
Bedestende işler Çok 
Durgun Gidiyor 

..... 31 ....... ,.. ,. ... ,,,. ,,. ............. . 

Bir memleketin, bir mmtak.... dikkat bir iateklislik içindedir. 
Yaziyetini J&tlamak istiyealer, .. ~ icra we ı....n. ml11111~ 
halk fN ..._ M'ı• ...... ~ waabllt Jfi,&. 
le ife blflarlar. l.tanw Nalı ••ı 11 ~ • &lJll_._. 
puan da Sandal becl..teal w fimdiye 1c.-. ~ bir 
Kapalı çarşıdır • Mdiae idi. Şimdi. Bedestelli birkaç 

Bu çarşının ahf, verftinde btl- defa boy~aa m&ce•her partile-
yik bir buhran olduğa ilk balat- rine teaactlf ~Ol' '" ba eva, 
ta gize çarpar. Efya fiab dllflk· defalarca afdf;, p1lle ~ 
titr. Aha .azdır. Ortada dolqan- bir ttlrll 1&talanuyor. Diler taraf. 
far ise ururf ihtiyıçlan için et- tan Bedestene gelea mal da .. ,.. 
rafı kolaçan edenlerdir. Hele m dikkat derececle azdir. 
m&cevber aabf ıalonu, pyanı ( DeYamı 15 lael l&Jfacla ) 

Siyasi Hayatta Müthiş 
Ve Ağır Bir itham 

Fransaz Harbiye Nazın ôlmemiş, Onu 
MitiOJ>1a ZeWrlemiş Ve ÔidÜl'lllÜ§ler 

Bir kaç gOn enel; tifodan 
yefat eden Fransız Harbiye Nazın 
M. Majinonun 6lilmil mlnasebe
tlle ortaya pyam dikkat bir ic:l
dia atdauşbr. Bu iddiaJI yapan 
kıraliyet taraftan Aksiyon Fran-

• tez gazetesinin Bqmulaarrirl 
Şarl Morraabr. 

Şarl Merr- göre. M. Majino 
a!memif, öldürllmilştDr. Bu mtl
nasehetle de tu tabrlan yaayor: 

"Kim ne ı&ylerse ıöylesin. 
dünyanın hiçbir kuvveti M. ~ 
dre llajinonun öl&mlDOa tam 

aaaaamDda Wku'a gelditin• '" 
ilimlerin tabiiliği hakkında retml 
Yeya 11imreıml .azlerin ne dere
ce ıüphe uyandırdığım ı6yleme
me mini olamaz. Andre Majino 
iatiridyeleri çok aeverdi. Fakat 
iltiriclyelerde tifo .-,obu vardır. 
Bu varhk hem mtbaldlndlr, hem 
de rivayete göre muhakkak· 

Anclre Majino latiridy• yeme-

Ôl•n Frauı• Har6ig• Nuırı 
M. llajino 

Sllrigedi 
Vaziyet 
Gergintlirı 

ET! 

Hayvan Satanlar 
Kasaplar Şirketin Elindedir 

Aaadol•- cllrt ... .... 
... bir ............. .... 
....... ,. kadar ... ,.. ptlrea 
celep esnafı, bannla ,.-.. 
lSçak nilfJcttlbme kaqı. -.,.. 
dır ve evvelden hamlanaa vui
yete c:IGtmi~ malıktmclar. 

Mezbaha civarında laayvaD 
otlatacak yer yoktur. Binaen
aleyh hayvan sahibi hayvanlarını 

pay malaalli alurlaruıda bealemiye 
ve beldetmiye mecburdur. Her 

Berat, (~ .:. MDntehibi- geçen g6n hayvan b&flll& 80 im-
ADİ intihaba~aonra Suriye ruf masrafı istilzam eder. Celep 
v.e L&b1U111dald -~iyet teh- bu masr41fa tahammill edemiye• 
libl bit tekil ahillfbr• SuriJenin cek vaziyette olduğu için biraa 
LtlltDanta m....._ kesilmiş, enel bayv&DIDl elinden çıkarmak 
Suriyede tel_. w piiltaya ıan- ızbrarmdadar. Zaten hayvan abiplerl, ,_. 

llr --- Son claldkaya Hele getirilen baJYUlar •tır ftrlİIİDİ ftl'ebilmek, ....... 
kadar intiba.,. aefl'U olduiaa- ise, vebai bakarl t ahlik..me bi- perakende toplaclaia haJftD' .. 

da 111'11' ••=· Şam ve naen 4+ııca Mubahaıa airme- takmblmı kesmek n borçlannı 
H....Lım. ltılt1 prl•r•.: ... ı:L- . .-, .~, ... ,....ttı., . I• tut- riayete 14emek için baJYamm •tm• 
ET~ıa!i•sH = ......:-..ı... celep ..,_ ........... 
fakat e6D· • beldetmlye muktedir deflldlr. ( Den- 12 1ae1 ..,_._ ,_ 

U. Poil9o Faris EDmrl Be1e ' 
Jeaf l>ir hlktlılaet tefkiliDI teklif •k b lkb di O-~ -
....... de, teldif reddedllmiftir. merı a e ~ lJJD 

Vatmlller bittin intibababD 1 1 
~ ~..;: tilif ııza, Ede.cegm 
halk grev iJıii etmit, Şam, Ha
ma, Hum111, Halep ve diler yer-
lerde dlkaalanm lrapatnupır. So
kaklarda tanklar ve l&vari jan-
darma ukerler dolqmakta, ..
birler bir harp meydanma beaze
mektedlr. M. Ponao YUiJetl ya
kmdaa tetkik için bDtlD _.,..tile 
birlikte Şama Iİbniftir. 

Vadil SerUncla Saltaallatrqm 

Ankara, 14 (Hmusl) - Amerika De malt n ikbwll ulaad1t 
memleketimiz hakkında çok faydalı bir ltilAf imza edileceii haber
leri teyit olunmaktadır. Ba makatla eski Maliye Vekili Saraçoila 
Şlkrll Bey, refakatinde An lktısat Meclisi umumi katibi Nurullalı 
Eaat Bey olduju halele fU ıBnlercle ikinci bir Amerib •ıahatl 
Japacakbr. Şllkrll Be1 Amsikacla Dk seyahatinde temıu ıeçt.iii 
malt gruplarla anlqacak " haiz olc:luta uWaiyet 1D11cibiace iti11Lr 
aktedecektlr. Neticeaia memleketimiz meafatiae çok ...... ole
caiı anlqdmaktadır. 

lnaawllı.Melri 1111 lametler, 1 
s..ı,. .............. Vataalleria 
aaa ipretlerine lntiwr etmekte- ~-----------------------.-...il 
dirler, Haleptea ıelen bir habere 
gire Polla merkezinde t.lr bom
ba patlı••ı birçok kimseler ya· 
nlaa••ı" llmlft8r. Halep IO

kaklanada halk De asker, janc:lar
ma, polil ftunetleri aruuıda 
kanlı mtllademeler olmaktadar. 

Yeni 
Anketimu 

..... HUta için bet doktor ~- l~e mhalc.. ediyorlar. 
fakat hlll ittifak edemediler. 

- ffutalıjua teolıiabacle mi ittifak edemediler? 
yi ae derece l1lliltimal edeıwe ......... ,, .............. 

m&nii biuat istiridye vuıtatlll 
kolaylaftırdılar veyahut ta l)qb; ... De••• u IDcü. ..,,. ... } ~"t~ıiiiM\.ii.ıi-.....-;-.-......... IMııiıi ....... - ~- AmeU,at lmoetiacle 
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(Halkın Sesi l 
Hala Gizli Metruk 

Mallar Var 
Memlekette b!ll ~izli kalmıı 
metruk mallardan bahaedili· 
7or. Halbuki bu iş, senelerce 
eYVel halledilmek, hakhnın 
lıaklcı çoktan yerini bulmak 
rerektt. Bugün, b'fl metruk 
fizli malların bulundutu 
haberi önünde, bakını:a: balk 
ne söylüyor : 

Şe.kd B. (Merke:ıefendl '17) 

- Türkiyede ve bilhassa 1.
tanbulda hala gizli ve metruk 
emlak bulunmasına bjr türlü ak
lım ermiyor. Emlak ve arazinin 
Belediye ve Maliye tarafından 
tahsil edilen birçok vergileri 
vardır. Vergi tahsil etmek demek 
bir nevi kontrol demektir. Ayni 
zamanda bütün binalara yeniden 
numara kondu. Acaba bu ka
çak ve ~ eml.ikten vergi alın· 
mı yor mu? Ahnıyorsa bunların 
sahipleri neden malüm deği!dir? 
!elediye Ye Maliye memur· 
lan bütün lstanbulda tarama su- ' 
retile bir araştırma yapsalar da 
artık fU . gizli emlik meaelesi 
kökiiıiden halledilse çok iyi olur. 

• • 
All Bey (S11ltanhmet nrusafa 55) 

-Mübadele meselesi bütün dün
J&nm en ıor ve kanıık tellkki 
ettiği bir iştL Nihayet bunun ne· 
ticesi alındı. Fakat gizli emlak 
meselesi blll halledilemedi. Bir 
taraftan da bar~l harıl tahrir mu· 
ıakkafat yapı!ıyor. Buna rağmen 
hill gizJi emlak bulwıması f&J&Dİ 

·hayrettir • 
.,.,. 

HUaeytn Bey ( ÔrGcmu kapısı 20) 

- Em!Ak gizlemek te bir 
nevi kaçakçılıktır. Kaçakçılıkla 
mücadelo için kat'I karar verdik. 

Hazinenin mühim vergilerini ve 
• emlakini kaçıranlar hakkında da 

Defterdarlık harekete geçmeli, 
bütün memurlarını ve vesaitini 

ıeferber ederek bu rizli emllk 
meselesini artık kat'ı surette 
halletmelidir. 

• Naauhl Bey (Cihangir 112) 

- Minare çuvala sığmaz der
ler amma bizim kaçakçıların 
hanları, apartımanları ve evleri 
bile hilkiimetten gizlediklerini heı'
gün gazetelerde gördil~ümüz giz
li emlak haberlerinden anlıyonı2. 
Emlakin böyle glı:li kaldığı bir 
yerde muzır insanların bile sak· 
lanmaları gayet kolay olur. Bina
enaleyh bu mühim mesele terci
han halledilme'!li luimgclen bir 
iştir. 

( Babahk ) Yirmi iki Yaşında 
Konyada münteşir Babalık 

reEikimiz 22 yaşına girmiştir. 
Tebrik eder, muvaffakıyetler te

.. 

SiSE KARŞI 
Üç Noktaya 
• 
işaret Düdüğü 
Yerleştiriliyor 

Tahlisiye Umum MildürlilğU· 
nftn K1zkulesi, Fcnerhahçe ve 
Ahırkapıya konacak sis dudük· 
)eri için açtığı münakasa netice
lenmiş ve İsveçli Atlas Dizel 
ŞirketiJe mukaveJe dün imzalan
mıştır. 

Tesisat mayıs nihayetine kadar 
ikmal ve idareye teslim edile· 
cektir. Düdükler hava taıyikı 
ile işliyecek, sesleri dört mil me
saieden iptilecek, KJzkulesine 
canavar düdüğü, diğer yerlere 
vapur düdüğü, sesi veren maki
neler konacaktır. 

Elektrik şirketi bu üç yerde 
kablo tesisab vücude getirecek 
bu tesisabn m:ısraftna Tahlisiye 
idaresi 7 bin iira ile iştirak ede
cektir. Elektrik şirketi Kızku· 
lesinde muauam hayali reklim 
tesisatı yapacalcbr. 

Afyoncular 
Bir Kooperatif Yapmıya ' 

Teşebbüs Ettiler 
Afyon mütahsilleri aralannda 

bir kooperatif yapmak için te· 
şebbüslerde bulunmuşlardır. 

Mesele tktısat Vekaletine bil
dirilmiş, Vekalet bu işin zahire 

borsası tarafından tetkikini em

retmiştir. Bu tetkikten sonra 
kooperatif hakkında bir karar 
verilecektir. 

Söylendiğine göre, bu sene 
Anadoluda az afyon yetişmiştir. 

Dün borsada yüzde {11 J morfinli 
afyonlar (800) kuruştan satılmış-

tır. Bugünlerde piyasadan Japon· 
ya için iki ton af yon alınmıştır. 

Sıhhut Vekilinin Tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Sıhhiye 

Vekili Refik Bey dün saatt üçte 
Tıp Talebe yurduna gelerek Yur
dun variyetini tetkik etmiş, ta
lebelerin hayat tarzlan ve inzibat 
hakkında Y wt Müdüriyetiudcıı 
malümat almıştır • 

Vol Kesen Arkadaş 
Eyüpte bit tütün ima!atbane

sinde çalışan istifçi Mehmet, eY• 

velsi akşam evine gitmkte iken 
ayni fabrikada ça~an ve öteden· 
beri arası açık olan Rifat tara· 
fından fena halde dövülmüştür. 

Garip Bir Tecavüz 
Hadisesi 

Bir Kadın Ve Bir Erkek 
M~hkemeye Verildi 
Haber aldığımıza göre Vilayet 

ve Pofis tarafından bir cebir b!· 
disesi hakkında kanuni takibata 
~işiJmiştir. Mesele şudur: 

15 mayıs 930 tarihinde Is~ 
tanköy mültecilerinden bir ai
leye Pangalbda bir ev tahsis 
edilmiştir. Fakat ayni ev 
kısa bir müddet sonra Metruk 
Mallar Müdürlllğü tarafından 
Şehime Ha namla Fehmi Bey 
isminde iki kişiye sekiz taksitle 
satılmı~tır. · 

Bu muamele iizerine lstanköylü 
aile mahkemeye müracaat ederek 
erin kendisine 4it olmasa lizım 
geldiğini iddia etmiş ve kanun 
mucibince de mahkemenin kara
rına kadar evde oturması icap 
ediyormuş. Fakat evi sonradan 
satın alan Şehime Hanımla 
Fehmi Bey iki gün evvel yanluı· 
na birkaç kişi alarak mahkemenin 
kararını beklem~en eve gitmiş
ler, İstanköylü aileyi zorla . dışan 
çıkarmışlar ve kendileri içeriye 
girerek yerleşmişlerdir. iddiaya 
göre. mağdur vaziyette blan 
aile efradı şahsi tecavüzlere de 
maruz kalmıştır. 

Fakat hadiseden kaberdar 
olan vilayet tecavüz failleı·iııi 
mahkemeye vermiştir. Vali Mua
vini Fazlı Bey bir muharririmize 
şunları söylemiştir : 

" - Evet böyle bir hadise 
vardır. Şehime Hanımla Fehmi 
Bey mahl<emeye verilecektir. 
Mah1ceme haklı olup olmadıkla• 
rını tayin edecektir. ,, 

Yumurta Ve Ke~ 
reste Ticaretimiz 

Fransa hükumeti yeni tahdit 
1istesinde Türkiyeden F ransaya 
girecek kereste miktannı ( 13 ) 
ton olarak tayin etmiştir. Halbu
ki bu ıııildar diğer devletler için 
tesbit edilen nıiktardan çok 
eksiktir. Esasen yumurta da az 
konulmuştur. Harici Ticaret Ofisi 
Fransa hükumetinin tayin ettiği 
bu miktarların ihracatımızı arızaya 
uğratacağım nazan dikkate ala
rak meseleyi ehemmiyetle tktısat 
Vekaletine yatmıştır. 

Ticaret Odasınio 50 inci Senesi 
Ticaret OdasıDID ellinci senei 

devriyesi münasebetile bugün 
saat on dört buçukta Odada 
merasim yapılaktır. 

KAYBOLMUŞLAR 
Blr Erkek 
ve Bir Kız 
Ortada Yok 

Beşiktaşta Y enimahallede otu
ran Zübeyir Beyin J3 yaşındaki 
kır:ı Şerife H. birkaç gün evvel 
evinden çıkmış ve bir daha dön
memiştir. 

Bundan başka ŞehYemininde 
İbrahim B. isminde bir ııatın ya
mnda otw-au Bulgaristanlı 18 
yaşlannda Niyazi isminde bir 
genç bir hafta ev•el evden çık
mış ve bir daha eve dönme
miştir. Gerek küçük Şerife, ge
rekse Niyazi Ef. bütün araştır
malara rağmen bulunamamışlardır. 

Sıbıkall Şoför Mevkuf 
Son zamanlarda birçok zabıta 

vak~alarma sebep olan Te üç gün 
evvel de Madam Maryam ismin
de bir kadmm evine taama 
eden sabıkalı foffir S.yam din 
mevkc.f olarak Adliyeye .erü
miştir. 

Karmanyola 
Sokak Ortasında Adam 

Soyanlar Yakalandı 
Zabıta memurlan diin liç kar-

manyolacı yakalamış 'le adliyeye 
,teslim et~tir. Tahkikatımıza 
iÖre Hamza. Hasan ve Ki.mil. 
isminde üç kafadar, Küçükpa
zarda berberlik yapan İsmail 
Hakkı Ef endiııin geceyarısı önü
ne çıkmışlar, paralarını ve palto
sunu alarak kaçmak istemişlerdir. 
Fakat biraz sonra yetişen polis 
memurlan bu üç şeriri yakala
mışlardır. 

Gazetecilik Mektebi 
Tesisi tasavvur olun.sn gaze

tecilik mekteb:nin nisanda aç la
cağt yazılmaktadır. Fakat tah
kilatırnu:a göre buna bu sene 
için imkansız nazarile bakmak 
liıımdır. 

Eu Nasıl Maznun! 
Mihran ismindeki maznun dün 

Ağır cezada muhakeme edilirken 
bir aralık mahkeme heyetine 

karıi buı tefevrolıatta bulunduğu 
ıçın hakkında zabıt varakası 
tuhılmuştur. -----

Büyük ikramiye 
Evvelki gün çekilen tayyare 

piyangosunun büyük ikramiyesi 
olan 200 bin lirayı kaz.ananlar 
arasında SJtkı Efendi isminde 
biri de vardır. 

!ı Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
C:ul Hz. düıı de Dolmababçe 

•erayında me,gul olmuştar, akşama 

kadat bir yere çıkmamışlardır. 
Dan bazı zevat Dolmabahçe sara· 

y111a •iderek bilYa11ta Gazi H:z. ine 
UD ta.U.at etmi~erd ir .. .. 

Franaız Tiyatrosunda temıiller 
veren Yunan Milli Opera heye ti dün 
Reiaicümluu Gazi Hııı. ine arzı tazl• 
mat ederek şereflerine cumarleai 
akfaau içiıı ( Puçini ) nin meıhur ıa. 
pm.at eseri olan ( T osk a ) yı mevkii 
temaşaya vazedeceklerini arzetmiş

lerdir. 
Re:.ı:cüınhur Gazi Hz. bu davetteo 

mlitebasıia olduk!araıu beyan ve Yu· 
nan Milli Opera heyetine selamlarını 
tehlijo buyurmuflardır. 

Bir Tekzip 
ADkara. 13 ( A.A ) - Vaşingtoa 

},Qyük elçisi 'Muhtar B~y tebdil edi· 
lecej'ine dair bazı Avrupa gazetele· 
rinde ialifU eden ıayiaların -külliyen 
lailih laakibt olduğu 'lU beyana 
Aaadol• Ajana mezundur. 

Karaya Oturan Gemi 
Çaaalrlra1ede iki gün eTYel bra1a 

otva. l.paa1ol a-emisi düa ...... 
~br. 

Hariciya Vekm 
Talırm side• Ha!'icire Veldll 

Te.&k Riiftii Bey dan Be.tuma ma• 
YUalat etmiftir. Tenık Riiştii Befin 
a..-U. Bafdatt.aa Sari1e~e de ~
.... _.. ... eıdir. 

Tayyarecilik 
AerO Klüpte Gazetecilere 

Ziyafet Verildi 
Aero kliip tarafınd ın dün pze• 

teci1ere bir çay z iyaFe lİ verilmitı 

.aö,taaea nat•Jda ·~ miitekabil hiasi• 
yat hhar edilmiş .. e sivil tayyueci· 
lilc ehemmiyeti üzerİ r•de durulmuı· 
tur. Kltıbiın ansı ~ .. dedini sreç• 

· mişth'. Yakında me nleke timizde 
miil . tayyarec"liti• terakkisi maksadil• 
•ıü.bim tefebhüslere giri şllecektir. 

Ellinci Se·1e 
Bap Ticaret Odasının kurulu· 

"1J'ıun ellimci aen~si merasimle teait 
ecill~ektir. 

Mübadele Komisyonunda 
Mubte~.it MübaJele komi.yonund• 

iılerin mayıs nihaye i:ıe k~idar bitl
rileceA-1 temin olunuyordu. Halbukl 
elde mühim pürüzlü i ş er bulunduğ'll 

için ı,u müddef n Mf ayt: t edemiye
cea"i de söylenmektcd r. 

GUmrUklerda Tedbirler 
Kaçakçılık Kanunu mucibince 

Gümrüklerde dünden itibaren bütün 
efYaaıa teker teker açalmaa ıuretile 
sıkı muarea• usulü tatbik ediluıek· 
tedir. 

lrakta Sel<er Fabrikası , 
Irak K1rab Feysal Hz. ınin da•etl 

Gzerino A!pullu Şeker Ş rketi Müdüril 
Ha7ri Bey B•ğdada g.tmi.~tir. Bu 
davet lraktl\ ıeker sanayii tesisi ile 
alakadardır. 

Darlllf Dnun için 
0.lf'ülfünunun ıslahı projesini 

tamim i~i.n İsviçre<len davet olu
nan profesör Marş birkaç gilne 
kadar ıebrimize g elecektir. menni ederir. 

-========~==-===---==========================~===~~~==================-=-=-=========:=====<==--· 

. " 
ı • 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

. • 

1 : Hasan B. - Ben gitri~ herkMin 
ıokakta bile çıplak Qezmeaine taraftar 
eluyorum. l 

2 : Komşu - Aman Hasan Bey, se· 
nin giDi bir aduaıa ·ağzına bu 1if yakı
tJr mı? 

ı 

Pazar Ola Hasan B. Ve Çıplaklık 

1 
3: Hasan B. - Herkes deği 1lm111a 

hl, olmazsa hali vakti yerind& olular 
çıplak gezseler de. •• 1 

4 ı Hanft B. - Ostıerindekim fa 
aojuktan titriye• fakir, "8b111ja 'Y_... 
aeler J 
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Hergün 
-----

lktzsat 
içtimai yatla J 
Atbaşı Yürür 

"---------,_.----~.~ 
Milletlerin kuvveti, yalnız ik· 

tııadi teşkilatlarının azametile 
değil, içtimat mGesselerirun • ge· 
Dişliği ile de ölçtUmek ıcap 
eder. işsizler kolaylıkla iş bulamı• 
forsa, sokakta kalmış kimsesizler 
ıefalet içine düşüp insanlıkla~n! 
kaybediyorlarsa bunun sebebını 
içtimai müesseselerin kifayets:z
liğinde arc1mak icap eder. Geçen 
,nn bir sokak ortasında . u acı 
aabneye şahit oldum: 

Bir köfteci dükkanı.. Kapısın
da, eli maşalı köfteci kadm •• 
Karşısında bir Hanım ve erkek .•• 
Etraflarında da birkaç meraklı. 

