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Peri Masalı 
Gibi 

Hususi Listeler De Geldi 
Tac 

Dürrüşeh var H. ın 
Evlenme Tahtı 

Yapıldı 
Haydarabat nizamının büyük 

oğlu A:ıım Cah ile nişanlanan 
Dürrüşehvar Hanıma masallar
daki gibi günlerce devam ede
cek bir düğün yapılacağını lngi
liz gazeteleri ballandıra, ballan
dıra yazıyorlar. İki genç nişan
lının bu düğiinde üzerinde otu-

racaklan mOcevherli taht timdi· 
den ikmal edilmiştir. Resimde de 
göreceğiniz gibi bu tahtın etra
fını süsliyen ve örten perde, en 
kıymetli taşlarla bezenmiştir. Bu 
tahtın üzerindeki kıymetli taşların 
(300) bin adet olduğu kaydolu
nuyorr. 

Japonlar Mançuride 
Taarruza Geçtiler 

Londra, 18 ( A. A.) - Mukdenden bildirildiğine göre bu sabah 
fecirle beraber Japon Cenerali Hojon, un kuvveti, Çin Ceneralı Ma -
Çen - Çanın kuvvetlerine karşı taarruza geçmiştir. Nonni nehri 
üzerindeki bütün Japon kuvvetlerinin bu taarruza iştirak ettikleri 
söyleniyor. 

Taarruzdan evvel Ceneral Ma-Çen·Ç Japonlara karşı kısmt bazı 
taarruzlarda bulunmuş ve bir demiryolu köprüsünü tahrip etm~tir. 
Bu mıntakaya gönderilen Japon tayyarelerinin kar fırbnasmdan ge• 
ciktikleri söyleniyor. Japonların taarruzu, Çinlilerin aaker tahşit et
melerine mani olmak için yapılmaktadır. 

Tokyo, 18 - Japon kuvvetleri Tsitsikarı İfgal etmişlerdir. Bu 
mıntaka Rus nüfuz mıntakası addedilen kısmın çok berisindedir. 

Paris, 18 - Japon taarruzu haberi, Cemiyeti Akvam mahafilinin 
endişelerini arttırmıştır. 

[Taarruza takaddüm eden vadyet hakkındaki haberler Sinci aayfamızdadır~] 

Sinema 
Evlnme 

Aleminde Bir 
Ve Boşanma 

Constance Bennett, Glorya Svanso
n un Kocasile Evleniyor 

Nevyorktan yazılıyor: Glorya 
Svanson aleyhine açtığı talik 
davasını kazanan Marki dö Lafa
lezin Constance Bennett ile ev• 
lenmesi bir emrivakidir. Bu 
hususta birçok şayialar deveran 
ediyor, kat'i birıey bilinmiyordu. 

Fakat Conıtance Bennett M~ 
kinin kolunda olduğu halde per
fembe günü Loı Angelea eylen· 
hle dairesinden içeri girdiği ıa· 
nıan her şey anlaşılmışhr. 

Fakat hadiseden şüphelenen 
birçok gazeteci ve fotoğrafçılar 
daha evvel salonu doldurmuşlar
dı. Bu münasebetle, bir sinema 
~rtistinin, objektif önünde durmak 
ıstememesi ilk defa görüldü. 

Constance Bennett bu man:ıa· 
tayı görür görmez nişanlısı ile 
beraber hazırunu orada bıralfarak 
salondan c!ışan çıktı. 

Nişanlisı: 
- Sinir buhranı, dedi, az 

•onra geçer. 

Filvaki birkaç dakika geçti 
;e Cons~ance Bennett içeri girdi. 

akat bır elile yüzünil kapıyordu. 
~Yni vaziyette evlenme defterini 
ltnıaladı ve çıktı, gitti. Tek reı· 

Constace Bennett fiti geni nişanlısı 
minin alınmasına da müsaade 
etmedi. 

Evlenme merasiminin 22 ki· 
nunuevvelde icra edileceği haber 
verilmektedir. 

Hudut Harici 
---

Bir Fabrika Müdürü 
T ebit edildi 

Evvelki gün Ankaradan gelen 
bir emirle Kuzğuncuk Afyon F ab
rikası müdürü M. PollMişler derhal 
hudüt haricine çıkarılmıştır. 

ithalatın tahdidine ait kanunun 
bir neticesi olmak üzere dün de 
GUmrükte yeni muamele yapıl
mamışbr. Gümrüğe mallan gelip 
te çekemiyenler vaziyetin bugiin
den yanna tavazzuh etmesini iste
mektedirler. Esasen lstanbula ait 
ithalat listesi dün gelmiş oldu
ğundan tüccar, bu listeleri Rüsu
mat idaresinde muntazaman tet
kik ve vaziyetlerini tesbit etmekte· 
dirler. 

Bankalar Konişmento Vermiyor 
İstanbula transit olarak çıkarıl· 

ma~ üzere mal getirmiş olanlar 
komşınento almak için bankalara 
müracaat etmişlerse de bankalar 
konişmento vermemişlerdir. 

Fiatler yükseliyor 
Dün Japon emtiası-yüzde (18) 

kadar yükselmiştir. 
lthali tahdit veya menedilen 

diğer emtiaların da fiatleri bir 
miktar yükselmıştir. Maamafih 
listelerin tetkiki neticeıi fiatlerin 
yükselmesine lilzum kalmıyacağı 
kanaati hemen, hemen umumidir. 

HükOmet Ne Gibi Tedbirler 
Alacak? 

HilkOmetin ihtikira mani ol-

M. Veyi 

Eski Reji Müdürü Anka

radan Şehrimize Döndü 

Eski Tütlln Rejisinin Müdürü 
M. Veyi, yanında yine eski Reji
nin Hukuk Müşaviri (Metr Salem) 
olduğu halde şehrimize gelmiı 
ve Ankaraya gitmişti. Seyahatine 
hususi bir ehemmiyet verilen 
M. Veyi orada Baıvekil tarafın
dan kabul olunmuş, bir saatten 
faz.la görüşmüşttır. M. Veyl dün 
akşam iş bankası Umumi Müdürü 
Celil Beyin ıiyafetinde hazır bu .. 
lunduktan 10nra şehrimize ha
reket etmiş ve bu sabahki tren
le buraya gelmiftir. 

-------------··--·--"'"•-•• 1 il ---

Bugün 

Sayfa 
• • , •• f°'"'; . •• : ~ . . . '\ ••• 

e Yanlışlık B ld a 
ac at Etiler 

Dü11 Gümrüklt1rtl• intizama konan eşga paket ve dttnkl•rl 

mak için ne gibi tedbirler alacalı } Maamafih hnkumetin alacaği 
henüz belli değildir. tedbirlerin mahiyeti henüz belli 

Bu mesele hakkında üç ihtl- değildir. 
mal düşUnnlmektedlr. Tahdidin Faydaları ı 

1 - Stoklann tesbitile ibtfklr inkişaf eden veya inkifafa 
yapanların tecziyesi. mllaait olan eanayiciler ve ziraat• 

2 - Narh konmak. çiler tahditten fevkallde mem• 
3 - Milteakıp aylarda J&- nundurlar. Tahdit ile himaye 

zumlu maddelerin kifi derecede edilmemiı birçok sanayiciler hD· 
ithaline müsaade ederek ihtikirı kumete müracaat ederek kendi 
kaldırmak. ( Devamı 11 inci sayfada ) 

64 Fıçı 
Altın 

Geldi 
Amerikadan memleketimize 

gönderildiğini yazdığımız altın
lar dün trenle şehrimize getiril-
miştir. (64) fıçı içinde (383) çubuk 
halinde bulunan bu altınların 

kıymeti tamam (3,380,930) dolar
dır. Ziraat bankası tarafından 
mubayaa edilen bv kıymetli ma
den burada muayene olunacak 
ve Ankaraya gönderilecektir. 

inhisar, Tütün 
Alıyor! 

Fakat Kumpanyalardan 
Yüzde Kırk Noksanına 

lzmir, 19 (Hususi) - Tütün 
İnhisar idaresi Akhisar mıntaka-
smda mubayaaya başlamıştır. 

Aldığı tütünün kıymeti okkada 
(20-50) kuruş arasındadır. Fakat 
bu fiat, hususi kumpanyaların 
fiatinden yüzde kırk noksandır. 

Zürra hayrettedir. Tesellüm mu
amelesi haftaya baılıyacaktır. 

Yal 

- Ben lngiliz lirasının düştüğüne inanmıyorum. 
- Amma da yaptın ha 1 
- Evet. lngiliz liraıı düşseydi bir tane de benim cebime dUıercll. 
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ihtikar Mücadelesi j--------=---...------------
Nasıl Olmalı? CiNAYET ıBu Çocuk MES'UliYET 

Sanayi Erbabı 
Memnun Oldu 

Alınan iktuadi tedbirler mü- /(.imdir? 
n ascbetilc hükümet ihtikira 
karşı gelmeyi düşündüğünü 

b ild irdi. Biz de balkın ııörü!!

Şduimizdeki fa brik atörlerle diğer 
aanayl erbabı dün Milli Sannyi Bir• 
Jitfnde toplan mışlar, son alınaJI 
ilcbaadi tedbirler elra f ında görüt• 
mütlerdlr. N eticede s on kararları 

büyük bir memnuniyetle karşılaınıt• 
lar ve bu hususta Gazi Hz. lcril• 
diğer yükHık makamlara telgraflal' 
çekerek teş ekkürlerin i arzetmişlc rd·r· 

lerini oakledıyoru%: 

.ıU) in B. (Divanyolu firuuğa ıokalı 

$1) 
- Daha tahdit kararım ve 

tatbik şeklini iyice kavrıyamadım. 
Fakat piyasada iki gündenberi 
hissedilecek b ir tereffü görüyo
rum. Hiikümet ihtikarla da müca
dele için kararlar almışbr. Henüz 
bunu okumadım. Fakat bu ka
rarlar şiddetle: tatbik edilmelidir. 

• 
Şakir Bey Sultaahamamı b.nka Mbık 

ııs 

- Hükumetin tahdit karan 
gibi ihtikarla mücadele karan da 

çok isabetlidir. İhtikar yapmak 
isliyenlerin ben aklına Pfıyorum.. 
Hükumet memleketimiz içia lii
mmlu olan herşeyin ihtiyaç de
recesinde girmesine müsaade et
miş, •e bu suretle ris•at1erinin 
fevkinde ( bono ve kredi ) ile 
ite girişen saygısız tüccarlan 
melhuz İ%mihlilden kurtarnuşbr. 

• 
Hlkaet 8. (Şehnalal IC&rakel Mltak 2Jt 

- lık kanunlar, ilk kararlar 
tatbik edilirken böyle hafif bir 
ursmb olur. Fakat llOIU'a dant
Jur. thtikir bol rağbet karşısında 
yapılır. Esasen kazancımız bol 
aarfiyata müsait değildir. Aba 
olmayınca tüccarlarımız istedikleri 
kadar ihtikar yapsınlar. 

Ahmet Hamcli B. (Sıılta• Ah.-ıet Bur•• 
bakallyul 17) 

- Muvazene1i bir bütçe için 
bazı malların girmesi tahdit edil
di. Fakat dikkat etmeli büsbütün 
menedilmedi. Buna rağmen bir 
gün içinde bütün bakkaliye çe
titlerinde şuursuz bic yükselit 
hissedildi. Hergün (18) kuruşa 
aldığım torba kağıdını akşam 
(20) ye aldım. Hükfımet bu ihti
kAra mani olmak için acaba 
ne tedbir alacak. Zannımca bu 
pek zor ve çapraşık bir iş ola· 
cak. 

• 
Suat B. (Firuuğa 51) 

- Kim ne derse desin bugün 
piyasada muhakkak bir fırlayış 
ve yükseliş var. Temenni edelim 
ki bu muvakkat olsun. Eğer c!e
vam ederse memur ve işçi hesa
bına hayat pahalıtanac~k ve bu 
iki smıf buhrana düşecektir. 
Bu ihtikAra meydan verilme
melidir. Ben kendimi lkbsat 
Vekilinin yerine koyuyorum da bu 
mücadelenin nasıl yapılacağım 

bir türlü halledemiyonnn. 

Esrarlı 
BirMahiget 
Alıyor 

Ahırkapıda bir mabz~nde bo· 
ğulmuş olarak bulunan cesedin 
hüviyeti gibi katiller de henüz an
laşılmamıştır. Müddeiumumi mua
vini Salahattin Beyle polis müşte
reken tahkikat yapmaktadır. Fa· 
danın esrar perdesi kalkmak 
üzeredir. Müddeiumumilik canile
rin izi üzerinde yürümektedir.Son 
vaziyete göre maktulün hüviyeti· 
le beraber canilerin kim oldukla
n da birden meydana çıkacaktır. 
Cinayetin bir bqka yerde işle
nerek cesedin bmaya abldığı 
tahmin edilmektedir. 

Mubayaacılar 
Zahire Borsasında Vazi- 1 

yelleri Tetkik Ediliyor 
Ticaret borsasındaki mubaya

acılar şimdiye kadar istedikleri 
mat üzerinde tavassut muamelesi 
yapıyorlardı. 

Fakat mubayaacılann . her 
madde ile değil, k~ndi branşları 
dahilinde muayyen maddelerle 
meşgul olmalan için borsaya bir 
müracaat yapılmıştır. Borsa he
yeti bu müracaati ehemmiyetle 
nazarı dikkate alarak tetkik et
miştir. Ancak yaptığımız tahki· 
kata göre mubayaacıların her 
türlü emtia ile meşgul olmaJan 
lehindeki müta1ea kuvvetli görül
mektedir. 

Polise Bir Şikayet 
Tophanede oturan bakkal Ah

met Ef. komşusu amele Fettah 
ile karJsı Hikmet Hanımın ken
disini dövdiiklerini ve dükkanına 
taarruz ettiklerini iddia etmiştir. 
Hikmet Hanımla kocası tutul
muştur. 

Kaçaçtltk isnat Etmiş 
Galatada Arapyan hanında 

Kumusyoncu Ahmet Niyazi B. 
kendisine kaçakçılık isnat ettiği 
iddiasile eskiden yanında çalışan 
Mehmet Efendiyi yaka1atmıştır. 

Bir Eve Taarruz 
T opbanede Karabaş mahUe

sinde oturan Y airnp oğlu Rıza 

Ef. Cemal isminde bir adamın 

evine taarnn ederek kendisini 
dövdüğünü iddia t>tn:ist!r. Cemal 
aranmaktadır. 

, . 
1 
~ 
1 

1 

Bir Mü/ ettiş 
Tazminat 
Verecek 

Bundan birkaç aene enel 
Gümrük İdaresinde bir suistimal 
tahkikatına başlanmış, fakat ara-

j dan yıllar geçtiği halde bir netice 
~ ;:ıJınmamış, bunun üzerine mesele 
1 Maliye Müfettişlerine intikal etmişti. 

Bu haberi geçenlerde yazmış
bk. Öğrendiğimize göre Maliye 
Müfettişleri itlerini bitirmişler ve 
tahkikatı iki sene kadar süriin
cemede bırakan bir gümrlk 
müfettişinin mes'ul olmasa IU.. 
geldiği neticesine varmışlardır, 
şimdi hesap yapalmaktadır. Bu 
gecikmeden dolayı husule gelen 
~ararlar alakadar gümrü müfetti
§me ödettirHecektir. 

Neşrettiğimiz şu çocuk res
mini tabii anne veya babası ya
hut kendisi tanıyacaktır. Bu tak
dirde idarehanemize bu gazete 
ile müracaat edilirse iş Bankası
nm kumbara bedeli hediye olu
nacaktır. .. 

( 473 ~ NumaraJı nüshada çı
kan resm · l sahibi Sirkecide 43 

numarada Şermi n Hanım hediye
sini almıştır. 

Buğday Satışı 

iyi Gidiyor 
Ticaret borsasında buğday 

satışının son günlerde hararetli 
olduğunııu yazmıştık. 

Fialer dün de cinsine göre 
okkada (5- IO) para yülcsclmiştir, 
arpa vaziyetinde bir değişiklik 
yoktur. Dün tiftik üzerine mua
mele olmamış, fal< at buna muka
bil bir Amerikan ticarethanesi 
hesabına (1000) balya yapağı 
satılmıştır. 

Boı sa Komiseri Geld; 
Borsa Komiseri Adil Bey bu 

sabah Ankaradan şehrimize gel
miştir. Adil Be burada son 

ikhsadi tedbirlerin tatbikatı et
rafında meşgul olacak. birkaç 
gün sonra tekrar Ankaraya gi· 
dttektir. 

Mantarcılık 
Bir Kadın Ve Dört Erkek 

Yakayı Ele Verdi 

.Şerif, Ahmet, Mustafa Te 
Mehmet isminde dört arkadaşla 
Fatma isminde bir kadm hep 
birlikte mantarcılık yaparlarken 
polis tarafından yakalanmışlardır. 
Bunlar Mahmut paşada dolaşmakta 
olan Nurettin B. isminde müte
kait bir mt>muru aldatmışlar. 

Sultanahmede kadar götürmüfler 
ve orada iki liralık teneke bir 
saati (25) liraya satmak istemiş· 
lerdir. Fak at bu sırada ge1en 
polisler tarafından cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Himaye lstiyecekler 
Son zamanlarda memleketi· 

mizde korneş perdeleri imali ol
dukça artmıştır. Alakadarlar hü
kumete müracaat ederek artık 
korneş perdesi ithalinin lüzumu 
olmadığım ve dahildeki imalatın 
himayesi icap ettiğini bildirecek
lerdir. 

Arkada.şmın Gözünü Patlatmış 
Anıavutköyde oturan duvarcı 

Koçonun 10 yaşındaki oğlu Ha· 
ralambo oyun yüzünden arkadaşı 
Koçonun tqla gözünü patlatmıştır. 

M. Rivasm Yeni Vazifesi 
Muhtelit Mübadele bitaraf 

azasından M. Rivas Meksikaom 
Perü sefirliğine tayin edilmİftİr. 

Dahili Haberler 
Bart1da bitMHİ,, lat/en JÖl-

tliiı:cii sagı/amıuı bakınız 

Yunan Meclisinde 
Atinadan gelen haberlere g"rtı 

Yunan Başvekili M. Ven izclos nrcıh· 
miye iatikrar vermek ve kıyınt>tiııİ 
yükaeltmek için mühim tedbirler 111• 
maya kararlaştırmıştır. Bu münıı5e• 

betle Yanan meclisinin dağı lm at• 
ihtimalinden de babaedilmektedit• 
Muhaliflerin hükumete şiddetle hu· 
cum edecegi anlaşılıyor. 

Bulgar Başvel<ifi Geliyor 
Sofyadan alınan tız.berlere gör• 

8.lpr bqv~kili M. Muşanof Bulgar 
mecli&i bariciyeo: encümeninde Ankar• 
aeyabatl haklcınna izahat verntiştir· 

M. Muşanof kı'inunııevvelde memleke• 
tfmlze gele<'ek t ir. 

Berlin Sefiri Sehrimizde 
' binli olarak Ank nrada bu: unaO 

Berlin aefiri Kemal ett in Saıni Pa~ 
bu aabahki trt>nlt' şerinı izc ge l miştir• 
Buradan Berlin c vazifesi baş ın• 

srideuktir . 

Bursa da Bir Facia 
Dün Borsada bir facia olmufı 

tadrlerden lbrahlm Ef. bir taban c• 
al••t •e daktilo11u Sara Hanım• 
vermiıtlr. Sira H. tabanca ile oynar 
ken atef almış ve kurşun lbrahilll 
Efendinin lulbine aaplan:nıf. zavallı 
adam hemen ö1mü,tQr. Sara H. tev· 
kif edilmi,tir. 

Şark VilAyetterinde Teftişlsr 
Murif V~kileti umumi müf : ttir 

leri yakında fark vilayetlerine gide· 
re" amumi bir teftiş yapacaklardır. 

Bulgar Artistlerine Ziyafet 
Şehrimizde bulunan Bulgar ope• 

ret heyeti artistle rine d üo akşanı 

Oarüfbedayi tarafından bir çay :ıiya• 

feti werilmittir. 

Polise Hakaret Etmiş 
Mişon isminde birisi dün Ga

latada nokta memuru Polis Zeki 
Efendiyi tahkir ettiğinden yaka· 
lanuuştır. 

Maliye MUsteşan Ankarada 
Geçenlerde Avrupadan şehri

mize gelen Maliye Vekaleti 
Müsteşart Ali Rıza Bey dün 
Ankaraya gitmiştir. ... 

Kıbrısa Muhtariyet Verilecek Mıt 
Atinada çıkan (Patris) gaıe· 

tesi, Kıbrısa İngil tere tarafından 
mut.tariyel verilmesi ihtimallerini• 
kuneltendiğini yaT.maktadır. So• 
günlenle Atioadaki lngiliZ sefiri 
ile Yunan hari<'iye naa.-ı arasın~ 
sık s.k mülakat v temas!af 
wk• bulmakta olduğu da bil~ 
ritmektedir. 

l: Kar.ısı - lbsan Bey ••. Arhk be,ı 1 
doktora gidiyorum, şu romatizmamı 

tedavi ettireceğim. 

2: H asan B~y - Olmaz l:;ıt'iyyen 

olmaz. 

Kansı ·- Nedeıı olmazmış ? 

~ : Karısı - Soğuk larda, rütubetli 
havalarda snncıdan ölüyorum. Daha 
yağmur yağıııadan e\•vel roanatiımalı 
bacağımda sızı başlıyor. 

1 s 9 11 
4: Hasan Bey - yiya işte... c tiıt 

romatizman sayesinde bizim ev, F~it• 
hocanın rasathanesinden mükeınje ,,ı 1 

• Sen iyi ehirsn ha•alan nas1I ao • 
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Her gün 

Buhran Vergisi 
Ve 
ithalatın Tahdidi -

İnuiliz buhranı iki sebepten 
o • 

patlak verdi ve lngiliz lirasının 
düşmesine iki sebep amil oldu: 
Bütçe açığı ve tediye muvaze
nesinin bozukluğu. 

İngiliz Hükümeti bu iki sebebi 
izale ederek İngiliz lirasını düş .. 
mekten ve memleketi buhran• 
dan kurtarmak için iki tedbire 
tevessül etli: Maaşlarda yüzde 
on ile ( 50 ) arasında tasarruf, 
ithalata karşı gümrük maniaları 
ihdası. 

İngiltere Hükumetinin bulduğu 
bu ilaç, onun tarafından keşfedil· 
miş ve ilk defa orada tatbik 
edilmiş bir tedbir de değildi. On
dan evvel Almanya, Yugoslavya, 
Çekoslovakya, hatta İtalya da ayni 
tedbirlere müracaat etti. 

Bugün bizi de tehdit eden iki 
tehlike vardır: Bütçe açığı ve te
diye muvazenesinin bozukluğu. 

Hükumet (1931) senesi büt· 
çeaini (182) milyon lira üzerinden 
tesbit etti. ( 1932) bütçesini ya• 
parken bu rakamı dolduramıya
cağını gördü. Yarın mühim bir 
açık karşısında kalmaktansa, 
bugilnden tedbir alarak bütçede 
tevazünü temine karar verdi. 
Ve ilk tedbir olmak üzere, 
bUtün dünya milletlerinin 
tevessül ettiği tedbire müracaat 
etti. lktısadl vaziyeti koruma ka
rarnamesi, bu tedbirin bir ifade
sinden başka birşey değildir. 

Memleket meselesi mevzuubahs 
olduğu zaman, her vatandaşın 
vatani vazifesini ifa etmesi bir 
borçtur. Bir harp lialinde silah 
başma davet edilen vatandaşlar, 

bu defa iktısadi bir harp karşı
sında vazife başına davet ediliyor• 
lar demektir. Herkes sarfiyatın
dan veya kazancından bir kısmını 
vatanın iktısadt harbinde kulla
nılmak üzere memnuniyetle ter
kedecektir. 

İkinci tedbir, tediye muvaze
nesini temin için ithalatın tahdi .. 
didir. 

