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~Spor .Aleminde Sonu 
Gelmiyen Münakaşalar 

F enerbahçenin Vaziyeti Hakkında 
Salahiyettar Zevatın Mütaleaları Nedir? 

Yarın Stadyomda lik maçla
rına devam edilecektir. Eldeki 
fikstür mucibince yann Anadolu
F enerbahçe ve Vefa- İstanbulapor 
müsabakalarının yapılma11 lizım
gelmektedir. Ancak ortada dola
§an bir şayiaya göre, geçen 
hafta maça gelmediği için 

hiikmen mağlup ilin edilen 
F enerbahçe, bu karar karşııında 
yarınki müsabakaya da girmiye-
cektir. Şayia sporcular arasında 
mühim ve sonu gelmiyen bir müna· 
kaşa mevzuu teşkil etmektedir. 
Biz bu hususta Futbol Federas
yonu Reisi Hamdi Emin ve Mm
taka Futbol Heyeti Reisi Orhan 

Beylerle görüşerek mütalealannı 
•orduk. Aldığımız cevapları bu
günkU (Spor) sayfamızda bula
caksınız. Lutfen o sayfamızı çe-

V dziget hakkında fikrini 
sögligen Hamdi Emin Beg 

YAZAN: Emil Ludvig 
Büyllk harbin patlak verme
sine tekaddüm eden ilk 
aylarda Avrupa aaraylannda 
neler cereyan ediyordu? 
Bugünün maruf bir müverrihi 
olan E. Ludvig bugtınden 
itibren neşre başladığımız 
bu eserinde tarihin karanlık 
kalmış kıvrımlarını açıyor. 
Bu ıayfalar, dikkat ve lb· 
retle okunacak mühim bir 
vesikadır. 13 Uncü safamızda 

viriniı;, 

Fakat, Fenere Gelince .. 
Diğer taraftan haber aldıAı

~nıza göro F enerbabçe birinci 
takımı, yarın Fener stadında 

1

. takip edebilirsiniz. 

muhtelitinin Atinaya yapacakları '=~-== 
ıeyabat mlinasebetile de bir ça-

Pera birinci takımı ile bir maç 
yapmıya karar vermiştir. Bundan 
başka Galatasaray ve Fener 

lışma programı hazırlanmıfbr. Bu 
1 program ayın yirmiıinden itiba-
\ ren tatbik edilecek ve bu Ju-
j retle muhtelit takmıın Atinada 

1 

yapacağı maçlarda galip gelmesi 
imkinları temin olunacaktır. 

--===----===---~~~'="'=-=-====-.,_,,=== ---==---=---=--------------------------~-------

M. Y ansenin Ankara için Y apbğı 
Plandaki Yanlışlıklar Nerelerdedir? 
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M. M Yansen tarafından 
ımar . • 

\1Ücude getirilen Ankaranın ımar 
Pi.. b ·ı b zı itiraz anı münase ehe a 
sesleri yükseldi. Bu itirazı ya-

l>anlar Türk mühendislerinden 
bir kısmı idi. Ayni zata l~tan· 
hulun imar planının verıhne
sini mahzurlu görüyorlar ve 
~tdlikleri bu mahzurları şöyle 
ilah d. e ıyorlardı : 

. 1 - M. Y ansen çok iyi bir 
httnar olabilir. Fakat şehircilik 
~kkındaki ihtisası Hügershof 

ithi b' f .... "n itir ır Alman pro esorunu 
aıitıa maruzdur. 

ı - Bu zat burada değildir· 

Almanyada oturuyor. Planının tat
bikmi yakıııdan takip edebilecek 
bir mevkide değildir. 

3 - M. Yansenin plAnmda 
bazı tadilat yapılmasına lüzum 
görülmilştiir. Bu da, Profesör 
Hügershofa hak verdiren bir va
kıadır. 

Türk mühendisleri bu nok-
talara işaret ettikten sonra 
M y nnsenin pHinındaki şu hata
la~ı b'ilhassa kaydediyorlar. 

Ankarada, Anafartal?r ca~-

d 
. d k·ı Ankara Beledıye daı-

esın e . d ., 
•1 Kooperatifın bulun ugu 

resı e E k. D 1 noktadan başlıyahm. s ı. ev et 
kadar olan bınalarıu 

Şurasıoa 

cUmleslni çelik şiritlerle ve dik

katle ölçelinı. 
Mazhar MUfit Beye ait bina

nın civarındaki bina köşelerine 
olan vaziyet ve mesafelerini tet-

kik edelim. M. Yanscnln plAnlle 
bu rakamlar arasında öyle fark
lar meydana çıkacaktır ki insan 

hayret eder. Hakikatle bu dere
ce taaruz eden bir plan üzerinde 
arza nHıl yeni bir şekil verile-

bilir, nasıl sokak açılır? Bunu 
anlamak nıUtküldfir. Maksat ne 
Ankaranın, ne de Ttırkiyenin 
imarma engel olmak değildir. 

( Denmı 3 üncü 1ayfada ) 

• 

Gümüşsuyunda Modern 
Bir Müessese Yapıldı. 

Mühendis Mektebinde, Şimdi Su Kuv
vetinden Elektrik istihsal Edilebiliyor. 

LtJhorataarl11r11 dün sifon t•sisatı lr;::rularlcen 
GUmUşsuyundakl Yllkaek Mll· müesıese haline getirilmiıtir. Bu· 

hendis Mektebi yeni yapılan rada hariçten getirilen hertllrlü 
mı,htelif liboratuarlarla pek yapı malzemelerinin de vasıf ve 
ziyade zengin bir hale gel· cinıleri mutedil bir Ocretle tayin 
miştir. Bunlar malzeme, köprü, ve teabit edilmektedir. Bu IAbo-
kimya, fizik, ve elektrik llboratu· atuarda yapılaıı çimento tecrllbe-
arlarıdır. lerl, yerli çimentolarlD Rusların-

Son sistem olarak yapılan bu kinden daha iyi olduğu neticesini 
yeni tesisat için yarım milyon Ji. vermiştir. Aynca ıu IAbovatuan 
ra kadar sarfedilmiştir. Bundan için:elektrikten su ve ıu kuvvetin-
başka IAboratuarlara Avrupadan den elektrik istihsali içinde dlSrt 
getirilerek yeni makinelerde ko- tecrübe makinesi alınmııtır. Bu 
nulmuştur. Bilhassa mektebin yeni tesisat ve ilavelerle Mühendiı 
malzeme lAboratuarı memlekette Mektebimiz Balkan memleketleri 
bir eşi daha bulunmayan asri bir içinde birinci dereceye çıkmıştır. 

~---~----------·-----------~----~ 

Havalar dUne kadar güzel gidiyordu. Fakat dUn akşam rllzgir 
ansızın lodosa döndü ve arkasından yağmur başladı. Yağmur, bil
hassa sabaha karşı şiddetini ziyadeleştirdi ve sabahleyn bardaktan 
boşanırcasına yağdı ve bAIA da yağmaktadır. 

Bu yüzden şehrin birçok yerleri, bilhassa yokut etekleri göl 
halini almıştır. Beşiktaı, Eminönü, Y enibahçe ve Aksaray timdi bu 
manzarayı göstermektedir. Rasathane yağmurun devamlı olacağı 
kanaatindedir. 

Darülbedayide 

Erkek - Piyesi nasıl buldunuz ? 
Kadın - Pek fena değil. Fakat hakiki hayala uymıyor. Birinci 

perde iJe ikinci perde arasında bir ay gcçliil halde, iklıinde de 
ayni hizmetçi var 1 
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Halkzn Sesi DABtLi 
~ayalı ~cuzlat~ak 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!~~~ su.~~nr.ı~ı~ M • .ıı- Marmarada V arna Vapurunu Bahran 
~;::"~·r;;;h~:;~:::ı~~!;::.~: Hirisis Gemisinin Davası Başladı 
birçok maddelerde teadlit 
teklif ediliyor. Hayatı bu ka
nunla ucuzlatmak mOmknn mü, 
değil mi? Bu ba,!ta bir ••.e
ledir. Fakat bu yeni teklif et 
rafında halkın fikirlerini al
mayı munfık buldul<: 

Hikmet B. (Fatih Atpazan cadd .. t 71) 

- Mccli!e varilen (Hayatı 
Ucuzlatma) layihası doğrusu çok 
hoşuma giUi. Hele mesken kira
larının indirilmesi hakkındaki 

madde okadar mühimdir ki ... 
Nüfusunun günden gBne ual
dığanı iddia ettiğimiz lsanbulda 
bergün büyük büyUk aparbmanlar 
yükseldiği halde ey kiralan bir 
türlü inmiyor. 

* Ali Bey (Ahırkapı 25) 

- memleketimizde ikhaadt 
bir buhran var. Kazanç her 
ıene mütemadiyen azalıyor. 
Buna rağmen bilttın nakil vaaı
taları be~ altı sene evvelki 
tarifeleri bile kifi ıörmiyerek 
boyuna zam teklifi yapıyorlar. 

Paramızın iıtira kudreti oldukça 
yükselmiştir. Bu yükıeliş nlıbe
tinde de llcretlerde tenzilat ya
pılması IAzımgelir. Ben yeni 
layihayı heyeti umumiyeıile çok 
muvafık buldum. 

* Htittyln Bey ( Ali Rıu Pata yokutu 
~•fme ıokak -47 ) 

- Hayatı ucuzlatmak çok ll-
zımdır. Hele şeker meselesi. 
Çocukları gürbüz yeti,tirmek ve 
•ereme mukavemetli yapmak hu
ıunda fekerin rolü hiç inkAr edi-
lemf7. Yeni liyihada şeker için 
kabul edilen tenzilab 11% buluyo-

·urr. Hatta milmkU olursa şekerden 
hiçbir rüsum bile alınmamalıdır. 

lt 
Sall h&ttin B. (Ba} ımt Koska Haaanp•t• 

mahallu l 53) 
- Yeni lAyihada ev kirala-

rile banka faizlerinin indirilmeıi 

hakkındaki kayitler mühimdir. 
Halkın kazancı azdır. istanbulda 
fÖyle oturulacak bir evin aylığı 
asgari (35) liradır. Memurlarımı
zın ekserisinin aldlğı maaş 70-80 
lira olduğuna göre bunun yarısı

m kiraya verirse ailesini naaıl 
geçindirir. Tilccar, buhran dola
yısile iıtikraz yapmak mecburiye
tinde kalıyor. Bankaların fai:deri
nm indirilmesi de bu cihetten 
çok iyi olur. -----

Ruslar Yun Aldılar 
Ruslar d ün piyasadan okkası 

(54) kuruştan (50) bin kilo ya
pağı almışlardır. 

, 

Bu Gemi İle Beraber Bütün Taifesi Ve 6 Yolcu Boğulmuştu 
25 klnunuevvel 1929 tarihin

de Marmara açıklarında bir facia 
oldu, Yunan bandıralı Hırislı 
vapuru. Bulyar bandıralı Varna 
•apuruna bindirdi, ortaamdan 
ikiye böldü. Gemi battı. Yirmi 
beş kitilik Bulgar tayfaaile iki 
Ermeni, ilç BuJg_r tacir ve bir 
Tnrk kamarot dalgalar içinde 
boğulup gittiler. 

F adadan ıonra Hırisisin n
hipleri batan Yapur sahiplerine 
müracaat ederek muhakemeleri
nin bir Anupa mahkemesinde 
yapılmasına iıtediler. Fakat Bul
garlar, Ttırk mahkemelerinin 
adaletine emniyetleri olduğunu 
beyan ederek bu teklifi reddet
tiler. Eıasen facia Türk ıularında 

BİR MiL YON 

cereyan etmiıtJ. Davasının da 
Türk sularında görülmesi bir za
ruret ve bir mecburiyetti. Bu 
suretle ilk tahkikat birinci teş
rinin beşinde bitti. Dava Birinci · 
Ticarete intikal eyledi. Mahkeme 
tarafından seçilen ehli vukuftan 
iki kiti, kaptanların mes'uliyeti 
ile batan geminin kıymeti hak
kında rapor verdiler. Dün Birinci 
Ticaret mahkemesinde bu dava 
başladı, raporlar okundu. Birinci 
raporda mes'uliyetin dörtte üçü
nün ( Hıriıiı ) Yapuru stlvarisinde 
olduğu kaydediliyor, ikinci ra
porda ise batan geminin kıymeti 
( l 1 ,500 ) lngiliz: lirası tahmin 
olunuyordu. 

V arna vapura sahipleri ile 
boğulanlardan b~ kısmının Yarlı-

Bu Küçüğü 
, Tanıdınız Mı? 

Hüseyin Cahit B. 
1 

Sovyetlerden 
• 
istiyor 

Hüseyin Cahit Beyin Sovyet 
Seyrisefain idaresi aleyhine ge• 
çenlerd~ ( 1,250,000 ) liralık bir 
dava açtığım yazmıştık. Davaya 
dün birinci ticaret mahkesinde 
devam edilmiştir. DUnkü celsede 
Hüseyin Cahil Beyin vekili, da•a 
ve iddiasını teırib etmiş, Cahit 
Beyin Sovyet vapur idaresine (20) 
bin ruble dipozito akçeinl yatır-
dığını, fakat vapur idaresinin bu 
licreti sonradan ecnebi parası 
olarak Cahit Beyden almak i&te
diğini söylemiştir. 

Sovyet vapur idaresinin •ekili 
ise bu iddiaların doğru olmadı
ğını vesika ile isbata muktedir 
olduğunu bildirmiştir. Cahit Beyin 
yaptığı mukaveleye göre Avrupa 
ve Amerikadan İrana gönderile
cek nıalları Sovyet Yapurları ta-
fıyacak, lıtanbuldan Batuma nakil 
Ucreti Türk parası, Batumdan 
İran Jimanlarına a-ötUrülecek eş
yanın ücreti de ruble olarak ve
rilecektir. 

Muhakeme, tetkikat için başka 
,ıilne bırakılmıştır. 

M. Yansan Gitti 
Mimar M. YanHn 

vapurla Atinaya aitmittir. 
bu sabah 

Bu pn netrettJğimlz bu ktı
çUğü tanımıyonıı. Fakat şllphe
ıi:ı ki annesi Ye babaaı tanıyacak
lardır. Bu takdirde bu gazete ile 
matbaamıza ıelirlerse bu kUçUk 
için ayırdığımız İf Bankaaının kum-

J 

leri Müderris Ali Kemal Beyi 
Hırisia gemisi sahipleri de LfttfO 
Fikri Beyi avukat tutmuşlardı. 

Ali Kemal Bey Tahkikat Hl
kimliğinin tetkikatını doğru bul
makta, bu tahkikata g&re zarar 
ve ziyan istediği gibi boğulanla
rın herbiriıi için de on üçer ve 
on beşer bin lngiJiz liraaı tazmi
nat dava etmekte idi. 

Lutfi Fikri Bey, •erilen rapo
run sakat ve binaenaleyh ibtlcaca 
salih olmadığım ileri ıllrerek bo
ıulmasım istiyordu. Mahkeme tet
kikat yapmak için celıeyi bqka 
bir güne bırakb . Boğulanlardan 
birçoklarının aileleri ta Bulgariı
tandan muhakeme aafahatını takip 
etmek üzere lstanbula gelmifler 
ve dUn mahkeme aalonuada 
hazır bulunuyorlardı. 

FAiZ MESELESi 
Bankerler 
Yüzde 36 
Faiz Alıyorlar 

Kastamonu Meb 'uıu Suat Be
yin Meclise bir ( Hayatı Ucuz
latma ) llyihası verdiğini dtın 
yazmııtık. Suat Bey llyihaaında 

bilhassa bankaların faiz olarak 
aldıkları paranın yüıde (7) ye 
indirilmesini ileri sürmektedir. 
Bu hususta dün piyasadan tetki
kat yaptık Ye tunları öğrendik: 

Şimdiki halde faiz ve kumüs
yon senede (12) dir. Fakt bu 
miktar bankerlerde yüzde 36 ya 
kadar yUkıelmektedir. Piyasada 
reımi bir faiz ve kumÜs.fOD mik
tarı yoktur. Ancak Devlet Ban
kaaının faaliyetinden sonra faiz 
ve kumüsyonda istikrar mUrnklln
dUr. Bankalar krediyi kıımen 
kestikleri için her bankanın elin
de epeyce para vardır. iyi Ye 
kuv•etli teminat mukabilinde faiz 
•e kumUsyon yüzde ( 8 ) olarak 
para bulmak lmklnı Yardır. 

bara bedelini hediye edeceğiı. .. 
466 numaralı ntııbamızda res

mi çıkan kUçiigün iımi İbrahim Hn
ıeyin Efendidir. Mabmutpaşada 
Çe.şnigir ıokağında oturmaktadır. 
Dün matbaamızdan hediyesini al
mıştır. 

Günün Tarihi J 
Tayyare Piyangosu 

Kime Çıkb? 
Tayyare piyan.o.unun dördünet 

kefldeune diln lSj'leden •onra Darül• 
flıan konferanı 1alonanda batlanmıf 
ft ,.ldlen numaralar1 ikinci tab'ı• 
mızda karllcrimize bildirmittik. 

Dllnldl ketldede en büyük ikra• 
mlye elan (45) bin Ura ('16573) numa• 
raya, (12) bin lira ( 4874 ) numaraya, 
(8) •ıa lira (39997) numaraya, (5) bin 
lira da (34969) numaraya çıkmıttır. 
Kefldeye bupn yine at"leden sonra 
denm edilecektir. 

DGa ikinci tabımızın ilk baaılan 
blrka~ nüıhasında büyük ikramiye• 

nln (26523) numaraya çıktığı yazılmıştı. 
Bls bunu derhal taıhih ederek büyük 
ikramiyenin bu numaraya değil 
(26S73) numaraya çıkhğını diğer 
DÜ•halarda bildirdik. Bu ıuretle hata 
Uk baaılan birkaç nüıhaya münhuır 
kaldı. 

Plyanwo müdirlyetl büyük ikra
mlyelerl kaıananlarm hüylyetlerlnl 
tHblt etmektedir. 

Mütarekenin YıldönUmU 
Din Almanya ile ltitif Devletleri 

uaımda imzalanan barblumumi mü• 
tarekeıinin yıldönümil idi. Bu miJna• 
.ebetle diln tehrimizdeki Franaızlar 
8lülerlnln ruhi iıirahti için iyinlet 
yapmıtlardır. 

Ticaret Odasında Gurultu 
Ticaret Oduı Mecliıl dün top

lanmıt. zeytinyatı ile diğer baıı 
maddelerin zahire boraaaına kabuUI 
ı3rGtiilmüttür. Fakat zeytinyağcılar 
bu telıı:llfe itiraz etmitler ve gürültillil 
münalıı:aşalardan ıonra mesele tehir 
edil mittir. 

Kasayı Kim Soydu? 
Betlktaş Maliye tubeainin kua• 

ıından ( 2000 ) lira çalanmıttır. Poli• 
odaeı Haaanı tevkif etmittir. 

Şehir Meclisi Toplamyor 
Bugün öğleden sonra Şehir 

Meclisi toplanacak, Belediye Reisi 
Muhiddin Bey etin pahalı olduğu 

hakkındaki suallere cevap verecektir• 

Talebe Hareketleri 
Edebiyat Fakülte&İ Talebe Cemi• 

yeti dQn eski Türkocağında ıen elik 

konıreıinl yapmıştır. Tıp Talebe 
Cemiyeti de yarın yapacaktır. 

Tekaüt Maaşları Tam Verilecek 
Eski kanuna göre tekaüt edi

lip hususi veya mülhak bütçe· 
lerden maaı veya ücret alanların 
tekaüt maaşlarının tam verileceği 
Maliye vekAletinden bildirilmiştir. 

Konsorsiyom Toplandı 
Bankalar konıoniyomu dOn Adil 

Beyin riyuetinde toplanmı9, eldeki 
Hrmayeniıı lngiliz liran yerine fı an• 
I'• tebdiline karar vermlttir. 

Arkadaşma Kıydı 
Osman isminde birisi evvelki 

gece Melek sineması öniinde 
arkadaşı bekAr Hüseyfoi tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

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

1 : Hasan Bey - Biraz keyif!izim. 

Midem bozuk. Şu meşhur doktora 

gideyim. 

2 : Hasım Bey - Ooo... Bekleme 

odası çok kalabalık... Biıe sıra rennciye 

kadar ... 

3 : Hasan Bey - Tam iki buçuk 

aaattir bekliyorum. Sıkıntıdan patlıyaca

tım. Hila bana iıra gelmedi. 

4: Doktor - Nen var Hasan Bey? 
Ha.aan B. - Üç saat bekliye bekJiye 

neremin haıta olduğunu unuttum. fak~t 
beklemekten yDreğime belecao ı.tdi. 
Buna bir ilaç nr de gideyim. 
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Her gün 
L'Vfünderic;;;;;;,zın Çok

lugundan Dercedileme -
miştir. 

Bu Hikayeli De 
Burada 
Kesiyoruz 

Bir sabah gazetesi var ki, bizim 
Abdülhamidin aon günleri,, tef

;ikamızın noktası noktasına tarihe 
uygun olup olmadığını dert edin
miş. Geçen gUn, bu münasebetle 
eski Başmuhafız Rasim Beye bazı 
ıeyler söyletti. Cevaplarını aldı . 
Şimdi de, o zamanki muhafız he· 
Jetinde idare memurluğu yapan 
Saip Beyle görüşmüı. 

Bu Saip Bey, hatıratın esasta 
Doktor Abf Beyin notlarına isti· 
nat ettiğini hiç kale almadan , 
Muhafız Naci Beyin bize gönder
diği bir mektuba itiraz ediyor; 
Naci Beyin Abdülhamitle yakın bır 
temaı temin edemiyeceğini, bu 
noktadan habraların hatalı olmak 
ihtimali bulunduğunu söylüyor • 
Bu hatırat Naci Beyin batırab 
olmadıiı kale alınınca ge~ek 
Saip Beyin Te gerek bu tefrıka 
münaıebetile bizimle bir müna• 
kaıa kapısı açmak istediği anla
tılan mevzuubahiı sabah gazete
ainin hususi bir maksatları oldu
iu meydana çıkmaktadır. Biz, bu 
pzeteye şunu tavsiye ediyoruz : 

Rasim Beyin son sözünü bek
liyordunuz. Lütfen biraz daha 
bekleyiniz. 

Don söylediğiniz sözll ertesi 
pnü yine filen siz tekzip etmez 
9e bu sureUe de, tarihe yap
mak istediğiniz hizmet (1) ten fÜp
heye düşiilmeıine meydan ver
mezsiniz. 

Bu kadarcık ta mı hesabe ak· 
hnıı ermiyor? 

M. Yansen 
( Battarah 1 inci anyfada > 

Maksat, tatbik kabiliyetinde bU
ytik milşkUller çıkacağı bugün 
fennen anlaşılan bir p18nı ıslah 
etmek ve gerek hususi şahıslar 
ve gerek hazinenin ilerde uğrıya· 
bilecekleri zararların şimdiden 
6nUne geçmektir. 

