli İspanyada 

l bir boğa güreşi seyretmekti. Bo
ga güreşine alt catlerle kitap 
okumak, görmek onda merak ha
line gelmişti. Bu sözü söylerken 
ayağa kalkmıı, pandomima ile, 
işaretlerle bir boğa güreşi rolti 

yaçmışb. Çarli nihayet İspanya
ya gitti. Boğa güreşini gördü, 
amma nasıl? 

Güreşte sekiz boğa öldil. Bir 
çok at yaralandı. Çarli nan:zara
yı bir müddet seyretti. Yavaşça 
başı arkaya düştü. Ellerile gözle-
rini kapadı. Atların, boğaların 
feryatlarını duymamak için kulak
larını kapadı. Öne arkaya sal
landı.Oyunun nihayetinde güreşin 
matadoru (Marcial), Çaplinin ya .. 
nına geldi. Ölen boğalardan bi .. 
rinin kesilen kulağına kanlı bir 
mendil içinde Çarliye takdim 
etti. Çarli son derece zarif bir 
eda ile hediyeyi aldı, yine mü
kemmel bir jestle: 

-..:.. Çok hoş, çok IAtif bir 
manzara idi, dedi. Ve evine 
döndü. 

BAHRİSEFİT FELEDlEDK BIRHASI 
ISTANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

'ıfezun sermayesi: 

?S,~00,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoilu 3711-5 lııtanbul tMI tubealı 

"Merkez Postanesi ittisalinde AUalemci han,, Telefoıı: !.it. 563 

Bilumum banka muamel!h 

EMNiYET KASALARI ICARI 

iddia edecek değiliz. Çiinki genç 
Janet bir kelime bile Ttlrkçe 
bilmez. 

Fakat bu gtizel yıldıı, yakında 

yeni bir filme başlctyacak ve lm 
filim buraya da gelecektir. Reji
sörler Janelte büyük bir İ&t:dat 
görmektedirler. 
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BÜYÜK TARİHİ TEFRiKAMIZ 

ŞEN 

06NIL 
-4- 'I 

Hızırlı ilk Muarefe 

Meyhane Aleminin 
Oçüncil ve dördilncil 
gllnleri de böyle geçti. 
Ayyaı derviş, itiyadı-

Da sadık her iaaan 
gibi, muayyen saatte 

ıeldi, ıarabını içti 
ve gitti. Beıinci gUn 

)pahi Ahmedin irades: 
arbk tarilmar o!-
muttu. Kuta~ ıahıiyetle tam dört 
flln yhyUze geldiği halde 
hiçbir harekette bulunamamak , 
vicdanında ve irfanında eza 
uyandırmıştı. Remzi şekil
de olaun ona hUrmetini ihsas 
etmek istiyordu, muhitin böyle 
remzt mliıafehelere mtisait olup 
olmadıjını dUıUnmiyordu, arka
dqlanuan mevcudiyetini hesaba 
katmıyordu. Ne olursa olsun on
dan teveccnh, iltifat istemek az
mini besliyordu. 

Derbeder deniı, o glln de 
miadında ıeldi. Hiç kimsenin 
ytıztlne bakmadan meyhaneyi 
ıellmladı, k6ıeıine çekildi. Dört 
gtındenberl oraya gelip gidenleri 
arasında içtiii ıeyin parasını veren 
yeglne adam, bu deniıti. Sipahi 
Ahmet, her mUıterinin hesabını 

kendi herine aldığı halde - yanhı 
bir iı yapmıt olmamak milliha-
zaıile - onun masrafına allka 
ıöstermemişti. Usta Bohor da, 
iıte bu istisnai vaziyet dolayısile 
dervife hllrmet gösteriyordu ve 
ıelir ıelmez yanma koşaı·ak 
iltifat etmiıti : 

Hoş geldin babalık, yine 
tuap değil mi ? 

Ve testiyi götUrUrken Sipahi 
Ahmetten fU emri aldı : 

- Bu tabağı Dede Efendiye 
sıötUr. Halini, hatırını sor 1 

V ehbam Sipahi, bariz bir he
yecan içinde Uıta Bohorun ha
reketini takip ediyordu. Ramazan 
ayının yedinci, on yedinci ve yirmi 
yedinci gecelerinden birinde mü
minlerin gözUne açılacağı rivayet 
olunan, fakat hangi gece inkişaf 
edeceği tesbit olunmıyan gök ka· 
pısım bekliyen bir ivare gibi o da, 
derviıin yüzünde tebellür edecek 
duygu izlerini görmek · için te· 

- . 
SELARIH 

Kabadayılar, bir kadınla 
llı gösteriyord. Bu asabiyet, bu 
;ocukça telaş, gönderilen hedi
yenin kabul edilip edilmiyeceğini, 
derviıin, memnun kalıp kalmı
yacağını anlamak merakından 
ileri geliyordu. 

Derviş, Usta Bohorun tebliğ 

ettiği selamı sUkiinetle önüne 
koyduğu tabağı da yine sikinetle 
kabul etti: 

- Var olsunlar, dedi, gam 
görmesinler! 

Arkadaşları Alay Ediyor 
Dervişin yürüyüşü, oturuşu, 

dem tutuşu gibi sesi de kabadayı 
Sipahiye sırri görünmüştü. Onun 
ağzından alelade kelime değil de 
semavi liigatler çıkmış gibi garip 
bir heyecana kapılmıştı. Fakat 
ruban mahzuz idi, hatta mes'ut 
idi. Hızırla, Allahın yeryüzündeki 
iyilik memurile artık münasebet 
tesis ettiğine inanıyordu ve bu 
münasebetin Hızır tarafından 
hoşnutluk gösterilmek suretile 
başlamış olduğunu görüyordu! 

Arkadaşları, nihayet deryadil 
bir seyyah olarak telakki ettikleri 
perişan kılıklı dervişe gönderilen 
mezeden dolayı Ekmekçioğluna 
takılıyorlardı. Latifeye başlıyan 
Zübde Beydi. 

- Ne o Ahmet, diyordu, Der
vişten ele mi alacaksın, kavuğu 
atıp sikke mi giyeceksin! 

Karanfil Oğlu, başka cepheden 
iğneliyordu: 

- Yok canım, yanlış anlıyorsun. 
Dünyayı tek bir derğaha çevirse
ler, bütün Adem oğullarını der
viş kaydetseler, bizim Ahmet Çe
lebi yan çizer, yine köp dibinde 
yaşar. Onun fikri, şu miskin der-
vişi, usta Bohora yamak yap
maktır. Pir aşkına meyhaDF 
işleten bir adama, boğaz toklu
ğuna hizmet edecek kerli, ferli 

BIRHASI 
Tealı tarihi 1888 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: ISTANBUL 

TÜRK 1 YE' deki Şubeleri: 
GALATA ISTANBUL, İZMİR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANİST AN'daki Şubeleri: 
SELANIK , ATINA , KAV ALA , PİRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

karşılaştılar 
bir yamak!.. Ben bu güzel buluş 
şerefine içiyorum. 

Sinan Zade itiraz etti: 
- Hayır, hayır, ikiniz de anla-

madınız. Ekmekçi oğluna pala ta
şımak ağır getmiye başladı, koca 
Edime de dar göründü. Artık 
keşkül taşıyacak, diyar diyar 
dolaşacak. Maliimya, yer değiş
tikçe zevkte değişir. Fakat arka
daş unutmasın ki kargaya kılavuz
luk ettirenlerin bumu çamurdan 
kurtulmaz. böyle dervişlerin de 
nasibi yokluktur. 

Mirim Çelebi, ciddi göründü: 
- Ben dedi, gönderilen mezeye 

acıyorum. Derviş dili biraz sahti
yana benzer! Ne tuzdan buruşur, 
ne tatlıdan kırışır. Böyle dil taşı
yan adama çerez vermek, sığıra 

baldava ikram etmek kadar 
abestir. 

Meyhanede bir münakaşa 
Sipahi Ahmet, bütün bu sözleri 

dalgın dalğın dinledi, sonra uyku-
dan uyanır gibi birdenbire silkindi. 
Dervişe eşittirmek istiyormuş gibi 
sesini yükseltti: 

- Eh, dedi: "Gerçi kim haddim 
değildir. lutfunu kılmak dilek - A
rif olan çok bilir, anı nelazım 
söylemek!,, 

Züpte B. gUlümsedi: 
- HünkAr ağzı kullanıyorsun, 

bu söz Fatihin babasınındır. Bi-, 
raz alçak gönüllü ol da saz şa
irlerine geç. 

Ekmekçi oğlu, kadehini bo
şalttı ve yine dervişe doğru ba-
karak okudu: 

ÇUn gönüldür hazinei esrar 
Talep et ol hazineyi ey yar! 
Sineni ruşen eyle yokluktan 
Ki sana ruşen ola her ne ki var! 

Sinan zade el çırptı : 
- Allah, dedi, Cem~liye rah

met eylesin. Onun mescıtte okun-
sun diye yazdıklarını bizim Ah
met, meyhanede ırlıyor. Bunlaı~ 
duadır arkadaı, mevlutlarda oku
nur! Kendi vehmile, kendi hul· 
yasile meşbu olan Sipahi, bu 
tezyife de aldırmadı. Bıyıklarım 
bir, iki bllktükten sonra neşe'eli 
bir eda ile cevap verdi: 

- Eyleme Akıl isen mecnunu 
mahrem sırrına! 

Şimdi ayrı ayrı onu sıkıştırı
yorlardı. 

-Demek biz deliyiz, ıen akıl
lısın. Aman kerem et te aklını 
ön~müze koy. O mubarek nes
nenin rengini görelim, teklini 
belleyelim. Beyaz mı, kara mı, 
iğri mi, yuvarlak mı! 

Belki bu tarizler, bu kelime 
taarruzları uzayacaktı. Belki Si
pahi Ahmet, sinirlenerek arka
daşlarını vehminden haberdar 
edecekti. O vakit manzara da 
tabiatile değişecekti. 

Bu değişiklik iki tekilde ola-

Spor esnasında, 
Bir aşk hikayesi ! 

-
.. , - · akaşam 
Saal: 21.30 da 

Namussuzlar 
Plyeı S Perde 

AY 1 
Komedi 1 perde 
Yazanı Jerolomo 

RoYetta 
Tercllme edenı 

Bedrettln 

lStAHBUl BflED\YESI 

~~ ~ ~~ 
1 1111 

lllll ll I 
fakında K A L B t N S E S l 
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BASKIN 
ALBERT PREJEAN tarafından 

ŞIK SiNEMADA 
Mevsimin en büyük sö.z.lU filmi 

MAVi MELEK 
EMiL JANNiNGS 

MARLENE O i ET R 1 C H 
taraf mdan temsil edilen 

muazzam şaheser 

R A D y o 
Bu Akşam Radyoda Neler Dinliyeceksiniz? 

