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BA VEKiL BiR KAZA ATLATTI 

Doktorlar Temin Ediyorlar 
ismet PaŞanın Yarası Hafiftir, 

eY Yoktur n işeyi Mucip Bi 
Başvekil ismet Pqa dlin akşam köprG, tramvay cadde•I tarlkile zarfında rtlkublarıaa tahm edilmek 

Sekize on kala ml\essif bir otomobil Catalotluna l'elmif, Sıhhat aparb• lzw 5-fhl BeJf• prajnldan BuJlr 
d al manma uğramıı, Kendlıini muayene markalı bir otomobil i•tlcar edil-

kazası geçirdi. Elin en ve DID"' ettlrmif, CStJeden u eH•I otele dCSn· mifti, ba otomobil Batnklll •abala 
dan yaralandı. Fakat karilerimizi mGttü. muayene.inden getirdikten •onra 
müıtaceler. tatmin edelim, bu Oğleden Sonra otelin 8nilnde u8bet bekliyordu. 

yaralarda en knçnk bir vebamet BaşVekil öğle yemeğiniotelde HAdiseden Evvel.. 
bile yoktur. Bunu memleketimizin yedi, bir mliddet dinlendi, sonra 
en tanmmış iki operat6rll temin .kalemi mahsus mlidürO ile meaail· Baıvekil yanında Kalemi Mahsul 
etmektedir. cariye üzerinde çalıştı, vakıt geç- MüdOrli Vedit Bey olduğu halde 

Vak'a Nasd Oldul mişti, saat on dokuza geliyordu. bu otomobile binerek Beşiktq 
Batvekil dtn sabah latanbulda BaşVekil biraz hava almak istikametinde bir gezinti yapmak 

bulunduğu m6ddet zarfıdda ikamet ihtiyacını hissetti. iıdedi. 
ettiği Perapalu otelinden çıkmıf, fstanbulda bulunduğu müddet ( Devamı 4 Gncil sayfada ) 
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ihtikir Mücadelesi 
Düşünülen Esaslar Şunlardır: Para 

Ve Hapis Cezası, Kara Liste 
Evvelki gün Ticaret Odasında, 

toptancı Tüccarın da iştirakile ya· 
pılan toplantıda, bazı tiiccar ihtiklr 
olmadığım söyledi. Halbuki mev· 
cut vaziyet, tahditten evvelkine 
nazaran birçok eşyada yüzde elli 
beş bir fiat farkının hasıl oldu
ğunu gösteriyor. Bu fark, top· 
tancılarm yüzde ( 15 - 20) , Uçün

di el tacirlerin yüzde ( 30) ' 
fabrikaların da yüzde ( 10 • 15) 
nispetinde bir zam yapmış olma
larmdao ileri geHyor. 

Diğer taraftan piyasada mü· 
him miktarda stoku bulunmıyan, 
fakat sıra beklemek lazımgelen 
ınaUar arasmda kağıt, şeker, 
kahve, demir ve bir kısım iptidai 
nıaddeler vardır ki, bunların güm· 
rijkten geç çıkmaları derhal pi· 
Yasaya tesir etmektedir. 

Bu iıte, bazı peraltendeciler 
•~ınimiyet gösterek ibtikir ve 

Mücadele şeklini anlatan Oda 
Reisi Nemlizade Mitat B. 

Beyin riyasetinde Ticaret 

perakendeci ~üccar bu noktayı 
kaydetmişlerdır. Kendilerinin te· 
sadOf ettikleri müşkiilitl da, 
hükumet nezdinde teıebbüste 
bulunmak Uıere odaya bildirmit-

lerdir. 
Bir Perakendecinin Fikri 
Mevcut ibtikAr hakk1nda bun

lardan bir zat .bize dedi ki : 
"- Tahdit tedbiri iyidir. f ". 

kat tahdit liıtesi üzerinde ilk 
mal getirenin mal çekmesi bir 

( Devamı 12 inci aayfad• ) 
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Bugün 
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Sayfa 

Bir lngiliz-Fransız 
lktısat Harbi Başladı 

Harbin İlk Tesiri Fransızların İngiliz 
Lirasına Yaptıkları Taarruzda Görülüyor 

logilterenin parasını ve ticari 
muvazenesmı yerine getirmek 
için itbalit eşyasına ait gümrllk
leri artbrması ve meseli ipekli 
çoraplardan gUmrük nisbetini 
yüzde (85) • kadar çıkarmuı 
F ranıa ve Amerikayı teıişa dn
şUrmOıtUr. Fakat en bOyük tellf 
daha ziyade Fransada görülnyor. 
Fransa o tekilde mukabeleye 
hazırlanıyor ki şimdiden Fransa 
ile İngiltere ile aras1nda iktısadl 
bir harbin başladığını kabul ede
biliriz. Fransızların bu tedbirlere 
Uk mukabelesi, f ngiliz lirasına 
taarruı etmek olmuftur. lngill:ı 
lirasınm son düşüşü, bu taarru
zun neticesidir. Vaziyeti gösteren 
telgraflar şunlardır: 

Pariı, 25 - Parİ9 - Midi ıa
zetesi, İngilterede itballt rtısu
munun f azlalatmaaı hakkında 
ti'8ret nazın ile milllkatta bu
lunmUflur. Namr demiftir kiı 

"- Yeni tarifenin Adeta bir 
memnuiyete muadil oJdujunda f8ph 
yoktur. lktıaadl mabafilln heyecu 

pek bakladır. Ve Londra ile mlitead
dit defalar bir itilif vticuda ıe
tirmek ve b6yle bir tedbirin &n8-
ne geçmek için çalıımış olan hll
kumet te Fransız ihracatını teh
dit eden bu tehlike kartınnda 
ayni derecede mUteeuirdir. Dtın 
meseleyi tetkik etmek için na .. 
zırlardan mllrekkep bir komisyon 
toplanmıştır. Hiikümetin nual 
hareket edeceğini 16yliyemem, 
fakat milli iktısadiyabn mileulr 
bir surette mGdafaa edileceibıi 
size temin ederim. 

Bu beyanata illveten ıaute, 
iyi bir membadan almış oldaju 

B• laar6i• patlamasına sebep 
ola11 lnılliz 17'icaret Nazırı 

M. Riln•iman 
bir takım malimab yazmaktadır. 
Bu mal6mata nuaran ln,W. 
dampinı'ine karıı tfddetle m• 
kabele edilmesi tuavvur olun
maktadır. Franaı1. ikbaadiyab, 
her tOrlD tehlikeli rekabete k&l'fl 
billtcabhür neıredilecek alelide 
bir kararname ile himaye edile
cektir. Filhakika, f8JaDI teeunf 
olan bu tedablr mflbadeleai mu
kabeleiblmiaillerle yapılan bir 

(DHUDI 12 btcl A,fatla) 

Galatasaray· Fener mahteliileri, mulıtlllit takım /ıalinde 
ôlınmüzdeki ayın sonuna doğru hareket ederek klnunusaninin 

(3) ve (6) mcı günlerinde Atinada iki maç yapacak olan Galatasaray 
ve Fenerbahçe takımlarına Mısırdan ayrı ayn iki davetname: gelmiştir. 
Bu dayetnamelerde, Atina seyahatini unutarak iki muhtelit takımı• 
K~ 'O'e lakenderiyede Mısır takımları ile iki maç yapmalan teklif 
edllmektedir. Maçların iki veya dört olmasanda Galataıaray ile F e• 
nerbabçe muhtar bırakılmışlardır. HeoU:ı bir karar verilmemit olmakla 

ber bir Mııır seyahatinin icrası ihtimali zayıf ı&rillllyor. 



~ Sayfa 

Halkın Sesi 

şya iatleri Ne 
adar Arttı? 

Tahditten sonra eşya fiatle· 
rinde yükıeklik görülmiye 
başladı. Biz halka \Öyle bir 
aual aorduk: Hangi e4yanın 
finti arbuıştır? 
işte eldığımı:ı cevapları 

,.. 
Saim B. Dlvanyolu benzin deposu Hhlbl 

- Tahditten sonra makine 
yağlarında yüzde on yUkseklik 
hasıl oldu. Benzinin kilosu da 
(20) para arttı. Buna rağmen 
yağ ve benzini pek nazlı tedarik 
etmiye başladık. Pazar günil pe
şin para Vererek bennn ısmarla
dığım halde ancak dlln gönde
rildi. Bittabi kiloda yirmi para 
%am ile •.. 

Jt 
Sabiha H. (Koaka Haaanpaşa caddesi 17) 

- Bizim Mahalle bakkalı 
h r eyin fiatine zam yapb. Bu 
abalı ta bana: "Arbk mal girmi

yor Hanım. Yarın bu fiatc de 
lamıyacaksın. ,, dedi. Her vakit 

(33) kuruşa aldığım pirinci (39) a 
dım. Kahvenin okkasına on beş, 

gazin okka ına iki kuruş z.am 
yapmış. Eğer fiatler daha fazla 
artarsa bu kış kıyamette ne 
yapanz? 

* Mediha H. (Kumkapı Dlbckllcaml f) 

EKMEK 
• 

Tartı ile 
Satılması 
Tetkik Ediliyor 

L 

Ekmeğin her fırında tam bir 
kilo olarak çıkanlması hakkında 
Belediye lktısat MUdtirlilğünUn 
daimi encUmene yapbğı teklif 
tetkik edilmektedir. Daimi encll· 

men ( 1926) senesinde ekmeğin tartı 
ile satılması halskındaki talimat
namenin hazırlanmasına ait( esbabı 
mucibe) raporlarmı da g6rmek 
ist~mişlir. lktısat MüdUrlUğü bu 
raporları aramaktadır. Bunlar 
tetkik edildikten sonra bir karar 
verilecektir. Bazı gazetelerin yap
bğı gibi henüz fınnlara tebligat 
yapılmış değildir. 

Bir Beraat Kararı 
Bir kaç gün evvel Haskel ef. 

isminde bir tacirin Türklüğü tah
kir cürmile mahkemeye verildiğini 
yaımışttk. Bu zatın böyle birşey 

yapmadığı sabit o1muş ve beraet 
etmi tir. 

H rsız Hizmetçi 

SON POSTA 

Marmara Müsade
mesinin Mes'ulü 

Kimdir? 
Ayın 14- 15 inci gecesi Mar

marada bir lspanyol vapurunun 
batmasile neticelenen deniz faci· 
asinın tahkikab ıon safhasına 
girmiştir. Kazayı yapan (Le Löo
ing) ismindeki Fransız bahriyesi
ne mensup vapur hAdise hakkın
daki raporunu Fransız Sefaretine 
vermiı ve Marsilyaya hareket et· 
miştir. 

Hukuku düvelin icap ettirdiği 
taamill ve nezak te bhıaen Le 
Loing gemisi mürettebatı iıticvap 
olunmamıştır. 

Haber aldığımııa gören Jiman 
idaresindeki fen heyeti ilk rapo
runda her iki vapur kaptanım da 
hatah bulmu, fakat Müddeiumumi
lik tahkikatın tamikına lüzum gös
termişti. Bunun üzerine Liman 
ldaı·esi bir rapor daha tanzim 
ederek dün akşam geç vakit 
Adl!yeye v~rmiştir. 

Oğrendiğimize göre, gark 
hadisesi bir kişinin de ölümile 
neticelendiği için, raporda batan 
vapur kaptanımn hatası tesbit 
edildiği takdirde Adliye derhal 
takibata başlıyacaktır. 

1 BELEDiYEDE 
Müstahdemlerin 
• 
istatistiği 
Yapılıyor 

Belediye Milstahdemln Bürosu 
timdiye kadar müracaat eden 
işçi ve hizmetçilerin bir istatisti
ğini hazırlamaya başlamı~br. Bu 
ayın on ikisine kadar müracaat 
edenler ( 2244 ) kişf dir. 

Bunlardan (168) i Mürebbiye 
(2) i Sütnine (1140) ı kadın ve (277) i 
erkek hizmetçi, (26) ı kadın ve 
(21) i erkek Çamaşırcı, (57) i 
Uşak, {105) i Bahçıvan, (36) ı 
hususi Şoför, (3) U Arabacı ve (4) il 
Seyis, (155)i kadın ve (250)i 
erkek ahçıdır. 

T eşrinisaninin on beşinci gü
nüne kadar miiracaat edenlerin 
mildarı ise (2800)dır. Müstahdem
lerin içinde adet itibarile Muse
viler birinci, Rumlar ikinci, Er
meni ve Türkler ise üçüncü ve 
dördücU derece gelmektedir. 
Geç müracaat ettik1eri için ceıa 
alınananlarm adedi de (135)dur. 

Atı üsabakalar 

T e~rinisani 26 

Günün Tarihi 

Ekmek a iyatı 
Niçin Aza yor? 
lıtanbulda günde 319,600 okkı. 

ekmek imal ve istihliik edilmektedir. 
Soo ı:amanlarda bu miatar her ne
denao azalmışbr. Acab nilfuı mu 
azalıyor, yoksa halk ekmek yerin 
batka gıdaları mı tercih ediyor? 

Henüz meçhul olan bu cihet tetkik 
edilmektedir. 

aarif VekAletinin Bir Kararı 
Maarif Vekaleti şehrimizdeki ec• 

nebi, akalliyet ve hususi mekteplerde 
vazife alan reımi mektep müdür vey• 
munfolerinln ecnebi, akalliyet ve 
buıuıi mekteplerdeki va:dfelerine ni· 
hayet vermi tir. 

Maarif ~Ufettişi Ahnacak • 
Ecnebi ve ııkalliyet mekteplerini 

teftlı etmek üzere dört müfettit daha 
alınacakbr. Açılacnk müaabakaya 
Haau bilen liae ve ali mektep mezunu 
rençler girebilecektir. 

Aka Gündüz Beyin istifası 
Muharrir Aka Gündür B. dün 

Ank radan ıu telgrafı göndermiştir: 

" Türk gezeteciler birliğinden 
istifa ettim. Lutfen neşrini rica 
ederim. AKA GÜNDÜZ 

Ticaret Odasmda intihap 
Dün Ticnrct ve Sanayi odasında 

idare meclisi intihabı için ( 40 ) ki• 
şilik müntehibisani intıhabı yapıl• 
mıştır. 

Bir ıUdUr Azledildi 

- Tahditten sonra yani bir 
haftadanberi herşeyin fiatleri arttı. 
Floş ve yUn fiatleri bile her gün 
kapının önünden geçen yahudi 
Japon keteninin arşınım (12,5) 
kuruşa satardı. E elsi gUn ( 15) 
buglln de (17,5) yapmış. Hem de 

Mebus Mitat Beyi Soyan Buğday Yükseliyor 
Kadın Mahkemede 

Yarın Üçüncü ve Sonuncu 
Müsabakalar Yapılacak 

Davutpnşa Orta Mektep Mildüt 
ve Muuini Maarif Vekaletinden 
gelen imtihan suallerine ait :ıarflar1 
vaktinde açmadıklarından dolayı 

azledilmitlerdir. 

öyle bağınyor: Bugün var yarın 
yok arşını ( 17,5) a ketenler ..• 
Şeker, kahve, çay, fasulye, pirinç 
fiatleri de okkada iki üç kuruş 
artmışbr. Trabzon yağı da öyle. 
Bu da AVYUpadan gelmez ya .. 

Jf-
Enyer 8. Üsküdar lakele caddeıi '3 

- Hangi malların fiati arttı 
diye soruyorsunuz. Bu suali de
ğiştiriniz de fiati artmıyan mal 
var mı diye sorunuz. Bilenin bil
miyenin ağzında (Tahdit) bir a
kız oldu. Hergün okkasını elliye 
aldığım şeker (53) olmuş, fasulye, 
nohut, bulgur bile zam görmUş. 
Neye diye sorunca cevap hazıt 
(Tahdit var da ondan.) Azizim 
ihtikar bütün manasile başla· 
mıştır. Tedbir aldık, alıyoruı di
ye vakit geçirmiye ltizum yok. 
Derhal mücadeleye geçmeli. 

Bu Soğul<la Denize Duşmuş 
Kuruçeşmede bir antrepoda 

çalışan Halil efendi sarhoşlukla 
denize düşmüş, fakat sandalcılar 
tarafından kurtarılmışbr. 

Maraş Meb'usu Milat Beyin 
Maçkada oturduğu apartımanda 
hizmetçi olarak çalışan Marika 
ismindeki Rum kadın1 elbiseleri 
ütüJerken cebinde bulunan bir 
tane beş yüz liralık, 2 tane yüz 
liralık, beş tane on liralık ve 
4 tane de beş liralık kağıt para
ları çahp kaçıruştı. Yapılan 

taldbat neticesinde Marika yaka
lanmış ve çaldığı paralar Millet 
Meclisi azasına mahsus bir zarf 
içinde Uzerinde bulunmuştur. 

Marika muhakeme edilmek iizere 
Birinci Cezaya verilmiştir. 

Bir Tazminıt Davası 
Dün İkinci Hukuk Mahkeme

sinde (Akşam) gazetesi idare 
müdürü Şevket Beyi vuran Rem
zi Paşa zade Şevket Bey aley
hine açılan tazminat davasına 

devam edilmiştir. Karar 14 ka
nunuevvelde aktedilecek celsede 
verilecektir. 

Fakir Çocuklar için 
ilk mekttplerdeki fakir çocuk

lard n ( 9500 ) kadarının bu aene de 
Hililiabmer tarafından iaıe edilecek
lerini yazmıştık. Bu hayırlı işe ya
kında baflanacakhr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
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Almanya, Bizim Piyasadan 
Çavdar Satın Alacak 

Dün Borsada buğday i.Jzerin
cf e cereyan eden muamele yine 
hararetli olmuştur. Bilhassa mah
lut buğday fiatlerinde bariz bir 
yükselme kaydedilmiştir. Bunun 
sebebi de, AJmanyamn memle-

ketimizden mühim miktarda çavdar 
satın alacağı hakkında piyasada 
deveran eden haberlerdir. 

Dün iyi ekstra buğday altı 
kuruş on paradan, mahlüt buğ
daylar da dört buçuk kuruşla 
bes kuruş üzerinden sablmıştır. 

Bir O obüs Denize 
Yuvar a dı 

Ziya isminde bir şoförün ida
re ettiği bir otobüs dün Üskü
darda denize yuvarlanmtşhr. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Otobüs içindeki yolcularla 

Kadıköyüne hareket edeceği 

sırada firenler bozuk olduğu için 
şoför manevra yapamamış ve 
geri geri giderek rıhtımdan de
nize düşmüştür. 

Yolculardan Semiye Hamın 
kendini dşarı atmak için camları 

tJ r;~ '1> 
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Sipahi ocağı tarafmdan tertip 
olunan atlı müşabakalann üçUncüsil 
yarın yapılacak ve bu suretle müsa

bakalara nihayet verilecektir. Yarınki 
müsabakalara diğer haftalarda oldu
ğu gibi kadın ve sivil atlılar 

birlikte zabillerimiz de iştirak 

edeceklerdi. Evvela hanım atlılar 

arasında müsabaka yapılacak, 

sonra siviller ve en sonra da 

iki kategori iizerinden zabitler 
mania müsabakası yapacaklardır. 

Neticede Sipahi ocağı tara
fından kazananlara madalyalar 
verilecektir. 

Dahiliye Vekili ardinde 
Şarkta tetkik seyahatinde 

bulunan Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya B. bugün Mardine vfisıl 

olacaktır. 

Halit Ziya Bey Geldi 
Kadastro Fen Heyeti Reiıi 

Halit Ziya Bey dün Ankaradan 
lstanbula dönmüştür. 

.......................................................... -... 
kırmış, bu yüzden yaralanmıştır. 
Sular pek derin olmadığı için 
otobüs batmamış ve diğer yol
cular kurtanlmışbr. 

Yüksek iktisat Meclisi 
Yükaek iktısat Meclisi 15 kinu• 

nuevvelde Ankarada lçtimaların• 

baıJıyacaktır. 

Açıkta Kalan Hamallar 
Son tahdit vnziyeli üzerine Haliç 

sahilindeki üç iıkelede ( 300) hamal 
açıkta kalmıştır. 

Hoca Tayin Edilmemiş 
Galataaaray Lisesinde deuler• 

başlanalı iki ay olduğu halde doku• 
zuncu sınıfa daha bir fizik hoca•• 
tayin edilmediği yazılmaktadır. 

Yeni iskan Kanunu 
Ankara, 25 - Dahiliye Vekaleti 

iskin ve akalliyetler kanunu layiha'" 
ıını vekiller heyetine vermiştir. 

Kaymal<amlarm içtimaı 
Diln kaymakamlar Vali Muavini 

Fazlı Beyin riyasetinde toplnnnralı 
idari bazı kararlar almışlardır. 

iktisat Müstesarı Gidiyor 
Şehrimizde bulunan lktısat Veki" 

ieti Müsteşarı Hüsnü Beyin bugtiıı 
Ankaraya avdet etmesi muhtcmeJdit• 

Yumurta Kongresi . 
Yumurtalara beynelmilel bır 

damga vurmak ve numaralaına" 
meselesini belletmek için BrUk" 
selde beynelmilel bir kongre 
toplanacaktır: Kongreye ~uklı; 
metimiı namına Brüksel tıcsre 
mümessili iştirak edecektir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Bir Kavga 

---......... 

\ • 

1 : Yolcu - Hasan Bey... Yahu ... 

Bak şu iki çocuk biribirini dövüyor, biri 

ıaliba ıenin çocuğun. 

ı: Hasan Bey - Evet, biri benim 
ç~uğum. 

Yolcu - E... Ne gülüyorsun ? Kav
gaya giilünür mü ? 

3 : Hasan Bey - Onlar Çin - Japon 

muharebesi oyunu oynuyorlar. Ben de 

seyrederek güli.iyorum. 

ııbY3" 
4 : - Hasan Bey - Haln ~ 0 de 

madın mı ? Ne hayret ediyorsun? c 10t0 
burada " Cemiyeti Akvanı " 
yapıyorum J 
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Son Postanın Resimli Makalesi * Tehlike Karşısında -tc Sözün Kısası Her gün 

-----
Dünga Buhranı 
Nasıl 
izah Edilebilir? 

Memlekethaizde phit oldupmuı 
Jkh•dl buhran, dGnya lkbıadi buh• 
hftaa• bir clz'Gnden, bir in'lklıın• 
tlan batka bir teY detlldlr. Bina• 
_...,. TGrldye buhranını anlamaya 
klpf •archr. Bu mGnaıebetle, dünya 
........... llerkuten daha yakından 
takip eden •• bu huıuıta berkeıtea 
liyade ıaı dylemiye aalilaiyettar 
bulanan beynelmilel ltalyan muharr.,. 
( Guıfielmo Ferrero , nun bir maka• 
leılnl naklet.eyi faydalı buluyonaı. 

• Birkaç hafta evvel. Avrupaoın 
en maruf gazetelerinden biri, bil· 
Y6k Alman tehirlerinden birinin 
l>elediye reisi ile yapbğı mllll-
kab nepetmifti. Bu sat. milhim 
bir pbaiyet. sapına kadar bur· 

1 - f eblike, tıpkı azran bir 

kBpefe benıer. Oıtone ablaraanıı 

derhal .Ui parçab1abilir. 