Aıağıya dercettiğimiz rakam
lar, M. Yansenin planındaki 
rakamlarla bilahare demir şiritle 
snahallinde yapılan ölçülerin ver
diği rakamlar arasındaki farkı 
aastemektedir. 
M~aya Y anaenln 

imar planına 
a-8re eb'at 

217,00 
175,40 
168,20 
144,75 
137,60 
107,25 
100,00 
63,50 
56,25 

Zemin üzerinde 
çelik şiritle ölçil· 

len tabii ib'at 
220,40 
177,90 
170,55 
150,90 
139,45 
168,70 
101,25 
63,85 

. 56,45 

12,25 13,75 
6 00 61,70 
6~:75 69,70 
31,60 31,95 

30,75 :~:~ 
30

•
50 

18, 10 20,50 
25,25 24,20 

SON POSTA 

[ Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Yanlı~ darbım~selleriruiz 

ç.oktur. ( Geç olsun da güç oima
sın ) derler; hatta uyuyan tavşanla 

kaplumbağa hikayesi meşhür
dur. 

3 - Hayatta kaplumbağa g ibi 
yürümekten, tav.şan gibi uyumak 
daha hayırhdlr. Bilakis herhangi bir 

iş güç olaun, fakat geç olmasın. Çün
kü geç olursa kaybo )an en kıymet
tar bir şey, yani ıauıandır. 

=======-- === = 

"\ 
'f. Geç Mi, Güç Mü? 'f. 1 

3 - Hayat.nazda hiçbir şey 
kaybetmekten korkmayn::z; fakat 

yalnız zaman1nızı kaybetmeyiniz. 

Zamandan da en kat 'i tasarruf işi 
çubuk yapmaktır. 

... ) 

TELGRA HABERLERi 
ÇiN SULARINDA ; Mill~~~clisi ı i N G i L TER DE 

j Meclisin Toplanma Ve 1 

Japon Harp 
Gemileri 
Ateş Açtı 

: Dağılma Müddetleri !Muhalifler 
1 D ..;• . 
1 egışıyor LJ••k"" t • nu ume z 

Pekin, ıı - Şu - Hay- Kan 1 

önünden geçen bir Japon torpito
su üç defa top ateşi açmıştır. 

Ayni gemi Ti en-T sin ya km da 
Taku üzerine dört defa ateş 
etmiştir. 

Pekin 1 1 - Bir kısım eşkıya. 
karargahı Tien -Tsin darülfünu
nunda bulunan polis karargahına 
taarruz etmişlerdir. Şiddetli bir 
musademe başlamıştır. Avrupa 
kuvvetleri ihtiyat tedbirleri al
mışlardır. 

Çinlilerle Japonların müsade
mesine mani olmak için ltalyan, 
lngiliz, Amerikan ve Fransız kı-
taab kordon teşkil etmişlerdir. 
Japonyanın endişe verici hazır
lıkları haber alınmaktadır. Man
çuriye dör Japon torpido muhribi 
gönderilmiştir. 

[ V H lyete d:ılr başkaca alınan taflllat 
Beılnci sııyfamızdadır.] 

Halk Evleri 
Bir Komsiyon Tarafından 
Bir Talimatname Yapıldı 

Ankara, 12 (Hususi) - Türk 
ocaklarının lağvi üzerine bunlar-
da Halk Evleri namı altında 
gençlik teşkilib yapmak için 
teşkil olunan komisyon bu işe 
ait esasları teşkil etmiş ve işini 
bitirmiştir. Bu talimatname bUtün 
Halk Evlerine gönderilmek üze
redir. 

irtişa Meselesi Ne Oldu ? 
Ankara, 12 ( Hususi )- irtişa 

meselesi, Avrupada hasta oldu
ğunu bildiren maznunlardan biri
sine tekrar tebligat yapddıktan 
sonra son safhasına girecektir. 

Ankara 12 (Hususi) - Mev
cut haberlere göre Büyük Mill~t 
Meclisi bu ay nihayetinde tatıl 
edilecektir. Bu münasebetle T eş
kilatı Esasiye Kanununda bazı 
tadilat icra edilecek ve bu suret
le Meclis mesaisinin başlama ve 
bitme tarihlerinde değişiklik ola
caktır. Bu tadilit neticesinde, 
Meclis, her sene eyli'tlde açılacak, 
ikinci teşrinin nihayetine kadar 
faaliyette bulunacak ve bunu üç 
aylık bir tatil takip edecektir. 
Martla mayıs arası da mesai ile 
geçtikten sonra tekrar üç aylık 
bir tatil yapılacaktır. 

Bu hususta Meclis Reisi Gazi 
Hazretlerine malümat arzetmiştir. 

Maclis Bugün Toplanıyor 
Ankara, 12 ( Hususl )- Millet 

Meclisi bugün toplanacaktır. Rüz
namede ehemmiyetli hirşey yok
tur. Bugün Maliye encümeni de 
toplanarak tetkikat yapacaktır. 

iş Kanunu Mecliste 
Bir Ankara haberine göre, İş 

kanunu layihası yakında Millet 
Meclisine verilecektir. 

Güreşte Kimler Kazandı? 
Ankara 12 (Hususi) - Hima

yeietfal Cemiyetinin tertip ettiği 
alaturka gOreş müsabakaları baş
ladı. Küçlik ortada birinciliği Ma
nisalı Abdüsselam, büyük ortada 
birinciliği Hayrebolulu Mehmet
Ali pehli'vanlar kazandı. 

Veni Polis Teşk!IAtı 
Ankara, 12 (Hususi) - Yeni 

PoJis Teşkilatı Kanunu projesine 
göre bütün vilayetlerde Emniyet 
Müdllrlük ve Memurluklan ihdas 
edilecektir. Ali mektep mezunları 
doğrudan doğruya Merkez me· 
murluklarına tayin edileceklerdir. 

-
İSTER İNAN, iSTER 

Sıkzştırıgor 
Londra, 11 (A. A.) - Hari

ciye Nazm Sör Jobn Sımon mu
halifler Fırkası Lideri M. Lans-

bury'nun sorduğu bir suale 
verdiği cevapta J 6 tetrinisanide 

Pariste toplanacak Cemiyeti Ak
vam meclisinin içtimaında hazır 

bulunacağını söyledikten sonra 
demiştir ki : 

M. Briandın değrli idaresi ve 

Amerikanın göstermekte de
vam edeceğini ümit ettiğim ma
nevi müzahereti sayesinde mec
lisin bu fena ihtilafı halledilebi
leceği ümidindeyim. 

Dahiliye Vekili Arapgirde 
Arapgir, 10 - Dahiliye Ve

kili ŞUkrü Kaya Bey bugün bu

raya geldi. Yarın Kemaliyeye 

giderek orayı da teftiş edecektir. 

Tıp Fakültesinde 
Kanuna Uymıyacak Şekilde 

Sarfiyat Mı Yapılmış? 
Ankara, 12 (Hususi)- Maliye 

Müfettişleri tarafından on senelik 
hesapları tetkik edilmekte olan 
Tıp Fakültesinin gözden geçiri~ 
lecek rakamları arasında (341) e 
ait bir munzam tahsisat meselesi 
de vardır. Bu munzam tahsisat, 
mavazmın gayri işlerde kulla
nılmıştır. Bu tarih, Nurettin Ali 
Beyin Darülfünun eminliii zama
nına tesadüf etmektedir. 

Ankarada Tifo Var 
Ankara, 11 - Burada tek tük 

tifo ve kuşpalaı:ı vnk'aları görülmek· 
tedir. Nafıa Vekili Hilmi Beyin kızı 
kuşpalazından, Saraçoğlu Şükrü 
Beyin refikası tifodan haatadır. 

İN.ANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Gayet 
Mühim 
Bir Mesele 

'--------- P. S. 
Bizim gibi, hergün ayni sü-

tunda birşeyler yazmıya mecbur 
olanlar için mevzu bulmanın ba
zan pek yorucu, hazan da im
kansız olduğunu bilirsiniz. Arada 
bir, şüun muharrirleri, bu güç-
lükten bahsederek sütunlar1w 
doldururlar ve mevzusuzluğu mev
zu yaparlar. 

Fakat bazı umumi mevzu.ar 
vardır ki hergiln yazılabildi'1l 
gibi, sık sık olmAmak şartile de 
tekrar edilebilir: İktıs-;_di buhran, 
lstanbul sokakları ve otomobil 
kazaları, vali Muhiddin Bey, garp 
ve biz, maarifimiz ilah .. 

Bazı mevzular düşünülür, fa
kat yazılmaz; bazıları düşün
mez, fakat yazılır. Bazı mevzular 
vardır ki yazması değil, di.işünül
mesi bile bazı ihtiyatlara bağlı
dır. : Etrafa bakınmak lazımdır. 

Ben bu gün " Müstakil ressam
lar sergisi., için fikirlerimi yaza
caktım. Evvelce iki defa gezdi
ğim sergiyi bir kere daha JÖr
mek istiyordum. Cittim. Kapan
mış. Vaktimi ve mevzuumu kaybet
tim; şüun muharrirlerinin an'ana· 
sine tabi olarak mevzusuzluğu 
mevzu yaptım. 

Bilmem bu kadarcık bir soh
beti, "münderecatımızın çoklu
ğundan dolayı dercedilememiştir,, 
itizarına tercih eder misiniz? Bu 
hususta sizin fikriniz kadar, be
nim için, idare müdürümüzün 
noktai nazarı da mühimdir. İki 
ateş arasında kalmamak için mü
saadenizle bu günlük çekiliyorum. 

Balkan Konferansı 
Murahhaslardan Bir Kısmı ,... . 
Adi Seyyahlardan lbartmişl 

Balkan konferansının içtima
ları mü ıasebetilc şehrimize gelen 
Bulgar gazetecilerinin reisi ve 
sabık nazırlardan M. Vasilef 
Bulgaristanda şayanı dikkat be
yanatta bulunmuştur. M. Vasilef 
konferansa liştirak edenlerden 
bir kısmının değerli kimseler 
olduğunu, fakat bir kısmının da 
Türklerin maruf misafirperverlikle
rinden istifade maksadiJe gelen 
adi seyyahlardan ibaret bulun· 
doğunu söylemiştir. 

M. Vasilef konferansın umu
miyetle faydalı olduğunu, fakat 
en mühim olan akalliyetler me
selesinin halledilmen tehirinin 
doğru olmadığım da ilave et· 
miştir. 

( 100) Bin Lira Tasarruf 
. Ankara, 12 (Hususi)- inhisar 
idarelerinin Muhafaza ve sataş 
teşkilatının tevhidi hakkmdaki 
tetkikat devam ediyor. Tevhitten 
sonra (100) bin lira kadar tasar· 
ruf temini tahmin edilmektedir • 

DevlAt Sigortası 
Ankaradan bildirildiğine gö· 

re, bir Devlet Sigorta Şirketi 
teşkili meselesi Eytam Bankasına 
havale edilmiştir. 

M. Lit.vinof Moskovada 
Moskova l l (A.A) - M. Lit

vinof, buraya avdet etmiştir. 
8,75 9,60 
8,50 9.65 Is k · · " Fran•ada ya .. amak hakkına malı'k olmayan K V • • tanbul papaz me teplerlnden birının mu- ~ "r azanç ergı 1 
7,25 9·75 feltişi ölmüş. Pariste çıkan Tan gazetesi, bu papazlar, burada Fransız nüfuzunun propagan- S 

1
8,25 1~:~ münasebetle yazdığı bir fıkrada, "bu zatı.o dacılarıdır. Bu propagandacılar vazifelerini me- Hususi işlerde Çalışanlar-
ı ,25 ölümü Şarktaki Fransız nüfuzu için büyUk bır baretle yapmışlar ve Şarkta seciyesi bozuk 

24,00 24,80 d dı"yor bir LAvaten zümresi vücuda getirmişlerdir. dan Yüzde Be• Alınacak 
5 ııya ır,, · . " 

20 50 22,3 Ôlu"mll Fransa için zıya teşkil eden bır Bukadar bariz bir hakikat karşısında hl· B A h b . d 
2 1 ,·70 22,05 l Ş k k F k l ir nkara a enn en anla-

5 adamın vllcudu herhalde bizim içln bir kA_r A ar ta i ranıız me tep erini müdafaa ııldığına göre, yeni kazanç ver· 
22,50 18,7 olmasa gerektir. Bu fıkra da gösteriyor kı, edenlerin haklı olduklarına artık, giıi kanun lAyihaaında hususl 
16,25 13,75 müe11ese mliıtahdemlerinin kazanç 

10,30 ıo,05 IS TER J NAN, 1 STER J NAN M AI vergi.i yüzde bete indirilecektir. 
6,()() 4,50 memurlarm veraiıl artbralmıya-

----------~7 :c:1 .... __ ~~----6-,:!---~1~;~:'.::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=::=:==:~~c~ak~br~. ---------~~~~___:_------~~ 



4 Sayfa SON POSTA Teşrinisani J2 
-========================================================================:=======================================-==--=-=-=-~ 

: 1 Söz Aramızda -t 
Kadınlar 
Yüzlerini Nasıl 
Değiştirirler? 

Saçlarımı kestirmek için Mar
aelin kapısından girer girme.ı 
ilik bir hava içime dolarak ta 
iliklerime kadar işledi. Hıncahınç 
dolu ıalonlardao birinde boş bir 
iskemle bularak oturmu~tum, tam 
bu . ıırada yamma arkadqlarım
dan biri geldi. Tesadüfün hazır
ladığı bu buluşmanın benim ka
dar onu da memnun ettiğine 
fÜphe yoktu. Çünkü Kuvafför 
salonlarında saatlerce makas ve 
maşa şakırtılarını dinlemek - acele 
işi olan kimseler için • ömrü tii· 
ketecek kadar sıkıcıdır. Ne ise 
iri arkadaşım benim, daha doğru-
ıu ikimiz de biribirimizin imdadı
na yetişmiştik. Biz de sağda, 
aolda oturanlar gibi çene çal-
maya... sözün aslım öğrenmek 
faterseniz kiminin kaşından, kimi-
nin saçından dem vurmıya - gü· 
aah sayılmazsa - dedikodu et-
miye başlamı~tık. Salonda otu
ranların hemen her biri hak-
kında mütelealar yürütüyor .. 
Dibayet dönüp dolaşarak sözü 
yine önümüzdeki iskemlede yü
ziinll boyatan kızcağıza intikal 
ettiriyorduk. 

Ninelerimiz beğendikleri bi-
rinden bahsederken şöyle derler; 

.. _ Aman kızım Allahın bir-
liğine emanet bugün gördüğtlm 
taze ne güzeldi? Muhakkak Tanrı 
lşenmeden kendi elile üzene be
zene halk etmiş." 

İtte bizim de dönedolaşa 
a&zil lntikal ettirdiğimiz kızcağız 
ela - bunun akaine olarak - şeytanın 
korkunç bmaklarile çekeçekiştire, 
meydana getirdiği mahliıklardan 
biri idi. Zavallının yüzünde güzel 
elenecek ufak bir hat bile yok. 
Bari şeytan keyifli zamanlarından 
birinde bu kızcağıza elini sürmüş 
olsaydı. Hiç olmazsa biçarenin 
biltün kusurunu örtecek feytant 
bir cazibesi olurdu. 

Ondan sonra sıra bana gele· 
ceği için geoit bir nefes almış-
bm... ıaçlaramı kestirmek belki 
yirmi dakika kadar bir zaman 
alacakb. Bu hesaba nazaran ya
rım saat içinde burayı terketmiş 
bulunacaktım. Kasaya kadar gidip 
d6ndi\ğüm zaman biraz evvelki 
kızın yerinde iri kıvrık kirpikli, 
ince kızıl dudaklı, gül renkli 
ıtızel bir kadın görünce kan 
tepeme çıktı. Mantomu yakalaya· 
rak dışarıya çıkıyordum... Berber 
yetişti: 

- Nereye hawmefendi ? 
- Sıramı neden başkasına 

'ferdiniz? 
Daha sözftml\ bitirmemiştim, 

zeki adamcağız hatamı anlamış 
olacak ki yalnız benim işitebile
tim bir sesle ilave etti: 

- Yerinizi kimsen~ veremedim .. 
bu gördüğünüz güzel Hanım. bi~
u evvel önümde oturan çırkm 
kadının ta kendisidir. Ne zanne
diyorsunuz han mefendi... biz 
güzellik Allahıyız ... naşa makiyaj, 
b ·ı~ 1 l .. oya... cı.a... pırı pırı goz 
kamaştırır. Çirkinleri güzel, ihti
yarları genç yaparız. Berber de
yip te geçmeyiniz!.. tuYalet sa· 
lon1arının cilt doktoruyuz. 

İskemleye olunırken aynada 
ıapkasını giyen kıza bakıyor
dum. Biraz evvel yüzünde güzel 
bir hat bulunmıyan bu mahluk 
b · r in içinde dünya güzeli olu-
vermişti. Eskiden erkekler evle
necekleri zaman alacakları kızı 
göremezlerdi. 

Fakat hiç olmazsa anuele oğul
larına kızın renği, kaşı, gözü hak
kında bir fikir verebilirdi. Şimdi· 
ki izdivaçlar görüşe, anlaşa oldu· 
iu halde kızlann hakiki çehrele
rinin nasıl olduğunu görebilmek 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi Kulağımıza Çaltnanlar 

------------------------------------------... Soğukta, 
Adanada Çiftçilik Güçleşti Paf!:.~~~oğukları mMüa 

l Eski Bir Çiftçi Diyor ·Ki: "Müşkülden 
1 • 

·kurtulmak için Tutumlu Olmalıyız,, 
Adana, (Hu· 

ıusi ) - Her 
memlekette az 
veya çok tesirini 
gösteren iktısadi 
buhran Adana· 
mızda bilhassa 
çiftçileri m i z i n 
çok müşkill bir 
vo:ziyette ka?Jma· 
!arına sebep ol
mustur. Bugiln 
bu havalide borç
lı.ı olmıyan ve 
borcunu ödeye
bilecek kabili
yette bulunan 
tek bir çiftçi 
gösterilemez. 

Buı)da buh· 
ranla beraJ::er 

Ad anada 

kısmen çiftçilerin kendi hataları-
nın da tesiri olduğu inkar edile
mez. Ancak bu müşkül vaziyetin 
biran evvel önüne geçebilmek 
için ciddi tedbir aramak ve al
mak lazımdır. Esasen çiftçiler, 
bo•·çlarmın bir müddet için te· 
cili maksadüe hükümete müra
caat te etmişlerdir. Böyle bir 
tedbir, vaziyetin salaha çevril
mesi ve toprağın eskisi gibi 
işletilmesi hususunda çok faydalı 
ve müessir olacaktır. Bununla 
beraber yeni kredi usul ve vaıı
talarmın da lüzumuna burada 
herkes kanaat getirmiştir. 

Bu arada Ziraat Bankasının, 
Adana çiftçisini müşkülden kur-

öğrendim ki çift
çiler çok kana .. 
atkar olmıya, he
saplarını iyi bil
miye mecburdur· 
lar. Ancak Adana 
çiftçisine rahat 
nefes aldumak 

için borçların tecil 
edilmesi zaruri 
bir hale gelmiş
tir. Ben bukadar 
senelik tecrübem 
ile bundan daha 
iyi bir çare oldu-
ğunu zannetmiyo
rum. Artık çiftçi-

nin gözü açdmafı .. 
dır. Mümkü.n olbir pamuk tarlasında mahsule haciz konugof' 
duğu kadar masrafı 

tarmak hususunda hiç vakit ge- azaltmaı., lüzumsuz işlerle uğra-
çirmeden önayak olması Umitle şıp boş yere para sarfetmeme-
beklenilmektedir. Yukarda çift- Jidir. İstihsalatın fazlalığı bizim 
çinin kendi hatasından bahset- için denildiği ve iddia edildiği 
miştim. Birkaç g6n evvel ( 15) kadar zararlı değildir. Çünki 
bin liralık borcunu ödeyemiyen malımız nekadar çok olursa olsun 
bir çiftçinin pamuk mahsulüne bizim memlekette her zaman 
tarlada ve mahsul henüz çt:val- için para vo müşteri bulur. Yal-
lara doldurulurken haciz kon- mz fiatler düşer ki bunun da ça· 
muştur. Bu çiftçi ile konuştum. resi yukarda .. dediğim gibi kana-
Bana anlattığı şeyleri şuraya kı- atkAr, hesaplı ve tutumlu olmak

br. Yalnız en mühim çare ola-
saca yazıyorum : 

" - Bugün horçlu bir halde~ 
yiz ve gGrilyorsunuz ki tarladaki 
malıma bile liaciz. lioydular. Fa
kat bu işte bubrarun tesiri oldu
ğu gibi bizim de bir eseri hata-
mız vardır. Uzun tecrübelerle 

rak şunu söyliyeyim ki çiftçiler 
en ziyade tacirlerin himayesine 
muhtaçbr ve o himayeden çok 
fa .• .la görecektir. ,, 

işte bu çiftçinin sözlerini ağ
zından çıktığı gibi yazıyorum. 