HAdise, muhavereden de an· 
!aşılacağı gibi bir genç hizmetçi 
ayartmasına taalluk ediyor:: 

Hanım - Rica ederim, bu 
çocuğu bırak. Onun anası, baba.sı 
yoktur. Sonra ortada kahr, sefıl, 
perişan olur. • 

Köfteci kadnı - O benım 
akrabamdır. Burası da dükkanım. 
Ne hakla içerde o turan bir kimse 
için bana çıkışıyorsunuz? 

Hamm - Çıkışmıyorum. Yal• 
mz ıunu söyleınek istiyorum ki, 
yaptığınız hareket doğru de
i!ldir. O, bir genç kızdır. 
Y anlıJ meylini cesaretlendirmekle 
fena ediyorsunuz. Yarın sefil 
dUıer, sokakta kalır. Yapmayın 

bunu. 
Köfteci kadın - Hayır, ha· 

yır. O daha iyi ve kazançlı kapı 
bulacak. Bu asırda bedavaya 
adam çalışbralmaz ve ilah .•• 

Bu muhavereye kulak misa· 
firl olmakla kalmadım. Ayrıca 
tahkik ettim ve öğrendim ki, 
lzerinde milnakaşa cereyan eden 
kız, henüz on beş, on altı yaşın· 
da bir çocuktur. Köfteci kadm 
da, her nedense, çalıştığı kapı· 
dan ayarttığı kız.ı şidd~tl~ müda: 
faa ediyor. Belkı ıamımı, belkı 
husus! bir maksatla. . 

Fakat şu hadise önünde bır a~ 
kabul ediniz ki bu kadını_n nı-
yeti fenadır. . 

Tecrübesiz çocuk o~~-? eline 
dUşmüştür. Onun benhgıne te· 
mellük etmiş demek olmuyor mu? 
Siz, bunu gürüyor ve bir muhte
mel faciaom önünü alamıyorsu· 
ouz. Aciz, zebun başınızı eğip 
yürüyorsunuz. . . .. . . 

Hayvanlara eziyet edıldı~ ıd
diasile kıyametler kopar.an ınsan: 
ların gözü önünde, b~lkı w bu nevı 
faciaların hergün bırçogu cere-
yan ediyor. fakat ne yapıy?rlar, 
ae yapabiliyorlar, sorarım sıze? 

• Miili bilnyenin kuvvetlenmesini 
J&lnıı ithalAt ve ihracat işlerin.in 
lntizamwndan beklemek doğru detıl· 
dir. içtimai bünyenin aağlaml~şmaaı 
da onun esasını kuvvetlendırhecek 
bathca amildir. Çiğerleri çu~ük, 
fakat cebi dolu bir insan, hayatiyet 
kabiliyeti mahdut bir varlıktır. 

Kıyas caizse, muvaffakıyetin ıırrı, 
faem kasayı doldurmakta, hem de 
slhhati muhafazadadır. • • 

i 
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TELGRAF HABERLER/ 

VARiDAT 
Yeni Vekalet 
Ve Kaçakçılık 
Mücadelesi 

Ankara, 14 (Hususi) - Ye~i 
inhisarlar Vekileti Devlet varı· 
dalını tabii şekilde artbrmak 
hususundaki faaliyetine girişmek 
üzeredir. Vekil Ali Rana Bey, 
Kaçakçılık Mücadelesi Kanunile 
çizilen vazife ve salibi yet çerçe
vesi etrafında mütemadiyen meş
gul olmaktadır. 

Y.alnız mücadelede muzaffer 
olmak için gümrükler memur 
kadrolarının yeniden tetkiki ve 
neticede bazı tensik kararları 
vetilme.ti kuvetle muhtemeldir. Bu 

tetkik esnasında memurlaı·da hakiki 
istifade kabiliyeti aranması da 
ihtimal dahilindedir. 

Harp Borcu -Bulgarlar Tazminat Be-
dellerini Ödemiyecek 
Sofya, 13 (A.A) - Kabine 

diln akşamki içtimaında Bulga
ristamn vaziyeti hakkında Cemi· 
yeti Akvama verilecek raporu 
tesbit etmiştir. Başvekil M. Mu· 
şanof beyanatında raporda tami· 
rat ta dahil olduğu hade Bulga
ristanm bütün teahhütlerini ifa 
edemiyece~inin musarrah bulun
duğunu söylemiştir. 

Bir Zelzele Faciası 
Birmingham, 13 ( A. A. ) -

Tarnavon kontluğunda ve Bir· 
minghamda bu sabah şiddetli 
bir zelzele olmuştur. 11 kişi öl· 
müş ve 150 kişi yaralanmıştır. 

Petrol Siyaseti 
Nevyork 14 (A.A.) - Meşhur 

gaz ve petrol kumpanyalarından 
Uç tanesinin müdürleri şirketlerinin 
birleştiğini bildirmişlerdir. 

Bir MUvarrih Oldu 
Londra, 14 (A. A.)- Kıraliçe 

Viktoryanın saltanat tarihini ya
zan meşhur müverrih "Sir Sidney 
Loov,, vefat etmiştir. 

'
Kaçakçıları Sorgu-ı f R ANSA O A 
ya Çekmek İçin.. . . . 

Ankara 14 (Hususi) - Ka· Yenı Kabıneyı 
çakçılık mücadelesi kanununun E k • B k ·ı 
tatbikatı ctimlesinden olarak (16) s l aşve l 
mülki, (3) askeri ih ısas mahk: Teşkil Ediyor 
meleri teşkfü lizını gelmektedır. 

Adliye Vekileti intihap encü· 
meni cumartesi günil toplanarak 
bu mahkemelerin Hakim, Müstan· 

tik ve Müddeiumuuıilerini seçecek· 
tir. Kaçakçılar bu mahkemelerde 
aorğuya çekilecektir. 

Devlet 
Müsteşarlığı 

Ankara, 13 (Hususi) - Fran· 
sada ve diğer bazı memleket-
lerde olduğu gibi, bizde de dev· 
let müsteşarhkları ihdası fikirleri 
kuvvet bulmaktadır. 

Bilhassa yeni kabul olunan 
kanunların esaslı şekilde tatbikı 
için devlet müsteşarlıkları zaruri 
görülmektedir. ----
Çin-Japon 
Ve Amerika 

Nankin, 13 - Çin htikümeti 
taraf,ndan Amerikan notasına 
verilen cevapt~ Çin hükumeti 
ile 9 devlet arasında aktedilen 
ve Çinin idari ve mülki tamami
yetine imza sahiplerinin riayetini 
temin eden misakın ihlal edilme
mesi hususunda Çinin Amerika ile 
beraber çalışmıya hazır bulun· 
duğu beyan edi1mektedir. Çin 
hükumeti bu hususta Amerikanın 
başka tedbirler alacağım da 
iimil etmektedir. Beynelmilel mu-
ahedelere riayette gösterilen ku
surların harp tehlikesinin devam: 
manasını ifade ettiği de ilave 
edilmektedir. -----Fecı Bir Olüm 

Adana, 13 ( A. A.) - Son 
yağan yağmurlardan şehrimizde 
topraktan bir evin odası çükmüş, 
üç yaşında Mecit isminde bir 
yavru ezilerek feci bir surette 
ölmüş, babası Musa muhtelif 
yerleı;inden yaralanmıştır. 

Paris, 14 (A.A. )- Reisicum
hur M. Dumer in istişarede bu
lunduğu teşrü şahsiyetlerin hemen 
hepsi, yeni kabineyi teşkil vazi· 
fesinin M. Lavale verileceğine 
kani bulunduklannı beyan etmiş
lerdir. Meh'usan meclisi Hariciye 
Encümeni Reisi M. Berenger, 
beyanatı esnasında ezcümle; ka
bine buhranının çok çabuk ıail 
ve yeni hükiimetin gerek 
Lozanda , gerek Cenevrede 
kuvvetini göstermek için birçok 
fırsatlara nail olacağını beyan 
etmiş ve bu m11kavemetin mem• 
leketin mukadderab üzerinde 
faydaJı bulunacağı kanaatini 
izhar eylemi.ıtir. ----
Müthiş Yangın 

Belçikada Büyük Bir 
Cambazhane Mahvoldu 
Anvers, 13 - Bnynk bir sirkte 

gece yansı bir yangın çıkmıştır. 
Ateş fillere ve vahşi hayvanlara 
mahsus bölmeleri ve depoları 
tahrip etmiştir. (22) filden (12) ıi 
tehlikeli surette yanmıştır. Zarar 
miktarı ( 4 ) milyon tahmin edil• 
mektedir. Şehir civarında toprak 
tabyelere doğru kaçan bir fil 
( 12 ) metre yüksekliğinden dilı· 
müş, belkemiği kırılmaştır. 

Gandi Serbest Bırakılmıyor 
Bom bay 13 - Vereceği söz 

üzerine Gandinin hükômetçe ıer
best bırakılmasına kati'yyen ibti· 
mal verilmemektedir. .. 

Bom bay J 3 - Boykotaj le
hinde nümayiş yapan kongre 
taraftarlarının bir mitingine za
bıta hücum etmiştir. (20) erkek 
(20) kadın tevkif edilmiştir. 17 
yarala vardır. Bunun ikisi polistir 
ve taşla yaralanmışlardır. Şu halde, iktı•at lşlerimizf du· 

ıeltmiye çalııırken içtimai vaiyet~e 
ele yakın bır alikamıı olmak la• 
ıımdır. Çünki bunlar, blribirini ta• ' 
mamhyan unıurlard1t. İSTER İNAN, 

• 
lSTER 

• 
iNANMA! 

Ağaç Dikme 
Merasimi 

Bugün 6ğleden sonra beledi· 
ye tarafındana Hrem, Sala~ık 
Yo lhsaniye ıırtlarında ağaç dı~
me merasimi yapılacaktır. Bu mü· 
oasebetle birçok zevat davet 
edilmiştir. Bunlar, bu sırtlard.a 
~m ağacı dikecekler~i~. M~rası
me iştirak edecekler ıçın koprU· 
den saat 14,45 te ~ir vapur ha• 
reket &dcccktir. 

~ 

8 b bki AJ·ana telgrafları unamdn şu telgrafı ı <>efirindeu memleketinin Maoçuride açık kapı 
u •• a · • 1 ·ı i M . diltkat bulduk: ••yuetıne tarafar olduğuna ve ngı teren n ançurı-çok şayanı ü 't b" 

d 14 (AA) - Reu'er AJ'an•ı· Japouy.ıuın ı d " '<İ tcş0bbüsata lttirak ve yardımını m ııat tr 
"Lon ra, · ' ' · · ı 
d f e tinin dün aksam Japonvl\nın Mançu- l,,.rzda k .. bul ede<'eğinc d.,ir olarak "·erılmış o an Lon ra ae ar 'il • • • • 1 1 . t' 
k. · t•ıne aı"t o'arak " yana memnunıyet teminatan pe4ineıı teyit edilmeaını ta ep ey emıı ır • ., ride ı ıızase · • . 
. t almıt olduğunu zannediyor. Açıktan açıka h"r ınüsit•mJe-ke dalaTeresınl an-

teınına . 1 ç· J 
Cemabiri Miittehide notasının Japoııya ~· Çıne bta~ şu te.lır~afı o~u.dnk~a~ sonra ın. • apon 

8 .. ··k 6 r"ıt~oya hüluinıetı, Japon hR"Olnııı hakıkı 1Jebebının ırub kaldıtına ıu bk1 tevdiinden ıonra uyu ~ 

iSTER iNAN. iNAN.MAi 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Spor 
Ve 
Medeniyet '----------P. S. _ __. 

Bir bakıma, spor ve medeni .. 
yet, biribirine zıt iki şey: Tele• 
fon ve otomobil icat edildikten 
sonra ayakla yapılan zahmetlerin 
çoğu ortadan kalktı. O halde 
koşulara ve yarışlara ne lilzum 
var? 

Birçok makineler insan kolu• 
nun yerine geçtiler. Bugiln, üç 
yaşında bir çocuk, ufak bir 
düğmeye basar Ye koskocaman 
bir makineyi harekete getirerek 
oo bin insan kolunun yapamıya• 
cağı bir işi becerir. Pazı kunetl, 
yalmz birkaç hamalın koUarına 
şeref verebilir. O halde bir snrtı 
atletizm müsabakalarma ne IU· 
zum var? 

Medeniyet ilerledikçe, insanın 
vücuduna düşen iı azalıyor, fa• 
kat zekisma düşen iş çoğalıyor. 
Bunun için sporun medeniyetle 
birlikte, mllşterek tekamülü, gay• 
ritabii ve muvakkat bir oey ol· 
mak lizımgelir. 

" Alexis Carrel ,. isminde 
gayet meşhur bir Fransız Dok• 
toru vardır. Nobel Tıp Müklfa· 
tım kazanmıştır ve bugiln, Ame
rikada Rokfeller enstitilıilnDn re
isidir. Bu fen adamının son yaı• 
dığı bir makaleden şu sabrlan 
tercüme ediyorum: 

"Bugün maklntt, ad11lttni11 
gerine geçigor. Asabt mu11aze
n11, mıılı.akemtt, zekll, mantrul 
mezi.qetıe,., gart1lardan, •ıçra• 
gışlardan, atlagışlardan tlalttı 
ziqade ldzım. Atlt1Ut1rdt1 n• 
zihni lfe mannt /aikıgttt, ne 
ds cümlei asabige miikemm .. 
ligeti vardı,.. 

"Zekdnın her ıeqe faik ol• 
dulunu kabul edelim, çü11kl 
rulıl kaV1Jell•rin g•rlni lıiçbir 
ıeg tutamaz.,, 

Gençliğe spordan fazla oku-
ma aşkı telkin etmekle mllkel• 
lef olan1ar, bu enl salahiyettar 
fen adamının sözlerinden çabu
cak ders almazlarsa, genç nesil• 
lerin zekisına açıkça kastediJmif 
olacaktır. 

Nizamsız 
Güreşenler 
Ceza Görecek 

lstanhul Güreş Heyeti Reisliği, 
son zamanda amatör güreşçiler-

le profesyonel güreşçiler arasın
da gayriciddi müsabakalar tertip 
eden bazı kimselerle onlano te
siri altında kalan klilplerin bu 
gayriciddi ve gayrinizami hare
ketlerine nazarı dikkati celbet• 
mektedir. Güreş Heyeti Riyaseti, 
(1932) de Los Ancelos olimpiya• 
dmın, bizde tatbik edilmemif 
serbest güreş yapacak bir takı· 
mın gideceğini işae ve bu husus• 
ta neşriyat yapılmasını, timdiye 
kadar birçok fedakArlıklarla ye
tiştirilen Greko • Romen gllreı· 
çilerimizin gayr.etini kıracak ma• 
biyette görmektedir. Gürq he-
yeti, gayrinizami gGreş mnsaba
kaları tertip edenler hakkında 
nizamname ahkimmın tatbik edi
leceğini bildirmektedir. 

(Akın) Filmi 
Ankara, l 4 (Hususi) - Milli 

mücadelenin heyecanlı safhalarını 
yaşatan (Akın) piyesi ıesli filme 
alınacakt.r. 