1 - Fakat, kaçanaıııı da arka· 

nııdan lroYalar Ye etetfniae yapıfır, 

.tıl bırakmaz. yine par~arlayabllir. 

3 - En eylıl, tehllkenla karııaaa• 

da aojulc kaabhlda durmak, Pfll'• 

mamak ve en lyl tedbirleri almaktır. 

• 
TELGRAF HABERLER/ 

juva " muhafazakAr denilen ztlmre-

lere mensupbır. Bu muhafazakir ·------------------------------------· 

~~;.;~Mecliste Mühim Müzakereler 
nıllra U. JiJHek datataaaya memur 
edllmlftlm. Git Wr 1tt tlald elde 

~ ... -:-e::ı.:·:...:•;-çtlr~·;: Y • V • K U Aybaş d =.-=: .. ..= .... .::d: enı ergı anun ın an 
~.; ... ::~:;.J: itibaren Tatbik Edilecek 
e.ms laarbta. ıotuk hualarda ilime 
......._ on binlerce lnaan meYcut• 
t.. Banlar• da hirf81 Japmıya 
• ......., Milli• Bu kadar teutlar 
lem• ~ bir memlekette• 
.. ,.. pktur. Yerlae .. U,ac.,.. 
mm ~-- Fakat tana eminim 
ki, p Jafadtlamıa dllDJ•JI• ldmae 
•• .....Wtl• lınartara11U7acakbr • ., 

Ba Beclbinane tahmini tesa· 
cllfea ~ittim. Cenevrede bir 
kalwelUuıede oturuyordum. Bu 
bedbinane beyanata havi olan 
ıazete masa üzerinde duruyordu. 
Bu J~~ henüz bitirmiştim ki, 
,..._ masaya Uç arenç arelip 
otarclalv. Kolb.lflllal8raaclaa elek
trik amelai olduklanm anladım. 
Son aylar zarfında Cenevreyi 
rahatsız eden me ... elelerden bahse 
başladılar. Sonra dünya hidise
lerine geçtiler: Brezilyada kah· 
venin denize döküldlltnnden, 
Kanadada buğdayı lokomotiflerde 
kam&r yerine yakhklanndan, 
bitin dOnyayı saran 1efaletten 
bahsettiler. 

Nihayet içlerinden biri: 
•Calgın bir dünyada yqıy0e 

ruz. llqka kurtulut yok, ibtilll 
llmm,. karan.. varda. 

Fakat· ihtiW fikri. ba aç 
Cenevre amelesini, Alman bur
jUftlllldan daha ziyade nhataız 
ecliJordu. Diter ikisi ihtililin 
tehlikeli' olduğunu, nerede bqla• 
dıimı bllmek mlmldlnae de ne
reCle biteceğini tahmin mllmklln 
olmadığım söylediler. Bu mevzu 
&zerinde bir müddet mllnakata 
ettiler. Nihayet her llçtl de, 
bugtinldl hayabn devam edemiye-
ceiinde, dllnyanm ya bir ibtilile 
yahut esaslı bir detifildiie ihti· 
yacı olduğunda ittifak ettiler. 

Alman burjuva ile Cenevreli 
amele qağl yukan ayni lisani 
kullanıyorlardı. Bu beklenmiyen 
vahdet, beni dilfünceye 1evketti. 
Bu hldise, taammüm etmekte 
olan bir haleti ruhiyeyi ifade et· 
IDİyor muydu? "Bu vaziyet devam 
edemez, bir değiıikliğe ihtiyaç 

Ankara, 28 (Husuat) - Millet Meclisi annmnz. 
deki cam•rteai içtimaile mesai hayabmn en mllbim 
devresine ahmİf olacakbr. Cumartesi içtimaı 
Ye mGteakip içtimalar bükümetin ıon aldıiı iktı
udl tetbirlere inhisar edeceii için mGzakerelere 
ıimdidea bDytlk bir alaka ile intizar olunmaktadır. 

Ocret ve maqlardan kesilmek auretile ahnacak 
olan lktıaadi Koruma vergiıi llyiha11 cumartesi 
içtimamda müzakere mevzuu olacaktır. Bu vergi 
münasebetile Adliye ve Maliye Encümenlerile Büt
çe Encümeni arasında bir noktai nazar ihtilifı 
bud olmuştur. AdliJe Eactlmeni ftllrİ4en ~ 
~ecek miktan (30) liradan ($)) liraya ~ 
Batçe Encümeni ise IAyihayı din tetldka deYalll 
etmiş ve Adliye Encümeninin bu tadilini hlkame
tin arzu ettiği varidat noktasından muvafık bul· 
mamışhr. 

haJılğına nazan dikkate alarak Ankara için istiaa 
aıiktanm (60) liraya çakanDlfbr. Batça Enclmeni. 
Maliye Enciimeninin (600) lira mut ve lcret alaa
lardan yiizde (25) vergi kesilmeli e1111Dı ela doğTu 
bulmamış ve bunu da llyibadaki gibi ytizde (16) 
olarak ipka etmiştir. Bütçe Enciimeni mubatalllla 
bAzırlamaktadar. Kanun kiaıunuevvelin birinde m~ 
riyet mevkiine girecektir. 

Buna mukabil Bütçe Encümeni malüllerin ver
giden istisnasına karar vermiştir. Aynca hayat pa· 

Diğer taraftan Maliye Veklleti 932 bOtçesini 
hazırlamıya devam ediyor. Bütçede müvazene için 
tatbiki lüzumlu görülen tedbirlerle maksat basıl 
olacakm. Yalam ( IGO ) mil1oa lira lberiaclm 
t.-bit .olaman ıeni batpde ( 8 } milyon açilr, yml 
tuuraf tedblrlerile kapanacak " mhazene mutlaka 
temin edDecektir. Ba arada mlnhal memurluklara 
yeni tay nle yapdmaması ve inhiıarlar b&tçesinde 
( 1 ) milyon tasarruf edilmesi takarrtlr etmiştir. 
Yeni iktisadi koruma vergili de ( 8 ) milyonluk 
bir varidat temin edecektir. 

Gazi Hz. 
Tetkik Seyahatine Çıkma
lan Muhtemel Görülüyor 

Ankara 25 - Reisicumhur 
Hazretlerinin gelecek ay içinde 
yakın villyetlerden bazılannda 
tetkik seyahatine çıkacaklan ih· 
timalinden bahsulunmaktadır. 

istifa Şayiasm1n Sebebi 
Ankara, 25 (Cumhuriyet ) -

1
1Caçakçdalda mllcadele için tedbir 
dltllnOlllrken lstildil mahkemeleri 
teşkili hakkmcla ileri ıüriilen 
fikir Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey tarafından muhalefet gör
mDıtnr. Geçen günkll latifa 
pyiasının bu muhalefettea ileri 
geldiğini söyliyenler bile •arch.r 

Jdirnen;n kurtuıu,u 
Edime, 25 (A.A.)-Edirneliler 

kurtuluşlarınm dokuzuncu yıld&
nllmllntl cotkun tezabllratla tesit 
etmişlerdir. 

İthalat Listesi 
Bazı Tacirler Lüzumsuz 
Şikayette Bulunuyorlar 

Ankara 26 (Huıusi) - lthallt 
listesindeki efY&dan bir kısmı ge
çen sene aynı aylardaki ithal 
miktarlan illerinden listeye kon
mllfhH'. M-11 bbbi eza da geçen 
aeneki kadarclır. Fakat baza ta
cirler bana dikkat etmiyerek tah
dit edildiğine zahip olmuşlar, lk-
tasat vekllethıe mliracaatte bulun
muılarchi'. Bu gibi maddelerin eli
ler aylar listesinden çakarılmalan 
dnştlotılmekt_e_d_ir_. --· 

Samsunda Gazinin Heykeli 
Sam-· (Hususi) - HOkl

met caddesindeki parkın ortaaına 
dikilecek olan Gazi heykelinin 
kaidesi temamen hazırlandı. M. 
Krepele yapbnlan heykel de 
bugtlnletde buraya gelecektir. 

Akvam Cemiyeti 
Harbin Durmasını Çin 
Ve Japonyaya Bildirdi 

Paris. 26 (A.A) - Cer.ıiyeti 
Akvam Meclisi, Nankin ve Toldo
ya bir telgraf çekerek. ihtillfm 
halline intizaren herbanp bir 

basmane harekette bulunmaktan 
istinkaf edilmesini talep etmiye 
karar vermiıtir. 

AvamKamarasında 
Lonclra, 26 (A. A.) - Anm 

Kamarumdald mlsakereler ema-
11nda Sir Jhon Simoa, Japonya
mn matalibab Çin tara&ndan b· 
bul edilmedikçe M~uriJi tahli
yeden i8tinkAf edeceii vaziyetini 

almıf oldutunan doira olmaclafuu 
.CSylcmiftir. 

[ a.,ıacı uyfamacla bıhlllt wudar J 

•ar." 
On sene evvel bu sözleri r 

İSTER 
• 

İNANMA! Jahm ihtililciler söylerdi. Burün 
her tarafta, hatta muhafazakir 
llluhitlerde bile işitiliyor. 

Bu haleti ruhiye nereden d0e 
Pyor? Bir değişiklik beklenme
llıılla manası nedir? Dünya hl· 
cliSab birdeııbire sllr' at mi kazan· 
lllıfbr. Yoksa bizim gözlerimiz 
illi birdenbire açılmıştır? Şikayet 
ettiğimiz fenalıklar yeni midir, 
~kaa eskidenberi devam edege
... teyler midir? 
~ auallerla cevaplarını uyana 

İNAN, iSTER 
lkbaat Vekileti MO.tepn, , evvelki ıOn j mutamba itha&ne ıaGeaade verilmiş, ben de 

Ticaret Odasında toptancı tüccarlan topladı. (7) kHo çıkardım: Gelecek ay da iki kilo 
ithalatın tahdidi karamameai bakkında onlar .. • ithaline müaaade ediJiyor. Ben de iki kilo 
fikirlerini aldı. ~a m~~etle ı&z alaD bar çıkaracağım, Bu suretle bir sene zarfında 
tüccar fU s6zlen ıöylemıştir : ancak L--=- bal k 

"Bundan. bir mllddet evvel ~mrllğe (110) ~ muşam anm çı acak, b&fka 
kilo hariri mUfBmbam gelmişti. Çıkarmak Dz~~ hiç kimse. bu ~Oddet. içinde Türkiye,. ma
müracaat ettim. Bu ay ancak (7) kilo hariri şamba getirtemıyecektir. 

iSTER iNAN, IS'FER 

Yanlış Mı? 
Tahrif Mi? 
iftira ,Vi? 

P. S. _ _. 

Eğlenceli bir safhaya 2irdiği 
halde, yazık ki IODuna yaldqan 
muüi mlnakqua etrafında 
Akşam muharriri dtln bana c:eva; 
•erdi. 

Biribirinden farklı meselelerin 
~~muana meydan vermemek 
·~·~· ben de, m&nakap maddele
nm aayılarla ayıracatım: 

1 - Alqam muharriri klhik 
musikiden bahsederken 'vaktile 
"Dede Efendiden Bimen 'Efendiye 
kadar " dlmleaini )'UDUfb. Ben 
tenkit ettim. Muharrir, kendini 
m&dafaa için Larouue 16gatinl 
açb ve kllaik kelimesinin birçok 
manalara geldiğini iddia etti. 
Unutmuttu ki, musikide " kllaik " 
tabirinin manası bir tektir ve bu 
bahiste ihtiklra cevaz 1oktur. 
Bunun için. muharririn misalile • 
.. Fuzuliden Necdet RDıtliye kadar: 
denebilir; fakat, divan edebiya
hndan balıseclilirken delil t 

2 - Muharrir, Btedenberl ılfte
lerden tlkl1ettldlr. Bu çok mal6m 
ltir fe1• Mulldde ,.,_ .. nll bi
rinci derece• oı .. ..w. ......,, 
beplmlı lyl,S fena:ra terella ...... 
Fakat. •kta• muhanlrl, aon teea
ridade 1ala11 ıllfteJ• detfl. um•· 
mlyetle •alikl•IH n tarlolaruaau 
hlaam etmlıtlr. 21 tefrlal•nl tarllall 
Akta• ı•ıetellade, .,... ı 

" Musllci rıılırut ııdaı l111iı 
derler• de l111111ımı... LIJı .,_,,,, 

" Musildle sinir Muttıl.,.,111 
t.tl1111i edigorltll'. Hal6u/d 61rıl. 
şu ıarkıgı di11legln. ln•an 6a pr
kıgı dinleyince sinirleri tedavi 
edilmek şöyle dursun, çıldırır.,, 

Gibi mahalle kahvesi edebiyatile 
tenkitler J'•pal•fbr. Mulld, Mu.tqae 
........... n t•• TM._~ .. cHr n bw 

lrellme :ralnız slfte dettı, daha aJ1ade, 
batta tamamUe be.te,t hatan sretl
rir. Burada tertip yanhıı roktur. 
Eter bu muharrir, makıadını bize 
anlatam11mıfA telif alfana dGfmGt 
demektir ki, fena •üfteler kad .. r 
bli1le yazıların muharriri olmak t~ 
ayaptır. Umumi1etle muıiklden bab· 
aedince, •forme., •• ,. " rytlune n 
icabı olan ah ve ofJuı, muhanlrin 
daima yaptıtı sfbl, her fıraatt& Jca. 
rikatGrlettirmekte man:ı yoktur. 

3 - Don bir gazetede Muh
IİI Sabahattin Beyin izahatını 
okuduktan sonra Münir Nurettin 
Beyin "Ey benim bahb yanmf" 
plliam dinledim. ~ bir beytin
de, kelimesinde yanhflak yoktur. 
Akşam muharririnin iddia ettiji 
gibi .. G&al&mde tahb yaram. , 
•tahb g&nlilmde 1anm., teklinde 
takdim ve tehire ojramachta llbi 
•y&z" C ele •t1s" denme
miftir. muharririn, ya mu-
Iİld ....aelerincle kea6&den 
dalma Bmit eclilebileceti ıibl 
yamlmq. yahut ta. azak bir ihti
mal olarak tahrif ve iftira yohma 
Upaufbr. 

4 - Hullsl a.,, açık Wr tebfp 
aqretmlt oldutu l~a, Alqamda 
1uıldıta ırlhl MGnlr Nurettinln aley
blade bulunmamlfbr ı billtm, ona 
kal'fl hayrenhtanı illa etmlftlr. Ba 
noktada da r• bir Jandma, :ra bir 
tahrif, ya bir iftira Yardar. 

S - Vail Beyden beklenen tun-
lardm Muaikl babıindekl ta18 
vukufsuılupnu itiraf etmeıldlr ki - . çok tukGr, burada lruaur etmemfttlr. 
İtiraftaki aamlmlyet. cebaletind•ld 
zilleti biraz CSrtü yor. Fakat yapbfl 
yalnlflardan, tahriflv4en Ye,.- iftira• 
lardan dolap özGr tlll•ınNI J.eldenfr. 

1 B~nlm, Vali Be,._ phıea dalma 
bekledltlm Wr .., Yardan • Y ua 
... 'ati .. namına .. tlyler lıperte
cek -kadar ıopk ve amiyane .. Be 
1.ı.u " Mel»iyatlna terketain; belen• 
medllf idi ,Ofteler te•lyealne lıaea 
1ualar yumaıın. 

Musiki meaelealnl mDtebu11 .. 
larana terkederek ltu bahiı tize. 
rinde kcmutur Ye anlaııraatt ya-

ba •lİDİ kurtatllUlk&.. 



4 Sayfa 

Kulağımıza Çaltnanlar 

Ne Arıyormuş? 
Bir gUn, Eşref Şefiğin kuv

Yetli bir nezlesi vardı, fena halde 
başı ağrıyordu. Mesut Cemilin 
odasına girdi. Başını önüne eği

yor, yerlere bakıyor ve birşey 

anyormuş hissini veriyordu: 
Mesut Cemil sordu: 
- Ne arıyorsun, Eşref? 
Eşref Şefik derhal cevap 

verdi: 
Sıhhat arıyorum. 

Neyzenin Cevabı 

Neyzen Tevfik, bir gün Flur
yada bir ağaç altında oturuyor
du. Karşısına bir falcı çıktı: 

- Aslanım, dedi, haydi se
nin falına bakayım. 

Neyzen, meyus bir tavırla: 
- Bakacaksın da ne olarak? 

Diye sordu. 
- Başma gelecek şeyleri 

söylerim. 
- İstemem. Başıma gelecek

ler, gelenlere benzer diye kor
kanın! 

Bir Mezuniyet Talebi 
Geçen gün anlattılar. İsmini 

ıöylemiyelim. F evkaJiıde çirkin 
ve tanınmış bir ahpabımız, eski 
Maarif Nezaretinde memurmuş. 

Bir gün, kalem mUdürünUn 
huzuruna çıkar: 

- Efendim, sizden bir hafta 
mezuniyet istiyorum, der. 

Müdür sorar: 
- Sebep? 
- Evleniyorum, efendim. 
Kalem müdürü, tevekkülle 

başını sallar: 
- fnamJacak şey değil amma, 

der, haydi verelim bakalım. 

"Nazır Beye Arzederim !,, 
Eski BabıaJi miidiramndan bi

~e hangi iş için gidilse, kendi 
batına yapamıyacağmı anlattık
tan sonra: 

- ~azır Beye arzederim der-
mit. 

Her müracaate karşı: 
- Nazır Beye arzederim. 
Derneğe o kadar ahşmış ki, 

hlr gün, arkadaşlarından biri 
odaya girerek saati ıormuş: 

- Nazır Beye arzederim, ce
Yabını alınmış, -----

Kar Yağdı 
Dün Sabah Güneş lstanbul 

Halkını .A1dath 
Evvelki gece 1jıudetJi bir so

iuk vardı. Herkes bunun bir kar 
alAmeti olduğunu söylüyordu. Fa
kat gece sabaha karşı soğuk biraz 
kırıldı ve sabahleyin temiz bir gil
neı ortalığı aydınlattı • ve ısıttı. 

Fakat İstanbul halkının bu bah
tiyarlığı çok sürmedi. Saat onbire 
doğru Kar bulutlan güneşi örttü 
Ye yarım saat kadar yağan kar 
fehirde hafif bir beyazlık yaptı. 
Fakat bu kar pek devamsız oldu. 
Karadenizde şiddetli bir karayeJ 
fırtınası esmektedir. 

Faydah yağmurlar 
Konya (Hususi) - Şü günler

de Konya ve havalisine faydalı 
Jağmurlar yağmaktadır. Çiftçiler 
tohum ekmekle meşguldür. 

Gemlikte Kof eranslar 
Gemlik, (Hususi) - Burada 

Muallimler Biıjğinde doktor 
Orhan Bey tarafından (kan) 
mevzuu üzerine konferanslar ve-
rilmekte bü ük bir alAka ile 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Kon yanın azar Ola 1 

Ali Baba Deni en Bu Ga ip Adam 
Her Gece Mezarlıklarda Dolaşır 

Konya, (Hususi) - İstanbulun 
merhum Pazar olra Hasan Beyine 

mukabil bizim Konyada da bir 

Ali baba vardır. Pazar ola Hasan 
B. batının bUyüldüğil ile ıöhret 

almıştı. Bizim Ali baba da kitap
larile meşhurdur. 

Evindeki kitaplar belki lıtan
bulun Beyazıt kütüphanesinde 

bile yoktur. Ali babanın ceple
rinde öyle acayip şeyler vardır ki 
bugün Paristeki Luvr Müzesini 

gezseniz o eşyalar gibi nadide

lerini göremezsiniz. Ne bulmuş iae 

ve ne bulursa ceplerine duldur

mak bizim Ali babanın enbüyük 

zevkidir. Bu adam elinde garip 

bir fenerle ve yalnız başına sa
bahlara kadar mazarlıklarda do-

laşır, ezan okur. Ali baba otuz 

senedir bu işle meşgul olmak
tadır. 

Onu bu garip gece ziyaretle
rinden kimse menedemenıiştir. 

Gündüzleri de mütemadiyen so
kaklarda gezmektedir. Hiç bir 

şv 

1 

Konganın Pazar Olası meşhur 
Ali Baba 

yerde 
yilrilr. 

durmaz ve mütemadiyen 

Bizim Ali baba herkesin ver
diği şeyi almaz. Aldığı öneberi
yi de kendisinden daha fakir ve 
düşkün olanlara verir. Gönder
diğim reımi almak için kendisine 
müracaat ettim. Evvela razı ol
madı ve karısının miisaadesi ol-

madan resim aldırmak cesaretini 
gösteremiyeceğini söyledi. Niha
yet karısından izin almak sure
tile Ali babanın resmini çekmeye 
muvaffak oldum. 

Ali babanın büyük bir derdi 
vardır. Bu adam lrnrısmdan o 
kadar korkar ki onun müsaadesi 
olmadan hiçbir şey yapamaz. 

Fakat bu korkuya rağmen 
Ali baba karısını çok sever. 
Hatta iki eli kanda olsa bile 
karısının yevmiye ( 50 ) dirhem 
badem şekerini almadan eve 
gelmez. 

Resmini aldıktan sonra kendi
aile biraz konuşayım dedim. Fa
kat ezan vaktini geçirmek korku
sile mülakatı başka bir güne 
tehir etti. 

Hüse9in 

az t att 
[Baştarafı l inci 1ayfada] 

Otomobilin içinde saıl'ında Başve
kil, solunda Vedit Bey mevki al
mışlardı, dışında şoförün yanında da 
ıivil memur Kitif Efendi bulunu
yordu. 

Otomobil istiklal caddesinden 
geçti, Maçkaya saptı, Akaretler 
yokuşundan inerek Beşiktaş is
tikametine teveccüh etti ve mü
essef hadise de biraz buradan 
dönüldüğü zaman Fındıklı önünde 
oldu. 

iki Otomobil Arasmda 
Tam Fındıklıda Ermiı konıerve 

fabrikaaının 6nünde bulunuluyordu. 
Bu yol btanbulun en genit ve en 
dotru yollarından biridir. 

Maalesef İstanbul şoförleri 
buradan geçerken soğuk kanlılık
larına sahip olamazlar. Belediye 
nin şehir dahilinde azami sürati 
yirmi beş kilometre olarak tahdit 
etmiş olmasına rağmen gaza ba
sarlar: Altmı.,, yet:niş, bazan da 
seksen kilometreyi bulurlar ve 
bu yo\ ÜZPrinde sık sık mühim 
kazalara sebebiyet verirler. 

i,te bu fena adettirki dün Baş
vekilimizin müe.ssif bir kaza geçir
mesine sebep olmuştur. 

Vakia Başvekilin otomobili mutat 
ıür'atten de yavaş gidiyordu. Fakat 
tam bu noktada Galata istikame
tinden gelen bir otomobil belirdi. 

