
Bu Çocu" Ta 
Bizimdir 

nu 
Beraber 
Giydir lim 

Bayram yaktqb. Mem .. 
ktetimizde ,eker bayg. 
mı demek çocuklan ... 
vindiren, güldOren bir 
gün demektir. Orta halli 
aileler ve zengin ço• 

cuklan mllstesna, bay· 
ramda fakir çocuklar 
yine ıefil ve ., kala· 
caklardır. Yine 
bunlann yllzle
rinde tebeuam 
ve neşe çizgileri 
değil, elem •• 
ıstırap hallan 
okunacakbr. Za
valltlar bayram
da oynaşıp ko
ıuşmakta nmat 
um, aç mideleri-
nin sancısını dindirmek için elle
rini kannlanna basacaklar, bir 
köfeye bUzDlllp kalacaklardır. 

"Son Poıta,, bayramda sevi· 
nen değil. bilikia yoksulluklanm, 
sefaletlerini mahrumiyetlerini da
ha ziyade hisseden çocukların 
-elinden tutmak, onlann yüzüntı 
güldürmek istiyor. Bunun için 
ııazetemi:ıde bir "fakir çocuklara 
bayram hediyesi,, ianeai açıyo
ruz. Fakir çocuklann yUıtınü 
eüldOrmek İltiyen karilerimiz 

ıönntlerinden kopan teberruu 
gazetemiz vasıtasiJe yapabilecek· 
terdir. Karilerimizin bayramda, 
iki okka şeker yerine, bir okka 
teker alarak, gOnde Oç kap ye
mek yerine iki kap yemek yiye
rek, haftada iki defa sinemaya 
gidecek yerde bir defa giderek 

3-5-8 
Lira 
Kafi 

tasarruf yapacaklarım •• bu 
yerlerden yapbklan tasarruflarla 
birkaç çıplak ve aefıl çocuğu 
giydireceklerini Omit ediyoruz. 
uson Posta,,, Topkapı Fıkaraper-

ver Cemiyeti ile birlikte her ço
cuğu, elbise, ayakkabı, kasket 
ve çorap ta dahil oldufu halde 
giydirmeyi temin etmiştir. 3, 5 
veya 8 lira vererek bir çocuğu 
giydirebilirsiniz. 

Apartımanınııın, evinizin aa• 
cak odasında refah içinde otu
rurken bu çocukların aefil ve 

bakımsız hallerini garmemişsiniz· 
dir. Bir muharririmizle relip 
Topkapmın sefil ve bakımsız, 
kansız yüzlü, çelimsiz vilcutla 
çocukları arasında bir parça do
Jaşmız. Bakınn: ne hazin levhalar 
göreceksiniz 1 
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Fikir Ve San' atte Yeniliğin 
Babası Aramızda •.• 

Hergün, her yerde. yeni re-
ıimden, yeni mimariden, yeıu 
edebiyattan bahsedildiğini duyu· 
)'Oruz. Bu cereyanlar:, yavq ya-

v ş, oturduğumuz eve, kullan· 
dıgımız eşyaya kadar giriyor. Ga· 
:ı~telerimiz herglln bu yeni zeYk 
b kkanda anketler, karikatürler 
yapıyorlar, fıkralar ve makaleler 
yazıyorlar. Bunlara "KUbizm,. , 
"Fütnrizm,, diye, nevilerine g5re, 
muhtelif isimler verili~or. 

DUnya yüıUndc 11Ffitilrizm,. 
cereyanını ilk uyandıran İtalyan 
ProfesörD Marineti şehrimize 

ıeldi. Dost bir milletin en bllylik 
ediplerinden birini görilp kcndi
ıindcn bazı izahat almayı fayda· 
ııı bulmadık. Kendisile gönişen 
muharririmiz milllkatın' ıöyle 
aaldediyor: 

"Senplon ekıpresilo dün İı· 
taubula Profeaör F. T. Mariaetti 

Profesör Marlnettl 

geldi. "Son Posta" namına bir mu
likat yapmak, yeni san'at ale
minin temellerini kuran "Futuria-

( Duamı ıs inci aayfacl• 

Bugün 
6 

Sayfa 
Bir Hagdııdu 
Mağlup Eden 
Kahranıan Kadın 

Akşehir (Hususi) - Bir Türk 
kadın anın çok defa herhangi bir 
erkek kadar cesur ve yürekli 
olabileceğ~ni ispat eden şu vak'ayı 
" Son Posta ,, karilcrine bildir· 
mekle hususi bir zevk duyuyor. 

Hidise, şehrimize bir saat 
mesafede Bermende ismindeki 
köyde cereyan etmiştir. 

Köy eşrafından Sofu Zade 
Kemal Efendinin refikası Na:ıike 
Hanımla beraber arkadaşı Raki
be ve kardeşi küçük Naıike Ha· 
namlar gece yemekten sonra ışık
lannı söndürerek yataklanna yat· 
mıılar. 

Zaman biraz ilerleyip te tatlı 
bir uykuya vardıkları sırada Ra· 
kibe Hanımm boynundaki be~i 
bir yerdelere gaz kc ;an iki lıır
•ız evin kapısını açmıf, içeri 
girmiıler. Bunlardan bir tanesi 
kapının önünü kesmiı, &bnrn de 
içeri girmiş, yatakta yatan Nazike 
Hanıma bi.-ıaelfumeden boynun· 
ddd beşi bir ycrdeleri qırmıya 
teşebbüs etmiş • Fakat kadan 
gece yatarken boynundaki altın· 
lan çıkarmış, saklaoufmıf. y 8 • 

hancı bir elin boynuna ve göğ· 
aOne temas etmesile uyanan ka· 
dan haykırmaya başlam11. 

( Devamı 12 inci •ayfada t 

Adan ada 
Bir Ayda 
Ölenler 

Adana, 19 (A.A) - Belediyo 
istatistiklerine nazaran geçen 
kanunuevvel ayı zarfında Adana 
da aıenlerin miktan 197 idi. 
1·17 klnunusani zarfında &len· 
lerin miktarı iıe 180 e balii 
olmuıtur. ----
Hariciye Vekili 

Yann Tahrandan Bağdada 
Hareket Edecek 

Tahran, 20 (A.A.) - Harici
ye Vekilimiz Tevfik RüştO Beyle 
lran ricali arasında milzakerat 
tyi bir hava içinde cereyan et
mektedir. Tevfik RllştU B. cuma 
gQoQ tayyare ile Bağdada hare
ket edecektir. 

Kar Yine 
Başladı 

fkl gündenberi hayalar çok 
sobk gidiyordu.. F ıtlcat dün ve 
dün gece soğuklar oid!1etJenmişti. 
Bunun tesiri olarak bu sabahtan 
ittbar.en tekrar kar yağmıya 
başlamışbr. Ayni zamanda kes
kill bir karayel esmektedir. 

1 Yeni Nesillere Ne Okutac(!.ğız ? 1 

Muallim Kizım Nami 
Bey Bize Diyor Ki: 

Bence Bir Tek Çare Var: Bu işi Hususi İdarelerin 
Bütçelerine Yükletmek. Meseli İstanbul Vilayeti 

Kitap İçin Bütçesine (25) Bin Lira Koyamaz Mı ? " 
Kbım Nami Beyin bualarımıza 

orljintıf görünecek, bazılarımıza da 
pek aykırı gelecelt fikirleri Yar. 
Ameli 111yruelini münakaıa etmek 
isterrıeditimi:ı bu fikirf4r, belki, hü· 
kümele, münevverlere, maarifçllere 
iyi b:ı:r.ı -reçheJer verebilir. Dikkate 
her halde IAyık bu!duj'umuı bu fi· • 
kirleri, Klzım Nami Beydea ayn•• 
notettik: 

- "Yeni harflerle kitap b.a• 
sıJmıyor; çünki ı:ıwlmıyor; dom •. 
ki okunmıyor., i<lcliasının ne kada:
doğru olduğunu bilmiyorum. Elde 
sahih rakamla istatistikler yok ki 
mukayese edelim do mUspet bir 
neticeye vnrohm. Benim anladı· 
ğımn göre mesele şudur ı Eskl 
yazı ile okumıya alışmış kariler, 
yeni Türk yazısını, muztar kal· 
madıkça okumuyorlar. Yeni yazıyı 
okuınıya başlayan kariler de kafi 
miktara varamamıştır. Bahuıuı 
bu yeni kariler, knltürce yetif· 
memiı · kimselerdir; her kitabı 
okuyamazlar. 