D. U. 
~~~~~~~~~~-

\Sıvasta Milli 1 

· Şairlerin Bayramı 

• 
lzmirde 

Yunan Emlakinin Müza .. 
yede lıe Satışına Başlandı 

İzmir ( Hususi) - Maliye 
Vekflletinden gelen bir emir üze
rine şehrimizdeki Yunan emla
kinden on parça gayrimenkul 
Ziraat Bankası tarafından müza· 
yede7e çıkarıldı. İhale tarihi 30 
teşrinisani olarak tesbit edilmiş
tir. Ayrıca hususi bir heyet bu 
emlakin tahmini kıymetlerini 
tayin edecektir. 

Müzayedelere gayrimiibadiller 
bonolaı·ile iştirak edeceklerdir. 
Müzayedeye çıkarılacak bütün 
emlakin altı milyon lira kıyme-
tinde olduğu zannedilmektedir. 

Burada müzayedeye çıkarı· 
lacak olan emlak arasında bir 
takım ev, fabrika, apartıman, çif-
likler, banka binalan, Edremitte 
yaram milyon lira kıymetinde Tri-
kopis çiftliği vardır. 

Bu emlakin birinci tertip 
olarak tevzi edilen ahı milyon 
};ralık bonoları tamamen itfa 
edeceği ümit ve müzayede 
ile beraber gayrimübadil bono
larmın yüzde yüz kıymet kazana· 
cağı tahmin olunmaktadır. 

=====~--::::::L.- -'-==o 

ne mümkün. Ç:hıkü göri1cü gidef
siniz karşınıza buyalı kız çıkar ... 
sokakta tesadüf eder, yahut çay
da tamşırsınız yine öyle. En doğ
rusu erkekler evlenirken deniz 
hamamlarına gitsinler diyeceğim 
amma şimdiki kızlar orada da bo
yalı. Makyaj ... dözgün... podra ... 
allık sayesinde çirkin kadın kal
madı gibi bir şey. Bundan böyle 
haldkaten güzel bir kızla izdivaç 
etmek erkekler için talih işinden 
başka birşey değildir. 

ı 
.Köylüyü Sıkınbya Düşüren 

Bir ihtikar Var 

Sıvas ( Hususi ) - Ayın be
şinden sekizine kadar liç gün 
devam eden ( Halk şairleri bay-
ramı ) çok güzel oldu. Birçok 
milli saz şairleri bayrama iştirak 
ettiler. Bu münasebetle Ankara 
ve diğer yerlerden de bazı ede
biyatçı ve musikicilerimiz buraya 
gelerek yapılan merasim ve mil
samerelerde hazır bulundular. 

Bu üç gün zarfında müteaddit 
vesilelerle mil] oyunlar yapıldı 
ve aşıklara he•ediye tarafından 
bir ziyafet verildi. 

Gönderdiğim resim milli saz 
şair)eriroi.zden birisidir. 

Havza ( Husuıi ) - Burada 
birçok un fabrikaları ve değir-
menler vardır. Bu sebeple Hav
zamız bir zahire pazan halindedir. 
Fakat hususi menfaatlerin tatmini 
için hükUm aüren bir ihtikar 
oyunu, çiftçinin ve ktiçük serma
yenin ezilmesine sebep olmak
tadır. 

ôtedenberi zahire tacirleri, 
bu fabrikalarda öğilttükleri buğ-
dayları en yakan liman vasıtasile 
dahil ve harice gönderirlerdi. 

Bu serbest ticaret sayesinde 
de hiç kimsenin ihtikara çarp
masma ve zarar görmesine imkan 
kalmazdı. Şimdi ise sermayedar 
bir grupun eline geçen un fabri
kalarında mtlşterek hareket eden 
bir zilmrenin buğdayları öğütül
düğü için piyasa bunların haki
miyeti alhndadır. Bunlar piyasa· 
mızı istedikleri gibi indirip çıkar
maktadırlar. Bu suretle köylüden 
( 30 - 40 ) kuruşa aldıkları bir 
ölçek yani ( l 2 ) okka buğdayı 
( 70 • 80 ) kuruşa satmanın ko
layım bulmaktadırlar. Maliyet ve 
satış bedelleri arasındaki bu bU
yük fark, dişinden, tırnağından 
kısıp vergisini vermiye, ekmek 
parasını temin etmiye çalışan 
köylü ve çiftçinin sırtından çı-

kıyor. 
Tam manasile bir zümrenin 

inhisarcılığı demek otan bu ha· 
rektin öniine geçilmesi için alA
kadarların nazarı dikkatlerini cel
betmek zaruret haline gelmiştir. 

M. Kazım 

CeW Sahir Beyin nekadar uyıf1 
. nahif bir zat olduğu da malum. 
,.Beyaz gölgeler,, şairini bir kı~ 
günü Ankarada paltosuz yürürken 
görürseniz elbette hayret eder~ 
11iniz. 

11 Besim Atalay,, Bey de bu 
, bu hayrete düşmUş ve üstada 

sormuf: 
- Sahir Bey... Maşallah, bu 

havada, paltosuz, üşümüyür mu
aunuz? 

- Hayır. 
- Ôyleya... Vücudunuzda et 

yok ki, nereniz üşüyecek? ... 
Çallmm Şöhreti 

Ressam Namık İsmail ve Çallı 
İbrahim Beylerin yaşayışları biri
birine benzemez. Namık ismail 
Bey hesapk ve intizamlıdır. Re
fahı sever. Onu yazın bir yatta, 
kışın bir otomobilde görürsünüz. 
Yaıayışı ihtiyatkAranedir. 

Çallı İbrahim Bey hesaps:a 
yaşar. Çalışma saatleri haricinde 
güzel ve sevimli bir derbederliği 
vardır. Yaşayışı san'atklranedir. 

Bir yaz gecesi, Çallı lbrahim 
ve Peyami Safa, Tophaneye doğrrı 
gidiyorlardı. Çallı o gece göı:n
Jeksizdi. Boynunda ipek bir tal 
vardı. (Havalar boğucu ucak!} 

Tophaneye geldiler. Çallı bir 
taksi otomobilinin önünde durdn 
ve şoförün ~nünde nezaketle 
eğilerek: 

Şoför Efendi hazretleri, 
dedi, müsaade buyurulursa bi
nelim. 

Şoför derhal kapıyı açb ve 
büyük bir hürmet g&stererek 
dedi ki; 

- Taksimetrede (boş) levha11 
oldukça müsaade istemenize . lü
zum yoktur, Çallı bu keskin man· 
bğa karşı bir sebep icat etmek 
mecburiyetinde kaldı: 

- Fakat, dedi, arkada... f, 
biz veresiye bineceğiz. 

Şoför daha büyük bir hür-· 
metle: 

- Buyurunuz, dedi, Çallı lb
rahim Bey istediği vakit otomo
bilimize binebilir. Parasını gider, 
evinden almzl 

Otomile bindiler. Çallı, şoför
ler arasındaki şöhretinden mem
nundu. Biraz durdu. Sonra şoföre 
doğru eğildi: 

- Arkadaş, dedi, sen Namık 
lsmail Beyi tanır mısm? 

- Hahır. 
Çallı lbrahim, Peyami Safaya 

döndü: . 
- Gördün mü? Dedi, Namık 

lsmailin yatı var, otomobili var 
amma onu kimse tanımıyor, Çal· 
lanın gömleği yok amma herkes 
tanıyor! 

Üzüm ve incir Satışı 
İzmir 10 (A.A) - Bu gün 33 

kuruştan 57 kuruşa kadar 1048 
çuval üz.Um ve 11 kuruştan 30 
kuruşa kadar 686 çuval İncir sa" 
tılmışbr. 

Köylüye Toprak Veriliyor 
İzmir (Hususi) - Torbalıda" 

ki Tepeköy çiftliğinin çiftç~le~e 
tevzi edilmesine karar verilmıştır• 

Maarif Vekili Manisa da 
Manisa (Husust) - Maarif~ t' 

kili Esat Bey İzmirden şehri011:t~ 
gelerek mekte~l~ri ve.diğer 1Vf3;

1
• 

rif mftesseselermı teftışe başla. 1 
Vekil Bey buradan Balıkesır 
2idecektir. 

1 



Siyaset Alemi 

Amerikada 
Elıemmigetli 

ABİC:I BABIBLIB 

Bir Teoki/ 
Su Moaik.. 10 - Refsicn.. 

hur M. Hoov•'ln akrab.-ndaa 
M. Maun .. 'in yamada ispirtolu 
içki ........... Ye teftlf edilerek 
maldcemeye verilmlttir. Ayni dl· 
l'lmle bir bakkal da tevkif olun-

muş, (250) fer dolar kefaletle 
tahliye edilmişlerdir. M. Mannes 

bu bakkal dUkkAmmn arka ka

pısından elinde içki çantasile 
çıkarken tutulmuıtur. Bu zat, 

çantanın içinde ne olduğunu 

bilmediğini, polisleri gören diik· 

kln sahibi tarahndan koltutuna 
llkıştınldığını söylemiştir. 

Yüksek lngiliz Memurlan 
Lonclra 10 - Kabineye dahil 

olmayan yllbek memurlann ta7illl-
ni kıral kabul etmlftlr. Bunlana 
adedi (32)dir. (11) ıu muhafaza• 
kir, aekizi liberal, milliyetcl ame
leden b.. kiti vardır. 

lngiliz lfsizlerl 
Londra 1 O - iki tqrlniaanide 

cbyitli ipizlerin adedi (2,710,944) 
qidea ibarettir. 

Kırıilcanıı T emlzlij 
Ajabijo, 10 - Konikaü 

haydatlana t .. izlijine devam 
ediliyor. Şimdl1• kadar ( 48 ) 

pki tutulmuı ve hapae ablmafbr. 

Ammanda Bir Taarruz 
Kıbna, 11 - iki lilllala .,. 

dut Aaamaa ciTUlllCla Şarki &-
den ln,W. K .. IMri kltlW • 
aevcealaia oto..-Uilli d_... 
•ut. •• lldainl de IOJmaf ft 
katibim yaralamqiardar. 

Çin F ıyezını 
Nuldn 11 - Son feyeıanlar 

aeticeai mahvolan pirinç mahm
liinün kıymeti ( 50 ) •llyoa dolar 
tahmin ediliyor. 

Bir HeyılAn 
Kebek, ıo (Kuacla) - S

Praau aehrl clyanada bafriyat ya

Pan bet kifi toprak albnda kal

••t Ye llmllflercllr. 

Pıtrol YUkselıcık 
Soa ıelea Amerika telıralla

taaa tire petrol fiatlanmn ye-
-Wen Jllkaelmeaine intizar edil-
~edir. 

Moıkova, 11 Sovyet hcıJdi· 
metl, Nonnl ırmatı muharebele

rinde Sovyet &niformalı ukederia 
Çinliler aruında balunclajmaa 

dair ortaya atalan llaberlerl pro· 
tuto etmek lçia Tokyo Mfiriae 
talimat vermiftir. 

Amerikanın Fikri 
Vqiaıtoa, 11 - Amerika 

blktmeti. Çin •• Japon1amn 
dotrudan dotruya mllzakenlerle 
ibtiliflarını halletmiye kendilerini 
Uma etmenin mOmkla olclaiuaa 
kanidir. Y •Dİ notumcla, lutaaba ' 
tehlikeli mmtaka haricine ~ 
...ı aoktalannda mar ede
cektir. 

Yeni lir T11rru lu? 

Paria 11 - Alman llfirile 
M. Briyan mOIAkab baza p,Wa· 
na çıkmamna Mbep olmUflur. 
G6ya Almanyaam Wr morator
JOm illa edeceii haberi aplarda 

dolqıyorcla. Halbald b• haber 
tüakkuk ebnemiftir. 

Loaclra, 11 - Alman1anın 
buıünkl •aıiyet karta ko1amı· 
yacajuu illa ellwi ._ aa 
beldem,w. Bu t• b A...-.,a 
.. Al.. ...... , ......... ,.,.. _ .......... .. 

&rllakır lllllı• 
BerUa. 11 - fornıç paetui 

Almanyum. Frallllldald huarlan 
hemen lıemea tanda ettiiini 
yumaktacLr. ıc.la ltaldyeaia 
ayal teü•tla b,.blabilecetiai 

lra1dediJOI', 

Loaclra, 11 - Muçuricleld 
Japon lmnett.lala uhlmcla 
bililtifade Marepl Cua-Sa-U,.., 
bir taarruz hareketi ~
tadır. Demlryolu -taka•Dda 
muhtelif mluclemeler olmattar. 
Her iki taraf ta mlhim saJlat 
•ermiflerclir. 

u,.,ıurucı Maddelerle ıacadele 

Japon Kallinui Sallanıyer 
Loaclra, 1 1 - japoa parla

mentosundaki muhalifler, Japoa
yama anulan tatmin edilmeden 

Mançuriden aynlmumı İltemek 
içia bir mahzar lımrlamqlarclır. 

lcabmda Cemiyeti Akvamda 
çıkılma11 ela iatenilmiftir. Ba içti
mada, altına da anbarl'o konul
muı İltenmiftir. Altm mikyum. 

Parla. 10 - IJJatturueta mad
.W..m ... ,,........ mlcaclele 
etmek iare .. bir bmite 
tetldl edilmlftlr· 

elan clolaJı kalt•• detifmui 
ilatlmali ele .... 

Tokyo, 1 t - llaaçaride yor-
11111 cltlfeD ......... yerini al-
mak ... (4) .. ukeria .... 
clerilm ... bD,..-tonm mllsaade 

ecleceji teh•i• oı-111or. 

.. SON POSTA. ma Milb T efrikMI : 18 lardan ve d~rdan b0flan
••dıjını11 llylMemit .U1dhıiz? 

- Fakat 8111 " bir doktor 
ahbabıma~ •yc:lım? AB, lllNBL AŞK! 

i!iis: MUHARRiRi : SERVER BEDi 

~i alaya wrarak, 
~ duyduğum ciddi 

ta.aak istiyordum : 
..... Kıakanınm, dedim. 
İ) Ne dediniz? 

Mu aba alaylı bir sesle 
~111: 

Narine 
hisleri 

tekrar 

i;., kaalcanırım, diyorum. 
~"1 lllGddet bakışlarımı% ka
ti, ?· Hafif bir titreme hisset· 
~" llstehzi görünmek için yo-

.rOrdurn T' ..... · ıtrck bir sesle: 
'itit.Je Ş~kayı b1rakmız, dedi, ben 

Cıd<J" k ..... Su 1 onuşuyorum. 
İatiiızamın arkasında 

ciddi bir his olmadıiını ne bili
yonınız? 

- Peki... ya siz s3yleyin ben 
dinleyeyim, ya ben ılyleyeyim ıiz 
dinleyiniz. 

- Bana izdivacıoızdan bah-
setmeyiniz. 

- Ô} e ise şöyle konuşalım 
beni bir tarafa bırakımı., Farze
d lim ki bir k.z var. Esasla bir 
· ed'vaç istiyor. Beş tane de talibi 
ız ı . . d b. 
zuhur etmiş. Bunların ıçın e ır 

doktur ... 
_ Durunuz... Böyle oyunları 

b k 1 Siz vaktile nvukat· 1 
ıra a ım. 

_ Doira- Elula lzdiftçtaa 
makaac:lum nedir?. 

_ Talaammll edecekaeaiz aa· 
lata yam. 

- Diflml 11kanm. 
- Ôyle t)ft ade iıtiyoram ki 

aıla yıkılmalUL Daha dojruıu 
yıkılacaku bqtaa yıkılsan, fakat 
devam edece'lcıe mezara kadar 
devam etsin. Bunlar izd ivaç mu
kavelesine yazılama mı? 

- Hayır. Bu kabil teraiti 
hususiye kanun nazarında mute
ber değildir. 

- Fakat... Meseli.. . iki taraf· 
tan birinin kabahati yllzOnden 
aile dağılabiJir. Bayle birıey olur-

Londra, 10 - Manı denizin
de tiddetli bir fırtına bllkllm 

ı6rmektedir. Sahil fdıirleriade 

yağmurdan ve sulann kabarma

ımdan bOyük zararlar o!mUftur. 

Birçok ıemilerden imdat ipret· 
leri alınmıttar. 

Nevyork, 10 - Hodüraata 

Lamuika ıehri bir bsır~anm 
tuirile laarap olmUflur. Sajlam 
.. bina ,..... Birçok ........ 
telef ........ 

llanilya, 11 - 41 derece 
54 dakika Şimal tarafıacla bulua

duj'u bildirilen bir Noneç vapu

rundan bir istimdat telsizi alıa
llUfbr. 

lngiliz Tenisçileri 
Lonclra, 10 (A. A.) - lngil

terenin ea iyi teaia oyaacularua-

clan olu Autbı Ye Peny, 21 
tetrinisaniden 22 tep'İDİlanlye 

kadar Stoclrhoba ve !!4 tepini-
1a11idea 25 tep'İnisani19 kadar 
Gottemboll:flla yapılacak maç-

larda lneçıere 28 tepiaiunidea 

29 tep'İDİADİye kadar Copea
harue' da Danimaldara karp 

lnptereyi temsil etmek &zere 
intihap eclilmiflsclir. 

aa kaUlaatJi taraf bir tazminat 
vermiye mecltar edilemea mi? 

- Kananda madde vardar. 
Fakat blldmin takdirine baihdır. 

- Ne demektir o? 
- 8opnma11 •e tazminat ve-

rip icabettiren Mbep için. Hı
kim, kanaat hlaal etmelidir. U
nutmayınız ki Kanunu medeninin 
ruhu, ailenin ıiddetle muhafaza· 
1101 amirdir. Botanma sebebinin 
cidden ehemmiyetli olmaıı il
amdır. Siz falan meseleden do
layı kocanızı habahatli bulursu
nuz; tazminat istersiniz? Fakat 
hikim bunu bir cürüm talikki 
etmez. Size itaat, tcvekkiil , ıabar 
tavsiye eder. 

- Güzel. Ben de ehemmiyet
siz şeyler için aynlma11 dftşiln• 
müyorum. 

- Ohalcle... Milmkln. = 

- Pekall. Ben İltiyorum ki 
erkejin veya kadınm b&yilk bir 
kabahati olana, bu ela b&kimin 
nazannda meydana çakana kaba
hatli taraf tazminat nnin. 

- Olabilir. 
- Meseli elli bia lirL 
- Miktann ehemmiyeti yok. 
- iyi. Sizden rica ediyorum. 

Bana kanunun maddelerine ılre 
bir mukavele mllsvecldeal yapınız. 

- Hay hay. 
- Yarına kadar. 
- Pazar ,Onll saat içte hazır. 
- Hayar, yana istiyorum. 
- Okadar acele mi? 
Defterimi ç karıp baktam. DO

şi dnm: 
- Peki, dedim. 

(Arkacı Yut 



Bu Haftaki Bilmece 
-------

Doğru Halledenlerden 100 Kişiye 
Muhtelif Hediyeler Vereceğiz 

Bu haftaki bilmecemiz bir 
kaçak reıim oyunudur. Sağdaki 
resme bakınız. Bu ruim bir ka
lemde çizilmiftir. Elinize kalemi
aizi alınız Ye bir tccrObe ediniz. 
GöründilğD kadar r0ç değildir. 
Reamin herhangi bir noktasmdan 
baılaymır. Ye kalemi klğıt üze
rinden hiç kaldırmaksızm resmi 
çiziniz. Ayni bat lizerinden iki 
defa geçilmiyecektir. 

Çizdiğiniz reaimde takip etti
finiz yolu okla g&ıteriniı veyahut 
kaşeleri açık bırakarak dolqımz. 

Sonra ruml idarehanemiıde 
Bilmece mDdllrlüifine ıanderiaiz. 
Doğru halledenlerden ilk bet 
kifiyl klllbümllze aza yaıacai11 

' 1 

1 

1 

1 

Ye kendilerine birer rozet vere
ceğiz. Diğer yüı kişiye muhtelif 

hediyeler •erilecektir. Cevabımı 

on bet gün içinde elimize gelmiş 
olmalıdır. 

OYUNCAKL:AR 
Avucunuznu içinde Nikel Bir 
Parayı Nasıl Kaybedebilirsiniz? 

Kuruıu ıat avucunuzda baş 
parmağımı ile diğer d&rt par
maklanm-

110 aruın

dasakqtı

ramz. Sol 
el)nizi iM 
ıai elini
sin 8atone 
bannınır.. Ondan ıonra ellerioW 

9iddetle biriblrinden aymnamz 
avucunuzun içinde aaklaclıiınıı ku
naşun kayboldutunu 16rünthıllz. 

Çtlnkl aol eliniz ni' elinizin 
&zerinde bulunduğu mtıddetçe 

aağ elinizin bat parmatı ve dijer 
dar.t parmağmır. yekdiğeri be

rinde bir tazyik icra eder ve bu 

ini tazyik bir ok gibi avucunuzun 
içinde bulunan parayı aol kolu

nuzun iç.ine atar. K8l'fllllıdakiler 

de avucunuzun içinde bulunan parayı 

nuıl yok ettiğinize hayret eder

ler. Bu oyun gayet kolay ve et
lcncelidir. Yalnız muvaffak olmak 
için iki elinizi olanca kuvvetiniz 

ile yekdiğeri llzerine bastırmak 

tartbr. 

Ateşe Mukavemet Eden Kağıt 
Aarkadaılanmz arasmda ıu 

eğlenceli oyunu 
tecrübe ederseniz 

hoş bir vakit ge· 
çirirsinlz. Oyuna 
başlamadan evvel 

evvelce kendi kendinize 
bir hazırlıkta bulunmak 
liizımdır... Bunun ıçın 

istediğiniz kadar gazete par

çası yırtar, bunlan birkaç defa 
suya sokup çıkanr ve gölgeli 
bir yerde havanın yardımile 

kurutursunuz. Bu it bittik
ten sonra sihirbazlığınızı göstere
bilirsiniz. Hazırladığınız bu klgıt

lara nekadar kibrit çakarsanıı 

çakınız asla tutuşturamaz ve ya
kam z ınız. 

Bir LAstik Parçasmı Gözden 

Nasd Kaybedersiniz? 
Sağ elinizin parmaklarını iç 

tarafa doğru orta yerinden kabil 
olduiu kadar 
bUkerek bu bU
kUlen kısmın 

llatilne liatik parçasını koyunuz. 
Parmakların sert takalluau sa
yesinde llıtik parçası hissc
dilmiyecek kadar bOyilk bir 
allratle etrafmızdakileriD ar
kaıında yere dllfer. Ve kimae 
bunun fark.na Yarmaz. 

Y almz bu oyunu oynarken 
öteki elinizle şafırbcı hareketler 
yapmak ... herkeıin nazan dikka-

tini orada toplamak... sol elinizi 
nğ elinizin Ostilne doğru tutmak 
icap eder. 

Bir iskambil Oyunu 
iskambil kağıtlarını ikiye tak

ılm edersiniz ve bu takıim etti
ğiniz kAğıtlann 
yarıımı kendi 
elinize alır, ya· 
rısını da karşı
nız da bulunan
lara verirainiı. 
Karıınızdakiler 

aralannda mOıa
vere ile Maçanın birliıdni veya ikiliıini, 

yahut ta istedikleri herhangi bir 
klğıdı aymrlar. Onlarm ayırdık-

ları kAğıdın llzerlne bakmadan 
kendi elinizde bulunan klğıtlann 
aruına kanştmnınız. Klğıtları 
bir mUddet taradıktan aonra ay
rılan kağıdı elinizdeki klğıtlann 
araımdan bulup çıkanraınız. Bu 
oyundaki yegane maharet tundan 
ibarettir: Yanya taksim ettiğiniz 
klğıtlardan sizin elinizde kalan 

klğıtların arkasında küçük küçük 