Şiddetli Bir Müsademe 
Bu otomobil Okland markalı 

bir taksidir, numarası 1947 dır, 
Şoför Mitat Efendinin idaresin
de bulunmaktadır. içinde de 
müşteri olarak TütUn inhisarı 
doktoru Fikri Beyin evinde otü
ran Tahsin Efendi ile Gü
müşane Meb'usu Edip Servet 
Beyin yanında oturan Emin 
Muammer B. bulunuyordu. 

İki muhtelif istikametten ge
len otomobil yekdiğerine yak-

istikamette yolun sağını takip 
ediyordu. 

Mukabil taraftan gelen otomobil 
de · yukaıı istikamette kendi sağın

daydı, çarpışmalarına imkan yol<tu. 
Fakat hu _,ırada ne oldu bilinemez. 
Gören ~erin anlattıklarına göre takıi 

otomobili belki yolun bu noktasında 
biraı çu lrnr gördüğünden, belki de 
ihtiyatsızlık ett'ginden iıHkametini 
değiştirdi, iki otomobil kartıla,tı ve 
çarpıştı. 

Hadise~en Sonra .. 
Müsademeııin vukua geleceğini 

herkesten evvel Başvekilin otomobi
linin önünde oturan ıiYil memur Kişif 
Ef. anlam,ştı. Yazı ile ifade edilemi
yecek kadar Kıubir zaman içinde 
otomobilden aşağı atlıyarak mukabil 
taraftan gelen otomobile bağırdı. 
Fakat takıinin şoförü otomabilini 
durdurmıya veya direkaiyonu değlf-
tirmiye vakit bulamadan çarptı. 

Otomobiller Harap 
Müsademe tiddetli oldu. Be

reket versin her iki otomobilin 
önünde de yaylı sper oku bu
lunduğu için çarpışmanın tesiri 
daha fazla hirsedi!medi. 

Otomobilin ön dinğili, ön teker
leklerini" sağ ve aol taraf çamur
lukları eğrildi, radyatörü delindi ve 
camları kırıldı. 

İşte Başvekilimizin yaralanmasına 
ıebep olan bu cam kırıntıları ile 
müsademe eınaııında ursıntıdan oto
mobilin ön tarafına çarpmadır. 

Bereket versin, biraz ıonra bizzat 
operatörlerin ağızlarından nakJede
cehimiz gibi bu yaralar elde ve alında 
çok hafif birer sıyırık halındedir. 

* Müsademeyi ilk olarak gö· 
renler Başvekilin arkasından ikinci 
bir otomobil ile gelmekte olan 
sivil memur Hakkı ve Baha 
Efendilerdir. Bu memurlar kaza
yı gorunce derhal durmuşlar, 
tabii Başvekile birşey olup olma
dığını merak etmişlerdir. 

BaşVekil biraz kan·zayi etme-

yibetmiyerek memurları bizzat 
tatmin etmiş, sonra memurların 
otomobillerine binerek Topane 
istikametinden GaJataye gelmiş 
ve orada (Hidayet) ezıanesioe 
uğramışdir. 

Eczahanede eczad ile kalf alar1 
fımet pafayı i'Örünce derhal tanı
mıtlar ve Başvekilin alnındaki kan 
lekesi gözlerine çarptığı zaman da 
pek telaı etmişlerdir. Fakat Batve
kil eczacıları tatmin etmit: 

- Bir fey yok canım. Ofak bir 
kaza weçirdilc, demlttir. Siz bana 
bir ayna ile biraz pamuk veriniz. 

Eczacılar ayna ile pamuğu 
verdikten sonra lımet Paşa ken
di elile kan lekelerini silerken 
onlar hemen telefona sarılarak 
doktor çağırmışıardır. Fakat iı
tenilen numara bir türlü bulun
mamıştır. Eczacılar telefonun bo
zuk olmasına ihtimal vererek 
derhal civar bir dükkanın tele-
fonu ile doktor aramışlardır. Bu 
araştırma neticesinden takriben 
bet alb dakika sonra doktor 
Sarandas ve Yuvanidis Efendiler 
bulunmuşlard tr, 

Doktorlar yarayı muayene 
ederek endişeyi mucip bir şey 
bulunmadığıuı görmüşler ve yıka
yarak sarmışlardır. Bu sırada 
Vali Muhiddin ve Polis MüdUrU 
Ali Rıza Beyler ile nöbetçi Müd
deiumumisi hadiseden haberdar 
olarak eczaneye gelmislerdir. 

Doktorlar Perapalasta 
Başvekilin avdetini müteakıp ope

ratör 1\1. Kemal ve Cerrabpaşa hu
tanesi başoperatörü Burhanettin Bey
ler ile doktor Akıl Muhtar Bey 
ınüslaceletı davet edilmişlerdir. 

Doktorlar hemen gelmişler, 
yaraları açarak muayene ve ne
ticede derhal etrafı tatmin et
mişlerdir: 
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1 
Söz Ararnzzda l= 

Bir gün kadınla erkeğin ka· 
rtştığı bir mecliste ana ile baba 
münakaşası yapıyorduk. Erkekler 
hep kendi taraflarını iltizam 
ediyorlardı. Şü, hesiz kadınlar 

ayni mukabelede idiler. Birçok 
erlcekler arasında çocuklarına 

zulüm edenleri... ehemmiyetsiz 
şeyler için oğullarını kendi el!~ 
rile asanları... Kadınlık namını 

ise tarihin böyle bir şey kaydet
mediğini galip bir sesle müdafaa 
ediyorduk. Son dakikaya kadar 
bahsimize karışmıyan yaşlı bit 
Bey bize tanıdığımız bir Hanını· 
dan bahsederek dedi ki: 

" Bu kadın anasının zulmün ' 
uğramış bir z.avallıdır. İşte siıo 
deJi olmadıın evladını timarhane
ye sokturan bir ana. 

Bizim şöyle bir darbımeself. 
miı vardır: "Bad.ıt gibi diyar 
olmaz, ana gibi yar buhmmaz. 11 

Ana.,. 
Bu varhğm evlada gosterdiğl 

muhabbeti, sıcaklığı, derin rabı
tayı insan ne babada, ne kar
deşte ve ne de kalbin bağladığı 
bir sevgilide bulamaz. Hasta ol
duğumuz zaman evin içinde het 
fert az çok endişe eder. Fakat 
gece sabaha kadar - gözünü kırp
madan-başucumuzda bekliyeninıiı 
anamızdır. 

Vücutları evlat ellerinin sap
ladığı bıçaklarla delik, deşik 
olmuş nice analar vardır ki 
aon nefeslerinde bile çocukları" 
nm işledikleri günahların affiııİ 
Allaha yalvarırlar. Evladı çirkio 
olsa güzel gören... Deli olsa akıl
lı zanneden... Namuszus da ol5' 
bağrma basan yine anadır. 

Ana kaJbi abrm, fedakarlı" 
ğm, aşkın en derin, en te~~ 
heyecanlarla kaynaştığı, derinlığl 
görünmiyen bu sonsuz bir ıneO" 
hadır. Benim bildiğim ve taribİJS 
kaydettiği birçok hidiseler ana" 
nın manasını böyle tamamlar. 

Fakat deli olmadan evladınJ 
timarhaneye sokana... Kızının se
fil ve muhtaç ıokaklarda dolaf 
masından zevkalan... bir ana d• 
varmış... O halde tarih bu ana>" 
nasıl ve ne yolda iş~ret edecek' 
tir??? 

--====--~= 

laranda ehemmiyetli biç bir ttf 
yoktur. t 

Bu cümleyı mtlteakip bit~ 
Operat6r Kemal ve Burhaoel 
Beylerin teşhislerini nakledeli:;.:.. 

"Paşa Hazretlerinin aağ' t d , 
fmda cildi tamamen itgal e.;, 
derince bir yara ile sol eh ),t 
muhtelif yerlerinde hafif yara 
vardır. _a 

bul1",..-
Bu yaraların iltiyam f•" 

birkaç ıünlük bir mesaledfr ve •" 
liyetlerlne mani olmıyacak deree"" 
ebemmiyetr.iı.dir. Bir miktar b"''g 
zayi etmİf olmalarına ra~men ~ıJlf• 
11hhiyeleri endl,eyl mucip deJ'.--ıt• 

kHırı""' Yaraları adref konularak dl 

Karşı Taraftokiler ..... 
k' rıı• .. Kaıayı müteakip va • t•"' 

line yetiten ubıta memurları "'if 
nin şoförü Mitbat Efendi flc :efl~ 
rakip olan Emin ve Tahsın. ıer .,e 
poliı merkezine davet etaıtŞ rııı"f" 
hidlsenin nuıl olduğunu '~rd81" 
lardır. Ne:ıicede yolcular g ıet' 
ferini yazıp imzrladıktan • 00

'" şof6' 
best olarak çıkmışla~d.ır· eıııriıJ' 
efendi istintak hakirnının 
alıkonulmuştur. 

Son Dakika ettt" 1 
hkilc it' Sabah on buçukta ta e geÇ ..1 

b. gec d•cer 
Başvekil gayet rahat ır el1 h 

miştir. Ahvali sıhhiyesinde tl' 
mucip bir~ey yoktur. ,,..iıııi1e 

Son Posta kendisirH! •• 
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[Siyaset 
Suriyenin 
Yeni 
Teşkilatı 

Berut, 25 (A.A) - Suriye 
T eşkilAtı Esasiye Kanununun 
mer'iyet mevkiine vaz'ı hak-
kında verilen izahata göre, Lüb
nc.nı Suriyenin diğer aksamından 
ayıran parlA.mento rejimi bütün 
Suriyede mer'iyet mevkiine gire· 
cektir. Umumi· intihabat kanunu
sani ayında icra edilecektir. 

M. Poncet her tarafa milsavi 
bir hürriyet temin etmek için hü
kumet nüfuzunu her türlil niza
ların fevkine çıkarmıya uğraş
mıştır. Binaenaleyh şu kararlar 
ittihaz olunmuştur: 

1 - Suriye kanunu esasisinin 
meriyet mevkiine vaz'ma ve meş
ruiyeti tanınmış bir hükumetin 
teşekkülüne kadar intihabata ait 
usullerde ali komiser devlet re
isinin murahhası salahiyetlerini 
haiz olac_ak ve bu ı.uretle hare

ket edecektir. 
2 - Bu devre esnas,nda da

hiliye nazırının salahiyetleri bir 
katibi umumiliğe ait olacak ve 
bu katibi umumilik hali hazırda 
vazife ifa eden nazırlardan biri
nin imzası altında ve alJ komise
rin bir rnurahhasının muavenetile 
gündelik işleri tedvir edecektir. 
Diğer taraftan istişari meclise 
hakem vazifesi verilmiş olup 
meclis, ali komisere rey 
ve mütalealarını bildirecek ve 
devlet reisi vazifesini ifa etmiş 
yllksek zevattan mürekkep ola

caktır. 

Şan-Kay-Şal< Pekinde 
Pekin, 25 - Şan - Kay - Şek 

Pekinde bekleniyor. Başkumandan. 
Maretal Şang-Sı~-Li;~~i ile Man

çuri ~~ali hakkında mülakatta 
, 4 

bulunacaktır. Japonlar, Mançuride 

kendilerine merbut Çinlilerden· 
teıkilit yapmakta devam ediyorlar 

Alman Milliyetperverleri 
HUkflmete Giriyor 

Berlin, 25 - Hey Hükumeti 
merkez fırkası, miJliyetperverler
den hükumete iştirak için şart
larmı sormuştur. 

Almanyada işsizlik 
Berlin, 25 - Almanyada son 

teşriniıaninin ilk on beş gilnli içinde 
tazminat alan iısizlerin adedi 
( 4,840,000 ) kişi idi. Bu miktar 
işsizlerhı !trttığını ve bir ay ev-
bvele nazaran bu f azlahğın ( 220) 

ni ibulduğu kayti:dilmcktedri 

Çin 
Suriyenin 

Çin Notası 
Bir Oltimatom 
Gibidir 

Paris 25 _ Çin Hükumeti Ha
riciye Nazırı M. Koo, Cemiyeti 
Akvamın son tekliflerine şu ce

vabı göndermiıttir: 
ı _ Cemiyeti Akvam, Japon 

kuvvetlerinin taarruzlarını durdur
mak için l!zımgelen teşebbüs te 

bulunmalıdır. 
2 _ Cemiyeti Akvam tarafın-

dan bu teklifin Japonyaya tebli
ğinden on beş gün sonra, Japon 
kuvvetleri demiryolu mıntakasma 
çekilmelidir. 

3 - Bu çekilif bitaraf mil· 
messiller tarafmdan kont Hrol 
edilmelidir. 

4 - Akvam Mecliıinin karar• 
]arı Japonyayı taarruzundan vaz
geçirmiyecck olursa, Çin Hükumeti 
lazınıgelen müdafaa tertibatını 
aJakta kendisini serbest addeda
ceğini bildirmiştir. 

Tahliye Oyalamalara 
Tokyo 25 - Japon kuvvetle

rinin Tsitsika.r şehrini tahliye et
tikleri bildiriliyor. Şehirde bir 
Japon müfrezesi vardır. Haric te 
bir yer bulduğu takdirde bu müf

reze de şehirden ayrılacaktır. 

Heyecantı Bir MUIA:k~t 
P~~~~. 25 - Çin murahhası 

Doktor Sze, dün Amerika murah· 
hası Ceneral Daves iJe uzun bir 
mülakatta bulunmuş ve Çin Ha
riciyesinin Cemiyeti Akvamın 
tavsiyelerini kabul etmemek hu
susundaki esasları acı bir lisanla 
ve Çinin Umitsiz1iğini hazin bir 
surette anlatmıştır. Çinlilerin 
şeref ve haysiyetleri korunmadığı 
takdirde bugünkü hükümetin 
çekilerek yerine komünist dostu 
bir hükumetin ge1eceğini haber 
vermiştir. 

Ayni murahhas, esasen Sov
yetlerin böyle bir muvaffakıyet
sizliği beklediklerini de ilive 
etmiştir. Nankinden gelen tali
mat Japonlara Çinlilerin anlat
masına imkAn verecek mahiyette 
değildir. 

"SON POSTA,, nın Milli Tefrikası : Si -
AD, MINEL AŞK! 

MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

Şair, yahut romancı değilim 
"ki anlatayım. Anlatmıya kalkar
•am büsbütün soğuk birşey ola
cak. istersen yazacağın romanın 
<>ralarma sen birşeyler uyduru
•er, istediğin kadar süsle. Aman, 
Narini de bir güzelce tasvir et 

~e okurken gözUmün önüne gel· 
'~- Çünkil, bilmezsin, öyle gö
k~rnde tütüyor ki... Şimdi, . bi~ 
b

. nuşu,ken, şu dükkandan ıçerı 
ır · · il h [) l' gırıverse... Aman A a ım ... 

S e 1 olurum be! Ne gülüyorsun? 

d~~.beni hiç bu halde görme
b 1 değil mi? Dostum, bu kız 
aııa b . h .. 1 . ttlll·'. enım ayatıma oy e tesır 

'6-i •thr ki sesim bile değişti, 
lllşt nı l ifadem, herşeyim başka~ 
t•şı~ Adliyede hakimler bile 

orlıtr, gözlerinden anlıyorum. 

Ne ise efendim, bunu da 
burada keselim. Alt tarafını 
bizim evde anlatayım. Sana 
orada N ırinin fotoğraflarını da 
gösteririm, olmaz mı? İstersen 
yazıhaneye gel amma, bence ev 

daha iyi. Haydi bakalım. Söyle-
diklerimi ıy1ce zaptediyorsun 
ya ? Ben senden emınım. 
Neydi o? Hani sana biri~i haya
tını anlatmıştı da " Kanm ve 
metresim ,, diye bir roman yaz
mıştın. Onun ~ibi bir şey olsun. 
Neyse, ben kl\rışmam artık. Laf 
olsun diye söylüyorum. Eyvallah. 
Perıembe akşamı buiuşacağız 
değil mi? Biı de. Eyvallah. 

-5-
Bak bu albUm baştan aşağı 

onun ;esimlerile doludur. Hiç 

BABIBLIB 

lngillz tlonanma$ına son tasarnıf kararları ve h•rke$in fedakarlık 
11apmaları tehlil olarken .. 

Koçuk Devletlerin Fikri 1 Amerikan Suthperverferi 
Paria, 25 - Cemiyeti Akvam Nevyork, 25 - Amerikanın 

Meclisinde, bilhaua küçük dev- 4 J Sulh Cemiyeti, Çin ve Japon-
let1erin Çin tarafını şiddetle ilti- yaya silah gönderilmemesine da-
zam etmeleri nazarı dikkati ir karar almak Uzere kongreyi 

celbetmektedir. toplaması için Reisicümhura mü-
Guatemala murabbası da ayni raccat etmişlerdir. 

suretle müdahalede bulunmuş ve lngiltere Motör Satıyor 
borcunu veremiyen bir devlete 
silc\hla hücum edilmesinin ':a~tile Londra 25 - Avam kamara-
verilmiş bir kar~r . m~c~bmce şında bir meb'us Japonyanın 
memnu olduğunu bıldırmışbr. Ja- lngiltereye motör sipariş edip 
ponlar da, son bareketlerile Ja- etmediğini sormuş, M. Mak Do-
pon sermayesile ~a~ıla~ demir- nalt bu suale mllsbet bir cevap 
yolların parasını Çınhleran verme- vermiştir. Başvekil, bu gibi aipa-
mesini son harekata başlıca se- rişleri menetmenin mümkün ol-
bep addetmişlerdir. madığım söylemiş, Meclis Reisi 

Tayyare Kazası de müdahalede bulunarak meb'-
usun sözU uzatmasına mAnl ol-

Londra,25- İki a~kerl tayyare muştur. 
Kenlay karargahı cıvarmda çar- (Telgraf habcrl~rinin 5onu 14ilncil 
pış~ış, iki zabit ölmüştür. ııayfamızdadır . ı 

elimden düş!1lez. Yatağımın baş· 
ucunda durur. Bazan, gece yarısı 
uyanırım, daima olduğu gibi onu 
görmek emelile yanar tutşurum, 

, bu albümü açar, bakar, bakar, 

bakaı':~. 
Burada 1 :5irnler üç kısma 

ayrılmıştır. Bak her. kıamni ps~ün· 
de de yazar: "Narın, genç ln~ .. 
"Narin, karım., "Narin, dilşma-
nım, 

Dur, dur... Çekme... Birer 
birer göstereceğim, anlatacağım. 
Bu " Düşmanım ,, sözlinü niçin 

yaıdığımı anhyacaksm. 
Evveli birinci knumdan baş

lıyalım. Bak, işte, genç kızken 
Narine en çok benziyen resim 
budur. Tıpkıdır, tıpkı... Ah, 
canım kız... MUaaade et te öpe
yim... Bu resmi kaç bin kere 
öpmüşümdür, bilsen! Gözlerindeki 
fevkalade parlaklığı görüyorsun 
değil mi? Vallahi, i_şte, tıpkı böy
le idi. Göıreri magnezyum gibi 

parlardı. Hele coştuğu zaman· 
lar. Fotoğraf magnezyumu ka· 
ranhkta " pof ,, diye nasıl alev 
alır? Tıpkı öyle... Sonra dikkat 
et: Yüzünde hiçbir çizgi olma
dan gülümsüyor, değil mi'l Bu 
kız durgun şirrettir, halinden 
hiç anlaşılmaz, ateşini gizler, 
sonra şu ellere bak, ellere. Yal
nı.z ~!; elleri karşına al, otur, 
kafayı çek, sigaif.lJI tüttür, yüz 
sene seyret. Ressam oİ:!~ydım,yaf • 
nı:ı: Narinin ellerini yapardım. Fa
kat biraz çizerim de .. Nah... Şu 
sigara paketinin arkasma çize· 
yim de gör: Parmaklar şöyledir, 
ipincecik, uzun, kemikleri 1Astik 
gibi yumuşak ve kıvrak ... Senin · 
anlıyacağın öpüp başa konacak 
eldir. Ah, yazık ki burada ren
gini göremiyorsun. Yani aııl 
kıymetini anhvamazsın. Sana 
nasıl anlatayım? Beyaz değil, 
esmer değil, fil diti rengi, mat 
Öeğil, krem renki değil, biraz 
Manolya çiçeğinin rengine çalar, 

Gönül İşleri 

Bana bu satırlara yazdıran, 
dün (Baha) isminde bir gençten 
aldığım bir mektuptur. Baha Bey, 
okumuş bir gençtir. Güzel 
bir kız tanımış ve sevmiş-
tir. Fakat bu kız bir evlat
lıkbr. Bu sebeple muhiti bu 
zavalh kızı ona layık görmemek
tedir. Ailesi de muhalefet etmek
tedir. Fakat genç, kızı sevmek
tedir ve şaşırmıştır. Bir mektupla 

bana fikrimi soruyor. 
Bence, evlenirken küfüv ara

mak iyi bir ıeydir. Fakat sevdanın 
hakim olduğu bir yerde, bazan 
küfüv ikinci plana düşer. Bu 
işte de devamlı ve mes'ut bir 
yuva kurabilmek için, tarafeyn 
arasında mutabakat şartbr. Erke· 
ğin kıza faik bir içtimai mevkie 
sahip olması, Evlendikten sonra 
aile hayabnda ezeli bir ihtilaf 
vesilesi olabilir. Bu ihtilafın önü
ne geçmek için, evvelden kızın bu 
vaziyetindeki hususiy•eti kabul et
mek laz1mdır. 

Fakat evlatlık bir kızı, sırf 
evlatlık olduğu için,kusurlu diğer 
aile kızlarına feda etmek günah
tır. Eğer km mes'ut edeceğinizi 
ve kızın da sizi mes'ut edeceğine 
eminseniz, ailenizi iknaa çahşmız. 
Olmadığı takdirde müstakillen 
evleniniz. 

hanımtegz~ 

o da değil... Ne gülüyorsun'? 
Fena tutkunum, değil mi? Sak
lamıyorum, anzım, seviyorum, 
zorla değil a, istersen ç•ldmyo
rum de, yalan değildir, bak 
çene kenarı çizg1smın boyuna 

doğru ınışme... O münhaninin 
tatlılığını göriiyor mısın ? Belki 
de sen benim gibi görınliyor-

sun. Belki de ben bunları 
hayalimde ıışırıyorum. OlmaL 
değil. Amenna... Ama, hayır 
dostum, öyledir, öyledir, sen de 
Narini görsen tasdik edersin, 
fevkalade güzel bir kızdır demi
yorum, fakat bir hafkalığı var· 
dır, anlatabiliyor mıyım? 

Ne ise hikayeye gelelim. Sı
rası geldikçe ben sana resimleri 
gösteririm, Öyle daha iyi oİlır. 
Şimdi birer tane çekelim balrn
lım. Oh ... Cennet canına minnet. 

T efcrruatı geçelim de miihim 
saf balar üstündı>: duralım. 

(Ar!<uı var) 



Ha a a Bir Defa 
-

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

Klraat Dersi 
Mektepl~rde En iyi Kıraat 

Dersi Nasıl Verilir? 