Bilmem habrlar mıaıoız? Bu 

Klizım N11ml Be, 

meseleye benzer bir anket dab& 
yapılmıştı, oYakit demiıtim ki: 

"Eski harflerle basılı kitapla
n, kitapçılardan saba almah~ 

ktlltllr için en lazım olanlarını 

yeni yazıya çevirip tekrar bu-

(Devamı 12 inci Hyfada J 

Hafız Yaşar Y asini Türkçe Oku·yoı 

Cümhur Riyueti Sabık Musiki 

Heyeti Şefi ve maruf hanende 

Hafız Ya~r Bey don Ayuofya

daki Y erebatan camiinde, üo 
gUn enel vefat eden Milli MUda· 

faa Sabık Mllatqarı Derviş Paşa 
için yazılan bir mersiyeyi oku

mUftur. Bugthı de ayni camide 
(Yasin) auresini evveli uıl ifade
aile, sonrada Türkçe tercümuini 

okuyacaktır. 

· Hafa Yaşar Beyin dün oku
yacağım zanneden kesif bir ce
maat camii doldurmuştu. 

L Müdafaa 1 
-----~------

- T•tiji çekeyim deme ha .•• Gider poliae haber Yerirbal 
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r -Halkın Sesi ]I 
Meclis Azalığı Ve 

Hatiplik 
Şehir Mecliıi aıuından 
Hikmet Bey, bazı asanın 
edebiyat yapamadıklan için 
Şehir Mecliainde ıöa ı8yle· 
medlkJerinl, fakat bundan 
ıonra edebiy.da Ye hitabete 
falan bakmadan hakikatleri 
( dangıl, dungul ) da olaa, 
ı<Jyliyeoeklerini beyan etmiş, 

bakımz halk ta ı<Syle ıaylilyor. 

Şerif Bey ( LlleU Harilaedeıb apar• 
ba•lanlan) 

- Halkan ve tehirlerin işlerile 
meşgul olacak meclislere aza ıe· 
çilirken bunların edebiyat, belAgat 

hocası ve hatip olmalarına kat'iy
yen ehemmiyet verilmez. Çnnki 
meclisler edebiyat salonu ve 
Sanayii Nefise Akademisi değil, 
milletin işlerinin g6rüleceği yer
dir. Hakikat daima hakikattir. 

Edebiyat oyunlanna ve süslerine 
bürilnmeden çınl çıplak ortaya 

ablan hakikat bizzat bir edebi· 
yatbr, kendisini daha iyi anlabr. .. 

Mehmet Emla Be1 ( Fatlb Kın ... 7 t 
- iyi ıöz söylemek ve hatip 

olmak başka bir ba51ettir, bun· 
da tahsil ve terbiyeden ziyade 

yaradılışın hususi bir tesiri •ar
d.r. Herke.t pzel ıöz ıöyliyemez, 
hatip olamaz. Fakat herkes 
doğruyu ve güzeli aöyliyebilir. 

Eğer bu fehrin bin bir derdi 
Hikmet Beyin dediği gibi meclis 
azaaının batip •• beliğ olama• 
dıklanndan dolayı tlmdiye kadar 

söylenememişse inşallah tubat 
lçtimaında hepsi birden ıGylenir 
de çareleri bulunur .. 

ŞeyJıet Bey • BeıJktq Alraretle7 IO .. 

- Mecliıler memleket ifleri· 
nin konuşulduğu yerlerdir. Bir 
milletin bütün fertlerinin ayni 
derecede okumalan, yazmalan 

ye hatip olmaları mllmknn değil
dir. Bir meclise bir köy muhtarı 
da aza olarak girebilir. Eğer bu 

zat ben iyi söz ıöyliyemem diye 
köyünün ihtiyaçlann1, dertlerini 
anlatmazsa vazifesini yapmıı 
.ayılmaz. Meclis azasının hepsi-

nin hatip ve edip olmasına İm· 
kAn yoktur. Her aza dilinin dön· 
düğü kadar ıöz söylemelidir. 

• Şahabettfn Bey ( S>fna ma.hıDeaf 9) 

- Şehir Meclisi azası bun· 
dan sonra edebiyata falan bak
madan aöyliyeceklermiş. Söyle
ıinler bakalım. Biz de bol bol 
dinleriz. 

G R i P 
Mekteplerin 
Tatili 
Muhtemel 

Grip salgınının arkası benllz 
gelmiş değildir. Maarif doktorla
rı mektepleri gezerek hasta Ç<>4' 

cuklarm adedini tesbit etmişler
dir. Doktorlar çıkan neticeye 
gôre mekteplerin tatiline lüzum 
göstermişlerdir: Fakat Sıhhat 
Müdürlüğü tatili muvafık görme· 
ıniş, grip görülen mekteplerde 
bbbi temizlik yapılmasım tavsiye 
etmiştir• 13 üncü ilk mekteple 
Gaziosmanpaşa mektebinde te
mizlik yapılacaktır. Bir kısım 
doktorlar grip salgınının önü 
alınması maksadile mektep ve 
ainemalann bir müddet tatilini 
tavsiye etmektedir, Dün Sıhhat 
Müdürfl Ali Rıza Bey de gripe 
tutulmuş ve vazifesine gelmemiş
tir. Haber aldığımıza göre basta• 
hk böyle devam ettiği takdirde 
mekteplerin cumartesi günü ta
tili muhtemel görülmektedir. 

Bina Tahriri 
Ev Sahiplerinin ltirazlan 

Tetkik Ediliyor 
Fatih kazası dahilindeki bina• 

ların -tahriri bitmiş, hepsiuin ev
safı tesbit ve iratlarının takdiri
ne ait muameleler ikmal edilmiş
tir. Ev .abiplerine ihbarnameler 
gönderilmeğe ve itirazlar tetkik 
edilmiye başlanmıştır. Mal sahip
leri irat miktarlarına tebliğ tari· 
hinden itibaren 31 gün içinde 
itiraz edebileceklerdir. ltirazlan 
reddedilenler 25 gün zarfında 
karan istinaf edebileceklerdir. 
Komisyon, Eminönü ve Beyoğlu 
kazalarının tahririne başlamıştır. 

Söndürülen Yangın 
Kasımpaşada Nazım Pa:ıa 

apartımanında oturan Moskova 
Şehbenderi Sabri Beyin zevcesi 
Feride Hamının oturduğu daire
den yangm çıkmış ise de hemen 
söndürülmüştür. ----

Şüpheli Bir OlUm 
Ak bıyıkta Cankurtaranda 

Kömüren Zekeriya Efendi ansı• 
zm ölmüştür. Ölüm şüpheJi gö· 
rüldüğündeo ceset Morga kaldı
nlmışbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON PÔSTA 

Kundu.racılar Bir K A y 1 p L A R 
Misak lrnza Ettiler B. u ifi d 
Ç .... k A kk 5 ır .na ta a 

uru ya apı . atışının Al v.• • 
Önüne Geçilecek fz .n..lŞl 

Ayakkabıcılar Cemiyeti, yerli 
ayakkabıların aağlambğımn temi
ni ve çDrük ayakkabı imalatının 
men'i hakkmda mühim kararfar 
ittihaz etmiştir. 

Evvelki gün ayakkabı tüccar
lığı yapan yani Anadolu kavaf
larına toptan ayakkabı ıatan 
birinci sınıf kavaflann hepsi bir 
içtima aktederek bu hususun 
temini için bir misak aktetmiş
lerdir. 

Bil tün ayakkabıcdar, terlik, 
iskarpin, fotin ve saire imalibnda 
kullanacakları malzemeleri de 
tesbit etmişlerdir. Bu malzeme
ler her yerde aynen kullanılacak, 
ve ayni metanette olacakbr. 
Bu ıuretle, ayakkabıcılanmız 
Avrupa mamulatına rekabet 
edebileceklerdir. 