Abanozda Cinayet 
Dün gece Abanoz sokağında 

Necmi ve Necmettin isminde iki 
arkadaş arasında bir kadın yil· 
zünden kavga çıkmış, Necm~ 
Necmettini bıçakla aiır surette 
yaralamışu;-. 
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_,__Kı_ulag_ımı_zaÇ_alın_anla-ı-r 1 MEMLEKET HABERLERİ -t-, _,k_tısat _ __.__ ı 
Herkes ---------------------- lzmirdeki 

~~~;;:aa~~~ib!:: Çanakkalede Hayat.. t~:;;:~ 
nndO: de, ı...ı.ra...ı... bayük bir Kasaba Elektriğe Kavuştu, Şimdi De 
t.araretle bahsediyorduk. içimizde • s ı ç 1 1 ~;-:bin bir arkadat urmıı: iyi u çin a ışı ıyor 

Çanak k a I e haftada bir defa-
- Adam sen de, bu dünyada (Hususi)- Yeni 

lliçbir şeye fazla ehemmiyet ver-
aeneye girerken 

memeli! Buhran, buhran. buhran •.• 
Anlacltk._ isterse buhran artsın. kaubamız yeni 
Ne olur 1 Herkes dilenci olur bir hayata ka

vuşmuş oldu. Bq 
değil mi? olsun. aydanberi de-

f~imizde, hir de, çok bedbin vam eden elek-
bir arkadaş \'ardı; o da dedi ki: trik fabrikasının 

1 - Olsun aınma, herkes dile- inşaab İ km a 1 
airse ldme sadaka •erir 1 Bir de edildi. Fakat di

namo makinesi· 
oma düşün r 1 nin lstanbuldan 

iki Ahpap Çavuşlar gelmesi bir az 
geciktiği için iki arkadaı berber. Eskiden- yeni senenin ilk 

beri tanışıyorlar. Birinin mahalle gecesinde tenvi• 
IPnde küçik bir dükkanı var, rat mümkün ola-

ltekiaia yok. madı. Şimdi ise 

t Dik.kim olan berber hasta- makine gelmiı, 
lamr, yatağa dilşer; arkas,ndan yerine konulmuş ve şehrimiz me-
kalfaa da hastalanır, yatağa dü- deni aşığa bürünmüştür. 
eer; ve tabii, clükkin kapalı kalır. Yeni bir fOle: ÇaoakkaJemiz 

Berberin arkadaşı, dükkana yeni •~nede yeni bir yola sahip 
serır ve kepenkleri kapalı g(). oldu. Bu yol, Balıkesir • Çanak· 
rilnce, gider, arkadaşını bulur: kale tosesidir. Çok asri olan bu 

_ Hayrola 1 yolun bütün inşaata bitmiştir. 
Bu güzel yol beton köpri.iler ve 

- Kafayı yere wrduk. I>Gk· menfezlerle takviye errl -l; i gibi 

Ciüz11l Ça11alclcaleni11 iki manzara$ı 

dan ibaret olan 
postasmı tatil 
etti. Tüccar va
purlanmız ise, 
haftada ancak 
Uç veya dört sefer 
yapıyorlar. 

Su meselesi: 
Şehrin en aıü· 

him ibtiyaçlanndan 
biri olan su
yun tehre isale· 
Iİ için teşebbü· 
aatta bulunulmuş· 
tur. Kızılcık ıu-

1ll& .... ,.~~;ıı.a.·. yu denilen bu su 
takim ettirilmiş 
ve muvafık 
netice alınmıştır. 

birkaç tane bekçi kulilbesi, çeı· ı Para meselesi de halledildiği 
meler ve helalar da vardır. Bu için yakında işe başlanacakbr. 
yol, kasabamızın iktısadi ehem- Gençlik hareketleri: Kasaba-

miyetini bir kat daha arttıracak ve mızda mnteşebbis gençler tara
kalemiz Balıkesirin de iskelesi ola- fından idare edilen bir sinema 

caktıt. Nakliyat: Bugün hemen her Yardır. Belediye de iskele yanında 
tarafta bissolunan iktısadi buhran bir park ve bir gazino yaptırmakta-

burada da hissedilmektedir. Son dır. Halk Fırkası da gençliğin toplan
haftalarda Seyrisefain idaresi ması için bir mahfil inşa ettirmektedir. 

kin da kapalı kaldı. 
- Vah vah. .• 

Bir hoş beşten sonra, aıisa
fir lıalkar, gider; fakat evden 
bot pkmar. Hasta odasında, 
•asanm ftsUlnde birkaç anahtar 
duruyormuş; çakhrmadan o anah
tarlan cebine atar, bunlardaa 
lairile, gider, arkadaıınm dükki· 
lllDI açar ve bir iki KÜn müşte
ıileri b8f eder, cebine beş 011 

papel atar ve bir teşekkür mek· 
tubile beraber anahtarları· arka· 
dqına g5nderir. Mektubun sonun· 
ela şöyle bir tesselli cümlesi var: 
•Fena mı yaptım birader? Dük
kln kapalı dursaydı, müşteri 

lzmirde IAdanada 
Faydalı 

Muhtaçlara Un Ve yağmurlar 
Yağ Dağıbldı 

1 T ekirdağda 
Bir Aile Faciasının 

Son Safhası 

kaçudı!n 

Yaramazın Cevabı · 
Bir dostumu ziyarete gitmiş· 

tim. Beş yaşında bir erkek 
pcuğa vardı. Yaramaz mı yara• 
maz. Bize hiç rahat vermiyor, 
adeta, bir tek IAkırdı konu~r
muyor. Babası kızdı, oğhuıu 
lmJaiuıdan yakaladı: 

- Eğer bu yaramazlığa de
ftlll edersen vallahi seni g6türiir, 
bahçede toı:rağa gömeri.ın. T o
laum gibi, anladın mı? 

Baba• 1 kulağım bırakınca, 
oğlan fU cevabı ve~di: 

- Sen beni toprağa ekersen, 
benim tohumumdan birkaç yara• 
au daha çıkar. 

iflas Davası 
Ağa Zadenin Davası 

Yeni Bir Safhada 
Adana (Hususi} - Müfliı 

Ağa zade HulUsi Beyin ıindikleri 
geçenlerde mahkeme tarafından 
aledilmifti. Asliye mahkemesi 
riyueti ~ vukat Şeref ettin v~ Na
zif Beylerle tücca.tdaa Osman 
Nazlı Beyi yeni ainclik olarak 
tayin etmiftir. Yeni sindikler 
9azifeJeriue bqlaml§lan:lır. 

lzmir (Hususi) - Hilaliahmer 
tarafından, ııkınb içinde bulu-
nan mıntakalar halkına yardım 
faaliyetine devam edilmektedir. 
Cemiyet, Urla, Kemalpaşa, Bul
gurca, Değiraıendere, Tire ve 
Torbalının Subaşı k6yil mubtaç-
larma (2500) çuval un göndermiş 
dağıtmışbr. Aynca bu mıntakaya 
(15) bin okka da zeytinyağı da· 
iJtılmışbr. 

Çeşmeden şehrimize gelen 
biı heyet Hililiahmer Cemiyeti 
Reisi Sezai Beyi ziyaret etmiş, 
Çeşmenin Çiftlik köyü halkına da 
yardnn edilmesini bildirmiştir. 
Hililiabmerin tesbit ettiği adet• 
)ere göre Urla, Kemalpaşa ve 
diğer kazalarda muhtaç halkın 
y.ekUnu 2300 kişidir. Diğer ta· 
raftan sıkıntı vaziyeti.ıin İZ"lesi 
için hükumet te teC:bir alm.ışbr. 

Şarkta Kağıt Para 
Kıymetleniyor 
Bitlis. ( ·- Şehrimiz-

de evvelce , kağıt lirası 
( 34) güm:-., , ıı, ;::a alınıyordu. 
Şimdi ise İr k.cığ" t lirrı ( 40) 
kuruşa ~ıknus ır. Altın ( 925) 
kuruştur. 

Batakhğa SapJanmış 
İzmirden Cuma ovasına giden 

bir kamyon yarı yolda bir ba
taklığa saplanmıt, yolcular ölüm 
korkusu geçirmişlerdir. Fakat 
imdada yetişilerek kamyon ba
taklıktan çıkanlmış, bu suretle 
bir facianın önü ahnmışhr. 

Grip Yüzünden 
Adanadan bildirildiğine g6re 

Kadirli kazasmdaki talebeler ara
ıındak grip vukuatı fazla oldu· 
ğundan mektepler bir hafta Nüd-
detı. tat:ı .m&miftir. 

Adana, 12 ( A. A. ) - Uzun 
zamandanberi devam eden aoğuk· 
ları mütealup dün, Adana ziraati 
için çok faydalı yağmurlar baş-
lamışbr. Çiftçileri çok endişeye 
düşüren kuraklık tehlikesi ber
taraf olmuştur. 

İki Hırsız --İzmirde iki Polis Memurunu, 
Yaralamışlar 

lzmirde garip bir hırsızlık ha
disesi olmuş ve iki keçi hırsızı 
iki polis memurunu yaralamıştır, 
Komiser Haydar ve polis Nazmi 
Efendiler hayvan pazanndan ke
çi aşırmakla meşgul olan Meh
met ve Süleyman isminde iki 
maznunu karakola götürmüşler 
ve ifadelerini a]mıya başlamışlar· 
dır. Fakat bu iki maznun bir
de~bire polislere hücum etmi~er 
ve ikisiniiıde bıçakla yaralamış
lardır. Hadiseden sonra kaçmak 
istiyen şerirler diğer polisler ta· 
raftnd3n tevkif edilmiştir. 

Edremitte 
--

Belediye ile Esnaf Arasında 
lihtilaf Çıkh 

Edremitte yilz elli, iki yüz 
seneden beri Esnaf Cemiyetleri· 
nin tahtı tasarruflannda bulunan 
bir kısım gayrimenkul emlik, 
Belediye tarafından avarız namile 
zaptedilmek istenilmiştir. Fakat 
Esnaf Cemiyetleri bu emlikin 
kendilerine ait bulunduğunu ileri 
sürmüştür. bmir mmtakası Tica· 
ret Müdürlüğü esnafın şikAyetini 
lktıs.t Vekileüne hildirmiftir. 

Tekirdağ ( Hu111Si )- Bir ı~ 
neye yakın bir zamandan beri 
bütün Trakyayı alikadar eden 
bir cinayet hadisesine ait muha
keme nihayet karar safhaaana 
intikal etti. HAdise şudur: 

Bundan dokuz ay evvel Çor
luda Kamil Bey isminde bir zat, 
bir münakaşa cınasanda fazla 
hiddetlenmiş ve tabancasım çe
kerek refikasi Melihat Hanımı 
öldürmüştür. 

F adanın hakiki sebebi zevç 
ve zevce arasındaki garip bir 
kıskançlıktan ibarettir. Şehrimiz 
Ağırceza mahkemesine intikal 
eden bu cinayet davası iki gtln 
evvel neticelenmiş ve suçlu KAmil 
B. ( 18 ) sene ağır hapse mah· 
küm olmuştur. 

İzmir Limanında 
Aylık Faaliyet 
İzmir, (Hususi) - Geçen- kA

nunuevvel ayı zarfında lzmir li
manına uğrayan mahteJif Yapur, 
romorkör, motör ve yelkenlilerin 
miktarı şudur: 

Tilrk bayrağını hlmil 48 v ... 
pur, 19 motör. 10 romorkör, 51 
yelkenli, 6 Fransız, 16 ftaJyaa, 
l 1 lngiliz, 4 Yunan, 3 Alman, 
5 Felemenk, l lsveç, t Bulgar, 
1 Belçika, 1 Japon, 1 Norveç, 
2 Amerikan, 4 Rut ve 2 Yugo.,. 
lavya vapunİ. 

HilAliahmer Balosu 
lzmir (Hususi) - HilaJiabmer 

tarafından hasılabmühtaçlara 
ait olmak üzere şehrimizde güzel 
bir balo verilecektir. Hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Ege mmtakasındaki kıtlık, 
doğrudan doğruya ihracat my .. 
ıetimizin tqkilitsızlığlndan doj
mUf bir neticedir. 

Ege mmtakası Tnrlriyenin 
en zengin yerlerinden biridir. 
Tiltünü vardır, üzümil vardır. Da 
sene üzüm az olmuş. B~n. mu
kabil tütünler keyfiyet itibarile 
geçen seneki tütünlere faik ye
tişmiş. Miktan da azmıı. Köyll 
iyi para alacağım ümit ederken. 
tütülerini hiç satamamış. :lki eB 
bö~ünde kalmış. 

Tütünlerini satawamasınıo ... 
bebi nedir? fı r::~atmuzm tqkJ. 
liuız olmaSL 

Tütünümüzün müşterisi A..,,. 
pa ve Amerikadır. 

Bu iki kıt'a bOyük bir ikbsacl 
buhran içindedir. Bu yüzden b• 
ralarda iyi Tütün ıerfiyab azal. 
mıştır. Her tarafta fena tütüne 
rağbet artmıştır. Fakat tütila 
sarfiyah durmuş değildir. Şimdi 
diye kadar müşterimiz ola 
Avrupa milletleri, yavaş yavq 
komşulanmızın eline geçti. Yuna
nistan ve Bulgaristan bütün tll
tünlerini sarfettikleri halde, ba • 
tütiinlerimiz.i aatmıya muvaffals 
olamadık. Bu işte TOtün lnlaisan
na kabahat bulmamız linmdlh 
Çünki Avrupaya tütiin ıatamaımt 
Ye tabii köylüden de tütün .... 
mamışbr. Aldığı tütftnleri de 70• pa....._ Ye alacajma ma~ 

almışbr. 

Tüttın inhisar idaresinin, ba 
sene köylüden tntün almamaaım 
ikinci 11ebebi de, tüccann ha.. 
kalara merhun bulunan tlitiDale
nnı aabnalmıı olmasıdır. O. 
tütnnler, dahili sarfiyat için inhi-
sar idaresini tlltnn sabn almakta 
müstağni bir hale getirmiştir. 

Fakat bu yüzden köylü çok mu
tazarrır olmuştur. 

Ege mmtakaaıoın derdini bD
tün tütihı müstahsili mıntakalan 
teşmil edebilirsiniz. Her tarafta 
ayni dert ayni fikiyet vardır. 

Bu lıidise ve şikayetlerden 
alacağımız den tudur: 

lhracahmızı bir an evvel tqld
IAtlandırmak llzımdır. Tütün in
hisar idaresini biran enel url 
bir mftessese haline koymalc i.: 
ruret kespetmiştir. Bu iki iı ya
pılmkdıkça. gelecek sene de. 
ayni facialarla karşılaşmıyacaiıau
za kimse temin edemez. 

Tütün İkramiyesi 
Şehit Çocuklarile Malôller 

Müracaat Etmelidir 

932 senesi tDtDn bey'iyesi Jltı. 
ramiyesi için defter tanzimiM 
başlanacağından mlilga Sultanaft. 
met, Süleymaniye ve AksaraJ 
aıkerlik ıubelerine mukayyet 
ıehit yetimlerile mal6.llerin 
tesbit muamelesinin icram 
için bunların ellerindeki wesaild 
resmiye ile birlikte pbeye mG
racaat ederek kaytlarını icra et
tirmef eri, aksi takdirde deftere 
ithal edilemlyecekleriadeıı 032 
ikramiyelerini alamıyac•lJan E
nıio&na askerlik ıabe.I ı.,..ı,.... 
do ilin edilmoktedit. 
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Fransada 
Kabine Buhranı 
Berdevamdır 

Paris 13 - Radikal Sosyalist 
Fırkasının (18) azası Başvekil M. 
Lavalın kendisile teşriki mesai 
etmeleri hakkındaki teklifini red-
detmiştir. Grup, bariz bir kabine 
buhranı olmadığı bir anda böyle 
bir teklif serdini mevsimsiz bul· 
maktadır. 

Radikal sosyalistlerin büktı· 
nıetle teşriki mesai etmemeleri 
6.zerine, M. Lavalın Lozan ve 
terki teslibat konferansında, hü
ktmetin deruhde edeceği mes'u
liyete, hüumet partilerini de işti· 
rak ettirmek hususundaki projesi 
tahakkuk edememiştir. M. Laval 
bu iatinkif hasebile diğer grup
larla da müzakere etmenin bey• 
bude olduğu kanaatine varmlf 
•e kabinenin müşterek istif asını 
Relsicllmhura vermiştir. 

Radikal sosyalistlerin bu 
latinkilı M. Lavalın şahsana 
matuf olmayıp devrei teşriiyeden· 
beri kendilerine hncum eden 
bazı ıahııları istihdaf etmektedir. 

M. Heriot bir meb'us sıfatile 
ıniW meselelerde ıahsan, M. La· 
•ala yardımda bulunacağını be
yan etmiftir. Yeni kabineyi yine 
M. Lanlın teşkil edeceği mub· 
temel a6rillmektedir. 

Londra 13 - M. Laval ka
binesinin istifası lngilis gazeteleri 
araamcla beklenen bir netice ol-
duğu için hayret uyandırmamış· 
tar. Gazeteler, bu istifanın Lozan 
Ye Cenevre konferamlan üzerin· 
de J•pacajı tesirleri tet-
kik etmekte, Lavalın bir 
temerklı kabine!i vücuda 
ıetirmeal tqebbnannün Fran-
ıanıa harici siyasetini de-
iif tiremiyeceği hakkmda tah
minlerde bulnnmaktadır. Nev 
Cbronicle gazeteai Franıadaki 
ıiyui buhranın ve Lavalın uğra· 
dığı hezimetin Lozan konferansı 
berinde aksi tesir yapmasından 
endite etmektedir • 

Kabine Nasıl Olacak? 
Paris 13 - Kabine buhranı 

dolaygile mntalealar serdeden 
gazetelerin büyük bir kısmı, Ra· 
dikallerin sahnenin safından 
çekilmeleri hasebüe ryeni kabine
nin bazı tadil Atla teşkilini milm· 
kOıı 13rmektedirler. Gazeteler 
11111Dhal nezaretler bakkmda tah
minlerde bulunmakta Hariciye 
aezaretine M. Boncourun Harbiye 
nauretiııe M. Tardeiunnn veya 
M. Painlevenin ıelecc§ini ya~
maktadırlar. M. Briandm çekıl-

eal ıimdilik kat'I addedilmek-
~ clir Briand Normandiyadakl 
;allkineıino çekilerek lsirıhat 
edecektir. 

Şikago, 13 - Sir .Norm~ 
bir nutuk irat ederek lngilterenın 
Aınerikaya olan borcuna muka· 
bil harp gemileri . inıa etmesi 
fikrini ileri sürm~ştür. . . 

Fransız Meb usan Reısı 
Parla 13 - M. Frenand 

Bouisson tekrar Me~'us~n. Mecliı 
riyasetine intihap edılmıştır. 

:: 

EDEBi TEFRlKAMIZ : 4 L 1 K 
ff, Mütercimi : P. S. 

Mttellifi: Knııt amsan bir anda ken-
...::::;===--------1 emi kaçırıyor ve ' 

Evvelki Tefrikalarımızm 
Hulasası 

Bir muharrir açbr, her yerde it 
aramıı .e bolamamııtır. Bir ubah 
aokata fırlıyor •• rugcle yiirür. 
ihtiyar ve topal bir adam, bu mu· 
harririn anüude peyda olmuıtur : 
Adeta ona mua~Uat olmuf bir sröl· 
gcdir ve muharriri kn:dırmlya bat• 
lamııtır. 

Yürüdü.<çe bu can sıkıcı mah
lüka bakıyor ve baktıkça ona 
karşı kendimde ö!ke. duyuyo~
dum. Bende öyle bır hıs v.ardı kı, 
bu ihtiyar, azar azar, bemm ne-

şd. • k·nligv ile beraber bu sif, bu 
l çır l k. at .. n 

gllzel sabahı da çe ıp i ur • 

yordu. 1 b 
O d kendine ıor a u 

dllnya':ı:'bir yer yapmak. ve bü
tün kaldmmı yalnız kendın~ h~: 

t ek istiyen sarsak bır an 
~~=k hali vardı. Nihayet ken• 

d
. . rladım daha fazla sil· 
unı ıo • . 
.. ki ek istemiyordum. Bır 

ru enm d" d·· 
dükkanın camına on um ve 

. f ··rüyüp gitme fırsab hene yu . d 
k durdum Bırkaç a-verere · 

kika sonra yürüyünce onu 

yine önllmde görmeyim mi ? 
Ben durunca o da durmuıtu. 
Hiç dilfünmedeo öne doğru üç 
dört adım atbm, oiddetle berifl 
yakaladım ve omuzuna Yurdum. 

Baka kaldı. Biribirimizi süı:
meğe başladık. 

Başını yana iğcrek: 
- Bir metelik ver de ıüt 

alayım, dedi. 
- Ha, peki, iJa ... 
Ceplerimi araştırdım ve de

dim ki: 
- Süt almak için... Hım .•. 

iyi amma bu zamanda para biraz 
kıt, hem de ne dereceye kadar 
ihtiyacınız olduğunu bilmiyorum • 

- Dündenberi ağ:r;ıma birşey 
koymadım, dedi ihtiyar: on pa
ram yok, bir iş tc bulamadım. 

_ işçi misiniz? 

- Evet, eskiciyim. 
- Ne? 
- Eskici. Fa.kat ayakkabı 

yapmasını da bilirim. 
- O başka, dedim. Beni 

burada birkaç dakika bekleyiniz, 
siıe biraz para, birkaç ' 1 ör ., 
bulup geleyim. 

Çarçabuk S6ğfttler aokağını 
indim, orada, birinci katta, re· 
binle para veren bir tefeci ta· 
nayorum. Büyük [kapıdan girince 
hızla yeleğimi çıkardım, yuvar
ladım ve koltuğumun altına 
aldım; sonra merdiveni çıktım, 
tezgahı vurdum, iğildim ve ye
leği attım. 

- Bir buçuk kuron, dedi 
adam • 

- Peki, teşekkür ederim, 
cevabını verdim. 

.. 
Gönül işleri 

HANIMTE:YZE 

=:: TAKViM=:: 
[PERŞEMBE) 

ı Glln 14 - Ki.sani - 932 Kasım 68 

Arabt Ruml 
6- Ramauıı - U50 1-Kl. - .. nı - 1348 

Vakit \Ezani V. tt Vakit bant V. ti 
=-===- =--
Glinef 2. 22 7. 24 Aktam 12. - ı1. 3 
Öğle 7. 20 12. 23 Yat•ı 1. 3718. 3 

ikindi 9. 46 H. 49 lmıak 12. 36 5 

Parayı ve minnettarlığı alarak 
çekildim. işin doğrus, bu yelek 
hakiki bir bulunmuş servetti; bol 
bir öğle yemeli için geriye yine 
param kahyordu ve, bu akşam
dan evvel "İstikbalin cinayetleri,. 
hakkındaki makalem haz.ar ola
cakb. Arlık hayala daha tatlı 
bulmıya başladım ve kurtulmak 
için ihtiyarı bir ayak evvel bul· 
makta acele. ettim. 

- Buyurun, dedim. ilk önce 
bana müracaat etmiş olduğururı 
için bahtiyanm. 

Adam parayı aldı ve beni 
tetkike başladı. Gözlerinin var 
kuvvetile neye bakıyordu? Ba
na öyle geldi. ki dikkatini 
pantalonumum diz kapaklarında 
teksif ediyordu ve bu terbiyesiz
liğe ben kendimi bırakhm. 

(Arkası var ) 



la • 
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HASAN BEYİN OGLU VE SAHUR 

1 : Hasan Beyin Oğlu - BabL.. Beni gece aahura j 
bldır, olmaz mı ? 

~ o 

2: Hasan Bey - Ha... Ha... Bakalım ... lnıaJJah ! 

.. 

3 : Hasan Beyin Oğlu - Baba, sen beni dün gect 
aldatbn, sahura kaldırmadın . 
._ ____ ...;;;..;;.._..;;,;. ____ .;._..;._. ________________ ---:, 

4 : Hasan Beyin Oğlu - Ne ya.payım da ben~ kendi 
kendime sahurda uyanayım ? l 5: Hasan Beyin Oğlu - Hah .•. Aklıma geldi .•• Hele 

bu gece babam bir uyusun. 
6 : Hasan Beyin Qllu - İşte uyudu. Çingiraklar da 

bura da. 

7 : Hasan Beyin Oğlu - Çıngırağın birini babamın 
aağ koluna, öbürünil de sol koluna bağlanm. işte. ,.,.__ _________________________________ __ 

ıo: Hasan Bey ( Çmgıraklann sesini duyar )- Ay bu 
ne '/ O hnın içinde ÇJ.lliitaklar çalıyor. Hayrola ? Oy
nattun mı acaba 1 

8: Hasan Beyin Oğlu - Şimdi artık yatağa girer, 1 9: Hasan Bey ( Geceleyin uyanır, esner) - Dawl 
uyurum. Babam sabura kalkınca ben de kalkarım. J çıkb, sabura kalkayım. •• Bismillabirrahmanirrahim. 

~\ f -cı 
,~ .es I 

J • { 

I 

11 : Hasan Beyin Oğlu - O çıngırakları sana ben ı 12: Hasan Bey - Oh. oh... Ben de Karagözdeki 
taktım, baba. Sahura uıaıımak için taktım ve uyandım. çengi gibi, böyle, tıkır da şıkır oynanın. Seni hınm 

oğian seni 1 



- =========================~=========================================~ 
.......... , .. :, ., ·... ......., 
..-;.:,; ~ . '<~ 

OCUK s 
==· 

Bu Haftaki Bilmecemiz ııf ektep Çocukları 

Arasında 

__ ......................... ~~~ KüÇük Artistler 
' 

..- . 

Burada Qç resim g6rllyorsunuz. ( 1 ) numaralı resmi kalemi hiç 

kaldırmaksızın iki defa, (2) numaralı resmi yine kalemi kaldırmak
aızın (4) defa çizebilirsiniz. Fakat alttaki (3) numaralı resmi kale· 
aıinizi hiç kaldırmadan bir defada çizebilirsiniz. Tecrübe ediniz ve 

nasıl çizdiğinizi ok işaretlerile gösteriniz. Sonra resmi kesip idare· 
hanemize gönderiniz. Muvaffak olanlardan yUz kişiye güzel hediyeler 

Yerilecek, beş kişi de kulübümüze aza yazılıp kendilerine birer roıet 

bediye edilecektir. 

Gemlikten bildiriliyor ı 

Resimde g8rüle11 cocuklar 
Gemliğin mektep mllsamerelerin

de en iyi muvaffak olan iki yav• 

rudur. Vaziyetlerino bakıniz; Ba· 
kışlan, yere uzanışlan ne ıanant• 

kirane; gUya iki mükemmel ar
tist. Zeybeği öyle oynayışlan 

var ki.. Davetliler bu çocukların 
karıştığı bir zeybek raksını saat• 

lcrce seyretmekten hudutsuz bir 
haz duyarlar. Hanım kiyafetinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ o~n Gemlik~ AdapHar Tkard 

Ramazan Masalları: .... :mk ıube müdürü Seyfi Beyin 

--· • f ızıdır, Merkez mektebinin dar-

Nasreddı• D Hoca iftarda' : ·unci1 •ımf çocuklanndandır. 
•• • Yanındaki İzmir memurlarından 

Bir gtln Nasreddin Hoca 
Evde oturuyormuş: 
• Ramazan geldi!.. ,, diye; 
Oiişünüp duruyormuş! 

* Derdi bu: Ne şeker var, 
Ne yağ, ne un, ne pirioçl 

T arhane çor basile 
Oruç tutulur mu hiç?!. 

... 
Biçarenin serveti 
Birkaç kunı bakirmışl 
Cebinde on para yok. 
Kileri tamtakırmıtl 

* Bu düşOnceyle geçmif 
Sabah, ikindi, öğle! 
Hep yemekleri anmıt 
Akşama kadar böylel 

)#. 

Derleı-: Hızır yetişir 
insan gelince dara 

IHocayı çağırmışlar 
O gece bir iftara!.. .. 
Hoca, ıamur kürkile, 
Girmiş şık kıyafetel 

Hiç vakıt geçirmeden 
Yollanmıı ziyafete! 

... 
Gittiği yer: Şehirde 
Bir zenginin konağı! 

HalıJarla, şallarla 

Sü&lcnmiş solu, sağır 

Bizim Hoca kendine 
En güzel yeri seçmiş! 
T - +amam" Gümmm .... derdemez, 

- '\ geçmişi 

Reçeller tükenince 
Arkadan -çorba gelmişi 1 

Et.. Sebze .. Pilav .. Tath •• 
Yemekler pek güzelmiş 

Sıcak temmuz ayında 
Y amyormuş her taraf( 

Sofraya getirilmiı 
En son buzlu bir boşalt 

Herkese dağıtılan 
Küçücük kaşıklarmışl 

Fakat ev sahibinde 
Büyük bir kepçe varmıtl 

lf 
Misafirler alırken 
Zorlukla hissesini; 
Hoşafın yutuyormuş 

Ev sahibi hepsini! 

Daldırırmış kepçeyi 
Kaseye her saniye! 

Sonrada inildermiş 
Bir kere " Öldüüüm .. " diye! 

Nasreddin bakmış: 
Hoşaf elden gidiyor; 
Bu ,. Öldüüüm " ler durmadan 
Sık sık devam ediyor! 

Kepçeyi kapıp, demi~ 
" Size yazıktır, beyiınl 
" Zaten canımtan bıktım, 
" Biraz da ben öleyimL. • 

NECDET ROSTO 

bir zahn kızıdır. ayni mektebe 
devam eder Evvelkinin adı Gil· 

zide. ikincinin ismi Menfaadar. 

Oyun 

Tünel Oyunu · 

Evinizde kundura kutusu 
veya ona benzer bir kutu yok 
mudur? Bu kutunun bir tarafına 
Uç tane tünel açınız, her birine 

birer numara koyunuz. Etrafını 
da o suretle boyaymız ki, karşı• 
dan bakınca tam tünel hissini 
versin. 

Sonra arkadaşlannızı çağın· 
nız, birlikle bilyalarla tünel oyu• 
nu oynayınız. 

Oyun şudur: Muayyen bir me
safeden tünelin deliklerine bil ya 

atılacaktır. Her çocuk kendisi 
için aldığı numaralı tünele bilya
larını sokmıı\a çalışacaktır. Kim 