İlk ve Ortamektepler için 

müteaddit kıraat kitaplan Yar 

Bilhassa hkmektep kıraat kitap· 

Jan, ekseriyetle güya çocuk lisa· 
nile yazılmış, mahdut kelimeli 

parçalan muhtevidir. Çocuklar, 

bu parçalan okurlar; anlamadık· 

ları kelimeler kendilerine izah 

edilir. ihtimal bu kelimelerin 

~oğu çocuğun vokabülerinde da

hil değildir; o yaştaki çocuk için 

bu kelimelerin öğretilmesinde 

faide dahi yoktur. Eakat ma

demki onlar kıraatle mevcuttur, 

okutulacak ve izah edilecektir. 

Alman yada 
Lise Tahsilinde Yeni 

Tectübeler 

Bu Lise ( Dresden ) de 1922 
de bir &1D1fla açılmışbr. Bugün 
16 sınıfı, kız ve erkek 450 
talebesi vardır. Tnlebe büyük bir 
istiklalle çalışır, bir mevzuu iyi· 
ce öğreninceye kadar tetebbu 
eder, sözleri papağan gibi tekrar 
etmiyerek anlamağa çalışırlar. 

Muallim ders mevzuunu tak
rir ve izah etmez; talebe mevzua 
ait bilgilerini kendileri hazırlar, 
sonra muallimle birlikte onlan 
münakaşa ederler. 

FA 

İstanbul da Nümune 

Bu Sayfada: 
Yeni t rblye cereyanları • BtlyQk tır· 
biyecllerin hayatı • Türkiy d yeol 
oaıulyelerfn tatbikatı · MualUmlerlo 
dertleri· Yeni tecrClbeler vualre. 

Mekteplerinde 

Halbuki en iyi kıraat dersi 

çocukların kendi yazdıkları par

çalan okumalandır. Hakikaten 

bu türlü kırad pek büyük ehem

miyeti haizdir. Bir kere çocuk 

kendi yazdığım okumaktan ıevk 

alır; ıonra da arkadaılanrun 

huzurunda okuyacağı parçayı 

gllzel yazmak için elinden gelenJ 
earfeder. 

Her sınıf bir muallim tarafın
dan idare edilir. Muallimin vazi
fesi, bir mevzuun muhtelif görll· 
nüşleri arasında vahdet teminidir. 
Meseli bir mevzu tarih, coğraf
ya, lisan ve sosyolojiyi tevhit et
tiği halde diğer biri Almancayı, 
coğrafyayı, lngilizceyi tevhit 
eder. 

lstanbulda, son nazariyelerin tatbik edildiği yeni nllmune mekteplerinden birinde ç cuklat• 
oynablan toplu oyunlardan biri. 
=======================================-========================~ 

Herhalde çocuğun bizzat ha· 

zırhyacağı kıraat dersi, ancak 

onun kullandığı •okabUlerdeki 
kelimeleri muhtevi olacakbr, 

Muallimlerimiz bu kıraat usu
Hlnil de bir deneseler fena olmaz. 

Terbiyecileri tanıgalım: 

Erasme 
. On qltnicı asrın bu bilytik 

terbiyecisi Ro· 
terdamda doğ· 
muştur. Tah· 
ıilini bitirdik-

Ecnebi Usanlarımn tahsilinde 
gazeteler büyük rol oynar; mek
tebin talebesile, logiliz, Franıız 
ve Amerikan talebe arasında 
muntazam bir muhabere teessfts 
etmlttir. 

KUçllkler, haftada bir kere 
ıehir ve cıvarına giderek ders 
malzemesi toplarlar. Büyük ıı· 
nıflarda senede on gezinti var
dır ki yan ı hususi bir mevzua 
aittir. 

Aile gecelerinde talebe ken· 

Açık Hava 
Mektepleri 

di yazdıkları piyesleri kendileri oy· 

narlar; elbiseleri, dekorlan; batta 

hazan musikisini hazırlarlar. Se· 

nelik bayramların teı'idi de mek· 

tep hayabnda ehemmiyetli bir 

rol oynar. 

Bu Lisede talim ve terbiye 
muhtelittir. Kız ve erkek talebe 

gibi. kadın •e erkek muallimler 

de ayni miktardadırlar. En kii· 
çük sanıfta, psikolojik t ıtlerlo 

intihap edilen, l 5 kız Ye 15 er· 

kek çocuktan müte ekkildir. 

Alfabetin Tedrisi 
Usulleri 

Bugün alfabe tedriıinde iki 
usul kullanılır: Savti usul, kelime 
usuln. 

Bu iki usulOn mezcinden te· 
şekkül eden bir UçUncU usul 
daha vardar. Geçen temmuzu . 
nihayetlerinde Pariste beynelmilel 

bir çocuk kongresi olmuş, buna 
iki bin kadar Fransız llkmektep 
muallimile dUnyanıa bertarafından 
gelen terbiyeciler bulunmuştur. 

Bu kongerede birçok terbiyevi 
meseleler arasında alfabenin ted-
risi de mevzuu bahsolmuştur. Bu 

1 hususta fU noktalar tebarUz et· 
Açık havada ders okumak tirilmiıtir: 

çok eski zamanlardanberi varda; 1 _ Uıul ı·ntı'habının netı'ce 
Eserlerinin ekserisi talim TC fakat açık hava mektebi, zaruri 

terbiyeye dairdir. Hele bazıları bir tekilde, ancak umumi harpte llzerlnde okadar tesiri g8rUlmll· 
halciki ameli pedagoji kitabıdır. tatbik olunmuştur. Alman ordu· yor; fakat kelime usuliinUn daha 

•arı Fransamn timalini lıgal et- faydalı olduta an1qılıyor. 
Erasme, ilk yqlarır. tedria tiği vakit oraların ahaml ana 2 - Çocuğun okumayı 6ğ!'~· ı 

y~ bele lisf'ıı öö-renmiye basre- vatana doğru ,ekildi. Bunlar, diği yq, meıelenin lll mUbim 
-• bin bir aefalete maruz kaldılar. l 

dilmesini isler. Zira, bu yaşlarda Sıhhatleri bozuldu. Hele zavallı esasıdır. yl ~ler elde edil· 
hafu:a pek kuvvetlidir. Terbiye çocuklar, korkunç ıefalet yüzün• melı ti entrse, alfabeye pek kU· 
daha beşikten başlar. Çocuğu den takım takım •erem oluyor· elik yaştan baılamamahdır. Bir 

lardı. okuma yaıı vardır; bu da alb yaı 
daha o vakit fazilete Ye bilgiye Fransızlar bu çocuklara ılf- yakınlarıdır. 
ahştırmak IAzımdır. Yorucu Ye tan kurtarma~ ve vereme karıt Bizim Uk tedrisat programı-
bıktırıcı tedrisattan te-vakki edil- korumak üzere ormanlar içinde açık mız, tedriı uaulünlln lntihabını 

. . hava mekteplerini tesis ettiler, muallime barakır; fakat umumi-
mesını tavsiye eder. Saf hava, ziya, ye bol bir gıda d d 

A&1l tedrisat yedi ya.mda ıayesinde, çocuklann çoğu Yerein yetle alfabe te riıln e riayet 
-. olmaktan kurtuldu. edilmeai liıımgelen noktaları 

başlar. Basari tedria ta-ı"ye d A b tar f ıöyle zı'kreder: •• Şim i vrupanın er a ın• · 
edenlerdendir. da, göğüı dfına duçar olan sa• " Alfabe deni, yazı ile ayni 

vallı cocuklar için açalı haYa umanda tedriı edilecek ve ço-
Erasme gençliğindeki mual· mektepleri •ardır. l.viçrenin cuklar her okudukları kelime Ye 

Jimlerinin huşunetini ve onlardan karlı dağlarında riizglrlardan cümleyi yazacaklar ve yazdıkla· 
gördliğü ağır muameleleri unut- mahfuz yerlerde, kar U.tOnde, nnı okuyacaklardır ••• 
mamıştır. Binaenaleyh bu hutu- yarı çıplak den okuyan çocuk· " Tedrisatta kitaptaki tem· 

lan görünce insan şaşıp kalıyor. h h d 
net ve vahşeti gayet şiddetli bir Resmimiz, Brezilyada bir açık rinlerden maada siya ta ta a 

-~------~-----'- '--~--___ _.._ ____ _._~ blmı...40sıe.ıme.K.J:eaı·lL-~l mebzul temrinler yapdacakbr. 

• 
Istanbul Mekteplerind~ 
Kooperatif Tecrübeleri 

Galatasarag lisesinde talebegtJ kitap t1e levaztm temin etl~ff 
Talebe koope,.ati/i 

Mekteplerde kooperatifçiliğe l bir hisse sahibi olur. Koopet'İ 
ehemmiyet veriliyor. Bu münase· her ıene talebe arasından s~~ 
betle İstanbul ~ektepler~nde ya- len (9) kişilik bir idare ~ecJY 
pılan kooperatıf teşkılntından tarafından idare edilnt~i<tea 

... en ziyade '?uvaffak olanlar ar~- Sene ıonunda bilA~o mucibi" 
Lıında tetkıkatlyaptık. Ve bır elde ed'l L.. •• d altil' 

G 
ı eo -'arın yuz e 

nümune olmak üzere alataaaray f ı.: l 
1 

t' 
r esinde yapılan tecrllbelerin nak· &ıµ!' ta ebelere, bademe ere 

l~l f d ı b ld k ' ıi edilmektedir. " 
ın ay a ı u u • . . darır· 

Galataıarayda hlf talebe ko- Gerıye kalan klr hısıe ~ r 
operatifi !~4 te tealı edilmif teY~l e~ilmiyer~k orta~lar111 

vo ~) Ura ile ite batlımııtır. ıeaıoe ıllve edılmektedır. ; 
BugUo sermayesi (9) bio liradan Talebe, mektebi ter~:t;~, 
fazladır. Talebe kooperatife ıu ıuretile kooperatiften çekti iie 
ıuretle biS&edar olmaktadm Kooperatif talebeye kırt•' ti' 

Galatasarayda bir Talebe bir· tuhafiye, çukulata, ve kitaP ~c' 
liği vardır. Mektebin her talebe- min etmektedir. fiatler f19 

al her ıeno batında birlik için nazaran yllzde (25) nokean°
1
'' ~ 

(2) lira aidat •erir. Bu aidatın Gelecek nClshamızda da f•t~:r~ 
(30) kuruşu Talebe kooperatifine lfHılndeki Kooperatif ucrllbe 
ayrılır. Talebe bu otuı kurutla aDlataeatıı. 
-=-======s==================~. el( 
Her derste yeni atretilmif olan 
kelimeler mOtealnp derslerdeki 

cllmleler araıanda ıık ıık tekrar 
edilecektir. 

" Alfabe derslerinde geçen 

her kelimenin manası, istimali 
hakkında muallim şifahi temrinler 

yapbracak ve bu kelimeleri ihtiva 
eden küçUk cümleler teşkil etti

recektir .•. " 

ta~s•Y fi Programımmn bu b• 
rlnden anlaşıldığına göre. 01ıl' 
kelime usulilnü tercih et:; ııi 
yoruz. Hatta savtt usul aŞlıtP'~ 
lanaak, işe kelime ile b 
&aruretindeyiı. ett~ 

Muallimlerimiz, tatbik ti,el 
lerl usulleri ve aldıkları ııe ·"'ıtl' 

0on•ı 
bize bildirirlerse, rneın 
neşrederiz. 





, 
Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumarteıi Günleri 

Çıkac&k Spor Sayfalarımazı 
Okuyunuz ... 

Gu:etemi:ı. ~imden sonra perf~rnbe ve c:umar
tui günleri olmak Ü'lere haftada iki spor aayfası 
nt>Ş1edecütir. 

Pertembe günkü spor sa7fa81nd,. dün)'a ıpor 
harekederiai, memleket apor hldleelerlni 
okuyacab1nı:ı.. 

Cumanai aayf atında: Cuma rünkü •açları 11 

lafıtilAhnı b61acakıııu:ı:. 

~ 

Küçükler Büyüklerle Boy Galatasaray 
Ve Fener 

(Pera)Takımının lzmirde 
• 

Y aphğı ikinci Maç 
İzmirsporun Yenilmesi, 

•• 
Olçüşmiye Başladılar Bu iki Rakip KJüp 

Yakında karşılaşacak 

On Yaşındaki Çocuklar Saatte Altmış, 

Yetmiş Kilometre Yapıyorlar 

İngilterede motosiklet yarış
ları fevkalade rağbettedir. En iyi 
motosiklet binicileri orada yetişir. 
lngilizler diğer milletler tıstünde
ld bu faikiyetlerini mubafaı.a 
etmek emelile çok tehlikeli ya
nşlar telis etmiılerdir. İngiliz 
motosiklet sanayiinin varlığile 
alakadar olan bu ~1ar1şnn meni 
için bazı ihtiyarların yaptığı te 
.. bbüsler fayda vermemiştir. 

Küçlk çocuklara böyle kud
retleri haricinde yarışlar yaptırıl
masının muvafık olmadığını iddia 
edenler, iyi yanşçı yetit tirerek 
lagiliz motosikletlerinin sl\rilmtin& 
ebediyen muhafaza etmek düşUn
eesile kurulan böyle müsabaka
lann mildafiJerİ karftSIDda mağ
)6p olmuşlardır. 

Dercettiğimiz resim yedi ya
pndaki bir İngiliz çocuğunun 
altmış kilometre süratle bir dö
nüş yapbğını gösteriyor. Moto
siklet kumpanyalan böyle küçük 
yanşçılann ailelerine büyilk ikra· 
miyeler vermektedir. 

B~ münasebetle şunu da kay
detmeden geçmiyelim: Bugün 
lngilterede spor çocuklar arasına 

Bu reıimde gördüğünU:ı çocuk 
henüz yedi yatmdadır. Fakat lngil
terede Vembley ıtadında bu motoıik· 
letle saatte 1( 60) kilometre yapmıt ve 

ıampiyon olmuıtur. 

Dempseye Bir 
Teklif 

Eski cihan ıampiyonu Dem• 
ıa-eye Ernie Şof namındaki bok· 
16rle Boatoste bir mUsabaka teklif 
edilmiştir. Dempaey bu m6sabakayı 
yaparsa yüz bin dolar alacaktır. 

, Fransada KIUp Bolluğu 

Fransız futbol kupası için 
Fransada bulunan bütün klüp
ler karşılaımaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan mü
aabakalarla fikistürün henüz ya
nsı bitirilmiştir. Daha (112) 
kll\p karşılatacaktır. 

tam manasile teşmil edilmiştir. 

Orada küçük çocuklardan mürek
kep sporcu kafilelerin sık sık müsa
bakalar yaptıkları görülmektedir. 
Nitekim buradaki resimde görü
len iki küçük çocuk henüz 8 
veya g yaşında bulunmaktadır. 
Fakat (100) yarda sürat koşu
sunda ikisi de rekor tesi~ etmiş
ler, birincilikler kazanmışlardır. 

100 yarde sür' at koşusunda 

rekorlar tesis eden iki 
İngiliz çocuia 

İki Boksör Kar
şılaşıyor 

Belçika boks şampiyonlann
dan Bizmans Marsilyalı meşhur 

boksar Merlo ile Pariste bir maç 

yapacaktır. Marsilyalı boksör da

ha evvel birkaç lngiliz boksörile 

karşılaşmış ve hepsini yenmiştir. 

Cenubi Afrika Tenis Takımı 
1932 senesinde yapılacak Da

vls kupası tenis müsabakalarına 

Cenubi Afrika iştirak etmiyecek

tir. Bu kararın sebebi henüz 
malum değildir. 

Cuma likinden aynlan G ala
tasaray, F enerbahçe ve yerli ec
nt"bi kliip}e inin pazar • g;h!eri 
Cl naıllak üzer ..! biı" ( u İ İ mf- İyat ) 
~·h.i teşkil etlik'.erini haber ver
miştik. 

Oynaması 
Fena Oyun 

Yüzündendir 

Olimpiyat likiııin fikiistlir iinü 
ta•1zia1 etmek üzere geçen gün 
toplanan kliip mümess:lleri paıar 
günü oynıyacak klüplerin oyun

cuJarı ve birinci ikınci takımldrı 

hakkında oyuncu değiştirmek gibi 
hususları temin etmişlerdir. 

Pazar maçlarının fiküstürüne 
Galatasaray, F enerbahçe, Kur\ u
luş ve İtalyan takımları dahildir . 
Stadyom sahası müsait olursa 
bu pazar ilk maç Kurtuluşla 
İtalyan takımları arasında yapı
lacaktır. Henüz fiküstür kurası 
çekilmemiştir. Fakat Galatasaray
F enerbahçe oyunu, olimpiyat 
maçJarma dahil klüpler az old!!- · 
ğu için, iki hafta içinde yapıla- j 
cağı kuvvetle muhteme]dir. 

Son dakikada Kumkapı ile bir- ! 
!eşen Vefa kliiplerinin de olimpi
yat litcine gireceği şayiası çık

mışhr. 

V ziyete göre cuma maçları 

derecesinde ve belki onlardan 
daha heyecanlı maçlar pazar giinii 
ya. ıl a lır P. Z"r liki de oyna
yacak ldüple ara ında ecnebi 
klupleı den en sağlam mm İtal
yanlar olduğu, hatta İtalyanların 
Galat« .. aray ve F enerbahçe için 
de tehlikeli bir rakip derecesine 
gelmiş bulundukları temin edil
mektedir. 

Cuma Likinde 

r 

i zmirdeki ilk maçta Karşıyaka 
İzmir, (Hususi) - Şehrimize 

gelen (Pera) Rum takımı pazar 
günü ikinci maçını yaptı ve bu 
sefer İzmirspor takımile karşılaş
tı. T elgrafımda da bildirdiğim 

gibi maçı yine antrenör Mister 
P egnam idare etti ve İzmirspor 
takım ı sahaya şu şekilde çıktı: 

Sami 
Nazmi Fethi 

Lut fi Ihsan Hakkı 

Rif t Namık S bri Burhan Reşat 

Pera takımı da şu şekilde 

teşekkül etmişti : 
Yani 

DeJHtaris Dimos 
Mlhallldi Armago Agop 

Angeli Mlaa Stefani Vasillikl Loka 

İlk hücumu lzmirspor yaptı. 
Fakat Pera oyuncuları bu hücu
mu keımiye muvaffak oldular. 
Bundan ıonra ilk yirmi dakika 

= 

Maçl~a Gelıniyen Klüpler Kadın/ar Da 
ihraç Edilecek R [ 

Iatanbul Futbol Heyetinden TO/ eSIJORe 
tebliğ I edilmiştir: Oluyor 

Cuma gtinü (yarın) icra edi-
lecek lik maçları; Birinci küme 
Taksim Stadında: Beşiktaş -
Anadolu ikinci takımları saat 10. 
Hakem Adnan Bey, Beşiktaş -
Anadolu birinci takımları saat 
11, 15. Hakem Cemal Bey, lstan
bulspor - Beykoz birinci takım· 
]arı sa3t 13. Hakem Arif Bey, 
Fenerbahçe - Vefa birinci ta
kımları saat 14,45. Hakem Arif 
Bey. 

ikinci küme Kadıköy Fener
bahçe sahasmJa: Altan ordu -
Haliç saat 11. Hakem Şahap 

Bey. 
Nazarı dikkate: iki müsa

bakaya gelmiyen takımlar likten 
ihraç edilecektir. Muayyen saat
ten on dakika geç kalan takım
lar mağlüp addedilecektir. 

Bulgarlar Yenildi 
Atina, 24 (A.A.) - Bugün 

Atina muhteliti ile Sofya muh-
teliti arasında yapılan maçı sıfıra 
karşı iki gol ile A'i,1<1 muhte1iti 
kazanmışhr. 

Sparta Mısıra Gidiyor 
Noel yortusuna mü::ıadif tarih

lerde Sparta Mısıra giderek beş 
müsabaka yapacakhr. 

Meşhur tenis kadın şampıyon
larından güzelliği ile meşhur 

Madam Matiö ile Mis Peggiye 
Profesyonel olmak şartile mü
him bir para teklif edilmiştir. 

Resimde gördünüz Bu iki kadın 
sporcu bu parayı kabul edip Ama
tör)ükden vaz geçecekler mi der
siniz'? 

İşte bu nokta dünya Spor maha
filinde merakla beklenmektedir. 

ve Pera oyuneuları biı arada 
• zarfında top hemen heoıe• 

lzmirspor kalesinden aynlmadı. 
Bu arada kaleci Sami bir-

kaç tehlikeli şutün gol olmanı•" 
ımı temin etti. Bu esnada nııJ" 
avin Lütfi de çok alkışlaPd•· 
Fakat henü:ı yarım saat geçoıir 
ti ki Peranm sağ açığı ilk golO 
kaydetti. Bunda Nazmi ile kale
ci Saminin yer tutmamasının tesiri 
olduğunu yazmadan geçemiyecB"' 
ğim. ~u golden sonra lzmirsP~ 
forları biraz hareket&, geçtr' 
ler ve birkaç akın yaplilar. fi" 
kat gol kaydedemeden d~ 
bitti. 

İkinci devrede rüzgAr peıa
mn yardımcısı oldu. · Bunun oW' 
ticesidir ki Pera takımı bu def" 
rede tam hir hakimiyetle 0'111' 
oynadı. Ançak yarım saat golsl' 
geçen hücumlardan sonra hake'* 
ıebebi anlaıılamıyan bir p~-JJ~ 
cezası verdi. Ve Peralılar ıkP" 
gollerini kaydettiler. 

Peralılar bundan ıonra bet; 
ni]en bir hticumla llçüncÜ ~ 
oyunun bitme zamanına d0»·· 
da dördüncü gollerini yap~ 
Bu suretle oyun (4-0) gibi b .:~ 
bir farkla İzmiraporun aleY.,....
neticelendi. 

Umumi vaziyet lzmir•P~ 
çok fena bir oyun oytı• 
ıek1indedi1' 

Deniz İdmanları 
Denizcilik Heyeti 1'•f 
Faaliyetine Başl•~:
lstanbul Mıntakası De0:ıdl" 

Heyeti sporculara şunları 
mektedir: ""-

1 - Yüzücüler Y~taflf" 
smda klüplerinin rengini 
başlık giyeceklerdir. . cilik t>" 

2 - 1932 de d~D~ e1' eti' 
saisi azami atlet yetıştitlll 
sına istinat edecektir. erle'~~ 

3 - Kışın da kapalı iatiıııl' 
Yüzme ve kürek çekıne , 

iti' 
yapılmalıdır. 

2 
deP ~ 

1 kAnunusani 193 yi.il<6e ı 
k Ull 'le bO' 

baren koşma , uz "ole . 
atlamak, gülle a~018~dileCe1'tıt· 
müsabakaları tertip 



OCUK SAYFA 
Bu Haftaki Bilmecemiz 
Bu Resimde Gizlenenler Kimlerdir? 

JWOI. Fakat bu mukara yaJmı dejildir. buraya aaldanmıı 
tlaba alb kiti vardır. Buaları bulunuz ve boyayıp meydana çıkannıı. 
Soma rami keaip Bilmece muharrırliğine r6nderiniz. 