28 Teşrinievvel Çarşamba 
Saat 

18 - 19 Gramofon konserleri 
19,30 - 20,30 Saz heyetile beraber 

Studyo muganni he
yeti, Anadolu Ajansı 

20,30 - 21 gramofonla opera 
neşriyatı 

21 - 22 Studyo saz heyeti 
ve Aksaraylı Hafız 
Yaşar Bey 

22 - 22,30 Studyo cazbandı ta
rafından mahtelif 
dans havaları, borsa 
haberleri. 

28 Teşrinievvel 931 Çarşamba 
HElLSBERG, ( 276 metre, 

75 kilovat) - J 9,30, Dançiğden 
naklen Spinvakoski, klovye kon
seri. 20,05 Armiyen. 20,35: Dört 
serseriler komedi, dört perde. 

· 21,35 Königsbergten Transmisyon. 

MÜHLAKER, ( 360 metre, 
75 kilovat ) - 19,05 Eıperanto 
dersi, 19,45 Frankforttan Trana
mision 21, 1 O komedi. 22 hava 
raporu. 

LOMBERG, (.380 metre, 16 
kilovat) - 19,30 edebi yat bahis
leri, 19,45 V arıovadan nakil, 23 
danı havaları. 

BÜKRE Ş, ( 394 metre, 16 ki
lovat )- 19, 1 O radyo orkestrası, 

bilirdi: Ya kabadayılar, Ekmek
çi oğlunun kanaatine iıtirak ile 
derviı hakkında mlistebzi göriln-
mekten vazgeçerlerdi. Yahut, o 
kanaatin gUlünç bir tevehhüm 
olduğunu söyliyerek hulyaperver 
arkadaıı maskaraya çevirirlerdi. 
Fakat muhavere devam edemedi 
ve o tahavvül de vukua gelmedi, 
çünkü keskin bir feryat işitildi 
ve bütün meyhane halkı, o fer
yadın tesiri albnda kaldı. 

Esrarengiz Bir Ses 
Evet. Dışarıdan acı ve müessir 

bir feryat geliyordu. Ne erkek, 
ne kadın sesine benziyen, lakin 
yaralı bir yilrekten çıkar gibi 
ıstırap haykıran bu ses, meyha
nenin neı'esini ıöndllrllvermiıtl. 
Herkeı merak ve endite ile ka
pıya bakıyordu. Hatta, kendi 
periıan hesaplarından maada 
bir ıoy ile allkadar olmıyan 
usta Bohor bile, o ln için kir 
ve zarar rakamlarını &ihninden 
silerek kulaklarını sesin gelditl 
istikamete çevirmişti. 

Seı, gittikçe acılqıyor ve 
gittikçe zayıflatıyordu. Sanki 
sıkılmq bir boiaz, son ıehka
larını döküyordu. Meyhanedeki 
müşteriler, usta Bohor Ye derviı 
kıyafetindeki ayyaş, gözlerini 
kab~dayıların ıofrasına dikmiş
lerdi. Onlar da zaten toplanm11-
lardı, tetik üstünde duruyorlardı 
ve sessiz bir mllzakere içinde 
hareket yolu çiziyorlardı. 

20 radyo darlilfilnunu, 20,40 gra• 
mofon, 21 Massenenin ( Manon1 
opera11 gramofon. 

KAT O VIÇ, (408 metre il 
kilovat) - 20 hafif musiki, 21,16 
musikili musahabe 23 gramofon. 

ROMA, ( 441 metre 75 kilo
vat ) - 19,30 muhtelif haberler, 
l 9,50 gramofon, 20,05 radyo l'a• 
zetesi, 20,30 aile doktorunun taT• 
siyeleri, 21 büyük senfoni kome
rı, 22,55 son haberler. 

PRAG, (486 metre 5,5 kiloYat) 
19,50 edebiyat musahabeleri, 

20 biiyük konser salonundan nak .. 
len orkestra, 22 son haberler. 

VİYANA, (517 metre, 20 ki· 
lovat) - 19,25 rasathanenin ra
poru, 19,35 cazbant, 20,30 ço
cuklara mahıua muıahabe 22 ı•· 
ce konseri, ıon danı havaları. 

Peşte, (550 metre, 23 kiloYat) 
- 19, 1 O Drien ıarkıları 20,«l 
salon orkesfraaı, son dam haYUı 

V ARŞOV A, ( 14, tı metr• 
158 kilovat ) - 19,30 gramofou 
20 salon orkestrası, 2 l muılklli 
tefrika, 23 danı havası. 

KONIGSVÜSTERHA VSEN 
(16,35 metre, 75 kilovat) - 20: 
Şen gece, 21, 15 operet, ıonra 

gece yarısına kadar dana hava· 
ları. 

- Haydi yoldaılar, dedi, bize 
it çıkb! 

Aiti Kabadayı Dışarı Fırladı 
Altı kabadayı, kuvvetli bir 

yaydan lembatnlbasarada fırlayu 
altı ok gibi· ıokağa ablmışlardı. 
Onların beı günde beri f uılasız 
şarap içtiklerine, bu uzun mnd
deti hemen hemen uykusuz g•· 
çirdiklerine inanmak için blnblr 
şahit lazımdı. Ne sendeliyorlardı, 
ne takatsizlik göateriyorlard.. 
Çelik gibi sağlam ve şimşek gt .. 
bi çevik görünüyorlardı. Elleri 
palalarının kabzasında, g6zlorl 
karanlığın blSğrUnde, yere dllf
mnş müıellih bir bulut gibi 
sli z ·ilnyorlardı. 

(Arkuı var) 

-~~-------------=..-= 

Etmekçi oğlu, dervişin de ken
dilerine baktığını görünce daha 1 
fazla tevakkuf edemedi, yerinden --.ıı ........ 
ııçaradı: 
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Bir Senede Ne 
Yersiniz? 

Bir ıenede ne yediglnizl hiç 
dllşUndUnilz mU? Bunu Alimler
den biri mer~k etmiş. istatistik 
tutmuf. Bize fU rakamları ve
riyor: 

Bir adam bir ıenedeı 
60 kilo et, balık, tavuk 

175 ,, ekmek ve niıastalı ıeyler 
20 n yağ, peynir ... 

Yer. Bunlara ıebze, çay, şeker, 
yumurta, tuz, biberi de illve et
meyi unutmayınız. 

Şfmdi bir defa da dünyada 
bir mnyar 600 milyon insan bu
lunduğunu göz bnüne ıetirin. Bu
kadar insanı beslemenin ne de
mek oldufıınu daha iyi anlarımız. 

Fakat garibi oudur ki, bu in· 
sanların yalnız yiiz milyonu tar• 
Jada ve f al,,rikada çalışır. Yiye• 
cek temin eder. Diierlerl hazır 
yer. 

Kaç Sene 
Yaşıgacaksınız? 

Kua ve hastalık bir tarafa 
bırakılırsa, insanların kaç H e 
yaııyacaklarını t~bmin ,Öç 
detUdlr. 

Doktorlar ve fen adamları 
ıunda mUttefiktirler ki, gövd11I 
uzun, bacakları kısa olan adamlar, 
çok yqarlar. Büyük gövde, kalp, 
ciğer, mide ve sair uanın iyi 
lnkitaf ettiği, rahat ve mükemmel 
oldutuııu gösterir. 

Omuzları ieniş adamların fda 
citerleri 1ağlam olur. Genit 
JlSğllıte, ciğrler do geniş olur. 
Ve geniş göğilıln kimseler n!ldi
ren verem olur. 

Uzun elli, fakat kısa parmak 
ve yuvarlak tırnaklı kimseler do 
~ok Y•ıarlar. 

~urun delikleri yuvarlak vo 
ıenıı ol.anlar da çok Yatıyacakla
rıoa cmın olabilirler. 

Dimağın hayAtı, kulaldann 
me'fkii ile anlaşılır. Ku!akları 
aıağıda olanların beyinleri inkişafa 
mUıait demektir. 

Öte Beri 
Çocuklar rl1' altı ay içinde 

çabuk bftytırler. Boyları ayda 
7Uı:de beı nlıbeUnde uıar. Ağır
hkça ytlzde yirmi kazanırlar. 

• Bir insanın gUnde beı kap 
ıuyu kaynatacak derecede hararet 
~kardı§'ı hesap edi!aıiıtlr. .. 

Çekirgelerin kulakları lSn 
ayaklarında, bOyük yeıil çekirge
lerin kulakları dizlerinin altın
dadır. .. 

Nebatat hayvanattan daha 
çok yaıar. Orman ağııçlarmın 
100 seneden 5000 ıeneyc kadar 
yaşadıkları görUlmUıtur. Selvi 
ağaçlan 350, atkıestanesi 600, 
çam 1000, Baubt\p ağacı da 
5000 sene yaıar. 

Hayvanlardan yÜ.z ıene ya9i
yanlar ancak birkaç tanedir. Fil, 
timsah v• kamlumbağa, kartal, 
karga ve papağanların 50 sene 
kadar yaşadıkları görUlmlJ.tHlr. 

insanların 150 sene yafıyaru 
nadirdir. 

Bir Yunan 
Zırhlısı 
Oturdu 

Atına, 26 - Yunan Ret.i
cümhuru M. Zaimısi Sellniğ'e 
gBtüren zırhlı, SelAnik körfezioln 
ağzmda karaya oturmuştur. Rei
cicümhur bir kruvazöre binerek 
yoluna devam etmiş ve saat on· 
da Selaniğe Yarmışttr. 

SON P SOTA 
Q 

• 
TVINOF 

rKüçük Bir Köyde Doğmuştu. 21 Yaşında 5 Sene Hapse 
Olmuştu. Bütün Hayahnı Gizli Ve iki Yüzlü Geçirmeğe Mecbur 

L Bütün Memleketlerden Kovulmuştu. Şimdi Rusyanın Hariciye 

Mahküml 
Olmuştu. 

Komiseri. _J 

M. Lltvino/ TürkigeclB karııltındılı Sıraitı 
Bugün Türkiyenin misafiri bu- Hayabnı bir burjuva aibl ka- lar vo Litvinof bu ruhi andan 

lunan Rus Hariciye Komt.eri ıandığı için, yaşayıfı da burjuvaca iıtifade ederek davayı kazanır. 
Litvinofun hayatı, her Rusf ihti- idi. Temiz giyinir,· temiı yqardı. Yalnız bir defa Japon sefiri onu 
lalcisinin hayatı iibi, bin bir ma- Bir zamanlar ıimsarlık, bir za· mağlüp etmiı ve 0 Bu adamlar 
cera ile doludur, meraklıdır ve manlar tezgahtarlık etti. Umumt zamanın kıymetini anlamıyorlar." 
fayd~h~ır. harpte Roterdamda Berliç mek· demiye mecbur olmuıtur. 