Bütün ayakkabıcılann kabul 
ettiği misakın esası fUdur: 

Cemiyetin satış mahallinde 
ublığa salih olmadığı anlaşılan 
mallan tacirler mağazalarına 
almıyacakbr. Bu tarihten llç ay 
aonra mağazalara iş yapan ve 
getiren ustalar, ehliyet vesikala· 
rını, cemiyet hllviyet dlzdanım 
mağaza sahibine göstereceklerdir. 
Bu vesikaları haiz olmıyan usta• 
lann mallarını almamak hususun
da mağaza sahipleri aöz ver
mişlerdir. 

Esnaf 
Bankasında 

Birkaç giln evvel fevkallde 
bir toplanlıya davet edilen Es
naf Bankası Heyeti umumiyesi ek
seriyet hasıl olamadığından to~ 
lanamamış, bunun üzerine martta 
bir toplantı yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu içtimada Bankanın 
hisse senetleri çıkartması ve ser
mayesini arttırması teklif edile-
cektir. 

Feci Bir Kaza 
Ayvansaray Un fabrikasmda 

çalışan Boyacı Mustafa Efendi 
fabrikan•n borularını boyarken 
sol ayağım, işlemekte olan kas• 
naklara kaptırmıştır. Tehlikeli 
surette yaralanan boyacı hasta
haneye kaldırılmıştır. 

Kayboldu 
Son günlerde kaybolanlann 

yekGnu altıya Yarmışlar, henüz 
bunlardan hiçbirisi bulunamamaş
br. Son birkaç glln zarfında 
kaybolanlar iunlardır: 

Beşiktaşta Yeni mahallede 
oturan Zübeyir Beyin kızı 13 ya· 
oında Serife; Bostancıda Burhan 
Beyin kızı 18 yaşında Şerife; Pa· 
oabahçede oturan Esat Beyin 
hizmetçisi t 2 yaımda Münire, 
SüJeymaniyede Arapzade soka· 
ğında Muzaffer Beyin hizmetçile
ri 14 yaşında Fatma ve 12 yaşın
da Saniye, Şehiremininde İbrahim 
Beyin yamnda oturan Bulgaris
tanlı 18 yaşında Niyazi Hanım 

ve Beylerdir. ----Haf tada 24 Yangm 1 
Polisin tespit ettiğine g8re, 

son bir hafta zarhnda şehrimizin 
muhtelif yerlerinde 21 yangın 
vak'ası olmuştur. 

Gizli Mektep 
Bir Ermeni Kızı Cürmü 
Meşhut Halinde Tutuldu 

Pangaltıda Eşref Efendi ao • 
kağında 233 numaralı evde otu• 
ran Matmazel Sozaref isminde 
bir Ermeni kızımn resmi mllsaade 
almadan evinde bir mektep aç
lığını yazmışbk. Öğrendiğimize 
~öre, Polis Matmazelin evinde, 
birçok çocukları ders okur va-
ziyette cürmll meşhut halinde ya
kalamıştır. Matmazelin, ayda iki 
lira mukabilinde biltiln civar ço
cuklarını okuttuğu anlaşılmıştır. 

Şubat Listesi Geldi 
latanbul Gümrilğünün tubat 

ayına mahsus ithalat tahdit liste
sinin posta ile gönderildiği bura· 
ya bildirilmiştir. Liste bugtin 
gelecek ve yar•n belli olacaktır. 

W:Utekaitlerin Yoklaması 
Mütekait, dul Te yetim ma• 

aşlarınm yoklamasına şubat ipti
dalaranda başlanacak ve marttan 
itibaren de üç aylıklar verilecek· 
br. Bu yoklamada maaş sahiple
rine fişleri biten cilzdanlarımn 
yenne yeni cüzdanlarda verile
cektir. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
RebleDmhm Hı. dün, akfama 

kada.1 Dolmabahçe aarayandaki dal• 
relerinde me,ıul olmutlar, hiç blr 
yıre çıkmamıılardır. 

Kaçakçıhk Mah~<emeteri 
Yeni Kaçakçılılıc Kımunu dil• 

Adli1eye tebliğ edilmit ve kaçakçı• 
lık. mahkemeleri faaliyete batla• 
mıılardır. 

Vecihi Beyin Tecrübeleri 
Si•il tayyareci Vecihi Bey, han 

nOıalt olduğu takdirde yarın Ye,nkar 
de parafüt tecrübeleri yap~caktir. 

Neler Göruşu:dil? 
DarOlfünun Divanı dün toplanmıt. 

Darülfllnuna ait bazı meseleleri 18• 
rGtmüıtür. Dinnda Gazetecilik Mek
tebınln esaalan hakkında da konu• 
ıulmuıtur. Mektebin 6nümüzdekf 
den yıh başında açılacağı aöylen
mektedir. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
Parise Gidiyor 
S.raçotlu Şükrü B •y bugi)n, 

yananda Nurullah Eaal Bey oldutu 
halde Pariae aidccektir. Şükrü Be)· 
bu ayın 2Sinde Pariıte Osmanh 
borçları hlmilleriJe borç!ar mcaeJe
ıinl müzakere edecektir. Öğrendiği· 
mise r6re hükumet bu sene de takc 
ıiüerl üçte bir olarak ödeyecektir. 

Petrol Tröstü 
Plyaaamızda iş gören Neft Sea• 

dikat, Standart, Romanya ve Tür• 
Petrol Şirketleri bir tröıt mukn .. 
lesi lmzalamıtl~ bunun netleell 
olarak fiatJer Ul':mıştır. 

Rüşvet Ahyormuş 
Ankara tapu başkatibi Ahmet B. 

bir Ermenlden (4:>0) lira r6tvet alir
kea Jakalanmış, tevkif edilmiştlır. 
Bir midGrOn de tevkifi iıtenmittir• 

MahkOTI Edildiler 
Bir adam öldürmek me1elesindea 

maznun ofan Sadık lıminde biriıl 
7 buçuk, Anneai Cemile H. 1 ıene 
clArt a1 bapıe mahk6m olmu,Iardıl\. 

Belediye Cezaları 
Solb mahkemeleri belediye ıub .. 

lerl tarafından kesilen cezalan iptal 
etmektedir. Bu ıebeple belediye o .. 
biliye Ye Adliye Vekıiletlerile Temyhı 
mahkeme1ine müracaat etmiştir. e .. 
lediy• kanununun onuncu madde1I 
mucibince belediye fubelerinin hal• 
ktD reyine mürac .. at ıuretilt'I teşklU 
icap etmektedir. Mahkemeler, ben0.1 
bu madde tatbik edi"med:~ iç.in 
iptal kararı Yermektedirler. 

Bir Kadım Yaraladılar 
Ulviye isminde bir kadm 

G&atada meçhul bi" şahıs tara• 
fından kasığında 1 yaralanmışbr • 

inhisarlar Vekili 
Şıehrimtıde tetkikat yapan GDna

riJk •• inhisarlar Vekili Ali Rana 
Bey diln Müskirat inhisar idaresine 
ıelmft. Umum Müdür Aalm Beyle 
bir müdd.t rörüşmüştür. 

______ R_azar Ola Hasan Bey Ve Bir İzdivaç J 

1: Genç - Hasan Bey •• Şu İnıiliz 
kadınını görllyorsun ya. •• 

Genç - Ben bu kadınla evlenecea'im, 

mükemmel bir düğüo yapacağım Hasan 
Bq. 

3: Hasan Bey - Sen lngilizce biliyor 

musun? Yahut ta o Tllrkçe biliyor mu? 