ıiyah benekler, karşınızdakilere 

verdiğiniz klğıtların arkasında iae 
ayni küçüklükte kırmızı benekler 
vardır. Ta bil bu tertibi evvelce
den hazırlamak, klğıtlan yan 
yarıya kırmızı Ye ıiyab benekli 
olarak intihap etmek Ye oyunu 
kabil olduğu kadar ıüratle yap
mak lbımdır. 

Vapurlar Nasıl 
Yürüyor? 

içinizde el-
bette vapurlara 

binenler vardır. 
Bu koca vapur
ların, zırhlıların 

kendi kendile
rine nasıl yü-
rüdiiklerini elbelte 
mişsinizdir. 

merak et-

Vapur!arı·ı orta taraf;arma 
gitmişseniz orada bir sıcaklık 

duymuşsunuzdur. Biraz dikkat 
ederseniz bu ııcakhğm vapurun 
ocaklarında yanan ateşten huaule 
geldiğini anlarıınıı. Fakat vapur
ları yalmz bu ateı mi yürfttnyor ?. 
Hayır.. Kuru kuruya yanan ateş-
ten ne fayda hia.ıl olacak? Ocak
larm üstünde her tarafı kapalı 
büyük kazanlar vardır. Bu ka
zanların içi su ile doludu. De-
mek ki o ateı bu suyu ısıtmak 
içindir. Isınan ıu kaynayıp buhar 
haline gelince, bu buharlar her 
tarafı kapalı kazanlara bitişik 
olan iki yol Yuıtasile bir silin
dire per. Silindirin içinde bir 
piston •ardır. Kazandan gelen 
buharın ıifindlre geçeceği iki yol 
birer kapakla kapalıdır. Bu ka
paklardan biri açılınca, buhar ıt
lindire geçer. Pistonu tazyik eder 
Ye ileri doğru hareket ettirir. 

Piston silindirin nihayetine 
kadar ıelince, bu defa diğer ta
raftan gelen buhar piatonu geri 
iter. Böylece piston ileri geri 
hareketinde denm eder. 

Piıton aynca bir kola baila
dır ve her hareketinde bu kolu da 
hareket ettirir. O kol da bir te
kerleğin mihverine bitifmiıtlr. O 
mihveri beraber dC>ndftrdilkçe 
vapurlann penanelerini hareket 
ettirir. Bu penanelerin hareketi 
vapuru ileri ıeri seYeka hizmet 
eder. lıte vapur bu sayede 
yürür. 

Klühümüze 
Aza 
Yazıldınız Mı? 

Klübümüzün Rozetini 
Yakanıza Takbnız Mı? 

"Son Posta KIObü" gtlnden• 
güne mektepliler arasında 
şöhret buluyor. Her mek· 
tepte klObe aza yazılmak 
için büyük bir heveı görU
lUyor. Şimdiye kadar yazıl
mq olanlara klübOmllzün 
rozetleri verilmiştir. Şimden 
sonra da dart kupon top
layıp getirenlerle bilmece
mizi halledenlerden beı 
kişi klllbe ua yazılacak ve 
rozetleri verilecektir. 

Siz klllbe aza yıwldınıı 
mı? Rozetimizi alıp yaka
nıza taktınız mı? Almadı
nazsa, acele ediniz, aza ya· 
ıılınız ve rozetinizi alınız. 

Bu a1ene ldOp azuı için 
çok giizel bedaYa eğ-lence
ler hazırlıyoruz. 

ASI 
Albümünüze Resim 

Bu remi boyayınız ve albtimlnUzt. lr.eJllDuz. F evkalide nefis 
bir resim sahibi olmuı olursun !JZ. 

Geçen Bilmecemizi Doğr 
i Halledenler 

Rozei Ve Hediyelerinizi İdarehane
m izden Alınız 

On beş gün evvel çıkan yollar 

bilmecesinin doğru ,ekli buradaki 
resimde görftldtlğB gibidir. 

Doğru halleden karilerimizin 

isim ve kazandıkları hediyeler 

aşağıya yazılmıştır. Cumarteıin

den itibaren öğleden ıonra ida

rebanemize uğrıyarak hediyeleinizi 

alıntı. Taşra karilerimizin hedi

yeleri adre•lerine ganderilmiıtir. 

KIUbe Aza Yazılanlar 

Y eşilköy: MUhendiı sokak 35 

FAzıl Tevfik, Sen·Benova lisesin

de 141 Nezih Fuat, Yilksek 

Ticaret mektebi talebesinden 1115 
lbrahim Etem, Akaaray caddesi 
No. 35 Saliha Muıtafa, Umum 

ıUmrllkler istatiıtik mlidliriyetin

den Enve Bey ve Hanımlar lda
ramb:e mUracaat edip rozetlerini 
ahtıalrdırlar. 

Birer Kitap Kazananlar 
Aydın: San'atler mektebi ta

lebesinden 77 SUleyman, latan-

bal: !erkek llaeai 812 ıınıftd 
378 mnnaralı MOfit, Adana: Yeni 

Ad- matbaasında foto M. Hik
met, Adana: Ticaret Mektebi 
ıon lllllfından Hikmet, Adana: 

Oamulı Bankası karşısında ber 
ber S&leyman Ef. vasıtasile Re
cep, Aydın: istasvon başrnd• 
bofa~a Abdülkadir, Konya: 
Erkek lisesinden 652 Hasip, An-
kara: Adliye Meslek mektebi 
müdavimlerinden Galip F ebrni, 

Aydm: San'at mektebi talebesiır' 
den 83 Ahmet, Edime: Erkelr 
liaeainden 47 Kimil, Gazi Osm 
Pata orta mektebi 213 şube 3gt 
Mehmet, Karaköy: Halilpaşa so
kağında 15 şoför Hafız Sa01~ 
Beyoilu: J 9 uncu ilk mekteP 
betincl ıımf 254 Nevzat F ebJJJİt 
Artuva: Çitlik tayyare şubJ 
Muhasibi oğlu Turgut , Salib.Ji: 
Avukat Hayri B. kızı Muazzelt 
Adana: Orozdibak karşısınd• 
berber Mustafa, BaJikesir: Kür~ 
çGler mahallesinde Şeref ıokl" 
kında 2 numarada Ihsan, Anki" 
ra: B.M.M. Muhasebe mümeyyiıl 
Rauf B. kızı Mefkure, Ankatli 
Erkek lisesi ikinci sınıfta ~ 
met, Mudanya: Sandık EJO 
Mustafa B. kerimesi Sar0i1' 
Bey Ye Hanımlar. 

(Sonu Yarın) 

POITA KUL 
KUPON: 4 .,a 

$imden ıonra Son Po!lta Klll f 
asa olabilmek için her hııfta bu • 11 

nqredecettmlz kuponlardan ~ödrt / 
toplayıp getirmek veya go ı r 
Jl•ımchr. Bu kuponları kcaıp t opl 

, 
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MU ALLI M liaftada Bir Defa 
l'ttuallim Sayf~sı Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. SAYFASI 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanları • Büyük ter
biyecilerin hayatı - Türkiyede yeni 
naıarfyelerln tatbikatı - Muallimlerin 
dertleri· Yeni . tecrübeler vesaire. 

İlk Mektep / j 
Müfredat Programı 

ASRI BiR iLK MEK.TEP ı YeniTerbiyeCere-
~---------' yanlarının Üstatları 

Muallimleri Tecrübelerini 
Yazmağa 

Davet Ediyoruz 

Maarif Vekaleti Milll Talim 
To Terbiye Heyetince tertip edi
lerek J 927 senesinden itibaren 
tatbik edilmiye başlanan ilkruek
tep mi!fredat programı, dört 
ıenelik bir tecrübeden geçmiı 
bulunuyor. Şimdiye kadar verdiği 
neticeler hakkinda muallimlerimi
zln fikirlerini anlamak Ye bu 
ıayfalarda bu fikirleri mllnakata 
etmek istiyoruz. Program, ıama
aımızın en bUyllk Pedagoklan 
tarafınden ileriye stlrülen terbi
yevi euslara istinat ettiği gibi 
henüz tecrübeler de kat'ı netice 
•ermit sayılamıyacağmdan bu 
münakaşadan şimdilik sarfınazar 
etmeyi muvafık buluyoruz. 

Maamafib bu program, kaı
katı birıey değildir; esas hatları· 
Da halel getirilmemek ıartile, 
her muallimin inisyativine de ge
niş bir meydan blrakmaktadır. 
Onun için muallimlere bir kolay
lık, belki de bir hizmet olmak 
üzere, her hafta müfredat pro
gramının herhangi bir bahsini ele 
alarak o bahia üzerinde mualli
min ne gibi inisyativlerde bu-
lunabileceğini telkin etmiye 
çalışacağu. Telkinlerimiz de bir 
istikamet veriş şeklinde telAk~ 
edilmeme1idir. Yeni programın 
rubu, değiımez kaidefor şeklinde 
tavsiyelerde bulunmıya ka'iyyen 
mugayirdir. 

Meseli mfifredat programının 
mukaddemesine bir göz gezdi
relim. Mukaddemenin beşinci ve 
altmcı fıkraları ıöyledir: 

"5. Yeni programda derslerin 
Jalmz müfredatı saymakla iktifa 
edilmemiştir. Her dersin hedef· 
leri ile tedriste tutulacak isti· 
kametlerin ana hat1an da 'ayrıca 
tösterilmiştir. Bu suretle, progra· 
mı okuyan mualHmler tedrisatın 
teveccüh edeceği istikameti ko
layca göreceklerdir. ,, 

"6. Yeni programların bir 
1nübim hususiyeti de ders mev· 
ıularının (bilhassa Hayat bilgisi 
ile Yurt bilgisi derslerinin) ma
halli şeraite göre tedrisine ge
niş bir imkan bırakmasmda gö
rülür. 

" Tedrisatta daima mahalll 
ıeraitio, tabii ve içtimai muhitin 
eazar1 dikkate alınmasma ve ted· 
riate hareket noktasının mümkün 
\olduğu kadar çocuğun en. yakın 
ttnllhitinden seçilmesine yenı prog-
ramda pek ziyade ehemmiyet 

•erilmiştir.,, 
Bu flkralar, programda ~u~l

timlerin insiyativine ne buyuk 
. bir yer tahsis olunduğunu kafi 
•uzuhla göstermektedir. Hele 
•lhncı fıkradaki ( Mahalli şer~it} 
llleselesi çocuğun, tabii ve ıçh· 
lbai muhiti nazarı dikkate alın· 
lnas,nı istilzam etmektedir ki bu· 
llu • f aı· n son derecedeki ehemmıye ı· 

1 kayde hacet yoktur. Bundan 
•onra bu sütunda programın e· 
&aslarını teşriha çalıcağlZ. 
tiib~ual.L.~~erimiz de k~n~i. tec· 
" veı nıutalealarmı bıJdmrler· 

onları da neşredece2i.ı. 

lstanbuJ vilAyeti birkaç seneM 
den beri,büytik ve modren ilk mek
tepler yaphrmıya baılamıştır. 
Bu mektepler arasında mesla 
Kadlkôyde, Talim hane meyda-
nmdaki Gazi Mustafa Kemal iJk 
mektebini, Fatihte Çarşambadaki 
15inci ilk mektebi zikredebiliriz. 
Geçen sene nihayetlerine doğru 
yapılması bitip de bu ders se-
nesi başında açılan 44 OncU ilk 
mektep de, cidden mükemmel bir 
binadır. İıtanbulun mektebe 
en çok mübtaç olan bir semtin
de, Eski Zaptıye kapısmin bü
yük arsası üzerinde int• edil
miştir. 

-

1 
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.tski Zabtige kapısında yapılan bu asri binada asri nazariyeler tecrübe 
edilmektedir. Fotoğrafımız mektebi ve çocukların oyunlarını göstermektedir. 

Eski Zaptiye kapısı ! Abdili- 44 Uncii ilk mektep binası işte bu sene 44 üncfl mektep 
bamit devrinde fstanbulda yafa- takriben yetmiş sekiz bin liraya örnek mektep haline konmuş ve 
mıt olanlar, bu tabiri tüyleri Ur· maJ olmuttur. On bir dershanesi teribiyevi idaresi, f stanbul Erkek 
permelaizin söyliyemezler. Burada vardır. Beş yüz talebe ~stiap e~c- m~allim mektebi terbiye mualli-
ne canlar yanllllf, ne zulümler bilir. Buglinkll talebesı bu mık- m~ ~adrettin Celal beye verll-

yapılmış· br. M,.-.. ti tt tara yakındır. mıştır. 
.,.. - ye en ıonra, b. l(t k' kt 1 B b' b 

k dl k d. kalan • Bu mekte m u e ı me ep ere u ır tecrll e mektebi de-
en en me bu bma h · f d ... ld' w 

harap olmuş, nihayet ytkılmıştır' nisbetle birf usbuslıyVeilı I! valr .•Irk. gkı .~r; programın haricine çıkmak 
. ki · Geçen yaı, stan u ayet ı at ıyyen düşünülmemiştir. Mual-

Şı~di o es ~ulnm enkazının tedrisat mnfcttişleri kongre ha- limler, proğram dahilinde, fakat 
yerınde, Climhunyet çocuklarını linde toplanmışlardı. O kongrenin proğramm mUsait olduğu yumu-
frfan bayabna yetiştiren bir ter- kararlarından biri de bazı mek- ıakhktao istifade ederek, kendi 
biye mUeaaeseıi kurulmuş bulu- teplerin örnek mektep haline ge- inisyativlerile tedrisatta buluna-
auyor. tirlJmeaiydi. caklardır. 

Bu Şekilleri 

• Muallim arkadaşlartmızm, bil
hassa tezyini resim dersinde. ör
nek ittihaz etmeleri için bazı oü
muneler vermeji muvafık buluyo· 
ruz. ilk örneğimiz, çocuklara yap
tmlacak beş ve altı ddıJı munta
zam bir şeklin tiıerini tezyin tt
mektir. 

Beıdalılı muntazam ıekil .
Bunun için O noktasım merkeı 

Şekli 1 ~kll 'I 

Şekli S 
Şelcll 6 

Nasıl Tatbik Edebilirsiniz ? 
ittihaz ederek bir daire çizilir. Bu 
dairenin biribirine amut olan;:AB, 
D C kuturlar• vasledilir. OC nısıf 
kutrurunun E ortası bulunur. Per
gelin iğnesi bu noktaya konur. 
EA nısıf kutriyle AF kavsi çizi· · 
lir. Af". veteride beş dıhlı muntazam 
şeklin bir dıhdır · Bunu dairenin 
ftzerine beş defa tatbik ettik mi 
aradığımız şekil hitt1I o~ur. 

Şekil J Şekil 4 

Şekil 1 Şekil 1 

O merkezilc re'slen birer 
müstakimle birleşince bet dıhlt 
şekil, beş müsavi kısma aynlmıı 
olur ( Şekil 3 ). Mubammeıin içi
ne küçük daireler çizilebilir { Şe
kil 2). Talebe bu taksim edilen 
kısımları iıtedjkleri tekiller veya 
çiçeklerle ıtisliyebilirler. 

Altı tlıllı muntazam ıekil.
Alb dılh muntazam tcklin ber 
dıl'ı, dairenin msıf kutruna müsa· 
vidir. Binaenaleyh perğeli m.sıf 
kutur boyunca açıp daire muhiti 
üzerinde altı defa gezdirmek ki
fidir. Pergel uçJarımn yaptığı 
noktalar birer müstakimle rapto
Jununca altı dılılı muntazam şekil 
meydana çıkar (Şekil 4). 

O merkezini şeklin re' slerile 
birleştirdik mi, onu altı mlisavi 
kısma ayırmış oluruı. Hele reis 
noktalarını btirer allıyıı:rak bir
leştirdik mi üç dıl'ı biribirine 
müsavi muntazam bir mil~el
les ortaya çıkar (Şekil 4 ) • 
5, 6, 8 inci şekillerde olduğu gibi 
bu alb dılılı muntazam tekli is· 
tediğimiı resimlerle siisliyebiliriz. 

Bize Ter biye Sahasında 
Yeni Şeyler 

Öğreten Nazariyeciler 
Bir zaman, terbiye cereyanlarına 

filezoflar istikamet verirdi. Şllp
hesiz, her devrin felsefesi o deY• 
rin ilmi mutalarma istinat ettiği 
için, filezoflann terbiye hakkında 
dermeyan ettikleri fikirler de ilim· 
den mnlhem addolunabilirdi. Fa• 
kat Pedegojinin asıl mesnedi olan 
ruhiyat, şimdiki gibi mllsbet ve 
tecrübi bir ilim haline girmemlt 
oldujıı için, terbiyevi mUtalealar
da nihayet, bpkı ruhiyat ıibl, fel
sefi tellkkilerden barice çıkuu· 
yordu. 

Tecrübi ruhiyat meydana çık
dıktan ve Pıikolojl tamamile 
llmt bir istikamet aldıktan soma, 
Pedegoji de tabiatile bundan mD
teessir oldu. Artık terbiye hak· 
kında, ideolojik mütalelların detll, 
ilmi tecrübelerin kıymeti daral .. 
mağa başladı. 

Maamafih zamanımızın Peda
gokları içinde joboo Dewey gibi 
filezoflar da vardır; fakat bu 
filezof, son ilmi mu talara istinat 
eden Pragmatist bir filezof olduğu 
lçin terbiye hakkında yalnız fikir 
ve nazariye •erdetmekle kalma· 

mış, Kolombiya DarUJfnnununa mUl 
hak olmak llzere bir de mektep 
vllcuda getirerek tatbikatla da 
meşgul olmuttur. 

Jobon Dewey bize hiç meçhul 
değildir; Cumhuriyet Maarif ne
zareti 1928 de bu bUyOk Pedago. 
ku memlekete getirtmiJ ve onun 
fikirlerinden iıtif ade etmek yolunu 
tutmuştur. Johon Dewey, Pedago· 
jisini fU üç kelime ile buliaa 
eder: Leanıini by dolng işliyerek 
öğrenme, Pedagojide alika psi
kolojisine ehemmiyet weren de 
bu filezoftur. 

ZamammlZUl en bftyllk tem.1-
yecilerinden biri de Almanyadakl 
Kencben Stinerdir. Bu ut. Ar
beibdıule it mektebi deailen 
aistemin mllremd Ye Alman ilk 
maarifinin muhywdir. 

Betçikada tabiplikten yetipn 
bir doktor Decroly .-ar. ~u zat, 
rubl tababetten ,UrDJerek anor
mallara VarDUf Ye onlann tetkikin· 
den gayrisaJim ve l'eri kaJmlf 
çoçuklann terbiyesi için bir takım 
eeular te.tbit etmİ§tir. Nihayet 
bu yolla salim çocuklarm terbi
ye•ine varmlfbr. 

Toplu tedrisat tabiri münha
sıran doktor Decroly'oın usulünü 
ifadeye salibtir. T edriaabnı alaka 
merkezlerine istinat ettiren bu 
zat globoliaatio, yani toplqbrma 

usulünün en salihiyetli mürevvicidir 
balyada doktor Madam Mar

ya Montt" ssori de dUnyada bil-
yük bir şöhret kazanmıı olan 
büyük muasır bir pedagoktur. 
Bu Hamm da, doktor Decroly 
gibi gayrisalimlerin tetkiki yolile 
Pedagoji sahasına girmittir. 
Montessori usulü, çocuk bahçesi 
Findergartenin mUeuisi olan met· 
bur (Fröbel)den ısonra. Uç yafm
dan altı yaıma kadar olan çocuk
ların terbiye-tine aittir. Fakat ma• 
dam Monlessoıi, usulnna ilkmek· 
tep talebesine de te11mil eto işt:r. 
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Haftada İki Defa Spor 

s SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz ... 

Fenerbahçe Lik Maçla
rından Çekilecek 

Futbol Fede·rasyonu Ve Mıntaka Re
isleri Son Vaziyeti Anlatıyorlar 

F enerbahçenin geçen haftaki 
maça gelmemeai neticesinde 
Beıiktaşa hükmen ma{ılôp oldu
ğu malumdur. Bu yüzden Mmta-
ka Futbol Heyet ile F enerhahçe
nin arasında gerginlik hbıl oldu. 
Fenerbahçeyi şampiyonluktan bl
uz uzaklaştıran geçen haftaki 
llükmen mağlubiyet üzerine 
Fenerin likten çekileceği hakkın· 
da esaslı şayialar dolaşmaktadır. 

Bu hususta mllracaat ettiğimiz 
Futbol F ederasiyonu Reisi Hamdi 
Emin Bey şunları söylemektedir : 

"- Bu mesele bize gelme
miştir. Bizden daha ziyade Mıntaka 
Heyetini alAkadar eder. Maamafih 
Fenerbahçenin o maç dolayısile 
tikten çekileceğini ümit etmi· 
1orum.,, 

Mıntaka Futbol Heyeti Reisi 
Orhan B. de şu cevabı vermiştir: 

"- F enerbahçenin likten çe
kileceği hakkında henliz hiçbir 
if'ar yoktur. Fenerbabçenin be· 
lıemehal şampiyon olmak üzere 
spor yapbğını zannetmiyorum. 
Çlhıki fikistür futbol oynamak için 
tanzim edilen bir listedir. Bunda 
eau, kJüplerin biribirJerile karıı
lqmak auretile spor yapmasıdır. 
Yoksa şampiyon olmak ıart 

değildir. 
F enerbahçe gibi bir klübün 

ilkten çekilmek suretile İstanbul 

sporunu zifa duçar edeceği 

hatıra gelmez. 
Mmtaka reisine şöyle bir sual 

ıorduk: 

- F enerbahçe yine maçlara 
ittirak etmezse ne olacakbr? 

- F enerbahçe gelmezse tabii 
ınrette yine hükmen mağlüp ad-
dolunacaktll'. Fener stadının 
kftşat resminin fikistürtı tehir 
edecek gibi bir sebep olmadığı 
kanaatindeyiz. Fikistür her kltt
bün hususi bir gilnüne , tcsadUf 
edebilir. Kura esasına istinat 
eden bir listede bu gibi maze
retlerin hesaba konulmaaı inrkln
sJzdu .,, 

Şu beyanattan anlqılıyor kit 
F enerbahçenin gelmemesile hAaıl 
olan vaziyeti mmtaka heyeti tas-
bih etmek niyetinde değildir. Bu 
tekilde ne olacakbr. F enerbah· 
çe ortada dönen şayiaların iıa
ret ettiği şekilde Jikten çekile- ' 
cek midir? Yoksa şampiyonada 
oldukça tesiri olan hükmen mağ
i6biyeti geri aldırmak imkansız· 
hğı karıısında likten çekilmekten 
vazgeçerek maçlarına devam ede