. Lıtvınof . 1 ~76 tarihinde Le- tebinde muallimdi. ince ZekAS! 
hıstanda küçük bir kasabada Rus ihtilAli başladığı zaman 
doğmuştur. Ailesi Yahudidir. Jitvinof, Çarlık Rus yasının Lon-
Asıl aile ismi Wallac~'tır. Fakat dradaki milhimmab harbiye ko-
ihtilalçi hayatı içinde b1rçok ı~ht.e miteainde kAtipti. 
isimler kullanmış, nihayet Lıtvı- İki ıene evvel Zurihte topla-
n?f ismi üzerinde kalmıştır. lda- nan Sosyalist konıresine gizlice 
dıde okuduktan sonra asker ~l· ye miisıtear bir namla lıtirak 
muştur. 21 yaşında iken Soıyalıst tm• ti AYrupada birçok 
teıkilılbna · · d h 1 k'f e ış · · k d'l gırmış, er a tev ı ihtililciler tevkif odilır en o, 
e 1 erek ~e~ •eneye mahkum b tçe ıeyahat etmlye bile 
olmuş ve Sıbıryaya nefyedilmiıtir. ıer effak olurdu. 
Fakat oradan kaçarak lsviçreye muv~amaafib ihtillle kadar LitYİ• 
gitmiştir. f hayatı tamamen malO.m 

L no un ._u k 
itvinof 20 sene komünistle· d ğildlr- çok gı.w, ço eararen· 

rin gizli faaliyetlerinde çalıımış g~z ve ~ok iki rahzllidUr. Onun 
ve tcokseriya ihtilalcilerin Rusya için de herkesin 1ııt ammlll ede-
dahil ve haricinde aJ· anları ola- . x.i derecede ıinir yoru-

mıyece5• 
rak vazife iÖrmUıtUr. Ruıyaya cudur. 
geçtiği :zaman ihtilAlci oluyor, 
Avrupada iken miskin, ve aakin 
bir Burjuva görünüyordu. 

Pariste Para Bozarken 
Litvinof 1906 tarihinde Pariı

te Kredi Liyone Bankasında beş 
yil?er Rublelik Rus parası baz
dururken yakRlanmıştar. 

Teki kat neticesinde bu para
ların Tifliıte Stalin tarafından 
bankadan aşırılan paralardan ol
duğu an!aşılmışhr. Bunun üzerine 
Fransa hüknmeti bunu siyasi bir 
mesele addederek Litvinofu fngil
tereye nefyetmi~tir. 

Yine ayni tarilerde Litvinof, 
Leninin emrile Rusyaya ıil4h ka
çakaçılığı yapıyordu. Bu kaçak
çılığa birkaç sene devam etmit 
ve hayatını bu iş sayesinde te
min etmiştir. 

Gizli Hayali 
Litvinof ihtilale ve ihtilAlcilere 

çok yardım etmiştir. Fa\rnt 
Avruyada yaşadığı müddetçe, 
kendisini tam bir burjuva gibi 
güslermiş, her tarafta itimat tel
kin etmiş ve lam manasile iki 
yüzlü sahte bir hayat yaşamıştır. 

Londrada, Taymis gazetesi
nin Vaşington muhabiri olan (Low) 
isminde birinin kızile evlendi. 

Maske Çıkıyor 

R Çarlıgınm devrildiji ha· 
UI Jd" .X.' heri Londraya ge ıxı !aman, 

Lftvinof se~inçle ?aberi okumuı 
ve yüzündeki bW'Juva maskesini 
o vakit atı:Pıştır. 

Halbuki Litvinof ~a. anın . baş-
ı y dan beri Lenının yeb9tir-
angıcın . b 1 'kt' 
diği kuvvet bır o şe~ı . ı. , . k 

BUtUn ihtilal kongre erın•. ı~bra 

t 
. dainıa ıol tarafı ıltızam 

e mış, . 1 b 
t . her vakit Lemn o eraber e mış, 

yllrümüttür: . . 
Litvinof bir mOddet ııyast lf· 

1 1 me•gul olmuştur. Fakat 
ere Y d 1• . 

ha atınr daha ziya e ame ı tıcaret 
y · · · H k't · l · de aeçırmııtır. er va ı 

ış erm ı; •• 

kurnaz bir tüccar gıbı hareket 
etmiştir. Ticarette düşmanlara 
gllleryüz göstermeyi, kafasmm 
içindeki dUşünceleri~i. giz~em~yi 
öğrenmiştir. O~uu açı~ Çıç~r.ın
den ıonra üzerıne aldıgı Harıcıye 
Komiserliğini muvaffakiyetle ba· 
ıarmıştır. 

Litvinofun siyaseti, karşııında· 
kini yoroıak ve uiha~et teslim 
olmaya mecbur etmektir. 

O kadar çok mUnakaşa eder 
ve o kadar çok ı6yler ki, niha
yet ne olursa olsun kabul edip 
bu işten kurtulmak arıuıu baı-

Litvinof, tabiati, dUıünceıi Ye 
tabii teşekkUIU iktizası olarak, 
Burjuva erkinile karşılaşmaktan 
hoılanır. Onlarla çarpıımaktan 
ve onlari mağlup etmekten zeyk 
alır. Burjuvalarla el sıkışmaktan 
korkmaz. Öyle ince alAy eder, 
öyle eğleniJ' ki, karşısındaki afal
lar kalır. 

Daha geçende Cemiyeti Ak· 
vamda, "Silahları derhal bıraka
lım,, teklifile kapitalist .. devletle
rinin maskelerini yüzlerinden alıp 
karşılannda gnlmomiş miydi? 

Bu defa da damping propa• 
gandası mUnasebetile "Derhal bir 
iktısadt ademi lecavftı misakı 

imzalamıya haıtrn:,, diyerek, AY· 
rupa ve Amerika murahhaslarını 
faşırtmadı mı? Onun için Sovyet 
Rusyn bugünkü Hariciye komi
serinden ınemnun görünmektedir. 

• 
Iranda 
Tayyarecilik 
Faaliyeti 

lrandan gazetemize yazıhyor: 
lran Hükumeti askeri tayyarecili
ğe bUyük bir ehemmiyet vermek
tedir. 

Bundan yedi sene evvel tay-
yarecilik tahsil ederek memleke
tine dönen Ahmet Han Nahciva
ni elyevm Tahran tayyare mekte
bi miidUrüdür. Yakında, mekte
bin uçuş ve nazariyat muallimi 
olan iki Fransız ve Almanla bir· 
filde Avrupaya giderek orada, 

tayyareci~ik taham göreıı talebe

nin vaziyetini tetkik edecek, ay
rıca İran hcsabma inşa e ttirilen 
iki mektep ve dört harp ılayya· 
resinin tecrübelerinde baz:r bu
lunacakleı-dır. 

Elyevm Tahranda, (50) tay• 

Sayfa 11 
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Bilir Misiniz 
Niçin? 

El Sıkanz? 

Yıldırım Ağaçlara Çarpar! · 
Ayağımız Uyuıur? ., 

Bir adamla tanıthA1mız veya 
bir tanıdığa raıtielditfmiz ı:amaa 
niçin el sıkanı? Eıki zamanlarda 
insanlar ıtlAh taıırlardı. Biriblrle• 
rine raıgeldtklerl zaman, ellerinde 

• ıillh ohnadıtanı göıtermek için 
el ııkışırlardı. Bu Adet, nihayet 
muaıeret uıullerindeo biri hlline 
gelmiıtir. 

Oü \·e Elbiseyi yer mi? 

Hayır. Gtbe yUn kumaı ve 
~lbiıeler herine yumurtalarını 
bırakırlar. Yumurhılar açılınca 
çıkın yavrular kumqı yerler. 

Nüfusu en QOk memleket nere
sidir? 

Belçika. Orada bir kilometre 
~ıoTabbaı baıına 600 kiti laabet 
etmektedir. 

Sonra lnaitre ıelir. Kilometre 
murabbaı bqana 823 kiti isabet 
.aer. 

Kaç yıldız görebiliriz 7 

Heyelfinaalara göre, gözle an .. 
llllcak 6000 yıldız g-örehiJiriz. 

Şlmidiye kadar fotoğrafı alman 
yılchzların nıdktarı M milyondur. 

Trenin tekerlekleri niçin yol· 
dan çıkmaz? 

C:nnkll tekerleklerin iç ke
narları uzundur. O taraftan t~ 

kerleği tutar ve tokerlekte d• 
ayni kısımlar olduğu için, teker• 
lekler Adeta raylar arasına klltt• 
lenmfı pibJdlr. 

An. nekadar ~üratfo döner? 

Arzın iatiYa hattı ilzerindo 
bulunan kııımları daha uıun yol 
katetmiyo mecbur oldutu fçiiı 

daha ıUr' atlo gider vo ıaatte 
1037 mil katederek iGnde 25000 
mil yol alır. 

KutuptaJı )cutba nekadar me· 
safe vardır? 

Kutuptan kutba düz bir bat 
çekHıe uzwaluğu '1899 mil tutar • 

Denizin en derin ;teri neresi
dir? 

Japonyanın cenubugarbiıine 
düşen deniz kısmı. Burada deni
zin 6 mil derin olduğu ıörUl· 
mUştUr. 

Denizde nekndar tuz var? 

Denizdeki tuzun miktarını 209 
milyon, milyon, milyon ton hesap 
etmişlerdir. Bu tuz mlktan cenubi 
Amerika kıt'asım 7 mil kalın· 
lığında bir tabaka lle örtebilir. 

Yıldırım niçin ağaca çarpar? 

Ağaçlar, nlkıl vazifesini aarur, 
bulutlcrdaki elektrijin yere geç
mesine hizmet eder. Bilhaua 
kavak ağ01çları uzun olduiu için 
yıldırım en ı:iyade onlara muaaUat 
olur. 

yare alabilecek büy6kltikte htr 
hangar infaıına başlamlmııtu. 
Bu hangarm temel atma r.ıONııtl· 
minde bizz:at fran Şahı dı1 bnır 
bulunmu,, bir rmtulc ~yliyerek 

hUkümetin bu İfl! ver~iii b&yitx 
ehemmiydt~n hıhaetmiftir. Bu 
sırada TUrk Climhur .. etinin tay• 
yarecilik vadisinde aarfcttif.i fa&• 
liyettco de ıib,yifl hahn!oı!~tir. 

Melm:et. A. Eoıirl 
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Göze Görünmiyen Adam 
Profesörün Başına 

Şiddetli Bir 
Yumruk İndirilmişti 
Fakat Bereket Versin, 

Bu Yumruk 
Şakağına Gelmişti 

Sivil polis memuru Veyd, Kar
tonu teskin etti : 

- Acele etme azizim, dedL 
Suallerinizi birer birer sorunuz. 
Profesör Grantam baıına oldukça 
ağır bir darbe yemiş. Şimdi odada 
yatıyor. Bir doktor da onu pan· 
suman yapmakla met~· Biı 
içeri girmeyi beklerken ıu g6r· 
düğüntlz Bron1 da, bu profeı6r 
Grantamın burada ke~fettiji bir 
alet ile bir cismi göze görOnmez 
bir hale koyduğuna dair bana 
bir mual okuyordu. 

Karton gllldU: 
- Kuzum Veyd, dedL Sen hiç 

gazete okumaz mıım? Okumut 
olıaydnı Profesör Gruıtamın dla 
filhakika böyle birşeye muvaffak 
olduğunu iıltirdin! 