4: Genç - Zaten ben de biribirimi

:dn dilinden anlamadığımız için evleniyo
rum. Mücevher; manto gibi şeyler istcrae 
ne dediğini anlamıyacaiu.e, tabii, ilte-.. dijini alma acaf::u»::::f=----~-~--~--L__ _________ ~~~~~----~~~~~~~~ 
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Hergün 
Diinya Buhranı 

Ve J 
Biz a--------- M. v .. hbl 

4 --
Saniyen: TedavUJde Halihazır 

Tel<niği 
Servetin tcdın·Olüne taaWlk eden 

.,.. bu faaliyetle n1 kadar olan iktı at 
üeuea~leri niza mı !ıaz.ırın en çok 

iıliyen cihaziandır. Oenilebilir ki 
balihaı:ır iktıaat niıam ınıo ruhu bu 
mOesaeselerde mundemiçt ir. Servetin 
tedavülünü idare eden müesııescler 
ııraıilc; en küçüğünden en büyüğüne 
kadar muhnber t teıkil5tı, Bor.salar 
tctkilltı, Banka •e Siııortalar, n kli-
1• aervlıleri ve teşkilatıdır. 

Tedavül müe eıı~lerinin halihazır 

•uiyetlerini t tldl.r ed~raek ııöı;.ü

rQz ki ı 
l - (Ticaret teşkilAh) hemen 

her yerde ve her memlekette 
ıervetin tevzii vazifesini liyıkile 
ifa edecek surette müessea ve 
mücehhez değifdirlt:r. Tica~I m~
nasebf't ve nıuameleler tacır mu
teşebbislerin zati ve hususi olan 
takdir ve teşebbüslerile ve cOr'
ctlerile cereyan etmektedir. Mem
leketlerin ve milletlerin ervet 
müstahsilelerini yekdiğ('ri araım
da tevzi ve taksim ile mükellef 
olan ticaret teşkilib haıır~sı b.u 
fonksiyonunu tam ve kinnl bır 
ıurette ifa cdemiyecek kadar 
reri kalmıştır. . ' 

2- Umu'l'll harpten evvelkı vilı • 
atll .,.. aerbest mübadele ticareti 
yerine ha ihazırda ~ümrfik h~dutla
randa tevakkuf eden ye tarıfelerle 
mukayyet olan va çok defa milletler 

d muahede ye mukavelelerle 
araıın a • . 
vüa'at ye aureti cereyanı tayın edı!• 
mek iıteni en dar ve k pah hır 
ticaret kaim olmuştur. 

3 - Gerek nukut, kambiyo, 
esham ve tahvilAt borsalarında 
•e gerek ticaret emtiası borsala
rında 11-ekülasyon muameleleri 
tiddetJenmiş ve zirat ve sınai 
teşebbüslerin aksiyonlarındaki 
ıiddetli tereffn ve tenezzüller 
doğrudan doğruya bu istihsal 
teşebbüslerini müteessir etmekte 
bulunmuştur. Ayni suretle para 
kıymetindeki kararsızlıklar ve 
k mbiy<' temevvüçleri hem mil
Jetler arasındaki ticari müna e· 
betleri ve hem de milletlerin is
tihsal faaliyetlerini müteessir 
etmektedir. 

4 - Esuen h ddl ıatindc aeyyal 
olan nakti ıerma1 e ve altın yln 
ticari ve mali münasebetler ve bil
baua Bor~a hava oyunlara ile Ame-
rika ve Fransada teraküm dmiı ve 
bu sebeplerle d ığer memlcketlerd 
eaktl sermaye ve altın azlığını lnt ç 
eylemiştir. Bu nedret eşya fiatlerine 
tesirini göstermiş ve fia t lerde mü· 
blm sukut ve tcnezzüller vaki ol-
muıtur. 

S - Sermaye(J.tr memleketler 
aaktt sermayeye ;htiyacı olan mem· 
leketlere kredi açmıt.k huıusunda 
atlr 9artlar dermeyan etmektedirler. 
Bu ıartlar ar.asındıt bilh~ıaa •iyaai 
teminat iraeaınde ıuar edılmektedlr. 
Son Alman mark buhranında Fran• 
ıanın dermeyan eylediti ,eralt buna 
miaııldir. 

6 - Beynelmilel münakalat ve 
ltllhaaaa deniz milnakalltı azf,n1ıttır. 
En büyük deniz ticaret filoıuna tahlp 
•laa lni'llterede birçok kumpanyalar 
•apurlarının aeyriıeferlerini tenklı 
•e tatil mecburiyetinde kalmııtır. 

7 - Halihazır buhranı lktıtadi!I· 
aln bilbuaa bam madde fiatlorlnln 
teneıdUünden mOtevellit oldutunu 
r• bunun (Zirai istihHI buhranı) ma
blyetlnl haiz bulundutunu iddia 
edenlere: mukabil !:am madde fiat
lerin dekl teneuilllerin dogruden 
doğruya nakti aermaye ve altanıD 
Amerika n Franıada terakümü H• 

hebile diğer memleketlerde nakli 
1ermay• n altın nedreti huıul• gel• 
mekten mDtevelllt oldutunu YI bl
aaenıılcyh buhrana hazırın menfei 
itibarile bir ( tedavQI buhranı l ol
duğunu ileriye sOrenler de vardır. 
li . l!t un •uren oeyanın ifade et• 
mek iıted1ıt• feyln iatihaal ve teda
Tüldel<i halihuır tekDifinJn ceml7et• 
lerirı ihtiyacına ıayrllıılfi Ye ıa1rl• 
ırıutalıık oldufunu aöylemıkten bq· 
lıa bır -i•J olmadıtuu 1lr01orua. 

SON POSTA 

• 
TELGRAF HABERLERi 

F ansa, 
Altınları ı 

erikadaki 
• mye ---~ladl 

Tamam 575 ·ıyon Altın Lirası Var 
-Newyork, 21 (A.A) - Franaa heaabınn olarak Cemft• 

biri Müttehided• mevdu bulunan va yilkında Fransaya 
ıevkedilccek olan 125 milyon altın dolara ait o)41 rak 
11 New-York Taymiı " gaı:eteai, 400 milyon alhn 
dolara balit olan bir miktarın hali hazırda ecnebi 
hesabına mukayyet olmak üzere Federal Resen Ban· 
kumda mevdu bulunduğunu tahmin etnıekted:r. 

1 

mevcut oldutu aalihfyettar mahafil tarafından tahmin 
edilmc~tedir. 

Bu miktar Cemahiri Müttehidenin resıni altın P•'' 
rasının yekunu olan 4457 milyon altın dol r meyanına 
dahil değildir. 

( Son Posta r Franıanın Amerika ·u lngiltereye 
karşı en büyük ve tehlikeli ailahı, miktarı yüz mil· 
yonlara varan ınrı ııltınlarıdır. Fransa, kendlslne yüı 

çevirenleri bu sarı nltınları ile tehdit etmektedir. 
Çünld Amerika ve lngiltere ticaret piyasasında mühim 
işler gören bu altınları icabında derhal çckebilecekle· 

rini öyliyen Fransız maliyecileri, bu aur~tl~ Amerika ve 
lngiltcre plyasuının şiddetli bir karasızlık buhranına 
düşeceğini, neticede dolar ve lngilix lirasının müthlı 
6 ureite düşeceA-inl tahmin etmektedirler. ) 

Fran a bankaaının bundan ba ka Amerika ticaret 
bankalarında 450 milyon dolar kadar altın mevduatı 
ve Federal Re.erv Bankasında da ticari senetleri 

İzmir Rıhtımı 
Belediye, Kendisine 

Devredilmesini İstiyor 
İzmir, 21 (Hususi) - Belediye, 

Rıhtım Şirketinin Belediyeye 
devredilmesi hakknıda Dahiliye 
Vekaletine müracaat etti. Şirke
tin kasalarında mühim miktarda 
tahvilat ile yedi bin lira bulundu. 
Tahvillerin başkalarına ait oldu
ğu iddia edilmektedir. 

Maarif Vekili Mersinde 
Mersin 19 ( A. A. ) - Maarif 

Vekili Esat Bey akşam Adana
dan şehrimize gelmiş ve islas
yonda hararetle karşılanmıshr. 
Vekil Bey yarın Maarif İdaresini 
ve mektepleri teftiş edecektir. 