Muvaffak olanlardan 100 kitiye muhtelif gftıel hediyeler verilecek, 
... kiti de klübe aza yazılıp kendilerine rozet hediye edilecektir. 

H•r Ha/t• Bir MaJal 

Kihyanın Fendi 
( G~çen haftaki Çocuk 
NJfHıodan devam I 

lleaeleyi anlatmış 
Yaşararak gözleri ! 
KAhya do d iş 

KöylUye 

Oğlum !... n etme 

v rl 
•Yarın, i gı p 

• Parana ıst tekrar 1 

.. Hiddetin• kapılıp 

.. Dem f la soı amma! 
• Hem, or. da gorUnce 

·s · k 1 ena aa ın tanıma ...• ,. 

il 

Klhya erteıi sabah 

Tamam ban lira almış! 

lmaman kapısından 
Hemen içen dalmış! 
Demiı; " imam Efendi 

• Ben Şehre ıadeceth• 1 
• Paralarımı aiH 

•Emanet edecetım!.. 

• Sonra tekrar alırım , 

" Aman, saklayın bunu f 

" Yolda harııılar \:•lar 

• Belki bu bın altını 1 

• Çünkü beni çağırtmış 

• Bu giin tehirden annemt 

• Gidip onu gormeuem 

• Bana ed cek sıtem !. .. 

itte tam o dakika 

Kiylü girmiş içerl l 

l.ama ıetAm ~erip 
Siylemiş şu ıöıleri: 

• Sizde emanetim •ar , 
11 Bana veriniz onu : 

• Çtınkü harcedeceğim 

• Sizdeki yüz altım t. .. 

SON POSTA KULUBÜ 
KUPON 

ŞI nden aonra Son Po ta Klı.; ' e 
aza olabilmek için her hafta bu a:l da 
:!!jeclecetimıı kupo lardan d<ırt ı ne ii!' ayıp ı t rme uya go d meli 

1rnchr Bu kuponlara kraıp topl ıa ı. 

imam içinden demiş : 

" iş çatallaştı gerçek ; 

•• Yliz altını verm zsem 

•• Şu bin alhn gıdecek !... 

et ı \ rmı 

" l y, h y vla m l diye 1 

Ko Un ç b ı gir iş 

1 ı o iye l 

De İf: " Kahva Efendı; 

.. M Jdcmı isteri n ben ı 

.. Y olculuga hacet yok , 

'' Annen gelda ıehirden ! ... , 

Kahya lrnynuna ıokmuı 
O aod .. altınları f 

Köylü ile beraber 

Fırlamtşhır dııarı t 
Paralarını alıp 

Savuşmuş iki adam 1 

Kedermden bayılmıı 

O anda hırsız imam !... 

NECDET RÜŞTO 

Bu Resmi 

Oyuncak 
Kendi Oyuncakla
rınızı Kendiniz 

Yapınız 
Kalem 
Mahfazası 

Güzel bir kalem muhafazasmı 
biç para sarfetmeden de elde 
edebilirsiniz. Y apacağanız bu 
mabf aza küçük kardeşiniz ıçm 
çok güzel ve kullanıtlı bir hedi
ye de olabilir. Evinizde lcibrit 
kutuau bopldığı zaman kutuyu 
alınız. Kutuyu renkli kalemleri· 
Dizden biri ile iatecliğiniı renge 
boyayınız. Fak at bu boya ame-

liyesini yapmada evveli kutunun 
üstüne beyaz bir kağıt yapışhrı-
nız, ondan sonra boyayınız. Son
ra kutunun genişliğinde pek az 
uzun olmak şartile bir !Dukavva 
kesip kutunun tam merkeıine 
yapıştırınız, bu mukavvamn orta· 
smd n da '<alem ~e lastik geç
mek için del"kler açınız. Elde 
edec ginı kuçlı ınahfazamn içine 
koy c ınız k emler \'e lii t le
rin de o ni bette k" çük ol ası 
ı - d r Bu un içi ı de k ndi 
k lem ve las 1 rinizden kesmek 
ıcap eder 

Şişe Ve Para Oyun•• 
Ehn e bır o • 

ıife alınız Bır f 
kibri i tam 
orta ından ke-
serek bu şiş -ıin tepesine koy
duktan ıonra kibrit ç6püniln 
llstline de on para koyunuz! 
( Bu oyundan yegine maksat 
parayı kibrit çöpüne ve ıitenin 
kenarına temaa ettirmeden tiıenin 
içine düşOrmektir. ) Eğer kibrit 
ç6ptınün llstDne bir damlı cık 
ıu damlatacak olursaniı maksat 
ha111 olur Suyun azyılu ıayeıin· 
de hiç bir teY~ temas etmeden 
tifenio dibine ıner • 

Boyayınız 
Bu resim, bir masa 

aüıOdür. Bunu kesİP. bir 
kartona yapıftınnız. iyice 
muhtelif renklerde boya
yın•% Sonra arkasına, 
ayna ayağı gibi, mukav· 
vadao bir destek yapmaz. 
ve ınaumzın üı.erine ko
yunuı. Çok beğenecek
sintı 

. 
işte Size 

Hem De 
Hem 
Bir 

Oyuncak 
Bilmece 

Resmin yukarı kısmında boı arazi, alt kiammda bu araziye bire 
tirilecek binalar vardır. Bu binaları ve ağaçlari yerli yerine koya

bi irseniz güzel bir şehir yapmış olursunuz. Sonra bu evleri muhtelif 
renklere boyayarak bu reami bir tabloya çevirebilirsiniz. 

Muvaffakiyetle yapanlar, yapbldan •• boyadıklan rulmleri ic:la
rebanemize ghdeninler. Muvaffak olanlardan eJll klfiye muhtelif 
hediyeler vereceğiz. 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenle 

On bet gün evveleki bilme
cemizin doğru hal suretini bu 

tekilde görecekıiniz. KarilerimİI 
içinde bilmecemizi doğru halle-

denlerden mükafat kaıan•alarının 
iaim ve adresleri aıatıya yazıl· 
mıftir. 

lıtanbul karilerimiz aımarte
ainden itibaren lğleden ıonra 

idarehanemiıe uirıyarak hediye
lerini alabilirler. Taşra karileri• 
mizin hediyeleri adreslerine gön· 
derilmittir: 

Rozet Kazananlar 
latanbul Gazi Osman pa .. 

Orta Mektebi talebeıinden 423 
Şevki, Bebek Manolya aokaiında 
20 numarada Hamra Kudret, 
f abh Sekizinci Mektep beşinci 
smıf lalesinden 244 Yusuf Cemal, 

Ankara Erkek Lisesi talebesin• 

den 73 feyzi Ay Tekin, Nişantaşı 
GUneı apartımanında lımet Ha
nım ve Beyler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Göztepe Vehbi bey aokak 5 

numarada f ofo, Ankara Erkek 
Liıeıi ikinci sınıf talebesinden 
115 Mustafa, latanbul Pertev· 
niyal Erkek Lisesi talebesinden 
74 Enver, fstanbul Peıtemiyal 
Uıesi talebesinden M Sırrı, 
Eskiıehir Hava Mektebi b.1lan11ç 

bölllğünde Halil Mehmet, Uzun
köprü Mimar Hayrettin Mektebi 
talebesinden 135 Nerp, Edirne 
Erkek Liıeai ikinci _,,, talebe-

linden 24 SalAhattin, Çorla S.. 
lediye Reisi Yusuf Zi1a Bq 
otlu Tacettin, Adliye Mealels 

Mektebi taJebeainden Galip T .. 
kin, Ankara Ticaret Mektebi 
lçlnd llDlf talebainden 58 
Hidayet, Ankara Naha Vekil 
Hilmi Bey ima Gi\zin, Ankara 
Kaı U..i talebeıinden 102 Ne.
her, Ankara Erkek liaeai talebe
ainden 443 Mllmtaz, Galata S.. 
Benuva Mektebi talebesind• 
81 Yani Markopoloa. Herek. 
llkmektep talebesinden Ali Galip. 
Oıkiidar 21 inci Mektep talebe-

ıinden Edip, lstanbul Altına 
llkmektep beıinci sınıf talebem.. 
den 413 Pakize, Mudanya Kıa 
Mektebi talebesinden S2 Hacer, 
Kabataı Lisesinden 222 C.malettlltıı 
lıtanbul Birinci llkmektebinc:lea 

262 Mecdettin, Kabablf Gazioe
manpqa mektebi ikinci ••ıfua. 
da 450 Ayıe, latanbul erkek U. 
aeai fea ıubeainden Sadri Y almu, 
lıtanbul Kllçllkpazar mektebi 
talebesinden 300 Hatice Ha~ 
ve Beylerdir. 



C SON POTA) kadıalan n P•f lnılan 1 (SON POSTA) da Hanımlegze b&tGa 
gençlerin kalp Ye atk itlerinde en aamimi dfll't 
ortai-dll'. AUeahıe, doatlarımza •&J~mediğinls 

aık dertlerinizi Ha nımterzeye yaıaıL Hama
t•JH ,.a her rtlakD ıiltuada weya huaual ..-.. 
tupla cevap .erir, Halllmterzenln ftldrlerl, blf'tl9k 
gençleri bllylk mUtkUllerden lwrtanyor. 

K AD 1 N 
alllla.., ed• menuJara he" t•1dea Pawla 1 
ebem.ıyet t'Ulllektedlr. 

Şiadan aoara haftada bir defa Kadın ur 
famuı ... cak "bu uyfada t•lar buluHcaktdı 1 

Ghelllk meaelelerl, ıoıa modalar, çor•,.. 
nıu:ua terbiye... •Ylnl:ıia sUsellltt, H •••• ,.. 1 
el itleri Ye aalre.. , Dertlerinizi Hanımtt!gzeg11 Yazınız 

ELBİSE, ŞAPKA ve PALTODA 

Bu •en• en çok moda olan renk
lerden biri kah.. rengidir. Resimde 
s8rdütGn8z ba .. pka modeli meni
min ea tık modelJerindea blridİI', 

Şapkalara konan biJyGk tlylerla 
mevıiml bemea hemen •eçmittlıı• 

Şimdi eluerl fapkalar kurdelelerle 
8Bılenmektedirler.. Kahn renkli 
kadifeden yapılmıt olan bu .. plca 
yine kahve ve portakal r11ııfnd• 
kordele ile ıiSalenmittir. 

Yünlü 
..... 

ı 

J 

Muhtelif menimlerde muhtelif 
renklerin modaaı biikilm .Orer.. Yal· 
nız her mevıimde modaaını kaybet• 
miyen renk aiyab ile beyaz renkler• 
dir. Bu realmde gördüğünilz ıiyah 
eetendea yapalmıt daracık eteklikle 
bol kolları dirseklere kadar inen ve 
orada geniıliyea beyaz setenden 
yapılmıt bu z.arif blüz ve üatünde\cl 
rop bir genç kızın intihap edebile• 
ceti en tık modellerden biridir. 

Nasıl ~. 
~t//llllilı~-

Yelekleri 
Kurutmalı? 

Yünlü jileyi ılık suda yıka· 
mak... suya soda gibi filin şey
ler ilave etmemek yalnız sabun 
ile hafif hafif ovalamak lazımdır. 
Su yerine " Çöven ,, kullanmak 
daha doğrudur, bu zaman jile 
yeni alınmış bir hal gösterir. 
Sudan çıkarırken çamaşır sıkar 
cibi sıkmak muvafık değildir. 

Avucunuzun içinde sıkıştırarak faz
la sulan akıtmak lazımdır. Jileyi 
kurutacağmız zaman asla mandal 
kullanmayınız... Evde b aston ve
ya baston gibi değnek filin varsa 
jilenin kollarına bastonu resimde 
gördüğünüz gibi geçiriniz! Bas· 
tonun ortasına tel bağlıyarak ipe 
asınız. Bu suretle kolJarın kısalıp 
çekilmemesine yardım edersiniz. 

Saç Tuvaletleri 

Resimde gördGğtınüz bu zen• 
gin manto kahve renkli kllrkten 
yapılmışbr ••• Bu mantonun zengin 
ye şık görllnmesine yardım eden 
en baılıca sebep büton manto
nun üzerinde aynı istikamete 
doğru . kesilmiş ve dikilmiı olan 

hatlardır. 

El işi 

SON MODALAR j 

Kıtın gltnetll l'lnlerlnde manto ile 
10kağa çıkmak . aba edllmu... Bllha•H 
aabah ıezlntilerlnf urlf bir koetUm tayy&r 
Ue yapmak daha muvafıktır. Realmde g3r-

dl1iilnU:ı bu koıtüm tayyör kahn renginde 

bir kuma9tan yapılm19tır... Ceketla ve kol
lann etrafında daha açık renkte ince tüyJI 
kllrk nrdır. Şapka ... kahve renrl kadife
den yaplımıttır, Ustl1ıae ailı olıırak bir kut 
başı konmuttur. 

Resimde gördüğiintlz bu fapk~ 
siyah kadifeden yapılmqtır •• 
Görllyorsunuz ki üstünde siis 
olarak tüy değil, arkaya dojru 
konmuş küçük bir kurdele var
dır. Tüy, modasını kaybetmiştir. 

Şimdi şapkalar sllı olarak konu-
lan ıeyler hayvan başları, kut 
kanatları veya kurdelelerdir. 

Boncuk Gerdanlıklar 
Elbisenize , Renginize Göre 

Kendiniz Yapınız 
Kadanlarm kullanacakları mtı

cevherata moda tayin eder. Kısa 
saç modası küpeyi, uzun kol 
bileziği lüzumsuz bir silı haline 
getirmişti. Fakat kısa kol, toplu 
saçtan sonra tekrar kllpe vo 
bileziğe lüzum hisıl oldu. 

Açık yakalı elbiseler de ger
danlığa lüzum gösterir. Yalnız 
gerdanhğm birinci hikmeti vü
cudu, nazarları göğse çekmektir. 
Goğsil güzel olmıyan kadınlar 
kapalı yaka kulJanamıyorlarsa, 
hiç olmazsa gerdanlık takarak 
nazarlan göğüsleri üzerine davet 
etmemelidirler. 

Bugün ~erdanhk, elbiseye ve 
çehrenize, cildinizin tenine uygun 
olmak ıartile herıey olabilir. 
Evde bir köşeye atılmıı boncuk
lan toplayıp kendinize güzel 
bir gerdanlık yapabilirsiniz. Ya· 
hut ucuz fiatle çarşıdan da 
boııcuk tedarik edebilirsiniz. 
Dikkat edeceğiniz şey boncuk
ların renginin cilt ve elbisenizin 

rengine uygun olmasıdır. 
Boncuk dizmek basit bir ir 

tir. Yalnaz bazan boncuklar ara• 
sına düğüm yaparak boncukl
biribirinden ayırmak ta mildi" 
kündür. Bu düğümleri yapmak 
gfiç değildir. Boncuğu ilk dl
ğüm üzerine çekersiniz. So..,. 
resimde görüldüğü iizere iptelS 
bir halka yapar, ilmeğini yafaf 
yavaş boncuğa doğru iterek ı
boncuğun yanında düğtimii ": 
kıştırırsınız. Bu suretle yepyefJJ 
bir gerdanlık kazanmıt oJurtll" 
nuz. 

=======================================~ Methur kuvaförlerden "Emlle" tarafından yapalmıt bu bat tuvaleti mevıi· 
min en zarif ve cazip modalarmdan biridir. Bu tarz resimde gördüğiinüz Resimde g6rdOğünUz bu 6r- • 
ıibi eaçm enıeniz:e düşen kısmını biribirine geçmit bir tekilde yukan dotru edersinıı. de tablınkenarına ise danteb ~ 

gile dikersiniz. Bunun ber 

karşıhklı uçlarına ise yine e)ioİI"' 
de yapacağınız yuvarlıkları .~ 

kıvırtmak yukarısına da hafif bir ıu onduleai yaphrmaptan ibarettir. nek çok kolay ayni zamanda Resimde gördüğünüz şekli 
"Andre Hougo,. tarafından yapılan bu aaç tuvaleti aaçlarım enselerine zarif bir tömen de tabi modeli• parçanın üstüne çizer, yirmi beş 

kadar uzatan hanımlara en çok yakışan bat tuvaletlerinden biridir. Eter 
menimin en tık hanımlarından biri olmak auuıunda iaenlz saçlarınızı mu- dir. Evlerinizde kliçllk keten yahut otuz numara koton perli 
hakkak bu tarzda yaptırmaya srayret ediniz! veya muslin parçaları vana bu ile çiçeklerin, .yaprakların kenar-

Yine methur kuvaförJerden"Emil" tarafmdtn yapılan bu baş tuvaleti yeni modelı' az bir masrafla elde larına fisto yaparsınız. Şömen rirsiniz. J 
m~o~da~··~p~k·~·a~ra~en!.l!ço~k~u2y!an~bi~r!tu~v!•l~et~ti~~--~~--------------~~~~~~~~~=--=G~O~Z:::E~L-:=-.L~l~Gf:;l~N::::l~~B:~O~Z~M::-~A.~Y:;-;I~N~;I~Z;----

E V DE iŞ YAPARKEN VÜCUDUNUZUN __...,., 

1 - Sebze ırnyar \e; ... mut
fakta maaa ba,ında çalışır· 
ken maaa yiiksekse kolla
ranıll kaıdırmıya mecbur 
elar, orulursunnz. 

1 - - - ----..J 
2 - İt yaparken sandal

y~ye oturur, eşyayı yere 
koyarsanız biikülmiye mec
bur olur, rahatsız olur
sunuz. 

3 - işte size rahat 
bir çah,ma şekli. 

4 - işte size rahat bir 
çalışma şekli daha. 

------------~~~~· r= - ------

~~---~~~--'L------------b-·r~dJ~ 
5 - Çamaşır sererken sepeti yere ~r. yarsa~ız, ~k bir 7-

yere eğilmiye mecbur olursunuz. Halbukı sepeti yil 
koymakla bu zahmetten kurtulabilirsiniz. 



c 

Atıf Bey, 
Muamele 

SON POSTA 

Behice Kadınef endi ye iyi 
Yapılmasını Tavsiye Etti 

Kanaatine Göre Kadının Asabiyeti Bundan ileri Geliyordu 

Bugun memleket hastanesi olarak kullanılan Selanlkte Alatini köşkü 
[Bu rulm, bir hafta evvel tarafımn:dan huıuıt blr •a t Ue aldmlmııtır) 

I 
/ R - Üzülmeyiniz efendim.. Ne yapm:ı: bilmem ki ne 

NAKiLi Z YA ŞAK ~unları.n h0eps~ ol~r.. Rica ed~- yapmalı? ... Çare' yok .. Bunu bura-
He, lıakkı mahfuzdur rım, ııı şımdı bır kaşık kordı- dan bir an evvel kaldırtmalı. 

yal alınız.. Sonra... Art k d kt f h Jd · 
-151-

Benim gibi bir kadının siya· 
setle ne alışverişi olabilir? Bana 
doğrusun söyleselerdi, daha iyi 
olurdu. Ben kendim gelirdim ... 
Soruyorum size.. benim burada 
ne İfİm var?.. Benim ne kaba-
hatim.. ne cUrmiim var ki heni 
burada hapsediyorlar. Benim gi
bi iciz bir ı,adm ne siyaset ya
pabilir? .. Şayet öyle birşey >;ap· 
pı!fsam, assmlar beni... Görüyor· 
sunuz ya, ben asabi bir kadınım. 
Böyle rutubetli, lcargir binalarda 

!. • ::.:.s İ: ~ .... 
OlUı'amatü. • ıem ı.Jenıin e\•ıaoıfti • 
vnr. Evladımdan ela ayrılamam .. 
Biliyorum.. ben hepsini bili"o· 
rum. Beni, (serbeslik ediyor) diye 
buraya getirdiler Kuzum . deli 
miyim ben? .. Benim bir evl ... dım 
varken nasıl serbeslik edebi lirim. 
Bunlar iftira.. Hepsi iftira .. 

Bütün bunları sekinetle dinli· 
yen doktor, yakın bir zamanda 
ve Meşrutiyet kanunları saye
sinde her hakikatin anlaşılacağını 
söylemek istedi. Fakat bu ıbzler, 
Kadınefendiyi daha ziyade coş

turdu: 

ı o or ena a e ıı-

Derken, kadınefendi, yıne nirlenmişti. Abdtilhamide karşı 
doktorun sözünü kesti: Adeta mllnfeil bir tavır alarak: 

- Hayır efendim.. Hayır... - Efendim... Arzettim ya .. 

Ben, ilaç filan istemiyorum. Hat- O, bilahare diişünlllecek mesele. 
ta yaşamak bile lüzumusz geli- Şimdi ondan evvel dUşllnülecek 
yor.. Emin olun ki ben öleceğim. ıeyler var. Kadınefendi çok fena 
Bunu, ben kendim istiyorum. bir vaziyettedir. Bu ıinir bubra-
Göreceksiniz.. Ne bir lokma ye· nile birçok şeler olabilir. EvvelA 
mek yiye .. · N bir yudum bunun önfinü almıya çalışmalıdır. 
su. içecegi~e~;~ b:ylece kendi· Abdülha~~t, te)aşla sordu: 
mı öldureceğim... - Ne gıbı? ... 

Zavallı doktor ek mUşk\il - Bana kalırsa ilk yapıla-
bir vaziy.ette ka,lm;ştı. Tekrar cak şey, te~eJ~llr~eri?i izale et~ek-
bazı na ıh tlerdc bulunduktan tir ... Kendılerı şımdı çok mut~-
sanrzı .. ~'!ıbe od dan çıktı . ~ssirdir. Bunda dü hakları var. 