Türkiye daha ziyade ithalatçı 
bir memlekettir. Her sena harice 
verdiği para, ihracat maddeleri 
sayesinde memlekete soktuğu 
paradan fazladır. Bu fazlalık mü
temadiyen tediye muvazenemizi 
aleyhimize çevirmektedir .Bir taraf· 
ta muhtelif devletlerle aktetti
ğimiz ticaret mukaveleleri de bu 
vaziyeti gllnden güne vahimleştir· 
mektedir. Bu muahedelerden daha 
ziyade ecnebi devletler istifade 
etmiş ve tediye muvazenemiz 
günden ıllne sarsılmı~t!r. İ~lısa
diyatımızı kurtarmak ıçm bır an 
evvel bu gayritabii halin önüne 
geçmek, tediye muva~enemizi 
temin etmek lbımdı. ithalatın 
tahdidi fikri de bu ihtiyaçtan 
doğmuştur. 

Bu iki kararın da bazı gayri
tabii neticeler doğurması ihti
malden uzak değildir. M~a~la~ın 
kesilmesi, vatandaşların ıstıh1ak 
kabiliyetini azaltacak, memlekette 
iktısadi hayatm azalmasına sebep 
olacaktır. İthalatın tahdidi, bazı 
yerli malların fiatlerini yükselte-
cek, hariçle iş yapan ticaret mü· 
esseselerini zarara sokacaktır. 

Fakat bu ve bunlara benzer 
mahzur!~ evvelden görünerek 
alınacak tedbirlerle, bu sarsıntının 
mümkün olduğu kadar önüne 
geçmek mümkündür ve ümit 
ederiz ki, hükumet bu tedbirleri 
de şimdiden almıya teşebbüa 
edecektir. 

SON POSTA 

( Son Postanın Resimli Makalesi '#-- Düşmanı Fetih Yolu)#. 

1 - İnsan düşmansız olamaz. 
Ruban, fikren, hissen sizi beğenmi-: 

yenler s!ze düşman olabilirler. Sid 
kıekananfor, m uvaffakıyctinizin önü• 
ne geçmek isterler. 

2 - Düşmana düşmanca muka• 
bele etmek, parlamıya müstait iki 
maddeyi biribirine çarpmak demektir. 
Bu takdirde, ruhların tesadümünden 
mütevellit alev arasında ikiniz 
birden yanabi!irsiniz. 

3 - Onun bütün kiodarane hare

ketlerine hakim bir soğuk kanlılıkla 

mukabele ederseniz, onu daha kolay 

mağlup edebilirsiniz. 

TELGRAF HABERLERİ 
• 

Mec isin Cumartesi lçtimaında Başveki 
Mühim Bir Nutuk Söyliyecek 

Halk Fırkası 

BiR FACiA 
Bir Aile 
Efradı 
Biribirine Girdi 

lzmir, 19 (Hususi) - Ödemişin 
Çaylı köyünde feci bir cinayet 
olmuştur. Hadise bir aile kavga-
~ın~an ?o~_m1uştur. Ömer ağa 
ısnıındekı koy ünün karısı Naime 
hanım karde) Osman tarafından 
tabanca ile yaralanmış, Ömer 
ağa da kayınbira<lerini vurmuştur. 
Mecruh sağdır. Bunun üzerine 
hadiseye Naime hanımın hemşi
resi Hanife hanımla oğlu Hüseyin 
de karışmışlar, bu sırada Hüseyin, 
Osman tarafından tabanca ile 
~urulmuştur. 

S. Şükrü Bey 
Amerikadan gelen haberlere 

göre elyevm orada bulunan sabık 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey Amerika Cümhur Reisi M. 
Hoover tarafından kabul edilmiş, 
ayrıca nazırlardan bir kısmile de 
görüşmüştür. Şükrü Bey şimdi 
Şikago şehrinde malt ve ikbsadt 
müesseselerle temas etmektedir. 

r 

Grupu Bu Sabah İçtima Etti 
Vekili söz alarak ileri sürUlen mlitalealara cevap 
verdi. Neticede hükümetin kararları tasvip olun
makla beraber tatbikatta fazla dikkat ve itina 
gösterilmesi temenni olundu. 

Haber aldığımıza göre, Fırkadakl müzakereler 
Meclisin cumartesi içtimaında tekrar edilecek ve 
bu münasbetle Başvekil İsmet P§. mühim bir 
nutuk söyliyerek vaziyet hakkında uzun izahat 
verecektir. 

---,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İthalat 
Yalnız Altı Güm
rükten Yapılacak 

Ankara, 19 (Hususi) - ltha
lAtın tahdidi listesi mucibince 
memlekete ithaline müsaade olu
nan eşya yalnız altı gümrükten 
girebilecektir. Bunlar İstanbul, 
lzmir, Mersin, Samsun, Trabzon 
ve Kars gümrükleridir. 

İthalata müsaade olunan mal· 
lar gümrüklere geldikten sonra 
bir hafta içinde çıkarılmazsa 0 
malın sahibi sıra hakkını kay
bedecektir. -----

Rus Zabitleri 
Çin Ordusunda Vazife 
Aldıkları Bildiriliyor 
Tokio, 19 (A.A) - Buraya 

gelen haberlere göre dUn vu
kubulan Çin-Japon harbinde her 
iki taraftan da ağır zayiat ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan beş Rus Sov-
yet zabitinin (Hoy-Lung-Kiyan) 
ordusunun erkinı harbiyesine 
raptedilmiş olduklara haber alın· 
maktadır. · 

• 

iNGil TEREDE 
• 

lthaliit 
Tahdit 
Edildi 

Londra, 19 ( A. A.) - Avam 
Kamarası, mutattan fazla ithalat 
hakkındaki tedbirleri muhtevi 
kanun projesini münakaşa ederek 
bu akşamki ikinci kıraatinde 
kabul eyliyecektir. 

lzmirde ithalat 
İzmir, 19 (Hususi) - Bu ayın 

birinci gününden onuncu günü 
akşamına kadar bura gümrüğün
den ithal olunan ecnebi eşyasının 
kıymeti ( 385) bin lira olduğu 
anlaşılmışbr. 

Hakimler Arasında 
Ankara 19 (Hususi) - Adliye 

Vekaletindeki intihap encümeni 
dün akşam vazifesini bitirdi ve 
(500) kifilik yeni bir tayin ve 
tııhvil listesi vücude getirilerek 
Ali tasdika arzedildi. Liste tas-
dikten çikdıktan sonra resmi ga· 
zetede ilan edilecektir. 

İSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
İthalatın tahdidi Uzerine bu ay ve gelecek 

ay getirilebilecek mallar!n bir listesi neşredidi. 
Bu listede tesadüf ettiğimiz bazı rakamları 

Teşrlnlunlde J{bunu-
evvelde 

aşağıya naklediyoruz : 

,, 
At (ldiş cinsi) 1 tan• 

(At (dört yaşından yukarı) O " 
Ddeve O " 
Koç, koyun O ,, 
Kuzu O ,, 
Kanarya, papağ'an O ,, 
Tühülenmiş vey.-.. kurutu1muf etler O ,, 
Sığır dili O ,, 

~ Tereyağı 49 kilo 

O Lane 

3 " 
3 " 
1 " 
1 " 
2 ,, 
3 kilo 

4 " 
55 kiJo 

iç kuyruk yağı 
Saat, dikit vs yazı makineai 
Çit, pifmiı yumurta 
Siyah havyar 
Her cinı mum 
Balmumundan veya madenden ma· 

2 " 
2 tane 

o " 
1 kilo 

o " 

o " 
2tane 

10 kilo 

2 " 

mul çiçek, meyva taklitl~ri hey~el 2 2 
Keçi, kuzu derilerinden ayakkabı O 1 çift 
Süslü kadın kundurası 2 4 

" Deri elbiıe 2 tane 2 tane 
Elbise {erke~ n çocuk) 8 kat 9 kat 
~~m~i O 1 
Gümüf kabzalı baston 1 O 

Bu rakamları biz sıralamadık. Listeden 
aynen aldık. 

• 
iSTER iNAN, iSTER INANMAJ 

Sayfa 3 .. 

Sözün Kısası 

ithalat 
f , Jf ad delerinin 

Tahdidi _j 
ithalat listesin' okudunuı. mu? 

Ben, her sat1r1 merakla ve eğlen
celi, şen bir hikAye gibi1 işbu 

{;seri hatmettim. Hemen itiraf 
edeyim ki, mUtaleamf bitirdiktea 
sonra da bazı meraklarım zeıil 

olmadı. MeselA, birinci kanuıa ayı 
içinde memleketimiıa ancak bir 
tek at ( o da idiş cinsindeb } . 
birkoç veya koyun ( nasıJ arzu 
buyrulursa ) bir kuzu iki tanf: 
kanarya, papağaı;. ( tercihte seı·
bestsiniz ) , ikj tane. çiy \'CYi;;. 

pişmiş, yumurto. ( hekim hangisi11i 
münasip görürstı< ) , bir çift a}'ak
kabı ( yaza da. yeter, kışa da ) , 
bir baston ( gümnş kabzeli oldu· 
ğu da aynca İşaret ediliyor. ) iki 
kilo şemsiye girebilecek. 

Acaba Türkiyede mevcut bü
tün atlar, koçlar, koyunlar kuzu
lar, kanaryalar, papağanlar, çiy 
ve pişmiş yumurtalar, ayakkabılar, 
bastonlar, okkalık şemsiyeler sa• 
yıldı da, ancak birer ikiıer tane 
eksik geldiği için mi dışardaıı 
ithaline mUsaade ediliyor ? Bu 
hesapça, listeyi tertip edenler, 
benim mutfağımda ve tel dola
bımda kaç yumurta olduğunu 
bile gayet iyi biliyorlar demektir. 

T ehrik ederim, çilnki ben bile 
bunun farkında değilim. 

Yoksa bu ithalat maddeleri, 
birer veya ikişer, mostralık 
olarak mı içeriye girecekler? Zan• 
netmem. Çünki buna bile kifi 
değildir. Olabilir ki, listeyi tertip 
edenler, on dört milyoluk Türk 
halkını yekvücut, bir tek insan 
addediyorlar: O takdirde hepi
mize bir çift ayakkabı, iki piş
miş yumurta, bir gllmUş kabzeli 
baston kafidir. 

Eğer dahilde mevcut koyun· 
larımız, yumurtalarımız, papa· 
ğanlarımız ve idiş nev'inden atla
rımız bize kafi ise dışardan iki 
pişmiş yumurta bile ithaline mü
saade olunmamalıydı. Toptan ya
sak eder, çıkardık. 

Fakat, durun bakalım. Belld 
de bütün bu tektnk ithalat mad· 

deleri üzerine bir piyango tertip 
edilecek ve herkesin taliine ne 

düşerse o verilecek. Mümkündür. 
Eğer böyle ise, lütfen, bendenize 

de "ithalat piyangosu., biletlerin
den bir tane aymverinizl 

Şüpheli Ölüm 
Bazı Doktorlar Adliyede 

lstiçvap Ediliyor 

Beyoğlunda Kabristan ıoka
ğında oturan mobilyacı İbrahim 
Beyin refikası geçenlerde hAmilt
kalmış, çocuğu alınırken ölmüştü. 
O zaman da yazmıştık ki lstav
raki Efendi isminde bir dok~ 
tor bu hadise münasebesile 
Adliyede istiçvap edilmiş ve 
Madamin da cesedi mezardan 
çıkarılarak Morgta tetkik olun· 
muştu. İstavraki Ef. dün yeniden 
istiçvap olunmuş ve Madamı ken· 
disinden evvel muayene eden 
Orhan Tasin B. de dün Müddei· 
umuınilikte dinlenilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Mada· 
mı ozaman Fresko, Behar, Kılıç
yan ismindeki doktorlar da mua
yene ettiği için bunlar da Adli
yeye çağınlacaklardır. Meselenin 
tahkikine ehemmiyet verilmek .. 
tedir 
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Kulağımıza Ç ,' r1anlar 

• 
iştahın 
Var mı? 

KadıklSy vapurunda lculağ'tmı
za çalandı: 

Yemeklerden, midenin baıım 
kabiliyetinden, iştahtan, buhran· 
elan, sardalyaların ithali mesele· 
ıinden, JUndan bundan bahse· 
diyorlardı. 

Biri ate kine sordu: 
- iştahın var mı birader? 
Ôteki şu cevabı verdi: 
- Dehıetli iıtahım var. Ka· 

ı:ancımdan fazla yiyorum! 

Kolayı Varmı~··· 
Şişli aalonlarmdan birinde lt

halAbn tahdidinden bahsediliyor
du. Hanımlardan biri yana yakıla 
dedi ki: 

- Felaket... Sinema filimleri
nin de ithali t ahdit ediliyormuı. 

Artık bol bol yeni filmler seyre
demiyeceğiz. 

Kocası zen in olan bir kadın, 
omuzlannı silkti: 

- Benim umurumda mı? dedi. 

- Neden? Sinemnyı ıevmez 
misiniz? 

- Bilakis... Çok severim ... 
Fakat dünya yfizünde sinema 
kıtlığı yok ya... Beyoğlunda ol
mana, gider, Pariste, Lon<kada 
film ıeyrederim. 

Pek Yanhş Değil 

Arkadaşlardan biri gülerek 
dedi ki: 

- Asıl ithali yasak edilecek 
mah unutmutlar 1 

- Nedir o? 
- Avrupadan Ttırkiyenin bü-

Jlk tebirlerine girerek paramızı 
~eken bir mal var ki onu hadut
lanımzdan içeriye kat'iyen sok
mamalıyız. 

- Canım, anladık, nedir o? 
- Ne olacak ecnebi fabi-

teleri. 

Yine. lthalAtm Tahdidi 
Bir mecliste, zayıflamak ça

relerinden bahsediliyordu. 
Aramızda şişman bir adam 

da vardi. Ona bir afirll çareler 
tavsiye edildi. 

Kimi: 
- Jimnastik yap, dedi. 
Kimi: 
- Selim Sırrı Beyin kıı:larma 

mtlracaat et, tavsiyesinde bulun
du. 

KimJ: 
- Çok ytırtı, dedi. 
Bir taneıi de şunu 

etti: 
tavsiye 

- Az.izim, hllklimet gibi yap. 
Şişman sordu: 
- Yani? 
- Yani midene itbaltia tah

a et. 

• 
MEMLEKET HABERLERJ- Söz Aramızda 

----~.---------------.------------------------.. Sardalga 

1 • • 1 • M b' 'Kutusuna Dair z m 1r1 n ş ç 1 e usu Kalabalık okadar fada iri, klio 
çök, daracık; bir odacıktan farkı 

Meb'us Sadettin Bey Kendi imalatha
nesinde Bir Amele Gibi Çalışıyor 

f zmir, (Huıusl) - lsmirin ifçi Yeki1etince takdirname ile taltif 
meb'uıu Sadettin Bey Gazi bulva- l edilmiştir. 
randa büyüle bir imalathane yap- EmlAk Bankasında 
tardı. Bu imalathanede birçok Ankara, 18 (Hususi) _ Em-
Türk işçisi ç·alıştmlmaktadır. t r IAk Bankası dare Meclisi azasm-

Sadeltin Bey yaı tatili mftd· dan Fuat B. Müfettişi Umumiliğe 
detince ima lAthanesindc bir amele tayin edilmiştir. 
gibi çalışmış, demir lşlerile Gönen Sinemasmm Kusurları 
uğra~m1şbr. Mcb 'u~luk, Sadettin 
Beyi tatil esnasında işinin başın- 4 

dan uzaklaşhramaımştır. 

Bu imal "thanede g ünde 10, 
senede 3500 pulluk yapılmakta· 
dır. Eğer işler miisait gider, 
pulluk ibtiy cı farla olursa ima
la hanenin senede (10000) pulluk 
yapacağı temi ı edilmektedir. 

Hükumet pul uk yapan demir 
imnl th nelerıne bu sen ( 10000) 
lira prim ver eyi kabul etmiştir:. 

Bu primlerin ne zaman \ erileceği 

h en· z belli clcğild·r. 

Adnan 

Bir Vali Takdir Edildi 
Denizli, ( Hususi ) Vali Halit 

Berberler 
Şikayete 
Başladılar 

Berberler, son gtlıllerde cemi· 
yetlerinin idare heyetinden yine 
şikayete başlamışlardır. Bu yeni 
şikayetlerin sebebi fQdur: 

Belediyenin emri üzerine bil
tün berberler birer tarife tesbit 
etmişler ve belediyeye tasdik ·et
tirmitlerdi. Fakat her berber iste
diği şekilde fiyat tcsbit etmiştir. 
Mesela bir cadde üzerinde iki 
berberin tarifesi birbirine uyma
maktadır. Berberler bu vaziyetten 
hoşnutsuzluk göstermekte ve ta• 
Tifelerin cemiyet tarafından lesbiti 
lazım geldiğini ileri allrmektedir
ler. Sonra ıikiyetlerden diier 
biri de şudur: 

Bütün berberler haziranın ibti-
dasmda eski harflerle diplomalannı 
cemiyete götürerek teslim etmit· 
ler ve \·erilecek yeni diploma 
için bir iira vermişlerdir. Aradan 
alta ay geçtiği halde yeni aiplo
matar henüz verilmemiştir. 

Haber a.ldığmu.ı:a g&e ekseri 
berberler hafta tatilinin bir an 

1 

cvv.cl halledilmesi için yine harekete 
geçmişleroir. Yakında yine umu
ml bir içtima yapılması 'Te cemi• 
yetin ıimdiki heyeti idaresinin 
istifaya davet edilmesi muhte-
meldir. 

Sadettin Be.11i11 lzmirdttkl 
pulluk fabrikası 

bey, maarifin inkişafı yolunda 
sarfettiği mesaiden dolayı maarif 

Şehrimizde bir sinema yapıl
dığını ve işlemiye başladığım 
bildirmiştim. (Yıldız) ismini taşı· 
yan ve burada ilk defa açılan 
sinemaya gittim ve aşağıdalri 
noksanları buldum: 

1 - Sinemada sigara içenler 
pek fazladır. Buna rağmen 
binanın hava alacak mahalli 
yoktur. 

2 - Motör gürültüsü seyirci-
leri iz'aç edecek şekilde fazladır. 

3 - Sinema dahilinde yangın 
itfası için hiçbir tertibat yoktur. 

4 - Yangının vukuunda hal
km kolayca dışar• çıkmasma 
elveritli büyük bir kapısı yokbır. 

A. Cevdet 

Garsonluk IYunanistanın 
Tütün 

Bu Meslek Gün Geçtikçe 17 • f • 
Rağbet Cörüyor v azıge l 

Memleketimizde :garsonluk gün 
g~çtikçe rağbet kazanmaktadır. 
Şehri.mizde bugün ( 3000 ) kadar 
garson vardır. Bunlardan Garson
lar cemiyetine kayıtlı olaR ancak 
beş yliz kadurdır. 

TUtün, ihracat maddelerimiz
den en mühimini teşkil etmekte-
dir, Yunanistanm da başlıca ihraç 
maddesi olan tntün hakkında 
orada ittihaz edilen himaye ted
birlerini yazıyoruz : 

Y unanistanda, tütün mahsu
lUniin aatııım temin etmek için 
alınan tedbirler iyi neticeler ver
miye başlamıştır. Yunan hUkiı-
meti 19'29 ve 1930 senelerine ait 
bozuk tüşünleri sabn alımf ve 
imha etmiftir. Merkezi ve Garbi 
Makedonyada imha edilen tiltüa 
miktarı 1,076.343 okkadır. Şarki 
Makedonyada ve Trakyada ise 
2.072,692 okka tütün imha edil
miştir. Ayrıca Yunanistanda eylül 
ve teşrinievvel aylarında 300,000 
o'l&a tütüa aablmıştır. Lehistan 
tiltün rejisi de Selinikte bir tica
rethane ile ( 280,000 ) okka tütün 
satın almak için bir mukavele 
akdetmiştir. Amerikan Tabako 
Şirket! de 1931 senesi mahau-
~den 175,000 okka tütün satın 
ahmşbr. 

iki Kisi Yaralandı 
Şehreminininde otwan &abıkah 

çoban Salih sarho,Iukla Ahmet 
Eşref ve şoför lsmaili tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

olmıyan her iki taraftan da cam· 
ları kapalı tramvayın içinde ha· 
vanan müvellidülhumu~a•nm bitti
ğine tllphe yok. Ba urdalya 
kutusu içinde yauyana, arkaar
kaya göğüagöğüae istit edilmlf 
insanl•rın gidecekleri yere bayıl
madan. boğulmadan irişe bilme
lerini mucize nev'inden bir vak'a 
olarak kabul etmek lizamdır. 

Aman yarabbi ne mütdblf 
hü<·um... Tramvay her tefakkuf 
mahallinde durdukça, inecekleri 
beklemeden, vatmanın "'dolmq
tur doludur,, aöztine kulak a .. 
mıya b ile lüzum görmeden bir 
sürü kala balık tramvayın arkasına, 
önüne asılara ... ite itile .. , bağrışa, 
haykmşa içeri dol yM. Sustur
mak... durdurmak ne mümkün. 
Bir tarafta ayağm basılan biJ. 
bamm .gavgaya ba lıyor ... öt. 
tarafta gülüşmeler... Kabkahalarf 
Bahri Muhıt i Kebir dalgasını an• 
dıran biletçi efendi ağa sola çar 
pa çarpa dolaşıyor. insanda sab· 
Tm ne derece kökleştiğini hisset· 
mek, an lamak için tramvayı 
binmek klfidir. 

Kalabal ık arasından başımı 
kaldırdığım zaman -gözüme Tram• 
•ay Şirketinin bir talimatnameat 
ilişti: 

Oturacak yer 
Vagon 'içinde ayakta 
duracak yer 
Vagon dıtında ayakta 
duracak yer 

Yekün 
Rakamları cemettikten 

etrafa göz gezdirdim : 
Oturanlar tamam 
Vagon içinde ayakta 
duranlar. 
Vagon dışında ayakta 
duranlar. 

Yekun 

18 

3 

1 

28 
tonr• 

18 

22 

1~ 

55 
Bu hesaba nazaran tramvayd• 

tam "27" tane fazla inaan vardı. 
Bu hal karşısında Tramvay Şirke
tinin yapma11 IAzım,ıelen Hd 
ıey vardır: 

1 - Tramvaya fazla balkıll 
bUcumunu menedecek zorba bi
let memurları koymak, 

2 - Tramvay Şirketini ırl
lünç mevkie sokan bu kabil le.
baları tramvaydan kaldırmak. 

Bence ikinci ıekli tatbik et"' 
mek daha doiru olsa ,aerektirl 

Meli/Ja .Avni 

Çocuk Katili 
İzmirde Bir Baba On 
Seneye Mahkum Oldu 

İzmir, (Hususi) - Geçenterdt 
bu civarda Çiğlide bir bidil' 

Kaçakçılık 
Meyhan~ Cinayeti 

Bir Yunan Balıkçı Kayığı 
Yakalandı Katil Nazıninin Muhake-

Öğrendiğimize göre, garson\ar 
arnsmda yülrnek ta'hsil görmüş 
olanlarm miktara epey fazladır. 
Bunlar bilhassa BeyoğJunuo yük
sek otd ve gazinolarmda çalış
maktadırlar. 

Miras Yüzünden 
olmuş, Mehmet Efendi ismio; 
ihtiyar bir baba yedi yaşınd Is 
oğlu Muhiddini öldürmüştü. Ç':t 
asabi bir adam olan Meb':ıc

Bir Kardeş Katili Hapse Efendi, çocuğunun kol ye •Y 

lım·r, (Huıusi)- Kuşadası j l,. 

.Sisam acla~ı arasmdaki boğa 
Pan&İ,Ya ~iftliği mevkiiode, ka 
Alarımızda balık avlıyan bir Yu
nan b.dı~çı kayığı yakalaı mışttr. 

Kayık r,1anit>1 cilu Yani is
minde birine aittir. içinde on üç 
tayfa bulunmaktadır. (37) No. lı 
muhafaza motörl tarafından ya
kalanarnk KQfndauna getin1miş
tif'. Orada muhakeme edilecek-
lercr Aılnan 

mesi Dün Bitirildi 
Geçenlerde Galatada Yorgi

nin meyhanesinde Ahmet, Mclı
met ve Nazmi isminde 1lç kişi 
arasında kavga çıkmış, neticede 
Nazmi austah ~akı ile Mthmetlc 
Ahmedi yaralamış ve Yorgiyi de 
öldürmüştn. 