daha çok bilya sokabilirse oyunu 
o kazanacaktır. 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Ştmden ıonra Son Poıta KIUbUne 
11u elabilmek lçln her hafta bu tayfada 
netrııdecejlml:s kuponlardan dört tane 
toplayıp getirmek veya r6ııderıııoıc 
14ıımdlr, Bu kuponları ke11p toplavıı11ı. 

'.. . ' ,.,. ,. ,. . . . ..,.. ~ . 

YFASI 
Küçük. Artistler _ 

Ormanda at oyunu oymyan bu knçnk artistleri tanıdınız mı? iyi 
dikkat ediniz. Biz şimdiye kadar ayrı ayn bunlan size tanıttık. Şim
di de hepsini bir arada tanıtıyoruz. Bunlarm her biri kOçllk sinema 
artistleridir. Bir çocuk filmini hep beraber çeviriyorlar. Studyodaa 
çıktıktan ıonra da beraber oyniyorlar. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

Sl kAnunuenel 931 tarihli nfiı• 
hamu~da neşrolunan (avcudan aakla· 
nan hayvanlar) bilmecesini lhalleden• 
lerden mükafat a1•caldaran isimleri· 
ni aşağıya yazıyoruz. 

Hediye alacak karilerimlzden 
lstanbulda bu!unanlann pazartesi, 
perşembe gGnleri öğleden ıonrll 
bi:uat idaremize sıelerek hediyelerini 
almalan la1:1mdır. 

Taşrada bulunan karilerimizia IH 
hediyeleri adrealerine ıtönderilecek
tir. 
KulUbe Aza Kaydolunacaklar 

lstanbul alhncı ilkmektep 388 
Necmiye Mustafa, İstanbul erkek 
Lisesi 904 Mustafa Kemal, Kan• 
Jıca 36 ıncı Mektep 20 Yusuf, 
Kuleli Askeri Lisesi 343 Tekin, 
İstanbul 42 inci Mektep 489 lsmail 
Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Santimetreli Cetvel 
Kazanan1ar 

lstanbul erkek lisesi 558 Fevzi, 
lstanbul birinci ilk mektep 334 
Fikret, Beykoz iskele memuru 
Nebil Beyoğlu Server, Kanlıca 
36 inci mektep 1 :! Fuat, fstanbul 
44 üncü mektep 141 lbrahim, Be
yazıt altincı mektep 287 Handan 
Fevzi, Eyüp orta mektebi 18 
Enver, lstanbul 44 düncü mektep 
dördüncü sınıftan Burhan fikri 
Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Zarif El işi makası 
Kazananlar 

lstanbul Amerikan mektebi 
llçllncü ımıf talebesinden Neziha, 
Kocamustafa paşa ilk mektep 
298 Adviye Cafer, Eyllp orta 
mektep 254 İsmail Ekrem, Fatih 
Hüsam Bey sokak 2 numarada 
Mefharet Sadık, lstanbul 12 inci 
ilk mekep 247 Muzaffer, lstanbul 
38inci mektep 298 Beria, Kızıl· 
toprak ilk mektep talebesindeo 
Bahtiyar, fstanbul 34 üncll mek• 
tep 402 Sedat Semih Bey ve 
Haoımlar. 

Birer Adet Albüm Kazananlar 
Adana Ticaret Mektebi 46 

Ali ilhan, Malkara Pirnççeşm• 
İlkmektep 65 Enise, Keşan Zafer 
Mektebi 116 Hasan, Ankara Er
kek Lisesi 150 lsmaıl, Adana 
Ticaret Mektebi 289 Süleyman 
Bahri, Kuleli Askeri Lisesi 243 
Tu~rul, Adana Orta Mektebi 
189 Sabattin, Bozüyük Kasımpa• 
şa mahallesinde 9 numarad~ 
Maauez, Aksaray Sofular cad• 
desi 93 numarada SübeyJA Os
man, Galata Museri Mektebi 
İsrail Muşulam Bey ve Hanımlar. 

( Arka11 Yal') 

•• 
Resim YapmayıOğreniniz 

Resim yapmayı 
sever misiniz? Re
ılm yapmanın ko
lay yolları vardır. 
Bakınız si%c bir 
oümune veriyoruz • 
Resmin yukarısın
da noktalı bir re
sim göreceksiniz. 
Bu resimde bayv•~
nın etrafım siyah 
boya ile boyaymız. 
Ortada bir hayvan 
çıkacağını göre
ceksiniz. 

Çocuğun önün· 
deki yazıyı doldu
runuz, önünüze 
bir levha çıka· 
caktır. Bu resim, 
sizin için hem bir 
eğlence, hem bir 
derstir. 



(SON POSTA) ela Hanımtegze blflıl 
~ bip ft qk ftleriode e11 tamimi dert 
ortaj'ldır. AUenI:ıe, dastıaruusa ıöyliyemedlflnla 
... llcrtlcrWd Ha-teyuye 7amıs. Haaım
te7ae J• her rGnkO sütunda veya huauıt mek
tı.ıpla cevap •erir. Hantmteyzenla fikirleri, birçok 
rençlm büyiik mütlrtlllerden kurtanyOJ', 

Dertlerinizi Hanımteqzege Yazınız 
K AD 1 N 

( SON POTA) kadı.tan Ye genç kızlan 
alAJıadar eden menıılara her PJ'dea fasla 
eheamlyet vennektedlr. 

Şlmd .. ao•a haftada Wr defa Kadm aar 
famıa olacak •• bu sayfada tanlar bu1aaacaktırı 

GGzelllk meaelclerl, son modalar, çocuğr 
awsun ter'ltfye.I, erinbin rthellifit .,, ulerf, 
&J itleri Y• Hİre ... 

Bu Sene f 

İnce Vücut 1 
1932 Senesi Modelleri Her 

Ev Kadını 
Neler Bilmelidir ? Moda Halindedir 

Kadınlar Her Tarafta 
Vücutlarını Zayıflatmıya 

Çalı;ıyorlar 

1932 aenesi kadınlar için za
Jd vücut aenesi olacakbr. Yine 
bu ıayf ada IOD Paris modelleri
ae ait mal6mat arasmda. elbi.e
leriD zayıf \'Ocutlara yapıldığım 
g6recebiniz. Paris Ye Londrada 
ayıflatma müesseseleri kadmlar
la dolup boplmaktacLr. Ba 
mDesaeselerde kadınlan zayıffat
mak için muhtelif usuller tatbik 
edilmektedir. 

Zayıflamanm iki ıekli vaT
clnı. Biri vUcudumuzdaki fiş
manlığı gidererek umumi bir 
ahenk 'fllcuda getirmek, ikincisi 
azamızdan baıılanmn zayıflama
llDI temin etmek. 

Birinci 1'ısım nydlama için 
idman, perhiz ve doktor muaye
nelerine ihtiyaç vardır. Bu sene 
omuz taraflarının geniş, göğüs 
ve belden aşağısının zayıf olma
ıı makbuldür. Bunun içfn de 
kadınlar ekseriya mevzii zayıfla
ma yo!Janna müracaat etmekte
dirler. 

Bunun için zayıfJablmak iste
nen kısma tuzla kuru masaj 
yapıyorlar. Bumasajın çok fayda 
verdiğini söylüyorlar. 

İkinci usul de, zayıflatılmak 
istenilen kısımda elektrik masajı 
yapmaktır. Bilhassa Paris kadın
ları bu tedbiri tatbik etmekte
dirler. 

Vücudun zayıflablması en güç 
olan kısmı, göğüstür. Bunun 
için de göğsü tokallıyarak masaj 
yaparlar. 

Hulasa bugünkü güzellik mn
esseselerinin en karlı işi, kadın
ları zayıflatmak olmuştur. Geııç 
kızlar şimdiden idman yaparak 

1 - Bu Anita Page'ın "tifondao 
yapılmıf olan bu l'ece tuvaleti, 

Elbise Renginde 
Tırnaklar 

Tırnakların manikDr yapılarak 
temizlenmesi kafi değilmiş gibi, 
şimdi de pariste tırnaklan elbise 
renginde boyamak modası çtk
mışbr. 

Akşamları bir baloya veya bir 
suvareye gidecek olan kadınlar 
tırnaklarını elbiselerinin renginde 
boyatıyorlar. Tırnaklan boyamak 
yavaş yavaş ince bir san'at hali
ni almaktadır. Tırnaklar üzerinde 
muhtelif oyunlar yapılmaktadır. 

·····-········-····················· .. ········•·· .. ········· şişmanlamamn önüne geçebilirler. 
Vücudu serbest bırakmayınız, 
derhal yağlanır ve lapalaşır. 

1932 ·ık bahar Modası 

Bu senenin $on modasın• 
ııggun zarif elbiu 

Ciddiyet Ve Vekara 
Ehemmiyet 

v~riyorlar 

Şapkalar Yine Değişiyor 

Paristen bu seneki ilkbahar 
modam hakkında şu malumat 
•erilmektedir. 

lıkbaharda tekrar yarık etek 
moda olacaktır. En ziyade ehem· 
miyet verilen nokta kollardır. Yeni 
elbiselerde koUar basit ve sade 
olacaktar. Yalmz bilek tarafana 

yapılacak garnitür ve ilavelerle, 
kola ayrı bir güzellik verilecektir. 

Yeni elbiselerde, elişi garni• 
türlere çok yer verilmiştir. 

Sadeliğe dönüş, elbisede fay
da ve vekara fazla ehemmiyet 
verilmesinin bir neticesidir. Elbi
ıenin vücudu ince ve zarif gös
terecek hatları ihtiva etmesine 
dikkat etmek lazımdır. Çünki bu 
ıene vlicudun ince görünüşil 

ıarthr. 

lıerlıae lt'en• ,OmOt pullarla bir 
kat daha zarif hale getirilmiştir. 

2 - Zarif bir l'ece tuvaletinin 
'5nden H arkadaıa 1'6rün6tü. Model 
J'ayet buittir. Yukan kıımı açık ve 

r 
iniktir, etekler bir hatla çev.rilmiştir. 

3 - ilkbahar modasında yırtık 
dek modaaı baılıyacaktır. Bu etek, 

' 

yeni modanın 
rinden biridir. 

"" ~ı.d nOmunele-

Bu Küçük Ve Tecrübe 
Edilmiş Tavsiyeleri Tatbik 

Ederseniz Zahmetten 
Kurtulursunuz 

Ocakta ıönmüş ateşi can
landırmak istediğiniz zaman aJ'AI' 

ama· kurumu, portakal kabuğu 
atınız. 

Şitelerin ağzına koyduğuna 
tapalara biraz gliserin sürerse
niz, hem kurumasına, hem şişeyo 
yapışıp çıkmamasına mini olur
aunuz. 

Petrol Jlmbasınm içine bira 
da kAfuru ruhu karıştırırsanız, 
llmba yanarken is yapmaz 'ff 

daha parlak bir ışık verir. 

* Elbisedeki çamur lekclerint 
karbonat d&utla çıkarmak milm
kündilr. Fakat temizledikten 
sonra kumaşı ters tarafından 
ütüleyiniz. 

Bugün Ôrme 
.. 

Bıçaklar yıkanmadan evvel 
ısıtılır veya kaynablırsa daha iyi 
parlar. Yıkadıktan sonra da ıo
ğumadan her bıçağı ayn ayn 
kurulamayı unutmayınız. 

Ne Yemek Yapsam 
1 
Ceketler 

Ev Kadınlannı Hergün 
Düşünceden Kurtaracak 

Bir iki Tertip 
Her sabah ev kadınının en 

büyük derdi o gün yapacağı 
yemeği tayindir. Biz kadın ka
rilerimize bir kolaylık olmak 
üzere, bu sütunda her hafta bir
kaç yeni vo ucuz yemek tertibi 
vereceğiz. 

Yumurta f{öftesi 
Yumurtayı kaynatmız. Orta· 

smdan ikiye kesiniz. Sarısını çı
karıp maydanos ve peynirle eze
rek tekrar yumurta beyazının 
boşluğuna doldurunuz. Sonra 
kaynar yağ içine abp üç dört 
dakika tutunuz. Süzgeçle çıkarıp 
tabağa diziniz. Üzerine terbiye 
dökünüz. Nefis, gıdalı ve ucuz 
bir yemek olur. 

Pirinçli Et 
Etin y3ğh tarafından birkaç 

parçayı kaynatımı Kaynamış et 
suyile birlikte bir tepsiye dökünüz. 
Pirinci azacık tavada ateşten ge
çırıp soğanla birlikte tepsiye 
atınız. Ya fmnda, yahut mangal 
üzerinde pişiriniz. pirincin üze
rine biraı da maydanos ve kuru 
nane atarsanız, fevkalade nefis 
bir yemek olur. 

Sütlü Helva 
Alelade Gaziler helvası yapar 

gibi, irmiği kızartmız. Şekeri 
sütle eritini2. Helvaya nekadar 
su koyuyorsanıı., onun yerine o 
miktar süt kullamnız. irmiği süte 
haşladıktan sonra, bir taraftan 
bir kAse içinde iki üç yumurtayı 
kabartınız ve yavaş yavaş helvaya 
yediriniz. 

Ba suretle pişireceğiniz helva 
Gazi helvası ile kıyas kabul elmi
yecek kadar bafif ve nefis olur. 

Bu sene örme ceketler pek moda 
dır.Bu ceketlerde bilhassa renklere 
ehemmiyet verilmektedir. Siz de 

bir ceket örebilirsiniz. Bu tak
dirde şu renklere ve şu nokta
lara dikkat ediniz. 

Kollar dar olmalıdır. Ta ki 
üzerine palto giymek mümkün 

olsun.Şu renkler biribirlerile iyi 
imtizaç eder: 

Kestane rengi ile hafif es-
mer renk 

Zümrüt 

Sarap 

yeşili ile siyah renk 

kırmızısı ve çilek 

... 
Paluze yaparken, daha koya 

olmasım temin için içine bir par
ça limon veya havuç atınız, pİJ
tikten ve donduktan sonra hi9 
belli olmaz. 

* Soğanı kabuğu ile beraber 
sıcak suda haşlayınız, ondan 
sonra kabuğunu çıkanp istediği-. 
niz yemekte kullanınız. Daha 
rahat ve daha temi.! olur. 

pembesi ile koyu mavi renk. 
Yine örme bir şapka yapar da 

beraber giyerseniz pek zarif olur. 

Bu Elbiseyi Kendıniz 
Yapınız 

Bu Zarif Elbiseyi 
Kendi Kendinize 

Yapabilirsiniz 

işte siz-e zarif bir tuvalet. Hat· 

ları ince ve en son modaya uygundur. 

Arkada Uç kuyruk halinde uzanan 

bir eteği vardır. 

Bu elbiseyi yapmak ıçın ya kadife, 

ya yumşak kumaş kullanınız. Etekler, 

bel tarafında, bir ekleme ile daraltı!mış 

ve vücuda yapıştırılmışbr. Arkası açık 

ve serbestir. 

Bu elbise bütün inceliğine ve zara-

f etinc rağmen evde yapabileceğini:ı 

kadar basittir • 
Balo mevsimleri yeni başladı. Henüz. e2bisenizl yaptırmamışsam• 

bu modelden istifade edininiz. 



Haftada iki Defa Spor 

s p SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz.-

Başka Yerlerde Kadınlar 1;i~1° ..... b. 
1

. . 
ıvıag u ıye ının 

Bile Durmadan Çalışıyor Raporu . 

Fakat, Bizim Atletler Mangal Başında .. '. 
( 

-ı 

".J 

Muhtelit takım kaptanı Zekı Bey, 
Yunan maçları h~kkında yazdığı ra
porda, Yunanistana nasıl gittiklerini, 
nasıl iıtikbal edildiklerini, Yunanlı• 
lann miaafirperverJiklerini n hazır• 
ladıkları programı izah etmekte Ye 
raporuna hulasaten ftı tekilde de
vun etmektedir ı 

Cumarleıl günü ( 42 ) kilometre 
mesnfede bulunan ıu bentlerini gez• 
dik, 6ğle yemejinl bu yolun orta• 
ıuıda yedik H üçte avdet ettik. Bu 
ıureUe ıporc:ularnıuı temiz bir ha•a 
almıt ve yemekte .. mimi nutuklar 
ıöylenmlftir. 

Geçttn lıa/ta lttgiltert!d~ kadınlar için llaDılda 
22 inci kroş miisa6okaları 

Pazar günG birinci maçı yapaca• 
ğımızdan iatirabatle vakit reçirdik. 
Otelden çıkmadık.. 20 bin seyirci buıa
runda yapılan maçta, bizim oyuncu
lar fazla heyecana kapıldığından, 
kendilerinden beklenen oyunu gaı .. 
teremediler •e 4-1 netice ile matllkp 
olduk. Bu maçta ıayanı kayit biç· 
b:r hadise olmamış ve halk zaman 
zaman lehimize tezahüratta bulun
muştur. 

Pazarteıt Belediyede reami kabul 
yapıldı, 

Belediye tatil edilmiş, Türk Yu• 
nan bayraklarile donıııblmıştı. Askeri 
muzika millt marfımm ~ahy!>rdu. 
Keatf bir halk tabakaaınıa alkı,ları 

arasmda Belediyeye ıirdik, ziyafette 
çok ikram gördük. Belediye namına 
nutuk ıöyliyen bir zat Türk doatlu
ğunu takdir ve temadiainden bah· 
setti. 

Bu kıı ıtlatizmi ıenelerdenberi 
dald ğı uykusunda rahat bırak
bk. Bazı klüplerin ve bir tane de 
minbkaoın yaptıği ikinci derece
deki kros müsabakalarından baş
ka hiçbir hareket gösteremedik. 

Mevsimi geldiği zaman atlet• 
lerimiz sahaya ham olarak ç1ka· 
caklardır. Tabii bu hamlık mev• 
•İmin en yüksek zamanına geç 
Jetişmelerini mucip olacaktır. 

Heyetlerin hiç.bir şey yapa• 
madıkları bu sporun bir de 

Avusturya Milll Takımı 
Bu sene biribiri peşine büyük 

galibiyetler kazanan Avusturyalı
ları İsveçliler 15 temmuzda Stok• 
holnıde kar~ılaşrnak üzere davet 
etmişlerdir. Avusturya federas· 
yonu bu davete muvafakat ce
Tabı vermiştir. 

ytizlerco lira alıp senenin mühim 
bir kısmı:ıda boş oturan antre
nörll vardır. Yalnız atletlerin 

gayretile biraz yaşar gibi görü• 
nen bu talisiz spor için Avro· 

palıların [ ana spor ] dediklerini 

düşünerek bu kış atalet içinde 

geçirdiğimiz günlere acıyoruz 
biraz kımıldamalıyız. Atletlerimi· 

zi mangal başından uzaklaştıra• 

cak müsabakalara en fazla ihti
yacımız olduğu bir zamandayız. 

Bir Oyuncu Yaralandı 
Alman milli takımının merkez 

muhacimi olan Rişar Hofman 
Drest - Münib maçı esnasında 
fena halde yaralanmıştır. Alman
ların bu kıymetli muhacimi bir 
kere daha sakatlanarak aylarca 
atıl kalmıştı . 

iyadı 

Hayri Celal Bey tarafından ayni 
mevzu dahilinde cevap Yerildi ve 
misafirperverliğe teşekkilıedildi. 
Merasim bin erce halkın doıtane 
teıah üratile hitaaı buldu. 

Akşam ı~at 9 da Yunaniıstanan 
en büyü!c oteli olan Grand Britanyada 
resmi ziyafete davetli idik. Sefirimiz 
ve Belediye Reisi de ziyafette idi. 
Birer bardak tanıpanya içildi ve 
nutuklar teati edıldi. Saat 11 do 
otelimize avdet ettik. 

Salı günü saat 10,5 te maç ya
pacağımız sahada yartm saat an
trenman yaptıktan sonra otele avdet 
ettik. Ertesi günü maç .aatine kadar 
otelde istirahat ettik. 

Çarşamba günü maçı ayni hakem 
ve (20) bin ııeyirci huzurunda yaptık. 

e 
Sporcuları~ızdan Bazıları,Amerikaya 

Gitmek için Hazırlık Yapıyorlar 
Avrupa sporcularından! A?'e

rikada yapılacak 1932 olunpıya
dına iştirak edecekler hazırlak 
tahsisatlarırı çoktan aldılar ve 
fimdiden çahşmıya başladılar: . 

Los Ancelos olimpiyadı ıbti• 
pm ve lüks itibarile diğer olim· 
piyatlaran fevkinde bir azamet 
arzediyor. 

Dünya sporcularma haıırla-
11811 mükellef ziyafetler ve pek 
parlak bir resmi kabul programı 
ıpor temaslarmm yalnJı seyahat 

' d'd D tarafına gözetenlerin şını 1 e 
ağızlarını sulandırmaktadır. 

Evvelce iştirak etmeye karar 
•erenler bile, sinema cenneti olan 
Holivutun yamndaki LosAncelosa 

gitmek için ellerinden geleni yap· 
maktadırlar. Avrupanm fakir dev· 

letlerinin bütçeleri seyahat merak· 
Wanmn öniine büyiik bir set 
çekmiştir. 

Bizde de Amerikanın olimpi· 
pdın büyük masraflarını naıarı· 

Lo$ Ancelos stadının muazzam pat1gonlarından biri 
. 'h Almadan 932 Olimpiyadı- Balkanlarda hile bir spor de-
ıtı ara 1 . ük l oı· . 't ek arzuları bazı muhit er- recesıne ma o mıyan mıFıyat 
na gı m • · d ı d k'k d b. d · dilik hayali bir proje halın e taıumımızın s?~ a ı a a ır 

e şım l ktadır fakat Los An- gürültüye getirderek Aınerika 
konuşu ma · · k 1 

1 .•d'l ceg~ ini ümit edenler, seyabatıne çı an masındau kor-ce osa gı 1 e 
h ı.t hazırlık yapanlar bile ku) oruz. 
al a Bu huıusta tahsisat verecek 

vardır. 

Gaı:et~mlr. timden •onıa peF1embe - cumar• 
telt pnleri el••k üure llafUd. Uü ..,... aa,ı .. 
nqredecektir. 

Pertembe ılbıkli ap.- •Jfuı•da dGnya • .,_ 
hardcetlertnl, 111eıalelcet 11por laldiMlerhll 
ekuyacak&&nn. 
cu .. rteal saJfaıaaoda ı c-- .... aaçı.,,.. 
tafaillbaı bulacakaıaıs. 

/ F utbolcü V ehabı 
trenör Mü lgfal 

An
Etti? 

Antrenör Kendi 

Aleyhindeki iddi

alan Reddediyor, 

Fakat Vehabın 

Geri Dönmesi De 

ituhtemeldir 

Vehahın gireceti profesyonel 
'/ngiliz klüplerden birinin 
ugurlu köpeklerine top-

larını taşılarak sa
haya girişleri 

l.ımirin en kıymetli futbol 
elemanlarından biri olan Veba· 
hın Londradaki [ Arsenal) profes• 
yonel kulübüne intisap etmesi 
bilhasaa lzmir spor muhitinde 
büyük bir dedikoduyu mucip 
oldu. İzmirli arkadaşlanmız Ve
hal>ıo profesyonel olmasında Milli 
takım antrenörü Mister Pagnamın 
tesiri olduğunu zannederek antre
nöre hiddetleniyorlar. Fakat 
antrenör Misterf Pagnamın bütün 
şüpheleri izale edecek şekilde 
yazılmış tekzipnamesini okuduk
tan sonra Vehabrn profesyonel 
olmas·nın mes'uliyetini başka 

taraflarda aramak lazımdır. 

Pazartesi akşamı Sirkeciden 
Londraya müteveccihen hareket 
eden Vehap, Londrada gireceği 
klüp hakkında ve seyahati için 
çıkarılan dedikodular için bir 
şey söylemedi. Yalnız antrenör 
hakkında gösterilen füpheleri 
kat'i surette reddetti. 

Futbol oyununun tabiyelerine 
ve muhtelif sistemlerine vukufu
nu Balkaoiyat müsabakalann
danberi maddi bir şekilde ispat 

eden Milli Takım Antrenöril 
Mister Pagnamı bir oyuncunun 

ıahsına ait bir mes'uliyet bab
ıinde rencide etmek doğru 
değildir. 

Anlamadığımaz diğer bir 
mesele de Vebabm en yüksek 

bir İngiliz profesyonel klübünde 
oynıyacak dereceyi bulmuş olması 
karşısmdaki telakkidir. 

Bir sporcu dünya derecelerine 
yükseldiği vakitten itibaren bey
nelmilel bir mahiyet ahr. Şerefi 
de, ismi de az çok bütün dünyaya 
ait olur. 

Eğer Vehap ArscnaJda mu-
............. --........ ...---·--·----· .... ·-·· ... 
makamın, Los Ancelos Olimpi
yadına da iştirakimizio lüzumu 
hakkında yapılacak propaganda
lara bugüne kadar gittiğimiz her 
Oimpiyattan nasıl döndüğümüzü 

habrlıyarak mukabele edeceğini 
ömit ediyoruz. 

vaffakiyet kaz-anırsa, Türk fut~ 
lunun hariçteki itiban büsbütll• 
başka olur. Netekim kc-ndi mem
leketinden hariç yerlerde oynıyr.a 

oyuncularm her muvaffakıyet! 
oynadıkları takımdan sonra o 
oyuncunun mensup olduğu millet 
hesabına kaydemlen birer muv~ 
fakıyettir. 

Bize öyle geliyor ki lngiftere
de dünyanın en yüksek oyununu 
gösteren futbolcular arasında 

pişerek memleketine dönecek 
olan Vehap, memleket futbolu 
hesabına burada birkaç seno 
sonra tekaüde geçece~I olan Ve
haptan daha çok istifadeli 
olacaktır. 

Fakat şimdi asıl meseleye 
gelelim: Vebap İngilterede be
ğenilirse muayyen bir maaşta 

İngiliz lirası ücretle Arsenal ku

lübüne alınacaktır. Muvaffak ola-
ma~sa ilk posta ile buraya dö-
necektir. 

Pırlantadan 
Daha Pahalı 
Bir Oyuncu 

İngiliz profesyonel klüple. 
rinden Everton'un ve İngiliz mill1 

takımının meıhur merkez muba
cimi olan Diksi Dini almak için 
( Vahap ) ın gideceği söylenen 
ArsenaJ klübü Evertona 200,000 
lira ödemiştir. Ayrıc!l kendisine 
de ayda (850) lira ma.-ş vt?rile
ceği ve her kazamlan maç için 
de 25 lira ikramiye pa2arlik 
edildiği söylenmektedir. 

Bir Boks Maçı 
Londra, 12 ( A.A) - Larry 

Gain ile Alman Hoino Muller 
arasında icra edi!ecek maçm 28 
kanunusanide Londrada Albert 
Halla'de yapılmaaı kararlr.şt111l
mışbr. 
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Haftada Bir Defa 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

M ·u A I.; L· 1 M Bu Sayfada: 
y .... terbl1• .,..,. ....... aa,Gk t... 
bif9Cllerla laayatt • Tilr'91pde pm 
aazariyeleria latMbb • Mualllmleria 

~ Neşredilir. SAYFASI dertleri• Y eel teerGbe!er .... ı .... 

. Çocuk Kolonisinde 
1 

- . 
,..., ;_:' : 

.. 

Metruk '°caktan Mo•lron clnnnda Zapnk t•hrlnde (Kolale., in na
.... bU ini koloaial teaia oluamaıtar. 811 koloaiaia ı•y•i, metruk, 
••lceaia çocuklara •eya ren~ fubut zedelere ifçi terbiyeal vermektir. 
• kolooiye dair, muallim aayfalarımızdaa birinde tahillt Yermiftfk. Bu 
atıha .. ııda, hu kolonideki pnç ifçllwla JUi derıi aldıklarını l'.Sılercn 
lıU realıa dercediyoraz. 

Dünyada 
• 
izcilik Teşkilatı 

JAlf abenin .. 
Tedris Usulü 

Bupn dOnyadaki izcilerin 
aktan 2,000,000 • varıyor, bat• 
ta biru geçiyor. Eski ve yeni 
dünyalar bu miktarı aralannda 
laemen hemen yan yarıya bölllşür
ler. Amerikada izciliğin inkişafına 
dair ban malümat veriyoruz: 

(Birleşik Amerika) devletle
rindeki izcilerin miktarı 850,000 ı 
seçer, izci takımlannı idare ve
,. himaye eden kimselerin mik· 
tan 175,000 dir. Bundan başka 
izci kızlar da 400,000 d~n faz· 
ladır. (Şili)r' e, izcilik kanunla mll
emmea mil:ı bir müessese halini 
almlfbr. izciliği inkişaf ettirmek 
'cin büyük gayretler aarfedil· 
miştir. (Arjantin)de müteaddit izci 
takamlan vardır. Hükumet bun
lara bol bol nakdi yardımlarda 
•ulunur. izcilerin miktan takriben 
«>,000 dir. Arjantin izcileri Ce
miyeti de milli müesseselerden 
addedilmi1tir. ( Brezilya ) da da 
izcilik kanunen himaye edi!mek· 
tedir. Resmi gruplarm yanında 
Brezilya katoJik izciler konfede
ruyoouna dahil o!anlar iibi 
laususl gruplar da Yardır. 

( Peru ) da devletçe tanınan 
•illi bir izcilik cemiyeti mevcut· 
bır. (Kolumbia) da,izcilik hareketi 
reni olmakla beraber, derhal 
bDyük bir inkişaf aJmışbr. 

Bu suretle hemen bütün 
memleketlerde devlet adamları, 
ıençliğin bedeni, zihni, içtimai, 
ahlaki ve vatani terbiyesinde 
mektebe yardım etmiye müsait 
olan izciliğe gittikçe daha fazla 