D kt h 
, ı _.ı k ÇünkU onu, zevci sıfatile buraya 

o orun pem t !IU onrı «'.ı - • 
lıgını Abdillhamit haber alı;nl- • n~dtnb.c !önd:rmışler. Halbuki 

D 
siz, kabul etmıyor~ıın\Jt. Pısar-

m z. derhal beni gönderdi. ok- d huk-da kalmasına a umet razı 
toru görür görmez sordu: ld 

Nasıl olmuyor. Şu ha e ne yapsınlar? .• 
- Kadını görmüşunüz.. Abdülhamit, düşünüyordu.Dok-

buldunuz ?.. . · t'f d d k d tor, bundan ıs 1 a e e ere e· 
Doktor ce\ ap verdi: 

vam etti: 
- İyı bir vaziyette değil _ Kendilerini kabul etmemek, 

efendim.. Çünkü hc}'ecanlı .. Çok bu kadar barit muamele göster-
asabi. . mek iç.in ortada mühim bir ıe-

Abdiillıa mıt, derhal başını bep yok. ihtimal ki işitilen sözler, 
salhyaralc mul(abcle elti: b!r şayiadan ibarettir. Belki de 

. - Yaa... Ben söylemedim bir suitefehiimdür. 
- Birakınız efendim o sözleri mı? · Kabil değil burada olamaz. (ArkHı nı) 

bu, nasıl Meşrl\tiyet?. Eskiden Doktor, vaziyetten çok mil· 7' k 
d Günün ı a 'Vİmi 

Abdülhamit zulüm edermiş. Şim- teessir i. Birnı sertçe bir tavırla 
dide bu, bir zulum değil mi? .. Ya- Abdülhamide cevap ''erdi: BUGÜN - 26 teşrinisani 931, 

zık değil mi bana .. güriiyorsunuz - O başka mesele Efendim. Perşembe, Rumi 13 teşrinisani 
halimi .. de1i olncagım. ihtimalH Şimdi a ıl düşünülecek cihet, 1341, 15 Recep 1350. 
biraz sonra. deli oldu diye benim kadın Efcrı dinin sıhhat ve bayatı GÜNEŞ - Doğuşu 7 Batışı 
ellerimi ayaklnrımı da bağlıya- ı · <l' D - b d 

k 
mesc.esı ır ogrusu en eniz 16,44 . 

en sınıı. .. çok mutccssir oldum. Çünki ken- NAMAZ V AKiTLERi - Sa-
Doktor, mütemadiyen teminat disi ilaç almıyor. Açlık ve susuz- bah 4,59, öğle 12, I ikindi 14,30, 

''eriyor, onu ya 1 ı -;t ırmag· a çalışı· l tılcla le 11d' • • ··td" • · · 4 t 18 2'1 • ı s ını o urecegını söy- akşam ı6,4 , ya sı , ,,. 
yordu. Artık htıykmnakdan bo· lü. o·. Haline bakılırsa, bu teh- ALKAZAR - Sln1oritil 
tutan bir sesle devam etti: d d ALEIUDAI< - lllhların •evrlllıi di i e yapacağa benziyor. Onun ARı'ISTIK - Hayatını Kaıan 

... 

- ::. 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta N 1 K t ası açım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 
----------20 YAZAN: Selma z. 

Yalnız sıkılıyorsanız ıize arkadaşlık edebilirim. 
Omuz başımdan gelen bu ses, beni titretti. Başımı çevirdikim 

zaman yılışık bir 
çehre ile kar-
şılaştım. Bu sesin ' it 
sahibi, basto- ~ 
nuna dayanmış, 

aktörvari bir ta
vur almış, ben-

d~n fcevap bek
liyordu. 

Derhal kalk
tım, yürümeye 
başladım. Fakat 
herif bir türlü 

peşimi bırakma· 

yordu. Hem yürO· 

yor, hem de ı5y
liyordu: 

Gecenin 
bu vaktinde yal
nız kalmak bir 
felakettir. Görü
yorum ki siz de ... 

Hemen dur
dum ve ona dön
düm. Dik bir 
sesle yilzüne hay· 
kırdım: 

- Efendi J. Amerlkada ''can kurtaran,, denilebilecek bir 
Eğer beni bir adım vasıta varsa o da telefondur. 
daha takip ederseniz, gllıel bir dan içeri sokulmuştu. Hemen 
dayak yemeğe hazırlanınız... eğildim, aldım. Yazıya bakbm. 

Ve .. buna da cidden hazırlan- Morlinin yazısını derhal tanıdım. 
dım. ÇünkU canımın acısını çıka- Zarfı nçhm. Morlinin yazdığı 
racak yer arıyorum. satırları okumıya başladım. Ha-

Herif, birdenbire durdu. Beni yatımın en büyük acılarından bi-

yukandan aşağıya kadar küstah 1 rini hissettiren bu mektubu, ibret 
bir tavurla süzdükten sonra fspan- olsun diye buraya aynen l<ayde-
yolca ağır bir küfür savurdu ve diyorum : 
sonra da yanımdan defoldu. An-

k 
c.. Silva : .. 

ca o zaman etranma bir göz 
d. d' o ı k k Dün, ~telyede cereyan eden gez ır ım. rta ı eni onu ten-

halaşmıştı. Saatime baktım. Ge- hadisede biraı. benim de alakadar 
ce yarısını geçiyordu. ilk tesadüf olduğumu 11öylemek lüzumunu 
ettiğim tramvaya atladım. Pansi- hissediyorum. Bunun sebebine 
yona can attım. Kapıyı güçlükle gelince : Bir hafta kadar evvel, 
açtırdım. Odama girer girmez senin yazdığın karışık bir yazı 
soyunmıya bile lüzum görmeden çok nnıarı dikkatimi celbetmiş 
hemen yatağıma uzandım. ve beni, senin milliyetin h klonda 

.., şüpheye sevkcylemişti. Bunu, 
Gözümü açbğım zaman öğle lakırdı arasında atelyede bazı 

vaktl yakfs:~tı, Bu, uykudan kızlara anlattım. DUn sana taarruz 
ziyade, beni ezen bir= ::ğuhkb. J eden kızlar da o esnada orada 

Bilirsin ya babacığım ; esasen idi. 
ben böyleyimdir. Ne zaman bir Ontar, !Spr;en Şarklıdır. Der-
elem ve kederim olsa, fena bir hal senin Türk oJdu$'una hUk-
ağırlık altında ezilirim. Zaten er• mettiler ve Türkler hakkm.da da 
ken kalksaydım ne yapacaktım.. birçok şeyler söylediler. Zaten 
nereye gidecektim ?.. bunlar, her xaman biı.e anlatır-

Yatlığım yerde, hiç kımılda· lardı; siz, medeniyet maskesi al-
madan düşllnmiye başladım. Şimdi tında yaşayan zalim birer cana-
ne olacaktırn.. nerede iş bulacak, varmışsınız . Sizin, ne dostluğu-
nerede çalışacaktım ?.. Vakıa, nuıa, ne muhabbet ve vefakar-
birkaç param vardı. Fakat arkası lığınıza hiç güven olmazmış. Na-
gelmezse, bu para beni ancak sıl olsa, günün birinde en sevgili 
birkaç gün idare edebilecekti. bir dostunuzun bile bir damlacık 
Pansiyonla her hafta sonunda olsun kanını akıtmak sizin ve millt 
hesap görmiye mecburdum. Aksi ve dini bir borcunuzmuş. Eğer bir 
gibi tam da haftanın sonu idi. damla hıristiyan kanı dökmeden 

Ben bunları düşünürken ya- ahrte giderseni7, (Cennet) ten 
vaş yavaş kapı vuruldu. Kalktım; ebediyen mahrum kalacağınıza 
açtım. Hizmetçi kıda karşılaştım. itikat edermişsiniz. 

Gudbay Mis Valey tarafından bir ye· 
Gudbay timhaoden alınan ve onun him&ı· 
Sizi biraz Misis Kılçır - Ben, buraya ateş verebi- için evveiıl, buna bir çare bulmalt. As R t - Aşk Utrunda ÖIDıa 

lirim .. pençerenin c.ımlarını kıra· Abdülhamit, doktorun bu ifa- LK LE { - Aşk hıreııı görmek istiyor. 
r k f b - El.HAMRA - Volıa aahlllerlnde Yü .. d h f'f b" t ım.. ... esleri aç:w; ağırır, çagı· desine karşı telaşlı bir vaz'ıyet ıum en a ı ır a eş ta-

yesi altında büyüyerek timdi 
alelyede çalışan o kızlar, senin 
hakikaten bir Türk olup olmadı
ğını anlamak ıçm arkandan 
sana o suretle hitap ettiler. Eğer 
sana söylenen o sözlerle hiç ala
lmdar olma aydın, onlar, yanıl
dıklarma zahip olarak susacak
lardı. F nkat sen, derhal ıl'l k ı· 
bele eltin. Bu burctJe, yUzföı ki 
maskeyi biz. t kendin indirdi il. 

r E r h ETUVAL • - C,Oıelllk Ku!lç .. 1 b k . c ırım.. rnin olunuz, bun arın ep· aldı. Ellerini O\'U turarak: FEHAH - Konaer, varyete a ası geçtı. evap verdim: 
İni yapaıım .. falrnt yapmıyorum. t'RANSIZ TiYATROSU - Buır., opereti - Şimdi geliyorum kızım. 

Ef - Bilmem ki ne yapmalı?.. 1\1 h ı k endi . d ı· k d" r or GLORYA - eç u şar ICl Misis Kılçır, pansı'yoıı sahı.bı' 
mın ere 1 en ıne ye ıy ' Evet.. Hakikaten öyledir. Dedi- KEMAL B. - ~fak 

0 nu birde ben taciz etıniyeyim Ç k d B MAJIK - Buae idi. Ve şüphesiz para istİyordu ... 
diyot u · d · .. 1 · · ğini yapar. 0 inatçı ır. iz de MELEK - Aıka ıusamıt Yıkaomalc için lavaboya gider-

b
. m ... rıca c erım, soy eyınıı., b'I' b ld' 1 1· MlLLI - Gece sevdaları 
ıraksıııl b · b ı d ı ıyoruz; uraya ge 1 ge e 1 ken kapının yanında gozume ar enı . . en ev a ımın OPERA - Vatan Hainleri 

Yanına gitmek istiyorum. ağzına bir şey koymadı. Süt gön- şıK - Kırık Kalp beyaz birşey ilişti. Bir de bak-
Dokto b·· ··ı b' . t derdim .. Kahve gönderdim .. Hiç ÜıkUdar HALEJ - Yataıın Hayat tını ki, bir mektu.c ... 

r, uyu c ır rıca avrı DARÜLBEDAY - Yanu daır 
----~~~-l~a~r,.,_,,·~~~~~~~~~~~.L.....!b~i~ri~n~i~k~a~b~u~l_e~t=m~e:;.,:_L~~--~----L...!!K~a~dı~k5~y~S~U~re~y~a-=~K~ü~ç~U~k~D~a~kt~ll~• ----....JL.. __ :B~u:...::m~e=k~tu:p~,'._kapının~a-r_al_ığ_ı_n_- -=-~~~~- (.Arkası Yar) 
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Ölüm yolcuları, rUya görüyor· 

lar mıydı? .. Bu, belli değildi. Fa
kat mlisterih bir uyku geçiriyor
lardı • Namzellendikleri facianın 
beyinlerinde kabus yaratmadığı 
muhakkaktı. Çünki sayıklamıyor• 

lardı, inlemiyorlardı, evrilip çev
rilmiyorlardı. Nemli kerevetlerin 
üstünde kuş tüyü bir yatak inşirahı 
bulmuş gibi up uzun yatıyorlardı. 
Ş ı kuvvetli horultu olmas kendi
lerinin cellatları zahmetten kur
tarmak için ölüverdiklerine inanı
labiiirdi. 

Yukardan, o kalın demir 
kapağın ardından hafif bir bağ
lama sesi geliyordu. Bu, muha
fızların eğlendiklerine delalet 
ediyordu. Mutarrıt bir hayatın 
sıkmtısını gidermek için belki 
mıs r kızartıyorlardı, belki kabak 
pişiriyorlardı, midelerini bu basit 
%İyafete iştahlandırmak için de 
saz çalıyorlardı. 

Kabadayıların temyiz edeme
melerine rağmen vakit gece idi. 
Yine mehtapsız bir gece. Onlar, 
mahkeme kiitibinin ayrılmasından 
sonra uzun saatlerini çene çal
makla geçirmişlerdi ve nihayet 
yorulmuşlardı. Dikkate değer bir 
cihet, muhafızl:ırın kendilerine 
ekmek vermeyişleri idi. Bir gün 
evvel verilen ekmeği alma
mışlardı. O gün de nöbetçi 
muhafız, ölüme mahkum adam
lara gıda vermegı zait gör
müştü. Daha doğrusu dünkil ve 
bugünkü ·nöbetçiler, altışar somu· 
nu kendi hesaplarına tasarruf 
etmişlerdi ve "kısa günün tica
reti az olur!,. Diye bu müstek~ 
reh hırsızlığı memnuniyetle irti· 
kAp etmekten çekinmemişlerdi. 

Eski devirlerin mümeyyiz va
sıflarından biride hasis menfaat
lere çılgınca bağlı olmaktır!:~. 
Padişahtan mahkell!~ ~obzirino 
ve bir kal~ bekç'isine kadar bü
tü~ ,:azife sahipleri aç gözlüy
düler. Hepsi, bunlarm hepsi, 
yerden ve gökten hediye bekler
lerdi. "Bedava alınan sirkenin 
baldan tatlı olduğunu,. söyliyen 
işte o devir insanlarıdır. 

Şimdi, İspanyaya gönderilen 
bir elçinin avdette Habıaliye takdim 
ettiği raporu hatırlıyorum. Bu gün
kü telakiye göre o rapor, siyasi gö
rüşlerin ve sezi.ş]e rin beliğ bir ifa-

desi olmak lazım gelir, değilmi? 
Halbuki Elçi efendi, bütün rapo
rmı "Hediye almak ve hediye ver
mek., bahisleriyle doldurmuştur. 
HattA 'spanyanın şevketini, kud
retini ve ispanyalıların seciyesini: 
'· Bana iki şişe ziytin yağı gönder
diler!,, cümles~e tesbit etmiştir.(~') 
Zindan kulesinin muhafızlan da 
ayni temayülü besliyorlardı ve alb 
ölüm mahkumunun gıdasım bo
ğazlarına geçirmeği kar sayıyor

lardı. 

Mideleri boş, fakat yürekleri, 
heyecan ile dolu olan hovardalar 

("} izharı şanı Devlet için bir bohça dahi 
Cencrala verildi. Mukablli lki ~ite ruıani 

- Sensin sultanım, mulıakkak sensin. Suçsuzları senden 
gayri kim düşiinür, kim korur? 
sinirlerindeki müthiş salabet sa- ı ları sezilmiyordu. Halbuki beri 
yesinde uyuyorlardı. Yazdığımız tarafta bütün tertibat alınmıştı. 
gibi ölümün yaklaşmasile alaka- (Arkası var) 
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ız Kaçırmak İstiyen İki v ardeş 
ızın 1 r ardeşini Öldürdüler 

İstanbul Polisi dün yine kan'ı 
bir Facia ile karşı:a lı. Hadise 
ktsaca, kadın yüzün e ı ç·kan bir 
cinayettir. 

Bir muharririmiz bu kanlı 
vak'a hakkmr:la, adım t\dıın yap
tığı bir takip ncticesir;d·.! şu taf
silatı elde etmiştir: 

Nişantaşında Çiftli1
, sokağın

da Hakkı isminde b:r sebzeci 
olurmalctadır. Bu adam bir müd
det eyvel o civarda oturan Zeynep 
isminde· bir genç kıza gönül 
vermiş ve geçenlerde de kızı, 

kardeşi Celal Efendiden istemiştir. 
Fakat Celal Efendi kız kar

deşine talip olan Hakkıuın · bir 
ev geçindirecek vaziyette olma
dığını öğrenerek izdivaç talebini 
reddetmiştir. Hakkı ıse bu 
ret cevabma rağmen Zey-

nep Hanımdan vaz:;~~~n2ıniş ~e 
C ı~ı Ef • · -e.a ...: .. ;,~ oirkaç defa da-
!tı: ıntiraca;t ederek kız karde
şile izdivaç talepierini arttırmış

tır. Tabii her defasmcfa ret ceva
bı alan Hakkı, son çare olarak 
sevdiği kızı kaçırmak istemiş ve 
fırsatını kollamıştır. 

Nihayet bu fırsat dün kendini 
göstermiştir. Zeynep Hanım 

dün öğle üzeri evinden sokağa 

çıkmış, bunu gören Hakkı i!e 
kardeşi Hacı da hemen dışa rı 
fırlıyarak kızın peşine dü"?müş
lerdiY. 

O sırada sokakta olan Zeynebiıı 
ağabeysi Celal Ef. kız kardeşini 
görünce yanma gelmiş ve beraber 
yiiriimİyt" başlamışlardır. Bunları 

arkalanndan takip eden iki kar
deş, Ce!al Efendiyi görünce bir
den üzerine atttmışlar ve şiddetli 
bir kavga başlamıştır. Kavganın 

kızgm bir zam:mında ise Hakkı 
ile Hacı tabancalarını çıka

rarak ateş etmi<şler ve 
çıkan kurşunlardan biri CelAI efen
dinin tam alnına gelerek zavallıyı 
derhal ölü olarak yere devirmiştir. 

Katiller bu cinayet'en sonra 
Zeynep han·mın üzerine yüriimüş
ler, fakat yoldan geçen' er iki 
azılı kardeşi yakalamak suretile 
ikinci bir cinayete mani olmuş

lardır. 

Celal efendinini hangi taban
canın kurşunile öldüğünün tesbiti 
için ceset Morga kıldmlmıştır. 

Bu akşam 

saat21,30da 
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Facia 3 perde 
Yazan: S. M:ıug-

ham Tercüme 
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HALK GEC.C:Sl 
Oyundan sonra hususi tramvay. 

BULGAR OPERET HEYETi 
( Fran<11z Tiy:ıtrosunda ) 

Bugün akşam saat 21 de : 
" HAREMİN ESRARI,, bu piyes 
Türkçe oynanacaktır. Yaran Matine 

saat 4 te: "CARDASFÜRSTIN ,, 

G l ORYA' da 
ÖnUmUzdek Cumartesi akşamı 

HAYALiN SONU 
filminin unutulmaz yddıı:ı 

LIANE HAID __ 
Genç artistlerin en sevimlisi 

__ IVAN PETROVITCH ve 
GEORG ALEXANDER 

8 E N l i K A D ı· N 
filminde 

Musikisi, Zenginliği ve lüksile 
emsalsiz bir Alman· operetidir. 

i.mrMAJIK sineınasında MUVAFFAKIYET 

GRETA GARBO nun en iyi filmi 

Teşrinisani 28 

ihtikir Mücadelesi 
Bat tarafı 1 inci aayf ada 

nevi fil1 inhisar doğuruyor. Bu 
Taziyet tabiatiJe fiat farkını hAsıl 
eder. Binaenaleyh gelen mal, ya
pılan siparişler nispeti üzerinden 
tüccara taksim edilmelidir. 

İhtikarın önüne geçmek stok 
1ahibi mağazaları kontrol etmek
le mümkündür. 

rklısatçllar Ve ihtikar 
Bazi İktısatçılara göre, ihtikara 

mani olmak için ithalat tacirleri
nin 3 senede getirdikleri malın 
vasatisi aJmarak ona göre arala
rında bir kontenjan listesi tanzim 
edilmesi fikrindedirler. Diğer bir 
kısmına göre de bu vsuJ vesika 
ticaretine yol açacaktır. 

İhtikarla mücadele için Ticaret 
Odasının tasavvurlarım öğrenmek 
üzere dün bir muharririmiz Reis 
Nemli Zade Mitat Beyle görüş
müştür. Mitat Bey diyor ki : 

Kara Liste 
- Oda ihtikar yapılmaması 

için alAkadar tüc~ar ve fabrika· 
törlere tebliğat yaptı. Ayrıca 
ihtikar yapılıp yapılmadığını tet
kik ediyoruz. Bizim kanaatimiıı~e 
göre şimdi pahalılığı icap ettire
cek hiçbir sebep yoktur. Çünld 
bir malın pahalılanması için şu 
şartlar lazımdır : 

J - Hariçten gelen mal, 
yerinde pahalı1aşır, memleketi
mizde de pahahlaşır. Bugün bu 
hadise varit değildir. 

2 - Memlekette ihtiyaç fazla 
olnr, ithalat yani piyasaya arzo
lur. Mal pahalılaşır. 

Bugün bu şekil de mevcut 
değildir. Çünki hükümet ithalatı 
tahdit etmekle ihtiyacı tazyik 
etmiş değildir. Yapılan tahdidat 
umumiyetle yüzde otuzdur. Yani 
geçen seneye nazaran bu sene 
giren mallar yüzde otuz noksan
dır. Bu ise memlekette bir tazyik 
vlicude getiremez. Zira tüccarın 
tahditten evvel mUşterisiılikten 
şikayeti ithalabn yüzde elli bol
luğunu g~steriyordu. 

Buna ilaveten dahili Sanayiin 
istihsalini de yiizde ( 15) ilAve ede-
biliriz. Binaenaleyh memlekette 
ihtiyaca kifi gelecek mal miktarı 
pek fazladır. Şunu herkes bilme
lidir ki fiatler yUkselmez. Bunun 
için hiçbir ıebep yoktur. Eğer 
tetkikatımız netic~:~d'! ~;~~eri 
yüksç!tiffı:: suretile ihtikar ya· 
panlar olduğu meydana çıkarsa 
Oda, kanuni haklarından istifade 

ederek bu kabil kimseleri tecdve 
edecektir. ' 

Tecziye şekilleri Odalar Ka
nunu mucibince evveli ihtika" 
yapanlara haber vermektir. Daha 
ağır olmak Uzere " Kara liste ,, 
neşredecektir. Bunun için evveli 
ihtikar yapmıyan ticarethaneler 
ilan edilecektir. Bunun arkasındaı 
da ihtikar yapan ticarethaneleri 
isimleri herkese ibret olmak üze
re kara liste halinde neşredile· 
cektir. Bundan maada Ceza Ka
nunundan istifade edilerek Müd· 
deiumumiliğe de verileceklerdir . ., 

Ankarada Şeker Fırlamış 
İstanbul piyasasına gelen son 

haberlere göre Ankarada kesme 
şekerin sandığı 42 liradan 48 Li
raya fırlamıştır. Yükselme miktarı 
vagon baaına (600) liradır. Dün 
piyasadan Ankaraya derhal bir 

miktar şeker günderildiğinden vagor 
dan da ayr1 (600) lira farkın düşe
ceği tahmin edilmektedır. .. 
Bir lngiliz - Fransız 

İktısat Harbi 
Başladı 

[ Ba,tarafı l inci Sayf nda J 
gümrük muharebesini ,andırmak
tadır. Fakat şimdiki ahval ve 
şerait altında Fransa'nın bu işe 
ilk başlıyan olmadığını ve böyle 
elim bir vaziyetin önüne geçmek 
için herşeyi yapmııt olduğunu 
kabul ve teslim eylemek icap 
eder. 

Fransanın ilk taarruzu 
Berlin, 25 - İngiliz lirasının 

yeniden sukutu, Almanyada bir
çok mütaleat ve tefsirata yol 
açmıştır, bunlara nazaran bu su
kutun sebebi Fransız manevrala· 
rıdır. 

Berliner Beorsen Kurier, Fran· 
sızların mühim miktarda İngiliz 
lirası satmış olduklarını ve Fran
sız İngiliz noktai naıarları ara· 
sında her ne zaman bir mü· 
bayenet hAsıl olursa İngiliz lira· 
sına karıı bu suretle hareket 
edilmekte olduğunu iddia etmek .. 
tedir. 

BerJiner Tagablatt gazetesi 
ise bilAkis Fransa aleyhindeki 
bu itih~mlara telmih edçr~ 
Fransızların em~r ve ~par'işleri 
llzerlne yapı!:.rı İngiliz lirası ıatıf 
m~?.!:!<liınm normal lmdut!~rı 
tecavüz etmediğinj ve tenkit 
noktai nazarından Fransamn hiçbir 
suretle muahaze edilemiyeceğini 
yazmaktadır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. )f. ... 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
96 NERiMAN HANIM: Hassa• 

ve mahcuptur. 
Daha ziyade 
dertleşmek ve 
t e e s s ürlerinl 
detmek ihti
yacında dır. 
SeYdikleri hak· 
kında samimt 
ve vefakar 

olur. Sevgi 
mesallinde faz. 

la kıskançlık gösterir. 