Bu hadisenin muhakemesine 
ağır cezada don de devam edil
miş ve bitirilmiştir. Karar gel.
cek ayın 16 ımda okunacaktır. 

Sabıkah Mustafa Yakalandı 
Uzun zamandanberi zabıtaca 

aranmakla olan sabıkalı İzmirli 
Mustafa evvelsi akşam Nipnta
ş nda bir evi soyarken yakalan
mıştır. 

BaJurköyde Maç 
Bakırköyünde ilk Sahasındaki 

Oyunlar 
( 20 ) Teşrinisani Cuma aaat 

(13) te ikinci kOmele? 
( 20 ) Teşrinisani Cuma aaat 

(15) te birinci kümeler 
Hakem Mösyö Gavaladıra 

Mahkum Oldu larını bağlamış, tabancasrnı ' 
_ cuğun beynine dayayarak • 

Çatalcada İbrahim Ağa ismin- etmişti. Herkes bu babaDlll oid~ 
ele bir zat geçen1erde vefat etmİf, runda bir bozukluk ---
il<i çocuğuna bir haylı miras bı- kanaatinde idi. Fakat a;n: cyCd 
raknııştır. Fa1ıat Aslan ve f.tref mahkemesi babanm, ba Clll~ 
ismhdeki Lu iki kardeı, babala- yaparken akh yerinde •!1.i,ktd' 
ımdan kalan mira~ın lakıimi me- teıbit Ye (lO) seneye 
selesinde kavgaya batlaınıfl•r , , etmiytir. -ı::: 
neticede A'lnn, trendi üıerine dün Ağ11' Ccuda bit- "9"""' 
sopa ile yütiiteb kardı-şi Etren ve f.ardcı ka61i Aslan ( 1) .,p 
tabanca ile oldürmütlar. haps• ' ( zooo; lir• da ı-t:I' 

Bu kanlı faciaaıa mllbakemeaıi aalakt. ol•uıhr 



Haftada Bir Defa 
Muailim Sayfası H~r Hafta 

Perşembe Gi\nleri 
Neşredilir. 

• 
MUALLiM 

SAYFASI 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanlara - Bly\lk ter
biyecilerin hayata - T6rklyede reni 
nazariyelerin tatbikata - MualllmLerla 
dertleri· Yenl t~rübeler veaaf re. 

MOT.>ERN BiR MEKTEP DAHA J Terbiyecileri 
Tanıyalım 

l Müşahede Ve Tecrübe 

Fenelon 
Örnekleri 

Geçen tedris senesı zarfında nazarı dikkati celbedecek kadar 
muvaffakiyet gösteren fstanbul ilk mekteplerinden biri, :1Jeyazıttaki 
Beşinci ilk mekteptir. Bu mektep de bu sene, yine ilk tedrisat 
müfettiıleri kongresinin kararına tevfikan, bir dereceye kadar orta 
bir mektep haline konmuştur. 

Beşinci ilk mektebin, toplu tedrisat itibarile, tedrisabnı muntaza-
man murakabe etmek ve tahakkuk ettirilen muvaffakiyet veya ademi 
muvaffakiyet hallerini günü gününe tesbit ederek, muvaffakiyetsizlik 
halinde tedbirler almak üzere, Beyazıt mıntakası ilk tedrisat müfettişi 
Mansur Bey memur edilmittir. Bu mektebin de bir fotoğrafını 

On yedinci as
rın pedagokları 
arasmda kendine 
mahsus bir mev· 

! ki sahibi olan 
1 

Fenelon'dur (1651-
1715). 

F enelon asil ~ 
bir ailedendir. " · ~1 

Rahipliği ihtiyar 
etmiştir. 

Pek genç yaşında, Katolikliğe 

dönen genç Protestan kızlarına 
mahsus müesseseye müdür tayin 

edilmiş, kadın ruhuna ve duygu
suna bulfıl etmeyi o sayede öğ-

Ukmektepierde Fizik ve Kim· 
ya aletlerini tedarik etmek çok 

güç olduğundan, gerek hayat 
bilgisinde, gerekse tabiat tetkiki 

derslerinde yapılacak bazı milıa· 
hede ve tecrübelerin, muallimle-
rin yapabileceği ve hatta elişi 

derslerinde çocuklara yaptırabi

leceği gayet basit aletlerle yapıl· 
ması hakkında bazı örnekler 
vermeği faydalı bulduk. BugUn 
üzümle yapılabilecek bir tecrübe· 
den bahsedeceğiz. 

Tahammür tecrübesi: 

Ağzı genişçe bir şişenin içi· 
ne, iyice eyilmiş bir iki salkım 

üzüm konur. Ortası delinmiş bir 
mantarla şişenin ağzı sıkıca ka· 
pamr. Bu delikten içeriye kai
müzzaviye şeklinde bir cam boru 

geçirilir. ( Resme bakmız. ) Bu 
borunun ucuna çubuk şeklinde 

• 

1 

diğer bir cam boru batlamp et
rafı hamurla kapanır ki berudaa 

geçecek gaz dııarıya kaçmaım. 
Bu borunun ucu, cam bir kise
nin içine kobur. Üzerine bir ta
rafı kapalı bir cam tllp geçirilir. 
Kasenin içinde su vardır. 

iki üç gün içinde fişe içlndeld 
Uzüm tahammür etmeğe bqlıya
cağından, tahammftrden. bisıl 
olan gaz, suyun içinden geçerek 
tlipün dibinde toplanır. Bu gu 
( Hamızıkarbon) dur; çOnkn tO
pU kaldırıp ta içine yanmıt bir 
kibrit uzabrsak, kibritin alevl 
derhal söner. 

sayfalanmıza naklediyoruz. 

Hayat Bilgisi !Bir 
Toplu Tedrisatta Hayat jRiyazi 
Bilgisinin Manası Nedir? ıılf esele 

renmiştir. Dük \'e Düşes de 

Bcanvillersio sekiz kızma müreb

bilik ederken, pedagoji muharrir

liğine hazırlanmıştır. Hatta kız· 
larıo terbiyesine dair olan meş

hur kitabını, Düklln ve Düşesin 

talebile yazmıştır. On dördüncü Lu

inin torunu duc de Bourgogue gibi 
gayet yaramaz bir çocuğu, mükem 
mel bir adam olarak yetiştirmiştir. 

izcilik 
F enelon, bu Kıralzade tale

besine mahsus olmak üzere 

(Masallar mecmuası), (Hikayeler), 

(Ölülerin muhavereleri) ve (Tele

mak ) mı yazıpışbr; bu son eser 
pek töhret almış ve birçok lisan· 
lara tercüme olunmuştur. Hatta 
Abdülazizin vezirlerinden Yusuf 
Kamil Paşa, ( Telem ak ) ı Türk
çeye tercüme etmiştir. ( Telem ak 

tercümesi), bir zamanlar Tilrkçe 

tedrisinde klasik bir kitap olarak 

kullamhrdı.(T elemak) ın Türkçede 

bir tercümesi daha olduğunu bili

yorsak da kimin tarahndan terclime 
edildiğini pek babrlamıyoruz. 

Memleketlerde Başka 
küllere 

Nasıl Teşek

Vermiştir 
Toplu Tedrisat sisteminde, bü· Muhtere_m_ m_u-al_li_m_lere bir ri-

Meydan 

tün tedrisatın merkezini ( Hayat yazt mesele arzediyoruz. Bu me-
Bilgisi) dersleri teşkil eder. ilk sele Orta mekteplerde cebir ve 
mekteplerin yalnız birinci devre· hesapla İlknıekteplerde yalnız 
sinde, yani ilk üç senesinde bu hesapla halledilebilir. Gelcek 
ders, alAka merkezi oluyor. (ilk haftaya da meselenin cebri ve 
mektep müfredat programı) ba- hesa~ b~~·~ yazacağız. İşte mesele: 

· Bır sur at katarı, saat birde, 
kınız ne diyor : 11 ilk üç sınıfta A k'' mev unden saatte 60 kilo-
muhtelif derslerin mevzuları ara- metre sür'atle B mevkiine doğru 
ıinda sıkı bir münasebet gözeli· hareket «:diyor. On beş dakika 
lecek ve tedrisatın mihverini Ha· sonra aym mevkiden saatte 40 

k 
kilo. metre sür'atle giden bir muh-

yat Bilgisi dersi te~kil edece tir.,, t ı t t kalk B y e ı ren ıyor. mevkiinden 
Hayat Bilgisi dersinin böyle hareketle A mevkiine doğru saat-

bir merkez teşkil etmesi, çocuğa te 50 kilometre sür'atle hareket 
ilk devirde verilecek malüma~ eden ekspres bir saat yürüdük-
tm biribirile münasebettar olma- ten sonra A dan gelen sür'at 

katarma ve ondan yirmi dakika 
sından ve çocuğun bir meseleye sonra da muhtelit trene tesadüf 
alakasından istifade ederek diğer ediyor. Acaba ekspres, B mev-
malfımata o mesele etr.afında top· kiinden hangi saatte hareket etti! 

(F enelon) un kııların terbiye

sine dair olan kitabı, her muallimin 

okuması lAıımgelen bir kitaptır; 
fakat maalesef Türkçeye tereli· 

Biz ( hciler ) ile İngilizlerin 
Boyscouts kelimesini tercüme et-

me edilmemiştir. 
Eserde vahdet yoktur; dolgun 

ve dağınıktır. Bununla beraber, 
on üç faslı içinde üç esaslı nokta 

vardır. Fenelon, evveli kadınların 

terbiyesi meselesinde ısrar ediyor. 

(Kızların terbiyesi pek mUhmeldir, 
diyor; Halbuki aile hayatında en 

büyük ro)ü oynıyan kadındır. 

Fenelon'un, bu kitabında der· 

meyan ettiği terbiyevi fikirler ve 

mlitalealarından bir çoğu buglln 

dahi takip ve tatbika liyık yük· 

sek ve ilmi mUtalealardır. 

lamak suretile fikri terbiyesini 

tesis etmek fikrinden ileri gel
mektedir. Maamafih "bütün ted
risatın esas mihverini teşkil et
mek,, ifadesini mutlakıyetle al· 

_I BERLİNDE B AH Ç_~E_M_E_K_T_E_B_i _I 
mak doğru değildir. Netekim 
( Müfredat programı ) .. Hayat 

Bilgisi programmda sayılan mev· 
ıuların tedrisinde hareket nokta-
11 mutlika Hayat Bilgisi dersi 
olmak icap etmez. Bazan heaap, 
hendese, lisan, elişleri, resim 
gibi dersler dahi mevzulardan 

biri veya hariçten bir mevzu için 

hareket noktası olabilir. 
Bilhassa çocukların mUştere.k 

bir alaka gösterdikleri bir hadise 
•eya mevzuu, hareket noktası 
İttihaz etmek muvafık olur. Ço• 
cukların kendiliğinden doğan 

böyle alakalarından istifade et
ıneyi muallimin zeki ve dirayeti
ne bırakıyoruz.,, diyor. 

Demek ki asıl iş, tedris edi· 
lecek malumatın çocukta: doğan 
'e doğurtulan bir alakaya istinat 
at · mesı esas oluyor. 

El 9 ··= 

Çocuklot'a balaçtt mektebindtt çiçekle,. fiil laagflan[a,. 
arasında ameli dersler verilir. Çocukların 

alakalarına dikkat ediniz. 
Kindergarten, açık bava mektebi, bahçe mektebi gibi yeniliklerin ekserisi Almanyadan çıkmışhr. 
Şimdi Berlinde açılan "Bahçe Mektebi., mektepçilikte ~eni bi~ t.a~~m ilk tecrübesidir. Bu mektebin 
~eııiş bahçesi vardır. Burada çiçek, sebze, m~yya . ~.e ~gaç yerıştı~.ıl~~· Taba~at, nebatat. v~. bay.vanat 
hakkmda ameli dersler verilir. Çocuklar n ~~tıştırdıgı. ~ıçeklerle butun_ Berlın m~~teplen ıuslenır, bu 

bahçede çocuk Hayat bilgısı derslermı tamamen ameli surette gorür. 

mışız. Gençliğin bu terbiye tarzını 
f ngiliz cenerallarından Baden 
Powel 1908 senesinde tesis etmiş
tir. Bu zat, bugünün en biiyilk 
terbiyecilerinden biri sayılmak .. 
tadır. 

Bizde iıcUik,maatteeaslif, 6te
ki memleketlerde, bilhassa lngil-
terede olduğundan btisbfttün b&f9 
ka türlü anlaşılmış ve yalnız Orta 
mekteplerle Liselerde tatbik olu
narak, talebenin bal ve vakU yo-

lunda olan yüzde yirmi kadarına 
hasredilmiştir. 

Bundan başka izcilitfmiz, 
hemen resmi günlerde ıokak 

ve meydanlarda cakalı geçit yap
maktan ibaret kalmıştır. 

Halbuki izcilik, gençliğin be
dence sıhhatli, kafaca diizğlln,, 
ahlakça çok seciyeli bir hale 
koymak hususunda, gençlerin ser· 

gilzeşt merakı ve ilicenaplık gibi 
hemen fıtri denecek hasletlerini 
alika merkezi ittihaz eden bir 
terbiye usulüdür .. Vakıa Borjuva 

memleketlerinde, Borjuva terbiye
sini telkine de badimae de, ltaıyada 
(Faşizm) gibi koyu Milliyetçi ve 

hapçu bir teşkilAta, Rusyada 

(Piyonir) gibi Komonizm içtimai 

akidesine göre çahşan lnzlbatlt 
bir taaıziye sahiptir. 

Birtle, 11 Ctimburiyetçi. Milli· 
yetçi, Halkçı, Devletçi. LAik. 
lnkıli.pçı ,, umdesine göre, Milli 
ve ciddi bir teşkilAt haline kon
ması temenniye şayandır. 

Muallimlerimiz bu terbiye tar
zını bilmelidirler. 

Onun için sık sık kllçUk fık
ralarla karilerlmizin fikirlerini 

tenvire çalıtacağız. 
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Peqembe ve Cuaarteai Gtmlerl 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz. .. 

p o R 
Gaet-b tillHlea ............ " 

teei ..._. ol..U ü:ııere haftaa •ı ..-
nefNdn tı •• 

P-.eabe p.kü spor .. ,,._iMia .-.,. .,., ~ 
hareketlertal, m...teket ..- ,...olorl•I 

1 

olıu7 ......... ıı:. 
Cumutai aayfunada ı Cu.. sllnkll a.cların 
taf.Ultuu bulacaıs...:ıı. 

Galatasaray 
Likten 
Çekiliyor Mu? 

Otomobilde Yeni Rekor İzmirliler 

Beşiktaşa Karşı Da ikinci 

Takımla Çıkacağı 

Şayiası Var 

Bu sene futbol mevsimi ih
tlllflarla dolu olarak başladı. 
Fenerbahçe cum:ı )ikinden çıka· 
rak Kadıköyündeki sabasına çe· 
kildi. Bu suretle cuma liki 

ehemmiyetli bir uzvunu kaybet
miı oldu. Fubol fllkistürüne na· 
zaran bu cuma Galatasarayla 
Beıiktaş maç yapkcaktır. 

Sporcular arasında bu maçın 
da yapılamıyacağı ve Galatar 
rayın da Feneri t akiben cuma 
llkini terkedcceği söyJenmektedir. 

Bu fayia akla yakın ge1iyor. 
Çünkü Fencrbahçe, Galata~aray, 
ltalyan]ar ve Rum klüpieri ge
çen h ftatoplam pazar günleri 
aral rmda o~ namak ıçm bir 
( Oli piyat Jiki ) teşkfl et iş
lerdir. Bu li "n es ları ku
rulmu , ya1mz f liyete geçme i 
kal tır. Bu v z0 yete öre G a
tasar yın cuma "kinden çe · · p 
olim -t l:kı .: ~ercih t J 

pe tidür. Diğer b"r 
ıayi ya nazaran Gaıatesaraym 
cuma liki de oyun arına de
vam ederek pazar glinleri yapı
lacak olimpiyat maçlarına da 
rireceği, bunun için i inci takı
mını cumaya tahsis edileceği 
ıöylenmektedir. 

Eğer bu ikinci haber teey
yfit ederse, b u hafta yapılacak 
Beıiktaş - Galatasaray maçına 
Galatasaraylıların ikinci takımla 
çıktıklarına şahit olacağız. 

Sporcular hatırlarlar : Galata
saray ikinci takımla Beşildaşa 
çıkmak tecrübesini geçen sene 
de yapmıştı. O zaman bekleme
miye muvaffak olan Galatasara
ym bu sene yapacağı aynı tec
rtibe çok ağır bir mağlubiyetle 
neticelenebilir. Beşiktaşlı lar Ga
latasaraym ikinci takımına birkaç 
ıol çıl<aracak kadar sağlam &ö
r6nUyor1ar. 

Bu 
Lik 

Cumanın 

Maçları 
latanbul Futbol heyetinden: 

30-11-31 tarihinde Taksim atad
yomunda icra edilecek lik maç
ları: 

Birinci Küme ikinci takımlar. 
Galatasaray - Beşiktaı, uat 

(10,30) hakem Nuri Bey. 
Süleyman iye - Vefa saat ( l 1,45) 

hakem Şehap Bey. 
Birinci takımlar: 

Saieym~niye - Vefa, saat (13) 
hakem Refik Osman Bey. 

G alatasaray - Beşiktaş, saat 
(14,45) hakem Salahaddin Bey. 

ikinci Küme lik maçlari : Ka
dıköy F cnerbabçe sahasında : 

Kum kapı - EyUp saat (12, 15) 
bakmem Adnan Bey. 

-------

Kanadalı Bir Şoför Dünya Otomobil 
Rekorunu Kırmıya Çalışıyor 

S ~'- 360 kilor.,etreye yakın bir .süror em;n 
at lt r saçarak uçarken. Köşed : )'ız 

otomobil ile sU
ec ubeleri b0 rkaç 

h y tına m l oldu. S atte 
o etreye y-kın bir sürat 

t em· n e il si için uğrnşnnların 

e l< erisi k zalara kurban gittiler. 
Nihayet İngiliz yüzbaşıların

dan Malkolm otomobil sürat re
korunu aumi dereceye çıkermıya 

m v ff k ol u. F akcı 
k d r geç"lem·yece , tta y n -

ııamıyacsK an edi İn i iz 

reko. unu Kanad l Corc Smit 

i mindeki bir oför Jnrmıya te· 
şebbüs etmİit"r. Hus i sur ttc 

imal edilen bir otomobille bu 

tehlikeli teşebbliH başlıyacak 

il alkolm'un otomubili 
Malkolm 

ol n bu kanadalı 

drnya rel)or , u Kal f 
büyük kum eOe-

cektir. 
Amerika ve İn "iter de Ka

nadalının muhakkak b · r kazaya 
k rban gideceği, ve hut eski 
rekoru kıramıyacağı söylenmek
tedir. 

Amerikalıları 

Yendiler 
Mağlup Amerikalılar Ara

sında Meşhur Basketbol

cular V ardlJ' 

lzmir ( Hususi ) - Her sene 
İzmir Amerikan kolleji T6rk ta-
lebesile Amerikalı muallimler 
arasında yapılan basketbol maçı 
geçen cuma günü icra edilmiştir. 
Bu maça hmir sporculan büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Üç Albnordulu ve iki Altaylı 
basketbolcudan teşekknJ eden 
talebe takımı, Amerikalı mual
limleri 19 - :? mağlup etmiştir. Bu 
netice talebenin şimdiye kadar 
kazandığı en biiyük zaferdir. 
Muallim basketbolcular arasında& 
beynelmilel şöhreti haiz oyuncular 
vardır. Adnan 

13 Bin Seyirci Karşısmda 
Paris, 16 (A.A) - Faik Han

son ile Mişard 13,000 kişiden 
mürekk p bir seyi ci karşı nda 
750 şer metrelik İKİ kısı bir 
bisiklet mtiJabaka ı da. kar laı· 
mış ardır. 

B. rinci kı ım bi tekerle bo
yu ile , nsen t r fına · ."nci 
kı ım da ram te e ek ho; nda 
Michard t rafına k zanılmıştır. 

Nihayet kimin kazandıgını 
tayin etmek üzer yapılan son 
maçı 15 santimetre farkla Mic· 
hard kaz mıştır. IJer, iki şam
piyonu halk fevkalade al ışla
mışlardır. 

a=========~==ı~=====c:z=m-=====-==:%======-==============-================-=-======================-==-

Güzel 
Vilsi 

Tenisçi Helen 
Kandıramadılar 

Son aylar 
zarfında Avru· 
pad a profesyo
nel tenis takuu
larma çok rağ
bet gösterilmek
tedir. Bunu na
zarı dikkate alan 
o rga ni za tör ler 
amatör kalmıf 
tenisçilere mü· 
racaatle prof es-

yonel yapmak 

ıçın muhtelif 
tekliflerde bu
lunmak ta dırlar. 

Bu meyanda 
kadın tenisçiler 

içinde glb.elliği 
ile meşhur olan 

Matmazel Helen 

Vils'e beş sene 

devam etmek 
Ye her sene 
25,000 dolar pe
tinen Yerilmek 

llzere bir teklif 
vaki olmuştur. 

Gilzel tenisçi bu 

parayı reddet
miştir. 

Beş s.n• dnHJm etmek izere ( 25,000) dolarlık 
teklifi reddeden güzel tenisçi Matmazel Vils 

Zabella Kazandı 
Wiencr - Neustad 16, (A.A) -

5000 metrelik koşu 15 dakika 15 
saniyede Argentin'H koşucu Za
bella tarafından kazanılmıştır. 

iki Milli Takım Berabere 
Roma, 15 ( A. A. ) - Jtalya 

ile Çekoılovakya milli takınılan 
arasmda yapılan maç iki ikiye 
berabere bitmiştir. 

Rus Sporcuları 

Tamaslarına 

Bu sene zarfında Rus sporcu
ları muhtelif ıubelerde diğer mil
letlerle boy ölçüşeceklerdir. 1932 
senesi icin hazırlanan muazzam 
programa nazaran güreş, boka, 
atletizm ve futbol ıubeleri Rus
yanın kalabalık sehirlerinde ec
nebi takımlarile boy ölçüfecek
tirler. 

1 - Şubat ayının nihayetle
rinde (Rusların muazzan spor 
programı ) Alman ve İsveç ta
kımlannan iştirakile boks ve gil
reş müsabakaları yapılacakbr. 

2 - Ağustos ayında İngiliz 
Ye Alman tenisçilerile Rus tenis
çilerinin karşılaşması olacaktır. 

3 - Temmuz ayı zarfında 
Amerikada yapılacak Amerikan 

ameleleri spor ittihadının senelik 
~enliklerine Rus sporcuları da 

Beynelmilel Spor 
Girişiyorlar 

atlet ve futbolcu takımlarile işti

rak edeceklerdir. 
4 - Ayni ay içinde Pariı 

mukavemet koıucularile ıllr'atçi
lerden müteşekkil atlet gruı;lart 
Fransa Çekoslovakya ve Norveçe 
turneler tertip edeceklerdir. 

5 - Halihazırda Ali terbiyqİ 
bedeniye meclsi ve icra komitesi 
merkez heyeti Türkiye ile muh· 
telif spor şubelerinde temd 
temin etmek üzere biiyük bir 
programı hazarlamala meşguldOr. 

Diğer taraftan Rusyadan TOr
kiyeye gelecek futbol takımmı• 
iptidai idmanlarına başlandıjı 
haber alınmaktadır. 

ir 
Son Postd: Görülüyor ki bll 

ıpor programı 1932 olimpiyatlafl 
na yakın bir azamet anetmek"' 
tedir. 