cek midir? Bu suallerin cevapla
rını şimdiden kat'i surette kes
tirmek imkim yoktur. Esasen 
F enerlilerde de bu hususta tees• 
slls etmiş kat'i bi\" kanaat mev-
cut değildir. 

Moris Şövalye 
Tekrar Boksa Başladı 

, .'}fo.-::. Şova/ye, 1 
ı Amerikada bu

lunan Fransız l 
Boksörü Kid 
Frarısi ile hok~ 
idmanı yapıyor 

Meşhur Fraasız sinema artisti MQris Ş3valye :-!r:Lt!er i~inde en 
çok piira kazan.m biridir. Şövalye eskide.1 meşil..ı; değ:l iken b d<sa 
hevesli idi. Birçok defalar umumi sa 1o:ıiard.ı b ... ks yapı.-11~ olan bu 
sevimli artist Karpar.tiye ile de fa :nı yn mıştı ... ~ i ı nın· a b a7'~dıktan 
&anra boksu bıra',:aa Şov ? ·eniu ~ ·1 za· ı'ınlarda ~\.:i lıi.;v1.:.Si tekr~r 
uyanmıştır. Amerikada bult.ndu~ı i.<:!.r!1..a lar müh\m ·m?.çlard~n hiç bir'ni 
kaçırmıyan Şönlye, gecen ~ene F ransaya l;eldiği v~. it tc her boks r a
çında görünen başl ca sc7 irciJer arasında idi. Bilhassa son iki ay içinde 
Amerikanın idman salonlarında yeniden boks iJmanlarma başlamıştır. 

p o R 
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Gazetemiz timden ıonra pertembe ve cuaıar 
teal pnleri olmak üzere haftada iki apor 1&yfa•1 

n etredccektlr. 
Perşembe g ünkU spor aaJfuında dünya ıpor 

hareketlerlnlt memleket ıpor M.diseierlıJ 
okuyacaksınız. 
Cumarteai sayfHında ı Cuma günkü maçlırııı 
tafıllltını bulacak11nız. 

Atletlttrle bl!raher Sl1H1mt1 gılJızlarının ftıalİ!J'!lİne •alıne olacak Los Anc•los Oiimpigaduıtl 
ikmal edilmiş lıali 

932 Olimpiyab için Amerikada 
Cennet Gibi Bir Şehir Kuruldu 
Meşhur Sinema Yıldızları Sporcularla Arkadaş OlacakJaı 

Los Ance!osta yapılacak 1932 
olimpiy ah şimdiye kadar yapılmış 
olan bütün olimpiyatlann fevkin .. 
de bir şey olacaktır. Düşünülen 
program bütün teferrüatile tatbik 
olunabilirmiş oraya gidenler rü .. 
yada yaşanan hayali elemlerinin 
en parlağım hakikatte gHrmüş 
olacaklardır. 

Los Ancelosun Holivuda ya-
kın olmasa Los Ance1os olimpi
yatlarının tertibini üzerine almış 
olanlara yeni fikirler ilham etmiş
tir. Olimpiyatların devamı milc1de· 
tince sinema yıldızlarının Los Ance• 
lo11ta muhtelif filimler çevirmeleri-
ni programlarına koyan mürettipler 
ayni zamanda sinema yıldızlarile 
beraber dünyanın en meşhur 

şampiyonlarının bedava filimlerini 
alabilmek üzere bir çare de dü
şünmüşlerdir. Bu çareye nazaran 
ainema yıldızlan muvakkat bir 
zaman için Los Ancelosa nakle-
decelder ve atletleri. geceleri 
muhtelif oyunlarla ~ğlendirecek
lerdir. Bu eğlenceler arasında 
şampiyonlarla ahbap olacak sine· 

f. IL 1 1 f' t 1 1 • t • • • r ı • • t 1 t f 1 t. 1 ..__,.,' ...... 1 .. 

Herkes Olimpiyada 
İştirak Ediyor 
İspanyada Maarif Vekale-

tinde yapılan bir içtimada Naz.?r, 

f spanyanın spor işle.rine çok 
ehemmiyet ' er~iğini beyan ede

re!i İspanyanın 1932 olimpiyadı· 

na iştirak için lazımgeleo tah· 

sisahn ayrılacağmı söylemiş ve 

haz2rltklara şimdiden başlan

n· ·şLr. 

Dani·narkaJılar da 1932 olirn

piyadma iştiıakierini alAkadarlara 

bildirmişlerdir. 

Amerikada Nonıcçli atletlerin 

o!impiyad" işlfrali masrafına kar

şı:ık olarak iane toolanmakfadır. 

B.1güne k<ıdar toµhrıan paranın 

yekunu (70GO) doları bulmuştur. 

ma yıldızlarının onlarla birlikte 
filim çevirebilmeleri imkinı huıl 
olacakhr. Holivutta ıimdiden btl-

En Uzun 
Boylu 
Sporcu 

MliE+ 

Resimde görülea sporcu İn-
. gilterenin. en uzun boylu spor

cusudur. ismi ( Y ork of Oksfort) 
tor. · Bu uzun boylu sporcu gerçi 
müsabaka!arda· pek ileri gideme• 
miştir. Fakat arkadaşları arasında 
boy şampiyonluğunu kazanmıştır. 

tftn artistler kendilerine g# 
Olimpiyat modaları icat etoıif 
lerdir. 

Bu meyanda Duglasın ceyll 
göıln çok gO.ıel gelini O' 
Kravfort bir ıtadyum pijama' 
icat etmiştir. Kalçalarına yapı~ 
ve paçaları bahriyelilerinki ğoJ 
çok geniş pantalonlu olan ~ 
pijama pek ziyade nazarı dikkJf 
celbetmiftir. Sinema yıldızlall 
arasında iyi giyinmeliile meşh-' 
olan Norma Şerer de bir olimpl' 
yat el çantası icat etmiştir. S
çantanın içinde podra ve allı~ 
maada, lilargalar ve ilaçlar vard# 
Giiya o sargılar ve illçlaıl' 
sakatlanan atleUere çabucak yat 
dım kabil olacakmış.. Grell 
Garbo da olimpiyat lıkarpiıılJ 
icat etmiştir. 

Sinema yıldızlarının şu haııf 
lıklarma bakılırsa Los Ancelol 
olimpiyadına gidecek artistle~ 
müsabakalardan evvel sine
yıldızlarile yarış yapmaları ibW 

':11.a~. ~~~~~~~ .. , , , .... , .--/ 

Böyle SporculuğS 
Can Kurban 

Macar Federasyonu yüzücU~ 
lerin olimpiyada iştirakini te~ 
etmiştir. Bu kararın tatbiki i~ 
şimdiden Vaterpolo takımı~ 
ve beş meşhur yüzücünün nç ·~ 
müddetle istirahat devreıı 
girmelerini emretmi,tir. Yil%ntf' 
ler üç a.y sonra idmanlara b.r 
lıyacak1ardır. 

Bir Çek Boksörli Amerikad' 
Merkezi A vrupada ve Par~ 

yaptığı müsabakalarda par 
dereceler almıya muvaffak o~ 
çok müsteit ve genç Çek şanı 

1 

yonu (~~olni) müteaddit ınii~ 
bakalar yapmak üzere Ameri~9 1 
gitmiştir. Ayni vapurla duO~ 
şampiyonu Maks Şimelingin tll.ı 
neceri de. müstakbel müsabaka ~ 
hakkında göriişmek üzere Aı11 
rikaya gitmektedir. 



' ft d iki deh. ~inema 
•son Posta., ha a a . ' 

B
. . ·d Türkiyede oyna· 

•ayıfaaı yapar. 1rmcı e . 
nan fiJimler hakkında malümat verır. 

. • 1 rain• alt haberi eri• 
lkiadde aıaema • e SiNEMA 

"Son Posta,, Holivutta huıusi muhbiri 

bulunan yegane Tiirk guetes idir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve iİnema lf eminin içyüzüni 
anlatır. 

dolu çıkar 

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

Har ve y "Aşka En Son Mühend.slikten Tenorlu-Lilyan 
Tövbe 

. Holivut 
,, Adlı Filimde Havadisleri ğa Sonra Da Sinema Ale-

Lilgan 
Elhamrada 

Harveg 
yakın bir 1erde, bitap kalmq 
bir yilzOcU kadını öIUm tehlike-

Kadmlann uğruna delice pa· ainde.ıa 1'urtanyorw. Milyonerin 
ra ~tmekle meşhur hovarda- bUtl\a mUmaneatma rağmen (Gla-
lardan, milyoner (Makferaon) ar- dJı) iımindeki bu kadını yata 
bk kadın hayatına töwbe etmişti. almıya nıec bur oluyorlar. Kadın, 
Milyonerin bu karanna vakıf cazip. Milyoner, müçtenip ••• Ka-
olan dostlarından biri, onun beş dın milyoneri tuzağa düşürmek 
sene bu hayata tehımmlll edemi- için bütun 'kadınlık füsununu 
yeceğine dair bahse giriıti. Fa- kul1anıyor. Fakat nlllyoner, uşa-
kat kadınlara karşı zlfını biuat ğımn gayreti sayesinde tehlikeden 
mUdrik olan Makf erson, bahıi nıak yaşıyor. Nihayet, (Nis) e ge-
kazanabilmek için yine kendi liyorlar. Milyonerin uşağı orada 
fikrinde olan birçok arkadaşlarile bu kadının esrarengiz bir adamla 
hususi yatına binerek denh:a açı· .g&üştüğilnü görfiyor. O .zaman 
hyor. Bunlar, bef sene mütema· bu kadının bahsi kaybettirmek 
diyen denizde geziyorlar. Fakat için milyonerin önüne sevkedild~ 
beşinci senenin hitamına yakın, ği anJaşılıyor. Fakat liadın, mil-
yat mftrettebatı arasında bir dı- yoneri -.cidden seviyor ve ona 
nltı haşhyor. Bu esnada, aahile billkis bahsi kazandırıyor. 

-=====,.,==-=~ - ~ --~=,.,,,...,=--===s 

"Aşk Hazretleri,, Size Bar 
Hayalını Gösterecektir 

,.,., • kıırdelesinden blr sahne. 
B Has. el. ,,, L' ) i~minde bır bar kızı, 

~~hşau filim, . bi:hassa bar) arda 1 ( t )ıyajsminde bir gence ı,ık 
lıııll h\ kızların ruhuna ve haya· (f ıe Karsılaşhkları ıanıan, 

'ap edivor. Mevzu şudur: oluyor. 

( Kfara.ns Bravo )m tdaresl al
tında çevrilmekte olan ( Serap ) 
iımindeki film, halk tarafından 
•peyce bir heyecan ile karşdan
nuşhr. Serap. ( Kravfort ) on en 
.aon c.aeridiı. Film, çok kouno
polit aalıneleri ihtiva ettiğinden, 
Afm~n, Fransır, Macar, ltalyan 
Ye lspanyol artistleri kuJlan"Dak 
mecburiyeti hasıl olmuştur . 

• Greta Garbo, yeni blr filim 
yapmıtbr. İsmi (Suzan Le Nuksun 
sukut ve itüası ) dır. Bu filimde 
baş erkek rolfıııü alan ( Klark 
Gabel ), çöUerden avdet etmiş 
bir adam rolünü oynamaktadu·. 
Klark bu rolde, bir kucak sakalı 
perişan kıyafeti, şerha ı~rha ay· 
rı1-nı~ çehresile görenlerın ruhu 
ve hissiyatı füerinde çok kuvvetli 
bir tesir icra etme~te imiş. 

* " O S S O sirk eti tarafından 
im_al ve "D~r;i!Je., nin lemsi1 
etfi~i (Dağı.mL.) ismindeki fiiim 
Parıste gösterilmiye başlamış ve 
çok büyü~ bir muvaff akı)'et te
min clmişıir. 

• 
(Miitlehem, kHikm11.) fiJiminin 

rnümessilesı (Gahy Morlay). şimdi 
(~:ıte - Natan) sıudyo!annda bir 

4 fılim çevirmel~tedir. Bu filinin is-
mi henilz ma;um değildir. Önü
müzdeki sinema mevsiminde (Ga· 
by'yi (Muhabbetten sonra ... ) ve 
(Mon Marter) fifüu)erinde göre
ceğiz. Gaby'ye bugünkü şöhreti 
kazandıran, bu filimlerdir. 

• (h·en Nemi Roveski) oan meş-
hur romarundan iktibas ve bUyUk 
haile artisti (Harry Baur) tara
fmdan temsi: ed"len (David Gol
der) filmi gelecek ay z2rfında 
fstanhula gelecektir. 

' 
(Baskın) filminin sevimli F ran

aız yıldızı ( Anna Bclla ), şimdi 
{Pate - Natan) sh.'Clyoiaranda çalıı· 
makta Joe Moym, (ikisi bir ara
bada) isnı'nde bir komedi çevir. 

mektedir. 

Alman sinemacılığının emsal
siz bir zaferi olan (Aşk hazretle· 
ri ... ) ismindeki operet, ya~mda 
Glorya sineması tarafından lstan
bula getirtilecekmiş. ,.. 

" Osso ,, tarafından imal ve 
(Bougot) un temsil ettiği lMüveı
uler Şahı) ismindeki film, Paris
te matbuat ve sinema alemine 
gösterilmiş ve pek fazla ma2har 
t:akdir olmuıttır. 

k.encimioi heyecandan kurtaraını
y.:>r. Fakat, (Fret) ile aralarında 
büyük ye içtimai bir fark var. 
izdi~ :ıç etınek imkanıız. Lakin, 
aşk bunu dinler mi ? ... Dün bu 
farkı düşünen Fret, bugün aşka 
mağlüp oluyor ve (Llya) ya izdi
vaç teklif ediyor. (Liya) bu .saa
dt"t kartııında gaşyoluyor. Yal· 
nız, (Fret) in büyük lıarcle.şi bazı 
maddi menfaatler dolayısi:e bu 
izdivaca mani olmak isliyor. 
Entrikalar başlıyor. Birçok heye
canla ıafhalo..r geçtikten ~onra 
nihayet aşk, herşeye galebe p· 
Jıycr. Bu filim (Gforya) sinema-
·sı!lda gösterilmektedir. 

Mümessilleri: (Kate vou Magy) 
ile (Franz Lederer) · 

mine Ahlan Bir San' atkar 
f i 

---,.----.--~·- ~ -~-·-- -

Alskstlllllr Greg 
Bu büyük tenor sinema ile- J miş oJan Grcy kendisine daha 

minde gittikçe genişliycn bir açık bir saha t
1

emin etmek için 
şöhrete sahip olmaktadır. Kendisi, evveli Nevyork'ta ( Fuli) Ye 

( Pen ) Darülfünunundan parlak ( Metropoliten ) operalanna ~ 
bir mühendis diplomasile çıkmış- miş, o.ralarda da kendi.ini tanıt-
tır. Fakat garip değil mi; bura· bkt.an sonra, meşhur artist. 
dan çıkar çıkmaz, mesleğine ta- ( Marilin ) ve ( Salli ) filmini çe-
b~ tabana ııt bir yo1 takip et- virmiştir. Bo filmin pek muvaf-
mış ve gına derslerine devam et- fakiyetle vücude gelmesi Grey'iıı 
meğe başlamııtır. İki sene kon- şöhretini birdenbire parlatmıştır. 
servatuvarda çalışbktan sonra Şimdi, ( Nasyonal vi T af on ) 
kilise g•na heyetlerine dahiJ ol· şirketi tarafmdan büyük bir kon-
muş ve orada birdenbire tema- lurat ile çalıştırılmaktadır. ( Sal-
yiiz ebnekle beraber aym zaman- li ) filmi, yalımda ( Majik ) sine-
da Şikago' da bir trupun memı· ması tarafından gösterileceği içiıı 
cerliğini de deruhte eylemiştir. bu meşhur tenoru bi% de dinle-
Bu :suretle musiki hayatına gir- meğe muvaffak olacağız. 

--"""' 

Operada Çingene 
Hırsı Başladı 

,, Çingrne Hırsından,, bir sa a 
Dfindenberi (Opera) da kııv· 1 Çingene dansian ve 1 z ·, .!t 

\'etli ve cazip bir filim b:ışla<iı. ı ho-:t ·. Diyebı~itj ld mcv imin en 
Filim, çok canlı ve sürük1eyicidir. kuvv tii filim terinden biridir. 
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Sinanoğlu, yapış çopural 
- Mirim, tut şu çapaklıyı 1 
- Baki, perçemliyi tepele l 
Yirmi dakika sonra Bostan

cılar, tam bir iımihlil içinde 
bulunuyorlardı. Kiminin gözü 
şişmiş, kiminin burnu patlamıştı 
Ye hepsi mufassalan dövüldükleri 
için muazzam bir perqanhğa 

düşmliJlerdi. Daha fazla hırpa
lanmamak emeliJe kaçmak isti
yorlar ve kapıya doğru çekili· 
yorlardı. Fakat Sipahi Ahmet, 
demir bir aet gibi kapının 6nün
deydi. Yanına yaklaşanı tek bir 
yumrukla tezglh başına kadar 
yuvarlıyordu. Bostancılar kur
tulmak yolunun ancak o demir 
seti yıkmakta açılacağmı anla
mışlardı ye son kuvvetlerini "top· 
byarak birden Sipahi Ahmedin 
üzerine ablmışlardı. işte o vakit 
hayrete değer bir manzara tahas· 
aul etti, icabmda nükte savuran, 
zarif şiirler okuyan çelebi meş

repli Ahmet. iki ayağını tôyle 
gerdi: 

- Ala sarma bit 1 
Narasile bostancılarda.ıı birini 

yakaladı ve yakalamasile bera
ber yere yatırdı. Öbürleri, bu 
çevik hareketin uyandırdığı pt· 

kınhktan henüz kurtulmadan 
Ahmedin sesi yine gürledi: 

- Bu da taşlaması1 {1] 
Şimdi ikinci bir bo:)tancı ev

velkinin yanına uzatılmış ve Ah
met, her ikisinin ciissesi üstün
de yüselerek haykırmıştı: 

- Buna Ekmekçi oğlu tuz
lam~sı derler. Var mı isteklisi? 

Zafer neşesini, Ahmedin bu 
pehlivanlık cilveleri katmerleştir
diği için diğer kabadayıfar da 
ıevka geldiler, henüz ayakta 
kalan bostacıları birer ikişer çe
lerek çelmeliyerek yere düşürdü· 
ler. Artık hepsi yalvarıyorlardı: 

- Bes, bizden besi 

Simdi, muharebe meydanla· 
rında çevrilerek esir edilen bir 
müfreze iİbi, bostancıların yata
ğanları, karakulakları almıyor ve 
kendileri kerevetlere sıralandırı

lıyordu. Ahmet, muzaffer bir 
kumandan gibi meyhanenin dar 
ıahrunda geziniyor, mağJO.plan 
ıükiinetle gözden geçiriyordu. 
Sillb devşirme işi bittikten sonra 
bostancılardan birine işaret etti: 

- Beri gel babayiğit! 
Her taralı acı acı sızhyan 

bostancı ilerledi, miskin bir hür
metle boyun kırdı. 

- Adın ne? 
- Caferi 
- Belledim. Şimdi sen, dışarı 

çıkacaksın. Bizim çıfıtı götüren 
yoldaşlarım kande ise bulacaksın 
ve çıfıb alıp buraya getireceksin. 

1 
J 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 r 

l 

1 

Bostancllardon birilli _qaka/adı ve gakalamasile 
beraber g•re gatırdı 

Yarım saate ki:ıdar Usta Bohor kovuğunda da olsa bulun getirin." 
gelmezse fU on bir berat ehlinin ku- dedi. Nasibimizde bu yaştan 

laldannı, burunlarını keserim, bir sonra sopa yemek varmıı. Koıa 

keseye koyup bostancı başıya gön- koşa geldik, kemiklennizi kırdır· 
deririm. Haydi ileri, dört nal ileri! dtk. 

Caferin meyhaneden çıkmasını - Elem çekmet hayıflanma, 
müteakn> mağlüplara dönerek Usta yumruğu acıdır amma 

sordu: 

- Başbuğ hanginiz? 

Yeniçeri biçiminde 

cevap verdi: (ı) 
tıraşla biri 

- Beni 
- Anlat bakalım, buraya 

niçin geldiniz? 

- Sizi yakalamıya f 
- Ölümüzü mu. dirimizi mi? 

- Dirinizi i 

- Onu ben de boğuşurken 

anladım. Çünkü hiçbiriniz bıçağa 

davranmadınız, yumrukla hakkı· 

mtzdan gelmek istediniz. Demek 

ki bizi diri tutmak istiyordunuz. 

Meyhaneciye saldırmanızt zavallıyı 

pataklamanız da bize gözdağı 

vermek için olsa gerek. Peki 

amma cürmiimüz ne ? 

- Vallahi, pek iyi bilmiyo

rum. Bizi ağamız çağırdı, "Sipa· 
hi Ahmetle arkadaşlarım yılan 

{2) Yenlçeı H~r, başlarının her ta
rafına trat ettir0 r ! .. 1, ya!nıı tepelennde 
bir tutam kıl b,rakırlardıl 

incitmez f Sizin de acınız çabuk 
geçer. Hele sen bildiğini eksiksiz 
söyle. Ağa, ne diye sizi yolladı. 

Bizim boyumuza vurgunt pos 
bıyıklarımıza tutkun değil a. El· 
bette bir maksadı vardır. Ken• 
dine şekva mı yapıldı, bizim için 
bir şeyler mi söylendi ? 

- Benim anlayışıma göre 
mezbele turpu Mahmut Bey, 
Avcı Burhanla bir fırıldak çevir
diler, Ağayı iıkile koydular. (3) 
Çünkü sabahleyin saraya gelmiş
lerdi, Ağayı iÖrllp konuşmUJ
lardı. 

Sipahi Ahmet Züpte Beye 
bakh: 

(Arkaaı var} 

BORSA 
lstanbul 11 Teşrinisani 

- Kapanan fiatlar 
NUKUT 

fıterlin 
Dolar Amerikaıı 
20 Frank Fran11• 
20 Liret halyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 frank lıvlçre 
20 Leva Bulgar 

1931 

805,00 
212,00 
ı11,oo 

219,00 
ııa, 

f3j itkil, ş i' ' ho dem~ktir. ltkilJen· 
1 mek, fÜphele . mek manuına olarak 
ı Anadoluda mOıtameldir. lıt .. nbı.I 
İ lehçealnde pek ıayt değildir. 

1 florlrı Felemenk 
20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avuılurya 
1 Ravhtmark Almanya 
1 Zeloll LehiılaR 

20 Ley Romanya 

55,50-
124, 
so,oo 
84,50 

124,00-
30,00 
49,-,-
23,00 
25,00, 
JS,00 ı- =-=-=-====---==~=-=-=-=-

ISTAHBOL BELEDiYESi Bu skaşam 

Saat 21.30 da 

Doktor Ihsan 
Komedi 3 perde 
Yuan: F. Ludo 

Tercüme eden : 

H. N. 

Yakındac 

~~ ~ ~~ 
l ııu l 
llUllll 

MUKADDES ALEV 

20 Dinar Yugosloya 
1 Çuvoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 lıterltn kurut 