alaka göstermenin lüzumunu an• 
ladılar. Teessüs eden büyük izci 
cemiyetlerinin gayretlerini dik
katle takip ediyor, teşvik ediyor, 
para veriyor, himaye ediyorlar. 

izciliğe bu kadar ehemmiyet 
ırerilr .esinin başlıca sebebi, gayet 
ehemmiyetli bir terbiye sistemi 
olmuındandır. Onu, sadece genç· 
Hii uker!iğe hazırlıyan resmi 
.Onlerde sokaklarda alayiş yapaq 
ltir m6essese olarak telikkl 
etmek çok yanhıbr 

Bizde izcilik, maalesef, baş
ka memleketlerde olduğu kadar 
ehemmiyetle telakki edilmemek· 
tedir. Muhtelif mekteplerdeki iz
dliğe, hemen münhasıran hal ve 
•akli yerinde olan ailelerin ço
cukları alınmaktadır. Memleke
timizde izciligin yalnız Galatasa• 
rayda oldukça ciddiyetle tatbik 
edilmekte Plrfuğunu işidiyoruz.Çok 
temenni edilir ki Türk gençliğinin 
terbiyesind '! bu sistemden de aza• 
aai bir derecede istifadeye çalıfılsın. 

Bu mesele llzeriaıde durmak· 
taki maksadımızı geçen yarımız• 
da da MSyledik. Okuma ve yaz· 
ma, bilgi demek değildir; belki 
bilgi edinmek için yegine alet· 
tir. Bütiln memleketi asırlardan 
beri saplanıp kaldığı cehalet 
bataklığından kurtarmak için bu 
alete bnynk bir ihtiyacımız var
dır. Zaten yeni Türk harflerinin 
kabulündeki saiklerden biri de 
bu değil midir ? 

Bizde çocuk, kanunen, yedi 
yaşına girdiği senenin eylüliln
de ilk tahsile devama mecbur-
dur. Demek ki çocuklarımız, t6Y
le b6yle, yedi yqanda okuyup 
yazma 6ğrenmeğe başlıyorlar. 
Tahlili bir şekilde, yani harfleri 
öğretmek, hecele'mek ondan 
sonra kelimeleri okutmak yoluna 
aidecdaek, mutat olan bu yol
da, çocuğa daha çabuk okuyup 
yazmayı öğreteceğimizi farzetme
ğe mahal var mıdır ? Filhakika 
bu usUle alışmış olan bir mual· 
lim, kelime usülün!i tatbik et• 
meğe kalkışına, daha kolay ne
ticeye varabilir mi ? Bunu kat• 
iyetle iddia etmek doğru değil· 
dir. Bu uıül ile daha çabuk oku· 
mayı öğrettiğini kabul etsek bile, 
çocuğun her yeni kelimeyi da· 
ima tereddütle okuy"lcağmı ta· 
bii buluruz. Çilnki gözün alışma• 
dığı kelimelerin okunabilmesi, 
tehecciye ihtiyaç gösterir. Bu11dan 
dolayı okuma tereddütlil olur. 
Halbuki kelime usülilo alıtan 
çocuk, belki biraz geç okur, fa· 
kat daha slir'atle okur; çlinki 
göz, kelimelerin fekli ve vaz'ma 
ahşmııhr; kelimeyi becalanna ve 
harflerine irca'a lllzum görmeden 
okuyuvermek daha tabiidir • 

Maamafih tekaran faydadan 
hali değildir ki, okuma 'Ve yaz· 
mada çocuğun sınnıne göre 
olan vokabuleri - yani çocuğun 
meramına ifade için kullandığı 
kelimeleri - nazan dikkate almak 
li7.ımdır. Çocuğun vokabelerine 
dahil olmıyan kelimeleri, " şim• 
diden öğrensin, sonra zahmet 
çekmez " fikirlerilo öğretmeğe 
kalkışmak kat'iyen doğru de· 
ğildir. 

Şu halde ~cutun ilk sene-

Muallimler 
Kongresi 

Geçen defa da yazdıftmn: 
veçhile yannki cuma gllnü, 
lstanbul Muallimler Birliginin 
kongresi, &ğleden ıonra saat 14 
te Darülfünun Konferans Salo
nunda toplanacaktır. 

Herhalde bu kongre ile pek 
yakından alakadar olacağımızı ve 
meıaısı hakkında karilerimizo 
tafsillt vereceğimizi vadederiz. 

Tekrar edelim : Mesleki te
ıekküller içinde,bizde en ziyade 
yaşama kudreti gösteren lstanbul 
Muallimler Birliğidir. BütOn ls
tanbul muallimleri bu kongreye 
iştirake hazırlanmaktadırlar. 

Bir Haftalık 
Maarif 
Haberleri 

Liseler Birliğl 
Şehrimizdeki liseler talebesi 

bir "Kardeşler Birliği" teşkil et· 
mişlerdir. Her lisenin intihap 
ettiği talebe murahbaslan hafta· 
da bir defa içtima ederek birlik 
mesaisi etrafında görllşeceklerdir. 

Muallim~ere Zam 
Ônilmüzdeki haziranda, Oç 

sene muvaffakıyetle hizmet etmiş 
olan muallimlerin maaşlanna bir 
miktar zam yapılacaktır. Bu mak· 
satla Maarif Müfettişleri muaUim· 
ler hakkında verilen raporlan 
tetkika başlamışlardır. 

Numune Dersleri 
latanbul ilk tedrisat m6fettiş

lerinden Fevzi Bey bir ay sonra 
muallimlere tekrar n&mune ders· 
leri vermiye baıhyacak Ye bu 
derslere bir ka.ıım muallimler 
mecburi olarak deYam edecek· 
ferdir. 

Rıyaziya Programları 
Lise YO ortamekteplerin nya

ziye programlarına defter tutma 
usulleri ve diğer bazı ticari mua· 
mel5t ilave edilmiştir. 

lf. 
Bu sene Maarif Veklleti (40) 

llboratuar tesis edecek kadar 
mnlıim miktarda kimya Ye fizik 
alltı almıştır. 

Seyyar Muallim TeşkilAtı 
lzmir YilAyeti seyyar muallim 

tefkillta 7apmak için Maarif Ve
klleUne müracaat etmi,tir. Vili
yet büyük otomobiller alacak 
bunlan seyyar mektep Ye kütil
pane owak köylere g&adere-· 
cektir. 

lerde 6ğreneceği kelimeler mim
kim olduja kadar malıcluttar. 
Bet senelik ilk tab9il Dibayetin
de çocuk iç bia kelimelik bir 
YObbeler yapabilmif ile çok 
balıtiyarcLr. Baadan --
tabail ona pni kelimeler ftftCek 
İle de oalann atrenilmeai, eaki
lere kıya auretile nki olaca
ğından pek kolay olur. 

Çocuğa ilk sene 6ğretilecek 
kelimeler, köylü, kasabalı, tehirli 
olduğuna g6re, 250 ile 400 ara
sında tehalüf edebilir ; bu kadar 
kelimeyi bir tahsil senesi zarfmda 
6ğretmek ise, en ziyade kelime 
usultl tedriı ile mümkündDr. 

Kızları Nasıl Yetiştiriyorlar 

lnptere kız mekteplerinde amelt derslere çok ehemmiyet ftrl
yorlar. Hatta e• lflerile iktifa edilmiyerek onlara, muhtelif aan'atlar 
da 6ğretiyorlar. Mesela JUkardaki remerden birinde kızlan bir 
doğramaca dilkklmnda çabfır g&rDyorm. Salda da mektepli lmlarm 
~&a:lekçililde meJgul old.ıklan ı&iilmektedir. 

Muallimler Arasında Anket 

Mücazat Ve Mükifata 
Tarafdar Mısınız ? 

Muallimlerden Aldığımız Cevaplan 
Bugün Neşre Başlıyoruz 

Çatalca maalllmlerlnden kfSy maaallim Tekili EmrGhan 8. tarafanüa 
aldıtımıs aşağıdaki ceHp çok dikkate f•yaadm 

Gazetenize, böyle bir anket 
açtığı için evveli teşekkllr ede
ceğim. Çnnki bizim meslek 
öyle bir varlıkbr ki onan dava• 
lanm mndafaa eden avukatlar, 
mtlvekkiUerinin davalannı bilmez· 
ler. Birisi Amerika tnrküsO s6yler. 
ÔbGril Viyanadan orkestra dile
nir. Siz, karnım ağnyor; dersi· 
Diz. Onlar .. Amerika biyarı yer
misin derler. Bir de her gtln 
akşama kadar çocukların terbiye 
ve tedrisi ile uğraşan bocaya: Ne 
yapıyorsun, noksanını görilyor
musun; görüyorsun bunlar hak· 
kında ne gibi ıalib çareleri 
batırna geliyor" demezler. Gaze
teniz ilk defa olarak işte bu 
mühim ihtiyacı tatmin için büyük 
bir işe girişiyor. Bu vaziyet 
karşısında size bir değil, bin 
tqekkür etsem, hakkınızdır. 

MükAfat Lazım mıdır? 
Miilcd/ut lizım 6ir pg mi

dir? EYet lium bir şeydir. Ço
cuk belki büyük adamm kllçük 
bir nOmunesi değildir. Fakat 
onun ruhunun da bnyük insan 
ruhu gibi tlbi olduğu ~rurl ka
nunlar Yardır. itte bu kanunlara 
g6re çocuk, meydana getirdiği bir 
İJ, yapbğı iyi bir hareketten 
ıDpheaiz memnundur. Fakat onun 
bu memnuniyeti eğer hükmünü 
ve yalnu kendi kıymet hikmeti 
tapna ba ona tatmin etmez. 
ister ki o kıymeti, cemimyet te, 
cemiyetin milmessilleri de takdir 
etsin. işte ozaman çocuk haki
katen iyi bir İf yapbğıua kani 
olur ve sevinir. Binaenaleyh mu
kifat lazım bir şeydir. 

Ne Şekilde rYlUkAfal? 
Ne şekilde mükafata taraftar

sınız? meselesine gelince bu çok 
mühim ve ince sual.. Alfert Bine 
diyor ki: Çocuia faydalı ol:ıcak 

hiçbir ıeyden sakınmayınız.. fil. 
bakika aan'atlar kalıplara ve bil
baua hazırlanmıt kahplara aıt
mazlar. Ve bilbaua muallimlilr. 
6yle mlltehaml, 6yle ıeyyaJ n 
mufaual bir mevzudur ki oma 
hiçbir dilstur ihata edemez. o,ı. 
anlar olur ki o anı evvelceden 
derpiş ederek biz ona giSre eYft&. 
ceden bir ıey tasarlamlf bulun .. 
mayız. Zaten tasarlam11 olsak bUe 
o anda bir çok ıebepler dola,.
ıile habra gelmediği gibi, tat
bik de eaemeyiz. ÇDnki o, ama 
muhtevasa başkadır. Y alnıı bizim 
için no vardır: Çocuğun nefli, c .. 
miyetin isteld •• cemiyetin lefA. 
meti .. 

işte bu esaslan g6z 6nUnde 
tutarak o anda o anan icabına g&
re yepyeni, tabiri marufile orijinal 
bir çarei hil bulmak... lıte mu
allimliğin en gilç en ince nokta&. 

Bir Misal 
Ne tllrlil milkifata taraftar

sınız? Daha çok, mükafatı mu-
allimin değil, smıf cemiyetinin 
vermesine taraftarım. Gerek 
maddi olsun, gerek manevi olsun 
mükafat verilirken muallim de 
( büyük ) bir çocuk gibi diğer 
çocuklarla beraber takdir e~me
lidw. Çocuklarm likayt kalcLp 
bir işte çocuklarda allka ft 

faaliyet uyandırmak için afak 
bir hediye vermek pek far
dalt olur. Sonra yapılan ba 
işi •mıfm umumuna glatere
rck onların da takdir hükllmlerinl 
almalı... Sınıfımda bir çocuk 
vardı. Gayet iyi rcsiın yapardı. 
Sınıfımıztlaki kumbaradan aynJ:m 
bir miktar para ile caa Lir kula 
boya l\ldık. Bunu çocuk!aruı 1ceo
dileri Lakdir ettiler. Fakir, Ca1cst, 
müstait arl<atbşlarını la le dir d
liler ve 11Jükifallanclırdı lar. 

( A.A ... .., • 
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RADYODA BiR 

MaYif - Hayır.. hayır.. ha· 
F•• Nafile yaldqmayın Kerim 
Bey. 

Kerim - Maviş Hamm ••• Ma· 
Yİf.· MaYişçiğim.. yalvanrım, yal· 
aız iki kelime söyliyeceğim.. Ne 
olur •• Bakın saat sekiz buçuk 
olda, gideceğim, sizi bekliyorum. 

Ma•İf - Kerim Bey bu sev
dadan Targeçin... Orruvar. 

Kerim- Mümkftn değil .. Eğer 
ı~ılerimi dinlemezseniz şuradan 
ıuraya gitmem.. Kabul etmiyor 
musunuz? 

Mavi~ - Hayır.. Daha sırası, 
saati gelmedi .•• 

Kerim - Canım bir çift 11-
kırdmın da sırası, saati olur mu? 

Maviş - Elbette .• 
Kerim - Demek ki daha 

kabul saatiniz gelmedi öyle mi? 
O halde beklerim .• 

Maviş - Nafile beklersiniz.. 
Bugün kabul günUm de değil. •• 

Kerim - O halde ben de 
fiderim.. Allahaısmarladık •• 

Maviş - Güle güle.. 
Kerim - Hayır gitmem .. 

Beklerim ... 
A .. bu böyle yürümez .• 

unutuyorsunuz ki üç haftaya 
kadar nikah memurunun kar
ıısına çıkacağız.. Bunu bilmi-
yen kalmadı... Buna siz razısınız, 
dostlarımız memnun işin yalnız 
bir ciheti kaldı.. O halde görü
JOr5Unuz ya hakkım var de
mektir.. Hakkımı verin.. yoksa 
verilmiyen haklar alınır.. Bilmiş 
olun .. 

Maviş - (Şiddetle ) üs~üm.e 
relmeyin diyorum.. Daha hıçbır 
ıeye hakkınız yok.. Bunu da siz 
bilmİf olun.. Hangi haktan bah· 
aediyorsunuz? 

Kerim - Söylemek Te dinlet-
• mek hakkımdan.. Biliyorsunuz 

ki sizi. .... 
Maviş - Çok söylediniz .• 
Kerim - Nekadar çok söy· 

lesem yine az.. Size merbutum .•• 
Maviş - O halde bunu ispat 

için kendinizi tutarsınız .. 
Kerim - Bilakis şu dakika· 

daki ısrarlarım, bunu ispat etmez 
mi? Sizinle evlenmek isteyişim 
bunu ispat etmez mi? 

Maviş - { Sesini değiştirir ) 
Yaramaz çocuk.. biraz daha sa
bırh olsanız ne olur.. izdi
nca karşı hürmetioiz buka-

dar mı? 
K A M bir erim - •.• asum 

mlikAleme aşkı da, iıdivacı da 
kirletmez.. Bilakis ıüsler ~e 
70kseltir ... 

Maviş - iyi ya işte.. ben 
tevazuu ve sadeliği severim.. biç 
ıüsten hazzetmem .• 

Kerim - Size yalvarırım •• 
Maviş - (alay eder) ya?., De

mek ki ıll'rarınıı.da sebat edi
JOrsunuz, öyle mi? ( Manalı) te
essüf ederim 

Kerim - Hele siz razı olun .• 
18rürsünüz .. 

Maviş - Ah.. sizler .. 
Kerim - Çok rica ediyorum, 

yalvarıyorum... iki kelimecik. .. 
Maviş - Hayır .. 
Kerim - Ben nişanlınız .. 
Maviş - Hayır.. . • 
Kerim - Müstakbel zevcınız 

mfatile beni diolemenixi istiyorum. 

•• 
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DUELLO 

·. 

Maviş - Şimdi değil .. on beş 
saat sonra? 

Kerim - Niçin şimdi değil 
de on beş saat sonra? 

Maviş - Şimdi tecrübe edi
yorum ... 

Kerim - Şimdiye kadar tec
rübe ettiğiniz yetmedi mi? Be
nim artık tecrübeye tahammülüm 
kalmadı.. 15 saat değil, 15 sa
niye bile bekliyemem ... 

Maviş - Beklemelisiniz? 
Kerim - Hayır bu 15 saat 

benim için 15 asır kadar uzun 
siirecek.. 15 saat vade ile söy
lenecek bir söz bütün harare
tini kaybeder. 

Maviş - Erkekler için belki .• 
Kerim - Muhakkak.. Peki 

amma timdi nerede ise anneniz 
gelecek .. Şurada karşı karşıya ge
çirilecek on beş dakikamız ya 
var ya yok. Bundan niçin istifade 
etmiyelim.. Siz ne hain şeysiniz 
böyle .•• 

Maviş - Hain değil.. Sadece 
metin bir kadınım Kerim Bey .• 
Ben vaklile ahtettim. Bu ahtimi 
boımıyacağım. 

Kerim - Bozacaksınız.. 
Maviş - Hayır. 
Kerim - Evet. 
Maviş - Hayır. 
Kerim - Görürüz. 
Maviş - Göriirsünüz. 
Kerim - Bana meydan mı 

okuyorsunuz ? 
Maviş - Evet. 
Kerim - Peki. 
Maviş - ( Süküttan sonra ) 

(erkek ıslık çalar) danldmı:ı mı? 
(süküt) Siı:e ıöylüyorum. 

Kerim - Hayır. Dargın de-
v ·1· Sadece ben de metin 
gı ım .• 
oloııya karar verdim. 

Maviş - Tebrik ederim. 
Kerim _ Acele etmeyin .• Be

nim metanetim sizinki gibi mu· 
kavemete değil, taarruza ha:ı:ır
lanmak için, Maviş Hamın.. On 

d kikaya kadar ısrarımda mu· 
v:ff ak olamazsam hiçbir şeye 
layık olmıyan bir erkek ol
duğumu anlıyacağım ve meyus 

olacağım.. meyus olacağım ve •• 
çekilip gideceğim .• 

Maviş - C Gülerek ) Kerim 

EŞHAS: 
Mniı - 25 yqmcla 
Kerim - 30 " 

bey, siz evvelce aktörlük ettiniz· 
mi? 

Kerim - Teessüf ederim, o
yun mu oynuyorum zannediyorsu· 
nuz? 

Maviş - Zannetmiyorum.. E
minim .. Eminim ki bu meyus çeh
reniz, bu heyecanınız, bu isyam· 
nız biç te samimi değil.. 

Kerim - Peki., Siz benden 
şuracıkta masum bir ricayı esirger
seniz,beai bu kadarcık bir ..... lüt
fa layık görmezseniz •• beni .. ha
mt on beş yirmi gün sonra nv· 
ciniz olacak bir adamı .• fU halde 
ben nasıl olur da istikbaJ için n
midimi kesmem... Ben ki aylar-

Gelecek Haf ta: 

Habibe Mollanın 
Fiskosları 

-Eski Dügünler-

danberi size merbutiyelimi söylemek
teyim.. demin yine söyledim. 

Şimdi yine söylüyorum.. İşitti
niz mi. an!amadınız mı? 

Maviş-işittim, anladım. Fakat 
bunu çok söylediniz.. Çok söylüyor
sunuz.. Bu kadar çok söylenen, 
iptizale uğrablan bir arzu iyi 
hissedilen birşey değildir, Bir ince 
hareket bin ısrardan daha mü· 
essirdir. 

Kerim - PckiJA .. O ince ha
reketi ıiz ilham edin.. Siz işaret 
edin. ben yapacağım •• 

Ma•iş - Peki.. Y nın öğleye 
kadar Hhredin.. Bu hareketiniz 
bana karşı olan alakanızı iapat 
edecek. 

Kerim - Hayır • • Bu bahse 
tutuşmak oruç tutmak gibi birşP.y 
olur. Halbuki coşan bir hissi 
zaptetmek rnUmkUn değildir. 
Maviş- Merbut olmak her Uirlü 

kuvvet yaratır.. Hatta sabn bile. 
Sadakat okadar yüksek, okadar 
muauam bir kuvvettir ki herşeye 
bayat verir, hatta rüyalara bile .• 
Sabredin.. Yarın öğleyin dostla
rımızın arasında nişan yüzüklerini 
parmaklarımıza geçirdikten sonra 
evvela alnımdan öpersiniz .• Sonra 
da.. bütün hissiyatınızı kulaklan· 
ma we gözlerime dökersiniz. 

DiYALOG 

Kerim- Sonra da .. Evet sonra 
da.. Hayır Maviş Hanam.. En 
sonra değil.. evvela evvela.. mü· 
tekabil hissedilen bir duyguyu 
ispat edecek en kuvvetli, en cazip 
şahit sözdür, kalp sözüdür. Haydi 
inatçılığı bırakın .. 

Hani kimsesiz bir çocuğun 

içi t:triye titriye istediği birşeyi 
vermezseniz nasıl üzülür, ağ
larsa •. 

Maviş - ( Gülerek ) aman 
Allah aıkınıza ağlamayın.. Hiç 
gülecek halim yok.. 

Kerim - Çok kalpsiz ıeysiniz. 
Demindenberi kulağınızın dibinde 
söylediğim şeyleri işitmediniz mi? 

Maviş - işittim Kerim Bey •• 
Çok işittim. Size kalbimi dök
mek istiyorum, cümlesile kulak· 
larım doldu.. O kadar doldu 
ki artık taştı , almıyor.. Siz 
erkekler ne tuhaf ıeylersiniz. 
Zannediyorsunuz ki bir kadınm 
kalbine giden en kısa yol ku
laklardır .• 

Kerim - Evet .. Kadının glSz· 
leri görmezse... 

Maviş - Evet.. Görmiyen 
gözler sizdedir •• Siz erkt!kler bir 
kadına bakar, bakar, bakarsınız .• 
Sanki bir manzara, bir tablo 
seyreder gibi.. Fakat acaba onu 
görebilir misiniz? 

Siz erkekler. biraz sevince 
-hayır yanla~ söyledim- hazzedince 
derhal bir kahraman kesilirsiniz .• 
Kaleler fethetmiye hazırlanan 
bir kumandan gibi karar verir
aınız.. F akatJ unutursunuz ki 
aonundal esir olup kalacakıınız .. 

Kerim - Ne? Esir mi ? 
Maviş - Evet.. Esir.. Esir •• 

(gülerek) Kerim Bey, demin on 
dakika zarf anda maksadınızı elde 
edeceğinizi iddia ediyordunuz .. 
Siz vaktin geçtiğini unuttunuz 
amma ben unutmadım. Bakın 
milhlet geçti.. On üç dakika 
oldu.. Mağlupsunuz.. 

Kerim - Hayır aldandınız 
Hanımefendi .. Saatiniz çok ileri .•• 
Beş dakika yanlış söylediniz ... da
ha sekiı dakika geçti.. Maviş 

H. dokuza iki dakika kaldı.. iki 
dakikaya kadar beni dinlemiye 
mecbur olacaksınız.. Hazır olun. 

Maviş - (Korku ile) nasıl? 
Kerim - Korkmayın.. Size 

bir amir gibi maddi bir kuvvet!e 

Yuu: /. Galip 

hücum etmiyeceğim. 
Maviı - Zannederim.. bil 

bu eksikti. 

Kerim - Billkiı .Ue hatta 
hücum da etmiyeceğim. Size kal
bimi dakeceğim ve yalvaracağım .. 
Size Maviş Hanım... Si~ benim 
için ideal oldunuz. Sizi çok takip 
ettim. Nihayet bana, hayat arka· 
dqı olmak bahtiyarlığını bahşet
tiniz. 

Nişanlanmağt kabul etti-
niz.. yarJD nişanlanıyoruz.. Ve bir 
ay sonra da evleneceğiz.. Şu hal
de siz verdiğiniz sözle manen 
benim sayılırsınız.. Sizden istedi
ğim müsadeye gelince, bu, sizden 
daha evvel istediğim küçük bir 
avans.. küçük bir sadaka.. daha 
~o~r:us~ bana karşı olan sempa· 
tınızı ıspat edecek miniminicik 
bir hediye olsun, ne olur.. Size 
yalvanr!m. Maviş Hanım, Maviş· 
çiğim. iki dakika geldi, geçiyor .. 
ve işte ben ümitsiz, boynu bü
kük. süngüsü duşük ayrılıyorum ... 
gidiyorum, bakın işte gidiyorum. 
Eğer beni üzmek istcmiyorsanıı
müsade edin. Kalbimdeki gizli 
sırrı size iki kelimede hulasa 
edeyim. Fakat görüyorum merha
metsiz bir inatla beni boş gön· 
deriyorsunuz? 

Maviş Hanım. Bu, aramızda 
küçük bir düello idi.. Siz galip 
geldiniz.. Beni yaralad nız.. Beni 
yanınızdan yaralı bir kalple gön
dermeyin.. Bakın işte.. Ayakla· 
nnızın dibine oturdum. Çocuk 
gibi yalvarıyorum .. Eğer iki sani
yeye kadar bir kelime ile beni t• 
ıelli etmezseniz, bana ümit ver
mez, istediğime muvafakat etmez.
seniz buradan çıkıp giderim. Ve 
bir daha sizi rahatsız etmem .. 
Allaha ısmarladık.Hakikaten kale 
duvarı gibi aşılmaz bir tabiatımı 
varmış •• Allaha 1s1Larladık tq 
kalpli kadın .. 

Maviş - (İçinden gelen bir 
sesle haykırarak) Kerim Bey. 
Kerim Bey •. Kerim, geliniz. 

Kerim- Bir şey mi söylediniz 
Maviş Hanım? 

Maviş - Evet. 
Kerim - Buyurun .. 
Maviş - ( Değışik bir ses , 

ve şefkatle) beni yalnız bırakma· 
ymız.. Burada oturmanıza milsaa
de ediyorum . 

Kerim - istediğim şartı ka
bul ediyor musunuz ?. 

Maviş - Haydi •. Sabırsız Ço
cuk .. 

Kerim - Ah •. Kalbimde sak
ladığım ıey nedir biliyormusu
nuı? işte söyliyorum. Size bir 
hediye almak emelindeyim.Fakat., 

Bu hediye sözü Mavişin yü
reiini hoplatırken saat da doku
zu çalar. 

Maviş - Dokuz 1 
Kerim - Evet .. 9 .. işte tam 

saat dokuzda düelloyu kazandım .• 
Maviı Hanım .. Bu saat benim 

zaferimi ilan ediyor. O h n" •re -
udum.. Yaşasın .. 

Maviş - O kadar çabuk sar

hoş olmayan muzaffer Bey .. Asıl 
zaferi bundan sonra kazanmalısı-

nız. Hem dikkat edin.. Zaferl~ri 
ve aaadetleri kazanmak onları 
muhafaza etmekten çok kolaydu· 
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Çatalcadan sonra Menekşe 
çayırına gelmişlerdi. Oradan bü· 
yük şehre ulaşacaklardı. On bir gün 
ıüren bu yolculuk, onları yor-

malcla baraber usandırmıştı. Çtın
ki gllnler macerasızdı ve onlar, 

macerasız geçen gllnlerl yaşan
mamış sayan insanlardı. Hava 
ve ziya ihtiyacı gibi boğuşmak 

dövüşmek, kalın pazularına ince 
iş' c r gördürmek te onlar için 
tabii bir ihtiyaçtı. On gündenberl 
bu ihtiyaçlarını tatmin edeme
mişlerdi. Hatta adamakıllı tarap 
içememişlerdi. Büyük şehre va• 
rır varmaz her manasile per• 
hiz bozmıya karar vermişlerdi. 
Fakat bunu nasıl yapacaklarını 
henüz tesbit edememişlerdi. Za· 
ten istanbul için muayyen bir 
programları da yoktu. Baki Ağa, 

doğruca yeniçeri kışlasina gide· 
cekti, mübarek kazam tavaf et· 
tikden sonra ocak şeyhinin, us· 

taların birer birer elini öpüp yer 
istiyecckti. Ondan ötesini şim-

dilik düşünmüyordu. Sipahiler, 
taşralı meslekdaşlann işgal ede-

geldikleri hanlardan birine misa
fir olacaklardı.Yalnız Ahmet Bey, 

bir ev kiralamak ve bostancılarla 
Boboru, işler tavazzuh edinciye 

kadar yanında alıkoymak isti
yordu. 

Yerleşme işi bitince başbaşa 
verip bir yaşayış yolu çizecekler
di. Zorlu Dedenin beyhude yere 

kendilerini Istanbula gönderme
diğine imanlara vardı. Binaena-

a leyh ya onun yine bizzat tecel

lisile veya manevi delaletile bir 
,eyler göreceklerini ve bir şeyler 
bulacakJarmı umuyorlardı. 

İşte bu düşüncelerle ve bu 
dfişüncelere taalluk eden sözler
le Menekşe çayırına gelmişlerdi. 

Çayır, hayli kalabalıktı. Birkaç 

yüz süvari at oynatıyordu Ye 

bir tara~a kurulu muhteşem 

çadırlar önünde oturan mükellef 

kıyaletli adamlar da bu at oyun
lar mı azametle seyrediyorlardı. 

Sipahi Ahmet, çayırın kenarından 
şöyle bir baktı. Karşı karşıya 
kurulmuş olan bir düıüneden 

fazla çadsrlardan ikisinin önünde 
üçer tuğ dalgalandığını gördü 
ve arkadaşlarına haber verdi : 

- Burada iki vezir var. Ga
liba biri geliyor, biri gidiyor. 

Gösteriş olmak için de cirit oy
nahhyor I 

Baki, manzara ile alakadar 
olmak istemedi. Her Yeniçeri 
gibi o da testiye kurşun atmak-

tan, keçeye kılıç salla .. ıaktan 
hoşlanırdı. Ciritten o kadar zevk· 
a ı :ıı azdı. Fakat Sipahiler, bil Akis, 

cirit için bayılırlardı. Şimdi de 
.Mt! n ekşe çayırında birkaç yüz 
ıüv:ırinin at koşturup değnek 

s:ı ·:ı. rduğunu görünce heyecana 
k.:: ,,.:mışb.rdı ve Ahmet Beye 
yalvarıyorlardı: 

- Şöyle bir kıyıda duralım, 

~ örelim! 