KADIKÔYÜNDE 
Kinder garten 
ÇOCUK BAHÇESİ 

Sabiha Zekeriya Hanımın 

Kadıköyünde tesis ettij'i Asri 
Çocuk yuvası açılmak üzeredi~. 
28 Teşrinisani Cumartesinden 
itibarem 4 - 7 yaşındaki çocuk· 
ların kabulüne başlanacakbr . 
Çocuğunuzu yazdırmak için bir 
an evvel müracaat ediniz. 

AdrH: KadıklJy Cafer Aia mahallaal 

100 S. ABDİ EFENDİ: Hovarda .. 
..;.eşreptlr. ye
mekten, içoıelc" 
ten, ikram "" 
eğlence d eıı 
boılanır, tak"" 
dir ve teoıed"" 
dUhten bazıe .. 

der. Tahakk:; 
me tahaınrn 

edemez, dab• 
ziyade tabalc" 

küme mütemayildir. Çabu~. d~ 
bap olu.Arkadaşlığı sıkıcı degıl 

Fotoğraf Tahlili Kuporıd 

Tablatinizi öğrenmek lstiyor•a1111 

fotoğrafınıu 5 adet kupon ile bit" 

ilkte glinderlnl~. fotoğrafınız ıır•Y• 
tabidir ve iade edi1111eı. 

lılm, meılek 
veya ıao'at? 

Hangi ıuallerio 
cevabı ? 

fotoğraf intl1ar 
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TEM Muz 1914 B i B Ay 1 1 

Umumi Hari) Nasıl Patladı? l __ B_u_su_·ıu_nda ~k~,rş~n· _J 
YazanEmil: Lud11i1 M A ç 

Nakleden : H. R. 
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BÜtÜ;· s.mA;;upa Endişe ile.. Vaziyeti 
Beklerken imparator Da Uç Hafta 

için Tenezzühe Cıkıyordu 

Bosnn - Sara11 faciasını müteakip katil tevkif edilirken 

Bu harp fikrinde olan bir ı .. Mülakatta çabukluğuna binaen 1 Alman donanması, yani ~n mil· 
laltldimetin tarzı barek~ti 1ni~ir? is!ihsali kabil olan fikre glS~e yon adam.'~ hayat~, bl~ ımpera· 

Bakınız. buna mukabil Vıya- Vıyana harbe karar Yermemişbr.,. torun dıger bır ımperatora 
nada, Petreıburgta kimseler den ibarettir ve binnetice Molte- verdiği bir ıözle, teahhüt albna 
l:tlr tarafa kımıldamak için izin keye: girmiştir ve Viyanalı iki kont 
alamamışla. dırı " Zatı Alil~rinin ıularda bunlara olanca kayıtsızlrklan ve 

Her halde Atman İmpa- ikametiniıi kıta tutmalarına lü- mlllihazasJZIJklan dairesin .. de t~-
ratoru biç arıu etmemekle zuın var yok ıibidir. " demi9tir. aarruf etmek ütere artık tam hır 
bereber bir hAdise husule gele- *" salibiyeti baizdiler, demektir. 
bileceğinden korkuyordu. Fakat Ertesi sabah imperator hare- * 
baıvekil harbe atılmak için bir- keı:te hazırdır. Yine sarayın par- Hohenıollern yatı denize açılı~. 
kaç haftalık hürriyetle iktifa eden kanda Oç kitiye daha mülakat Artık imperatora ancak tclsız 

verir, miilakatlar da biribirinden l"k' olunabT cenerallaran teıiri altında, impa- telgrafla 1116 a 1 ıdı~. l . 
k . kısadır. O · u bava ve ne ım erıle ratorun uza lqmasma mam ol· ıse 11 ' I 

Mezun bulunan başamiralın b ha tam üç •adı ve bi&Akis imparatorun muhattır ve ftu s6 ktir uzBn 
mukarrer seyahatten kalmOA8ı di- mümessili (Capelle) e der ki : ve büyük ha da d rc~e 1· d. 1 u 

d 
1 1 

. .. 1 d' "Harbi mucip ihtilltat olacajını ü h fta zarfın a e rıca ı ev et 
ter ev et erı ıtUP ıeye, en •'eye zannetmem. ç a ı "rüşecek ve Avru 
d- .. • · · d" .. d'" k d. · bila fası a go -
UfUrecegmı uşıın u ve en ısı •• Çar, Avusturya prc-nsıaın li 1 j kararları altında 

insiyaki bir hareketle yerinden katillerinin tarafını tutmıvacaktır. i:~b?t etdecel-.:erdir. 
ayrılmadı. Zaten ne Rusya ne dE-. Fransa (Arkası var) 

Herhalde imparator tehlikeyi hazır değillerdir. Başvekilin tavsive-
iıtidlalcn hiçbir husur.un ihmal si üzerine hiç bir d~vlett>: endiıe 
ohanmıyacağına dair teminat al- vermemek üzere fİmaJ denizinde 

bir lenezzlih<• çıkıvorum. Lazım 
nıak istemişti. Ayni attn öğleden gelen tedbirleri bilmt>niz ıçın 
IOnra, ayni bahçenin ayni kana· size ancak vaziyetin gerginliğin-
PeJinde oturduğu halde harbiye den bahc;P.tmek istedim.,, 
hazırını k; bul etti, ertesi sabah Orduııun ve donanmanın sevk 
lheıun olan baş amiralin miimes- ve idaresinden mes'ul olan bu <1Ört 
•ilini ve nihayet uınunı erkanı 7atin hiç birinden rey alınma · 
harbiye reisi mümessili ile bahriye mıştır . Güya bu yüksek rical 
lhiisteşarını kabul etti. harbin yiiksek reisinin emirlerini 

O !\ırada lmpcratorluk mec· kayıt ve tescil için o me.,.kılerde 
lbi hiç inikat ettirilm~ıniştir. bulunmaktadırla r. Mii ıı;tereken mu-
Maalesef hiç! Maalesef, çiinkü karrerat ittihaz <>diimemiştir. 
bu mecliste rüesa imperatorun Harbiye Nazırı Viyanan n 
~lllclleı ine karşı kendi endişe- niyah hakkında derakap bir fil<ir 
;rini hlıar edebilirlerdi. Ceneral edinmek mecburiyatindedir ve 

alkenhavm huzurda pekaz kal- aldanıyor, çünkü harp tehdidini 
:ıştır. İmp<'rator mumailevhe ih- ihtiva eden vesika kendisine tar Avusturya imperatorunun ibraz dahi edilememiştir. Düşman 
~ Yazıs ı ile olan mektubunu hakkında imperator da aldanmak· 
;e Vi) ana muhtırasını okudu. tadır. Bu da şaşılacak birşey de-

ke~~ on iki sayfa sürdüğünden ğ ildir, çünkü her~ey henüz tohum 
İllbL en okudu. Hcırbiye Nazırının halindedir. Şimdıden vazıh olan 

vaı fudur: bir feri' Alman ordusu ve 

TABIATIN MUMESStLIDlR 
Yüksek zevklere kış içinde 

baharı yaş r. 1 ır. 

-~-------

Suadiye plftjı bu sene pek 
moda idi. Sayfiyeye gidecek ba
zı aileler, çocuklarının ve bilhas
la yetişmiş genç kızlarının teş

vikine kapılarak orayı tercih et
miılerdi. 

Ten is amatörü Nevzat bey 
ıekiz gündenberi Suadiyede bir 
otele inmişti. Sabah, denize gir
dikten sonra, kırmızılı beyazlı 
büyük şemsiyelerden birinin altı
na oturur, ecnebi ve Tilrk, spor 
gazetelerini okurdu. 

Gazino idaresi, plajın rağbet 
bulması için bir tenis kortu yap· 
mııt.. Gençlerde banyolannı aldık
tan sonra hemen hepsi saat on· 
dan itilıtaren korta giderler, tenis 
oyuncularını seyrederlerdi. 

Her yerde olduğu gibi, bizde 
de spora alaka göstermek milll 
bir his uyandırmıştır. 

Tenise merakla olanlar, kort
ta şampiyonluk maçına iştirak 
ederek, antrenman yapan spor
cuların oyunlarını takip ediyorlar
dı. Birisi seyircilerin içine karışıp 
ta, söylenilen sözleri işitse adeta 
hayret eder. Ömründe eline 
raket almayan genç bir kız, beş 
seneden beri tenis oynayan ka
dar malümatı var gibi görünlir. 
Borotraların, Lenglenlerin isim
leri geçiyordu ... 

Nevzat Beyin oyunu çok be
ğeniliyordu. Genç kızlar bilhassa, 
onu çevik bOnyesi, tatlı aima,.ı, 

giyinişinin tarzı için her güzel 
oynayı11nda alkışlayorJardı. 

Bereli kızlar Nevzat Beyin 
etrafım sarmış, ona boş görünmek 
için tenis hakkında malumat 
soruyorlardı. Bazıları kendilerine 
ders verilmesini arzu ediyorlardi. 

Nevı:at Bey de yakında yapılacak 
ıampiyonluk maçına çalıtt.ğını 
bahane ederek, nezaketle redde
diyordu. Fakat başında bere ol
mıyan Selma Hanıma fazlaca 
allka gösteriyordu. 

Plajda fırsat buldukça Selma 
ile gezintiler yapıyordu. Sandal· 
da Nevzat oturmuı, Selma kürek 
çekiyordu. 

Bu bal Suadiye plijı ıenç 
kızları arasında dedikoduıa ıe
bcp olmuttu, herkes bu İfİD ıonu 
evlenmekle biteceğine karar ver
mişti. 

Selma, Nevzat Beyi methedi
yordu. Evlenme bahıi reçtijf 
vakit arkadaşlarına : 

-Olmaz demem, ama, bir pr
bm var, derdi. Fazla birşey ıly· 

lemezdi, ayrılır giderdi. 
Bu ıart genç kızların mera

kını uyandırmışh. Ne olduiunu 
bilmek istiyorlardı. Hcrkeı bir 
fikir beyan ediyordu. 

Bir gün - sporcuların bu husus
ta kıvraklığı yoktur - Selmamn 
biç beklemediği bir zamanda, 
onu sevdiğini söyledi, ve ailesi 
münasip görürse onunla evlen
mesini teklif etti. 

Ani bir tarzda yapılan bu 
teklif, Selmayı memnun etti, fa
kat ayni zamanda derhal muva
fakat etmeği, işine, daha doğrusu 
kibrine elverişli bulmıyordu. 
Alelusul biraz nazetti. Nevzat 
ısrar etti, nihayet: 

- Peki, fakat bir prbm var, 
tledi. 

- Nedir, buyurun? 
Selma, Nevzat Beyin koluna 

airdi: 

- Kabul c•' erim bir şartla. 
Ağustosta yapılacak şampiyonluk 
maçında, geçen senenin şampİ• 
yonu Atafı yenerseniz ve lstanbul 
tampiyonu olursanız, size vannm. 

- Çahşacağım güzelim... ça• 
l . 1 
ışacagım ... 

Nevzat ş; mpiyonluk kupasın
dan fazla kazanmamn mikifata 
Selma olacağını bildiii ıçın, 
bütün azmile antrenemana devam 
ediyordu. 

Suadiyede herkes artık Sel· 
manın şartı ne olduğunu biliyor
du. Sabırsızlıkla maç pnUnü 
bekliyorlardı. 

* O glln Suadiyc plljına giden 
trenler akın akm ahali lAflyordu. 

Kortun içerisi dolu, bir tek 

sandalye bulmak kabil olamıyor• 
du. Gazeteciler, fotoğrafçılar, 

bütiin spor alemi orada idi. Her
kes maçı bekliyordu ... 

SeJma, yeni, beyaz bir tuvalet 
giyinmişti. Yüzünde endişe belli 
idi. Kalbi titriyordu. Arkadaşları 
bereli kızlar yanmda boyuna 
ötüyorlardı. 

Selmanın gözleri hep kort ta: 
Jüri 11eyeti geldi, yerine otur

du. Hakem düdük çaldı, beş ayak 
merdiveni çıktı, aahanbtın orta• 
amda ayakta bekliyordu. 

Maç başladı. 

Muhtelit çift, sonra çift erkek, 
çift kadın, tek kadın... aeyircJ. 
lerin nazarım celbetmiyordu. Her
kes dedikodusunda. 

Kampana çalandı. Kortta bir 
sükut. Jüri reisi ayağa kalktı: 

- Hammlar, Efendilre. İstan
bul tenis şampiyonluk maçı. Neva 
zat Bey, şampiyon Abf Beye 
karşı. 

Alkışlar. Hlkem tekrar dle 
dük çaldı. Nevzat bey beJU 
pantalon, beyaz spor pmleji, 
kırmızı kuşak ıiyinmiftl. Atıl 
bey beyaz pantalon, &Çlk mavi 
ıömlek, lacivert kuşak talrm11b. 

Evveli jüriye, sonra Wka bir 
selim verdikten 90nra pmpiyon
luk maçı başladı. 

Oyun heyecanla deftlll celi-
• yordu. Halk helecan içillde idL 

Ncuat pmpiyon Ahfı yendi. 
M&thiş alkışlar. iki aporaı 

biribirinin elini sıktı. Jlri reİll 
kupayı Nevzat beye verdi. Sel
ma Nenabn yanına Kitti, elini 
11kb: 

- ..Şimdi vadimde durmak 
mecburiyetindeyim. Gelin beni 
ailemden iıteyiniz.. 

Nevzat, Selmanın elini ipti: 
- Herhalde ınıelim, dedi. 

* Üç ay sonra Selma Wr arka-
daşına anlabyordu: 

- Evet şart koymutbm. Kot
maz olaydım. Şampiyon olduktaa 
sonra, her taraftan mektup ah
yordu. Bütün kızlar ona meftun
durlar. Şampiyonluk galiba ba
şını döndürdü, kimseyi almak 
istemiyor. Belki gelecek yaz, o 
da Ahf gibi Şampiyonluk kupa
sını kaybederse, sözünde durur. 
Bakalım ve beldiİelim. 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDİ KİMDİR? 
İlk İş 

T oplıyarak içtimai 
Cenubi Afrikada Yaptığım 

Hintlileri Bütün 
Vaziyetimizi. 
-31-

Bu muhakeme benim üzerimde 
hiç bir tesir yapmadı, kemali sil· 
kiin ile dedim ki: 

- Eğer akıdeniz bundan iba
ret ise benim hıristiyanlığı kabul 
etmem mümkün değildir. Ben 
yapbğım günahm kefaretini baş
kasına verdirmeyi düşUnmiyorum. 
Maksadım bu gUnahı yapma· 
maldır. 

Muhatabım bana şu cevabı 
verdi: 

- Bu huıuıta ıarfedecetiniz 
mesai faydasızdır. Benim söyledik
lerimi bir defa daha düşünUnllz. 

Ve bu zat ıözilnü tuttu, 
yani bayabnda bata ve günah 
yapmya devam etti ve bundan 
dolayı da vicdanında hiçbir eıa 
hissetmedi. 

Fakat ben bu dost ile tanış· 
madan evvel blltün hıristiyanlann 
ayni şekilde düşünmediklerini 
biliyordum. Meseli bizzat Mistr 
Koteı kalbinde Allah korkusunu 
taşıyarak yaşıyordu. insanın kendi 
kendisini ıslah edebileceğine de 
kaniydi. iki hemşire de ayni itikat· 
ta bulunuyorlardı. 

ir 

Benim hıristiyanlık ile yapbğım 
temaslar hakkında daha fazla 
tafsilat vermeden evvel ayni 
tarihlerde giriştiğim birkaç tec
riibeyi de anlatmak zaruretindeyim: 

( Dede Abdullah ) ın ( Natal ) 
da işgal ettiği mevki ne ise 
( Şeyh Hacı Han Muhammed ) in 
( Peretorya ) da işgal ettiği mevki 

o idi. Binaenal';yh o olmadan 

hiçbir umumt içtima yapılamazdı. 
Bunun içindir ki ( Peretorya ) da 
yaşıyan bütün Hintlilerle temasa 
girmiye niyet ettiğim zaman bu 
fikrimi evveli Hacı Muhammede 

açbm. Bundan sonra ilk işim bir 
miting aktetmck oldu. Bu içti· 
mada bilhassa Müslüman Hintli 

tacirler ile bazı Biidi Hintliler 
hazır bulundular. Filhakika Pere• 
toryada Hintli çok değildi. 

Denilebilir ki benim bu müna· 
ıebetJe irat ettiğim nutuk, umumi 

içtimalarda söylediğim nutukların 
birincisidir. Bu nutkun mev• 
zuunu evvelden hazırlamıştım. 

Ticarette dUrüstiden bahsede
cektim. Filhakika bazı tacirler
den ticarette nani't.IS olmıyacağı 

iddiasını ötedenberi .. işitirdim. 
Ozaman ben bu fikirde değil
dim ve elinda değilim. Maamafih 
bugün bile dostlarımdan olan 
bazı tacirler dürüstinin ticarette 
yeri olmadığını iddia ederler. 
Derler ki: 

- Ticaret ameli bir iştir, 
dürüsti doğrudan doğruya din 
ile alakadardır. Halbuki iş hayatı 
ile din hayah yekdiğerile telif 
edilemez. 

işte (Peretorya} da irat ettiğim 
nutukta bu nuktai nazarın aley
hinde bulunmuştum ve tüccarları 

hakiki vazife ve menfaatlerine 
davet etmiştim. Ayni zamanda 

Konuşmak Oldu 

Gandinin mesaisine iştirak ettiği 
Yuvarlak Masa konferansı 

Reisi Lort Sankeg 

sıhhi bir hayat yaşamadıklarını 
da gördüğüm için tashihi ve teb· 
dili icap eden itiyatları da say· 

mıştım. Diğer taraftan Hintliler 
arasında din ve ırk farkı göze· 
tilmemesi lazım geldiğini de söy
lemiştim. 

Avustralyada 
Komünizm! 

Sidney - Yeni Cenubi Gal 
batvekili hiç kimseye danışmadan 
(25) amele namzedi meb'us tayin 
etmiştir. Fakat emrivakii Miis
temlekat Nezaretine bildirmekle 
iktifa etmiştir. Bu hareket açıkça 
komünizmi kabul manasına alın
maktadır, 

Canberra 25 - Mümessiller 
meclisinde bir meseleden dolayı 
hükumet (37) reye karşı 32 reyle 
mağlup olmuş ve istifa etmiştir. 

Yeni intihabat yapı lacalctır. 

111 Yasmda Bir ~~uharrire 
' Londra Maruf muharrir 

Valter Skotun kucağıRda büyü
müş olan İrlandalı Misis Katerin 
Plunket ( i 11 ) inci yaşını tesit 
etmiştir. Bu kadın beş hüküm
darın zamanını idrak etmiş se
vimli bir sau'at aş kıdır. 

Hindistanda Kolera 
Bombay, 25 ( Hususi ) - Bir 

terbiye müessesesinde çalışan üç 
İngiliz rahibesi koleradan ölmüş-

Bu nutka hatime 
Hintlilere karşı reva 

verirken 
görülen 

eziyetlere resmi memurların na
zarı dikkatini celbetmek üzere 
bir cemiyet teşkilini istedim : 

- Kendi hesabıma boş za
manlarımda bu cemiyete hizmet 
etmeyi bir vazife bilirim, dedim. 

Mitingin verdiği netice beni 
memnun etti. Eğer hatırımda 

kalan doğru iıe hiç değilse haf

tada bir defa bu şekilde içti
malar aktine karar verildi. Ve 

bu içtimalar az çok muntazam 

olarak aktedildi. Netice şu oldu 
ki, Pretoryada tanışmadığım ve 
Taziyeti öğrenmediğim tek bir 
Hintli kalmadı. Bu ilk neticeden 

aldığım cesaretle Pretoryadaki 
ingiliz komiserini görmiye karar 
verdim. Bu adamın adı ( Net ) 
idi. Blitlln Hintlilere karşı tevec-

cühklrdı, fakat nüfuzu pek mah
duttu. Bununla beraber bana 
elinden geldiği kadar yardım 

etmeyi vadetti ve lüzumu halinde 
sık sık kendisini görmemi istedi. 

Bu ziyareti müteakip Şimendi
fer idaresi ile temasa girişerek 

Hintlilerin seyahat meselinde uğ· 
radıkları müşkülah anlattım ve 

nizamnamelerine istinat ederek 
bunda haksız olduklarım iddia 

ettim. Şimendifer idaresi bana 
tahriren cevap verdi. Bu cevapta 
münasip şekilde giyinmiş olan 

Hintlilere badema birinci ve 
ikinci mevki bilet verileceğini 

bildiriyordu. Maalesef bu cevap 

vaziyeti ıslah edecek mahiyette 
değildi. Çünki Hintlilere birinci 

ve ikinci mevki bilet verilmesi 
iyi giyinmiş olmak gibi bir şarta 

muallak olunca istasiyon memuru
nun keyfine kalmış demekti. 

(Mabadl yarın) 

Bir Kıpti 
Dostunun Ölümü 

Londra - Kıpti dosb olmak
la maruf Liverpul Darülfünunu 
Profesörlerinden John Sampson 
un cesedi, vasiyeti mucibince 
yakılmıştır. Cesedin kilin, bin
lerce kıptinin iştirakile Gal 
eyaletindeki Folgo dağırm ba
şından havaya serpilmiştir. Bu 
sırada kıptiler hazin şarkılar 
söylemiş ve ağlaşmışlardır. 

Fırtma Kazaları 
Boston - İngiliz bandıralı 

Glenconer vapuru fırtınadan 
karaya oturmuştur. İki Amerikan 
muhribi imdadına gitmiştir. Mü· 
rettebat giren suları çıkarmak 
için ( 30 ) saattenberi çalışıyor. 
Fırtınadan vapura yanaşılamıyor. 

* Os!o - Ay adası açıkların· 
da da bir kayaya oturan (Hove) 
lngiliz balıkçı vapurn için bir 
Norveç gemisi imdat gönderil
miştir. 35 balıkçı gemisi müret
tebatını güçlükle kurtarmışlardır. 
Kurtanlanlar bitap bir halde
dirler. 

T 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
26 .Tesrinisani 931 Perşembe 

Istanbul - (1200 rnetreS kilo
' nt) 18 ile 19 ara ında grnınofoıı 

koııserk·ri , 19,5 ile 20,5 nrn ımla 
Makbul~ Hanımın İ:. t irnki lc saz, 

Anadolu \.jan ııım haherJ ri, 20,5 
ile 21 aı·n ... ın<f.ı .. elim Sırrı ,Be} 

tarafından koıı feraıı:-ı, 21 ilu 22 
arn--ında Cennet 1 ln nıının İ :zlirakile 

alatuıla musiki. 22 ile 2~~.;; ura
~ı mla Ncl'ip Ynkup Be) İn idaresin
de al.ıfrn ıı~a orke"1ra. 