Veyd omuzlarını ıilkti: 
- Azizim, dedi. Sizi temin 

ederim ki ıiılerin yazdığınız fey
leri hemen hemen okumam. Bwı· 
dan ıonra ise, hiç okumıyacatım 
bile! Ne saçmalar söylUyorıunuz? 
Şunu bunu göze g6rünmez bir 
hale sokuyormuş. Gidinizde onu 
duvarlara anlatınız! Kafanızda 
çatlak, matlak yok ya inşallah? 

Polis memuru kıskıs gUlilyor· 
du. Karton da mırıldanıyordu: 

- Gül bakalım ey cehaleti 
mücesseme gül t inanmadığın için 
nsıl cahil ve budala sensin Veydl 
Grantam, tecrübeyi yalnız biz 
gazetecilerin huzurunda yapmadı. 
Bizzat Darnlfünun mndnrtı de 
hazır bulunmuştu!" 

Polis memuru durakladı: 
- Mildür mu? Şimdi Granta

mın yanında bulunan zat mı ? ,, 1 

dedi. Gazetecilerin hepıl de bir· 
den sordu: 

- Şimdi yanında mı? 
- Eveti Anlaşılan Grantamı 

baygın bulan o imiş. Demek 

~l!l~~I 

r 

o da bu tecrübeyi ıizinle birlikte 
ıeyretti öyle mi?,, 

Polis memuru birşeyler diltü· 
ntlyor gibi görllnüyordu. Karton 
ona bir ıOrü sual ıormak ftzere 
iken, l \boratvarın kapısı açıldı 
ve ihtiyarca bir zat onlan içeri 
davet etti. Gazetecilerle Poliı 
memuru llboratvara girdiler. 
Profesör Grantam bir koltuğa 

yaslanmıştı. Başı sar h ve gözleri 
yarı kapalı idi. Müdür Elzovera te 
ihtimam ve merak ile profesörün 
üzerine eğilmiş idi. Gazetecileri 
içeri davet eden doktor onlara 
döndü: 

- Mesele gayet basit, dedi. 
Kalın bir cisim ile başına bir 
darbe vurmuşlar. Arkadan ziyade 
yan taraftan vurulmuş olacak. 
Profesör başını çevirirken dar
benin indiğini söylllyor. lhtim~l 
ki bu sayede muhakkak hır 
ölümden kurtulmuş olacak!,, 

Profesörü Vuran Kim? 
Veyt, Doktoru tasdik etti ve 

doktor laboratvardan çıkar
ken o da koltuktaki profe
aöre yakla,tı. Kartonla Bronz 
da onu takip ediyorlardı. Veyt 
profesörün yamna varınca : 

- Daha iyicesiniz inıallah, 
dedi. Acele etmeyiniz profesör 
Grantam, fakat kabilse bu me-

Çikolat 

Çikolat 

Çikolat 

Çikolat 

C ·ı Taklidi yapılamıyacak kadar 
emı ı mükemmel bir çikolatadır. 

C ·ı fyi bir çikolatanın bütün 
emı : hassalarını havidir. 

C ·ı Sütlü ve sütsüz olarak 
emı : ıimdilik ild cinstir. 

Cemı·ı ·. Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
beklenen lezz~t ve rayihayı havidir. 

K Ş k • • Şeffaf denilecek derecede estan e e erı. rengi açık ve parlaktır. 

K Ş k • iri ve lezzetli Bursa es tane e erı: kestanesinden yapılmıştır. 

K Ş k • Şekeri, kestaneyi zevkle estane e erı: yedirecek derecededir. 

K ki L k Eyüp kaymağı lokumun ayma 1 o um: içine gömülmüştiir. 

Kaymaklı Lokum: 

Kaymaklı Lokum: 

Lokum ile kaymağın mütenasip bir 
ıurette imtizacından hilıl olmuıtur. 

Lezzetle, zevkle ve kemali 
i~tiha ile yenilebilir. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken: ~~'::i,t 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S ıd .., y Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. 
atı ıgı er! Bahçekağı Hamidiye caddesi No. 90 

Bu Aleti Eline 
Alan Adam İşte · 

• 
Böyle iskelet 
Haline Gelip 

Gözden 
Kayboluyordu 

aele hakkında biraz izahat almak 
iıtiyoruz. 

Profeıör Grantam tevekktllle 
ellerini açb. 

-Söyleyecek çok birıey yok, 
dedi. Grey - yani muavinim • 
ve ben hemen hemen bütnn giiıı, 
ziya huzmelerini inhina ettirecek 
kuvveti neşredecek olan alet 
Uzerinde uğraşmıştık. Gece ya• 
rısından aonra işimizi bitirdik ve 
ilk tecrübeleri kendi üzerimizde 
yapbk. Alet miikemmel bir surette 
işliyordu. Zaten bundan evvelce 
emin bulunuyorduk. Alet arka
mıza takılı olduğu zaman tama· 
men göze görünmez oluyorduk.,, 

(Arkası var) 

Emrıızı Cfldlyo ~e 
ZUhreviye mntehaııııııı 

Dr. İzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar Bahçe
kapı Hacı Beklr dllkklım karşıı1ndalıl 

apartınıanda. 

L Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 28 teşrinievvel 931, 

Çarşamba Rumi 14 teşrinievel 
1347, 15 cemaziyelahir 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,23. Batışı 
17, 12. 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa
bah 5, öğle 11,58, ikindi 16,51, 
akşam 17, 12, yatsı 18,45. 

GELENLER - Balkan mu· 
rahaslan ve Yunan gazetecileri 
Ankaradan şehriınize gelmiş
lerdir. 

Konferans 
Yarın akşam radyoda Selim 

Sım B. 4 l inci konferansım 

verecektir. 
Mevzu: " muvaffakıyetin me~· 

ru yolları! ,, 

SUreyya Oparoti 
Bu akşam Süreyya sinema

sında EfelerEopereti vardır. Efe 
danslarında Osman pehlivan da 
çalgı çalacaktır. 
ALKAZAR - Manuell 
ALEMDAR - Çılgın macera 
ARTiSTiK - Dreyfüı 
A S R 1 - Yalan yere yeınla 
EKLER - Milyon pe~lndo 
ELHAMRA - Proeıcı emrlnls 
ETU VA L - Atk çocuğu 
FERAH - Konser, varyete 
GLORY A - MahkOmun kı&ı 
KEMAL B. - Daz dabanla baatıbacala 
MAJIK - Taç deviren jcneral 
MELEK - Prenıea emrlnls 
MiLLİ - B:.ııenin kıymeti 
OPERA - Dreyfüı 
SIK - Mavi melek 
ÜıkUdu Hile - Hicran 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt ve .zührevi hastalıklar tedavi· 
hanesi. Karaköy büyük mahallebicl 
yanında 34 

T qr!ıı.i~,·vel 28 

BİKAYI 
Bu Sütunda Her gün 

-------
Yazan: Luiıi Pirtındello --
Türkçe.ve çruirtJn ı Şftmşi Talip 

YABANCI 
DUnl<U Kısmın Hu1Asası 

-2-
Abele Nono vak'a kahrama
nının adıdır. O, hemen, her· 
gün, küçük çocuj'unun elinden 
tutmuş olarak sokaktan geçer. 
Her zaman hiddetlidir. O · 
derece hiddetlidir ki çocuğu
nun elini •ıkıp ııkmadıtının 
farkında değildir. Adamcatızı 

hiddetlendiren karmdır. Renıi 
alev ~lbi. ıüzel, tuh bl.r 
kadın. Erkek te inadına ye
tilimtrak renktedir. Evde, 
hayatları daimi blr ihtilaf n 
•ık ka•ralula l'•çer, .. 

Sonra o çılıın kahkahalardaıı 
ye gece yarısı bir yataktan 6te
kine gizlice götilrUlmeainden bllf" 
ka, annesinin daha birçok., ıeylerl 
vardı ki kızcağız anlamak için 
zihnini yoruyor, bir ttırlil anlıya

mıyordu. 
Her sabah kllçük bir sepet 

içinde taze yumurta getiren k6yl11 
çocuğu, ıoğuktan donan şişkin 
ve kırmızı yüzil ile, iri siyah elleri 
ile, gözlerine kadar inen darma· 
dağınık giir saçları ile onu ne 
kadar güldfirilyordu. Daha sonra 
kasabın çırağı geliyordu. Oh, 
o da ne kadar gülünçtU. Bunun 
da elinde, ta:ıe et parçalarile 
dolu bir sepet vardı; sonra mavi 
çizgili beyaz gömleği, ince boynu 
üstünde kuru bir sovana benziyen 
başı vardı. Konuştuğu zaman iri 
ellerile havada yaptığı hareketler 
çocuğu ne kadar gUldilrilyordn. 
Fakat kollarının bUtün bu büyük 
hareketlerine rağmen ne kadar 
ince bir sesi vardı. 

Kasabın çırağı içeriye doğru 
ıesleniyor, "eü istiyorsanız para
sını getirin, veresiye bırakmam .. " 
diyordu. Sonra eti tekrar alıyor, 
sepete koyuyor, hiç birtey bırak
madan evden çıkıyordu. Çünkü 
içeride, kasabın çırağına cevap 
verecekleri yerde annesi ile ha- · 
bası kavga ediyorlardı. Onların 
biriblrine bağıran, haykıran ses
lerile bütün ev titriyor, genç 

ve Skoç Paltolar 

Krem Trençkotlar 

kadının yırtıcı aeıl her tarafa 
aksediyordu:,, 

- Evet, evet, annen olmasa 
her halde daha iyi yqarıs. Yu· 
murtalar ve et fula detlldir, 
senin annen fazla, onun hAll 
yaşaması fazla. Drelna'nın aç1ık· 
tan beti benxi soldu, onun taze 
yumurtaya ye ete ihtiyacı var. Fa• 
kat senin annenden ona vakit 
kalmıyor kil.. 

Dreina küçUğlln iıml idi. 
Demek annesi onun için o kadar 
çok bağırıyor, onun için b&ytlll 
anneni aleyhinde haykmyor, lhtf. 
yar kadının eyde fazla oldaiunu 
söyltlyordu. Ne için "fula,, idi ? 
Çocuk bunu anlıyamıyordu. Çthı· 
ktı bir aileDİll idared, billnçoaıa 
çocukların anlıyamıyacaklan m .. 
selelerden biridir. Çtbıktl blltilQ 
eY masariflnin varidattan, yani 
küçük bir memuriyet maqandaa 
bir santim bile fazla olmamuı 
icap ediyor. Aksi takdirde borca 
girmek tehlikesi Tar.. Fakat EaU 
ve narin yavrular için doktorua 
tenbih ettiği tue yumurtalar ve 
taze et nereden Y• naaıl tedarik 
edilecek ? Varidat bundan ibaret; 
masarifin de o hududu geçmemeıl 
lazım.. O halde yavrucuklar •9-

lıktan ölsünler mi ? Y avrulannın 
fena ve az gıda almaktan gtln• 
den gilne solduklanm gören bir 
babanın çalmıya, borçlanmiya 
hakkı yok mu? Sonra lstenlldiğl 
zaman ödünç para buabilmek ve
ya veresiye bir şey almak ta kabil 
değlll Borç bulabilmek için baş• 
kalarında krediıi olmak IA.ıım; 
başkaları itimat etmedikten sonra 
insan istese de borç yapamaz .• 
Abele Nono borçlanmak istemiyor. 
Zaten istese de kimse ona ver~ 
siye bir şey vermez, kimse ona 
ödilnç para vermez •. HllA, bOytık 
bir s!kıntı zamanında yapmaya 
mecbur olduğu borçları ödiyeme
diğinden vicdanında bir atırhk, 
bir yanıklık hissediyor •• 

( Sonu Yann ) 

Haki ve Blö Pnrdeslller 

İngiliz Kauçuk MUfambalar 

Fantazi ve Spor Kostümler Podö Peş Mnntolar ·Spor Tay&ler 
~~---------...;_ _______ ____ 

Çocuk Kostnm ve Paltoları Kadın erkek örme Kazaklar 

Speiiyal Kostümlilkleı·den ısmarlama için busuıt Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayörler Meşhur makastar 
M: Karlo tarafından imal olunur. 