NUy. ı Türk Jlra11 dolar 
Pariı 1 Tllrk lirası frank 
MllAno ı .. ,, Liret 
Brllksel ı ., ,. Belga 
Cinevre t .. ,. Frank 
Sofya ı ,, ,. Leva 
Amesterdam 1 T • ., florin 
Madrlt ı TUr Urası Pena 
Bcrlln 1 ,. ,. Mark 
Vartova ı ., ,, Zelotl 
Blikref 20 Ley kuruı 
Ruıya 1 ÇervoneYIÇ kurut 

,-

80.ı&,OO 

0,47,50 
12,06,00 
9,16,-
3,40,-

2,n,-,-
64,Sl 

1,17 
S,10,-

'l,00 
,-

79,04 
,--

M E L E (s~:emasında ılı El HA M Rit°sinemasında 
1 MOŞKÜL iTiRAF '

1 

LiliAN HARVEY 
Franaızca sözlii film ı 

1 
A R M A N D B E R N AR D 

Colette Daffeull Jeaa Perier, ı AŞKA T Ô V BE 
Pierce Richard Willmın tarafından Franaıxca •özlG n ıarkıla filminde 

llbeten: ARTiST RÜYASI tarlnlı ve 
lllıret-: fıl'tckey M.wae ••kl•pte. 1 danılı Yaryete. 

.. __ Paraaaouat Jumal • sesli hali bazll' dünya bavadislerL __ .. 

Teşrinisani 12 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

7YILDIZ HANIM: Hiali ve 1 

• 

.thngandır.Mo· . 

da cereyanla· 
rına tAbi olur. 
Şıklığı sever, 

bUyllklükten , 

kibarlıktan hu· 
zeder. Arka· 

daılarınl ıık· 

maz, çabuk 

mlltecsıir olur. , 

Samimidir. 
inatçı olmadı
ğı zamaıılar 
uysaldır. Bir 
parça ih.mald· 

dir. İşlerine bq· 
kalannın mtl
dabaleıini is
temez. Ken
dini yormak
tan içtiRap 
eder. 

12 MUZAFFEP BEY ı Zekidir. 
Herıeyi anla
mak merakım 
taıır, teceuQ. 
se ve tetkike 
mlltemayildlr. 
Hnıntı mua· 
meleden u· 
lu. Sokulma• 
aım, kendhıi 

•ev dlr meal Dl 
bilir. Sllkttt 

ve HllİZ detildir. Menfaatlerine 

uygun gelmiyen müdahalelere, 

usullere muhalefet eder. 

~---..... ................. ---·······------.. -
1 Günün Takvimi 1 ----

BUGÜN - 12 teşrinisani 931, 

Perıembe Rumi 30 teşrinienel 

1347, 30Cemaziyelahir1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,44 Babfı 
16,55 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa

bah :.t,58t öğle 11,58, ikindi 14,38, 

akşam 16,55, yatsı 18,29. 

KONFERANS - Yarın ak
şam radyoda Selim Sırrı Bey 
( Y arıuın Çocukları ) mevzulu 

bir konferans verecektir. 

MUddeiumumilige Davet 
f stanbuJ Müddeiumumiliğinden: 
lstanbolda bulunan •• fakat 

adresi meçhul olan Emınım 

Azasından Ltitfi Beyia hemu 

memuriyetimiH mllracaall. 

ALKAZAR 
ALEMDAR 

ARTiSTiK 
ASRI 
EKLER 
ELHAMRA. 

ETUVAL 
FERAH 

GLORYA 
KEMAL B. 
MAJIK 

- LIU Damtta 

- Atk" para 

-Balo 

- Kanlı pua• 

-Ata Tövbe 

- Viya .. lfıklan 
- Koııaer, Yuyeıh 

- Atk buretlert 
- Yalclınm Ehpl'H 
- Şafak ketlf bbl 

MELEK - llltkGI itiraf 

13 HlLMl BEY : Çevik ve aculdur. 
Muhitinde ce
ı "'yan eden 
hadiselere li
kayt kalamaz, 
tetkik Ye te-
cessüse tem -
yiil eder. Şık-

lığı vo temiz 
giyinmeyi se
ver. Neşesini, 
ve eğlenceyi 

ihmal etmez. Sokulmasım ve işini 
g6rdürmesinl bilir. • 108 AHMET ŞiMŞEK BEY: H .. 

yalpere8t:lr. Ma· 
ceradan hoş
lamr, sinema• 
fi 9e't'er, ml
DD"• UJIUll 
gelea artUtl .. 
d ...ide tak· 
lit eder. Meç· 
hul ....... 
renıiz •• kah
rnn•nhta de-

Wet eden laldiselerl merak Ye 
heYeale takip eder. 

• 105 ZAHRETIIN EFENDi r Zeki 
YO llz anlar 

bir pmktur. 
Yanwuhklan 
mucibi fiklyet 
bir laalde do
tildir. Yamu• 
ıak bqhdır. 

Kusurlan a&y• 
leıılnce hicap 

duyar. 

TAHLiL KUPONU 

TahlU kupoou 13 
aumara11. 

lıml, m11lelıı 
Hn'atl? 

Yet• 

ffHJI eualler . cenp 
almak lıtl7or 1' 

fotofnh lntl}# ed .. 
cek mi? 

Yeni Finlandiya Sefiri 
Ankara, 12 (HUIU.lt)- Vesıl 

Finlandiya Sefiri. itlmatnamesiol 

bugiin Gazi Hz. ne takdim ed.., 
cektir. 

SON POSTA 
Ye...ı, sı,...r, Han•le H Halı ........ -.... ,Al•••• ....... 

(etnlsıı .. • ~ -
r.ıeı .. Lt .. w-.., 
..... kwt.R• lit..w - 741 
Tel.,r.tı l.t .. W SON POSTA 

ABONE FlATI 
IORKIY& f.CN~ 
ıw te.r. 
751 .. -. UI • 

l Seae 

' A,. ... 
ı .. 

Geı. ....- ~ nr11.-. .......... __. ... ,..t ..... 
Actre. 4ej1ftirilaeel (ut ~· 

MiLLi - Hayalla aoat1 
OPERA - NJçln Sndl• Soa PNta llatb... ,,,,,,/. 
SIK - Cotkıaa Belde -;,/_ 
tlıkUdar HA.LE - Boojıır IWda 11. S.Wpa.tı All Ekre ... S.U• l,Jll 

(1) Sarma, tqlam, pellTanltk utılablarıa
daııdır. Keıbent evtndca yakalam-. s&wle· 
den atma, ılra:ıa ııknıa, keamedea lnYınaa. 
Cezayir biçimi ıarma, karakutuııııu 7aka
lama, kapan atma, ka.ak dlkae, .. jaa 
ribi!.. Bu o;ywalann wautuld11iu, yahut 
l>ccerilcmediil ı-Q.ndenberi bix de pl'lıll•tı•· 
tık sayıflam1Jhr. 

Norveçya'nın Halis Morina 

DARÜLBEDA YI - Doktor lhıaa llefriTat W 11 .. .,.._ 

Balıkyağının Baş Mahsulü HE~ dfj 
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Ş ARK YILDIZI 

Kaçtım -· 

Gömülcüneli 
Sefaretine 

Is mail 
Nasıl 

Kemal, Fransız 

iltica Etmiş ? 

Holivuta Nasıl 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 
----- 6 ------- YA z AN: Selma Z. -

Tali ve tesadüfe inan babacı
ğım.. Çiinkü, onun yapbğmı hiç· 
bir şey yapamıyor... Birçok defa 
insan arm işlerini bozan, pllnla
rını altüst eden tali, bazan da 

Bu Garip Macerayı Abdülhamidin Lisanından Dinleyiniz 
ZIYA ŞAKIR 1 ~ 

benim gibi sıkılmış ve bunalmış
Jan.ı imdadına yetişiyor .. Ben bu
na nasıl kani oldum ? Bak, anla
tayım da, sen de inan babacığım. 

NAKiLi: 
, 

H•r halckı malı/azclur 

-138-
Sizi, Trablusgarbe Yali 

yapmak istiyorum. Bu kağıdı 
okuJUDUZ. Eğer bunu muvafık 
buluyorsanız gider, yaparsınız. 
Oraya gittikten ıC'nra. bunlara 
illve edilecek daha nafi ıeyler 
•ana. onları da bana yuarauuz. 
Ben, Sadrazama söylerim. Sizi 
uaulu inha et.siııJer. Birkaç gün 
aoma giderıiniz. Fakat, enel· 
emirde projem hakkında mlta• 
leanm iatlyorum. 

Dedim.. Projeyi aldı, gitti. 
Birkaç po sonra tekrar geldi. 

-Projeyi klmilen okudum e· 
fendim.. Keramet ve hikmet bu· 
yurulmuş... Fikirlerin hepı; de 
muvafık. Ben Trablus'a gider •e 
bunları kimilen me,·kii tatbi· 
ka vazederim, dedi ve, bütün 
.kuvvetile çalışacağını •adetti. 

Ben de, eğer orada muvaffak 
oluraa daha mühim memuriyet
lerle taltif edeceiimi vadettim. 
Memnunen çıkb, gitti. Çıkarken 
aordum. 

- Ne zaman gideceksiniz? 
Dedim. 
- Birkaç güne kadar giderim. 
Cevabını verdi. Birkaç ,nn 

90llra sordurdum. ( Harcirahıaı 
aldı, vapur bekliyor. ) dediler. 

Ozaaanlar, oraya ltalya poıta
•ından batk• vapur iflemiyordu. 

Tabii, o da ltaJya vapurile gide
t:ekti. LAldn, tesadftfen o f6n 
( Babıscraskeri ) den bir kiğıt 
&eldi. Trabluıugırbe bir takım 

uliha ve cenhaoe ve sair leva· 
zımah askeriye gönderilmek üzere 
( ldareimahsuıa ) dan bir •a
purun tahsisi arzu olunu! ordu. 

- Muvafık olur.. Vali lımail 
Kemal Bey de o vapurla git.sin. 

Diye düşündüm. Kendisini ça

ğlrttım. 

- Beyefendi f Bugünlerde 
Trablusugarbe bir vapurumuz gi-

decek. Eğer Osmanlı sancağı 

altında giderseniz oraca hüsnü 

tesiri olur. Ben böyle lillÜnasip 

görüyorum. 

Dedim. 
_ Hayhay efendim .. Çok jı~

bet buyurulmuş.. O vapurla gı
derim .. dedi ve hazırJanmak üzere 

çıktı, gitti. . . . 
Bir de, ertesi günU ışıttım 

ki iki oğlunu yanına almış 
•e F raıısa sefareti maiyeti
ne memur olan ( lstasyooer) e 
iltica etmiş. Evveli buna hiç bir 
llıana veremedim. Hemen Fransa 
lcfaretine ve lstasyonere adam· 
~ar göndererek bu hareketin neden 
~~ri geldiğini istizah ettim. Meğer 

• 
1ıirn vapurla gitmesini teklif edi

t•rn; oraya sürgün gittiği zehabını 
"ermiş. 

d l<endis·ne tek rar lıaber gön· 
erdim (M 'b tt'· ~o. ·· ksat şundan ı are ı, 
~er · 1 . ~,..· gıtmek istemiyorsa, ge sıo 
•rıde ot .. • k. d d' Ur&lln.. boyle çır m e ı 

1 

Abdüllıamidfn kendi•inden balııct· 
meyi •evmediği 

Mt rlıum Mitat paşa 

kodulara sebep olmasın. Ortada, 
sürğüne gitmeyi mucip olan birıey 
yoktur). 

Dedim. Fakat, dinlemedi. 
Fransa'ya gitti. 

Doğrusu merak ettim ve sor
dum; 

- Pekala amma efeaclimiz; 
aldığı barcirabı iade etti mi? .. 

- Ne mnnasebet?.. Sonra 
hakkında tahkikat yaptım .. ltal· 
yanlardan ~e Yunanlılardan para 
alıyor .. Ve onların beaabımı ça· 
lıııyormuş.. Nitekim bugla de 

açıktan açıga onlaran amiJine 
hizmet ediyor. 

• 
Dur bakalım.. Daha kimlerin 

foyau meydana çıkacak ? 
20 KAnunu uvel 9lt 

Abdülhamit, dün alqam; ıo· 
ğanlı yumurta yedi... Gece mi
desi fena halde bozuldu. Birkaç 

defa bulanh geldi. Fak at, kay 
edemedi. Yine mutadı veçhile 
nane ka)'nattı içti. Sah ha kar ı 
ıstırabı hafifledi. 

Bugünkii g;ızdelcrde, iki şey 
Abdülhanıidin naı:arı dikkatiııi 
celbetmiş. Biri. tophane müşürü 
Zeki Paşanın kızı ile ( Ali Ke
mal ) in izdivacı ... 

Abdülh tımit, Ali Kemal için; 

- Zekidir m•Jktedirdir .. Av
rupada olduğu zaman, bana da
ima mektup yazardı Diyor. 

Abdülhamit, denm etti; 

- Brezilya hüki'ımeti namına 
lngilterede inşa olunan ( Ri) o 
Döjaniro) dritnavtunu. hükumet 
mübayaa etmiş. Buna pek sevin
dim. Gazetelerin verdiği malü
mat doğru ise, her şeyi mükem
mel bir zırhlı... Fakat, fiatı biraz 
tuzlu... Doğrusu, (üç buçuk mil
yon lira) yı biraz fazlaca buldum. 
lhtiınafüi, geminin alıcısı çoktur 
da, ondan. Hele gemiye, ecdadı
mız ( Osman Gazi ) nin ismini 
koyduklarma pek memnun oldum. 

26 kanunuewvel 32' 

Beni görür görmez sordu: 

- Enver Beye; (paşalık) ve
rilerelc (Harbiye Nezareti) ne ta· 
yin olunmuş.. Gnetede g6rdft
Dtiı mtl? ... 

Cevabımı beklemeden dev.m 
etti: 

- Eh... itte fnun otlu ~y· 
ledir. Bir kere ikbal tevecctlb 
etti mi, eder. Genç yqmda hem 
pqa, hem harbiye nazırı oldu. 
Bir (Sultan) la da izdivaç ediyor. 
ipe. tali. buna derler. Zevcesi 
olacak ıultın. gayet hal6k ve 
laasastır. Hem de &ilzeldir. lata· 
allah meı'ut olurlar .. . Geçenlerde 
Enver Beyin.. Yol<. artık paşa 
dfyeceğu ya.. Enver Pqanm pe
deri burayı gelmişti. Saraylar 
mllfettişl imi,. Tamirat için lizım
ıelen yerleri g6rmiye gelmlt··I 
Ona da Sultanı methettim. j 

(ArkHı ~ar; 

O, m C}'US ve muz.tarip gün-
lerimden birinde. akşam mek
tepten eve gelmiştim. Annemi 
epeyce tt aşlı buldum. Evimizde 
bir hazı ! k vardı. Yemek odası 

ı temizlen 11i~. süsleumişti. Masanın 
' muşambası kalkmış, onunu yeri

ne sakız gibi beyaz keten örtü 
yayılmıştı. Malum ya, böyle ıey· 

ler bizim evimizde ender vaki 
olurdu... Bu hazırlığın sebebini 
sordum. Annem, kısaca cevap 
verdi : 

- Babanın eski arkadaılann· 
dan biri misc;fir gdecekmiş. 

Dedi. Eh.. Geiccek misafir· 
den bana ne ?.. Ben yine dertle
rim ve ıstırabımla başbaşa kal
mak iç"n bermutat odama çe
ldldim. 

Akşam olmuş.. Sular karar
mış.. Her ~erde lambalar yan
mıştı. Ben yine başımı c:ıma 

dayamış, düşünüyordum. Usulla
cık kapı açıldı. Başımı çevirdim. 
Gelen, sendia babacığını. 

Doğruca yanıma geldin, saç
larımı sevdin ve sonra bana: 

- Haydi aşa gel. .. 
Dedin ... Ve benim bütUn is

teksizliğime rağmen yalvara yaka
ra beni yemek odasına indirdin. 
Masada oturan k1ranta Bey der
hal ayağa kalkh. Sen bizi ta
nlfbrdın: 

- Doktor Hicri Bey ... 
- Kızım Selma ... 

Doktor Bey. hayretle bana 
bakıyordu 

- Maşallah. nekadar bOyti
mUtler. 

Dedi Demek iri, benim kü· 
çllkl6ğümü de tanıyordu. Maama
fih, arasıra ben de onu batar
lar gibi oldum. Arasıra, gençlik 
arkadaşlano arasında onun lımf· 
ni de ıaydığın akhma geldi. 

ikiniz de rakı içiyordunuz ve 
içtikçe de neıeleniyordunuı. Fa
kat ıizin nqenizin bende ne 
büyök bir azap ve ıstırap yarat-

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Güllıane hastanesiode 

Günler 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

meccani muayeneler için bir Uıte baıırlanmıthr. Listeyi aynen yaııyoruı: 
Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt Hutalıklar1 Muallim Tallt BeJ 
Kulak, boj'u, burun hıtalıldan Mu.ilim Sani Yaver Bey 
idrar yolu haatalıklarl Muallim Fuat Kimli Bey 

Göı laHtalıkları Muallim Niyazi l•met Bey 
Dabllr baatalıklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve ılnir baatalıklan Muallim Nazım Şakir Bey 

Hariciye bHtahkları 
Kulalr botu burun baa. 
Muaj .. tedull mlhanlkl 

Kad111 n dotum b11tahkJan 
Dahili hHtalıkları 
f drar 1oıu but•hklar 

Akd ve ıinir butahldar 
Rontlren muayenui 
GlSı hutalıklart 
Cilt ita.talıkları 

MHaf Ye tedaril mfhHUd 
Harldye ba.tabklarl 
Kadıa .. dotum baatahkJan 

Muallim Murat B. 
Mualllm Sani Yayer 8. 
Mualllm Şemaettln 8. 

Mua1Um Refik Münir Bey 
Mualllm Silreyya Hidayet Bey 
Muallim Fuat Klmll Bey 

., Naıım Şakir 8. 
" ŞOkril Emla 8. 

Mualllm Nlyaıi l•met B. 
Muallim Tallt B • 

Mualllm Şemıettin 8. 
" M. Kemal Bey 
,, Refik Münir Bey 

bğmı bilmiyordunuz. Hatta, birkaç 
defa kalkmak. odama kaçmak 
istedim. Bu da, terbiyesir.lik 
olacaktı. 

Nihayet söz, döndü dolaşb, 
bana intikal etti. Arasıra benim
le meşgul olan Doktor Bey kalk
tı, yanıma geldi. Beni limbadan 
taraf• çevirerek bmaklarımın 
ucuna, alt g6z kapaklarımın içine 
baktı. Boynumdaki bezeleri yok
ladı. Sonra sana d6nerek: 

- Matallab birteyleri yok. 
Sadece biraz zayıf ve kansız ... 
Mamaafih, esash bir muayene la
zım. Cuma filnü bize gelirseniz, 
hem gezmiı olursunuz, hem de 
Selma Hanımı adamakıllı bir mu· 
ayene ederim, dedi. 

Ben. bDt&n bunları çok alel· 
Ade ıeyler gibi telikki ettiğim 
için, hiç ehemmiyet vermedim. 
Hatta, bu gttenin, benim baya· 
tımda çok mühim ve çok bDytik 
bir tarih teşkil edeceğini aklım· 
dan bile geçirmedim. · 

* Bu geceden sonra, aradan 
dört buçuk ay geçti. Bu milddet 
ıarf ında cereyan eden bAdisah 
birer birer anlahrsam, çok uzun 
sürer O geceden itibaren dok· 
torun benim hayatımda oynadığı 
rolü ve bunun neticeaini anlamak 
için, doktora yazdığım son mek-
tubu. okumak kAfi.. Bu mektup, 
belkı senin asabın Uı.erinde bOyüic 
bir heyecan •e tesir yapacak. 
Fakat, ne yapalım? Bu, olmuı 
bir ~cydir. Hakikat haline gelen 
hAdiaatı, olduğu gibi kabul etmek 
lizımgt>ldiğini henaman !len 
~ylemez mi idin babacığım?. 

- ... ktup 11areU -
lBu 111d;;tubu• o ••maa J'llSlı.a mU.wect. 

deılnl d a ha hlll ıaklıJ'orura babacıfım. 
'•••••Han dty. •1•en ~um.J 

1'21 • Nlaaa 
Parlı 

Benim aıiz doktorum. 
Bana bir gün babam demişti 

ki· 
- Hayat, büyük bir aabne

dir. Ve insanlar da bu sahnenin 
en tabii aktörleridir. Sahnede, 
bugOn bir kıral rolü oynıyan bir 
aktör, yarm nasıl bir dilenci rolU 
oynamaya mecbur oluyorsa, in-
1aolar da aynen böyledir. Yaşa
mak ve hayatta muvaffak olmak 
için, sık ıık rol değiştirmek ıa
ruridir 

Doktor Bey!.. Bana bunu SÖ)

liyen babamın herhalde iyi bir 
aktör olmadığını bugünkü aciz 
ve kudretsiz mevkiinden anlıyo
rum. Fakat ben baba 11n bu der
sini llyıkile hazmettiğim için her 
halde ondan daha mah'r bir san'
atkAr olmayı düşünüyorum. Hal at 
sahnesine ilk adımımı atar atmaı. 
biiyük bir muvaffakıyetle karşı~ 
laştım . De-mek ki, benim istida
dım, babamınkinden kat kat fazla 
imif. Sakın buna inanmamazlık 
etmeyiniı. itte size yazdığım şu 
mektup. bu muvaffakıyetimin Hk 
''sertifikası,, dır 

(Ar le nıııı " a r) 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERIRiY A Ti 

MUALLf MLERJNDEN 

Dahili, " intani hastalar 

Patolojik Ye Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali ~addesi 
Tilayet karşısı 15 No. 

llua7en haJN• Telofo11 l.tanb ıl 2311 
lkauıetg!hat ., " '1 
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Hakikat Ne İdi? Biliyor M:isınız? 

Grantamın 

Koca Şehre 

Saldırdığı 

Dehşet Ve 

Korku 

Profesörün 

Tecrübesini 

Bir Daha 

Yapmaması 

Neye 

Alametti? 

Göze Görünmİg•n Adama iza/efon işte cinayetler böyle işlenmişti 

18-
Onu derhal merkeze celbet

t irdim. Onbeş dakika kadar 4'ıkı 

ve terleyici bir istiçvaptan sonra, 
hıraızlığı gllrUnmeı hayduda atfet
mek fırsatmı bulunca, bankadan 
zimmetine geçirdiği paraların he
sabını kapatabilmek için bu hır
sızlığı yaptığını itiraf etti. Bu 

itirafın karşısında bütOn düşünce
lerim altüst oldu. Acaba diğer 

cinayetler de bu kabilden miydi ? 
Derhal Teylor ile AIJani yakalat-

tım. Teylor, vakadan sonra sinir
lerinin buzulduğunu ileri ıDrerk 

memuriyetinden iıtifa etmiı, 
Avrupaya kaçmak Ozere idi. 

Bunu itiraf ettirmek çok müt· 
kul oldu, fakat bir aaat maneYI 

bir itkenceden sonra • da alrka
tini ve Banofu katlini sartınmez 

adama isnat ettiğini •• bu cina
yeti, sırf hertOrlü şilpbeyi bu su-

retle ilzerinden def edeceği hna
tını bulduktan ıonra tertip etti

ğini itiraf etti. Çalınan paraların 
kısmıazamını bavvullarında bul

masaydık T eylor hiç te itiraf ede
ceğe benzemiyordu. 

Allane ıelince; o daha Ok IU

a 1 imiz karıııında fqaladı ve der-

hal ortaklarına kartı besledili 
derin kinini ve bunlann ıörtlame& 