Alman w /lfl64 
ıüreıçilerile "61' 
ıılaşacalc Rıa il' 
lcımının idma"" 
larından meılı-' 
Zobamlci ıütr 

ıblcen 



~ayra '1 

A • 

Siyaset Alemı BABİC:I Gönül İşleri] 

Cemiyeti 
Akvam 
Meclisinde 

._ ______________________ Bir Genç K1zın 

Japonlar Çarpışıyorlar - Güzellik Çinlilerle 

Paris ı 8 _ Cemiyeti Akvam 
Çin ve Japon murahhaslarının 
haricinde gizli bir içtima yap
mıştır. liu içtimada vaziyet görü· 
tülmilttllr· Mevcut kanaat, Ame
rikanın Çinde, açık kapı aiyase· 
tinin değişmesini istememesi ve 

Japonyanm Mançuriye yerleşme
sine muvafakat etmemesidir. Fa
kat bw.günkU Japon kabinesini de 
içine .. girdiği vaziyetten şerefli 
surette kurtarmak IAzımdır. Bu
nun içindir ki Amerikan murah
hası M. Davs Japon murahbasile 
görüşmektedi;. Öğleden ıonra 
tarafeyn murahhaslar& ayrı, ayn 
dinlenilmişlerdir. 

Suriye Kırallığı 
Endişesi Kime verilecek ? K·rilerim ara s•ro da güzelliğe 
ait sualler ıcr2:-lar. Bir genç kı-

Almangada 
Siyasi Nizam 
• 
isteniyor 

Berlin 18 - Alman Hük&
metleri dahiliye nazırları terafın
clan yapılan konferans ıiyasi ni· 
lamı teaiae matuf birtakım ted
lairleri rBriifmllfttlr. Konferanatan 
ıonra neıredilen bir tebliğ, lıer 
tlrlfl tethiı usullerine karıı Da· 
•Diye nazırlanmn mOcadele ede
eelderini bildirmektedir. 

Soıyaliat liderler, hnkumet 
erklnile r6rOıerek milliyetpener
lwin tarza hareketlerinin bir da· 
lült harp uyandırabileceğine na
ıarı dikkati celbetmiılerdir. 

Fransız 
Meh'usan 
Meclisinde 

Parla, 18 - Meclis, harici si
yasete dair olan istiıablanna 
devam etmiştir: Radikal sosyalist 
•eb'uslardan M. Margaine, Al· 
man bubram hasebile hldiı olan 
•aziyeti derpİf eylemiı ve bu 
buhranın lngilia ve Amerika ik· 
tııadıyatının vOcuda getirdiği 
akislerden bahsetmiştir. 

Mumaileyh, Avrupa vaziyetinin 
aılahı icap ettiği kanaatini izhar 
ve bilhassa Avusturyamn vaziye· 
tinin düzeJtiJoıesi lazım geldiğini 
laeyan eylemiştir. MDnakaşya per
~rnbe günü devam edilecektir. 

Çin 
Japon 
• 
ihtilafı 

Paris 18 - Çin ve Japon bü· 
kumetlerinin biribirlerine verdik
leri ıon notalar, alikadar heyetle· 
rin talebi üzerine Cemiyeti Akvam 
tarafından neşredilmişlerdir. 

Bu notalar Nonni ırmağı Oze· 
rindeki hldiselere temasetmektedir. 

Japonya, bilhassa notasında, Çin 
kıtaabnı iki yüzlülllkle itham etmek
te ye bundan dolayı ileride va
him hldiıeler doğar .. bunun mes'-

uliyetinin bu kıtata ait olacatı 
kaydedilmektedir. 

Cephelerde 
Çarpışmalar 

Çinliler, lı•rita üzerintl11 t1azig11ti takip edigorlar, Japonlara 
karşı nibnagiş §Opı.1ıorlar 

• Londra 18 - Deyli Ekspres 
Bir Sovget 

gazetesine gare cepheden gelen ha- Komiseri M 
herler, Çin. Japon ibtilih şimendifer e 
hatb üzerinde mllnferit çarpıtma· D • ? 
lann YUkubulduğunu bildirmek- ıgor • 
tedir. Bu çarpqmalann umumi bir 

mllaademeye müncer olması bek
lenebilir. Tsitsikanda Japonlar 
aleyhindeki neıriyat gitgide şid
detlenmektedir. 

Paris, 18 - Cemiyeti Ak
vamdaki Japon heyeti, Mançu
ride tuz meselelerinden dolayı 
çıkan hidiselere dair bir tebliğ 
nqretmiıtir : 

Bu teblit, Japon askeri me· 
murlarana karşı Çinlilerin itham· 
lanm reddetmekte ve 1931 de 
bir istikraz ile teaiı edilen tuz 
ıiıtemini Çinlilerin altllst ettik· 
lerini iddia etmektedir. 

Japonlar, bu tuz resminden 
beş para almamıılardır. 

Suriye 

kıra/lığı 
Paris 18 - Fransız HUkume

tinin Suriye Kuallığım Kıral 

Faysala teklif edeceğine dair 
İngiliz membalarının verdikleri 
haberler asılsızdır. 

Stokbolm 18 - Sabık Sov· 
yet Maarif Komiseri Lunaçarski 
burada umumi bir konferans 
vermiş. bu konferansında ezciimle 
demiştir ki: Siyaai hükumet dar
besi iktıaadi inkılaba, iktısadi 
inkılap ta fikri inkıliba takaddüm 
etmelidir. 

Lunaçarski blltün diiııyada 
bir inkıJAp vulmunun öıribıe ge· 
çllemiyecepi, fakat bu inkılibm 
Rus inkılibından daha az bqin 
olacağını a6ylemiftir. 

Hindistan 

istiklal 
• 
lstiqor 

Londra, 18 - Gandi, Hin
distanın, milli mOdafaa ve harici 
işler üzerinde mutlak bir mura
kabesi olmasında ısrar etmekte· 
dir. Gandi. bu mOnasebetle lngil
tereye istenilen teminatın verile
bileceğini ve lngiliz menafiine 
hürmet edileceğini söylemittir. 

M. Grandi 

Ve Amerika 

Seyahati 
Vaşington 18 - Avrupa va

ziyetinin anahtarı İtalyanın elinde 
olmadığı için M. Grandinin M. 
Hooverle müllkatından bir neti
ce çıkmıyacağı kanaati matbu
atta umumi gibidir 

Bu mülakat, bir gün sonraya, 
tehir edilmiştir. Amerika, resmi 
taahhütlere girmemekle beraber 
İtalyayı yanıbqında girmekten 
bahtiyar olacağı da kaydedil
mektedir. 

Sovyetler Deri Ahyor 
lzmir, l8 (Hususi) - Sovyet 

Ticaret Mümessilliği piyasadan 
deri almıya başlamıştır. Mümessil 
dün (54) kuruş üzerinden (50000) 
kilo deri almıştır. 

Kardeşim Oldurdu 
İzmir, (Hususi)- Tire'nin Kı

ıalca köyünde Tahir oğlu İbrahim 
namında biri, tabanca ile kardeşi 
Şakiri öldürmüştür. Katil yaka
lanmıştır. 

Hindistanda Pamuk Meselesi 
Bom bay 18 - Teşrii Meclis 

ecnebi pamuklarının gümrük res
mini artırmıştır. 

zın en büyük endişesi güzel gö
rünmek, tabiatin kusurlarını kapa-
tarak kendisine çeki düzen ver
mek olduğu için, bu sualleri 
memnuniyetle karşılıyor ve cevap 
vermiye çalışıyorum. 

Ankara dan S. f. V. rümuzile 
bir genç kızın yüz güzelliğine 
ait sorduğu suallere verdiğim 
aşağıdaki cevaplar, sizleri de 
alakadar edebilir. 

l - Yüzde çıkan sivilce 
ekseriya kanın bozukluğundan, 
hazan da hiddet ve sinirden hasıl 
olduğu gibi çok defa da fena 
pudralar ve kremler kullanmak
tan neş' et edebilir. Bunun için 
yüzünüzü her sabah bol soğuk 

ıu ile yıkamanız, biç olmazsa 
gilnde asgari iki saat temiz ha-
vada dolaşmanız, iyi gıda almanız 
bilhassa çok temiz su içmeniz 
lAzımdır . 

(2) ve (3) 
Birçok hanımlar krem ( inex ) 

kullandıklarını, bu kremden ve 
yine (inex) podrasmdan çok mem· 
nun kaldıklarını iddia ediyorlar ... 
Bunun için bir defa ela siz tec
rübe etseniz fena olmaz. 

Bu kremi podra kullanmadan 
istimal etmek ve yllzll beyazlat-
mak kabildir. Y almz kremi yü
zünüze itina ile sürdükten sonra 
yüzünüzü temiz bir mendil ile 
iyice kurulaymız. 

Karnı zayıflatmak ıçın, yapı· 
lacak beden hareketleri pek 
çoktur . Fakat en basiti ellerinizi 
kalçanıza koyup vücudunuzu kah i 
olduğu kadar arkanıza ve başı
nızı ayak parmaklannıza temas 
ettirecek kadar önüne bllkOnüz 
yine elleriniz kalçanazda olduğu 
halde vücudunuzun kalan kıımını 
sağa ve sola çevirmiye gayret 
ediniz. Bu hareketi hergün mu
ayyen fasılalarla; kaç defa tek-
rar edecek olursanız istifade 
edersiniz. 

(5) Bisiklete haddinden fazla 
binecek olurlarsa bacaklarının 
çirkinleşip çirkinleımiyeceğini 
bi lemem. 

(6) İnsanın vücudu zayıfladık
ça tabiidir ki yüzü de ayni nis
bette zayıflar... Eğer yüzünüzü 
zayıflatmak, renginizi muhafaza 
etmek istiyorsanız sabahleyin 
açık havada baş hareketleri 
yapınız. 

lıanımtegze 
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SON POSTA" nın Milli Tefrikası : 24 

AB, MINBL AŞK! 
..... 

MUHARRiRl : SERVER BEDi 

p - Ginniyelim, 
•ran Hanım. 

Nar.. Şey.. V allalıi.. bir bar kadmından zer

• - Burada bizi keımeıler, 
Orlc mayınız. 

- Fakat boğarlar. 
- Ne demek o? 

.._ L .- Bu gibi yerlere mahsus 
~Qırd· 
t.zı ır. Botmak, müşteriden 

; Para koparmaktır. 
)e ~Ilı bu sırada, barın "Vesti-

r,, ı k k d itildi: •pıyı açtı, yerlere a ar 

- Buyurun 1 Dedi. 

bıldNariıı birdenbire elimden kur· 
kl u ve ısl kla bir dana havası 

arak · . 
illa" .. ıçerıye daldı. Onu koru· 
kte~çın takip elmelcten başka 
•rotd b~almamıştı. Fakat onu 

a ır görmeliydin, azizim 1 

rece farkı yoktu. 
Amanallahım!.. Ayni eda, ay

ni haller, a)ni kıvraklık ... Hihhh ..• 
Sanki bet on senedir buralarda 
yaııyor ... Ne dersin? içime kurt 
düştü birader... ŞOpbe ettim ... 
Yoksa bu kız, aklına estiği za
manlar, ismini, kıyafetini değiş
tirerek buralara geliyor, aklına 
her eseni yapıyor mu? Öyleya ... 
Soranı, edeni yok... Babası "Ben 
karışmam,, diyor... Böyle deli 

dolu bir mahluk neler yapmaz? 
Hem onun ingilteredeki hayalı 
malum mu? Anlarsına... Vaziyet 
benim için enteresan bir safha-

ya girmişti. için için de büyUk 
bir azap, büyük bir keder duyu· 

yordum. Böyle bir kıza abayı 
yakmanın felaketini düşün. İnsa
nın hanümanmı yıkar. Bak se
nin de gözlerin parlamıya baş· 
ladı. Romancılık damarların ka
barıyor değil mi? Dinle, iki gö
züm, dinle ... Bak daha haritada 
neler yazılı... Ben şapkamı veıti· 
yere verinceye kadar bir de bak
tım ki bizim nazenin iç ıalona 
dalmıf. Hemen ben de peşind'!n. 

ince mustatil bir salon. Arka 
tarafta bir cazbant. Masaların 
6ıtünde renkli abajurlar. Duvar
lar, garip ıekilde, hani şu " mo· 
dern ,, dedikleri alacalı bulacah 
bir takım resiınlerle boyanmış. 
Ötede üç dört çift dans ediyor. 
Bazı masaların etrafında kimse 
yok. Bazılarının etrafında da ka
dın, erkek, üçer beıer kişL 

Salonun yan tarafında, içerlek 
bir yerde, yetil perdelerle ayrıl· 
mıı kapalı bölmeler. Onların da 
içinde eğlenen insanlar dolduğu 

inceli kalınlı bir takıın seslerden 
ve kahkahalardan anlaşılıyor. 

Ha ... Anladım. .. Başını sallıyor· 
sun, demek orasını biliyorsun 
Öyley.1. sizın de girmediğiniz delik 
kaim ş mıdır? Pek doğru .. . Alet ... 
itte, mahut " Sarı Kuş " barı. 

Garsonlar Narini görünce hem 
biraz aşına, hem de meraklı göz· 
lerle ona doğru koştular, arka
dan benim de çıktığımı görilnce 
dehşetli bir ikramla. iltifatla yol 
açtılar, Narinin bir işareti üzerine, 
o perdeli bölmelerden birine gi
rip oturduk. 

Narin, garsona : 
- Şarap ! Emrini verdi. 
GarSıon sordu : 
- Yine " Grav " mı olsun ? 
- Evet. 

Gördün mu azizim? Garsonlar 
Narinin içtiği marka ;• ı bile ezber 
etmişler... Demek onu iyice ta· 
nıyorlar. 

Narin bu şüphemi hissetti : 

- Babamla geldiğim zaman, 
dedi, bu şarap meselesi yüzünden 
bit· münakaşa oldu da garson 
onun için aoruyor. 

Ben dilimi yutmuş gibi bir 
kelime söylemeden Narine baka
kalmıştım. Bu halimi görünce, 
bütün barı çınlatan öyle bol bir 
kahkaha ath ki, dışarıdan: 

- Yatta !.. Diye bağırdılar. 
Ayl .• Bir de üstelik lif atıyor· 

lar ha?. Ben tertibi, nizamı seven 
bir herifim amma bir kere de 
kafam kızarsa barı o serserinin 
kafasına geçiririm. 

Narin yilıüme baktı: 
- Aıizim. dedi, sen de pek 

çiy duruyorsun. Burası bar •.. Her
kes eğlenmiye gelmiş. 

isyan ettim: 
- Rica ederim, dedim, böyle 

ıöylemeyiniz... Herkes eğlenmiyo 
gelmiş olur mu·? Ya biri kalkıp 
ta sizin boynunuza aarılsa ben 
yine burada seyirci mi kalacağım? 

(Arkuı var) 
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Avrupada 
Tahsil 
Görenler 

EJyevm ziraat mekteplerinden 
birinde muallim olan bir ziraat 
mütehassısmdan ıu mektubu aldık: 

"Memleketimizde Avrupa Ye 
Amerikada okumuş ve yetiımiş 

birçok mütebassıslanmız Yardar • 
Hükümetin binlerce lira aarfe

derek Avrupaya gönderdiği 
gençler memleketimize avdet· 

)erinde ibtisaslarile alakadar ol
mıyan vazifelere tayin ediliyorlar, 

ıonra Amerikadan, Almanyadan, 

ve Fransadan ziraat, ıanayi, maa

rif ve sair sahalara ait mUtebassıs
lar getirtiyoruz; binlerce lira veri-

yoruz. Acaba bir kerre de bizim 

memleketin yetiştirdiği mntebaa
aıslardan istifade etsek daha 
iyi olmaz mı ? " 

.. Son Posta " : Bu mektupla 
mühim bir meseleye temaa edi· 

yoruz. Bizim de yapbğımıa tah· 
kika göre lstanbulda, Adanada, 

lzmirde ve diğer vilayetlerimizde 
Avrupa tahsili görmüş yüksek 
mütehassıslar vardır. Bunlardan 
bir kısmının ihtisaslarının hari
cinde vazifelere tayin edildikleri 
görülmektedir. 

Maaşımı Tahsis Etmediler 
Bilecik vilayetinin inönll nahl· 

yesi müdürü zevcim Hüsameddin 
Bey maktulen ölmüttü. 

Allah rau olsun Dahiliye 
Vekili Bey perişan olan ailemize 
muvakkaten ( 15) lira bir maaş 

verdirdi. Eaas maaş ve tahaiaatı

mula müterakim maaşlarımızı 
henüz alamadık. Muamele her 

nedense uıuyor, Maliye Vekile
tinin naıarı dikkatini celbetme
nizi rica ederim efendim. 

Afif• 

Maarif Vekili Beyden Bir 
. Talebenin istirhamı 

Bana acıyabilmek için kalbim
den sızan kan damlalarile yazdı· 
ğım şu açık mektubu lütfen oku-

yunuz. 20 ağustos 931 taribinda 
yUksek idarenize mllracaatla 

mtitehassıs raporumun tetkikini 

ve İstanbul Erkek Muallim Mek_. 
tebine naklimi istedim. 

Takdim ettiğim raporlar sahil 
ve dağlık bir mahalle naklini 
zaruri görmektedirler. 

Hasta olduğum için mektep 
idaresinin verdiği iki lira barcı· 

rahla İstanbula geldim. Mesleği
min nurlu yollannda çalışmam 

ve faydalı olmam için sıhhatime 

uygun bir mahalle naklime emir 
buyurmanızı istirham ederim Ef. 

Adana Muallim mektebi 
- 4 GncD aınıf 

Sa ip 

Cevaplarımız 
Beykozda Namık Beye: 

Acele olarak Marangozlar ce

miy etine müracaatınız mercudur. 

Muayenehane Nakli ... _. 

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve İdrar Yolu 
Hastalıkl 111 Mütehassısı 

Sirkeci , Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2- 6 
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Aradan, on beş gün geçti. 
Amerika konsoloıuna mtıracaat 

ettim. (Los Aoceles) deki akraba
larımı ziyaretle avdet etmek tızere 

pasaportumu vize ettirdim. Bu
hususta lbım gelen ıeraiti haiz 
olduğum için biç bir milşkülita. 
maruz kalmadım. 

Bu iş te bittikden sonra, kendi 
vapurumu bekledim. Ve bu sefer 
bir yolcu sıfatile sekizinci defa 
olarak Amerikaya geçtim. [Nev

york) da kalmayı hem lüzumsuz 
ve hem de tehlikeli buluyordum. 

Her gün yllılerce zabıta vuku
atına sahne olan ( Nev • 

york ) un, acemi yolcular ve bil· 
hassa benim gibi genç ve glizel 

kızlar için çok korkunç bir yer 
olduğunu biliyordum. Nitekim 

bana bunu, misis Klark ta tembih 
etmiş ve Nevyorka vasıl olur ol· 

maz1 ( W.M.C.A. ) cemiyetinin 
azalarına müracaat ederek onlar

dan muavenet talep etmemi tav
siye eylemişti. Bu tavsiye, çok 
işime yaradı. 

• 
[ Nevyork - Gleveland • Salt 

Lak Septi - Los Anceles ] şimen· 
difcr hattını takip edecektim. 
Bu bat, hem kısa ve hem de u· 

cuzdu .. :Allah razı olsun o, (W.M. 
C.A ) cemiyeti azası olan kadın-

lardan. Onları, yakalarında ve 
kollarındaki işaretlerden tanıdım. 

O mahşer gibi kalabalıkta bile
timi aldılar. Beni trende yerime 

yerleştirdiler. Yollarda, aktarma 

mevkilerini aıkı 11kı tembih etti· 
ler. Ve sonra: 

- Yolda okursunuz .• 

Diye dizlerimin &tüne bir 
paket kitap bıraktılar. Ve, sanki 

kırk yıllık ahbap imişiz gibi 
yüzllmO gözllmll 6perek benden 

ayrıldılar. Tren hareket ederken 
baktım; daha bili, pencerenin 

altında bekliyorlardı. Hemen ye
rimden kalktım. Bu kadar hizmet 

ve f edakirhk eden bu ( Muhte· 
terem ve yüksek kalpli kadınlar) a 

en son şükran hislerimi ellerimle 
ve sözlerimle anlattıktan ıonra, 

onlar gözümden kaybolur olmaz, 
bana hediye ettikleri paketi aç
tım. Bir de ne göreyim ? .. Bir 
yığın ( Kitabı mukaddeı ) •• 

Serlevhalarını okumak bile İn• 
aana ağtrlık veren bu kitapları 
hafif bir tebesailmle selamla
dıktan ıonra teluar paketi ka
pattım, rafa koydum. Ve insanın 
dinini ve vicdanını, yapbklan bir 
iyilikle satın almak istiyeo o 
( muhterem ve yüksek kalpli ka· 
dınlar ) ı derhal gözümden ve 
kalbimden sil~rek b8flmı pence
renin kenarına dayadım ,, uykuya 
hazırlandım. 

1' Hulran 1928 

Holivut.. Ah, Holivut.. Seni 
( dilnyamn cenneti ) diye tavsif 
edenler, ne büyük isabet etmit· 
ler ... 

Holivut bakında yazılan pek 
çok şeyler okumuştum.. sinema
larda bu başmetpenah beldenin 
hemen biitün bedialannı srörmUı· 

Yazan: Selma Z. Ktıveyt ve Bahreyn Emirl 

Net19ork benim için durulacak bir ger değildi 

tüm.. Bütün bunları bir araya 
getirerek hayalimde canlandırdı-

ğım Holivuta ayak bastığım za

man, biç yadırgamayacağımı zan
netmiştim. Fakat, nekadar al

danmışım ... 

Meğer, gördüiüm ve okudu

ğum.. hayalimde besleyip büyüt

tüğlim şeylerin hepai, hiçmiş ... 
Bütün Şarkın klAsik şairleri bir 

araya gelse, ve en mübalağalı 

kudretlerle burayı tasvire kalkış

aa, yine ( Holivut) un ne oldu

ğunu anlatamazlar. Burada in

san muhitine baktıkça bakıyor .. 

daldıkça dalıyor .. göz bile, gör
düğüne inanmıyor. Her yerde kay

nayan, taşan .. etrafa dalga dalga 

yayılan bir güzellik var. 
., 

KUçnk bavulumu elime alarak 
istasyonun kapısına çıkar çıkmaz 

minimini, zarif, yemyeşil bir park 

ile karşılaştım. Gideceğim yere 

aereden gidileceğini tabii bilmi

yordum. Sora ıora arayıp bul· 

mak ta hem zamana muhtaçtı; 

hem de yorulacaktım. Hemen ora

daki taksi otomobillerden birine 

atladım. Ve zarfın üzerindeki 

adresi, şoföre uzattım. Otomobil, 
geriye doğru bir devir yaptıktan 

sonra, parkın aolundaki caddeye 
Apb. 

Taşı, toprağı, ağacı, binası, 

sokağı, caddesi, hulasa bütün 
Yarlığı insanın yüzüne gtı
len bu memleketin hiçbir şeyini 
tarif edemiyeceğim. Yalnız bende 
şu his hasıl oldu. Kendimi, lstan
bulun mamur ıayfiyelerinden bj.. 
rinde ve lstanbulun en tath bir 
bahar havası içindeyim zannet-

tim. Gözümiln önüne derhal Bn
yükada geldi. Fak at rica ederim 

babacığım, sakın bunu, tam bir 
kıyas telakki etme ... 

Ne ise, otomobille epeyce git
tim. Öyle zannederim ki şehrin 
bir tarafından diğer tarafına geç· 
tim. Burada ( Nevyork )un baş 
döndUrücü ve gilrültlisüne bedel, 
bir sllkünet var. Hatta şehrin en 
kalabalık iş merkezlerinden ge· 

çerken bile, o çılgm ve muhteris 
faaliyeti göremediın. 

Otomobil, birkaç katlı bir 
binanın önünde durdu. Şoför, geri 
dönerek: 

- Verdiğiniz adres, bu bina 
dahilindedir. Kapıcıdan sorunuz. 

Dedi. Binaya girdim. Zarif ve 
temiz bir (btiro) olan kapıcının it 
odasına müracaat ederek Mia 
Valeyin dördüncü katta olduğunu 
öğrendim. 

iki asansör, mütemadiyen it
liyor, kadın erkek birçok hallo, 
çıkarıp indiriyordu. 