İtalyanlar 
ithalat için Yeni 
Şartlar Koydular 

Roma, 21 (A.A) - Resmi 
gazete, döviz kontroltı tatbik 
eden memleketlerden balyaya 
yapılacak olan ithalatı bazı ıeraito 
tabi tutan bir kararnameyi neş
retmiıtir. 

GUınrUk Muhafazası 
Ankara, 21 (Hususi) - GUm

rlik Mühafaz:ı kumandam Seyfi 
Paıa tetkiklerine devam ediyor. 
Eski Gümrük Muhafaza kuman
danı Talat B. alay kumandanlı· 
ğıoa tayin edilmiştir. 

---- -
f lngilterede 
Gümrük 
Siyaseti 

Londra, 21 (A.A.)- Nazırlar 
komitesi kabineye vermiş olduğu 
bir raporda kat'i bir şekilde bir 
tarife siyasetinin ihdasını tavsiye 
eylemektedir. 

Nazıl'lar Komite i. peyderpey 
fenni t arifeler tesis edebilecek 
olan daimi bir tarife komisyonu
nun ihdası hakkındaki teklifleri 
bilahare tetkik eyliyecektir 

Türk - Bulgar Em
lak Meselesi 

Sofya, 20 (A. A.) - Dostluk 
Muahedesine müzeyyel protokol 
mucibince Türk ve Bulgar emlaki 
hakkında cereyan edecek müza
kerata memur Bulgar heyeti 
murahhasası teşekkül etmiştir. 

Bu komisyondan bahsedilirken 
iki memleket arasındaki samimi
yet dolayısile ihtilafların kolay
lıkla hallo~unacağına şüphe edil
m~diği, bütün meselenin 1925 
protokolund~ki bazı noktaların 
tashihinden. ıbaret olduğu illve 
edilmektedır. 

Ajansın notu: 
Malumabmıza göre meselenin 

protokol metninin tas!ıihi değil 
nihayet tefsirinden ibaret olmaeı 
lizımgelir 

İSTER İNAN, 
• 
iSTER 

Vaziyet Vahim 
Mançuri Hadiseleri Sulbü 

Tehlikeye koyabilir 
Berlin 20 - Son Mançuri vc

knyii münasebetile vaziyetin pek 
ziyade vahimleştiği umumiyetle 
kabul olunuyar. Japonya, Mançu
ride pek mahirane bir siyaset 
takip etmektedir. Fakat bu siya
set hakikatte son derece tehli
kelidir. Bu, yalnız Çin için değil, 
bizzat Japonya için ve cihan sul
bü için de tehlikelidir . Şimdiki 
halde Japonya hedefine vasıl ol
muştur. Mançuride hakim bulun
maktadır. Elde ettiği vaziyeti 
şiddetle müdafaa edeceği de söy
lenebilir. 

Teslihat 
Fransa Murahhasları 
Görüşmiye Başladılar 
Paris, 21 (A.A) - Terki tes

lihat konferasında Fransayı tem• 
sile memur olan heyeti murahha
sa dün M. Tardiyönün riyase
tinde toplanmıştır. 

Bu içtima, konferansao küşa
dından evvel tavzihi icap eden 
meseleler hakkında murahbasla· 
rın hep birlikte tetkikat yapa
bilmeleri imklnını ihzara matuf 
bulunuyordu Birkaç toplanb 
daha yapılacaktır. 

İNANMA! 
Kuanç Vergiıl Kanunu 18 yaşından a .. tı "e 66 

1aomdan yukarı olan mOatfthdenılerden kaı:anç •er
wJsi keailmlyecej'l'll emrettlti halde, şehrimizin ba:ıı 
mıntakalarında bu ya,taki mGıtahdcmlerden kazanç 
vergiıl keallmektedir. Bu meyanda, mürettip çıra'~· 

lığı yapıp kGçük bir Gcretle ailelerinin hayati rıoı 
kazanan çocuklardan da kaıanç vergici kesi!nıiştir. 
MGrettlpler Cemly•tl kanunun bu aarahatl karşısında 
bi' lıtlda Ue Defterdarhta müracaat etmittir Def
terdarlık. rafları dolay11lle kanunun müıteı;nalar1 

uıeyanında bulunanlardan "ugl kemllemiyecetl der· 

keııarile lıtl<4ayı EminönO MalmUdurlü~iln• buale 
etmiştir fakat S/16210 numara n 76-10·31 tarlhile 

l\1almüdQrlüğilne havale edilen bu l•tida bu auılu 
ortadan kaybolmuttur. 

fSTER iNAN, 

Cemiyetin mütemadi mOracaatlarına rağmen 

nrak Oç d6rt aydanberl bulunamamaktadır Bittbl 

Lıı mOddet ıarfında çıralc çocuklardao d• lcaıanç 
vcrglai kuılmektedır. 

iSTER INANıı1AI 

--------------·----·---------------~------------------------------------------

Sözün 
insan 
ihraç Eden 
A1emleket 

Sayfa 3 

Kısası 

---------P. S. 
Mengen muhabirimi• yazıyor ı 
"Bizim Mengen, bugün Tilrki

yenin insan ihracatı yapan ytr 
gAne nahiyesidir. Bolunun, bütün 
dünyada meşhur ahçıları hep 
burada doğar, büyür, yetişir. 
Nahiyemizde 10 bin nüfuı bu
lunur. 

"Bugün, memleketin hemen 
her ıehrinden tutunuz da, Mısır
da, Amerika ve Fransada çallf&D 
binlerce ahçımız vardır. Bizim 
nahiye erkeklerinin yüzde 
yetmiş beşi; daimı surette 
hariçte bulunur. Gaıi Hz. nin, 
Başvekil Paşanın, diğer nıeh'uı 
ve vekil beylerin ahçıları ep 
bizim memJekettendir ... 

incir, Uzüm, pamuk, tütün 
yerine insan ihraç eden, fakat 
Türk yemeğine beynelmilel bir 
ıöhret kazandıran Mengeni teb
rik fırsatını bulduğuma pek 
merununum. Yemeğe ehemmiyet 
veren "ekül., dedikleri insanlar
dan değilim; fakat, pişiricilik 

ıanaatının adeta yanın bir 
güzel san'at olduğuna emi
nim. İnsan damağile yemeğin 
tadı arasındaki ince ırrı bular 
ve bedii zevkile, muhayyilesile 
en ham, en kaba maddelerden 
ince ve nefis bir terkip yapan 
ahçıbaşı, elbette bir yarım san'at
kirdır: Kepçe8ini kalem gibi kul
lanarak adeta şiirler yazar; kaşığım 
fırça gibi kullanarak adeta resim
ler yapar; oklavasım yay gibi kulla· 
narak adeta musiki nağmeleri yara· 
tır. Nitekim, midesine düşkün 
nice insan tanınm ki, blitnn bu 
bedii ibtiyaçlarm hepsini ga-
yet nefis bir ı panakh bö-
rekte tatmin ettikleri için, 
öyle pek şiirin, resmin, musiki· 
nin üstüne düşmezler. Onların 
mideleri düşünür ve barsakları 
hayalfita dalar. Hatta rüyalarım 

bile göbekleri görilr. 
Belki bunun için büyftk mil

letlerde, meşhur ahçılar namına 
heykeller ve pi iricilik zanaah 
namına abideler dikmek Adet 
olmuştur. 

Biz de, şu fedakir Mengeni 
arada bir tebcil fırsatını kaçar· 
mıyalım ve nefis bir plava kaşık 
atarken "yaşasın Mengen ve Men .. 
genliler 1 ,, diye bağıralım. 

Milli Güreş 
Takımı Teşkil 
Edildi 

GOreı federasyonunun bir 
tebliğine göre Hikmet (An.), Ali 
Rıza (V.K.), Mustafa (Malt.), Ab· 
dullah (V. K.), Yusuf (H. 1.), 
Saim (V. K.), Rağıp (A. M.), 
Şevki (H. 1.), Şeref (H. 1.), Ab· 
baa (B.) Necip (H. M.), Talip 
(An.), Nuri (Tay.), Adnan (Bb.), 
Osman (V. K.), Ahmet (V. K.) 
Mümür (H. M.), Vefik, Bedri, 
Yaşar, Murtafa (V. K.), Faik 
(H. 1.) Beyler Milli güreş takımı· 
na namze'- olarak tefrik edilmiı
lerdir. Namzetler arasına giro· 
bilmek için bunlardan :ıirini yen
mek liıımdır. 