haydudun iti imit gibi tertip 
ederek katlettiiini itiraf etti. Me-

selenin en tatalacak ciheti fU ki 
bu canilerin her üç8 de diğer 
iki cinayetin hakikaten görln
mez adam tarafındaa yapıldıj'ula 
kani bulunmalarıydı 1 

Ben pıırmııtım. Hayretler 
içinde idim. Bu cinayetleri 16-
rlinmez adamın itlcmeditin• 

nazaran, bunlara istinat ederek 
beı milyon lira istenmesi mOthiı 
bir bl6ftll. Şuhalde hakikaten 
ıörünmez bir adam mevcut mı 
idi ? Sonra ilk defa düşOnmiye 
baıladım: Grantamın keşfettiğini 

iddia ettlii gibi hakikaten 
16ronmemezlik gibi bir kudret, 
bir sır var mı idi ? ODfüne 
düşüne, nihayet, görilnmemezlik 
hakkında elimizdeki yegane de
Jilin profesör Grantamıu g6ıter
mi' olduğu tecrübeden ibaret 
oldıığu neticesine vAsıl oldum. 
Elime geçen ziya bahsine alt 
btit ün ki tapları topladım ve blSy
lt• hileH bir tecrübenin kabil olup 
olamıyac:ığını araştırmağa baı
JadJm ve biraz sonra da norma
lin k ris!alleri bahsini buldum ve 
bunların havassını öğrendim. Ar
tık herşcv Liribirine tetabuk edi
yordu. İ lk lecriioeden sonra, pro
fcwr Grantam başka lecrllbele~ 

de bulunmamış ve biz de gerek 
kendisinin sözüne, gerekse gö·. 
rünmez adamın mevcudiyetioe o 
kadar inanmıştık ki kenc! isinden 
tecrübesini tekrar etmesini iste· 
meği aklımıza bile gcr rmedik. 
Bundan sonra birkaç cihet ı c'aha 
tahkik ettim ve bütün h Llkikat 

meydana çıktı. Görünmemezlik 
kabiliyeti olmadığı gibi, hiçbir 

.zaman görünmez adam diye bir 
mevcudiyet yoktu ve olmamıştı. 

Şehirden beı milyonu çekmek 
için bu müthiş blöfO Grantam 

tertip etmiş idi. Buna evvela 
Jaboratvardaki tecrübeden baı-

lamıı. elde ettiği neticelerden 
istifade etmiş ve nihayet şehrin 

g6r0nmez adama kanaatinden 
mlHevelJit •ukua relen cinayet-

leri de bu kanaati bir kal daha 
lnınetlendirmek hususunda kul 

Janmıt idi. Don aece gittiği
miz ormana gittim ve bir iki 

dakika aradıktan sonra kayanın 
dibindeki ıizli çukuru buldum. 

olduğunu biliyordu. Çünkü, ken· 
disine yeni yeni malumat verece
ğim için beni burada bekleme
sini telefonla söylediğim zaman, 
her ihtimale karşı yanına zehiri 
almıştı. Meselenin neticesini ve 
işin içinden ne suretle çıktığını 
siz de gördünüz.,, 

Veyt hikaye3İni bitirince, Kar
ton da, Elzvorsta mephut bir 
halde kendisine bakıyorlardı . 
Bir an böyle baktılar, nihayet 
Karton: 

- Hiç aklımıza gelmedi! Gö
rünmez adamın mevcut olmadı
ğını, olamıyacağını tahayyOI bile 
edemedik!., dedi. 

Veyt dalgın dalgın pencere
den dışarısını seyrediyordu: 

, Sandık ve paralar olduğu gibi 
bu çukurun içinde idi. 

- Mevcut olmadığını mı söy
ledim? Hata etmişim azizim. 
Zannederim ki Nevyorku ağırlığı 
ile bunaltan bir görünmez ifrit 
vardı. Korku azizim! Kendi mak
sadının temini için bizzat Gran
tamın saldırdığı korku... Gece 
gilndüz ıehre yayılan dehıet ..• 
lıte asıl göze görllnmiyen ifrit 
bu idil Hiç ıüphe yok ki bir müddet 

1 
1 sonra Grantam bu paraları ala- SON 

cak ve ondan sonra da, dünyaya 
'ı bir görünmez cani daha mÜaallat 

etmek tehllkeaini mazeret olarak 
1 

ON BEŞiNCi 

PATRON KUPONU ileri sOrerek bir daha tecrilbesini 
tekrar etmek tekliflerini tamamen 
reddedecekti. Grey zaten bulu
namıyacak ve herkes görünmez 
caniyi Grey &annetmekte devam 
edecekti. 

Grantam llemen hemen mu
vaffak olmuıta ve polisin o alel· 
usul kUçük tahikatı olmaaaydı, 
gayri ihtiyari olarak o tedbiri 
ittihaz etmeaeydim tamamen mu
yaffak ta olacaktı. Fakat kendisi 
de kaybetmesi ihtimali mevcut 

No. 15 
Gueteahde on bet •il•ıl• b" 

••rme\&te oldupmus Patroısa 
iıeJan almak l•tiyoraaıu1t ba 
luıpoa•J lrHlp ıaklayı:na n 1S 
k11po,, toplarıru-. Patronlannna
cSu pek menan1111 olacakıwuı. 

Patronlar oetr• il ti :1 ~rl ırih· 
den lllbaren 1aıa~b ıl ka ·ıl~ :i Dl ı 
bir :ıafh, tııfr • liiırll ~ r. nlı o:ı 
rln lçlnd• lrupon' .1 rı:lL ,a .. ıJar· 
melldirl•r. 811 ınUd Jo! ~e ;tı ı t .: a 
ıoara kııpoııla: l&a ..>.ı t e 111"'~ 1 • 
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Bilumum b:ınka muamelatı 

EMNiYET KASALAR! l CAR J 

BİKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Moris dö Kobradan 

AİLE PANSİYONU 
Aziz dostum Mösyö "Hüg,, 

beni "F ontainelleau., daki sayfi
yesi ne davet etmişti. Onun oto
mobil ile köşkün güzel bahçesinin 
önünde arabadan indik. 

Parmaklığa doğru yürürken 
hayret e ttim. Yeni asılmış bir 

1 t abela gördüm. Üzerinde : 

OTEL EKSELSIYR 

Aile Pansiyonu 
Nefis tabldot- Mutedil /iatler 

yazılmış bir levha zihnimi ka
nşhrıyordu. 

"Hüg,, hayretime gül:iyordu. 
- Beğendin mi fikri mi? 
- Villanı bu mevsim için bir 

otelciye mi kiraladın? 
- Yok, azizim , yok !. Anla

madın. Dinle beni bu büyük evin 
içinde müthiş canım sıkılıyor. 

Komşulukta görüşecek kimse
ler yok. Otel slisü vererek, belki 
bir iki kişi gelir de, vaktimi hot 
ıeçiririm diye bu tabelAyı astım. 
Buradan mütemadiyen otomobil
ciler geçer, her türlli müşterinin 
gelmesi ihtimali çok. Ben otelci 
r olünü yapacağım. Ucuz fiat isti
yeceğim ki, seyyahlar gelsin, ben 
de biraz eğleneyim. Ne buyu
rulur ? .. 

- Fena değil. 
- Fakat ıimdiJik bir zuhurat 

yok. Hiç müıteri gelmedi. Maa
mafi daha akf am olmadı. Elbet 
bir iki kişi gelirler. 

Bu iş tuhafıma gittiğinden 
çabuk odama çıktım eşyalarımı 
düzeltim, tekrar terasa indim 
'" Hna " terasın bir köıesine 
çekilmlt muhtemel mllfterileri 
bekliyordu, sadık ve ihtiyar 
hizmetçisi de, metdotel vazi
yetini almış, sokak kapısında efen
disinin garip fikirlerine pşıyordu. 

Saat beşile altı arasında iki 
sefer müşteri geliyor ilmi dile yü
reklerimiz bot yerine oynadı.Saat 
altıyı on geçe muhtqem on iki 
silindirlik bir otomobil kapının 
öntınde durdu. içinden nerıs bir 
kadın çıktı, bakındı. Hilg bana 
hitaben: 

- Şu kadın giretse, en güzel 
odamı, gilnde 8 franka kiralanm 

Kadın sordu: 
- Pardon, bu yol .. Sens "a 

ıitmeı mi? 
- EYet madam doedotru. 
Kadının arabası yolun tozla

nna karışarak gözden kayboldu. 
"HDg" canı sıkkın yO-

ıOme bakmak iatemiyordu. Biraz 
gölnllnü alayım diye: 

- Merak ettme "Hüı,, doa
tum, saat daha erken. Bak göre
ceksin saat yediden evvel ya 
Skandinavyalı turiıtler yahutta 
balayı ~eyahatine çıkmıt bir çift 
gel<"cek. Bekle. 

Gelen, geçen yokl Metr do
tel ı:o!tuğa ynslanmış uyukluyor
du. Hüg ile ben de bir yolcu 
görünce, geliyor gelmiyor, diye 
işi alaya vurnıuştuk. 

Saat yediyi yirmi geçiyordu, 
parhtan içeri tık gtyinmi~ bir 
adaın girdi. YürUyütDnden her 
ha!de Otel Ekaelisiorda bikaç 
gün oturacak gibi görünüyordu. 

- Bir oda mı istiyor sunuz? 
dive "Hug ,, bu zatı karşıladı. 

· - Evet. Parkın üstOne bakar 
bir iyi oda isterim. Kahvaltılı 
pansiyonun fiyatl nedir? 

- Hizmetçi ücreti dahil , 16 
fra nk, efendim. 

- Güzel, Fakat ben hurada 
on be~ gün oturacağım. Uzun 
müddet oturanlara bir hnıilAt 
yapımız mısmız? 

- O halde siıe 12 franga 
bırakırım. 

- Biraz sonra eşyalarımı 
getirecekler. 

" Hug ,, , Metrdotele bir ipret 
yaptı, misafiri Otel Ekselsiorun 
en güzel odasına kadar teıyi 
ettirdi, ellerini de uvarak mem-
nuniyetini gizliyemiyordu. 

O sırada elinde büyükçe bir 
bavul başka bir yolcu "Hüg,, ün 
yanma geldi, etrafa bakındı ve 
kulağına: 

- Bendeniz, Emniyeti umu
miye müfettişi, Konrad, ve biraz 
evvel otelinize gelen prensin 
maiyetine memurum. Hana ona 
yakın bir oda veriniz. 

- A ... demin gelen za~ 
prens midir? 

- Rica ederim susun ... Gayri
resmi seyahat ettiğinden, kendi
sini kimsenin tanımasını istemiyor. 

Polis memurunu Metr dotel 
odasına götfirürken " Hüg ,, ku
lağına : 

- Gördün mü dostum, taliimir: 
yardım etti. Bir Prenı otelimdtı 
miaafir kalıyor. 

- Evet 0 Hüg,, mükemmel, 
fakat öyle bir tertibat aldır ki 
Prensin sofrasına yakın bir yerde 
yemek yiyelim de belki onunl& 
konuıuruz. 

)f 

Saat sekiz buçuk. 
" HUg ,, ile ben 4 numaralı 

sofada oturuyorduk, polis memu
ru yemek salonunun kapıya ya
kın bir yerinde, Prenı de 3 numa· 
ralı hususi bir maaada oturuyor
du, Metredotel itina ile servlı 

yapıyordu. 
Prens hiç bizim tarafa bak· 

mıyordu. Bu bal bizim canımıza 
ııkıyordu. Onunla biraz ı~biifmek 
iıtlyorduk. Ne yapayım diye dfi. 
şündOm. 

- Prem hauetleri ıanoa 
hardal koymaya unutmUf. Buyu
run efendim, diye hardalı .ofra .. 
ıınıa Oıtllne koydum. 

Prenı oralarda değildi, hafif 

•• kuru bir: 
- T eşekkilr ederimle iktifa etli. 
.. Hilg" zavallı içini yiyordu. 

Nual yapıp ta prens ile g&rllfe
cektl. Habnna bir ıey ıeldi. 

- "F ontainebleau" ptosunu 
ve ormanım iıteraeniz yann liz• 
gesdireyim 1 • 

- Şatoyu ye ormanı bircok 
defalar gezdim. T eıekkür ederim. 

Dedi, yemiş yemeden kalkb 
odasına çekildi. 

Prenı kapıdan çakarken, polit 
memuru da kallı. Y anımızdaJI 
ıeçerken, "Hllg,, sordu: 

- Bu zat biç lilurdı etmiyor. 
ihtimal bizim otelden memnUJI 
d ··ı? egı • 

- Yok Efendim, Prens Hal" 
retlf'ri pcklmeşgul.MOsaade edioi• 
de vazifeme gideyim. 

" Hüg ., odasına sıitti, ben de 
bahçede biraz gezdikten ıoor• 
yatmıya gittim. 

• Ertesi aabah, dokuzda, Mel" 
redotel kahvaltısını getirdi. yoıtl 
~ıık, çehresi bozuktu. Sord7at1· 

- Aman efendim bilseoiı ,ı 
- Ne var? .. Prense bir b 

mi ~d~ ~ 
- Prcnae bir bal oJına ' 

Möaiyö "HUg •. Un gümüı tak•:fr 
larma, aaiondaki anlikal:ır• 
hal geldi 1... 

- Nasıl bir hal? Jt 
- Ru iki herif, baıb•Y' 

hırsız ıuı~lır. 
0

11 
- Mösy& " Hog,, oe 1•r•t·-6. 
- Kapıdaki tabellyı lDdaıtr" 
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Emil Ludvig Muhar~eden Bır Ay Evvel Avrupa 
Saraylarında Cereyan Eden Hadiseleri Anlatıyor. 

Temmuz 1914 
-- ilk Bahisler --

Veliaht ile imparator arasında bir ihtillf • Sarayda bir hldiıe 

Bu kadını istemiyorum 

~ . 
Belediye dairesinde bir kabul - Sokakta bomba patladı - Veliaht 

bağmyor : Burada insanları silahla mı karşı)arbr ? Valiye sordular: 

Prensi muhafaza içi rı polis gelmedi mi ? Vali cevap verdi : Siz 

Saraybosnayı katiller i!e dolmuş mu znnnediyor musunuz ? .. Fakat 

işte- bi:- silah daha. 

.. iC 
Avusturya Veliahtl Türk Padişahı üçüncü Muradın Koaovada ıehit 
edildiği gtlnün yıldönümünde öldürüldü - Tes~düfe bakınız: Her 

ikisinin katili de bir Sırptır. 

- 1 

Suikast 
Öğle sıcağı i'inde, geniş ta .. 

raça yanıp tutuşuyordu. Merdiven 
basamaklarının alt tarafında araba 
bekliyor, çok güzel terbiye edilmiş 
atlar koşumlan içinde birer hey
kel halinde, üç köşeli fapkalı 
laper iskemlesi üzerine mıhlanmış 
ıibi duruyor. 

Merdiven Uz erinde mer-
diven · imüdadınca dört uşak 
vaziyet almışbr. Beyaz boyala üç 
büyük kapının çifte kanatları 
arkasına kadar açılmış. Viyanada 
" Belveder ,, sarayının kırmiıı 
ulonu haziran gtineşinin altında 
tutuıuyor. 

Sarayın efendisi timdi mesçit 
döntiştinde bu salondan geçe
cekti. Filhakika kasrın içinde 
kapılar birdenbire açıldı; sesler, 
yürümeler, nidalar, çocuk koşuş
lan, fakat kimseler göriinmllyor; 
Nihayet işte arşidükun tam ken
disi orta kapıda, mU,ekkele ya· 
kın vücudu ceneral ünilformısı 
içinde sıkışmış, nazarları garip 
bir halde örtülü gibi, sanki 
önflnü ancak görebiliyor. İçinde 
vecit ve istiğrak ile ibadet etti
ği karanhk ve ıssız mabetten 
çıkınca birden güneş ve maseva 
gözlerini kamaşbrmıt bir hal
dedir. 

' 
Yanında oldukça kavi yapılı 

bir kadın arşidükun yavaşça 
koluna girdi; üç güzel çocuk 
veda pusesini bekliyorlar; beyaz 
kapılar bu masum yavruJara 
çerçeve teşkil ediyor. Bu kUJ, 
saadetin ve en kudl'etli inaanlann 
bir tasviri hükmünde idi. 

Fransuva - Fcrdinand nazarla
rmı Viyana üzerine indirdi; ora
sı kendisinin müstakbel payıtahb 
idi ; beyninde, ihtiraslardan.. te
reddütlerden mürekkep gayriva
zıh fikirler çarpışıyordu. Ta öte
de kesilmiş ufak koruluklar arka
ıında nazenin fiıkiyeler, ehram 
teklinde ağaçlar, ve şu mUseJJisi 
tarhlar arkasında, o muazzam te
hir; ondan dağılan hay ve huy 
itte. kasra kadar geliyor ve ken
disi burada intizar içinde yatı· 
yordu. 

Nazarları bir defa daha bü
yilk kilisenin yükseklikletine ve 
sola doğru mavimtırak bir sis için
de büyük bir zarafetle sıralanan 
dağlara ve tepelere aktı. 

Döndll, Sofiyi kucakladı, o da 
seyahate arkasından gelecek, 
yetişecektir. Herşey hazır. Gült1~ 
yor, ve bu gülüş yüzünün gamı. 
hatlarını tatlılaştırıyor. Çocuklar 
etrafını sarmışlar, kaynaşıyorlar, 

dalgın dalgın onları kucakladı. 
Bu vedam ebedi olduğunu 

VERESiYE 
75 kuruş il· 

~ufl l fngiliı Kauçuk Muşambalar 
...._,_;;_;on Krem Trençkot ar 
Pant . l - Podö Peş Mantolar- Spor Tayörler 

azı ve Spor Kostüm er 
ç Kadın erkek örme Kazaklar 

ocuk Kostnm ve Paltoları l a i in hususi Salon 
~Yal Kostümlilklerden ısmar ~ ç 
l<.adı . . Ta örler Meşhur makastar 
ı.. n ıçın ısmarlama Manto ve Y 
lV1: l( 
1 arlo tarafından imal olunur. Ş 
stanbuı EminönU Köprübaşı No. 15-16 KARd~~A 

. Uracaat e ınız. 
mağazasına bu ilanı kesıp m 

ve Skoç Paitolar 
Haki ve Blö Pardesüler 

G 

bildiği yoktur ve mukadderat 
bunda ıezıne kuvvetini diriğ 
etmiş. Arabaya binip ıniitebe ' sim 
ta~ sfenksler önünden geç~rek 
ıatonun kapısından çıktı ... .. 

Şimdi cenuba doğru yola 
çıkan bu adam kimdir? 

Kabahğa müncer olmaksızın 
murabba şeklinde olan iri kafası, 
dinç omuzlar üzerindedir ; zara
fet ve halivelten mahrum olup 

mümkün olduğu kadar bir Avus
turyalıya, bahusus Habsburg 
Hanedanı azasına benzememek
tedir. 

Üzerinde biç ıae'Vimli, cazip 
bir ha) yok. Bütün vücudu, alm, 
saçları, bıyıklan sakil ve baştan
başa kibir ifade ~Jea bir şey. 
Susmayı ve hıhammül etmeyi 
öğrenmiş, mütehakkim ve müte
azzım, sair insanlar hakkında 

derin bir istihkar ile mütehassis, 
kainatı keyfine rağmolmıya mecbur 
itikadını besliyen anif ve pervasız 
bir adam siması arı.ediyor. 

İri açık mavi gözleri ikrar 
edilmiyen bir düşüklük, hissiyatta 
bir zaf, bir maJibulya ifşa ediyor. 

ZühtU tekva hisleri doğru 
görünmekte ve ihtirası da bun· 
lardan aşağı bulunmamaktadır. 
Neıe ve şetaret ifade eden böyle 

bir simayı tasvir etmek güçtür; 
hikimiyet ve istihkar, fıtret bu 
mahlukun vücudunu bu iki ha
murdan yuğuroıuş gibidir. 

Yaşı elli raddelerindedir, hu
zurunda korku chıluyor, kudretli, 
fakat hayatı şimdiye kadar mes'
ut geçmemiştir. · Necabetmaap 
amıcazadelerin kin ve hasetleri 
gençliğini doldurmuştur. Daha 
yirmi yaşında iken akıl ve ha
yalleri tahta geçebilmekle meş
bu olan ve oraya kimin geçmesi 
daha tatlı olacağını kurmakla 
vakit geçiren asaletlü arşidükler 
bazerab bu anif adamdan kurtul
mayı kurdular, kendisini tahttan 
feragate cebrettiler, o hasta ve 
ölüme namzet idi. Bu suretle 
onun yerini alan Otto bir sefahet 
hayatı yaşıyordu; az sonra bu bas
ta düştfi ve Fransuva - Ferdinad 
iyileşmiye başladı ve öz naip 
haşmetmaap hanedanının memnu
niyetsizliği hilafına tekrar veliaht 
oldu. 

E 

Kuvvet ve iktidara ne biiyük / 
mecliibiyetl Ölüme hükmede-

meyince ondan tam vaktinde bir 
faide istihsalini düşündüler. 

Fransuva - F erdinand bir az 
keyif ve havaya bağlıdır. işsiz 
güçsüz prenslerin hayatlan-
nm boşluklarını doldurmak 

üzere anrdükleri aşk bika .. 
yeleri; inhitat halinde olan bu 
ailenin umum1 sevda dalgaları için
de hilkatlerine has ciyadet arama 

temayülleri, bu arşidüklerin kö
pek, baston kolleksiyonu yapar gibi 
bir de hissi macera kolleksiyonu 
yapma iptilAları, bütün bu haUer 
bu murabba şekilde kafalı ada· 
mm seciyesine muhalif düşüyordu. 

O, bir aşk izdivacı tahayyül edi
yor, saadet hakkındaki fikirlerini 
kendi ihtirasi]e ih1al ebnemiye ka
rar veriyor: Bir kontes seçmiştir, 

? •· 

onunla evlenmek iıtıyor, çocukla
rının annesi o olmahdtr. 

Bundan tam on dört yıl ev
vel yetmişlik imapratorla bu 
"'Sofi .,si yüzünden ihtilAfa düş~ 
miiştü. İmparator, "olamaz,, di
yordu. Kendi oğlu Rodlof, veli
ahtlık ııf atının nikahlanmasına 
mini bulunduğu bir kadm yü
zünden vefat etmişti. Şimdi de 
ortaya biç hazmedemediği böyle 
bir yeğen çıkmış va yalnız tah
tına hak iddiası ile kalmıyarak, 
knçük ıadegan smıfına mensup 

bir kadını ortaya çıkarmak, ceb
ren kabul ettirmek ve bu suretle 
meşru imparatorluğun seviyesini 
aşağı bir kan ile aşağı dil~llrmek 
istiyordu.. Ve bundan l>ir ttirll 
feragat ettiği yoktu. ihtiyara 
karşı kindar bir taannütle iradc
ıinde sebat ediyordu. 

(Arkası yar) 

Çocuğllnuzu, 

Siz de sevindiriniz! .. 

Kumbarayı çocuğunuz ıçın bir eğlence 