~~~~~-----~~~~-

Kasaplar Şirketin Elindedir 
( Battarafı l inci sayfada • 
Karşınızda yalmz bir müşteri 

vardır. Hayvanlarınızı satmıya ve 
ne fiate olursa olsun vermiye 
razı olduğunuzu bilen bu müşteri, 
tabii size asgart fiat verir. Bu 
müşteri kasaplar şirketidir. Pera
kende Kasapların lıayvan almala .. 
rı, bu şirketin liıtuf ve müsaade
sine bağlıdır. Binaenaleh celepler, 
Kasap şirketi ile anlaşmıya mec
burdur. Bu anlaşma daima Ka
sap şirketinin lehinde ve Celep 
esnafının aleyhindedir. 

zamanda hayvan ticaretini de 
teblikey3 düşürüyor. 

Fak.at :Ş bu kadarla kalmıyor. 
Kasaplar şirketinden sonra araya 
nakliye şirketi giriyor. Bu şirket 
okka başına (6) kuruş kadar bir 
masraf alıyor. Daha sonra 
barsak ve deriler yüzünden de 
etin okkasına (5-6) kuruş nisbe
tinde bir para zammolunuyor. Bu 
suretle et fiati mütemadiyen 
yükseliyor. 

s;, kenarda tlarmııı, ciridi segredigorbırdı 

Bu zaruretler, hayvan geti
renleri bizar ve nevmit ediyor. 
\nadolunun en güzel hayv.ınla
rman imhasmı intaç ediyor. Ayni 

Fakat işin hu kısmı birkaç 
kelime ile geçiştirilecek kadar 
basit değildir. Bunun üzerinde 
ayrıca durmak lAzımdır. Bu hu
sustaki tetkikabmızı da yarın 
okuyunuz. Ahmet te ayni heyecanı taşı· 

dığı için arkadaşlarının bu tek· 
lifine hemen muvafakat etti ve 
onlara kılavuzluk yaparak küçllk 
kafileyi cirit oynıyanların tama
mile görünebilecekleri bir nok-

Fransız 

Komünist !eri 
Paris 13 - Meb'usan Meclisi 

yakininde komünistler tarafından 
tertip edilen işsizler nümayişi, 

nümayişçi kalmadığından dolayı 

saat 18 de bitmiştir. Nümayişçi

lerden 2800 kişi Meclis binasına 

yaklaşmak ıstemişlerse de polis 
tarafından tevkif edilmişler, hü

viyetleri tesbit edildikten sonra 
tahliye edilmişlerdir. • 

Habeş Veliahb 
Paris 13 - Habeş Veliahti 

ile maiyeti Londraya hareket 

etmişlerdir • 

55 
Artist 

taya götürdü. Şimdi atlarının 
dizginlerini bırakmışlardı, iki 
vezir takımının atlarına yaptır· 

dıkları çarkları, atılan ve tutulan 
ciritleri seyrediyorlardı. 

_.... _ _.. Bugün r~----------
E L HAMRA• Sarı Maske 

( Arka•ı var ) 

Bugün Akşam Saat 21,30 da 

A YNAROZ .lSTlftBUl BEl.ED1YESI 
KADISI 

Yazan: Miisa

hipzade Celal 

Yakında: 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 

~~ m ~~ 
1111 

llllllll 
ilk musikili komedi. 

Cumartesi günü BiR KAVUK 
DEVRİLDİ 

Kaybolan Bir Tayyareci 
Aman 13 - İngiliz tayyare· 

cisi V arburton, cuma günü hava
landıktan sonra bir daha haber 
ahnamamışbr. (30) kadar tayyare 
kaybolan pilotu aramaktadır. 

Pilot, çölde bulunmuştur. 

sinemasında 
2 büyUk film birden görecokafnl:ı: 

talebi umumi U:ıerlne ve benü:ıı: göreme· 
yenlerin görmelerini teminen 

MARLENE DIETRICH'in 
t•heseri ve günün ınuvaffaklvetl 

27 Noelu CASUS 
ve RANGOO ORANG - OUTANG 

~~,"~~;.ioq~ 

insan ayağı glrmemlt ormanlarda kap· 
lanlarla vahşi hayvanlar ar:uında vilcuda 

getirilen şayanı hayret film. 

Muvaffaklyet değil mum:afferlyet 

ASRİ TlY ATRODA 
(Tepebaşı) 

Danaörler kır3lı DOUGLAS ile yeni Jo:ıı:effn 
Baker MİSS COOKS 

ZENCİ REVÜ HEYETİ 
tarafından temsil edilmekte olan 

Zenci memleketi fantezileri 
2 kısımlık ve 18 tabloluk revtl 

Bug-Un matine aaat 17,30 to 
s uvare aaat 21130 da 

zade başı 

Telefon : 21359 

Ramazanı Şerif münasebetile bu gece saat 9,30 da 
Cuma gü lÜ matine saat 2 de = 4 • I 2 saatlik bila fasıla = 

Beynelmilel Bü.vük Varyete ve Cambaz 
Kunıpanyaları 

Euar, entrika, kahkaha, şarkılar v6 

güzel mualkl filmi diio akşam 

OPERA 
sinemasında 

mlllhit bir muvıffakiyet ku.anmlfbr. 

fllveten: MICKEY MOUSE (rörülmemft) 

Siyah Kuşlar 
Her yerde, her tarafta ıöyleaea Ye 

lşldflon budur: Muvaffakfyet 1 Muzafferiyet 1 

Zenci heyeti, danıö:derl, ca:ıı:a, varyetelerile 

em:ıalılzdlr. Danı krah DOUGLAS İlfo 

yeni JOSEPHINE BAKER MISS CO
Olu oyunları fevkaladedir. tll tabloluk 

rö..Uyü rören halk etlenip g&lüyor ve her
kes tanfnadan fevkalAde beicnlliyor. 

Tepebaşı AS R l tiyatrosu her bir 

mü1&oıerede doludur. Herkes tarafından 

ımlaşllan bu emsalsiz milaamereyt ıeJ'l'et

mek hakikaten bir zevktlr. 
Büyükler, çocuklar hepal ejlenfyor. 

Zencileri, Tepebatı Aui tiyatrosunda 

görUnüı. Hergün Hat 17.50 da :aıatbıe ..,. 

aaat 21,~() da ıuvare. 

38 
Numara 

Çoktanheri İtaiyadan gelecekleri 
Ölüm Perendebaz Kumpanyası 

beklenilmekte olan 
bugünkü ekspresle 

ilave edilmiştir. 

Volter Havai 
gelmiştir. Bu 

CALAi-ADA 
Şayanı hayret hiiııerler 

akşamki programa 

5 PlRINKOF 5 
Muvazene ve havai 

ölüm trapez 
hünerleri 

Azeri - Türk 
Musiki Heyeti 

Konser 

ZUANELLI 
İtalyan Cambaz 

Kumkanyası 

akrobat numaraları 

VAYMAN TRUP 
Emsalsiz salon akrobat 

ve jonglör numaralar 

NANDY'S REVÜ 16 dansözden mürekkep büyük 
~ale ve Revü Kumpanyası 

Kaplan ve. Aslanlardan mürekkep hayvanatı vahşiye sirki 
Kaptan Laforest İdaresinde 

ve klasik dansler. Sololar duet ve triyolar, Kafkas raksları ve komik sahneler. 

Liı.tf en Localarınczl giindüzden tedarik ediniz, 



Abdülhamit, Devletleri Biribirine 
Düşürme Siyasetini Anlabyor 

lngiliz Donanması, 93 te Nasd Marmaraya Girmişti? 

ZIYA ŞAKIR 
Her lo/clu 111t11ı/ıud"' 

-201-

Velev ki bugtln dllşman ve 
aaharip olaa bile hiçbir millet 
te hllkiimet bakkmda ağır ve fena 
ekler a6ylememeli. •• Bu fena 
llzler, blltlln blltiin kin ve ,_. 
1111 arttmr. BIJtej fa}'tlli ,.,me 
1amrrat Yeree.k lllzler yazacak· 
lama, bari: ( Bit, lngilbler ve 
Fraamzlarla fimdiye kadar 
._ ıeçindik. Kmm Muharebe
.... -.a.. muaftDet görelik. 
8ia (Masar) m imtiyamu taatik ve 
Ubul ediyonıL Zaten lngiltere ..._ti de (MllU') ı muvakkaten 
ı.u ettiğini itiraf etmektedir. 
Aramwla ibtilif için bir sebep 
pir ) tarzmda pyler yaaalar
ValaA, blyle 46zlerle onlann 
•1ze karşı olan hDcumlan Clurmaz. 
Fakat hiç olmazsa bize karşı 
lllzamundan fazla bir tiddet ve 
"-met p.termezler. 

Dedi. 
O _..... ..... ctalyamn kena-

.... duran beyaz papağan yere 
indi. Yavq ıavat Abdülhamidin 
,....... cftlL ....... ~ 
paltoıunuo eteğini mtaralr- ~' 
B. mretlo kendisini haberdar 
ettikten ıonra bacaklarına brma· 
• brmana Abclülhamidio dizine ... 

Abdllhamit, g6lümsiyerek 
- bapaı kapcb ve 10rdu: 

- Ne yapayol'SUll? •• Ben ~ni 
pjarmadam. Söyle bakalım ne 
lıltiyonun? ••• 

Papaian, ADld bu auali an· 
._, gibi bllflllı mltemadiyen 
blc:Lrip indiriyor ve &•ıasım bir 
tarafa çarpıtarak olıuıa jGztiııe 
l..ıayordu. 

Abdülbeeit, Nan Afaya _. ..... 

turalya cinsinden beyaz bir ı bir deYletten belki yana bir 
papafamm vardL O da pek menfaat bekleri&. laıanlar nalll 
tuhaf bir hayvandı. Adeta, biribiriae muldat .... zaman 
Selim Ef. ile Zekiye SUita- olur, milletler Ye la .. lmetler de 
na slUninelik ederdi. Çocuk· iylece biribirl.me .taç ol..-
ltınn sDtnineleri, beşiklerini ul· lar. (m m~ .ı. Ruslar 
hyaralc ninni söyledikçe o da (Ayaabfano.) a selmillerdL Mai-
ağrenmiş. Sütnine ile beraber, IOp oldutamm için pyet f6Da 
ninni söylerdi. Hatta, dtnine terait illtmda Wr ......._ ,.. 
bam yalnız betili sallar, papa• pılcL. Ba maalaede bili haQp 
fan ela befigin sallanc:hjmı f&- ediyordu. Şimdiki ........... 
dikçe ,..Jnız başına DÜIDi ı8y· hududa te...a.ı ..,_, Rume-
lerdi. lide (De'fleti &,e) .m ..,.. 