M. Malş Geldi 
Ankaraya Maarif Vcklletilo 

temasa ıidcn darUlfllnun mllte
bassısı M. Malt bu sabahki trea
le oebrimiıe dGnnıUıtnr. 
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A ç L 1 K 
Mlellifi: 1'11111 Ha,,,.,,,, Mütercimi: P. &. 

Fakat Allah e1111ia parmajı 1 kaç hafta yine trat olabilirdi& 
De dolamdaktaa ....,. beni rahat Halk aruma çıkabilecek bir ,n. 
bıraktı, bir .Saha dokunmada ye malik olabilirdim. Ve el'ao elim-

-.... hiçbir fenalıjıa plmesine mi- de bulunan bu küçllk senetia 
aaade etmedi ve dldm içiade ka-- man.;araıı bana birdenbire mte 
famın azim rabnesi ile yolumda verdi. Biletleri itina De deatell-
yllrllmeklijime mDAade etti. Ve yenk cebime yerleıtirdim.. 
biitlla ebediyetin ıehinpbı olan Fakat yumak mlmknn değil-
Allahm iradell De bana hiçbir eli. Birkaç sabrdan aonra en 
fenabk relmedi. ktlçlk bir fikir bile gelmiyordu. 

Rüzgir bana talebe mahalle- Döılncelerim başka yerde idi. 
Iİladen musiki şellleleri getiriyor- Muayyen bir nokta &zerinde ca-
du. Demek ki saat ikiyi geçmif- hfmakhğım mnmktln deiildL 
ti. Klğıdımı çıkararak birkaç ıey Her teY llzerimde tesir yapıyor-
yazmıya çalışbm. Cebimden ber- du, her ıey bana dalgınlık veri-

berimin karnesi dllştD. Açarak yap- yordu. Gördllğiim her sahne 
raldan uydun. Alb bilet kalmıt· bana yem • bir his telkin ecli-
b. Gayriihtiyari: yordu. 

- Allaba fikir, dedim. Bir- Slaekler n ki~ liatlds 

Maclrit, 20 - H&k6met ..... " 
tarikatinin IAğvma dair karar 
•ennittiftir. 

)#. 
Madrit, 20 - Mekteplerin 

ilik rejime tebdil edilmeai buı 
hldiselere Hbep olnıuftur. Ez. 
ctımle Molina, Paapelune' de kl
çllk protesto ve aünıayq bldi..
leri vukua gelmiftir. 

* Madrit 20 - HlikGmet Elde-
bate ismindeki btolik gazetenin 
leddine karar vermİftir, 

Sevil 20 - Pali8, ai1ib tafaJU 
yirmi bir kifi1i tevkif etmiftir. 

Fransa Ve IDttefiklerinin 
Askeri Vazi1eti 

Parla 20 - Cener.ı Barjun 
Ayan meclisi Hariciye Eactı
meninde Lehistan, Çekoslovakya 
Yarosla91a n Roman.yama askeri 

kafıdımın Bstibıe tıı6t0yor ve 
beni rabataaz ediyorlardı: &zerle
rini Gfllyor, gittikçe kunetli 11-
ltıyord•; fakat muvaffaks,etm. 
IClçlk .,...... ...... lltl 
otarap ,.....,...... Dalaif bacak
lannm diba .. gayretle ...,. 
lapyor ye mqbftlllet edl,orlar
dL. Onlara ,...... lamılclatmak 
lmlctaı pir. Bir ..... lltGncle 
yahut kllıdm bir k .. cle Ui
ıecek Jer buhlforlar. 

Bu ufak cana....., beaııi epero 
ce metıal ettiler· Ayak ayak 
a.ttlne attuD " onları tetkike 
batlachm. 

Birdenbire talebeler cadde
aiadea relen keskin bir klarnet 
lesi lmlatmu yu1tı ve nklma 
yeni hamle nrdi. makalemin 
sonuna gelmek cesaretimi kay
bederek, kijıtlanmı cebime koy
dum n IU'8IWI arkuıaa clayan
clua. o .... c1a lrafUwa ijl o 
kadar a,clmldda ki • iace fi. 

M. Venizelos 
Seyahatte 

Atina 20- M. Veniselos, Ro .. 
ve Pame gidecetini nazırlar mec
lisine bildirmiş ve izahat vermif
tir. M. Venizeloa, buhran karıı· 
smda bOyllk devletlerin kUçllk 
devletlere g&t:erecekleri kolay· 
hklan anlamak için bu Hyabti 
yapmaktadır.Lozan konferansı te
hir ediline Londraya da gidecek. 
Pertembe giinil(diin) Romada bu
lunacaktı. 

vaziyetlerini bütiin etrafile izala 
etmiftir. 

Cemiyeti Akvam Va lktısadl 
Vaziyet 

Cenevre, 20 - Cemiyeti Ak
nm iktısadi komitesini 37 inci 
içtimaına ait raporu tasvip et
tikten sonra mesaisi bitirmit-1 
tir. Meclis, be111elmilel kredi ft 

· borçlanııd•n ve Iİyal Ye ticarf 

kirleri hiç yorulmadan dnşnne
bilirdim. 

Bu vaziyette uzanarak gözle
rimi göisllm Ye bacaklarım 
lltlbade gezdirdim. Ye uba
... laer abpnda ayajmua 
11çr&JlllU dikkat ettim. Ya
nm dofruldam ve a,aldanma 
baktım. O zamana ka• hiuet
medijim garip n 1-ikala 
bir hia cluydnm. Bu, aWrlerhlıılD 
boyunca, Datleriaclea ... clalp
lan reçmlt ıibl hafif " feüa
lade aanm.b idi. Kaadarafanma 
raz abaca iyi bir do.ta rut 
relmit.. yahut lmuli kendimden 
bir parçaya tesadllf etmit ğlbi 
oluyordum. Bu bir mlnnetarhk 
gibidi.Bu his beni titretiyor, gk
leriml ,.....tayor, kunduralarıım 
ayaldanmdan bana doğru yilkaelen 
bir musiki gibi tellkki ediyor
dum. Kendi kendime acı aca 
" dfl " dedim. Yumruklarımı 
llkarak u &ifl • diyordum. Ba 

=-= 
• 

Gönül işleri 

=TAKViM= 
/ PERŞEMBE] 

ı Gla 21 - Ki.uni - 9.12 ıca .... 75 

Arabt Rumi 

l~Ramazan - 1350 8·Kl. • unl - 1941 

Vakit 

7. 2t 
7. 1412. 25 

ndl 9. 45 H. 5' 

[ Tahvili oemis bediliY ) 

Bir lngi&z Komllnistinin 
MabkOmiyıti 

Londra 20 - Londrada çaba 
Deyli Vorker komllnist guet .. 
IİDİD mlldiirl M. Prieatley tnldf 
edilmiftir. Ba zat, geçen eylfilde 
nqreclilen feutçı makalede& 
dolaJI mes'ul addedili1or. Ba 
zat, bu malralelerla aeplnde 
methali olmaclıiım dylemlpe ele 
iç ıene hapse mahk6m edilmlftir. 
mahiJeteki beynelmilel maam .. 
lerdea doğan müşktlllta ait te'9 
kikat yapmak üzere WI bir 
komite Yllcacle getirilmlftlr. 

gBlinç hialerclen dolaJI k ... 
c:Umle alay ecli1ordu. 

Keneli badime bl,ak bir 
ciddi1etle bitap ediyor ft ,a.
Pflarma ko91Uk içlıl .... w 
flcldetle sda,oıda& Kmclma
lan•~ .................. 
lana mamarauu, a,aklanm la
auldatbimı akit ...... ohm ,na 
&...,....w.nm, pldllerbal, Jlpran-
11111 koaçlanm tetkik etmiye 
bqladl.a ve anlaclım ki •iarmlf 
dikitleri, kınpklan onlara bir 
mana, bir insan çehresi hali 
veriyormtlfo 

Varlığımdan baza feyler ba 
kunduralara geçmifti. onlar, 
bana, benlijime dotra )'llbel• 
bir nefes tesiri yapıyorlardı. 