İstanbul Eminönü Köprübaşı Nc7. 15-16 KARAKAŞ 
mağazasına bu illnı kesip müracaat ediniz. 



Devamlı 
Hayli 

Diş Ağrılan Abdülhamide 
• 
Istırap Çektiriyordu 

Fakat Bir Yandan Da Sünnet Düğünü Hazırlığı Yapılıyordu 
- 125 - - Evet Efendim .. Bazan başı-

- Bendenizce de, icabatı ha
yatiye bunu Amir gibidir, değil mi 

efendim? .. 
- Evet... Bakınız, İranlılar, 

hlla (içtihat) ile hareket ederler. 
Bizde de ( Sultan Salihattin ) za· 
aıanıoa kadar vardı. O zaman, 
auiiatimal edildiği için kapandı. 
Maamafih, bugün tekrar açılma
ıına liızum yoktur. Çünkti kıya• 
tatbik edilerek herşeyin halli 
~klind~tı Kıy~da hl9 hi1"fe)' · 
lloksan bırakılmamıştır. 

Hiat ulemasından, ismi iyice 
aklımda kalmadı; galiba (Rahme· 
tullah ) , ' " "' h onunla Hoca is
hak Efr . un bu hususta çok 
gUzel eserleri vardır. Bu Hintll 
zat, Hlndistanda blitlln. hriatiyan 
papaılanndan mClrekkep bir >c• 
liat• bunlann hepsini ilzam ~ .. ,ui'9 
Meaele, İncil \\zerine imlJ. İn
cilin mllnderecabnın bütün akıllara 
muhal olan feylerden ibaret ol
duiunu birer birer ispat edince, 
pa.pulu cevaptan Aciz kalarak 
(Seh'ri kltip.. Sehvi kltip ••• ) de
mekle iktifa niıler. İshak hoca. 
bu hususta meşhurdur. 

- Ent efendim... Fakat bu 
enrlerin maaleMf burlln mevcu
da kalmaaaııbr. 

- HaJU', Yardır. S.b.halluda 
bulunur. Ben tarif edip aldı 
da 

t- • rayıaa 
ıu.e vereyım. Balamz, oku-

yunuz. 
Kısa bir ınkuttaıı soma Ab

dnlhamlt tekrar s6ze bafladı: 
- Ben daima geceleri erken 

yatar, ıabahları sabah ezaıından 
bir ıatt evvel uyanır, herkesi ra
hat111 ederim. Zaten (Hali tabii)de 
budur. Hayvanlar bile gece olunca 
yuvalarına girerler. Benim, olduk
ça (Malumatı bbbiyem) de var
dır. Doktorlarla çok gönqttrdüm. 
Her phM g6re aynca tedhir 
ister.. Sa, nöbetlerde hariçte kal
dığınız için kendini%i korumalısınız. 
n6bett4'D avdetini%de, mutlaka 
çay içmelisiniz. Teninizin üstüne 
fW!e giymelisiniz. Güderi •· 
lekler, rutubete karşı pek i) .r. 

TEFRiKA NUMARASI 25 

Mubafız zabitlerden Arif Bey 

Naltote çıkarken oıılan giymeli. 
Fakat gelince, tekrar çıkarmalı-
11nız. Buranın havaSiı Sellnik 
gibi değildir. Çok korunmak il-
amdır. 

Bu sırada Rif at B. itini bitir
miş, yanımıza gelmişti. Abdillba
mit sordu: 

- Bu gece ağn devam eder
se ue yapalım? 

h
. Rifat Bey. rahatsızlığın asabi 

. ır ağrıdan ileri geldiğini söy
lıyerek bir (Aı. . ) .1 . · 
tavsiye etti. pnn verı mesını 

Ab~ülhamit, başımı VAsıf Be
ye çcvırerek: 

- Asprin, bHhassa baş ağ
rılarında kat'i tesir yapıyor. Se-
linikte iken bir gün sizi hasta 
görmliştüm. Sizde de baş ağıı
la~ı. oluyor galiba. Ogün, haşımzı 
elıruzle tutarak Nureddin ağadan 
(Asprin) istemiştiniz. Ben o za
man yukarda idim. HattA, aize 
seslenecektim. ihtimal ki ogftn de 
başınız ağnyordu. ( Bile tarif 
ederek) ağrı, şöylece ensenizden 
doğru mu geliyor? 

y A R 1 
Bu, hattat Hasan Paşamn İs

tanbuldaki memuru~ Şaban idi. 
Saraydaki dostlarından Süleyman 
Puşanın Bosnaya vali tayin olun· 
duğunu, efendisinin idamına da 
ferman çıktığım haber alır almaz 
atlanmışb. Emeli, hedefi, hattat 

Paşaya ölüm götw:en şu yeni va
liden evvel Saraybosnaya yetiş
mekti. lstanbuldan çıkarken pek 
te endişeli değildi. Bir veu.rm 
yorulmadan yol alacağını zanne
diyordu ve binaenaleyh ardına 
düştüğü devletliye n sıl olsa ta-

kaddüm edeceğini umuyordu. 
Halbuki birinci, ikinci, üçüncü 
menzillerde Paşanın kendisinden 
daha seri hareket ettiğini gör· 
mUştil ve telAşa düşmüştü. Bu 

YAZAN: * * gidişle b eiki ona yetişemiyecelcti, 
yetişemeyince de efen~isinin kel
lesini lmrlarm:ı;{ mü.ukün olnu
yacı tı! 

.Şaban, tam sekiz gün at 
koşturdu.Azrailden vekalet alarak 
efendisinin canını nezetmiye 
giden vezm geçmiye çalışb, 
muvaffa,c olamadı. Aralarnıdr(lt'i 

mesafe, daima sabit kahyordu. 
Ne at değiştii:mel\, ne geceleri 
u l z: kalmak bu s:ıhit ayrı'ığ 

gidere. iyordu. Hangi menzi.e 
varsa Süleyman Paşanın birg·ün 
evvel geçtiğini gört1yor:iu. 

Onuncu n eilzilde fedakar 
Şabıınm metanetine tezeizül & et
mişti. Yol meşakkatinden ı.iyade 
iç üzüntüsü vücudunda ağır bir 

mın yansını kaplıyarak pek muz-
tarip oluyorum. 

Vasıf Beyin bu cevabı üzerine 
Abdülhamit, yine baıı tavsiyeler· 
de bulundu. 

Valdt,epeyce geçmiıti. Ayağa 
kalkarak Abdülhamidi selamladık, 
odadan çıktık. 

~8 Eyini 329 

Galiba ya~ında ( Abit Ef. ) yi 
ıUnnet edeceğiL 

Ne zamandanberi bunu ta· 
savvur eden Abdülhamit, bugün 
Rasim Beyi çağırdı. Bu arzusunun 
( Zatı Şahane ) ye arzedilmı:.s:::: 
rica etti. Abdülhamit, hem Abit 
Efendiyi ve hem de valdesi Na
ciye Kadtnefendiyi memnun ve 
tatmin edebilecek ıekilde birşey-
ler yapılmasmı istiyor. 

29 Eylül 

Rasim Bey, Abdiilbamidin 
arzusunu Sultan Reşada arzet-
miş. Derhal cevap geldi. 

Hünkar, (Zengin programlı 
bir dilğiin yapıhnasına imkan 
olmadığından, ancak saray dahi
linde çocuğu memnun edecek 
tarzda bir fCY yapılınasım ) 
tavsiye ediyor. 

Naciye Kadmefendi, buna hiç 
memnun olmadı. Hatti Abdülha
midi biraz da tazyik etti. Fak at, 
Hünkarın bu iradesine karşı ne 
yapılabilir ? .. 

Abdülhamit, tekrar Rasim Beyi 
çağırttı. Uzun uzun görüştü. Ni
hayet, (Hayall Katip Salih) Efendi 
tarafından ( Karagöz ) oynahlma
sına karar verildi. 

======~========-... 
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PATf...JN KUPONU 

No. 2 
G ' etıfıd~ oıı be1 gtin:ie b1t> 

::ıı.e ;ı. P ekte 0Jdu111.1D111s atro.ı:ıa 
ti?;rtn ~ . 

L ı.l • lru1'k ııtıyorıaııu, bu 
e IYl . 

ke,ip ıakıayırıu v• ıs 
kuponJ 
kuPo"' lo;:ı.ayım&. PatroıaJvuau• 
. • :neıtııwıt olacaks.ııaa. 
cıan pe..: • • 

Patroıllt 0~re:UUl dıırı ga:ı· 
d.-n idbM~• lıtaııb'11 karileri tala 

• 
1 

ft ıaşra ka~ll !/~ nl& ~ı. 
bir ıa .ı, 1 

Ü 
•. Je kupon.JltUll göa.J~· 

f o ıçuı "dJ . , 'J' Bıı ınli e t go ;u"rdıt 
ıneıı ır.er. . 

k O
,,lat kao.ı.ı edılme"

soora Uj> 

l 
kesil uyandırnliŞh ve bu kesil, 
onu kara kara düşünceleTe düşüril
yordu. lstanbuldan çıkarken tek 

1 bir endişesi 'Vardı: Süleyman Paşa
ı yı geçrr.ekl Şimdi bu endişeyi 

zayıflatan yeoi yeni mülahazalarla 
rihni sarsılıyordu. Mesela, giriş
tiği işin sonunu dli~ünüyordu. 
Kova1adığı adama yetışmekle ve 
ondan evvel Saraybosnaya var-

makla neyi temin etmiş olac:ıkb? 
Hattat Hasan Paşa, ölüme mah
kum olduğunu öğren rr. ekle ölüm
den kurtulacak mıydı? Koca bir 
vezir, nereye kaçardı, kaçabilirdi? 
Beri taraft~ Sü eyman Paşa, ya
kalayıp kesıniye memur olduğu 
adamı, kolayhkla elden kaçırır 
mıyd?? 

O halde sabahtan akşamlara 
kadar dere, tepe ac;makta, bin 
bir türlü rahatsızhklar çekerek 
ko.şınakla ne mana vardı? Mu· 
kadde.r ve mukarrer olan bir 
ölümü, kendisi tehir veya rüc'at 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
)f .. .. 