Heilsbcrg- (276 ı ııetrc 7.) ki· 
]O\ at 1 20 Sclıafcr tarnfrndan kii-
çük hikayeler, 20.3 l'nığdan mıkl<'n 

Bcyıwlın ile l .A Hu pa kon ::ıeri. 

Brüno - 1311 metre 36 kilo
' at) 20,05 kJn,} a kon eri, · 20,30 
Prağdan naklen A \ nıpa konııeri. 

Mühlaker - 1360 metre 75 
kilovat! 20,30 Fnmkforttau naklen 

<'İn::ıi m e ... eleler hakkında konfe· 
rans, 21 Frankforttmı naklen kon
ser. 

Blikreş - (39-1 metre, 16 ki 
lovat ) 20 şarkı konseri, 20,20 
senfoni, 21 konferans, 21,15 rad· 
yo orkestrası. 

Belgrad - [ 129 metr 2,5 ki
lovat) 20 Doktorun lııvsiye l eri, 20.5 

Prnğdan naklen lıcyıı clmilel konser, 

Roma - [ 441 ınctrn 75 ki· 
'olat) 21 Ke man kon eri. 22,55 
:,on haberler. 

Prağ - [488 ıııctre 120 kito
' al J 20,30 Be} n'""lmilel A u upa 

koıı~cri, ın·oi'.,rram D' orakd.ııı en· 
foni Sukdan fankzi Martinuda n 

bagar, 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
Jo, nt) 20,30 Prağd.m nah.len A, . 
rupa kon"'cri. 

Peşte - [550 metre 2:~ kilo -
\nt} 19,30 Macar ~arkıları , 20,30 

Prağdan naklen AHupa kon:::ıcri. 

Varşova - ( 1 lll ınctn' 158 
kilovat) 20, 15 • alon orke trası. 
21,25 komedi, 22,05 dans l ıcn alnrı. 

27 Teşrinisani 1931 Cuma 
fstanbul - 11200 metre, :; ki· 

lu,·at] 18 iJc 19 ar.ısında gra mofoll 
komwri, 19,30 ik· 20,30 ara:.ınd3 
'.'\ermin ve Vedia Rıza ll.ınııııla ııll 
iştiraki Je alaturka ~az. 20,3 ik .. ..1 
arn mda Darülbeda)İ ı,a ıı"atkil 
l.ırmd.m Ha lide Hanımın (Habibe 
molla) nwnoloğu, 2 L ile :j 
.ır.ı rncla İnci 1 l.ı ıuııı ın işt i rak ıe 
alaturka ınu::;ik i 22ilc22,3 nra::.aııdl 

Cl ip ) akup .Bc) İıı idnrc!ıinde 
Tnıı go orkestı a .. ı . ..... 

Heilsberg - 1276 metre, ,J 

ki lo,nl J 19,30 ] ukln lİ)a lıo::ıll 
20,35 Köııig ba;.; op ra ... ınııı ol'" 
kcst ı a lıcyeti t trafı ııdan konser. 

Brüno - ( 311 mrtre 36 kıltr 
\ al) 20,5 Prağdan nakil, 22,15 ıııei" 
tup kutu u, 22,20 Pragdan nak~ 

Müblaker - f 360, metre, 
kilovat 1 20,15 ' tudgnrttan naklell 
Mas ... t'netin Maııon opera,..ı. 

Lemberg - 1380 m"tre 16~ 
lovat J 19,5 Gramofon neşriyatıı 
19,4S \ ar~ovaclan nakiJ . 

Bükret - ( 394 metr" 16 ~ 
lovat ) 20 Salon orkestrası, r;J),j] 
konforun, 21,15 keman konseri· 

Belgrad - (429 metre 2,5 V 
lovat] 20,5 Keman koıı:scri, 21,~ 
~arkı kon eri, 22 akşam konseflo 

Prağ - (.J.88 metre, 120 1'I' 
lovat ) 20,30 'arşovadan nakil,-!) 
Parist<· Trokndero th atro und 
nakil. 

Viyana - ( 517 metre 20 k 
JorntJ 20 Ncvyorktan nakil, bu dl' 
kikuda ıH~ konuşuyorlar, 22 ak"8 
kono::ıeı i. 

Peşte - [551 ınetrı--, 23 J.ıl 
' at ) 20,40 Pari ... te Trokndero 
yatro undan nakil , 22,5 P 
opera mm orke-.tra h 'f'tİ ta 
dan konr.;er. 

Vnrşova - 11111 metre, 1 
kilovat] 20 mu ikili mu&alıab , zO 
cnfoni , 23 oda kon eri. ~ 

Berlin - ! l635 ınctı·e, 75 
lovat] 20 • C\"\ orktan nakil, 21· 
konser . 

r 
Dikkat: D ercetmekte olduğumuz programların Avrupaya alt 

olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir· 
lstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) oldur' 

zaman lstanbulda ( 1) e geldiği farzedilmelidir. 

Bir Müsademe 
Mukden, 25 - Şu - Bu - Ho 

demiryolunun muhafazasına me
mur Japon kıtaası (350) Çinlinin 
taarruzuna uğramışlar. Şiddetli 
bir müsademeden sonra Çinliler 

tardedilmiş ve (60) telefat ver
mişlerdir. Japonlar (4) telef (9) 

Aşı Yaptırımyan Kaptan~~ 
Vukubulan tebligata raf"'"~ 

veba aşılarına yaptırmaktaO -ti 
tinklf eden gemi kaptaJI ~ 
reislerinin Umumi Hıfıı ~ 
Kanununun 282 inci m~dd~ 
göre tecziye edileceklerı ·ıdi/ 
Sıhhiye Müdürlüğünden bı 
mektedir. yaralı vermişlerdir. 

·········-··················································· -----------~ SONPosrA ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 12 
Guetem"ıd e O'l bet gUn 111 bir 

vermekte olduğum .ız Patroıııa 

l;edav.ı almak istıyo •ını t, b11 
kupon ı keal:> &aklayı ııı n 1) 

kupo~ lojl.ayını!. Patro 'llar ı ııu• 

aan pek memn ın o'acai< ıı ı nıı. 

Patro ıhr ncşro 1lı H • : 1 glh• 
den illbarc:ıı lı~a nb .ıl Ka ld ·I nh 
bir haft ıı, taş rı 1. rll_· nlc O'I 

gün iç ıde k.ıpon nr.l'\ı g3 ı J.ı: • 
mc.iJ irlor, 811 müdJe . gc ;tl l t t1111 

sonra kuponla• ka .>ul eJıl n-ı. 

Pulsuz olanlara Patron 
gönderilmez. 
Taşra ve İstanbul karileri

mizin Patronlar ını matbaa
mııdan aldırmaları lazımdır. 

Poata ile gönderilmesini 
iııtiyenler mektuplarma on 
kuruşluk pul leffetmelidirler. 

------------------~~ .~ Yevmi, Sıyaai, Hava dis vo Hak ıa 
- 1 idare ı Alemdar m11hallel 

;,, 
Çatalçe! n e ıok• .. 

Telefon lst:ınbul - 2013.J 

Posla kutusu : lstaob ..ıl • 7~sr \ 
l e graf lııt:mbul so 1 r 

ABONE Fı ATI c~ ıı 
TÜRKiYE - ~ 

1400 ı<r. 

750 " 
400 .. 
150 " 

1 Sen• 
6 Ay 

3 " 
1 •• 

'J71Jı) . 

ı'ı>' ' 
so' " 
,~, , 
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BORSA 

Şa•alac:ak 

eey mı? 
-r 

"ASPiRiN" '" soğuk alg'"himtn çar
çabuk önüne geçmesı hiç_ ~~ hayret _ .
edilecek bir şey değildır. Bılakış e.a~e~ 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi &fe' salı~ını 
ta\'ıyan bir müstahzar mutlaka mues-

eir olmalıdır . 
Siz de aynı fikirde değı l m isiniz ? 

DİLBF.R 
Kolonyalım tabii kokulardır ve 
çiçek bahçelerini temsil eder. 
Sabunlar: Gliserinli ve tabii 
kokulardan imal ed ilıniştir. 
Deposu: Nurosmaniye ... e şı
racı Ali Sinan karşısında. 

lkbsat V ekiletinden: 
Ankarada telsiz telgraf civarında İDfa edilen zirai ve baytarl 

enatitnlerİD llboratuarla.rının 57 ,000 lira bedeli keşifli masa, dolap 

ve sair leftammm imali kapalı zarf uaulile •e 21 gün müddetle 

m&nakasaya •azedilmiştir. Masa Ye dolaplar kuru meşeden masif 

olarak imal edilecektir. Teslim müddeti yüz otuz gündür. Evrakı 
fenniyesi ve projeleri •ekllet muhaaebeaine verilecek on beş lira 
ınalcabilinde enatit&ler inpat fen heyetinden verilecektir. MOna
kasa · · ak d k ı· ~a lf~r . e ece ta ıpler illn edilen hedelikeşfin yüzde yedi 
buçuıu nısbetınde usulüne tevfikan yUJlmış banka teminat mektu-

bunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aynı miktarda yatırılan 
paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 

Nakit teminat kabul edilmiyecektir. Taliplerin ehliyeti fenniye · 
vesikaları ve yukarda yazılı şekilde teminatlarile birlikte ihale tarihi 

olan 16 - 12 - 931 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 
ıirad müsteşarlığı kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna m6ra
caatları ilan olunur. 

KALKOLEOL 
cı 

~ z 
? 
l'l'J 

Balıkyağı Hulasası 
vır AMiN A. B. D. li 
hazmı kolay ve kokusuzdur. 

ı L A N 

S. R. 
Mektubunuzu aldım. Mütecessis 

değilim. Pazar günü saat (7) de 
11 Ambasadör ,, de bulunaca
ğım. Aldatmak istiyenden ve 
aldanmıyan arasında aldanan 
kim olacaktır acaba? 

A. K. 

lstanbul 25 Teşriniaani 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
lıterlin 
Dolar Amerlkaa 
20 Frank Fran-
20 Liret halyan 
20 Frank Belçilca 
20 Drahmi Yllnan 
20 Frank favlçre 
20 Leva Bulgar 
1 florin Feleme n!( 

20 KOl'on Çekoalovalc 
l Şilin Aweturya 
1 K:ıyh"?mar!< A l!ll tn y ı 
l Zc:oti Leb~ta ;ı 

20 Ley Romany,. 
20 Dinar Yugoslavya 

1 \en·one< So~· ·e• 

KAMB YO 
Lonılr.- l is te ;· , kw·n 
Nüy. l Türk l 'r •> ı dqlı~ 
Peris 1 Tü k lır.ı!lı Pr:ı ı'ı 
t.!ill 1 > J " " Lire· 
Brilkş ol ı ,. " Belll 1 

Clnevre 1 ,. " fta~k 
lb~a 1 ,, ., Leva 
Amealerdaı.u 1 T . ., f)orlıt 
Madrit 1 Tii: li .aı ı Pe&t ı 

ı " ., Mark 
Zeloti 

790,00 
212,00 
169,00 
218,00 
118, 
52,--

822, 
30,00 
M,50 

121,00-
29,00 
49,-,-
23,0) 
2S,OO, 
75,00 .-
7i 91SG 

G,47 ''lJ ,95 
1\06,00 

9,16,87 
3,39,76 

2,43,39,-
64,23,

l ,17,71 
S,56,-

1,98,SO 
,-

Mnl••~<f:,: ~.: ~~ ~~~! ::. 7362 1 
~Ulı(• }\, ,Si :, ' ı Jı İİI i:r<' :•rz il dı'.'ll\ 7. 2740 

İ d-a •·ece aşeığıda ismi yazılı 
malzeme pazarlık ile satın alı
nacaktır. Teminat 0 0 10 dur. İha
le tarihi 28111 /931 saat 17 . 
700 metn· kazan borusu. (4014) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARY A 
29T~:~:;:ni PAZAR 
günü akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle Gö-
rel e, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsil at için Sirkeci 

hanı altında Meymenet 
acenteliğine ın6racaat. 

Tel. 22134 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 

Edirne Pirinci 

1931 ikinci teşrl11in 27 inci Cuma 

günü 1abah saat 10 da Beyoğlunda 
Yeniçarşıda Po!onya ıokağı karşHın
da 38·1 numaralı LÜKS aparhmanı
nın 3 üncü daireıinde mevcut arayet 

müzeyyen ve ınodern eşyalar müza
yede ıuretile satılacaktır. Gayet na-

Mııır Tahvilibnın Sigortası dide ve nikel kollu liıne kuınath 
% 3 faizli, 1911 tarihli ••CRE- Muhtelif cinste Filibe tohumla- kübik modern •alon takımı; kıymet-

Bu Gece Şepzadebatı H İ L A L ainemaamda Bu gece 

Sinema, tiyatro, varyete, ince saz, konser 
Sinemada : fstanbul ehalii H M t şaheser 

muhteremesinin beklediği acı ura muazzam film 
0·::~~:n1 Hafiz (BURHAN BEY) ve (MEDlriA SUZAN) Hanı mm 

iKiNCi BÜYÜK KONSERLERi 
Komik şehir DUMBULLU İSMAIL EFENDiNiN yeni temsili 
ANAST AS BALE HEYETlNIN yeni büyük varyete numaraları 
Kuartetolar mucidi : ŞAMRAM, MA TİLD ve ZARİFE Hanımların 

yeni şanta , solo mi1li rakısları . Dühuliye 25 kuruştur. 
~ ................ . 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İalanbulda Çakmakçılar, aandalyacılarda Kuş lüyü fabrikası yüzile ti lte 

12, yüzıle yorgan 15, pğlıl.ıoya yaatıl< 5 liraya, kuştüyünün kiloıu 100 ku

ruttan başlar. Kuttüyü kumaşların her renwi vardır. Uctt.a .atılır. Tel. 2.3027 

VERESiYE 
75 kuruf il 

ve Skoç Paltolar Haki ve Bfö Pardesüler 

Krem Trençkotlar lngiliı Kauçuk Muşambalar 

ve Spor Kostümler PodlS Peş Mantolu - Spor Tayörler 

Çocuk Koatllm ve Paltoları Kadın erkek 6nne Kazaklar 

Speıiyal Kostilmlllderden ısmarlama için hususi Salon 

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

Eminönil Köprübatı No. 15-16 KARAKAŞ 
maj'azasma bu ilam kesip mDracaat ediniz. 

Ali Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden 

62 kalem eczayı kimyeviye 29 - 11 - 931 tarihine müsadif paıar 
günü saat on dörtte pazarlıkla mubayaa edilecektir. Taliplerin cins 
ve şartnamesini görmek üzere Ortaköy caddesinde mektep müdür
lüğüne pazarlığına iştirak edeceklerin Fmdıkhda Yüksek mektepler 
muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakkale makbuzunu 
veya bank mektubunu hamilen yövm ve saati meıkiirda mektepte 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaat!eri. ( 4056) 

'"-' ~'°~~~ 6-~~. ·~ ~ ' 
-.uııı-ı blleyeıı 1111 .-r••• ..,.. 
ret ~Oce• flı•klna ••J•llldt •llftd 
*'-.ele ,~. ••• llll(•lıla ıır., 

... Uf flbı NI 1"'11 llkwdUlt 

Hu,,,... .. !ııv ~ 
u...ı "-ı.ı.nı ~ 
~a •• ..._. .. .,.,..._ ............... 

Muayenehane Nakli •-111 
Dr. Celal Tevfik 

Frengi Ye idrar Yolu 
Hastahkl ıra Mittehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. S:ıat. 2 - 6 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 

Dh' FONCIER EGYPTİEN tab- randan Edirnede yetİitİrilmektedir. tar ve müzeyyen peleıenk kaplamalı 
" B b t 1 d Jıtanbul Aıli•e mahkemeıl 3 Gncll ·u om ay, Italya pirinç 'erinden daha kübik yatak o:fa a umı, mo ern J 

.. erinin, l Kanunuevvel 1931 ta- f ı Hukuk Daire•inde: Beyoflunda f•tik· 

Her nevi kürkler rekabet kabul 
etmez fiatle ubhr. Yeni mantolar, 
1rarnltürler ehveq fiatle ıiparit alı· 
nır. Tamirat ncuıı: ve temiz yapdar . . bi en ea ve yer i pirinç'<'r in en lezzet- yemek oda takıını, .alona ait cşya-

rı 'nde icra kılınacak amorti ke- llaldfr. Fenerde B ı lat cadde•inde lar kübik portmanto ve koltuklar, ili caddesinde Derviı ıokatuada 
fidesinde başabat tediyesi tehli- 46 No. h (Mt>hmet Karab~kir ve •il- tablolar, biblolar, modern nize ve Rü,tii paşa aparbmanında Mr No. la 
lceaine kartı Osmanlı Bankası relr&aı) Çelt ik Fabr•~ ası depolarında lambalar Çin ve Kütahya •asolan dairede mukim ve enelce bera ..... 
Galata Merkezi ile Yeaicami ve 1ablmaktadır. Telgraf adr rsi: latan- ve tabak,ları, ,.ndaliyeler, kolonlar, oturan n halen lkametılhı meçhal 

Beyoğlu ıubeleri tarafanc:1an pek ltul Kabar, Tel. 20732 yaz ı lıane, el işlemeli file p.rdeler, olup hakkında rıyabe• tahkikat iua 

llllaait şeraitle sigorta edilecetl -·--- heykeller, ıedef tabureler, çay •an· edilen müddaaleyh Hayim efendta• 

l
lllezkiir tahvillt hamillerinin ..,. lan, koltuklar, çiçek vazoları ve•aire üç dört 1enedeaberl nlenmenln ken- 1 
6- l PARA - Dükkancı esnaf etJaler. Pey sürenlerden % 2S temi· di8 ine tahmil ettltl yazlfeleri ifa et-

\1 o mak Ozre ilin olur . 
-- taksitle wefaletle 50 liraya kadar nat ahnır. memek makaadile kanaanı terkettitl 
~ .... V ---l<Lt VE KARLI BiR Tı·c--A-R_E_T - --- - ve muhik bir ıebep ohuchta halde c.c. para yahut eşya alabilirler. Faz- " PARA KAZANDlRIYO-

l la almak için 15 liradan fazla b k evine dönmediji tuhudun phadab 
• ile, katnıerli fulya, Sümbül RUZ - latanbuldan aı a YİIA· ve milddeinin icldialile ubit olmUf 
"••ı "'i k ı · ki · ö - var·ıdatı olan emlak terhin edı"- •----1--..ı- erke'-let k • çe ıoğarı arı çıçe erı g ru- yetlerde ~ ıuua • memur bulundutuodan müddaaleyh :iayim 

tfl~ nıeV1hninde, hernevi meyva lirse faiz kcmsiyon yüzde on Yeya işçi istiyoruz. lşiniıe vazife- efendinin hanei zevciyete d6nilp n-

bı-. ıniktarda ucuz fiyatla ntıhk- lıtanbul Bahçf'kapı dördüncG kuruşluk pul koyup mektupla ihtarına kanunu medeninin 132 inci 
ba1t1carMn~elk?yünde havuıbatında Vakıf han iismakat maddesine teyfikan karar verilerek 

Beyotlu Panaiya çıkmaz No. 22 
Beyotlu H"acopulo pa1aj No. 34 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
G0LHANE SERlRIY ATI 

MUALLİMLERiN DEN 

Dahili, ve iataDi hatalar 

Patolojik ve Bakteri7olojik 
muayeneler, icra oluaur. 

Adres: Babıali caddesi 
vilAyet ka!'f191 15 No. 

Muayenehane 
lkametsthı: 

Telefıt ı latanlul 2UI 
., • 2236 

b~t•nı ve çiçek fidanlan pmdiden ikidir. 9 - 12 arasında müracaat. nize halel gelmiyecektir. içine 6 ıı:aifl zevciyeti ifa etmeei liıumunun ı 

'-r,. Ucabıt Efendiye müracaat• sorunuz. 
No. 29 latanbul Po.taneılnde 400 keyfiyet itan clunUJ'. ••• • ••••••••• •1 

~oe~=.~L==========·=====================::.=:A~l=ıu=a7k==a=~=1~1 ~=u=rı~d~a~A:==s~ri~M~ob:=:=;=ily=a==;M::;=a~ğ=az=a=.s=.ın~ı:n~S~aJ~o~n~la~r~ı~?1~ıı~. cJ~a~h~e~r.~~~e~~~e~y~ı·~ı'~Jv~c~r~i~~lı~·~s~iy~.l~h~ .. ~l~a~k~e~v~e~~~r'~'n~~:==~k.~ar:y~o~kı~l~aı~·ı~n~~~n~\~.t~ı =:s:a~lc~~rı~.~ve~,~ 
qı 1 YA ve KARYOLA brıluııanlar, htarılmlcla salonlarını gezmeden mu:: sal~~anıe ve kiibık ynt~k od.~larmı~ mu~teh.ap çe~ıtlerı ve ~a!et ucuz hroıız kornı~ _ıstor 

Rızapaşa yokuşu nda bayaatta bulunmayınız. hle, tul v~ kettm perdelerm mutenevvı çeşıtlen Tediyatta teshılat. Alımel F"vzi T. 2.2407 
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==~P azar O la Hasan B1eyin O ğ u=== 

HASAN BEYiN OGLU BiR ARABA İCAT ETTi 

P. g 

1: Hasan B. - Ol... Ba,le hergOn pazardan ateberi f 2: Hua11 Beyin oğlu - Dur, ben ODUD da 
alıp eve tapmak beal çok yoruyor. kolayım bulayım. Bugilnlük bunları eve taşıyalım. 

sana 

' 

3; Huan Beyin otlu - Şu benim k6çlk 
sokak kapıaınıa anDne çıkaralım. 

1: Hasan Beyin otlu - GeJ .. , Kuçu kuçu... Gel ••• Al f 5: Hasan Beyin oğlu - Evveli ıu "Karabq" ı ara- 1 6: Hasan Beyin oğlu - Şu depeği de kırbaç 
sana ekmek ... Gel. •• Kuçu kuçu... banın önüne koşalım. Bu, oldu. nz, olur biter. Dehe ... Dehe ••• 

7: Hasaa Beyin otlu - Haydi bakalım... Böylece ı 8= 'Hasan Beyin oğlu - Haydi, fimdl eşyam bizim 1 9: Hasan B. - iyi amaıa, o ytılderi koyunca .. 
ÇBl'flY• aideriz... Gel, Hn de baba... arabaya yükliyebildiğin kadar yiikle. bq" bir adım atmaz. 

n 
u - S il ı t i dm an ba- t 11: Hasan Beyin oğlu - Dehe ••• Dehe ••• Ytırü 11Ka· ı 12: Hasan Beyin oğlu - Gordün mü? •• ~ 

·, b ·n o u "K l a~" a b r kok· rabq., ... Haydi ... Gayret... diyor! .. Haydi "Karaha,., ... B,.•ediye ıo~~ .. }' 
ı öldl\rQyor ... Eier böyle i e yararsan y........-