(Arkuı nr) 

110.JDE 
Ahçısından ve yemeğinden şikayeti olanlara 

NARiN ZADE LOKANTASI 
Yatını ve her t&rll iptidai macldealnl dofrudan doğruya Anadoludan ıetlrfr. 

lataabulun her aemtlnde ve her kue1e el•erifll aurette, latenilen şelklde evlere abone 
.. ____ _. yapılır. Sultanahmettekl lolllantamııa müracaat • • 

gelecek ay başında buraya ge 
rek Kıral Faysalı ziyaret edece! 
lerdir. Buradan da lbnissuntla f 
riltmek için Mekkeye gidecek) 
dir. Bu ziyaretlerin hedefi Arab 
tanda komlinist propagandası 
kartı milttehit bir Arap ceph 
buırlamaktır. 

Efgan Veliahti Evlendi 
Ef g 
H 

Peşaver ( Hususi ) -
Yeliahdi Mehmet Zahir 
dayısı Serdar Ahmet Şah Ha 
kerimesile evlenmiŞtir. 

Mısırda Sabun Ağacı 
Kahire, ( Hususi) - Sahra 

kebir hudut kumandanlığınd 
harbiye nezaretine gelen ma 
mata göre Sahrayıkebird 
Araplann (Kalevi) ağacını yak 
rak sabun yerine kullandıkh 
anlaşılmıştır. Mısır hükfuneti 
ağacı çoğaltacaktır. Bu takd. 
ıabnn piyasası baylı mlitees 
olacaktır. 

lran Boşalıyor 
Bağdat ( Hususi ) -

gthılerde Irandan lraka bir 
haceret akını başlamıştır. 1 
bükiimeti mecburi askerlik 
nununun ( Hozistan ) havalisin 
tatbikına başlayınca asker kaça 
lan kafile kafile lraka hicr~ 

başlamışlardır. 

Filistinde Otomobil Grevi 
Berut ( Hususi ) - Filis 

hükiimeti otomobillerden yeni 1 
vergi almıya karar vermiş ve 
vergiyi yedi ay evvelinden tat 
etmek istemiştir. Bunun üze 
Filistindeki biitün otomobil 
on gUndenberi grev ilin et 
lerdir. Şehir içlerinde ve bari 
nakliyat eşek ve beygiri 
yapılmaktadır. Eşeklerle sok 
larda dolaşanlar eşeklere şof 
lere yerdikleri emirleri veriyo 
ve herkesi kahkahalarla gül 
rtıyorlar. Hllkômet birçok ş 
ve otomobil sahibini tevkif 
miftir. 

Suriye Komlİnistleri 
Merkezi Kudilste olan Sut 

komünistleri cemiyeti Fransa 
münist lttihadi merkezinde ya 
lacak umumi kongreye Su 
komünistleri namına iştirak et 
tlzere biri Ermeni olmak üzere 
murahhas seçmiştir. Ali komis 
makamı komünistlerin Fra . 
duhulleri memnu olduğunu b 
rererek bunların Ben,ttan fra 
ya hareketlerine müsaade et 

miftir. 

lranda Orf i idare 
Tahran, (Hususi) - lraıı 

binesi fevkalade bir içli.na 1. 
mıt ve içtimada ( Mahmire ) ,ı 
yetinde yeni mecburi askere e 
kanununun tatbikı müzakere 

miftir. Neticede yeni kaouJI~~ 
timuıı bütlin lranda ıatb~ d• 

buna muhalefet eden yerlerde 
1 

6rfiye Uinile askeri ınahk;: 
teşkiline karar verilmiş ~e dil.O 
rar Resmi gazete ile nefl'e 
tir. 

Mısırda Arıcıhk 13.,r• 
Kabike , ( Hususi ) _..tır· S 

bir ancılık sergisi açıloı~tbet 
giye halk fevkalade ral 

mektedir • 
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Abdülhamit, SaitPaşayı Hem Takdir E
der,Hem De Bir ÇokHaliniBeğenmezdi 
Hele Kıyafet Meselesinde O derece İhmalkar Dav~anırdıKi .. 
NAKiLİ: ZİYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur 

145 -
6 Şubat 3'29 

Bugünkü gazeteler, Veliaht 
Yusuf İzzeddin Efendinin riyaseti 
altında bir (Hanedan komisyonu) 
toplandığını yazıyordu. Bu hava· 
dis, Abdülhamidin fevkalade en· 
dişesini mucip olmuş. Bana evve· 
lA: 

- Acaba biraderim rahatsız 

mı? .. 
Diye sordu. Böyle bir ıey 

lşitilmediğini söylediğim zaman 
hayret ve taacüple dudaklarım 
büktil: 

- Şuhalde.. Ne olabilir? ... 

Dedi. Fakat. bu sualde mün· 
demiç olan gizli ümidi bana his· 
settirmekten çekinerek cevabını 

yine kendi verdi: 
- (Makam) da biraderimin 

bulunması, benim menfaatime 
daha muvafıktır. 

9 Şubat 

Üç gün evvel içtima eden 
Hanedan komisyonunun kararı, 
bugünkü gazetelerle neşredildi. 
Hurşit Paşa, AbdUlhamidin oğul
larından Nurettin Efendiye (vasi) 
tayin olunmuş. 

Abdülhamit: 
- Bu nasıl şey? .. Daha ben 

hayattayım.,. Hem, ben ölsem 
bile bllyük biraderi Selim Efendi 
var... Başka Hanedan azası var. 
Hurşit Paşa kim oluyor ? ... 

Diye kıyametleri koparıyor. 
Onu, şimdiye kadar bu derece 

hiddetli ve müteessir görmemiş
tim. Elleri ve dudakları aciz. ve 
fiitur ile titriyordu. Bir daha 

tekrar etti : 
- Hurşit Paşa kim oluyor ? 

Onları benim kadar kimse bilmez ..• 

Manidar bir tebessümle gül
dükten sonra durdu. Derhal ıö· 
zünü teptil ederek : 

- Selim Efendiye haber gön
dereceğini. Bu işi tahkik ets:n. 

Demekle iktifa etti • 
ıs Şubat 

Abdülhamidin asabiyeti birkaç 
gün devam ettikten sonra tama
men zail oldu. Şimdi gazetelerde 
Sait Paşanın hastalığım takip 

ediyor. Bugün: 
- Gazeteler, hastahğin (Enfü-

lüanza) olduğunu yazıyorlar amma, 
ben buna inanmıyorum. Onun 
tabiatini bilirim. Arada sırada 
( temaruz ) etmek onun eski Ade
tidir. Kendisi, çok evhamlıdır . 
Herhalde ahvaii karışık gördüğü 
için biraz uzakta kalmak istiyor, 
zannederim . Malum ya, yakında 
(Meclisi Meb'usan) açılacak. Bir
çok meselelerin müzakere ve mü
nakaşası yapılacak. İhtimalki bu 
esnada Ayan riyasetinde bulun

mak istemiyor. 
Dedi. Ve sonra, baş nı iki ta

rafa sall yarak ilave etti: 

- Çok kurnazdır, çok ... ken
disini idare etmeyi o kadar iyi 
b'l' k' ı ır ı ... 

19 ş ıb 

Abdü hamit, bugün beni göriir 

görmez: 
Nihayet 

zavallı Sait Raşa 
da vefat etti 
ha .. 

Dedi, Ve son-
ra, simasına mii

tee~sjr bir tavır 

vererek sözüne 
devam etti: 

- Dün ha
ber almca kendi-

mi zaptedeme
dim. Alimallah, 

ağladım.. Hatta 
kadınlar bana 
d~rıldılar. ( Ne 
ağlıyorsun? O, 
senin hakkında 
neler yazmış) 
dediler. VakıA 
doğru. Sait Pa
şa, son zaman
larda bana karşı 
çok vefasızlık 

etti. Böyle olmak
la beraber, be· 
nim ona, yıne 

bir husumetim 
yoktu. Kendisini 

cidden severdim. Beylerbeyi sarayının m.üzvggtm bir tavanı 
Yazık, hem de çok yazık oldu. Diye haber g5nderdim... Gel-
Memleket, tecrübe görmüş bir miş. Benim daima oturduğum 
vezir kaybetti. Düşünüyorum, ve çahşbğım salonun yanındaki 
onun yerini kim tutabilir? diyorum. odaya girmiş. Orada çalışmıya 
Vakıa, Tevfik Paşa var amma, başlamış. Biraz sonra ben de 
o da hastalıWıdır.. Ah Sait Paşa Çit kasnna geldim. Salona gire· 
ah.. Ne tuhaf, ne garip bir ceğim zaman salonla odanın ara· 
adamdı. Size onun bazı hallerini 

1 ıındaki küçük dehlizde bir san-
an atsam, hayrette kalırsınız. Ben 
cülüs edinciye kadar kendisini ta• dalyanın üstünde, pis, yakası 
namazdım. Makama geçtikten son· yağlı bir palto gördüm. Fena 
ra (Başkatip) lik için bana bir liste halde sinirlendim. AIJah biliyorya, 
verildi. hademelerden birinin zannettim. 

Bu Hstede bazı zevatın isim· 
lerile kısaca tercümei halleri de 
yazılı idi. Bunların arasında Sait Ef. 
diye bir isim ve bu ismin hiza
sında da ( medresede tahsil et• 
miş, usulü kitabete cidden vakıf' 
sayi zatisi ile Fransızca öğren
miş. kıyafetine bakmaz bir 
zattır ) diye izahat vardi... Bu 
tarif hoşuma gitti. Başkatip tayin 
ettim. Hakikaten tahsili ve zekası 
çok yüksekti. İş içine girdikten 
sonra tecrübesi ve kıymeti arttı. 
( Sadrazam ) lağı, bihakkin kazan· 
mıştı... Fakat, çok hasisti. Hele, 
üstüne başına hiç bakmazdı. Hiç 
unutmam. İlk Sadıtreti zamanında 
bir kış günü mühim bir iş zuhur 
etmişti. Uzunca bir şey yazılmak 
)azım geliyordu. 

- Buraya gelsin .. ( Çit kasrı )· 
nda yazsın. 

ON ALTINCI 

PAThON KUPONU 

No. 6 
Gnetem~Je o:ı bet ~iin:Je btr 
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(Arkası var) 

Çorla icra memurluğundan: 
ı - Gayrimeokulun ne olduğu: 

Çorluda Camiiatik mahallesinde 
Cümhuriyet sokağında 6 numaralı 
bir bap ahşap hane. 

2 - Takdir olunan kıymet: 2000 

lira. 
3 - Artbrmanın yapılacağı yer, 

gün ve aaat: Çorlu icra dalreel, 20. 
12. 1931 pazar, ıaat 14·16. 

4 - ltbu gayrimenkulün arttırma 
,artnamesi 20-11-931 tarihinden iti· 
baren 930/392 numara He Çorlu icra 
dairealnde herkesin görebilmui için 
açıktır. ilanda yaııh olanlardan fada 
malümat almak iıtiyenler, mnkür 
dosya numarası ile memuriyetiıniıe 
müracaat etmelidir. 

5 - Arttırmıya lttirak için yuka· 
rıda yaı:ılı kıymetin yüzde 7 ai nis
betinde teminat göaterilecektlr. 

6 - Hakları tapu aicllll ile sabit 
olmıyan alakadarların iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 giln içinde 
naikaları ile birlikte memuriyetimiıe 
bildirmeleri, akır halde ııatıt bedeli• 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

7 - Gösterilen sründe arttırmıya 
iştirak edenler, arttırma şartname· 
ıini okumuş ve 11h:umlu malumatı 
almış ad~olunurlar. 

8 - ihale tarihine kadar vergi, 
belediye ve salreye aft borçlar, hiı
ıedarlara aittfr. 

9 - Yazılan gayrimenkul yukarı
da gösterilen 20 • 12 - 931 tarihinde 
Çorlu icra memurluğu odallnda şart
name dairesinde ıaatılacaR-ı ilan 

olunur. 

Gözlerin Görme Müddeti 
Devamlı Değilmiş 

Amerikalı Doktorun Uzun Tetkikatı 
Bu Garip Neticeyi Verdi 

Nev York Hcrald yazıyor: 
Göz haklonda uzun sendcrden
beri tetkikat yapan Doktor 
Frank Moss bu tetkikatına ait 

neticeleri neşretmiştir. Bu neşri
yata göre, göz, önünde duran 

bir kitab n harflerini seçme mlid
deti haricinde ~'OntŞ h s<;asmı 

kayb ~tmektedir. Mesela göz (A) 
harfini gördükten sonra bir 

saniyenin birkaç yüz<le bi
ri kadar bir miiddet görmek 

hassasını kaybetmekte, sonra 
müteakıp tarafa g eçmektedir. 

r 
Fak at bu görüş ve görmeyiş ha
reketi mütemadi otduğu için m
san bunun farkına varmamaktadır. 
Adeta, bir otomatla gösterilen 

elektrik ilanının vaziyeti Ribi 
bir şey. 

Yine bu tecrübe göstermiş· 

tir ki, bugün için kullandığımız 

ışık, ihtiyacımıza kafi değild ir. 
Bunu on misli kuvvetlendirme k 

lazımdır. Yine Doktor Moss'a 
göre, vücutla uzunca bir müddet 

çalı~tıktan sonra gozun görme 
hassası fazlalaşmaktadır. 

Dünyanın En Zengin Kedisi 

Hanıınının Mira ına 
Kondu, Fakat Yaşı yamadı 

Londradan bildiriliyor: Denile
bilir ki, dünyanın en zengin kedisi 
olan Mitzi, sahibile beraber 
yaşadığı Kaliforııiyanın San 
Gabriyel şehrinde ölmüştür. Bu 
kedi Mis Mand Cain isminde 
bir kadına aitti. Geçenlerde 
ölürken çok sevdiği Ankara cin-

sinden olan Mitzi adlı kedisine 
bütün servetini bıraktı. Bıraktığı 
servet (80) bin lira kıymetinde 
bir evile (50) bin liralık nakti. 
Fakat Mitzi bu müreffeh hayata 
rağmen Hanımından sonra yasıya· 
madı ve kalbinin damarlarından 
biri koparak öldü. 

Hususi Listeler De Geldi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

imalathanelerine ait ayni madde
lerin de tahdidini istemişlerdir. 

Bir lktısat Profesörü Ne Diyor? 
Yüksek bir iktısat profesörü 

bu mesele hakkında şunları söy
lemektedir: 

- "Bence ne muvazenei he
sabiye ve~ ne de muvazenei ti
cariye ehemmiyetlidir. Bir mem· 
leketin iktısadi kalkmmasında 
eu mühim çare ikbsadi 
muvazenedir. Hükumet tahdit· 
le bunu istihtaf etmektedir 
ki memleketimiz için bu, çok ha· 
yırlı olacakbr.,, 

Demir, Saç, Tel Tüccarları 
Demirsaç, tel, çinko, kürek 

tüccarları dün Ticaret Odasına 
müracaat ederek listede ( 210 ) 
ve küsur ton olarak tayin edilen 
ince siyah saç miktarının kifi 
olmadığını' söylemişlerdir. Bu 
tüccarlar dün Oda da bir top
lantı yaparak bir rapor haz1r1a· 
mışlardır. 

Fakat bu sırada tetkik yapı
lırken bu miktarın cetvele yanlıı 
nakledildiğini görmüşlerdir. Bu 
yanlışlık tesbit edildikten sonra 
Ticaret Odasmm 930 senesine 
ait olan ithalAt cetvelleri gözden 
geçirilmiş ve bu nokta tesbit 
edilmiştir. Tüccar, bugün, evvelce 
hazırladıkları raporu değiştirerek 
miktarın tezyidini değil, cetvelde 
görülen hatanın tashihini istiye
ceklerdir. Hata, cetvelin ( 523) 
( C ) fıkrasına kadar olan dört, 
beş maddeye inhisar etmektedir. 

Borsada Muamle Az 
Tüccar Gümrükten mallannı 

çekemediği için dün Borsada pek 
az muamele olmuştur. 

Mallar Nasıl Çekilecek? 
Gümrük müdürlükleri mal sa· 

hiplerine, malların en eski vürut 

tarihi sıra~ına göre numara vere
ceklerdir. Numarayı alanlar liste· 
ye tevfikan mallarım ithal ede
ceklerdir. Başmüdürlükten vjze 
aldığı halde malını bir hafta 
:zarfında Gümrükten çekmeyenle
rin hakları sakıt olacaktır. Dün 
de İstanbul ve Galata Gümrük· 
lerine (3000) sandık mal gelmiştir. 

Kumusyoncutar Da işsiz Kaldılar 
Bir kaç gündenberi Gümrük

lerde muamele olmadığı için Güm
rük kumusyoncuları da iş yapama· 
mışlardır. 

Şehrimizdeki umum gümrük· 
lerde (200) karneli kumusyoncu 
vardır. Ayrıca (500) kadar da kar
nesiz kumusyoncu vardır ki bun
lar da Gümrüklerde iş görmeğe 
muvaffak oluyorlardı. Son va2iyet 
üzerine bunlardan bir çoğu başka 
İf aramağa başlamışlardır. Çünkü 
bundan sonra kumusyonculukla 
karınlarım doyuramayacaklarını 
süylemektedirler. 
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Çatalçe,me ıokağı 

Telefon lıtanbul - 20203 

Posta kutuıu : 1ıtanbul • 741 

Telgraf: 1stanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE E~ 

1400 Kr. 
750 it 

400 " 
ıso .. 

1 Seııe 
6 Ay 

, s " 
\ " 

2700 Kr. 
1400 ,, 

8011 " 
30J .. 

Gelen evrak geri verilmez. 

flanlard.ın mes'uliyet ıılın nat. 

Ce,.Pp için mektuplara 6 kuruşluk 
pul lllivesi lb.ımdır. 

Adrea değlştlrilmcııi ( 20 ı kur ı 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Sel ım n .. , t? 
Ne,rlyal Mildürilı Selluı Raıcıp 
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12 Sayfa SON 

BÜYÜK TARİHİ TEFRİKAMIZ l'r-R;;mi:izi Bi!e Görıderiniz, 
~ 

' 

ŞEN 

OÖNIL 
-24-

Onlar gibi gezip tozmağa, vurup · 
kırmağa, gülüp oynamağa alışmış 
olan serbest insanlar için Meriçi 
böyle duvarlar ardından ve karan· 
lıklar içinden dinlemek ne ağır 
felaketti? Zavallılar belki her gün 
ve hatta her dakika erimek bir 
avuç su haline geçıp Merice ka· 
rışmak için benliklerinde ihiyaç 
hissedeceklerdi ve o saadete ere· 
meyince de hummalı buhranlar 
geç· receklerdi. 

Kabadayıla.rı bilhassa müte
essir eden kuru bir bahane üze· 
rinc hapse ahlmaktı. Meyhaneden 
ıindana değil, mahkemeye götil
rüldükleri takdirde masumiyetle· 
rini kolaylıkla ispat edeceklerine 
kani bulundukları için teessürleri 
tehevvür dereceıine varıyordu. 

iftiraya uğramak, her kul için 
müml<lindU. Bu imkAn. kendileri 
için azami mikyasta tezahür ede· 
bilirdi. Çünki dUşmanlara çoktu. 
Nitekim bu şeametli mansubeyi 
(**] de çöplük turbu Mahmutla 
avcı Burhanın tertip ettiğini 
bostancılar söylemişlerdi. Fakat 
Edirne şehrinde : adalet tevziine 
•e adalet teminine memur olan· 
larm her iftiraya inanıvermeleri 
tuhaftı. Hele mUcrim diye göste
rilenleri söyletmeden. iıinlemeden 
zindanlara atmak büsbütün garip 
idi. 

• Onlar, kabadayılık sahasında 
mağlüp ettikleri düşmanların 
kendilerini ustaca bir oyunla 
meş'um bir çıkmaza soktuklarım 

bilmiyorlardı. Muhakemeden ev· 
~el hUküm, temin olunmuıtu. 
Zira Mahmutla Burhan, tam bir 
dUzine şahit tedarik ederek şer'i
şerif huzurunda Sipahi Abmedi 
ve arkadaşlarını mükemmelen ve 
müdellelen itham etmişlerdi. Şa

hitlerin ifadesine göre Bedesten 
kihyasınm kızını kaçıran onlardı, 

Subaşman yamaklarmdan birini 
öldürüp gül bahçesi hendeğine 

atan yine onlardı. Gfıya bu adam, 
efendisinin kızına kaçıranlara ras
lamış, arkalarından gitmiş ve 
sadakati uğrunda canını feda 
~tmişti. Gerçi gelin evine baskm 
yapanların dövdükleri birkaç ka
dın ve birkaç ta komıu vardı. 
Lakin onlar, yalnız yedikleri da
yağı hatırlıyorlardı, baskıncıları 

teşhis edemiyorlardı. En iyi ıahit 
ve hatta davacı olarak dinlenmesi 
icap eden Gülsüme ehemmiyet 
•eren yoktu. Yalancı şahitler, 
onun kaçınldığı sırada hovarda
lara teıckkür ettiğini iıitmişler 
•e hatta Sipahi Ahmede büyük 

(**J Gençlltin ratbetinl ve mu
habbetini kaybeden oyunlarından biri 
c\e fatrançtır. Zekayı kesklnleıtiren 
bu çok heyecan verici oyun, maale· 
•ef arhk sevilmiyor, bellenmiyor ve 
unu tuluyor. O •ebeplc ( Manıube ) 
tabirinin mefhumu da meçhuller 
•ıraıına giriyor. Manıubc, ıatranç 
oyununda hasmı tuzağa düşürecek 

mahirane hamle ve tertibat demektir. 
Her halde mansubeler ve hatta dama 
oyunundaki eçmazlar, meseli poker
de bir kare veya floş ruvayal bul
mıy:ı benzemez. Çünkü mansube ve 
açın az, zekanın eseridir; kareler ,.c 
bilmem neler, tesadüfün sadakasıdır. 

Edirne kalesinin üç kult1si ve yedi kapısı vardı 

bf r iştiyak ile sarıldığını görmüş

lerdi! Şu bale göre Gülsüm, 
mağdur olmak vaziyetinden çıkı· 
yardu, cürüm şeriki mevkiine 
geçiyordu. Binaenaleyh onun ho
vardalar lehinde söyliyeceği söz· 
lerin hiçbir kıymeti kalmıyor. 

Sipahi Ahmetle arkadaşları 
davamn hem tertip, hem ted\ ir, 
ve hem de intaç olunduğunu 
bilmedikleri için atıp tutuyorlardı, 
sorguya çekilmeden hapsolun· 
duklarmdan dolayı bol bol küfür 
savuruyorlardı. Maanıafih zindan
daki misafiretlerinio fazla devam 
etmiyeceğine de kuvvetle kanaat 
besliyorlardı, Kadı efendinin hu
zuruna çıkar çıkmaz serbest 
bırakılacaklarını umuyorlardı. 

Sinir buhranı, mufassal küfür· 
bazlıklardan sonra biraz sakin· 
leşti ve hovardalar, içine atıldık· 
ları zindanla alikadar olmak im
kamnı buldu. Şimdi nereye so· 
kulduklarını tetkik ediyorlardı. 
Burası ne paşa tomruğuna, ne 
mahkemenin kapıaltına benziyor· 
du. Sipahi kethüdasının odunluğu 
ile, Yeniçeri çorbac:sınm ahırile 
de münasebeti yoktu, berbat ve 
murdar bir yerdi. 

Yeniçeri Baki, yalnız karanlığa 
bakmakla, kerevetleri karışlamak
la, müteaffin havayı koklamakla 
iktifa etmedi. Elyurdamile ıslak 

duvarları muayeneden geçirdi, 
çamurlu tuğlalara dizçöküp nereye 
bastıklarını ve bu basılan yerin 
metanet derecesini tahminledi. 
Zindanm dört köşesini adım 
adım dolaştı. Sıra, Meriç nehrine 
açılan demir kapıya gelince 
Ahmede seslendi: 

- Hani sen, netameli yerle• 
re giderken arapça bir öğüt ve· 
rirdin, neydi o ? 

o, adeta sinirlendi: 
- Bırak AUahı seversen, 

dedi, ben kendi dilimi unutmak 
üzereyim. Sen Arap tekerlemesi 
sayıklıyorsun. 