Ba ihtiuslar llzeriade ama 
mOddet, belki tam bir aut dl
şlindilm. Oturduğum Sll'&DıD 
&teki ucunu k&çtlk bir ibtiJar 
itıal etti. 

' ( AaMI Yer t J 

' 



azar • 
evın la asan 

ğlu 
•• 

Pazar Ola Hasan Beyin Oğlu Bisiklet Oğreniyor 

o a O O D 

1: Hasan Beyin Oilu - Dur, turadan bir bisiklet ' 2: Hasan Beyin Oğlu - Eyi amma ben buna binme- t 3: Hasan Beyin Oğlu - Şimdi buna nasıl aya~mı 
kiralıyayım., IİDi bilmiyorum ki... atacağım. 

4: Haaan Ecyin Oilu - Dur, ataca dayayım da öyle ı 5: Huan Beyin Oğlu - Oıtüne bindim ... Şim~ de J 6: Huan Beyin Oilu - Dur, aman. .. Gördün mü it--
bineyim. yllalltmeli. _ te... Pat diye . dilfUlm • 

• -= o o : ~-

7: Hasan Beyin O§'lu - Bir daha binerim. Öğrenin.. J 
ciye bdar binerim. 

'--------------~~------~----~:;_:;_:=:::.:::::;;.;_~_~_~============~ 
8: Huan Beyin Oğla - Ob... Yqp. .. Gidiyorum 1 D: Hasan Beyin Oj'la - Vay ny vay ..• Kartıma ay~ 

be... Ylirlltilyorum. aala dolap tapyao bir hamal pktı 

, , 

10: Hasan Beyin Oğlu - Eyvah... Çarpacağım •.• Ne l 11: Hasan Beyin Oğlu - Ay ... Sırtma bindiğim adam" 1 12: Hasan Bey - Hınzır oğlan, benden aldığın pa-
y.tpayım? Acaba fU aideo adamın aırtuıa aUaaam kur- mejerae babamm~I Hopı;alaf ralan böyle şeytan arabalarına vereceğin yerde bana 
tulur muyum? ver do aeni hep böyle 11rtu1ıda ıre:ıdireyiml 