Size Tabiat in izi Sögligelim ... 
,:;~ir ·~:! · ,·.:him Efendi: 

Girgindir ve 
gözü pektir. 
istediği şeyi 
yapar, iddiaya 
gelemez, mut· 

laka kendi 
fikrinin kabul 

edilmesini is
ter, rahabna 
pek düşkün 
değildir. İşle-

. _•mzi Efendı : Sakin, tutuk 

' 

ve mahcuptur. 
Kolaybkla tesir 
altında kalır, bir 
işte baş olarak 
bulunmak suro
tl '.e mes'uliyet 
kabul etmeyi 
tercih etmez. 
Her yere soku
lup kendini g3 .. 
~erici hareket-

· ·o ?.n r; . -·' 1i istical ile bitirir. Çetin işler
üen yılmaz. 

.... 199 Galip l , .., : tırşinubr. Ma
Fatihte halim .Salilı efendi: 
- Fotoğrah ducedUmiyecektır -

Nt-.ıeli ve alaycıdır. Kadın 
mevzularile fazla mcıgul olur, 
parayı israfa mtitemayildir. Her 
yeni şeye uymak ister, bir feyde 
karar etmez, fiil ve hareketleri 
mütehavvildir. Şıklığa ve elbiseye 
f 1 

:t ehemmiyet verir. 

* - "ga beg: Sokulgan ve batır-

Kadın 
mcz. 

ıinasbr. GürUl· 
tilcü ve kavgacı 
değildir. Her-

kesle iyi geçin
miye ve anlat· 
mıya mütemayil
dir. Bir i~e ön-
ayak olur, iş bo· 
zanlık yapmaz. 

muhitini ve mu- l 
~ıatabım sıkmaz. 

mevzulca.nm da ihmal et- l 

* "/i. - ltl." Hamm: 
- Eotoğnfnuo dercini latemiyor -

Güzelliğile ll!ağrurdur. Güzel 
ve zarif eıyayı severse de hüınD 
istimal etmez, derbederliğe mü-

temayildir. Kendi elem ve ke-
derlerilo etrahw meşgul eder, 
dostluğu ve düşmanlığı devam
sızdır, iğbirarım çabuk unutur. 

! 1 boılanır. 

amellboda mftr 
kiilpesent olmu, 
ııldığı .zarafeti 
sever, temiz gi
yinmek ye git 
rünmek i ı ter, 
çabuk mOteessir 
olur. Kadın me
aailinde kıskanç
lık g&sterir. M .. 
dih Y6 takdir-

• 
l 98 Orlıan Ali 
Efendi ı Hoppa 

ve havai değil. 

dir. Tavrı har .. 

ketleri ağırdır. 

Fazla yorulmak 

istemez, tec~ 

süse mfttemayil

dir. 
Fatihte Halim E/~11tll ı 
- Fotoğrafı deroedllm11ecelatlr -

Aiır başlı ve dindardır. Her-
kes- açılmu, itimat etmez. Bir 
ıeye çabuk inanu ve kanar. Pa
rayı fazla sever, aarfederken dll
t6n0r, herkesle iyi geçlnmiye 
taraftardır. 

Sağlam - Zarif - Ucuz Lastikler 

Orizdibak 60 
ta 
~ 
< c: -n = 

Ayakkaplar 

Şösonlar 

' Halil ve Arif Müessesesi 

Tayyare Banka 
Şamlı 

Piyango c 

Mahdumları 
Komerçiyala 

Yeni 
Postane 

Müdüriyeti 

ettirebiledek miydi? 

Şaban, bu düşüncelerin taz
yikı albnda sendeler gibi oldu. 
Yola ÇJkmazdan evvel elini ba
şıaa koyacak niçin düşünmedi
ğine şimdi nedamet getiriyordu 
ve iyi havalı bir yerde adama
kıllı dinlendikten sonra türkil 
söyliye söyliye geri dönmeği ku
cuyordu. Fa~<at içinde, benliğinin 
ta derinliğinde kımıldanan birşey, 
bu kararı daima sarsıyordu ve o, 
yine yürüyordu 1 

Şaban Türktll. Bir vezir da
ir<. sine kaymlmış, renk renk 
adamlar arasuda yaşamak ?Ztt· 

rarında kalmış olmakla beraber 
milliyetine has olan meıiyctleri 
muhafaza ediyordu. İşte ölüme 

mahküm bir adam için bukadar 
sıkıntı çekmekte onu muztar 
b!rakan da o meziyetlerdi. Çün
ki Türk, yalnız iyi ve iyiliğe 

meftun olmakla kalmaz, gördü
ğü iyiliği de 11nutmn:ı. iyiliğe 

1talyana 

kemlik etmek istidadı, Tfirktın 

hilkatinde yoktur. Bu hakik•ll 
tekzip !den her hangi bir hl--
disenio sebebi, muhakkak sftt 
bozukluğudur, kan karı~ıldığıdırl 

Tuz ve ekmek hakkı gözete
rek üzüntülü bir yarqta ısru 

etmeyi göze alan Şaban, Trakya
yı, Makedonyayı bir ulU atlratile 
geçti, ~e Arnavutlarla mesk:W. 
topraklara geldi. Kovaladığı ada .. 
ma hill yetişememişti, aradaki 
on iki saatlik mesafeyi bir ttırll 
~z~ltamamışb. Önde yllrliyea 
olüm, ardında koşan necat ile 

sanki eğleniyordu. Ne adımım 
genişletip iriş.ilme> bir hayal h .. 

lin~ inkılap ediyordu. Ne biraz ya
vaşlayıp tutulabilecek bir hakikat 
tekli alıyordu. Müphem bir Gmlt 
•aı:iyetinden çıkmıyordu ve kendi 
sini takip eden fedakar adama 
iı:inde koşturuyordu. 

(Arka•ı var) 
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KiMDiR Gelecek Vapurlar SE YRI SEF AIN 

Lisede İken iki 
Tane Dost 

Edindim. Fakat 

Bir Tanesi 

Benden Ayrıldı 

-4-

Bu mazhariyet ancak iyi ta• 
)ebelere mahıus bir imtiyazdı. 
ÜçUncl 11Dıfa gireli bentız altı 
ay olmuıtu ki, dördUncUye atla
dım. Orada resmi tedriı liıanı 
ln~lizceydi. ilk anlarda birdenbi
re ıqudım. Hendese benim biJ
haua kuvvetli olduğum bir den 
detiJdi. Şimdi bu derıl fazla ola
rak İngilizce 6ğrenmiye çahımu 
iti b&ıblltön gllçleıtirdf. Hoca· 
mız bu derai iyi okutuyordu. Fa· 
kat ben onu takip edemiyordum. 
Ekseriya cesaretim kırılıyordu. 

Tekrar UçllncU ıınıfa dönmeyi 
dUıtınOyordum. iki ıenelik dcr1 
programını bir senede hazırlamıya 
çalıtmak bana pek ağır göril· 
nUyordu. Fakat diğer taraf an 
tekrar •taA'ı ımıfa inmek kararı 
da lehimde bir fikir vermiyeceğl 
gibi, benim çalışkanlığıma güve
nerek llıt sınıfa geçebileceğimi 
ıöyliyen muallim için de şeref 

teşkil etmiyecekti. Binaenaleyh 
bu iki korku beni Ust sınıfta alı
koydu ve birçok çalışma netice
•inde ilk bahisleri atladığım zaman 
birdenbire bütün dersin kolaylaı
tığını gardüm. Kuvayi akliyenin 
1ardımından baıka bir şey istemi
yen bir mevzu filhakika güç 
olamudı. lıte o zamandan itiba
rendir ki hendese bana kolay 
görtlnmektedir. 

Mektepte sanskrlt lisanı da 
bana ıftç göründü. Hendesede 
hafızada ıaklanacak hiçbir ıey 
yoktu, ıanıkritte ise herşeyin 
•zberlenmesi lAzımdı. Hocamız 
1ert bir adamdı ve talebeleri 
mutlaka ilerletmek] arzusundaydı. 
Ayni zamanda da farisi hocası 
ile ara11nda rekabet vardı. Fa
rlıl hocası mutedil bir zatti 
ye çocuklar kendi aralarında 
fariılnin çok kolay ve hoca
ıının da mükemmel olduğunu 
ı6ylllyorlardı. F ariıinin ( ko
laylıfı ) beni cezbetti ve bir gün 
derste hazır bulundum. Bu, sans
krit hocasını çok meteusir etti. 
Beni ~tarttı : 

- F aydasıı, dedi, dindar bir 
adamıa oğlu olduğunuzu n&1ıl 
unuttunuz? Dininizin lisanmı 
6ğrenmiyecek misiniz ? Eğer bu 
huıuıta mliıkUIAta duçar olduy
ıanız neden bana gelmediniz. 
Size 1anskrit lisanını elimden 
ıeldiji kadar öğretmek istiyorum. 
Ceıaretiniz kırılmasın, derse de
vam ediniz. ,, 

Sanskrit hocasının gösterdiği 
yumşaklık beni utandırdı. Derse 
tekrar başladım. Bugün kendisine 
minnettarım. Eğer o zaman az çok 
sanskrit öğrenmiş~olsaydım, şimdi 
kendimi dini kitaplarımızm müta
leasına vakfedemiyecektim. Fakat 
ıuruını da kaydedeyim ki bu lisanı 
daha iyi öğrenmemiş olmaıdığıma 
mtiteessirim. Bence kız, erkek bü
~ Hindistan çocukları sanskriti 

Gandi, taraftarlarına nutuk ılSylüyor 
tamamen 6ğreıunek mecburiyetin- Binaenaleyh dostlukta her hangi 
dedirler. bir teluip için yer yok demektir. 

- 2 - Ben kaniim ki insan çok sami-
Lİ S8 Hayatı mi dostluklardan tevakki etme-

Lisede edindiğim adedi mahdut lidir. Çünkü beşer iyilikten ziya-
dosUar arasında:bilhassa iki tanesi, de fenalığa mütemayildir. Ve Al-
muhtelif tarihlerde , samimi keli- lahın "dostu,, olmak isteyen insan 
mesi ile tavsif edilebilirler. Bun- bu sahade yalnız kalmalı, yahut 
lardan birincisi, hiç sebebiyet 
vermediğim halde , munhasıran 

başka bir talebe ile de dost ol
duğum için benden ayrıldı. İkin
cisine gelince, bunu bir facia ad
dediyorum. 