Çocuklann bezlerini değiştir- cudiyeti adeta tehlikeye ıiri-
dikleri zaman gelir, bq uçlann- yordu. Dlt&adam, fallDdnn, la-
da dururdu. Şayet çocuk biJmi.. gilizleria Jlzlne ~ bir it 
1erek bir yerini tutsa, yahut yapmaya karar yJun. lngiliz 
11kaa, hiçbir ıey yapıvu, sacleee 1efirini çağartbm. ~ iltilat-
bağırmakla iktifa ederdi. Halbuki larla kU'flladam. Vuiyeti izah 
bllyllk bh; adam eJiai matsa. ederek muahedeniıa tadilini rica 
clerlW lmll', bem de fem halde ettim. Sefir, derbal: 
omm Mtbrcb. Ben, papaj'milan - Bqast1oe ,.,t9tmeap ... 
40k leftİ'l• Çok seki, çok eli- Hi~ mlt6essir oımayum. Ben 
flncelir 1Qk vefakar bir hay.. timdi devletime yaıanm. 
YQCLr, DeclL Ve gitti, 7aıda. Fılha-

Decli. kika iirkaç g11n 80ara lngı1Wer 
tı ş.Ht • mesele,. möd .. ale ettiler. O 
5 M.,. 914 uman, ( ittifaka Mille ) varda. 

AbdDlbamit bu aabah gaze- Rua. Alman. A.....,.._ mll-
Weri görür gir... yiae çok rekkep.. Almanlar, tabii mlltte-
mllteeuir oldu. Elindeki pzeteyi fikleri olan Ruslar hesabına, 
Wcld~ fen atarai : Bulgarlana tarafım iltizam edi· 

- &lak, ~ ... ..lcB)~· yorlUcltı. L.Jı!_I 
111 IKa •! Aym ••-- mguizıerle hoı 

tin JlepiJatm Derde J&PA'"' .,P.- liyaiet.ini takip ecliyor-
Glt ,_ ffillıılelf lüç .......... larclL 1-~1:.;.t-i- ite -•..l--L-1-..S 

yorlar. Ba ll>f ....,, llem mem- UllJ~ml! ............. 

leket illa .._,~ ... Fde edebe =) .:4~~- f= 
mugaJriw. muabdWni yapblar_ ~ 

Bmlar, ........._. lda Ye ili bulcaclarlacla bırabiaddar: 
garezini arbnDaktan bafka hir icap ea.r.. Rall.a brea f.. 
ift Jla'a1IUIL lnaan biru dllfün- tanbul civarmdaa ~ 
meli. Elbette ba harbin bir -aonu mak için ..... fi•Rkale 
yardır, bu... Yann )'İne doat boğuma ,aaderdiler. Marmara 
olacajız; ytlzytbe bakacat-z. Bu- dellizi ) ne pıaeır.: iatecliler. 
gGn bDh, hıçalda oldujumu ( Arkua ••) 

Resminizi Bize . .. 
Size Tabüıtinizi 

Gönderiniz, 
• Sögligelim .... 

... jlak, ioel' ele lmtanan 
.,.... Wea ..-.. M_..,. .. ıı.-HAJJT--EFENDl----._-~w-- 7--~~-....-.-....I 
,_. verelim. bıtizampener-

Dedi. Nuri Ağa bademi clir. M.-fllle-
fıtlirinciye kadar Abdillhamit IİDde nezake-
..-elce birkaç defa hiklye ettiği te mlltema-
llt meaelesiai - bu mlauebetle • ~· Fasla 
bir daha aat.,tb. Bu eaada Nari te JObek 
6ia bademleri getirdi. Onnmnı- Hile kem., 
deki m•nm11 . .liat&ı• barakta., mu, elem ve 
Md&lhamit, birer birer badem• kederlerial lf. 
liri papağana •ermiye bqlada. ıa etmeı.. 
P~n.a.. .. , Abdalhami..ı!- elini~ ~- uuı mllçteaiptir • 
...... ,. dikkat ederek bademleri • M,or. brDaldanla bıtuyor. Gala• 
f!J11111 arwu aklparak .llzeria
Atld ince J.1P"I pkanyoı •• 
PÇıtn- Jiyordu. 

A ........ tekrar lise de
._.. etti: 

- Yalclı&da Jiae blyle Ama-

SOLEYMAN BEYı Şea • 

mtmak flit•. 

·~" . ,.,..,,. Kaclua 
mevzalarile 
altbclar olar. 
Majranlar,ta
laalddlme. atar 
illi talulm
... edemez, 
kendini se.
term elr, ~ 
darmak Ye ta-

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yılclular Arasına Nasal Kan,bm? 
..__ ____ ,,, YAZANı Selma z 

Hotozumuıı lıerine giydiğim 
elmu taan altmdan almma da-. 
lcllea, kllçtık frizeler, çok cazip 
olmaftu. Şeffaf zamaolunacak ka
dar İllce y.....ı. albncla, &11-
ıerim, daha irilepıiı Ye çok 
ıebhar olmUflu. Dolıua gerd&111111, 
dik Ye kabank gGistbn, elmalar 
içinde parhyor ve beni Garp 
Aleminin daima hayalinde yqat
bia prkm hatmet Ye flama a
pa bir güzellik timuJi pbl ıa.
teriJorda. 

Nitekim, o kadar cidcb olan 
Doktor ( U ) bile ilk göri&iil 
daldk•cla obclar derin bir hay
ret n takdir tavra ıa.terdl n 
-- için de o kadar mal:lçap 
olcla ki... •'81h adam, n •· 
... hizi bilmiyenlerl.. Şarlan 
hakiki glzelJiiial acaba clalaa 
nebdar uman blyle taklitlerde 
n .-'iliklerde anyacakı.r, bil
mem ki. •• 

Kapıda, çok IDks bir otomo
bil duruyordu. Daha merdiven
lerden inerken ve otomobile- bi
nerken, etrafımız bir ıllrl mUti
cessiı ve c&r' etkArlarla dolmuştu. 
Otomobilin perdeleri inikti. Oto
mobile bininciye kadar etrafıma; .. 
ela birikenleri g6riince, perdelerin 
bpah olmuındaki isabeti takdir 
ettim. Şofar, her halde talimat 
almlfb. Doktorun hiçbir py li&y
lemesiııe lüzum kalmadan makiaa 

SUrpriz.. Hakikaten bir alrprll 
Yardı. Fakat kime karp?. 

Birden bire gazlerimin lan.de 
INr tlm,.k parladı.. Acal&. 
Acaba? •. 

Uzaktan ••afonla emirl• 
ftrili7or ve planda, kalabaLpa 
ufultasu tlstlnde kısa bir clm
ıem. - aık tekrar edildiji .. 
tiliyordu: 

- Kaybettiniz.. Kayhettlal&. 
Bu •niyet, epeyce deftm etil. 

Ve nihayet.. mapfonla makta 
-gelea bir ses; . 

- Mlaababya iştirak eden-
ler arasında, eviafi haiz (kadın) 
bulunamamlflll'. Buna bina• 
muleaef ••• 

Fakat daha )'Gkıek bir Hl, 

1»a •11araa 1a1 susturdu; 
- Dunmaz.. Miiaa~ 

İftirak etmek ı.tiJea .bir lwlia 
daha Yar ••• 

itte tam o anda, otomobilm 
kap11& açıldı. Doktor (Li). bü,ak 
bir çeviklikle otomobilden.._. 
n elini bana azatark; 

- Bayuraaas... 
Dedi. Bir •ela otomolHle .. 

lan aip alıleriaU kam•.._ 
Asabım ....ıc1t. Otomobilin a~ 
kap111adaa, kaqamda bir İnlaa 
mabferi ,&dlm. Bu mabfenle. 
renk •e glzellik bynıyerd& :BP 
denbire b&tila bu kaynafllllL. ... 
tin ba hareket dmdu. BBUID _. hareket etti . 

. zarlar, otomobilde Ye benim ... 
Epeyce müddet tenha ve ses- tUmde toplaıımlfb. O anda blltla 

m JOıı.claa ıittlkten IODl'a, ni- q.,_ 8\'\'11 ~ime Ye __.. ,a. 
llayet ..- ıa.lltlkftr· ~ ·1·1'1-e/lillltliilt~ ~.-•mJA.a.mt • 
Gittikp ~ --~ An- • 4Waklaıwdmı ba ,... ... 
lıJordum ld MJ&k caddelerden ••ecli.Jor ft L-·--dan titd
getiJorduk. ,...... Kohn.i:';™tan Dokto. 

Anut bit kdkançblda her ta- {la") bira ellldl ft JllYal Wr 
rafa ... kapah olan .... oto- ...ı.: 
moWldeki YUiyetimi dlf&ndlkçe 
slltıJr, ve: 

- DoktOiL Şimdi bbi .. ,.. 
........ Size, ( Sultan HUUD) ı 
Upra bir kahraman deder .. 

Diyonlam. Doktor, bu ~ 
,me 1e11i1Ce glllyor ve matte
madiy.ea ..-tile meual oluyQflııı 
da. Bandaa ela .-,on1u. ki P. 
iecejimia ,.nn aut ve dakika 
ile mtlnalebeti nrdlr •• 

Birçok klfeler cl&aclGlcteı+ 
.,,_., nihayet ltir kapela Wrmt 
.._ libi- oWatr. ,.,._., bp.T 

daki adama biqeJ •erdiiial ~ 
aettim. Her Mide blyle olacik lef 
kapıcı: 

G •• 
-eçın111 •• 

( Arlrua.., J ------,_, Neşrlgat: 
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Umumi Harp Nası 

Nakleden : H. R. -6•- Y azu: Emil Lıuloiı 

- KJZım Doktor: Seınf Ekreme -

·Berlinde Bugiin Daha Ziyade Bir Gam 
Vardır. işin Ciddileştiği Anlaşılıyor 
Şimdi dcşünülecek olan impa

ratorluğun selametidir. Filvaki 
la.arp Almanya tarafından tayin 
edilmiş olan saat de başlıyacaktar. 

Nazır, hükUnıdarııu noktaina· 
.ıanna getirmek için tam bir ıa• 
at çalıştı. nihayet Çar: 

- Peki, Erkanıharbiye reisine 
elefon edıniz. Umumi seferberlik 

ordinosunu imzalıyorum. dedi. 

Sazanof eğildi ve Yanou<:keviçe 
bu emri tebliğ etmel üzere 
yanındaki odaya girdi. Saıvetme· 
ilar hükümdarının iradesini tep-o 
dil edebilmesinden korkan Erkim 
taarbiye reisi Sazan of ile ittifak· 
<larına tah'an ıaraya geldi ve 
1.Dtün giln, mıblanmıf gibi, orada 
kaldı. Aynızamanda her ikisi 
umumi aef erberlik emrini sakla• 
eak üzere Paris ve Londra'ya 
Janlq telgraflar çektirdiler •• 

' ~ . 
Rusya, seferberliğe karar ver

diğinden birgiln evvel İngiltere 
tki tarafla ihtar ve tehdid te bu
lunmuştur. O gUnlerde Beneken· 
dorf insanlar ve eşyalar Uzerin• 
de ki nllfuzu nazarile hergün Grey 
hakkında bir rapor yaziyordu. 

Bu raporlara mizaç hakkında 
tutulmuş tıbbi muayene cetvelleri 

·· denebilir. O sırada Viyana'mn 
kendisine yapılan her teklifi red· 
detmesi lngiliz kabinesinde kısmen 
U"ZU edilen bir fikir tebeddülünll 
doğurmuştu. Grey tehtitkir bir 
Yaziyet takanmışta. Fakat az sonra 
bu vaziyetin, muharebeyi tacil 
etmesi ihtimali olduğunu düşündü. 
Tekrar kendini topladı. Aradan 
beş gün geçti. Yine vaziyetini 

· muhakeme elti. Harbi hem men, 
hem de tacil etmesi ihtimali olan 
tehditkar vaziyete tekrar dönmek· 
ten b~ka bir çare bulamadı. 

Petresburgda Rus Cenerah, 
Alman Ataşamilterine namusu 
llzerine · s .. :: verirken saatine bak· 

mak mecburiyetinde kaldığı daki
kada İngiliz nazırı da Londrada 
Alman sefirine : 

- Vaziyet içinden çıkılmaz 
hlr hale geldi, diyordu. Viyana 
hiç bir suretle yola gelmemek
tedir. Buraya geldiniz geleli, her 

aıUnasebetle olduğu gibi , son 
· · vaziyeti de baş başa tetkik ettik. 

Sizi oyalamak istemem, ihtilaf 
Avusturya ile Rusya arasına mun· 
laasır kaldıkça biz hariç kalabili· 
riz. Fakat şayet Almanya He 
Fransayı da ıerüklerse İngiltere 
laiç nkıt geçirmeksizin bldisabn 
llizum göstereceği kararı almak 
aecburiyetinde kalacaktır. 

.... 
Grey, düşllnür. ki, daha fazla 

'6ylemesi mOmkün değildir. Fakat 
Berlindeki devletliı efendiler ken· 

Ekmeğinizi tartınnız. 

, 
Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız 1 .. 

1 ~ 

itle ateş, 6ütün •alıraları .armıffı 

alne inanırlar. Grey kat't bir 
hareket olmak Uzere, bu muha· 
vereyi bir saat evvelinden Cam• 
bonada anlatmıştır. Fakat ona 
söylerken şunları da ilave etmişti: 

- '
1 Bizim hükümet gemimizi 

sureti sevkimizden kat'i bir hü· 
kUm çıkarmıya kalkmayımz. in· 
giltere, bu sefer, Fas meselesinde 

olduğ'U gibi, F ransanın tarafını 
bilA kaydüşart iltizam edemez, 
O zaman yaziyet başka idi. O 
zaman Almanya tarafından doğ· 
rudan doğruya tehdit edilir gö· 
rlinen siz idiniz. Tekrar ediyo
rum ki, lngillerenin bir teahhüdü 
yoktur." 

Ayni güııün akşamı, lngiltere
nin Berlin ve Viyana Uzerinde 

yaptığı bu teşebbüsü Paris, Pet• 
resburg kabineleri haber aldılar. 
Greyin bu ihtan mlittefikleri 
nezdinde tam ve muhasımlar nez· 
dinde yanm bir muvaffakıyet 

Selanikte İlan 
T oplıyanlar 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 
KAtibi Umumiliğinden: 

Mehmet Nurettin ve Cevdet 
Beyler nammda iki kişi Seli
niğe giderek bir salname neş· 
rettiklerini beyan ile ilinat top• 
lamak vesilesile ve kendileri
nin Türk matbuatından müzahe
ret ve himaye gördüklerini iddia 
auretile tahsilitta bulundukları 
oradan gönderilen bazı şikiyeta
miz malumattan anlaşılmıştır. 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 
bu namda iki kişinin ef' al ve 
barekltandan timdiye kadar ma· 
lümattar olmadığı gibi kendile· 
rinin isim ve hUviyetleri de Ce· 
miyetimizin malQmu değildir. 

Cemiyetimize hiçbir suretle 
nispeti olmıyan bu kimseler 
hakkında vaki olacak şikayetlere 
cemiyetimizin hiçbir suretle mu-
hatap olamıyacağı muhakkak • 
olmakla beraber herhangi bir 
türlü yanlqlıklara mahal verme· 
mek llzere ıüratle ilin ve bu 
hususta makamata aidesinin na
zarı dikkati c:elbeditdiii beyan 
olunur. 

ihraz etmlttl. 
Bunun nzerlne Paris, Petrea· 

burg, Berlin kendilerin( kafi de
recede emniyette görmediler , 
bir az geri kaldtlar. Fakat Viyana 
isyan verici bir hiff et içindo ka· 
rarmda musırdı. Kendisine Al· 
manya tarafından verilen açık 

bononun aynen icra edilmesini 
istiyordu. 

(Arkası yar ) 

Medeniyet 
ikin~ sayısı daha mükemmel 

bir tarzda faydalı ve zengin 
münderecatla ve birçok resimlerle · 
intişar etmiştir. Karilerimize tav· 
siye ederiz. 

~;~· Et;:;4B:h~;t 
~U Beyotlu, Mektep ıokak l 

.,.e!eFoıı ı 2495 

Teşekkür 
Hilaliahmer Cemiyetinin yar

dımile Erenköyünde Verem Mü
cadele Cemiyeti tarafından tesis 
olunan sanatoryoma aşağıdaki 
eşya ve parayı hediye eden ze
vata Cemiyet teşekkür etmekte· 
dir. Bu zevatm isimlerini kay• 
dediyoruz: 

Kasaplar Şirketi :namana Ah· 
met B. Ef. 300, Sanatoryom iki 
odasmın tefrişi Dr. Burhan F e· 
him B. maa teferruat Mersedes 
yazı makinesi 200, Zenit fabri· 
kası Mösyö Bernar Zigler ceviz 
saat 45, Bayer, Mösyö Widmma 
ilaç 20, ı:vliya zade Nureddin 8. 
vakez cihazı 25, Evliya zade Nu
reddin 8. bir baskül 15. Şişman 
Y anko mahdumları Beyler havlu 
12, Mösyö Farhi elektrikli sıcak 
hava aleti 25, Mösyö Farhi muh· 
telif eb'atta paspas 58 lira. 

Aranıyor 
Mühim bir 1 iş için faal ve 

ciddi müstahsillere ihtiyaç var· 
dır. 

Son Posta ~asıtasile ( H ] 
barfına mektupla mllracaat 
ediniz. 
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BiKAYE • 

ALDATILAN KADIN 
Raif bu kadını ilk defa plaj

da gördüğQ zaman pek hoşlandı 
Ye ona takdim edilmek için 
elinden geleni yapb. 

Kadın kocasından boşanmak 
Ozere bulunuyordu. Bu ona yak· 
laşmak için iyi bir fırsatb. Az 
zamanda ona Işık oldu. Kadının 
parlak gözleri, şeffaf bir teni ve 
muntazam hatlı bir yüzil vardı. 
Raifi ona takdim ettikleri zaman 
dudak bükmedi, somurtmadı. 
Fakat her halile Raife onu yal· 
nız meşru bir aşkla sevebilece-
jini anlattı. Bu kadını sevebil· 
mek, onun muhabbetini kazan· 
mak için Belediyeye ve belki de 
sonra imama müracaat etmekten 
başka çare yokh1. BütUn bun· 
lar atlanması liz1m olan 
manialar idi. Raif bunlan 
atlamaya razı oldu. Fakat o ara· 
lak kulağına gelen can ıikıcı 
bir haber yüzünü . buruşturdu: 
Kadınla eski kocası arasındaki 

talik davasım rüiyet eden mah
keme kadının aleyhine karar 
vermişti. Mahkeme kadının ko-
casma sadakatsizlikte bulundu· 
gunu teshil etmişti. 

Mesele çatallaşmıştı. Raif bu 
haber Ustüne bu kadından uzak
laşmaya karar verdi. Ona mllm· 
kUn olduğu kadar seyrek tesadüf 
etmiye gayret ediyordu. Kadın 

Raifin bu kararanı anlamıı mı idi? 
Belki. Çünkü mehtaplı bir gecede 
ona deniz kenarmda rastgeldiği 
zaman dedi ki : 

- Kocamdan boşandığımı 
işitmişsinizdir. Fakat hangi terait 
dahilinde boşandığımı şüphesiz 
bilmezsiniz. Bakanız size anlatayım: 

Kocam Seyfiyi sevdiğimi zan· 
nederek onunla evlenmiye karar 

verdiğim zaman 18 yaşında idim. 
Bu izdivaca beni sevkeden sebep
lerden biri de bayatta yalnız 

kaldığım ve beni himaye edecek 
kimse bulunmamasıdır. Bana va• 

silik eden dayım kendi havasın• 
da gezer bir adamdı. Beni bir 
takım ahval ve hareketleri şüp· 

heli adamlarla tanıştırdı. Maama
fih Seyfiyi sevdiğimi ve onunla 
evlenmek fikrinde olduğumn söy· 
lediğim zaman mümanaat etmedi. 
Hatta beni bu izdivaca teşvik etti. 

Seyfi yakışıklı, kibar tavurlu, 
şık bir delikanlı idi. Yüksek me
hafilden birçok ahbapları vardı. 

Herkes onun zengin olduğunu söy
lüyordu. Benim de o zaman çok 
param vardı. Hatta şimdi bile 

zengin sayılınm. Fakat evlendik· 
ten bil' müddet sonra Seyfi 
benden para istedi. Verdim. 

Bir daha istedi. Yine verdim. 
Yine istedi. Nihayet bu adamın 
beni ~aram için aldığını anladım. 

Kocam elindeki ufak serveti 
bekarken bolca sarfederek bitir· 
miş ve şimdi de benim parala· 
rıma göz · dikmişti. Maksadını 
anlayınca kendisinden soğudum, 
hatta ondan nefret etmiye baı· 
ladım. O bendeki tahavvillll 
görüyor, fakat beni kendisine 
cezbetmek için en ufak bir gay
rette bile bulunmuyordu. 

J fzdiYacımızdan alb ay ıonra 
· ayni damın alında kedi ile k&pek 

gibi yaşıyorduk. Yemekleri ekse
riya ayn yiyorduk. Kocamın 
arkadılarından Faik isminde biri 
vardı. Bir miiddettenberi evimize 
sık sık gelip gidiyor ve bana 
kur yapıyordu. Ne yalan ı6yliye• 
yim onun llmidini kesmek için 
hiçbir harekette bulunmadım. 
Kocam bizi yalnız bıraktığı 
zaman onunla oldukça m:!ln 
süren gezintilere çıkıyorduk. Fa· 
kat aramızdaki mllnasebet dost
luk hududunu aşmamıştı. 

Faik ne ismen ne de v~ben 
hoşuma gidiyordu. Onun kans' 
veya metresi olmak ihtimali beni 
ürküttiyorku. Bu adamın kocam 
taralmdan barekabmı tecesslls 
etmiye memur edildiğini nereden 

bileyim? Meğer büttın hareket
lerim kaydediliyor, kocama bil· 
diriliyor imiş.. Ben bütlbı bu 
intirikaJardan bihaber arasara 
F aiği ziyarete gidiyordum. Ne 
büyilk ihtiyatsızlık değil mi ? 

Bir gün yine onun evine çay 
içmeğe gitmiştim. Kapı vuruldu. 
Açtık. içeri bir kumserle birkaç 
memur girerek beni F aiğin evin
de gördüklerine dair bir zabıt 
varakası tanzim ettiler. 

Kocam feshi nikAh davası 
açtı. Aleyhimde ciddi bir delil 

yoktu. Fakat ben onunla geçirdi· 
ğim hayattan o kadar bıkmıştım 
ki kendimi kemen biç mlldafaa 

etmedim. Bu sebeple avukatım 
da bir iş göremedi ve dava 
aleyhimde neticelendi. 

Bu aralık kocam benden çek
ti§'i paralan yemekle meşgul •• 

• 
Kadın Raife bu bikAyeyi an

lattıktan sonra ilave etti: 

- BUtlln bu mesele bundan 
ibaret. Hakkımda çıkan birtakım 
yalan yanht havadislerin size 

kadar geldiğini tahmin ediyo-
ru m. Sizin dostluğunzu mu• 
ha faza edebilmek, teveccll• 
hünüzü büsbütün kaybet• 
memek için başımdan geçenleri 
anlattım. Bu teşebbüsümde mu• 

vaffak oldum mu? bilmiyonım. 
Herha!de yarın sabah hareket 
ediyrum. Uzun bir yolculuğa 

çıkacağım. Tekrar yüzyllze gele
ceğimizi ümit etmiyorum. Allaha 
ısmarladı ki 

Elini Raife uzatb. Raif biras 
müteessir bu küçük eli avucunda 

ah koymak istedi. Fakat kad!nıo, 
elini hafifçe çektiğini g6r0nce 
birden onu kaybetmek korkuile 
sarardı. 