- Camm söyle, neydi o öğüt! 
- Kaddimil huruç alelvülüç! 
- Mana murat olundukta? 
- Bir yere girmezden evvel 

çıkmayı düşünmeli, imiş! 

/ - Bunu biliyol"'sun da ne 
pinekf ey ip duruyorsun? 

- Ne yapalım. Ağzımızla bağ· 
)ama çalup fU kuyu içinde aamı
mı çekelim. 

- O söze uyahm, çıkmak ça
resini arayalım. 

Züpte Bey: 

- Vallahi, dedi, fena değil. 
Yol bulursak hemen savuşalım. 

Karanfil oğlu itiraz etti : 

- Mümkün değil ya, mümkün 
olsa ben kaçmam, kaçamam. Çün
kü kaçmak, yüzümüze sürülmek 
istenilen karayı kabul etmek de
mektir. 

Yeniçeri Baki bağırdı : 

- Sözü buyruğundan dinleme 
de kulağını aç. Buradan savuşup 

Firengistana gidecek değiliz ya, 
yine Edirnede kalacağız. Daha 

doğrusu, işimizi sağa çıkarmak 
için bu murdar odayı bırakacağız. 

Şu pis kokulu küpten bir mendil 
dolusu örnek alsak ta Kadıya 
götürsek, uEfendi baba! Şu ma
tah bak ta kerem et. Böyle 
şeylerin küplerde saklandıği yer- 1 

de biz nasıl otururuz ? ,, desek 
fena mı olur? O vakit davamıza 
çabuk bakılır, yakamız da bıra

kılır. 

Uzun münakaşadan sonra bir 
kurtuluş yolu bulmak için çalaş-

mak esası kabul olundu. Maamafih 
bu karar, tehlikeden kaçmak , 

fikrinden ziyade bir zeka ve bir 
kuvvet tecrübasi yapmak zevkine 

meclfıbiyetten doğmuştu. Yeniçeri 
Bakinin irşadile hepsi, tedricen 

gıcıklanmışlardı. Taş ve demirle 
örtiilli olan şu karanlık kuyudan 

kol va kafa kuvvetile kurtulmak, 
sonra memleketin inzibat amir-

lerine boy gösterip çahm satmak, 
hoşlarma gidiyordu. Bu sebeple 

herbiri yerlere iğilerek, duvarlara 
yapışarak bir furce, bir necat 
deliği arıyodu. Yeniçeri Baki, 
uğrun kapıyı benimsemişti. O 
kalın demir kütlesini biraz hare- 1 

kete getirmek için çırpmıyordu. ' 
(Arkası var) 

, Size Tahiatinizi Sögliyelim ... _______________________________________ _,,, ______________ --.l 

HÜSEYİN AVNi EFENDİ : l 
Neşeli ve ho
varda meşrep: 1 

lir. Kadm ve l 
haya 11 mev- ı 

zularla f a z l a 
alakadar olur. 
Kendini gös
termek ve 
şöhret sahibi 

olmaktan ha

eder. Mizahı 
e muzipliği sev 

• ALİ GALİP BEY: (Fotoğra· 
fınan dercini istemiyor) ikramcı 
ve hoşsohbettir. Cömerttir, ye· 

dirmekten, içirmekten hazeder. 
israfa mütemayildir. Gamlı ve 

kederli hadiselerden daima uıak 
kalmak ister. 

• M. MURAT EFENDi: (F otoğ-
rafının dercini istemiyor) Ameli 
sahada muvaffak olur. Kendi 
işinden başka şeylerle meşgul 
olmak istemez, çekingen ve 
mes'uliyetten mllçteniptir. Men
faatlerini nefsine hasreder. 

• r.~vz! RF..V: Hırçındır. lddi· 

• 

ayı ve inadı 

sever, usul ve 

merasime faz

la riayet et· 

mez. Müşküllt 

karşısında aciı 

ve zaaf göı· 

termez. Para

yı sarfa mü-

. temayildir. 

HÜSEYİN A VNI BEY : Acul 
ve çeviktir. 

intizamı sever, 

m en faatlerini 

nefsine hasre· 

der. israfta• 

m Uç le nip' 

Çabuk ahbap 
ve lAUbali ol

maz. Eıyasını 

hüsnU muha
aza etmesin; · iiir. 

• 
., ·EHMET BEY: Acul ve uy-

saldır. Yalnız

lıktan sıkılar, 

a r k adaşlarile 

bir arada gül

mek ve eğlen

mekten hazze· 

der. Teşvika 

kapılır. Cö
mertliğe mü

temayildir. 

. :JI-Iİ BEY: Hassas ve 
aculdür. işle
rinde mUşkü

Sta maruz 
~almak iste
mez, çabuk 
münkesir ve 
müteessir olur 
Hayal ve he· 
yecan mevzu-

larına lakayt 

k almaz. 

ANKARADA ~AHAP BEY: 

Hassas ve İn· 
tizamperverdir. 
Çabuk mün
kesir ve mü
teessir olur. 
Temizliği se
ver, tarzı te· 
lebbilse riayet 
eder. Bedeni 

yormıyacak 

vaz i f e l e r d e 
muvaffak olur. (Henüz hayatını· 

zın tarihçesi teşekkül etmemiştir 

ki taliinizden ve ümitsizlikten şi

kayetinize mahal kalsın, ümitsiz

lik, bedbinlik, mefkurede, gaye

de zifa delllet eder. Hem tatii, 
bir me\ zu harici olarak kabul 

etmeyiniz. Tesadüfleri. fırsatlara 

tasarrufa muktedir olduğunuz: 

gün taliinizi bizzat yaratmış 

olursunuz. Her muvaffakıyeti 

kendi sAy Ye tedbirinizde arayı

nıt efendim.) 

• KADİR EFF.NDI: Zeki ve 
ıamimidir. 

Fazla üzüntü
ye gelemez, 
dimağını yor· 
mak istemez, 
eğlenceden 
hazeder. Bir 
parça ihmal
cidir. Eşyasını 

hüsnü istimal 

•' Jnez. 

HALlT ŞEVKET BEY: (Fo
toğrafının dercini istemiyor) Na· 

zik ve mültefittir. Muamelesinde 

hatırşinaslık gösterir. Atılgan ve 

gırgm değildir. Sessiz, sakin ve 

münzevi bir hayatı tercih eder. 

• 
ANKARA, M. ZEKl Efendi r 

( Fotoğrafının dercini istemiyor ) 

Sofucadır. Bildiği Ye gördilğü 
gibi hareket eder. Yeni bir şeyi 

güçlükle kabul eder. Milnakqa
ya tenkide tahammülü yoktur. 

Günahtan fazla korkar. l1raftan 
müçteniptir. Para biriktirmeainl 

bilir. 

Fotoğraf Tahlili Kupona 

TablaUni:d tahlil ettirmek lıtlyor 

sanız cevabını arza ettlilnls 

sualleri yazarak bu kuponun 5 
tanulnl fotoirafınızla beraber 

giinderinlL 
..._ ____________________ __ 

' 

1---------------::--------·----~ 

,_ 

lstm, meslek 
veya ııan'at? 

Hangi suallerin 
cevabı ? 

Fotoğraf intitcır 

cdoccl' mi? 



OCUK 
Bu Haftaki Bilmecemiz 

İşte Size Hem Eğleı1celi, Hem 
Meraklı Bir Bilmece 

u a sıze, 1 m ıyc ıç gorme ıgınız yem arz ır ı -

mece veriyoruz. Bu resimde iki çocuk vardır. Ellerinde de birçok 
fitekler, patlangaçlar mevcuttur. Eğer resmin ( 1) numaralı kısımlarını 
başka bir boya ile, ( 2 ) numaralı kısımlarinı başka bir boya ile bo· 
yarsanız çok glizel bir resim elde edeceksiniz. Tecrübe ediniz, çok ıevi
neceksiniz. Resmi boyadıktan sonra "Son Posta,, bilmece memurluğu
n gönderiniz. Glizel boyayanlar arasında 100 kişiye gi•zel hediyeler 
yereceğiz. beş kişiyi de klübe aza yazacağız ve birer rozet vereceğiz. 
Cevaplarınız on beş giin içinde id rehanemize gelmiş olmalıdır. 

Her Ho/ta Bir Mas l 
• 

Evvel z 
Kal bu 
Varmış b'r 

yanın 

ı 

e 1 

' D ıma 
österirim, 
ğün z m n 
verir" ... ,, Bu gözü d 

Köyl\l ri o r 
Kesesine k y 
Çaldığı par. 1 rı ! 

O aarı liraları ! 
Bir sürü yo' Barın, 
Fakirlcr;n, dulların 

Paralarım yermiş : 
Herkes 11 El'aman .•• ,, 

« 

m 

dermiş r •• 

Köyde bir f al<ir adam 
Rençperlik etn·iş tamam 
Durmadan altı sene : 
Ne geç<>rse eline 
Saklamış bir kenara, 
Olmus hir hayli para ! 

Fakat kö ünde bir gün 
işler hikenmiş bütün ! 
İşitmiş başka ye!rde , 
Uzak, gu betel!erde 
Çalışanlara İf var ! 
Kazanır çalışınlar ..• 

Köylü <lemiş: '' Giderim, 
"Biraz gayret ederim, 
.. Paralarım çoğalır!..: 
.. Sonra bir tarlca alır 

.. Çiftç liS'e b~ş!nrım ; 

.. Olur çocuğum, karm1 L .. , 

11 Yine s . 

Sı ım ok a arak 
Demiş " Oğurhr ola f ••• ,, 
Ko} iti de evin erek , 
O ~abah çı mış yola! 

G 
. • 

eçmce iki sene 
Gc~iye .dönmüş yine ! 
D_ogru ımama gitmİi • 
Bır parça sohbet etmiş • 
Gidiyorken imamdan ' 
- O sahtakar adamdan -
istemiş paraları : 
O ~arı liraları !... 

Etmiş hilekar yobaz 
Bir f erynt, bir yaygara f 
Demiş : 11 Y nlancı herif; 
11 Bana vermedin para ! ... 

Kovmuş masum köylüyü 
Hemen evden dışarı 1 
Böylece deve yapm:ş 
O sarı alt nları 

Köylü giden paranın 
Düşmüş artık yasına t 
Birdenbire rast gelmiş 
Kas. ba kAhyasına ! 

De iş : " Bana çare bul , 
" Am n, Kahya Efendi 1 
" En nihayet mahvetti , 
"B . . F d. ı em ımamın en ı .... " 

Sonu gelecek haf tak! çocuk uyf amııda 

Tayyare 
Nasıl 
Uçar? 

Tayyare ve uçurtmanın en 
başlıca idaresine. yani havada 
uçmasına sebep hava akıntısının 

y ekdiğerile 
temasından ha
sıl olan kuv
vetlerin mail 
bir sabh üze
rinden yayıl
masında ileri 
gelir. 

Şimdi "A B,, hattının bir tay
yare veyahut uçurtmanın kana
dmın bir parçası olduğunu farze
dclim ve 11S nin de hareketinin 
bir neticesi "olarak onun istika
metinde "A B ü~erine çarpan 
bir hava cere~~nı olduğunu ka
bul edelim. Bu hava cereyanının 
öyle bir kuvveti val'dır ki "AB,, 
h ttıııa çarpbkdan sonra ( D B ) 
hattına doğru inhiraf keshe
der; ve bu (A B) hattına doğru 
sağ zaviyede, yani D A sıra
sına evvelki tesire zıt olarak mu
kabil bir tesir meydana .getirir. 

Bu mukabil tesir aynı zaman: 
da " D A ,, e müsavi ve aksı 
olara D G hattında da görü
lllr. Ve "D G" h .. ttı sağ z viye
dc "D C,, "D L, gibi iki 1 vv tle 

o terilir. 
Burada " D C ,, kU\,'\ et!ne 

uçurucu kol, " D L ,, kt vctine 
i kaldırıcı kol ismi veril"". Bu 

u vetler"n her i i i d h 
b n thın e 

mur bba 
Ne vakit 
dırıcı kol 

vve in en bü 
o ı mna uçar. 

•• •• umuze 

Klübümüzün Rozetini 
Yakanıza Taktınız Mı? 

"Son Posta Klübü,, gün
denyüne mektepliler arasın
da şöhret buluyor. Her 
mektepte klübe aza yazıl
mak için büyUk bir heves 
görülüyor. Şimdiye kadar 
yozılmı-ı olanlara klüblimü
zün rozetleri verilmiştir. 
Şimden sonra da dört lm
pon toplayıp getireni rle 
bilmecemiıi halledenlerden 
beş kişi khibe aza )'8Z Ja
cak ve rozetleri verilecektir. 

Siz klübe aza yazıld nız 
mı? Rozetimizi alıp yaka
nıza 1. ktınız mı? Almadı
nızsa, acele ediniz, aı.l ya
zılımı ve rozetinizi alınız. 

Bu ıene klüp azası için 
çok güzel bedava eğlence· 
ler ha ırlıyorıız. 

Verdikten sonra karar 
Demi · •· Dağda haydut 
.. Onlar keser yolumu, 
" bağlar iki kolumu, 

var, 
NECDET SÜŞT_O~ 

.. Paramı gaspedcrJer • 

.. Sonra kaçıp giderler L. 
it Biriken paramı ben 
it Başka şehre gitmeden , 
" Götürfirüm imama : 
" O müslüman adama 
.. Bırakırım emanet · .. E , 

lb t etmez hiyanet ! ... 

Köylü lcarar vererek , 
~en İmama gitmiş ! 
O sarı alt ıılan 
Ona emanet etmiş 1 

ı - Adii k skmıç bir çocuktu, 
Turbanla oynnmıya gelmişti. Bah
çede lokomotifi görünce hazır 
Turhan burada yok.. şuQun loko
motifine binip gezeyim, dedi. 

onu ağacın arkasın

dan seyrediyordu. Lokomotife 

binince ağlamıya, arabamı bırak 

diye baiırmıya başladı. 

ASI 

Şekil : Aşağıdaki tarife riayet ederek yapabileceğinfs ıekillerden biri 

Çin Çocuklarının 
Bir Oyunu 

Size bu hafta Çin çocukları
nın çok sevdiği oyuncaklardan 
birini veriyoruz. 

Burada bir numaralı resimde, 
kenarları hafif beyaz çizgilerle 
çt.vrilmiş birçok mUselleıler gö
receksiniz . 

Şimdi elinize bir makas ala
rak bu tekli kenarından kesiniz. 1 
Kestiğiniz parçayı bir mukavva 
üzerine dikkatle yapıştırdıktan 
sonra Uzerine ağır bir cisim ko-

yunuz!.. Eğer bunu yapmıyacak 
olursanız istediğinz gibi gUzel bir 
şekil elde edemezsiniz. Çünkü 
yapıştırmak istediğiniz kAğıt ku -

rurken kıvrılabilir. Şekliniz ta
mamen kuruduktan ıonra yine 
bUytik bir itina ile kenarından 
kesiniz.!. O şekilde kesmiye dik

kat ediniz ld milsellesler arasında 
hiçbir kağıt paçası l'almaım ... 
MüselJesler yekdiğerine uçların
dan birleşmiş gibi görl\lsiln. 

İki numaralı resimde ise iki 
kilçük, iki bUyük ve va at bir 
halde ter im edilmiş mUsellesler 
ve mur bbal r göreceksiniz. Bu
radn en fazla merakla takip 
edeceğiniz şey şudur: Küçük 

Şekil : l Bu resimdeki milıellemlelf 
ke1lp bir karton lberine yapııhranq, 
Elde edecej'ini:ı küçük parçalul1ı 

birçok oyunlar yapabUlralnia. 

mUsellulerin berbiri naat ~ 
linde çlıllmiı olan mllsellesletla 
yarım misli bUyllkliiğnnded~ 

Yine bu kUçlik müsellesler m• 
rabbalarm da yanm misli buya» 
lilğündedir. 

Hahikati halde çok buit olası 
bu şekillerle herkes tarafa1t 
dan beğenilecek birçok te~ 

nat meydana getirmek kabildlfı 
Bir yeri s""slemek icap ettiği zat 
man bu ~ekillerle zarif sUsJer 
y pılapılabilir. 

Bu müseUerin içini istenil611 
ren lerle boyamak ta kabildfit, 
Artık o renkleri intihap ta hu:
ke in zevkme bağlı bir şeydir. 

• ayva ı mecen 
Halledenler • • 

mızı 

5 teşrinisani 931 tarihli nüs
hamızda dercettiğimiz " Saklı 
hayvan hangisidir? ,, bilmecesini 
doğru haUedenlerden ikramiye 
kazananların isimlerini yazıyoruz: 

Son Posta KlupUne Aza 
. Kaydedilenler 
lstanbul Gazi Osman paşa 

mektebi ikinci sınıftan 391 Meh
met, lstanbul Kuzguncuk Nakkaş 
tepe Aziz Bey sokak No. 10 
Muhittin, lstanbul Altıncı kız 
mektep 287 Handan Fevzi, lstan
bul On ikinci mektep 162 Fethi, 
fstanbul Nuruosmaniye 96 No.da 
Ali Rıza, lstanbul San'atlar mek
tebi birinci sınıftan Suat, lstan
bul Erkek Lisesinden 376 Müfit, 
lstanbul Vefa Orta mektep 
birinci sınıftan 672 Bekir, 
Fatih Ortamektep birinci aı· 
mf 336 Fethi, Eyiip Orta mektep 
ten 57 Fuat. Bey ve Hanımlar . 

Birer Albüm Kazananlar 
Salihli Avukat Hayri Bey 

kııı Saadet, Adana Orta 

kavga ederken 

Lokomotif bir ağaca çarptı. Lo
komotif durdu. Adil şqırdı ve 

ağhyarak indi. 

mektep ikinci sınıf 264 Kemd. 
Adana Ortamektep ikinci amal 
talebesinden 387 Rasim, Adana 
Ortamektep birinci sınıf tale~ 

sinden 373 Mehmet Nihat, Kab• 
tat Erkek lisesinden 608 Ha~ 
Hayrettin Konya Erkek liseal 
ikinci sınıfta 111 Mecit Cemal 

Artuva Çiftlik Tahrirat kltibi + 
lu Turg1ıt, Adana Erkek liselia-

den dokuzuncu sınıftan 365 Haaq 
Basri, Çankırı tuz inhisarı müdGrt 
Hasan 8. oglu Bedri, Adana İstiJc.. 
181 mektebi 4 üncü sınıftan 858 
İsmail, Kemalpaşa Armutlu illo

mektep dördüncü sınıftan 59 Ah
met Fethi, İstanbul Beyazıt Calllf' 
cıali mahallesi 13 Emine F eni, 
Adana Ortamektep ikinci sımf 

talebesinden 374 Enver, Ada11• 
erkek liıesi sekizinci sınıftan 121' 

Hikmet, Sıvas erkek lis.t 

üçüncü sınıftan 383 S. Zelrl. 
Adana Ortamektep ikinci .,. 

nıftan 362 Mehmet Emin, lstan
bul Gelenbevi Ortamektebi Uçünctl 

ıınıfından 97 Mustafa, Adana 
Ortamektebi talebesinden 156 
Aziz, 1stanbul Gelenbevt Orta· 
mektebi talebesinden 251 Mustafa 
Bey ve Hanımlar. 

( Sonu Yaran ) 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON: 5 

ŞlmdeD .onra Son Poıta KlülıilM 
aza olabflmek için her lıııfta bu 18) f da 
n~~redeceğlmlz kuponlardan d&t ıau 
toplayıp getirmek veya sinde nek 
IA:umdır. Bu kuponlara keııp toplayınız. 
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(SON POITA) da Hanımtegze blltllR 

,..çıerln kalp •• atk ltlerinde en samimi dert 
ortafıdır. AUemahı:e, d09tlarınıza 11S7ll7emedlğlnlı 

•tk dertlerinlal Ha nıate7ıeye yuıaıı. Hanım• 
te,..e 7a her ,O.kU sütunda nya huauai mek· 
tupla cevap •erir. Haaımte)'ıtenln fikirleri, blrçM 
reaçlert büyllk mUtklillerden curtanyor. 

K AD 1 N 
( SON POTA.) kadınlan n r-c ludM1 

altlradar edea aenulara llııer .. ,den f..a. 
ehemmiyet nrmektecllr. 

Şlmden ıonra haftada b~ defa Kadıll •ar 
famıs olacak ve ba Nyfada t•nlar buluaacaktırı 

GGı:elllk meeeleleri, son modalar. çocutu· 
nuı:un terblyeı~ erini.ıia rDıelllfl, ew lalerf, 
el işleri ve saire •.• Dertlerinizi Hanımtevzege Yazınız 

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

Dikiş Kutusu 
Buradaki Usule Bakarak 
Kendiniz De Yapabilirsiniz 

Hammlana en çok ihtiyaç 
g6sterdikleri ıeylerdcn biri de, 
pntalannda taşınabilecek zarif. 
knçiik bir dikiş kutusudur. Bil· 
lauaa ipek çorap giyen hanım· 
lara bu kutunun yRpacağı yardım 
çok bOyllktiir. Bunun ıçm fazla 
para sarfederek çantanıza gire· 
bilecek bir diki~ kutusu satın 
alanız demiyeceğim. Siz bu kutuyu 
hiç para sarfetmeden evde bi
rikmif parçalarmızdan yapabilir
ıiniz. Bunun için- de yukardaki 
resme dikkat etmeniz kafidir. 

Bir numaralı resim dikiş ..cu
tusunu aç.k şekilde gösteriyor .•• 
Görüyorsunuz ki bu resim tama· 
men bir cep şeklindedir . f pek
)erinizi sarmak için üç numaralı 
resimde ~ ördüğünüz gibı kemik· 
ten yapılmış şeyleriniz yoksa 
bunun yerine kalın mukava par
çalarını muntazam bir şekilde 

1 
keserek kullanabilirsiniz. Dikiş 
kutunuzu kapadığınız zaman iki 
numarala resimde gördüğünüz 1 
~ibi kapanmış bir cep manzarası 

1 
ıeklini alacaktır. 

Dikiş kutunuzu istediğiniz 
kadar zarif yapmak sizin eliniz
dedir... itina ve hanımlığımı sa· 
yesinde birçok ihtiyacmızı para 
aarfetmeden temin etmek kabil 
olduğunu göreceksiniz. 

Resme 
Meraklı Mısınız? 

Resim çektirirken nelere 
Ji kkat etmelisiniz 

Kaşlarınızı ve kirpiklerinizi çok 
hafif boyayınız; yüz allığı ve du
dak all ığı kullanmayınız! Boyanmış 
ağızlar büyük gözüktüğü gibi du· 
daklar da çok kalın olur. Poclra 
kullanmayınız, çünkü Podra yüzü· 
nüzü olduğunuzdan daha başka 
1ani yaşlı gösterir. aaçlarınızı 

ondüle yaptırır yaptırmaz asla 
resim çektirmeyiniz. 

Kvaffürc gittiğinizden iki gUn 
ıonra fotoğrafçıya gidiniı ! Bu 
&aman saçlarınız daha tabii bir 
ıekil alacaktır. 

F otoğrafaneye elmaslar, pır· 
lantalar takmadan giderseniz da
ha iyi olur. Fotoğrafçı müce\•her 
takmamanızı tercih eder. Çünkü 
miicevher ziyayı alır ve yanlış bir 
ıekilde aksettirir. 

Yukarda anlattığım şeylere 
riayet ederek bir resim çektire· 
cek olursanız. kendinizi çok be
fenecek ve tecrübenizden mem
nun kaldığınızı göreceksiniı.. 

İdeal Sevgiliniz Kimdir? 
Bekar Kız Ve . 
Erkekler için 
Eğlenceli Bi, 

Tecrübe 

ideal sevgilinizin kafan ızda 

bir hayali olsa gerektir. Falu,t 
size sorsalar bu hayali tesbit ve 
tasvir edebilir misiniz'? Bu küçük 
tecrübe, size sevgilinizin bütün 
hatlarını meydana çı karmıya hiz
met edecektir. 