Ben bu ikinci dostu, kendisini 
iyi yola getirmek arzusu ile edin
dim. Evvelce bu arkadaş, ağa
beğimin dostu idi. Bir sınıfta o
kuyorlardı. Bu itibarla zaif nok
talarmı ben de biliyordum. Ağa
beğim, annem ve zevcem bana iyi 
bir dost bulmadığımı söylediler. 
Zevcemi dinlemiyecek kadar mağ
rur bir adamdım. Fakat ilk gün
lerde annemin ve ağabeğimin 
mütalealanna itiraza cesaret ede
m~dim. Bununla beraber kendileri 
ile münakaşa ederken dedim ki: 

- Ben bu çoçuğun bahsetti
ğiniz zaif noktalarım biliyorum. 
Fakat buna mukabil siz onun me
ziyetlerinden haberdar değilsiniz. 
Arkadaşım beni fena bir yola ~ü
rükleyemez. Çünkü kendisi ile 
dostluğum onu iyi yola getirmek 
maksadına müstenittir. Eğer hu
yunu ıslah ederse mükemmel b:r 
adam olur. Bana gelince hakkımda 
endişeye lüzum yoktur.,, 

Bu mütaleanın onları müsterih 
ettiğini zannetmiyorum. Fakat iza
hatımı kafi görerek beni serbest 
bıraktılar. Aradan zaman geçti 
ve yaptığım hesapların yanlış ol
duğu meydana çıktı. 

Komşusunu tarikı hakka ge
tirmek isteyen b_r adam onunla 
bu devre esnasında sıkı münase
bata girişmemelidir. Hakiki dost
luk bu dünyada çok ender olarak 
görülen ruh müşabeheti ile müm
kündür. Dostluk ancak yekdiğerine 
benzer karakterlere malik iki kişi 
arasında teessüs ederse devamlı 
olur. Çünkü iki dost yekdiğerine 
mütekabilen icrayi tesir ederler. 

ta bütün düµyayı heyet mecmu
ası ile kendisine dost edinmelidir. 

Ben bu dostu tnnıdığım tarih
lerde Raykok şehrinde başka 

mevzular üzerinde bir " Islahat " 
rüzgarı dalğalanıyordu. Bir iki 
vak'a zikredeyim: 

Arkadaşım bana Hocalarımız
dan bir çoğunun gizlice et yedik
lerini ve şarap içtiklerini söyledi 
ve Raykok şehrinde ayni tarzda 
hareket eden tanınmış simalardan 
bir çok zevatın daha bulunduğu
nu ilave etti. İsimlerini saydı. A
ralarında Lise talebelerinden de 
bazıları vardı. Bu haber beni 
müteessir ve mütehayyir etti. 
Dostumdan sebep sordum. Bana 
dedi ki: 

- Bizim zayıf bir millet oluşu
muzun sebebi et yemeyişimizdir. 
lngilizler bize hakimdirler. Çünkü 
kendilerini et ile beslerler. Bilir
siniz ki ben kuvvetliyim ve iyi bir 
koşucuyum. Ben de et yiyorum. 
Dikkat ediniz et yiyenlerin vücut
larında çıban çıkmaz, tomurcuk 
çıkmaz, çıkarsa çabuk geçer. Et 
yiyen Hocalarımız ile diğer müm
taz kimseler budala değildirler. 
Tavsiye ederim, siz de ayni şekil
de hareket ediniz. Her halde bir 
tecrübe zarar vermez. İktisap ede
ceğiniz kuvvetin derecesini kendi
niz de anlayacaksınız.,, 

( Arkaal var) 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. t utfi 
GÜLHANE SERIRIY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 
vilAyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: T elefoıa lat~nbıal 232J 
lkametrlhlı ,, • 2:23' 

Dumlupınar, TürD, Rize, Trab
zon, Samsun, Giresun, lneboludan 

Sardagna, ltalyao, Genova, 
Napoll, Katanya, Pireden 

LeopoJis, ltalya, Rusya, Ro
manyL Bulgaristandan 

Gidecek Vapurlar 
Ekaamelya, Amerika, Nevyork, 

Boıtona 

Kap Pino, İtalya, Napoli, Bar
celona, Marıilya, Genova 

Sardegna, İtalya, Rodoı, Mer
ıia, l.kenderon, Surye TrahJuıa 

Holman, İtalya, Pire, Brindizl, 
V eDİI, T riesteye 

SelAmet, Türk, Ayvalığa 
Erzurum, Türk, Karadeniz 

iskelelerine 
Seyyar, Ttirk, Gelibolu, Ça

nakkaJe lzmire 
Nilnfer, Tnrk, K~adenize 

Merkez acenta1ıı Gıılatııda Köprü batı B. 236' 

Şube A. Sirkeci MilhUrdanadehan 2. 2748 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ ) 29 Teş· 

rinievvel Perşembe 17 de. 

MERSi N POST ASI 
( ÇANAKKALE ) 30 Teı· 

rinievvel Cuma J O da. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk Postası 

,..,.v!~ ~e~P~e~b! 
gilntı 17 de Sirkeciden hareketi• 
Gelibolu, Çanakkale ve ldSrfd 
tarikile Ayvalığa azimet ve avdıt 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verflir• 
Adres: Y emitte T avilzade birader
ler. Telefon: l.t. 22IO 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmıı olursunuz 1 

. ,, A 

./'UKUFE 
IT~iYATI 

TABIATIN MOMESSILIDIR 
Ynksek zevklere kıı içinde 

bahan yaşatır. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

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

San'atkirane yazılar, realmltl 
ve tezyinat .. Kristal, cam, u9 •• 

bez üzerine her renk ve yaldd il• 
levhalar, reklimlar, afişler ppdıt

lstanbul Ankara caddni No. 5J 
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Niçin 

daima 

NEŞ'ELIVIM ? 

Beş daktka evet müthiş surette diş1m 
alnyprdu. Muhakkak dün akşa"!" ~şü
mu9 oıacafım. lkt tablet" AS Pi R ı N " 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
•AS pi R 1 N. An sizin de ağ'ralarmazı ve 
sinir bozukluklarımzttıböyle çabuk ge

çtreceiine eminim·• 

HASAR Gluten EKftlEôi 
Ş.k•r hastalıklarına musap olanlara ait mamulitile tanınmış olan 

fabrikamız bu aene; (GLUTEN) den zengin oJan mamu
lltına milşterilerinden gördüğü fevkalade rağbet üzerin& 

qağıdaki tenzilitlı fiatları koymuştur. 

GLUTEN EKMEGI BADEMLi GLUTEN EKME~I 
Paketi 30 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLUTEN PEKSiMETLERi GLUTEN MAKARNASI 
Paketi 50 kuruş Paketi 50 kuruş 

GtlJTEN ŞEHRiYELERi ŞEKER HASTALl~INA 
Paketi 50 kuruş 

Musap Olanlara Mahsus UN 
Paketi 50 kuruş 

GLUTEN MUHTELiF ŞEKERSİZ VE SAKARINSIZ 
HAMUR IŞLERf ŞEKERE MUSAP OLANLARA 

(Ufak yıldızlar, arpacıklar Vı.) Çikolata 

Paketi 50 kuruş 25 kuruş 

--
HaHDın GLUTEN ekmeği ıeker hastalığına musap olanlara 
ınahıus en son keıfiyata ve tecrUbelere göre mütahassıslar 
tarafından yapılmııtır. GLUTEN ekmeğinin pek çok sUrlimll 
oldutundan hergün taze olarak hazırlanır. Bunun için Avrupanm 

terkibi meçhul ve bayat mustahzaratına her cihetçe 
faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. 

GLUTEN ekmeğinin mükemmeliyeti kimya tahlillerile sabit 
olnıuıtur. En iyi mevaddı iptidaiye ile imal edilmiştir. En yüksek 

doktorlar hutalarına Hasan GLUTEN ekmeğini 
tavsiye etmektedirler. 

Hasan GLUTEN ekmeğinin terkibinde yüzde 60 GLUTEN 
yüzde 20 nışasta ve yaJmz yüzde 4 ( ldrat dö Karbon ) vardır. 
Hasan GLUTEN fabrikası ne zahmeti ve ne de parayı düşünerek 
mamulAbnı en yüksek ve en mükemmel dereceye getirmiştir. 

Muhterem Doktor Beyler şekere musap olan 
hastalarınıza Hasan GLUTEN mamulahnı tavsiye 
ediniz. Hem yerli malı, hem yerli sayi ve hem de 

syerliermayesidir. 

Sabldığı: lstanbulda Bahçekapı, Hasan Ecza tıbbiye deposudur. 

1 
Doğum ve kadın ha;talıklan 

mütehassısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 

Müsteciri bulunduğum Be} a
zıt cumhuriyet caddesinde 143 
numaralı meşhur Hasan Paşa 

fırmında Unvanını Katibiadil ve 

sicilli ticaretçe tescil ettirmiş 
olduğumdan taklit edenlerden Hastalarını Tl\rbe karşısmda 

eski HilAliahmer binasındaki 

muayene .. t1e•inde herglln öğ

leden aonra kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22622 

hukukumu arıyacağımı ilan ederim. 
Beyazıt Ciinıhuriyet caddesi 

meşhur Hasanpaşa fmm 
Hafız Yusuf Hilmi 

SON POSTA 

Yalnız 

3 
Türk 

L·ası ır 
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~OŞMESİNI DURDURACAK) 

1 KEPEKLERDEN KURTULACA1f} 

Bunun İçin: Bu Şayanı Hayret 

'' LETRİK '' 
BİRiNCi 

GÜN 

Elektrik 
. .• · . . ...._ 

:-~ .. <?: ; " ~ -
~ .~. . ' 

. . . . · .. /~ . ' .• 

j
., .. · ··r { -

. ·~ 
. . ;ıı . . ' ~-_,~r:< .. 'ı-·. 
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~-· t. .. o 

• Saçlarım d/jkil/meğa boşlamıştı . 
~ttik.çe İrtCt!leşi~ uyreltleşıyordu .. 

ONutrCU 
008 

'' TeJuiıl altında /uJ/Qn yerik yttnr 

$a#ar çı/muJla hlışı'adı, arlık saç 
lanm dllkill1'fiyor bi/aku sıklaşıyor 

w ondüle olmato _başlayordu . .. 

ON BEŞiNCi 
OO'N 

tarağını istimale başlayınız. 
Şayanı hayret tesiri ile " LETRIK ,, ; istimale başladığı ilk 
günlerden İTİBAREN SAÇLARINIZ DAİMi BiR ONDÜLAS
YON HALiNİ ALACAK. "ÖLMÜŞ,, VEYA ÖLMEK ÜZERE 
BULUNAN KÖKLERiNiZDEN YENi SAÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 saat zarfında yeni saçlar çıkmağa başlar. Saçlarınız tabii 
rengini ve bütün parlaklığını kespeder. 
Tatlı elektrik cereyanı tarağın dişlerinin bir sırasından diğerine 
geçerken saçların köklerinden dolaşarak onları canlandırır. KE-
PEKLER VE SAÇ HAST ALlKLARI TAMAMEN ZAiL OLUR, 
48 saat zarfında " cansız :' bir tarak yerine "LETRİK,, elektrik 
tarağımn istimali velevki boJ olsa saçlarınıza umumun takdirini 
celbedecek , yeni bir güzellik temin edecekrit. 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR ; T ABll RENKLERiNi ALACAKTIR. 
Bu yeni doğan rengin teı-akkiyaunı günü giinüne takip ediniz ve 
hemen beyaz kalmış saçların uçlarını kesiniz. Saçlarınız; genç-
liğini, sıhhatini ve güzelliğini iktisap edecektir. OKADAR İYi 
VE MÜESSiRDİR Kİ BELKi HAKİKAT OLDUGUNA 
iNANMAKTA TEREDDÜT EDEBiLiRSiNİZ. BiZ BUNU 
TEMiN EDİYORUZ. Evvela inanmak istememiş bir milyondan 
fazla kişi 24 saat sonra adeta memnun ve mütehayyir kalmış· 
!ardır. Elimizde 11LETRİK,, elektrik tarağının şayanı hayret ve 
memnuniyetbahş semerelerini tasdik edPn binlerce mektup var
dır. ' 1 LETRİK,, yalnız kadın, erkek, çocuk velhasıl herkesin. 
sr.g armı yeniden çıkartmakla kalmaz, ayni zamanda onların 
guzelliğini ve tabii rengini de iktisap eder. 