vasıtdsı haiine getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz 1 

(füRKİYE İŞ 8ANKAS~ 
• 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDİ KİMDİR 
Artık İngilterede Tahsilim Bitmişti. 
Sıra Memleketime Dönmiye Gelmişti 
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Dabathi, Hintli talebe ile te

masını muhafaza edebilmek için bu 

talebeye mahsus bir cemiyet teşkil 
etmişti. Muntazaman kendilerile 

alakadar olurdu. Bir müddet 
sonra cebimde bulunan tavsiye 
mektubunu çıkardım ve bütün 
cesaretimi tophyarak gönderdim: 

..:__ İstediğiniz zaman beni gö· 
rebilirsiniz, şeklinde de bir cevap 
aldım, fakat cesaretbahş olmasına 
rağmen bu mllsaadeden istifade 
etmedim. 

Buna mukabil Miıter (Plncutt)u 
gördüm. Bu zat muhafazakardı, 

Hintli talebeye karıı garazsız, 
ıvazıız bir muhabbet ye alika 
göıteriyordu. Arkadaşımızdan bir 
çokluı onu görürler, kendisinden 
naıihat iıterlerdi. Ben do 6yle 

yapbm. 
Mülikatımızı hiç. unutamıyaca• 

fım. Beni bir dost gibi kabul 
etti ve hayattan bedbin olduğu· 

· mu gördUğll zaman sri1ld0: 
- Emin olunuz, dedi, a•ukat-

lık yapmak iç.in fevkalide bir 

maharete ihtiyaç yoktur. Namus
lclr ve klfi derecede faal olmak 
hayatınızı kazanmanıza kafidir. 
Alelhusus her dava mudil değil· 
dir. içlerinde kolayları da vardır. 
Fakat evvelemirde UDMtııml ma• 
l<imatmızın ne derecede olduğunu 
anhyayım. 

Bildiğimi anlattığım zaman bir 
dereceye kadar sukutu hayale 
uğradı. Fakat bu, çok sürmedi. 
Yüztıne tekrar memnun bir te• 
besstım geldi t 

- Göaterdiğiniz endiıenin 
ıebebini şimdi anlıyorum, dedi. 

Umumi malumatınız zaiftir. Dlln· 
yada olup bitenlerden haberdar 

değilainiz. Hattı memleketinizin 
tarihini bile öğrenmemişsiniz. Hal-

buki bir avukat inıan karekterini 
bilmek mecburiyetindedir. Bunun 

haricinde ıiz bir Hintli olmak 
mllnasebetile Hindiıtanın tarihini 

de öğrenmelisiniz. Bu söyledikle
rim avukatlık ile alakadar de-

tildtr • Fakat bir avukabo 
umumi malümata olma11 lazımdır. 

Size her şeyden evvel 
.. Key,,in ibtilll tarihi iımi albnda 

'azdığı kitabı okumayı taniye 
ederim. Aynı zamanda inıan ka· 

rekteri hakkında yaıalmıı bir kaç 
.. el' da tedarik ediniz. 

Bu muhterem dostabana göster-
diği hüsnükabulden dolayı minnettar 

oldum. Vakıa tavsiyeleri derhal 
ameli bir fayda vermedi, fakat 
nikbinliği benim cesaretimi artbrdı. 
Geniş, mütebessim yüzü daima 

hafızamda menkuş kalacaktır. 

Hulasa bu mülakat neticesin
de hayatta muvaffak olmak için 
fevkalade bir maharete ihtiyaç 
o!madığını anlamıştım. Sadece 
namuskar ve faal olmak klfi idi. 
Kalbimde büyük bir nefs itimadı 

uyandı. lmtihanlarımı geçtim, mek
tebi bitirdim ve bununla benim 
için lngilterede ikamet müddeti 
hitam buldu. 

Hindistana DönUs 
' Benim için lngiltereden ayrıl· 

ma zamanı gelmişti. Haziran ayı 
İçinde kalkacak olan A11am 
vapuru için bir bilet aldım. 

Yolculuğun ilk günleri arıza· 
sız geçti. Fakat Arabistan deni· 
zine vardığımız zaman Mousson 
adını taııyan meşhur ftrtına çıktı 
ve biz Hindistana yanncıya ka· 
dar devam etti. Maaınafib 
ben denizden mtıteesıir olmadım. 

Güvertede ço,kun dalgalara 
bakarak vakit geçirdim. Koca va
purun yolculan aruında hasta
lanmayan benimle. beraber ancak 
fiç kişi daha vardı. Ve sofrada 
ancak Uç dört kişi bulunuyordu. 
Yemek yemek çok mUşküldU. Me
ıııela çorba kasesini devirmemek 
için dizlerimizin arasında itina He 
tutmak mecburiyetinde kal.yor• 
duk. . 

• 
' Bu seyab.at esnaıında vtlcuden 

ve sıhhaten iyi olmakhğıma mu• 
kabil fikren çok bihuzurdum. 

Mütemadiyen mUstakbal meslegi· 
mi dUşilnUyordum. 

Hindistana vardıjımız zaman 
btiyUk kardeıiml rıhtımda bana 
muntazır buldum. (Kathiaver) den 
sureti mahsuaada beni karıda
mak için gelmİ§tİ. Doktor Metha 
ile ve doktorun kardeşi ile daha 
evvel tamımıştı, birlikte konuı· 
tuk. Doktorun kardeşi bizi evine 
davet etti, 11rarda bulundu, git· 
tik. Ve bu ıuratle İngilterede 
bqlıyan dostluk, Hindistanda da 
devam etti ve çok ıeçmeden 

iki aile araıında daimi bir mil· 
nasebet ıeklini aldı. 

(Arkaıı nr) 

f EMLAK ve EYTAM BAN~ASI iLANA !!] 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
fsTANBUL ŞUBESİ'NDEN 

Eias No. 
178 

261 

Taksitle satılık emlak 
Mevki ve Nevi 

Oskiidar Kiiçilk Çamlıca cıddesr 92 No. 41 
nüm araziyi muhtevi hane. 

Teminat 

dö· 
135. -

Üsküdar Altunizade Osmaniye Koşuyolu Fuat 

bey sokağı 4-6 numaralı maa bahçe hane. 125. -

BalAda yazılı emldk sem taksitle satılmak üzere müzayedeye 
yaıedildiğinden ta)iplerin ihaleye müsadif 19111/931 perşembe günü 

saat on altıda şubemize müracaatleri. (305) 

100 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yashk 
latanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuttüyfi fabrikası yil2i)e 

ıUt• 121 y{lslle yor,.an ıs, yatlıbo7& yaabk 5 lir•ya, kuttüyilnün 
kllo.u 100 kuruıtan baılar. KuttftyU kumaıların lıer renai Tardır. 
Ucu utalır. Tel. ııL 23027 

SON POSTA Teşrinisani 1 ~ 

Piyangonun Keşidesine Bugün De Devam Edildi 
• 

Ü Keşide e ikramiye Kazanan Bugün 
umaraları Aşağıda Okuyunuz 

On birinci tertip Tayyare Piyangosunun dördüncü keşidesine bugün de öğleden sonra Darülfünı.ı0 

konferans salonunda devam edilmiş ve bitirilmiştir. Kazanan numaraları aşağıki sütunlarda bulacaksını•· 

15,000 URA 
Kazanan 

22597 
10,000 URA 

Kazanan 

31573 
3,000 URA 
Kazananlar 

19215 
43199 
9835 

2,000 URA 

45542 
36618 
27134 
47528 
29857 

22078 
49J47 
9320 

20643 
17143 
10652 
27493 
34645 
27698 
11258 
42755 
43978 

41293 
32065 

190 
23287 

35565 
44289 

38656 
25002 

6159 
28272 
42g40 
28121 
18463 
31963 
21009 
35330 

4145 

Kazananlar 

5476 
36342 
13166 
125 LiRA 
Kazananlar 

46900 
5172 

35993 
2658 

32319 
44893 

1194 
41195 
44660 
37456 
11315 
23990 

1958 
14836 
48277 
32662 
16478 
42679 
34714 
22596 

1618 
48621 
28872 
8462 

21450 
10961 
38247 
39645 
24856 
14377 
30012 
26974 

3334 

28809 

49063 
49642 
20807 
11446 
16520 
5295 
794 

43084 
8067 

39142 
39298 
36950 
45471 

164 
15234 
10853 

49277 
30844 

44804 
9321 

35622 

48351 
44882 

363 
19498 

39171 

40664 
23971 
23725 
15599 
41099 
4559 

14773 
4035 

9879 

41773 
4286 

38968 

27936 
13740 

1825 
31499 
49575 
43851 

1633 
37396 
3393 

22556 
23225 
47459 
23135 

46539 
31921 
14287 
17830 
33194 
19225 
4058 

36867 
34992 
17250 
29890 

38993 
14654 
30864 
13578 
22650 
29371 

43177 
23376 
29898 
21904 

34096 

41389 
31565 
17522 
31266 
10237 
17297 

1011 
13975 

948 
10413 
19593 
45178 

4938 
4780 

40170 
31476 
14696 
4940 

18835 
2702 

12114 
43983 
29688 
3376 
1044 

43389 
43299 

483 
43923 
13344 
17380 
41947 

574 
6501 

73 
33126 
40422 
16545 
49101 
15383 
32296 
46020 
32409 
11860 
8720 

34110 
5153 
795 

475J5 
21033 
43114 
46880 

40504 
36541 
18701 
23355 
21470 
19733 
19058 

. 12161 

38124 
45243 
41953 

38683 
18381 
3519 
4751 

40610 
28246 
19285 
20869 

60 liRA 
Kazananlar 

31272 
35853 

37435 
37714 
48585 

931 
18722 
11972 
211_51 

28697 
21495 

21576 
36386 
3894 

32800 
41864 
43770 
24472 
42162 
36735 
22088 
22264 
34236 

28040 
14467 

25368 
25608 
38074 

4322 
49955 
11452 

44562 
39441 
37533 
46996 
48209 

29790 

46194 
27412 
47858 
15505 
31133 
18333 
37831 
10063 
28574 
44620 
35190 
12083 

1957 
43185 
11882 
24673 
39922 
40221 
12028 
28530 
22905 

816 
34298 
29290 

19128 
42835 
48295 
49131 

16558 
36768 
6809 

37071 
24972 
48699 
18804 

33497 
21941 

23248 
.44416 

44144 
19076 
9253 
2896 

29369 
7480 

23609 
48685 
11959 

545 
44870 

22294 
6715 

810 
49130 
23383 
40711 
24182 
15097 
11743 
12620 
13630 
45902 . 

29287 
10987 

44245 
8329 

48881 

13928 
33071 
14390 
21600 
15780 
49429 

1995 
6769 

36665 
23058 
43631 
41140 
15120 
43733 

7033 
982 

1035 
30929 

2905 
27300 
21143 
12244 
36056 

42350 
48297 
13537 
44875 
46755 
13473 
11'31 
31388 
40685 

8075 
35253 
26739 
46547 
36382 
29640 
46477 

1997 
43219 

230 
19949 

1906 
33876 

D56J 
20379 
36978 

16096 
2157 
9304 

20740 

19096 
21164 
42597 
29359 
39819 
40180 

14617 

44668 

35834 
4554 

41137 
4203 
8993 
2573 
2121 

29331 
15344 
18102 
7194 

22252 
45218 
33361 
15758 
20294 

7921 
43877 
48446 

1748 
42547 
43755 

26517 
15928 
45310 
22535 
39447 
26628 
29240 
47017 
31066 
34201 
48952 
25897 
34305 

4508 
29506 
28599 
41575 
17668 
17900 

42613 
33017 
33377 
28443 
30304 
26089 
32776 

5191 
36751 
2821 

44965 
22553 
2370 
2280 

33773 
16556 
20734 
35715 
26240 

47706 
21781 
15744 
46843 

1,000 URA 
Kazananlar 

44020 4853 
46224 27758 
35267 46767 
14714 4668 
137·59 30278 

985 40707 1530 
200 LiRA 
Kazananlar 

1659 8873 1549: 
44795 42286 22261 

30486 19022 14141 

21276 42737 3299 
49362 26542 3963 
32385 42540 4820 
33073 46941 1696 
40140 43056 4971· 
12237 11161 1479: 

353 43072 312Z 
23235 36810 
36664 39160 
3574 24033 

21772 4854 
14047 14514 

6672 47131 

47843 29697 19528 
2919 33895 32330 

47852 26329 49538 
34484 9389 49351 
32508 47442 43778 
9315 26710 13804 

49095 38868 46877 
40344 7396 9716 

5151 26370 44803 
23192 1772 30850 
6382 38266 802 

36014 13366 3070 
46984 3257 13746 
47060 752 49127 
30590 22171 31412 
31969 20022 30182 
49455 49583 25753 
7695 43918 8610 
8063 10819 15163 

32522 17949 33515 
15293 17 447 44445 
28714 1878 17961 
16379 25043 20987 
7340 25556 31391 

44727 46265 17559 
~8225 14111 5751 
19388 38635 48934 
2526' 34196 32220 
26tl3J 37258 2975C 
8:47 .CJ062 1047CI 

10257 4250C 25A58 
26530 46614 239ı3 
13926 47511 1589 

4125· 
3481 
3912 
1796 
2094 

36582 30600 21 1lıf''' 

35 Bin Liralık •"~ 
kaf at Kazananltı,ı 

Bu keşidenin (J5) hin li~fıe 
mükafatı bugün ~n son çe,1,.,1 

fU otuz beş numesra arıı 
taksim edilmiştir: ıv'' • 
3187 5 27868 36516 A6_ır, 
14574 20511 9R58 611' 

3~ 15337 l2421 19746 
~ ..ı.! 

6119 13089 37319 8Y"'ı 
25230 40518 22736 J>i~ 
35276 3369 40390 1~ 
12206 4356 322481 J 
39124 47559 2817 

7987 21427 13449 



SON POSTA 

1 VAPURLAR 1 
SEYRISEF AtN 

Merkeır acentaıu Galatada K3prilbatı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MllhUrdanadehaa 2. 2740 

darece aşağıda iımi yazılı 
kahve ocağı müzayede ile kira
lanacaktır. 

Teminat maktuan 1000 liradır. 
ihale 3-12-931 saat 16,30. 
Trabzon hatbna iıliyen YB-

purların kahve ocakları bir ıe-
1 ne be~ ay on sekiz ğnn müddetle. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Oldufuffiu aevıeylm mi 't 

ı Karadeniz postaaı 

1 Sadık Zade ~~~::i-·aa, ağrısına kar~ı en müessir devanen 
hangi ilaç oldu~u hakkında uzun tet-

~
lkat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
arar kıldım . 
ize temin ederim ki. nerem air1rsa 

..ağrısm. başka tedbire hacet kalma: 
tc:lan .. AS p 1 R f N •• o ağranın derhal 
-önüne geçer. . 
ieı ASPiRiN .. irl"~sizdeki ağrıla_rt da ay~• 
suretle şifayap edeceği muhakkaktır. 

.... ·--
~ Şehzadebaşı M 1 L I, E T Tiyatrosu ~-

l_B_u_a_k-,a-m.,I San 'atkar Naşit Bey Kumpa:1yas1 1 Bu al<Şclnt 1 
San'atkAr Fahri, Necati. Atıf Beyler v~ arkadaşları tarafından 

Arzuyu umumi 1930 senesi MENEMEN iSY ANI Arzuyu tİmu.ni 

U 
. ) ahut .. . 

zerme KUBLA y BEYİN ŞEHADETİ u .. ~erına 
dera olarak ( SOF' R KIZ ) kıılıka!rnlı voJ,il 3 perde 
Localar 150 kur:ı,tan itibar.:n • Ko hık v~ lıirİıicl SO 

hdnci :50 - Paradı 20 kuru11tur. 4 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR !\Aiti l\E.SER 

EVCAI TE.SKIN mm 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 
Her nevi kürkler rekabet kabul 

rtmez fiatlc sıılılır. Yeni mantolar, 
garnitürl~r ehven fiatle sipariş alı
nır, Tamırat ncuı ve temiz yapılır. 

Beyoğlu Pana iya çıkm:ıı No. 22 
lleyo1fh• Hacopıı!o pasaj No. 34 

• 

C UMA 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareket
le Zonguldak, Samsun ve 
Trah1.0n'a azimet ve avdet 
edecektir. 

SAKARYA 
15 T~;~~;:ani PAZAR 

günü akşamı J 7 de Sir· 
keci nhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize } ye azimet ve av~ 
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilA t için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

KALKOLE L D (J .(- '1 0 k B .E Y L E R E : -
TRİKALSIN ~1~~r~~a~i~~ KALKOLEOL 

8 inci icra memurluğundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz ve furuhtuna 

karar verilmiş olduğundan 200 adet 

ınuhtelif kitaplar 15-11 931 14 ten 

16 ya kadar BeyoA-lu Yeniçar,ıda 

19 No. lu ldtapçı diiklıinında utıla

catJ.ndan ilin olunur. . 

Muhteşen İnce Saz 
Pangaltı- VAT AN 

LOKANTA ve BiRAHANESiNDE 
Bu ak,aından itibaren her gecf' 

d 1 • 
icrayı ahenk e ece>ı:tır. • • _ 
Saı heyeti memleJ<etimı:un yegane 

san'atkarlarından: 

Kemani İhsan il Karıuni Aziz . 
Udi Hasan Flavutacr Onk 

Hanende Yahya ve Ağyazar 
Beyler. 
Fiyatlarımızda tebeddülat yoktur 

rııı--. ve gayet ehvendir 

Doium ve kadın hastahklara 

mütehassısı 

DOKTOR 
liüseyı·n Naşit 

li ' 
eaİ:talarını Türbe karşısuıda 
IQ 

1 HilAiiabmer binasındaki 
\layen h . d h .. ~ ı .. d e anesm e ergun ..,,,-... en ,. 

l'eı f sonra kabul etmekte::ıır. 
e on İst. 22622 

(Vitamin A. B. D. li Bahkyağı hülaaaaı) 
Her mevsimde ve her ya4ta mideyi yormadan 

RAŞİTİZM ve ZAAFİYETİ UMUMIYEDE -Ba ıl<yıığı yı·rine kullanılır. Kokuıuıdur· 

.. ·1932 
1 

T ayy~y,e YILBAŞI 
.PİYANGOSU 
Adet Lira 

1 ikramiye ı;öoo,ooo 
1 ,, 400,000 
1 

. " 200,000 
1 ·it 

150,000 
1 

" 
,100,000 

1 
" 

40,000 
1 ,, 30,000 
1 ,, 20,000 
1 " 

15,000 
100 Miikifat ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1.000 100,000 
100 " 

( 1,000 ) 100,000 
roo ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10.000) 50,000 
5 " ( 8,000 ~ 40,000 
6 " 

( 5,000 30,000 
15 " 

( 3,000 ) 45,000 

60 " 
( 2,000 ) 120,000 

200 " 
( 1,000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100 ) 500.000 

5,700 Adet 3,340,000L 

Sayfa 

·~ .. ,' HULU$• 

"7 

ELEKTRiK 
MAJAJ 
MAKiNAJI 

VUCUTLA~l 

NA 

•• 

lN 
._ 

• • • • • 

AE G-ru•K·ANONIM•CLaKT•IM•Ş9.U. 
6ALATA· &AHTIVAR-H•N. 

İST ANBUL BANKASI 
T !L • T • : 1 Q.11 
ıar..oı t~. -~ ---

1 

J 
·ı 
ı 
l 

Bilumum banka muamelltilo ittigal eder. Vad•Jlz tevdiata % 6 bir 
Hne vadellye 'o 9 ikl aone vadeliye aenevi % 12 fllı nrmektedlt. 

Mahmut af& Tarak ılar Abut Efendi ~knındadır. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

ALMAN 
istanbul'un en eski müea-;esatı sıhhiyesinden olan 

TAKSIM - Sıraselvilerde 100 numarada kain 

ALMAN HASTANESİ 
. Yeniden açılmış ve hasta kabulüna başlamıştır. 

POLiKLİNİK ıaalleri : Cuma ve Pazar günlerinden maada 2 - 3 
Tel: Beyoğlu 4950,4959 4 

·. °'. .•. . "• ~' • ~ ~I 

Lüks tuvalet sabunu 

Meccanen: 
alabilirsiniz. Her iki boş kutuya mukabil ( l Vim ve 1 Lftkı pa•e 
sabunu kutusu) bakkalınıı ıize 20 ikinci Tcşrine kadar a adet 

Lüks tuvalet aabunu verecektir. 

Depoziter acentaları: MACNAMARA ve Ş sı 
Memaliki Şarkiye Fransız Bankası binasında. 

8 inci icra Memurlutundan: Bir 

borçtan dolayı mahcuz ve furuhtuna 

karar verilmtf oldutundan 7 adet 

rakı fite.sı 15 adet tar•p tİ4eleri 54 
adet muhtelif ciıara kutulan 5 adet 

elektrik ampulleri 14-11-1931 .. at 

15 ten 17 ye kadar Beyotlu Tekke

de Şahkolu ıokak önünde utılaca

ğıoa ilin olnn ur. 

Kulak, Boğaz, Burun 
Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon : 2496 

NAKiL 
Galata'da Sigorta Hanındaki 

yazıhanemiz 12 T eşriniaanı fari
hindcn itibaren Galata'da Kii
rekçilerde Aheo ve Mllnih 
Hanmın· birinci katında 3 il& 6 
numaralı mahalle nakJedilmiştir. 

-- Yol ve Yapı Llmltel Şlrhtl 



Pazar Ola Hasan Beyin Oğlu 

HASAN ·BEYiN OGLU VE POSTA VAPURU 
- Çocuklara Mahsus Resimli Hikaye -

1: Hasan Beyin oğlu -Baba .. Haydi 
111a gidelim, vapurlara bakalım. 

J: Hasan Beyin oilu - Baba, haydi bana fU vapuru gezdir. ı 
tluan B. - Bizi oraya sokmazlar. 

10: Ahali - Huan Beyin otluna bık ... Vay kumaz 1 11: Ahali - itte ... Vapuru gezmit geliyor ..• Haydi 12: Huan Beyin oğlu - Vapara ılrclllllt 
uy... Vapuru ıörmek için neler yapıyor! Huaa Beyia o;tunu alklflıyahm. pldim itte... "Vinç" e de binelim, deveye ele 

-.apura da bindim. Kızma baba... S. tatil 
~~~~~~~~~~---=-~~~~~~~~~t•~pe~ae~bl~e~,..~·~m--=-yal~~~~~~~~~3 