Bu eğlenceli tecrübe ıçın 

takip edilecek usul şudur: Aşağıya ' 
birtakım sualler yazılmışbr. Bu 
sualleri okuvup cevaplarmı veri
niz. Vereceğiniz cevap, mümkün 
olduğu kadar düşüncenize yakın 
olmalıdır. Sonra cevabmıza göre 
kalplerdeki numaralara işaret 

koyunuz ve yahut ikinci suale 

Sevgilinizi Bul
mak İstiyor Mu
sunuz Tecrübe 

Edini1 

geçmız. Bütün suallerin cevapla· 
rım verdikten sonr:ı numaralan 
havi kalplerden birkaçı boş kala· 
caktır. İşte işin sırrı bu boş kalan 
numaralardadır. Bu numaraların 
ifade ettikleri mana, çerçeve için· 
deki izahatta gösterilmiştir. Bu 
vasıflar. size mukadder ve ideal 
sevgilinizin tipini gösterir. 

Kalbinizin Sırrını Açan Anahtar 
1 - Alhn saçh 
2 - Orta sikletlc 
4 - Hassas 
4 - Soğuk 
5 - Zeki 
6 - Mavi gözlü 
7 - Güzel 
8 - Orta boylu 
9 - B asit 

Altm rengım diğer renklere 
tercih eder misiniz? 

Cevabınız (evet) se 10, 19. 27 muh
tıralı kalplere birer işaret koyunuz 

(hayır) sa, ikinci suale geçiniz. 

Siyah saçı diğerlerine tercih 
eder misiniz? 

Cevabınız (evet) ae 27 - 19 - 1 nu
marala l<alplere bir işaret koyunuz, 

(hayır) sa diğer suale geçiniz. 

Siyah gözleri bütün diğerlerine 
tercih eder misiniz ? 

Cevabınız (evet) se 28 - 25 - 6 numa
ralara işaret koyunuz. (Hayır) sa, 

diğer suale geçiniz. 

Boyunuz l ,30 dan küçük müdür? 
Cevıoız (evet) se 23 • 13 - 8 numara
lara işaret koyunuz, (hayır) sa diğer 

suale geçiniz. 

Dostlarınız ve başkaları sizinle 
ahbaplık etmeği ararlar mı ? 

Cevabınız (evet) se 12 numaraya 
i,aret koyunuz. (hayır)sa 5 numaraya 

İiaret koyunoı. 

Boyunuz 1,60 şı geçer mi ? 
Cevabın ı z (evet) se 23 - 22 • 8 numa
ral&rına işaret koyunuz, hayırsa 

diğer auale geçinir. 

Ağırlığınız 80 kiloya geçer mi ? 
Cevanınız (evet] ae 21 - 20 • 2 uma
:ra1oara işnret koyunuz, hayırsa diğer 

suale geçiniz. 

Sevdiğiniz tarafından okşamp 
sevilmesini ister misiniz ? 

Cevabınız (evet) se 4 numarala knlbe 
bir i~aret koyunuz, (hayı r) sa 3 numa

raya i şaret koyunuz. 

10 - Kara saçlı 
11 - intizamı sever 
12 - Somurtgan 
13 - Uzun boylu 

14 - İyi tahsil görmüt 
15 - ince 
16 - Buğday güzeli 
17 - Tahsilıoi:ı 

18 - İtimat e dilir 

Acdc dışarı çıkmıya mecbur 
olduğunuz zaman eşyanızı 

dağınık bırakır mısınız ? 
Ce,·abını:ı: ( evet ) ae 11 numaraya 
bir işaret koyunuz, (hayar, sa 26 nu

maraya işaret koyunuz. 

Kestane rengi saçları diğerlerine 

tercih eder misiniz? 
Cevabınaz ( evet ) se 1 - 10 • ?.7 nu
nıaulnra itı.ret koyunuz, (hayır) sa 

diğer suale geçiniz. 

Kırmızı .saçları diğerlerine tercih 

eder mısiniz? 

Cevabınız ( evet ) se 1 - 10 - 19 
numaralara işaret koyunuz, (hayır) sa 

diğer suale geçiniL 

Muhalif cinse mensup kimseler 
size alaka gösterirler mi? 

Cevabanaz ( evet ) ae 9 numaraya, 
(hayır,sa 7 numaraya işaret koyunuz. 

Edebi bir mecmua, edebi bir 
kitap veyahut edebiyata ait 

bir şey okur musunuz? . 
Cevabınız. ( evet ) se 18 numaraya, 
hayırsa 24 numaraya işaret koyunuz. 
Boyunuz 1,50 den küçük müdilr? 
Bevabını:z. ( evet ) ae 13 - 22 - 23 nu
maralara işaret koyunuz, (hayır) aa 

diğer auale geçiniz 

Kır saçı diğerlerine tercih eder 

misiniz? 

Cevabınaz ( evet ) ae 6 • 16 • 25 nu
maralara işaret koyunuz. 

19 - Kestane rengi uçlı 
20 - Şişman 
21 - Göbekli 
22 - Kısa boylu 
23 - Zayıf 

24 - Kıskanç 
25 - Badem gözlü 
26 - Dağanık 
27 - Kırmazı saçlı 
28 - Kır aaçh 

Mavi gözü diğer gözlere tercih 
eder misiniz? 

Gevabınaz ( evet ) ae 16 • 2S • 28 nu• 
marala kalplere birer işaret koyu• 
nuı, (hayır) sa diğer suale geçiniz. 

Sikletiniz 60 kilodan az mıdır? 
Cevabınız ( evet ) ae 2 - lS • 21 nu· 
maralara itaret koyunuz, (hayır) H 

diğer suale geçiniz. 

Ağırlığmız t ()() kilodan fazla 

mıdır? 

Cevabınız ( evet ) ae 2 - IS • 21 nu
maralara işaret koyunuz, (hayır) H 

diğer suale geçiniz. 

Ağırlığınız 60 - 80 kilo arasında· 
mıdır? 

Cevabınız ( evet ) ae 15 - 20 - 21 nu
maralara i,aret koyunuz, hayırsa 

diğer suale geçiniz. 

Boyunuz t .60 varmıdır? 

Cevabınız (evet) ae 13, 22, 23 numa· 
ralara işaret koyunuz. (hayır)sa diğer 

auale geçiniz. 

Muhalif cinse mensup kimselerle 
dostça, ahbapça, ve kolayca ta· 

nışıp görüşür müsünüz? · 

Cevabınız (evet) ae (18) numaraya 
(hayır) sa 24 numaraya işaret kon· 

muştur. 

Badem gözleri, diğer gözlere 
tercih eder misiniz? 

Cev~!;:mz (evet) se 6. 16, 28 numa· 
ralara işaret koyunuz, (hayır)sa diğer 

suale geçiniz. 

Güzelleşmek İçin 
Yüzünüzün Güzelliği lçia 

Takip Edilecek Usuller 

Baza hanımlar ylblerine çok 
itina ederler... Ciltlerinin daima 
taze ve gergin durmasa lpn bir
çok kremlet" kullanır... pek çok 
doktorlara mliracaat ederfer ••. 
Hammlara bir yardım olsun diye 
yüzün temizliğini muhafau Ye 
cildin bozulmamasını temin için 
icap eden şeyleri burada yazaca
ğız... Eğer bu usullere riayet 
edilecek olursa beklenilen netice 
muhakkak elde edilmiş olur: 

Birinci Usul: - Gayet taze 
sütü yavaş yavaş yllzünüziln her 
tarafına sürünüz. Bu ameliyeyi 
bitirdikten sonra ince bir muslin 

ile yüzüniizü kapayınız! Birkaç 
dakika hu vaziyette kalınız. son
ra bolca su ile yüzünüzü yıkaya
mzf 

ikinci Usul: - Londrada 
yapılmış Lusyon denilen bir mad
de vardır -ki hemen bntnn eczane
lerden tedarik edilebilir. işte bu 
maddeyi yüzünüz~ her tarafına 

siirerek yatağa giriniz. Lusyon 
gece sabaha kadar ytiztınnzde 
kalacağı için cildinizde birikmif 

olan bilumum kirleri kendi ken
dine çekecektir. Sabahleyin kal
kar kalkmaz evveli krem kulla-

nınız, bundan sonra bolca sabun 
ve su ile yüzünüzü yıkayınız! 

Üçüncü l.Jsul: - Yüzlinilze 
yalnız birkaç dakika kalmak üze
re alışık olduğunuz kremden 

sürünüz!.. Üç dakika geçer geç
mez kremi siliniz!.. En iyi cinsin-

den pudra sllrünüzf.. Birkaç da

kika da bu vaziyette kaldıktan 
sonra pudrayı da siliniz.... ve 

bolca su ile yllzünüzü yıkadıktan 
sonra gece kreminizi sürerek 
yatağınıza giriniz! 

... 
Güzellikte 

Tasarruf Olmaz 
Bir müddet için parlayan ye 

nihayet sönen birçok artist isiar 
leri duyarız. Fakat dpima parlr 
yan, muvaffakiyet ve ,ahret 
içinde ışıldayanlar pek müstesna
dır. "Miss Diana Wynyard" bll 
müstesna ışıklardan biridir. Het 
gece şöhretini bir kat daha art" 
bran bu güzel kız, bntün kadıolr 
ra şöyle bir tavsiyede bulunuyof1 

"Güzelliğinize yardım edece"
hüsnünü:ıii arttıracak herhangi 

bir seyde asla tasarrufa riayet 
etmeyiniz! Pudranazı, alllğı~ 
sürmenizi en pahah ve en it' 
cinsinden intihap ediniz! Tul'alO"' 
tinizi yaparken sabırlı bir doktot 

gibi yavaş ve dikkatli olun~ 
Cildinizi bozmamak için çok b 

"k b" "b . il t • . f&t" yiı ır ı tımam gus ermrı. · · el 
valet takımlarınızı her şeyd 
temiz tutunuz!" 

Kadınlara bu nasihatte ~~~~ 
nan "Miss Wynyard" güzelhğl 
arttırmak için bütlin parasını ~ 
recek kadar cömerttir. 
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BiKAYE 

Faciası 
~azanEmil= Ladviı 

Saray-Bosna 
Nakleden : H. R. -7-
- Kızım Dolrtor: Semi Ekreııne -

imparatorun Cenazeye Gelmemesi 
Herkese Nefes Aldırdı. Çünkü Hüküm- 1 

darların Ağlayışı Bir Mesele Olacakh
1 

Bir üçUnctı defa aef er belik 
llln etmek ve düşmanın üzerine 
Jine yürümemek!? Ozaman bal 
aeye varırdı? 

O zaman o tüfeklerin memle
ket dahiline teveccllh etmesi ve 
teşevvüşler hudusu haritada var
dı. Binaenaleyh yine siyast bir 
lafer kazanmaktan iyisi yoktu. 
Fakat bu şaki Sırplar da lıer 
tahkir gördükçe daha yü .. ız 
oluyorlardı. Yarıdan fazlası Sırp 
olan Bosnada Bükreı muabedo
ırindenberi, nefes almak imkanı 
kalkmıştı. t.ehistan da bir zırıltı 
çıkarmak niyetinde gibiydi. Hiç 
olmazsa Romanyanın bitaraflığını 
temin etmek.. yavaşçacık Ferdi
muıdı celbetmek ... O takdirde 
Berlin? ... 

Berlinl Bayle bir fırsat ae 
uman ele geçebilirdi? Bir Prens 
btledilme1i Giyumun üzerinde 
bizatihi tesir eder: Mukabelebil
misle kalkar. ÇiinkO Avusturya 
'hanedanına vefası vardır, ailihlar 
lnqamlır, kılıçlar parlar! Hele 
ihtiyar imparatora bir de mektup 

Judırtılırsa ... Fakat Potsdama 
kimi göndermeli? Knçnk Hoyos 
mllnaaip; orada kendisini seYer
ler. Hem ihtiyar ( Zog Yeni) nin 
lıtir milnasebetaizlik etmemesine 
de dikkat eder. Ya ihtiyar İm-
paratoru nasıl idare etmeli? Ni
hayet bütlln bu hareketler onun 
ummadll'. Bu planlar bir patlak 
verine korkudan ölmesi muhte
melcllr; ozaman sıra küçüğe ge-

lecek ve herşey bitecektir. Ber
linden ne istemeli? ( Nibelungen ) 
nevinden umumi bir ittifak. 
Fakat Berlin kafese girer mi ? 
~vet, orada berpy kabildir. Böyle 
•İr taahhüt cepte olarak Berline 
(İtmeli. Hoçendorf ile Krobatin 
»a arzu ile yanıp toblfmaktadırlar. 

Daha dDn: 
- "4 Sırbistaru silip süpür

lllek için bir ay fazla gelir " 
diyordu. Bu o kadar çabuk bir· 

it olmalıdır ki, Rusya şu sevgili 
1nznnn baıına geleni iıin neticesi 
ile beraber duymalıdır. 

... 
Giyomun cenaze merasimine 

lelaıiyeceği haberi umuma bir 
llefea aldırıyor. ÇünkO cemileperi!: haşmetmeapların musafaha-