LETR 1
1 K taraklannı abrken taklitlerinden sakınmak için 

üzerindeki " LETRIK ,, Brevete S. G. D. G. 
No. 702072 markasına dikkat ediniz. 

LETRl'K ihtira beratı tevdi edilmiş 
hakiki ve asıl elektrik tarağıdır. 

LE TR
• K haiz olduğu /aideli eV$af ve şeraitt1 rağ-1 men, bütün elektrik tarnkla.rından btlma

linin tamimi için, ucuz satılmaktadır. 

LE TR I• K 1 g~n zarfında geri alınan yegine elektrik 
taragıdır. 8 U Ş A R T 

LETR •ı K Markasının teminatı ve diğer bütün elektrik 
taraklarına şayanı tercih olduğunun berAbdır. 

1000 LiRALIK GARANTi KUPONU 
•ıLETRIK,, elektrik tarağı Türkiye umumi acentası: LEON DIRATZ Efendi Galata Tü

nel civarında Mertebani sokak Hürriyet Han. Telefon: 8.0, 3490 adresine doldurarak gön
deriniz. Lıitfen adresime posta ile pili beraber tarııam ve istimale salih ve aynı zamanda 
sureti istimali hakkında malumat ile bir adet saps ız "LETRIK,, elektrik tarağının gönderil
me~i rnercudur. Leffen 3 lira takdim edilmiştir. 1000 liralık teminat tahtında bu 11 LETRIK. 
UtraıTından memnun kalmadığım takdirde 7 gün zarfında iade edersem üç liramı masarifi 
ile beraber geri göndereceksiniz. Bu şartla satın alıyorum. 

Gayet açık yazılacak 
lsıni . . . • . . . . . . . Adres . • . . • • • • • • 
MÜHİM: Şayet bir arkadaşınız da bir tane istiyorsa 5,5 lira mukabilinde iki "~ETRIK 

tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda 5,5 lira mukabilinde iki tarak i ıstediğinizi bildiriniz~ 

Bu Kuponu hemen gönderiniz. 
Satış ına~_all~ri: Türkiye için umumi al'enta~ı bul_unan Ga1atada Tünel }'anındaki Mertebani soka
ğında Hurnyet han~nda LEON DIRAZT Efendı - ŞARK MERKEZ ECZA T.A.Ş. Be}oğlu, Galata 
ve Kadıköy şubelcrı - Beyoğlunda LION mağazası - Galatada ve Ileyoğ!unda NOWİLL - Beyoğ
lu'nda BAZAR DO LEVANT · Beyoğluncla BAKER ınağaza::, ı-Beyoğlu, Galııta~araymda PARALLY 
ve BEHAR • Galatas~raY.da Avrupa pasajında AKESTORIDJS mağazası - ı~tımhul. Şehzadeba
şında ASAF eczanesı - İstanbul, Bahçekapı ZAMAN ecza deposu · Sirkeci, Muradiye raddesi 
No. 24 Sirkeci pazannda - Ankarada Anafortalar caddesinde 48 No. ŞARK MERKEZ ECZA 
T. A. Ş. - İzmirde Saman iskelesinde, JOSEPH A. ABAJOLI mağazası. 
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GAZETELERE DAiR 
O han Seyfi Beyin gayet güzel bir yazısı 

• 
BiR 
ALTI 

GOLDEN 
YAPRAK 

Faruk Ni fiz Beyin •• • en son şıırı 

(Vi-Nii) Beyin nefis bir 
RAMİZ, CEMAL NADİR, RA TİP TAHİR BEYLERİN 

hıKayesi 
GÜZEL KARİKATÜRLERİ 

100 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
İıtanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuştüyü fabrikası yüzile 

şilte 12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, kuştüyünün 

kilosu 100 kuruştan batlnr. Kuftüyü kumaşların her rengi vardır. 
Ucuz satılır. Tel. u;t. 23027 

H A B 1 P E D l P Beyin Yeni Çıkan Eserleri 
1 - ALMANYADA SiYASi FIRKALARIN PROGRAMLARI 
2 - AVRUPADA TOTON INHISARLARI ve TOR-l<IYEDE 

TOTON iNHiSAR iDARESi 
Tevzi merkezi: İkbal Kütilphanesidir. 

1 EMLAK EYTAM tf.ANKASI Tf..ANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Satılık Arsa 
Esas Mevki ve Nevi Teminat 

2:1 Beyoğlunôa F atmahatun Ömeravni mahallesi Kqla 
caddesi 9-t 1 numaralı 1147 m.m. kok kömürO 
imalatanesi arsası. 290.-

1 ,__ Balada yazılı emlak satılmak üzere mU:zayedeye vazedilmiştir. 

2 - Müzayede (kapah zarfla) icra edilecektir. 

3 - İhale birdir ve kat'ldir. İhaleyi müteakip bedeli peşinen tes
viye edilecektir. 

4 - İhale 16-1 t-1931 tarihinde Ankarada ldare Mecfüimiz huzu
rile icra edilecektir. 

5 - Taliplerin 290 lira teminat mektubu veya o miktarda 
nakti depo ederek Ankarada Emlak Müdüriyetine veya İstanbul şu
bemize bilmüracaa bir lira mukabilinde alacaklan şartnameyi teklif 
mektuplarma leffederek tarihi mezkura kadar Ankarada Umum MU
dilrlüğllmlize müracaatleri. 

İstanbul Asliye Mahkemesi 
3 UncU Hukuk Dairesinden : Be
hiye Hanım tarafından zevci Fın
dıhlıda Y ahyaçelebi mahallesinde 
18 No. hanede mukim Harput 
ehalisinden ve Mamurelilaziz d~po 

1 3 ilncll taburun birinci bölüğü 
1 inci mangasında Karayılanlı za
de Hasan Çavuşun 17 seneden
beri tegayyüp ettiğinden ve ha
yat ve mematmın huber alına
madığından gaipliğine karar ve
rilmesi talebile ikame eylediği 
dava üzerine mumaileyh Hasan 
çavuşun hayat ve mematından 
malumatı olanların mahkemeyi 
haberdar etmeleri için bir sene 
zarfında iki defa ilauat icrasına 
karar verilmiş olduğundan bu 
baptaki malumatı olanlarm mah
kemeyi haberdar etmeleri ilin 

VEFA BOZASI Ç 1KT1 
Kerestecilere Fırsat ! 

Galatada Fermenecilerde Aralık sokakta 24, 26, 28, numarada deniz 
kenarında 200 • 300 metreli~bir bina müsait şeraitle klrahkbr. Fazla 
malumat almak için Gala 'da Perşembe Pazannda Anlan hanında 

üçüncü katta . !öay8 Rigaudias'a müracaat. 

Karaağaç Müessesatmdan: 
Pay mahalli ve mezbaha ahırlarında teraküm etmif ve 

edecek olan bir senelik gilbreler kapalı zarf usulile mevkii 

müzayedeye konulmuştur. Verilen fiat haddi.., itidalde gUrilldüğU 

takdirde t teşrinisani 931 pazar gUnü saat on heıte Meclisi 

İdarede ihalesine karar verilecektir. Talip olanlann şartnamesi 
için Müdiriyet kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. (3072) 

ilan olunur. F 
---~~~lmll -Muayenehane . N~kli 

DİŞ TABiBi 

114EHMET RiFAT 
Cağaloğlunda, Halk Fırkası 
karşısındaki sihhi aparbmanı, 

3 üncü kat 1 numaraya 
Aillllllm:ml nakletmiştir. 

İkinci Ticaret Mahkemesinden: 
Sosyete Komerçıyale FreteUi 
Maino ve ~ürakası şirketile müş
teri Hacı Yusuf zade biraderler 
Efendiler arasında mevcut ihti
laftan dolayı mahkemece satıl
ması karargir olan beş sandık 
manifotura yapılan birinci arttır
mada haddiJ layıkım bulmadığın
dan bu kerre ikinci defa mü-
zayedeye konularak 31-10-931 
cumartesi saat l O da İstanbul 
Gümrüğünün O 3 rıhtım B. 3 nh
tım 4 gümrük ambarlarında sa
tılacağından talip olanların vakit 
ve mahalli mezkfırda hazır bu
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Cumartesi - razartesi - Çarşamba geceleri 

Taksim MULENRU J da taganni etmektedir. 
Cümhuriyet bayramma müaadif yarmkı Perşembe aktamı memleketimfı:ln 
kıymetli ve rakipsiz san'atkar bu büyük geceyi tea'iden iııtirak edecektir. 

Fiatlerde zammiyat yoktur. 

latanbul 4üncil icra Memurluğun· 
dan : Tamamına (1961) lira kıymet 

takdir edilen Üıküdarda Hayrettin• 
çavuıı mahallesinde işkembeci ve 
Çeşme ve Çavüşderesi sokağında 
kain atik 11, 13, 13, 36, 38, 40 ve 
cedit 17, 19, 40 numaralı ve odun 
depoıu ve kahvehane ve biri 
mayii müştemil maa b~hçe bir bap 
hanenin dörtte bir hissesi 1 -12- 931 
tarihine müsadif pazartesi günü 
öğleden sonra saat 14 ten 16 ya ka· 
dar dairemizde açık artbrması icra 
ve şartnamesi 22- 11- 931 tarihinde 
divanhaneye talik olunacaktır. Art
tırmıya iştirak için yüzde 7 teminat 
akçeıi alınır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve maaarife dair olan iddialarını 

ilan tarihinden 20 gün içinde evrakı 
müsbltelerini bildirmeleri lb1mdır. 
Akıi halde hakları tapu sicilleri il• 
sabit olmıyanlar sahş bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar. Bil· 
cümle müterakim vergi ile beledi• 
ye resimleri, evkaf icaresl mü,teriye 
aittir. Alacaklıların yeni icra ve ifla• 
kanununun 119 uncu maddesi hGkmü
ne göre tevfikl hareket etmeleri ve 
daha fazla malQmat almak lıtiyen" 
lerin 1930 ... 378 doıya numaraıifo 
Lıtanbul 4 üncil icra dairesine müra" 
caatları ilin olunur. 
~~~~~~~~~-_____..,,,,.. 

ANKARA--.. ~ 
LOZANPALAS 

OTELi 
16 şubat 932 tarihinden iti· 
haren kiraya verilecektir. Tauı"' 
liplerin Ankarada lstanb 
Pasta salonuna mi\racaatlerl. 