- lıtirham ederim. gitmeyi· 
niz, diye yalvarıyordu. Sizi seri-

yorum. Hayatım devam ettiti 
müddetçe de seveceğim 1 

Kadın ona içleri hüzQn dolu 
gözlerle bakarak ceYap yerdi ı 

- Bu sözleri ıöylediğinize 
bir gün belki pişman olacalunııı 1 

Ve ertesi sabah habersiz~ 
yola çıkb. Raif onu .onra çok 
aradı, fakat beyhude. 



Bedestende İşler 
Çok Durgun 

Gidivor ., 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bunun sebebini alakadar•ar
dan sorduğumuz zaman bize ıu 
cevabı verdil ... r : 

- Bu hal, halkın satılacak 
fazla mab olmadığına delalet ~de.r. 
Buhranın tesirile zümrüt ve ıncı 
fiatlarındaki düşüklük yüzde yet· 
miş, sekseni, elmaı ve pırlanta-
larda yüzde yirmiyi bulmaktadır. 

Zümrütle incinin fazla düşüşü, 
bu eşyaya talip olan lngiltere ile 
Amerikanın şimdi hiç mai çek• 
memeleridir. 

Siyasi Hayatta 
Müthiş Ve Ağır 

Bir İtham 
( Baştarah 1 inci aayfada ) 

bir suretle. Fazla bir şey bilmi
yorum, fakat bundan eminim. 

İnsan iradesi haricinde wk-.ı· 
abn hangi planlar üzerinde hu-
ıule geldiğini bilmez değiliz. Ken• 
di hesabıma, ben, gerek tarih, 
gerek politika bahsinde fazla 
gayretkeşlik a!eyhinde kifi de-
recede mücadele ettim. Fakat 
Cenaral Manjen ~bi Majino ve 
daha bir kaçından sonra düşman 
entirikasmm müdahalesini iokir 
etmek güçtür. 

Uzun :z.aman, Alman tayyare
lerinin bava yüksekliklerinden 
dağıtabilecekleri tifo ve sair bu 
nevi hastalık mikroplarile bizi 
çok tehdıt ettiler. Bu vaziyet 

"" önUnde, vazifesi ıyı öğretilmiş 
nam-.ssuz bir hizmetçinin ayni 
mikrobu Majinonun yeyip içeceğine 
karıştırıp k.:ırıştırmadJğım sormak 
büyük ·bir iddia ve cür'et sayıl
mamak gerektir. 

(bur •da lı\. ~arı ff.orae, A!man1an deiiJ, 
•r11.aıır. ~o .. yaııatıerlnl .ı..utetmekted.r.) ----·---

Cavada Feyezan 
Batavya, 13 - Cava ada!ID• 

da vukua gelen feyezanlar neti
cesinde ( IO ) kişi ö lmüş, birçok 
köprüler yıkılmış, 54 yerde arazi 
kaymaları olmuştur. 

·sorsa Fiatleri 

Kambiyo K.apanıı 
-=--

F ransıı Frangı 12 06 
lngiliz liruı 7 ::? 1 50 
Dolar 47 37 50 
Liret 9 37 9'l 

lielia 3 41 50 
Drahmi 36 15 ()() 

İıvıçrc fran21 2 42 37 
Leva 61 17 50 

florin 1 18 17 

Kuron ç. 15 92 00 

~iling A. 4 17 10 

Peıata 5 62 11 

Mark 2 02 -
Zloti 4 24 00 
Pengo 3 75 39 
Ley 79 59 50 

. Diaar 26 41 64 
Çervonets 11 ıJ l 75 

Tahvilat Kapanış 
1 - :.....--~ 

1. Dahili 
D. Muvahhlde ~ 
A. Demiryolu 

Borsa Harici 

Altın 9154 
Mecidiye 48 00 
Banknot 21 34 • 

. ' 
' 1 

SON POSTA 
.. uzere , Ramazanda okunmak 

Yüzde 40 Tenzilat 
Hilmi kltaphane!!inln gerek yeni rerek eakl barfler1e baınlm1, mfteH1rnan

hta ait kitapları Rama:ıanı ıerıfin birtncl 1rilnunden Bayramao l.S inci runll· 
ne kadar devam etmek üz.ere yüı:cfe 40 ten:ı.illt He aab,a çıkar1lmı$tır. Yal
nız tafradan iatiyenler kuran tercümeleri lçln yQ:ı.d111 25 niabetinde poata 
m•ırafı ilave edeceldcr clir. 

YEN 1 HARFLERLE 
Türkçe Kuram Kerim terclimesi - ( Yeni tıarflerle ) D•rülfUnu11 

ilahiyat Fakültesi reisi fazıla muhterem lı:mirll lsmai1 Hakk1 Bey tarafından 
Şerh ve izahlarla gayet açık ve Anadolu türkçeıile dilimize çevrilmiştir. 

Pek oknna!<lı bir yau ile ve yeni harflerle büvük bir masrafla baaılmaktadtr. 
Kuranı kerimin en dotru, en lıataaıı bir tercüme ve tetıiridir. Halıc için 

pek anlayış!ı bir kitaptır. Birinci cildi basılmış netir oluomuşlur. lldnci eil• 
di de Ramazan ortasında baaılıp bitecektir. 

iki cildin, hediyesi 250 kuruşt:ır. Yüzde 40 tenzil ed"lince iki eflt mGcel· 
let 150 kuruşa iner k i bedavanın bedavaaıdn. Hemen abone ohmu:ı.. Aboneıl 
Istanbul için iki cilt mücelJet 150, tqra için 200 kuruştur. 

Amme cüzü - Yeni harflerle Kuramn metnini 'Ve aynca yfne Kuran 

yazıyla bildiğimiz Ammeyi havidir. Yanlışsız okunmak üzere Iıaretleri havi· 
dir. Hediyeıi (4!0) kuru,tur~ Ayrıca tenı.iJAt. 

Tebareke cüzü - Yeni harflerle •• ıyrıca hath arabi Ue Tebareke 
cüzünün metnidir. Hed '.yesi 20 kuruftur. Ayrıca tenzilat. 

Amme - Yeni harflerle Türkc;e teTCümealdir. Hediyesi ıs kuruştur. 

Tebareke, Kadseme, Vezzariyati cüzüleri - Yeni harflerle türkçe 
tercümed'r. Ayrı ayrı kitap beheri lS kuruşa Hblmaktadır. Bütün bu tercil· 
meler fazıla muhterem lzmirll lsmail !iakkı Beyindir. 

Yasini şerif - Hem yeni !:arflerle hem Kuran yazıla faı.la olarak 
tercüme ve tefsiri do huidir. Çok takdir olunmuı bir eserdir. Hediyeaı 

15 kuruftur, 

Halka mahsus din kitabı - (Yeni ilmihal) yeni barEl~rle basılmış en 

yeni bir ilmihaldir. Yazılaıı pek güzel ve pek sadedir. Çok betenilmiı 

bir eıerdir. Tabı pek nefistir. Hilmi kitaphanesi tarafından tertip edilmiş 

itikat ve ibadete ait · en mükemmel ve yepyeni bir eıcrdir. Fiati 25 kuru,tur. 

Mızrakla köy ilmihali - Yeni harflerle köy]üleriınb: için yapıJmıf 
islim dinini 40 derste toplamıı köylülerimizin medeni insanca yafamaları 

için ço~ faydah malumat koomu,tur. Büyük bir ilmihaldir. Fiab 35 kuruştur. 
Hadisi şerif - Yeni harflerle basılm1thr. 1170 badisi- ıerif gayet iyi 

taınif edilmif, gayet açık aade ve tatla bir üslupla berkeıin arıhyacal}ı bir 

surette Türkçe olarak basılmıştır. Hediyesi 50 kuruıtur. Ayrıca tenzillt 
yapılır. 

Şurutussalat - Abdest ve namaz bilgiıi hakkında en kısa malumab 

havidir. Hediyesi 1() kuruştur. Bütjn bu kitaplar hep yeni barflerledir. 

( BiR BUÇUK AY iÇIN YÜDE 40 TENZiLAT ) 
Nurülbeyan - (Eski harflerle) Kuranı kerim tef8 irinin Türkçe tercO

mesidir. Bir heyeti fazıla tarafından vüc:ude getirilmiştir. Kuranı kerimin 

hem metnini yani her. ayetin aslını ve ayrıca tercümesini havidir. lıd büyük 
cill:ten mürekkeptir. Bez ciltlisi 450 kuruş. Ayrı ayrı iki cilttir. 

Ayrıca yüzde 40 tenzilat fakat taşradan iatiyenler için yüzde 2S posta 
masarifi zammolunur. 

Maanii kuran - (Eski harfleri:) Darüfünunun liahi;vat fakültesi reisi 
fazılı muhterem İzmirli İsmail Hakkı Beyin Kuranı Kerim tercüme ve tefsi· 

ridir. Tercüme gayet sade ve açıktar:Çok rağbet görmüştür. Mükemmel bir 

Kuran fehri•ini havidir. I;jtün ayetlerin mebdeleri ve altında tarn tercüme• 

leri, daha alta tam tefsir ve şerhleri havidir. Hediyeai karton ciltlisi 300 
kuruştu;. Tenzilattan sonra taşra için yüzcfa 25 posta ücreti zammoiunur. 

Halka mahsus Kuranı kerim tercümesi - ( Eski ha fl 1 ) . • . r er e gayet 
ude yazılrnışhr. Kuram keramın tam b .r tercümesid r. Karto • • tı• · 20"' _ n Ch llL ., 
kuruştur. Aynca yuzde 4() tenzilat. B.1'1dan posta ücreti alınnıaz, 

Eczayı şerife tecümeleri - ( Eski harflerle ) Aınıne, Tebareke, 
kadseme, Vezzariyati ciiı:leri ceman 110 kuruştur. Gür.el Kur'ao yazııHo 
metni tercümeyi, ayrıca malu 'Oab diniyeyi havidir. 

Bütün bu eserler içhı yüzde 40 tenzaat yapılır. 1 
ISTANBUL HİLMi KIT ~~~NESi 1 

So/gada -D... Cbfil"l T f.---
B . S .k t r. e a ev ık 

zr Ul QS Zührevi ve idrar Yolu 
Scfya 13 - Protogerof hı1- H k M 

bine mensup bir Makedonyalı astalı 1 ırı ütehassısı 
Mihailof taraftarı diğer bir Ma- Sirkeci, Muradiye caddesi 
kedonyala tarafından öldürül- No 35. Saat. 2- 6 
müştür. Katil tevkif edilmiş ve 
Makedonya dahili ihti' al teşkila-
tının emri ile hareket ettiğini 1-otoğra/ Talı/ili Kupo11rı. 
söylemiştir. Geçen gün de bir 
Makedonyalı tecavüze uğramış, 
fakat kurşunlar isabet etmemişti. 

İstanbul lkinci İcra Memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz bulunan ve paraya çev
rilmesi mukarrer BerJiye markah 
iki tonluk müteharrik, k~myonet 
20• 1•932 tarihine müsadU: Çar-

ba Onü .saat 15 ili 16 ara
:~~a f:.erıköy Berli~e · garajı 
~ 11. de arık arttırma ile satıla· 
onun • b 11. • dan taliplerin ma a ı mez-
cagın . 
kürda hazır bulunmaları tlan 

olunur • 

Tablalbdsf 3jr••lll• lc latlyoruaı• 
fotojT&fıDIZI 5 adet luıpOJa u. bir 

ilkte paderlolz. f'oto}rafı111• eara,ra 
tabldlr ... iade edll:n.., 

...... ... ı.ıc * 1 

... ,. aaa'at l 1 

Haaıl • u•llerla 
cevabı. f 

. 

fetejral latiıat 

•~ec:al& al/ 

Fote>trafııı kflfHI 30 k11r11thık pul 
mukabilinde ılinduilebillr 
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R:A 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

14 KAnuunsan; 932 Perşembe 
lıtanbul - 0100 metre. S kilonl) 

18 rramofon ile opera parçalara, 
19,S hirinci kmm alaturka saz, 20 
sıramofon 21 ikind kıaıcn alaturka 
ıaz. 22 orkeatu. 

Heif sberr - ('2i6 metre, 7S kilo
nt) 19,S orkestra, 21 komedi 3 
perde. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat ) 
19 dan itibaren Çek iltuyonlarıadan 
nakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 7S kilo-
••t) 19.4'i Frankfurttan naklen 
konıe ... 20,30 Erika. 

Bükreş - ( 3Q4 metre 16 kilo.at) 
20,H melodi. 20,30 ıenfoni. 

Bef grat - (429 m9tre, 2.S kilovat) 
20 doktorun tavsiyeleri, 2J,3() iatas
yonumuzdan naklen beynelmilel 
Avrupa konaerl. 

Roma - ( 441 metre, 7S kilovat) 
20 gramofon neşriyab, 21 ıcnfoni. 

Viyana - (517 metre, 2:> kilovat) 
19,25 halk konıeri, 20,40 haftanm 
kedikodulan. 2110 (Hayda ) in bir 
kuvartct!. 

Pe,te - ( SSO metre, 23 kilo•ttt l 
20.30 Bclgraltan uaklen Beynelmilel 
Avrupa konseri. 

V arıova-(1411 met.o., 156 kilont) 
20 haftanın müsahabesl, 20,15 Bel
i"attan rıaklen Avrupa ko,aeri. 

Berlin- ( 1635 metre, 7S kifo•at) 
20 işçi dünyası, 20,30 Be "ırattan 
naklen Beynelmilel Avrupa konseri 
22 bit siyaat ırazete. 

15 Kanunusani 932 Cuma 
latanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 ~ramofon ile opera parçalan, 
19 birinci kısım •laturka uz, 20 
ıramofon ne~riyatı. Anadolu Ajansa 
habcrJeri. 21 ikinci k.ıauo alaturka 
•••, 'l'l orkestra. 

Heilıbersı - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 Münihten naklı•n Haydn 
konseri, 20,3() Gocthe ve diinv;ı , 21 
Königsberı-ten nakil. 

8rW.10 - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,lS radyo dinliyen ler için hir Rinı. 

Miihlakcr - (360 metr e, 75 kilovat) 
19,30 Manbayrudan na1den İn t~ran~ 
noı, 21,15 Frankfurttan naklen 
senfoni. 

Bükreş - (39,t metre, t6 kilovat) 
20 Verdinin Aida operur. 

Belgarat - (419 metre 25 kilovat) 
20 aokol konfcransi, 70.3() keman 
konseri, 21,20 ıes konseri. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
21 Boccaçio operaaı. 

Viyana - (517 rnetrc:ı, 23 kilovat) 
20, 15 Urva1I opera11. 

Peşte - ( 551) metre, 21 kilovatı 
20 aalon orke1brası, 21 koferana, 
22 konser. 

Var4ova- ( 1411 metre, ıs~ kilo• 
vat) muai :... l i musahabe, 2J,15 sen• 
foni. 

.Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Manhayından nak'cn İn Tyran• 
noı, 20,40 konaer. 21,30 Lavipçigten 
naklen Strahenrond bir hikaye 22,SO 
keman konseri. 

O:kkat: Dercetmekte oldutumuı propam1ama Avrup1y1 alt 

olan luaını vasati Avrupa ıaatine gön tanzi 11 e:l .lrni1tir. 

İstanbul saatine tatbikı için Avrupada Hat ( 12) old:ıJ'u 

uman l.tanbulda ( 1} e ııeldlti far:ıedilmel idir. 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

v~::n FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
annelere 

Kullammz. SütüılUZU art
tırır, çocuklarrn kemikle -
rini kuvvetlenJirir. 
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Şifmanlaktan HASAN kurtulmak ve 
kuvvetten 
düşmemek 

SON POSTA KlnuftUAll 14 

için 
istimal 
terkibi 

ediniz. 
meçhul 

Çünkü Hasan Gluten mam~.:abnda nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrı1pa'nın 
Gluten müstahzaratına faik olduğu etıbbai muktedirenin raporlarile sabittir. Ekme"' gevrek, makarna, şehriye, 
un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasaın markasını arayınız. Hasan Eeza Deposu. 

( Kadınlar için ) 
Almanyanın; ( Moıbacher, Scbmeidler, Luda, Piehl, Hirschfeld, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Fransamn: (Brown Sequard, De boin) 
Avusturyamn: ( Lippleit, Kammerer) lngilterenin: ( Stevenson, 
Hocker, Williams, Arbutnobt) Hollandanın: (K.nut, San) Ameri
kanın: (Cheroc) İtalyanın: (Gelmi) Polonyanın: (Bun) giki Beynelmi
lel mümtaz tıp ulemasının formül ve takdirkar şahadetlerini haizdir. 

Be.ynelmilel gazetelerin yekmeal neşriyatından bir hiilasa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis genç ve dinç ha} •anların 

taze ve zihayat hormonlarile clektrolitlcrden i:.dıar edilmiş bir şah· 
eserdir ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf Jiişcn ve 
en giranblha hazinesi olan seyyalei hayatiyeyi ih \ a . ve. gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelerde satılır. Resımlı ,.e mu
fassal kitaplarını ( ıstanbul Posta kutusu 745 adrc~inden tahriren 

co u 
Plakları 

FÜSUN HANIMEFENDININ 

N 17168 Hicaz: Gülşeni hüsnünde 
O. Suzinak: V AD EYLEMİŞTİN 

Hafız Saadettin EJ endinin 
N 12574 Hüzzam şarkı : LEYLA 

0. Hüzzam şarkı : BiR YER Ki SABAH 

COLUMBIA bayilerinden arayınız. 

Balıkyağı içemiyenlere: 

BayramlıkHediyeleriniz ! 
Şunlar Olmalıdır 

Ç•k ) C •ı Taklidi yapılamıyacak kadM 
ı o at emı : mükemmel bir çikolatadır. 

Çı.kolat Cemı·l .• iyi bir çikolatanın bütün 
hassalarını havidir. 

Ç•k } C ·ı Sütlü ve aütsnz olarak 
1 o at emı : şimdilik iki cinstir. 

Ç•k } Ce ·ı Lezzeti ve rayihası bir 
ı o at mı : beklenen lezzet ve rayihayı havidir. .. 

K t Ş k • Şeffaf denilecek derecede es ane e erı: rengi açık ve parlaktır. 

K Ş k • • iri ve lezzetli Bursa estane e erı. kestanesinden yapılmııtır. 

K Ş k • • Şekeri, kestaneyi zevkle estane e erı. yedirecek derecededir. .. 
K ki L k • Eyüp kaymağı lokumUD ayma 1 o um. içine gömülmüştür. 

K ki L k Lokum ile kaymağın mGtenulp bir 
ayma 1 o um: ıurette imtizacından hiaıl olmuıtur. 

K ki L k • Lezzetle, zevkle ve kemali ayma 1 o um. iştiha ile yenilebilir. .. 
H d• J • • • 1· t•h Ed k Çikolat e ıye ennızı n ı ap er en Cemil, 

Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S ıd v y Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. 
atı 1 gI er: Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

Z Yİ - Askerlik vesikam 

yet cüzdanımı zayi ettim. 

r" i alacağımdan eskileri-

nin hiikmü olmadığı ilan olunur. 

Üsküdar vapur iskelesinde 

Piyazçı Ali 

Sıhhatinizi Korumalc İçin Yalnız 

Suyu ve gazozunu 
• Hu yerde arayınız ve içiniz. 

Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

Dumlu 
V 17 K. apuru 

8 
• 

anı 

ar 
Pazar 

akşam saat 17 de Sir
keci rıhtımından hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
re.sun, Trabzon, Hope 
Rıze ve 
ye azimet ve avdette ayni 
iskelelerle Görele, Vakfıke
bir ve Ünye ) ye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet bam albnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

1932 

Güzellik Kraliçesi 
olmak isterseniz Faruki'nin 
Cici krem, Cici pudra, Cici 
allık, Cici losyon ve esanslarını 
kullanmız. 

Deposu : Sultan Hamam 11 

TR L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE lSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri YÜN PAMUK 
boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Srizet Yapar. 

biik.r 

hogu 

Pamuk ipek ve Yün Bezleri 
BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Doktor ALI VAHiT 

ILD z 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, foeforu, ••Ua1alnf, çolctur. Meme

deki çocuklar için yegane bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

SAN KUVVET ŞURUBU 
Yeni Neş iyat 

Abdiilhak HAmit va eserleri 

Korney ve Rasin 
Eski lstanbul 
Turhan Valide 
lzmirin Romam 
Yeni Almanak 193~ 
irade Terbiyesi 

lbrahim Necmi B. 
Mehmet Emin 8. 
Selami izzet 8. 
Ahmet Refik B. 
Ahmet Refik B. 
Burhan Cahit 8. 
Bir heyet tarafmdan 
MUnUr Raşit 8. 

Fi ati 

100 Kr. 

100 " 
50 " 
75 " 

150 ,, 

50 " 
60 ,, 
75 

IST AN BUL Kanaat KütiipJıanesi 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
Son Frnnsıı uıulünde hendese 

Ozerine, gayet kolay biçki ve 
dikit deralerl verilir. Pratik dikit 
bilen hanımlar 3, bilmiyenler 9 
ayda hernevi tayyör tuvalet biçip 
dikerler. Şabadetnameler Maarif 
Vekaletinden taıtiklidir. Hergün 
aaat 9 - 12 ve 13 .. 17. Cuma, pa
zar 9 - 12 ye kadar müracaat. 

Ortaköy Aknretıer 35. Matmazel 
YETSlMANI KARECE 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevt hattalıklar tcdavlhaneil Emla-

önQ Mlnasyan ecxaneıl karşısındaki 
ıokak No. 4 

iNŞAAT iLANI 
Türkiye Sanayi ve Maadin 

Bankasından : 
Beykoz Debağat ve Kundura fab
rikasında yaptırılacak ol•n fabrika 
müştemilatından kurutma ve dolap 
imalat büyük daireleri inşaatı 28 
ikinci kanun 932 tarihine kadar 
mevkii mü:ıükasaya ko:rnlmuştur. 

Talip olanların Beykoz Fabrikası 
Mfidürlüküne mOracaatla şartname 
ye pilnn!arı 30 lira mukabilinde al
maları ilin olunur. 

Ağzınızın lezzeti 
Sıhhatinizin miyarıdır. Lez· 

zetli yemek iyi erzak ile müm
kUndUr. Erzakımzı bizden alınız. 
Doğrudan doğraya ıetirtigora~ 

Galata: Ömer Ablt Be1 Kara Muıtafa 
Çartııı Noa 57 

PO 
nmt, Slyut, Handı. .,. Halk 

••zete•I 

idare . ı.tanbul: Eald Zaptiye 
• Çatalçefm• ıokaaı 25 

T~lefon latanbul .. 20203 
Po.ta kutusuı İstanbul • 741 
T clgraf: latan bul SONPOST A 

ABONE Fl A Tl 
rORKiYE ECNEBi 

1400 Kr. l Sene 2700 Kr. 
750 tt 6 Ay 1400 

" '°o " 
s .. 800 .. 

150 
" 1 .. 300 

" 
Gelen evu.k geri verilme .. 
hanlardan meı'uliyet ahnmaa. 

Cnap için mektuplara 6 kuruıfulr 
pul ilivcsl lbımdar. 

Adru değittirilmeıi (20) kuruftur. 

Son Posta Matbı:ıuı 

SııhlplcrJ: AIJ Ekrem, Selim Raıı 

Ne1rl1at MQdilrll : Selim Raııp 

'"veçya' nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü H t. ~.!N 