•e ağlayışları bir mesele 
~~~ktı. Muharebe ateşi he.psinin 
Çitai Yakıyor, bazıları bunun bir 
1-tafa · · ~ · d k sırayet etmıyecegıne e 
'j8t ediyorlardı. 

E:r ehlikeler? Beş sene evvel 
la ental iki vilayeti ilhak ettiği 
lb "'•n, Rusya cemilekir davran
ld~':'ış nuydı? Bunun sebebi şu 
d ı.. Büyük Rusya cenuba, açık 
enızlere d v - t k 

İaterd' ogru tevessu e me 
SJrb· 1

• Bu baptaki hukuku küçUk 
~ ıatanın hukukunun aynıdır. 
~ nı tarihi vazifemiz her ikisini 
lltalc:ınellerine ermekten alıkoy
.._. r. Onlar yine bunda aarar 

~b~ sallı nasıl muhafaza 
ilir? Neticeten muıademe, 

Alma11 lmperatoru ikinci Gigom w çok benzediği /ngiliz 
kıralı Birinci Şarl 

harp çıkmaz mı? Bu ise daha 
iyi değil midir? 

Zaten şu hırsız, katil Pasiç 

ifnası düşünnlecek bir rakip mi

dir? Rusyaya karşı oynanılacak 
oyuna gelince ; Bu mutantan 
hedefe Derental dahi erememiı 

bulunuyor. Rusya iki yıla kadar 
demiryollarını bitirecek. Fakat 
iki seneye kalırsa bakalım kim 
kalır: kim gider? Şimdi iş ihti
yar ımperatonın mektubundadır. 
Bu mülAhaz.alardan aı ıonra 
(Berchtold) Romadaki elçisine 

yazdığı mektupta mlltealop haf
talann bütün ihtimallerini g&z 

&nnnde tuhnak kendini bir labi

rent içinde tehlikeye atmak oldu
ğunu söyledikten sonra şunları 
ilave ediyordu: 

"Şimdilik intibaım, kudreti 
baliğanın, beni, sulh siyaseti yap
mak arzusunda olduğum halde -
Kardinal Fıloriden l.Abi8dorfa 
kadar - harp siyaseti yapmak 
ızbranncla kalan nazırlar adadın
da bulunmıya sevkettiği merke
zinde!ır. Bu siyaseti o iki isim-

den sonuncusundan daha bfty6k 

bir muvaffakıyet ile tedvir ede

ceğime eminim.,, 
{Arkası var) 

·1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 
--

1 ikramiye 1,000,000 
1 ,, 400,000 
1 " 

200,000 
1 ,, 150,000 
1 " 

100,000 
1 " 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 " 
20,000 

1 " 
15,000 

&00 Mükafat ( 1,000 ) 1(}; ,000 
100 " ( 1,000 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 
100 ,. ( 1,000 ) 100,000 

5 !kramiye ( 10,000) 50,000 
5 " 

( 8,000 ) 40,000 
6 ,. ( 5,000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) "'.000 

60 " 
( 2,000 ) ı .... u,000 

200 " ( 1,000 J 200,000 
5,000 Amorti ( 100 500,000 

5,700 Adet 3,34L. 'OOL 

Bu Sütunda Hergün 
Nakili: S. N. 

GERDANLIK 
On ikiye çeyrek var. Tiyatro 

bitmişti; ahali çıkış kapiıına doğ
ru yavaş yavq ileriliyordu. Gar· 
sonlar boşalan localan gözden 
aeçirerek kapıyorlardı. On alb 
numaralı locanın önünde garaon 
f .ontroJ memuruna aeslenerek: 

- Ahmet Ef... Ahmet Ef ., 
bak ne buldum! 

- Ay!.. Bir gcrdanhk! 
- 16 numara da kim vardı? 
- Üç kadın, bir de züppe 

bir beyi 

- Bak ne de güzel... bas 
inci... ne zenginlik 1 

Tiyatronun katibi oradan ge
çiyordu, garsonların konuşmasını 
gö. ü ce: 

- Ne o? diye s rdu. 
- Efendim l6 numarada bir 

gerdanlık bt dı m. 

K~tip gerdan) ğa baktı, tane
lerini saydı : 

- Tam 65 inci. Gelin de 
gişeye teslim edelim, yann sahi
bi isterse veririz. 

* 
Ertesi günü saat dörtte, genç, 

şık giyinmiş bir kadm tiyatro 
katibine müracaat ederek : 

- Dün 16 numarah locada 
inci gerdanbğımı düşürmlif ola
cağım. Buldunuz mu? 

- Liitfen gerdanlığuua nebi
çimdi, bana anlabr mwmz? 

- Beyaz, düzjila. zarif bir 
prdanhk. 

- Gerdanlığımzın kaç tane 
incisi vardır. 

- Tam 65 tane. 
Katip güliimseyerek ve 

ketle: 

- Sizi fazla üzmeyeceğim.Din 
müsamere bittikten sanra garson 
gerdanlığı buldu, bana getirdi, 
aiıeye teslim ettim. 

Hademeyi çağıtb: 

- Gişe memuruna ıöyle, 
kendisine dün akşam teslim etti
ğim gerdanlığı getirsin. 

Kadın memnuniyetinden 
olacak - fazlaca asabiyet göa

teriyordu. Kltip bu hali pek 
tabii görüyordu. Kaybedil-

miş bir serveti tekrar bulmak 
elbette insanı mihverinden çıka-

rır. Masasının gCSzünden bir ki· 
ğıt aldı: 

- Müsaade buyuruluna Ha
nımefendi, bir makbuz tanzim 
edeyim. imza mukabilinde ger• 
danbğımzı takdim edeyim. 

Kapı açıldı, gişe memuru 
aYucunun içinde kıymetli gerdan• 

lık içeri girdi, katibin muasımn 

üzerine bırakb, hamma hiirmet• 
le bir selim verdi, çıkb. 

Katip gerdanlığı hanıma gös
tererek: 

Tanıdmız mı gerdanlığı· 

nazı? 
Evet, beniin gerdanlık. 

- Buyurun sizindir! 

Madm çantasını açb, gerdan
lığı içine koydu, bir beı liralık 
çıkardı masanın üstüne koydu. 

- Bunu gerdanlığı bulan 
garsona veriniz. Affedersiniz 
sizi rahatsız ettim. 

- Eatajfrullah Hanımefendi.. 
BMcmma. 

Kadın selam verdi, kAlibin 
elini sıkta odadan çıktı. .. 

Bir saat sonra, dudaktan 
fa~laca karmıza, yanakları boyab 
ehnde güzel bir göpek, iki ko
lunda bilezikler, bqka bir ka
dm katibin oduına gi di, 
buyurun demesini beklemeden 
koltuğa oturdu : 

- Ben dün akşam iki arka
daşım, bir de kocamla tiyatroya 

geldim, sonra da bir bara gittik. 
Burada gerdanlığımı kaybettim. 

Kadının bu sözlerini işitince 
katip kızardı. Ne yapacağını şa
tırdı. Odanın içinde gidip geli
yordu. 

- Hayrete mahal yok. Bul
duuuzsa ve in. Niye sinirle iyo~ 
sunuz? 

- Efe dim .... Bulduk amma ••• 

- Anladı!ll... Şeklini sora-
caksanız... T abıi. Gerdanlık altmıt 
beş tanelidir. Çok güzeldir. 

- Sizden evvel bir k;.dın 
geldi. O da 65 tanelidir dedi. 
Verdim. 

- O kadın bırsızf .. Nasal 
ona verdiniz? 

- Şimdi o kadmtn asabiyeti
nin sebebini anlıyorum. Hattl 

bakın gerdanlığı bulan garsona 
da mükafat olarak beı lira 
bırakb. 

Kadın bir kahkaha kopara
rak: 

- Ne kadar aldanmııl Ko
cam bu sahte gerdanlığı tam 
iki liraya almıştı!.. 

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 19 teşrinisani 931, 

Perşembe, Rumi 6 teşrinisani 
1347, 8 Recep 1350. 

GÜNEŞ - DoğufU 6,52 Baı. 
16,48 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa· 
bah 4,58. öğle 11,59, ikindi 14,la, 

akşam 16,48, yatsa 18,24. 
ALK.UAR - lleçlaul bınas 
ALEMDAR - ltıhtana M•sDW 
ARTiSTiK -Balo 
ASRI - Preaala metreel 
EKLER - Aşk laanın 

ELHAMRA - Kaç Qk daktilo 
ETUV AL - Eğlence kHprlld 

FERAH - Koııaer, varyete 

CiLORVA - Atk huretleri 
KEMAL B. - Yddanm Ekeprea 

llAJIK - Şafak kotff kolu 

MELEK - Yataaın hakikat 
MiLLi - Maraeyyez 
OPERA - Fahlte 

SIK - Cotkua Belde 
Üıklidar HALE - Bonjur HAktm Ef. 

DARÜLBEDA YI - Mukaddea aln 

f stanbul sekizinci icra l\tıe : 
Bir deynin temini istifası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer Mavnacılar şirketine alt 
hisse senetleri 23- 11 - 931 tari· 
hine mUsadif Pazartesi gllnli sa
at 14-17 de Galatada Hovagim
yan hanında Mavnacılar Tahml 
ve Tabliye şirketinde furaht edi
leceğinden talip olanlann vakti 
muayyeninde mahallinde hazar 
bulunacak memuruna mlracaat• 
lan Uln olunur. 



Şarkın Yeni Peygamberi 

ı GANDİ KİMDİR? 
~-------------------------------------' 
Ben, Başıma Sarık Sararak Hergün Bir 
Hidise ile Karşılamşaktansa Başıma 
Derhal Bir şapka Giymeyi Tercih Ettim 

-25-

Afrikaya muvasalatımm ikinci 
veya llçünçU günü Abdullah beni 
Durban mahkemesine götürdü ve 
beni bir çok kimselere takdim 
ettikden sonra Avukatının yanına 
oturttu. Bu sırada hikim mlltema· 
diyen bana bakıyordu. Nihayet 
başımdan sanğı çıkarmamı em· 
retti. Dinlemedim ve mahkeme 
ealonundao dışarı çıktım. Anla
tdan burada da bir çok mlcade
lelere girişmekliğim mukadderdi. 
Maamafih Abdullah dışarıya ç.ik
tıtım saman bana mahkeme reisi
nin sanğı çıkarmakhjımı neden 
emrettiğini anlattı. 

Öğrendim ki, burada Mütlll
aıan Hintlilerin 1ank ile geıme
lerine milsaade edilmekte, fakat 
diğerlerinden ıarıklar11u çıkarma
ları istenilmektedir. Arada ıöze
tilen bu farla daha iyi anlata· 
bilmek ıçın biraz teferrllata 
girişmek mecburiyetindeyim: 

Buraya yerleşir yerleımez 

burada yaşıyan Hintlilerin birkaç 
ırupa ayrıldıklarmı gördüm. 
Bunlardan bir kısmı Müslüman 
tacirlerdir. Kendilerine Arap sll
ıllnil vermektedirler, ikinci kısım 
alellde Hintlilerdir, üçüncü kısım 
da Parsis'lerdir. 

Bu Uç grupun arasında bittabi 
lctimat rabıtalar vardı. içlerinde 
en kalabalık kısmı işdler teşkil 
ediyordu. Bunların arasında beı 
ıenelik mukavele ile bir işe gir
miş olanlar da adeta esir derece· 
ıine · düşmüşlerdi. İngilizler bunla
ra " Kuli,, ismini takmışlardı. Fa-
1'at burada yaşıyao Hintlilerin ek
ıeriyeti işci sınıfına mensup oldu
iu için zamanla btıtnn Hintlilere 
Kuli denilmeye başlanllllfb. Bu 
kelimede de bir hakaret, bir tez
yif manası vardı. 

Müslüman tacirler bu kelime 
ile hakarete maruz kaldıkları 
zaman protesto ediyorlar: 

- Ben Kuli değilim, Arabım, 
Yahut ta: 
- Ben Kuli değilim, tücca

rım, diyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında başta 
sarak taşımanın ehemmiyeti bü· 
yüktü, sanğ ı çıkarmak tahkiri 
babul etmiye muadil olacaktı. 
Binaenaleyh ben hergttn böyle 
m;işkül bir muadelenin kar
ıısında kalmaktansa başıma bir 
lngiliz şapkası geçirmiye karar 
verdim: 

- Bu sayede hatır kırıcı hi
taplardan kurtuldum, diyordum. 

Fakat Abdullah Shet bu 
fikirde değildi: 

- Bu tarzda hareketiniz çok 
fena bir le:;ir yapacaktır, dedi. 
Evvelemirde sarığı muhafaza et
mek istiyen Hintlileri müşkül bir 

.mevkie sokmuş olacaksınız. Şap-
ka giydiğiniz zaman da bir otel 
hizmetçisine benziyeceksiniz.,, 
Bu mütaleada ameli durbinlik ile 

•atanperverlik ve biraz da dar 
fikirlilik vardı. Durbinlik ile va• 
tanperverlik a~ikardı. Dar fikirli .. 

Gandinin son konterans 
arkadaşlarından : 

Yrıkarıda: Patgala Milıracası 
Aşağıda: Sfoasastri 

lik ise münhasıran otel hizmetçi· 
liğini küçük görmekten ileri 
geliyordu. 

14 Natal " da beş senelik mu· 
kavele ile iş almış olan Hintliler 
din itibarile Hintli, Müslüman ve 
Hıristiyan olarak ayrıca üç }<ısma 
aynhyorlardı. İlk iki kısım malum, 
üçüncü kısmı ise buraya hicret 
etmiş ve zamanla haristiyanhğa 

geçmis Hir.tliJer teşkil ediyordu. 
Bunlar da ekseriyetle şapka takı
yorlar ve otellerde hizmetçilik 
ediyorlardı. Bu itibar1a ( Ab
dullah ) an tenkidi bu sınıfı istih
daf ediyordu. 

Münaka [neticesinde ( Abdul· 
lah ) ı noktai nazarında bakla 
buldum ve sarığı muhafaz ettim. 
Fakat bu hadise gazetelere 
intikal etmekten geri kalmadı. 

Bunlar beni "Nahoş bir ziya
retçi,. gelmesi ile tavsife başla· 
dalar. Hulisa bu vak'a cenubi 

Afrikaya muvasaletinden birkaç gün 
sonra ismim etrafında büylik bir 
reklam yapılmasına sebebiyet 
vermiş oldu. Bir kısım halk le
himde, bir kısmı da şiddetle 
aleyhimde bulunuyorlardı. 

Altı yedi gün sonra (Durban) 
dan hareket ettim. Şimendifer 
için bana birinci mevki bir bilet 
almışlardı. Fakat yatak çarşafı 
ve battaniye istenildiği takdirde 
beş şilin daha vermek lazımgeli

yordu. Abdullah buna lüzum 
gördü, ısrar etti, fakat ben biraz 
inatçılık, biraz da iktısat arzusu 
ile istemedim. Muhatabım: 

- Burası Hindistana benze 
meı. Kendinizi lizımlı olan hiç
birşeyden mahrum etm~yiniz, 
Allaha şükür paramız vardır, 
diyordu. Fakat dinlemedim. 

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz !.. 

Kumbarayı çocuğunuz .Çin bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz 1 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

1 9 T esrinisani 19 3 1 Perşembe 
fstanbul - (1200 metre, 5 ki

lovatl 6 ile 7 arasında gramofon 
neşriyatı. 7,5 i]e 8.5 arasında 

Makbu]e Hanımın iştiraki ile ala
turka saz, 8,5 lJe 9 arasında Selim 
Sırrı Bey tarafından konferans 
9 dan 10 a kadar Feyıiye llam
mın ve Ekrem Beyin işliraki ile 
alaturka saz, 10 dan 10,5 ğa 
kadar Necip Yakup Beyin idare
sindeki orkestra tarafından ala
franga parçalar, sonra Borsa 
haberleri. 

Heilsberg 1276 metre, 75 

kilovat 1 19 İngilizce ders, 19.~~0 
Meyrinkin küçük hikaye]eri, 20,05 
cazbant. 

Bruno - (341 metre 36 kilo· 
vat) 19 Prağdan nakil 22,15, Mektup 
kutusu, 22,20 Prağdan nakil . 

Miihlaker - [ 360 metre, 75 
kilovat 1 20,15 Eski dans haval~n, 

20,45 .Frankfurttan naklen kome· 
di, 22,50 Frankfurttan naklen şen 
musiki. 

Lemberg - (380 metre 16 ki-
1ovat) 19,15 Varşovadan nakil 19,25 
İşçinin sualleri, 19.45 Varşovadan 
nakil, 22,25 dans havalan, 

Bükreş - [394 metre, 16 ki· 
lovat] 20, Klavya konseri, Saint -

Saensten mabat, 20,45 klavye solo, 
21,15 keman solo. 

Belgrad - [ 429 metre, 2,5 
kilovat J 19,30 Fransızca ders, 20,30 

Lyublyana istasiyonundan nakil , 
22,50 akşam konseri . 

Roma - [441 metre, 75 ki
lovat) 19,25 Radyo gazetesi gra-

mofon plakları , 21 senfoni ve 

şarkı konseri, 22,55 son haberler. 

Prağ - (488 metre, 120 ki
lovat ) 19 MiJli operadan naklen 

(Verdi) nin Troubadaur operası, 

21 rasat raporu, 22,20 konser. 

Viyana - (517 metre 20 ki
lovat] 19,35 ( HeiJigen Elisabeth ) 

operası, 22 akşam haberleri. 

Peşte - [550 metre, 23 kilo
vat] 19,30 Şehir tiyatrosunun kon
seri, 21 rasat raporu, 22,30 caz
bant. 

Varşova - (1411 metre, 158 
kilovat] 20 Edebi ınusahebe, 20,15 
hafif musiki, 21,50 ( Rişard Vag· 

ner) in eserlerinden seçilmiş bir 
konser, 22,25 dans hava]arı. 

Berlin - (1635 metre, 75 ki· 
lovat] 20 salon orkestrası, 20,30 

Kolonyadan nakil, 20,45 Heigilien 
Elisabeth operası , 

Paris - [1724 metre 100 ki · 
Jovat J 21 Nouveaute mağazaları 

tarafından Mösyö VaIJies ve Mat
mazel Pierlynin iştirakleri]e tertip 
cdi1en yarım saatlik müsamcı "' i , 
21,30 Spor haberleri, 21,45 ko 
medi Fanısez san'atkarlarımn ış

tiraki]e Le Passe, komedi. 

20 Tesrinisani 931 Cuma 
istanbul - (1200 metrc5 kilo

vat) 6 ile 7 arasında gramofon ne~
riyatı, 7,5 ile 8,5 arasında alaturkJ 
saz. 8,5 ile 9 aras& ndıı gramofoll 
iJe opera parçaları, 10 dan 10,5 ğıı 
kadar gramofon. 

Heilsberg - r216 metre 75 ki· 
lovat 1 19,30 içki şarkıları. 20 ko
medi, 20,15 senfoni. 

Brüno - FHI metre 36 kilo· 
vat) 19,SO Pra~da11 nakil 20,20 
koıııedi. 20,55 Prawdan nakil 22 15 !"> , 

mektup kutusu. 
Mühlaker - r :J60 metre 75 

kilovatJ 20,45 Giilünç cs~rler, 21,30 
solo senfoni 22,50 Fraııkforttaıı 
naklen darı:i havaları. 

Lemberg - (380 metre 16 ki· 
lovat) İslasiyonumuı bu akşaııı 
Varşovudan nakledecektir . 

Bükreş - (391 metre 16 kilo
vat! 20 orkestra ( Of fenbah ) ua 
eserleri, 20,45 şarkı konseri, 21,15 
orkestra. 

Belgrad - (429 metre 2,5 ki· 
lovatl 21 Saksifon konseri, 21,20 
muhtelif opera parçaları, 22,So 
gramgfon. 

Roma - ( 441 metre 75 ki· 
volatj 19,25 akşam haberleri, gra· 
mofoo plakları, 21 Bambu opera· 
sındao parçalar, sonra dans hava" 
lan. 

Prağ - (488 metre 120 kilo· 
vat J 19,20 şen havalar 20,20 şar· 
kı konseri, 20,55 gazete haberleri. 
21 konser. 

Viyana - ( 51 7 metre 20 ki· 
loYat) 19.30 rasat raporu. gazct6 
haberleri, haf tanın programı 19,40 
şarkı konseri. Ali baba Çaykoves· 
kiden Lir serenat, İtalya intibalafl1 

20,10 Bedin an'aueperverdir mev; 
zuu hakkmda bir konferan, 20,3.7 
salon orkestra$t • 22,20 akşııı11 
konseri. . 

Peşte - (550 metre 23 kilo· 
Yat) 20.40 Yüksek musiki mektC" 
binden naklen foks, fasılalar arıı· 
sında konferas, 22,30 operıınıfl 
orkestrasl tarafından konser, ~ 
dans ha\'aları . 

Varşova - ( 1411 metre ısB 
kilovat) 19,30 gramofon plaklflf~ 
20 musikili musahabeler, 25,l 
senfoni 23 dans havaları. . 

Berlin - ( 1635 metre 75 JcS 
Jo\'at ) 19,30 işçi dünyası, 21_'~~ 
Gocthı senesi, 22 siyasi gazetecılı 
23 dans havaları . 

·Bu akaşam 
Saat 21.30 da 

MUKADDES 
ALEV 

Facia 3 perde 
Yazan: S. Maug
ham Tercüme 

eden: 

ISllttBUL BELEDlY~l 

~~ ~ rı~ 
l ı il 1 

F. Gazenfer tlllllll Yakında: 1 
YANAR DA~ 

D'kk t rD k l ait 1 a : ercetme te o duğumuz programların Avrupaya . 

1 k t • A t• ·· • d' I ıist•'' o an ısmı vasa ı vrupa eaa me gore tanzım e ı :1 ' 

İstanbul uatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) otdı.ıA'ıJ 
r:aman lstanbulda ( 1) e geldiği farzedilmelidir. 

--~ 
_..ALMAN 

İstanbul'un en eski müessesah sıhhiyesinden ola11 

TAKSIM - Sıraselvilerde 100 numarada kain 

ALMAN HASTANESİ 
Yeniden açılnıı~ ve hasta kabulüne başlamıştır· z .. 

POLİKLİNİK saatleri~ Cuma ve Pazar günlerinden maada 

• Tel : Beyoğlu 4950.4959 41 
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:~=·=g=Tu:~:~:is:~:i=~~~~~~m~·~~~=~~--NOVOTNİ-. 
yemek arzu ederseniz : Nefis ve temiz makarna 

Bakkalınızdan Türkiye 

Sayfa 15 

Anonim Lastik 
Ş• k • M f M"" t za n1üessesatının ) ır etı ( usta a ur e 

ÇEKİÇffi 
VATAN MAKA·RN AS~~I 

· Iezızdır. Israrla isteyiniz herhalde memnun olursunuz zıra N PERA-
Fatib tramvay durağı oda VAT AN makarna fabrikası TO~T A ;~PT AN 
KENDE Ycn ipoatane karşısında 30, 32 Lastik Şirketınde 

1 1 1 tabii kokulardır ve 
Ko onyo ar ·ı d 
. k bnhrclerini temsı e er. 

ÇIÇC T b"" 
Sabunları: Gliserinl.i ~e. ta ıı 
k kula rdan imal edılmışbr. 

o . d aı Deposu: Nurosmamye e .. -
racı Ali Sinan karşısında. 

VERESiYE 
75 kuruş il 

•e Skoç Paltolar Haki ve Blö Pardesüler 

logiliz Kauçuk Muşambalar 

Podö Peş Mantolar - Spor T ayörler 

Krem Trençkotlar 

ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları Kadın erkek örme Kazaklar 

ısmarlama için hususi Salon Spesiyal Kostnmlüklerden 

Kadın için ısmarlama Manto ve T ayörlea· Meşhur makastar 
M: Karlo tarafmdan İmal olunur. 

lstanbul Eminönil Köprübaşı No. 15-16 KARAKAŞ 
.. mağazasına bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

Cilt n zilhrevi hastahklar Mütehass111 

Doktor Ömer Abdurrahman 
lıtaobu.I emran ıOhrc\'lye dlıpanıerl Sert:ıblbl 

Ankara caddesi 1kdam Yurdu karşısnda No. 7l 

BAHRİSEFİT FELEDlEDH BADHASI 
IST AN B U·L ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R O A M 

Mezun sermayesı : 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayeıi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palHt• Telefon: Beyoilu l711·S lıtanbul Ull fube•I: 

"lrterku Postaneıi tttlullnde Allalemcl han,. Telefon. lıt. S6'1 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarıkö _ M"h ı k tarikınde yapılacak 15 adet büı 1c b ir adet 

0,8() ınetr~Jik ~e:;:~ı 4407,29 Jira bedeJi keıifle 8.1 f .931 ~aribinden 
28.11 931 t • ·· -u saat onbetıe kadar alenen mun2kaaaya · cumar esı gun 11 

\'azolun ın uştur: 
Talip olanlann bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nidbetlode 

t~~inat akçesi veya banka mektubu vermeleri ve. i~şaatın devam ı 
~Uddetincc bir fen memuru veya ehliyeti BaşmUhen~ıslıkçe ~u~addak 
v't' ç.avu, istihdam edeceklerine dair taahhütnamenın y~vm~ ·~atede 

IAyet Encümenine ibrazı lazımdır. Evrakı keşfiye ve saıreyı gormek 
:; fazla izahat almak istiyenlerin Nafıa Başmühendiıliiine müracaat 

ıneleri lüzumu ilin olunur. (3817) 

Birahane •• Lokantaaı 
19 Teplnl19nl Pertea1beden itibaren 

lıt.obuJ radyo orkeıtraaı Şefi 

Necip Bey idaresinde 
MÜKEMMEL ORKESTRA 

Meşhur muganni Y U ~ K A 
dahi tagannl edecektır . . 

Duble bira 20 kuruş 
Fiyatlar tenzil edilmiştir. 

Yazıda aürat ancak ha· 
fif nnzl< \ e ycknasak 
bir şeklide olan mürck· 
kep!i kalcmlcdn istimali 
ile t emin e d ilir. 

Bu da Everıhnrp'tır. 
Mürekkepli kalemlerin 
bütün cinsle ri , de kur· 

Mürekkepli " karşım kalemleri 

KALKOLEOL 
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~ z 
c: r
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Balıkyağı Hulasası 
VİTAMİN A. B. D. 1i 
hazmı kolay ve kokusuzdur. 

İstanbul 4 cü Icra memuriuğun
dao: Tamamına(1432)1ira kıymet 
takdir edilen Darphaneı atik Sek
banbaşı Yakup ağa mahalJesinde 
Tatlıkuyu sokağında atik 3 Mü. N.lu 
müfrez bir kıt'a arsanın tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiş olup 
t 8-11-31 blrihir.de şartnamesi di
vanhaneye tıılik edilerek 7-12-93 t 
taribine müsadif Pazartesi günü 
saat ı 4 ten 16 ya kadar fstanbul 
4 üncü icra dairesinde açık artır
ma ile satılacaktır. 

Artırma ikincidir. Birinci ar
tırmasında ( 400 ) liraya talip 
çıkmış olup bu kerre en çok ar
tıranın üstiinde bırakılacaktır. 
Artırmıya iştirak için yiizde yedi 
teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergilerile belediye resimleri Va
kıf icaresi müşteriye aittir. 

Hakları Tapu sicilleriyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak hak
Ltı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarmı ilAn tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbite
!eriyle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde !;aklara tapu ıicil
lcrile sabit olmıyanfar satıt bede
linin paylaşmasından hariç kalır
lar Aliikadarlarrn yeni icra \'e 
iflas kanununun 119 uncu maddesi 
bükmUne göre tevfiki hareket et· 
meleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 930-367 Dosya 
numarasile memuriyetimize müra
caatlar• H•n olunur. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt n ıübrnl ba1tahkJar tedavi

llane1t. Kuak<Sy büyük maballebicJ 

Jınıada 34 

Niçin 

daima 

\ 

Beş dakika evet mOthtş. surette dl,im 
qrıyprdu. Muhakkak dün akşam üşü
müş olacağım. iki tablet 11 ASPİRİN,. 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
•ASPİRİN .. in sizin deağrılar1nızı ve 
sinir bozukluklarmızı böyle çabuk ge
çireceğine eminim •. 

LONDRA BiRAHANESİ 
Ziver Beyin idaresinde 

AK ş A M: s A F i y E H A N 1 M 
Cumartesi ve LEMAN M HANIM 

Pazartesi geceleri • 

Her Paıartesi akşamı HAZIM B tarafın- K •• 
saat 22 de san'atkAr • dan aragoz 

Saz heyeti 
Muganniye NEZİHE Hamm Kemençeci ALEKO Efendi 

" SÜHEYLA ,, Kemani Hakkı ,,, 
,, MELAHAT ,, Banço; Mısırlı lbrahim Bey 
,. F AZILET " Piyanist : Yorgo Efendi 
" SÜZAN ,, Klarnet : Ramazan ., 
,, MAKBULE ,. Hanende Haf12 Yaşar Bey 

BEHf CE Gazelhan CELAL BEY 

Çorlu icra MemurJuj'undan: 
1 - Çorluda Merkez cadde.inde 

61 ve 63 numaralarla murakkam al
tında kahveyi havi bir bap otel ve 
arkasında yazıhaneyi müştemiJ 7 
gözlü ahşap ambar. 

2 - Takdir olunan kıymet 3500 
lira. 

3 - Artbrmanın yapılacağa yer, 
gün ve saat: Çorlu f cra Daireıi, 20 -
12·931 paıar, uat 14 - 16 

4 - r,bu gayrimenkulün arttırma 
fertnamHİ 20-11- 9.>l tarihınden iti· 
baren 930-392 numara ile Çorlu icra 
Dairesinde herkesin görebilmesi için 
açıktır, ilanda yazılı olanlardan fazla 
malümat aJmak istiyenler mezkur 
dosya numarası ile mcmuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

5 - Artbrmıya iıtirak için yu
karda yazılı kıymetin yüıde yedisi 
niıbetinde taminat gösterilecektir. 

6 - Haklara tapu ıicllli ile ıabit 
olmıyan a)lkadarların lddlalanna ilin 
tarihinden itibaren yirmi ıün içinde 
ve1ikalım ile birlikte memuriyetimiae 
bildirmeleri, alui halde Hlıf bedeli
nin paylatma1ından hariç kalırlar. 

7 - Gösterilen günde arttırmaya 
iıtirak edenler arttırma fartnamuinl 
okumu• Vt' lüıumlu ••!imah alma, 
addol un urlar. 

8 - lhafe ıuihıne kadar werri, 
Belediya ve ıaireye alt borçlar blı

ıedar!ara aittir. 
9 - Yaıılan gayrimenkul yukarda 

ı~ıtcrllen 20· 12·931 tarihinde Çorlu 
icra Memurlu~u odaaıoda ıartnaıne 
dairesinde utılacatı ilin olunur. ----

Kiralık Yalı 
Dört oda, mutfak ve T erkos 

suyunu havi Cengelköyüode Ku
leli caddesinde 77 No. lı Ya h 
kiralıktır, Görnıek için içindeki
lere müracat ediniı. 

HOLSTINA boyasile kendi ken
dinize, rengini beğenmediğiniz, her 
nevi efyanıza, bir uat zarfında 

kola)·ca boyayınız. iımine d ikk a t 
ediniz. Her yerde arayınız • 

fetanbul A•llye Mahkemul Birinc i 
Ticaret Dalreılnden : 1 tıınbul Rlzapaşa 
7okuıu FJncancılar 10 No, da manifatura 
tlurctllc ltllır al eden Kaymak zadeler 
tlrketlaln alacaklılariJe lc:raen alcdclliğl 
konkordato berayi tetkik mahkememize 
tevdi k' lınmıı "• emri tetklkehn 10 klinunu 
evwel 93J tarihine müsadif çarıamba günü 
uat 10,30 da krHı mukarıer bulunmut ol· 
dujundan bu bapt• a llkadar olanların 
mea.klh ıiin • ., N•tte mahkemede lı Pıır 

bulunınaları tüıumu ilin ulunur. 

Doium ve kadın 

mütehassısa 

hastalıkları 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hutalanm Tnrbe karfı11uda 
eski Hillliahmer binasandaki 
muayenehanesinde hergUn öğ
leden aonra kabul etmektedir. 

Telefon lat. 22622 

Mustafa Mürteza Müessesatı 

ürkiye Anonim Lastik Şirketi 
lstanbul Yenipostane karıısmda No. 30, 32 

İktısat ve ta1arrufun timsali olan hakiki R U S 

listiklerinin TOPTAN ve PERAKENDE 
aatışım taahhüt etmiştir. 

C. P. 
HOCKll .. 

Her 
yerden 

lastiği 

RUS 
isteyiniz. 

Yukarıdaki markalarına dikkat b~~urunuz 



JS Sayfa 
c=:ı:--=====""-

r 
HASAN 

1: H san B. - Biz.im evin içinde bir hırsız var. Her
gün yattığımız odadan bir şey eksiliyor. Kapının da 
kilidi vok. 

4: Hasan B. - Haydi oradan zevzek... Hırsız kim, 
sen kim? Aklın sıra sen de kendini polis mi samvorsun? 

. .__o 

7: Hasan Beyin oilu - Kapıyı da iyice kapıyayım 
amma kilidini açık hırakayım. Hoş zaten kilit milit yok 
ya... Bizim evde böyle şeyler hak vere! 

1 O: Hasan Beyin oğlu - Sen sus, lambayı 
ben de elime bir kibrit kutusu .:.lıp uyuyayım. 

6Öndür, \ 

SON POSTA Teşrinisani 19 
= 

• a san eyın ğlu=== 
BEYİN OGLU VE 

2: Hasan B. - Acaba biz yattığımız, uyuduğumuz 
vakit mi içeriye gir'yor? Kim bu hırsız'? Geccyatıs na 
gelen mis firlerden biri mi? Hizmetci mi? 

5: Hasan Beyin oğlu - Şimdi yatıyoruz değil mi'? 
Sen vatai-ma gir... Den de şu uzun cam aşır ip ini nlayıın. 

8: Hasan Beyin oğlu -· ~imdi hir güzel yatnğa gi
reyım, yorganı da başıma çekeyim, uyur gibi yara
yım. 

//' -ııı 

11: Hasan Beyin oğlu - Hah.. ip kolumu çekiyor ... 
Uyandım... Demek kapı açıldı ... Dur şu kibriti çakayım! 

r 

HIRSIZ 

3: Hasan Beyin oğlu - Sen bana bırak. Ben bu 
gece o hırsızı yakalıyacağım. Hem göreceksin bak, nasıl 
vakahyaca_ğım! 

6: Hasan Beyin oğlu - İpiıı bir ucunu kapıya bağlı
yayım, öbür ucunu da koluma ... Ha sövlel 

9: Basan B. - Ayol o ipi kapıya bağladın, ııe 
olacak sanki?.. Gece yarısı yınc ne şeytanlıklar kur\1" 
yorsun? 

A"l'" 
12: - Kim o? Kaçma •.. Ben seni kovala~111·f=rıer~eıJ 

dlm Gxrdilm Hı s z b'zı" hı"zmetçı" ı0mı0ş, mısa 1 
... u ••• rı ım 

biri değilmiş! 