OCUK SAYFASI 
Bu Haftaki Bilmecemiz 

~~~~~~ 

Bu hayvanları yuvalarına götllrllntlz. Kuşlar )Uvalarma, 6rllmcekler 
tllanna, sinekler ağaçtaki asılmıı torba yuvalarını& d~nmek istiyorlar, 
fakat yolda biribirlerin~ rast gelmekten korkuyorlar. Siz bunlann 
her birini, diğerinin ıittiği yoldan geçirmeksizin götDrebilir misiniz? 
Bir kalem alınız. Bu yolları çiıiniz. Fakat resim haricine çıkmayınız. 
Sonra klğıdı keıip bilmece memurluğumuza gönderiniz. Yollan doiru 
fösterenlerden 100 ki§iye muhtelif güzel hediyeler verilecek, aynca 
beı kişi klübe aza yazılarak kendilerine birer rozet hediye edilecektir. 

Ramazan !ttasttlları 

Gitti ' •••• Oruç 
---------

Nasraddın Hoca bir gllu 
Evde oturuyormuş 1 
Surab asık, küskün 
DUşllıılip duruyormuş 1 

* Oruçluymuf kendisi: 
Sababtanberi nçmış l 
Etarmış endişesi : 

Bir lokmaya muhtaçmış t ,,.. 
Tiryaki olduğundan 
Akh yokmuş yerinde 1 
l:>em~ " Geçmiyor zaman 
" Bu köşe minderindej 

"'" " Böyle oturmak olmaz, 
" Bir eğlence arayım! 
" Kırda gezeyim biraz, 
.. Şu ormana varayım!..." 

"" Hava güzel, açıkmış, 
lieınen kalkmış yerinden! 
Yeşil kırlara çıkmış 

Hiç vakit geçirmeden! 

lf
Dağların her yerinde 
Açmış bütün çiçekleri 
Hepsinin üzerinde 
Uçuyor kelebekler! 

• Pembe, mavi, mor, san 
Hep gonccler açılmış 1 
O baygın kokulara 
Dört tarafa saçılmış 1 

>f 
Demiş Nasraddm Hoca: 
.. Bugün ne,, güzel hava!..,. 
Kalbi ferahlayınca 
Aşmıt dere, d3ğ, oval 

'f 
Dolaşıyorken böyle 
H.uaret v~rmiş a:rıneı: 

Vakit olmuş tam öğle 
Sarmış etrafı ateı 1 

)/.. 
Danememit geriye, 
Hoca mecalsiz kalmıı! 
" Ah! •• Bir yudum su ... " cliyt 
Bu sıcaktan bunalmııl 

)/.. 
Demiş: 11Y oruldum, aman! •• .; 
Hemen oturmuş yere 1 
işte tamam o zaman 
Görmüş billur~ir dereı -.. 
Aııp yuca dağlan 
Gürül gürül akıyor! 
Or'llanda sadaları 
Akisler bırakıyor 1 

'f 
Kızgan güneş yakarken 
Hoca faşırnuş gerçekı 
Dere böyle akarken 
Susuzluktan ölecek! ... 
" Topa vakit var ••. ,, diye; 
Orucundan vazgeçmiş r 
Eğilmiş o saniye 
Soğuk sulardan içmitl ... 
Oturmuş rahat, ıakia 
Bozarak bu orucu! 
Yaptığı işi lakin 
Görmllş geçen bir yolcul 

'f. 
O anda haykırarak 
Ahlmış ileriye! 
Seslenmiş: u Heyi.. bana bak. 
" Orucun gitti .. ,, diye 1 ... 
Hoca demiş ki: "Yavrum; 
" Halim olmuştu yaman: 
" Gitti amma orucum, 
" Geldi kalbime derman!. •• " 

N•cdet Rüıti 

Mektepliler Arasında 

Pertevnlgal Lisesi talebesinden 
bir gral? 

Oyunlar 
H harfini Y~zabilir Misiniz? 

Arkadaşlarınıza sorunuz: 
- H harfini elinizi hiç kal· 

dırmadan bir çırpıda yazabilir· 
misiniz? 

Bunu basit birşey ıannede
cckler. Derhal kaleme sarılıp 
yazmağa çalışacaklar. Fakat mu· 
vaffak olamıyacaklar. 

O vakit siz kalemi alımı ve 
H harfini resimde görüldüğü 
şekilde iki hatlı yazınız, kalemi 
hiç kaldırmadan yazmaya muvaf· 
fak olur, arkadaşlarınm da hay
rette bırakırsımz. 

)/.. 

e;r Zihin Eğlencesi 
Üç güğüm var: Biri 10, biri 

7, biri 3 okkalık. Bunlardan on 
okkalık gOğüm, dolu, diğerleri 
boş. Şimdi dolu güğümdeki sütü 
bu üç güğüm arasında müıavaten 
taksim etmek lazıın. Bunu yapa· 
bilir misiniz? 

* Birkaç Kelime· Oyunu 
Size bir kaç cilınle yazıyoruz. 

Bunları hiç ıaşırınadan kaç defa 
tekrar edebilirsiniz, bir tecrilbe 
ediniz bakalım: 

1 - Kara üzUınün karUaş· 
mışcası mı, kartlaşınamışcası mı? 

2 - Kırk kup. kırkının da 
kulpu kınk küp. 

3 - Keşkekçinin keıkeklen
miş keşkek kepçcsL 

4 - Dala kondu bir kartal, 
dal tartar, kartal kalkar. 

Bu resme bakınız, baıanda ıap
kası, gözünde gözlükleri, taranmıı 
sakalilc ihtiyar bir hocaya benze
miyor mu? 

Küçük Sinema Artistleri 
, ., .. 

•. B~ iki küçllk yavru, i.ld_ kUçllk sinema artlstidir. Stüdyoda işlerini 
bıtırdıkten sonra annelenmn yanında dinleniyorlar. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

1 kAnunusani 932 tarihli nlls· 
hamızd.a. in~İ§a~ eden "Jcaç sülüs 
varl,, ısımlı bılmecemizde, tarif 
edildiği üzere okunduğu zaman 
tamam altmış dört sülüı kelimesi 
vardı. 

En fazla sülüs kelimesi bu· 
lanlardan hediye alacaklann isim· 
!erini aşağıya yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan 1stan· 
bulda bulunan karilerimi1in pa· 
zartesi ve perıembe günleri 
6ğledcn sonra bizzat idarehane· 
mize gelerek hediyelerini alma· 
ları lazımdır • 

Yalnız taşrada bulunan kari
lerimizin hediyeleri adreslerine 
16nderilir. 

Son Posta KIUbUne Aza 
Kaydolunacaklar 

Vefa ortamektebi talebesin· 
den Safter, Şemsülmekatip üçlln· 
cU sınıftan 98 Muammer, Nişan· 
tqı kız ortamektebinden 661 
Gllzin Remzi, Mattepe askeri 
lisesinde 2205 Muzaffer, İstanbul 
kız ortamektebinden 121 Halise 
Hanım ve Beyler. 

Birer Adet Zarif El işi Makası 
Kazananlar 

F eyziati liseai talebesinden 
307 Ali Sami, İstanbul altıncı 
mektep 388 Necmiye Mustafa, 
Nişantaşı kız orta mektebi 191 
Fahrünnisa, Çengclköy H:l'lruzbaşı 
Çifte köşklerde Sabahat Fuat 

1 

Kandilli kız lisesi talebesinden 
Hikmet, Jstan~ul 44 üncU mektep 
335 Burhanettın, Kasimpaşa ı J in-
ci ı;oe~tep 84 Muazzez, Etyemez 
25 ıncı mektep sımf 5 Cemil Akif, 
Beyoğlu Hulki Bey ap.jrlman Kü
tahya mebusu Mehmet Bey oğlu 
Kenan, Pertevniyal lisesinden 
429 CelAl Hulftsi Bey ve H. lar. 

Birer Adet Santimetmetreli 
Cetvel Kazananf ar 

Kabataı Liıesi ikinci sınıf tan 
337 Behçet Eqip, İstanbul Erkek 
lisesinden 503 Abdullah Ihsan, 
lstanbul 79 uncu llkmektep tale· 
besinden 55 Emin, İstanbul Bi
rinci llkmektep talebesinden 70 
Nüzhet, B~iktaş Gazi Osmanpaşa 
mektebi talebesinden 300 Atıf, 
Eyüp Ortamektebinden 80 Saim 
Heybeliada IIkmektep beşinci 
uolltao 28 Mahire, Cümhuriyct 

Kız Orta mektebi talebesinden 
349 Cemile, Beyazıt Beşinci mek
tep talebesinden Ercüment Celil, 
Beyoğlu 12 inci mektep talebe
sinden Muzaffer B. ve Hanımlar. 

Bir Adet Albüm Kazananlar 
Çengelköy askeri mektep ta

lebesinden 4441 Niyazi, Ankara 
Mimar Kemal mektebi dördilncO 
sınıf tan 477 Binnaz, Afyonkara· 
hisar Lise birinci sınıftan 287 
Tank, Haydarpaşa Yeldeğirmeni 
7 numaraea Ferda Mustafa, Ça-
nakkale ortamektcbi üçfincil 
sınıftan 1 i9 Muzaffer Ali 
Rize ilk Kurtuluş mektebi 
dördUncU sınıftan 157 Saime - ' Usküdar Küçükçamlıca cadde. 
sinde 55 No. da Neriha, Ankara 
Erkek Lisesi talebesinden 633 
Ahmet, Darıca ilk Mektep tale
besinden 178 Hayri, Adana 
Ticaret Mektebi birinci sınıfından 
19 Enver, Konya Erkek Lisesi 
ikinci sınıfından 652 Hasip 
HüsnU, Isparta Orta Mektebi 
son sınıfından 31 ŞUkrn, Kabataş 
Erkek Lisesi talebesinden 908 
Hasan Hayreddin, İstanbul 
43 üncü ilk Mektep tale-
besinden 40 No. lı Nermin 
Beşiktaş Valde çeşmesinde 9 nu
marada Dürnev, İstanbul 43 iincil 
mektep talebesinden 36 LcylA, 
Gelenbevi Ortamektebi son sı
nıftan 464 Şemsi, Ankara Necati 
Bey mektebi beşinci sınıftan 225 
Enver, Çorlu Şecaaddin mektebi 
i;cinci sınıftan 213 Hüseyin, Bur
sa ortamektep birinci sınıftan 
524- Recep, Adana merkez eczn
hanesi sahibi Nihat Bey kerimesi 
Halide, Keskin ilk erkek mekte
bi dördüncü sınıftan 284 Zühtü 
fstanbul 41 inci mektep taleb~ 
sinden Fatma Sabiha Hanım ve 
Beyler . 

( Arka11 vu ) -----TEşEKKÜR - Kcrimem Son Poıtı 
klüp a:r.aaından Nurtcnln geçirdiği tehlikeli 
hastelığı vııktındıı teşhis ve hüsnG tednl 
eden Dr.Saltm Ahmet Be/e alenen lt.~ekkllr 
ederim. Fatih Kntaşı 

MELİHA HiLMi 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Şlmden •onra Son Posta Y.Jübllne 
aza olabilmek içlıı her hafta bu •ayfada 
neşredeceğlınh; kuponlarda• dört t:ıne 
toplıtyıp gcUrmek YCJ& cöndermek 
14:ımdır. Bu Luponlan kcaıp toolayınıı. 



fSON POSTAJa Hanı•~.- Mlth 
........... ,,. .... ttfatnde _ _. .. 41_. 
....-.. AOeaıae, dostlenoıH .-,n,...ctıtwa 
... .......... Jbnımte,aey• ,........ il.-. 
te,.e J• her fGnkD sütunda ny• •.....ı atelt. 
hpla enap nrir. Haaımteyzeala flldrleri, bil'Ç9io 
r-~lerf Miylla mlfk&llddea lıwtany•. 

Dertlerinizi Hanımte11:zegt1 Yazınız 
AD 1 N 

=======-- --- - --
Her 

Ev Kadını 
Neler Bilmelidir ? 
Burada Tavsiye Edilen 
Tedbirler Sizi Uzun Zah

metlerden Kurtarabilir 

AJemlnyum tavalan kullanıJ.. 
cLktan aora tekrar eski Ye parlak 
•e yeni ıeklioe çemmek için, 
alelade yıkadıktan sonra kurutu
nuz ve ıoora arena ile bir defa 

ailiob. • Yeni alman battaniyeler ek-
.erfya dükkanda tozlaıımıfbr. Ba 
tozla11 çıkarmak için battaniye 
illerine tebeşir tozu aerpiniz. 
Birkaç aaat baraluoız. Sonra 
JUmuşak bir fırça ile süpürünüz. 

• Pasta veya tath için yumurta 
kabartacağınız zaman, evveli 
içine biraı. sıcak su katınız. Yu
murta daha çabuk kabarır. 

1f 
Fasulya, bezelyo gibi kuru 

.elneleri kaynatırken, içine bir 
tnlbent içine sarılmış biraı. talaş 
koyarsanız, daha çabuk kaynar. 

1f 
Umba ıişcsiain ucu kınldığı 

ıamao almayınız. Onları, aaksı
larda tohumlan muhafaza için 
lıuJlan•DlL .. 

Pirzola, biftek gibi et luzar-
taeağmız zaman, eti ıskara üze
rine koyup elektrik •eya havagazi 
furununa koyunuz ve ateşi ta
mam açımz. iki dakika sonra 
çıkanp eti çeviriniz -ve beher iki 
dakika ayni ıekilde kızarbnız. 
Yalnız eti çevirirken bıçak veya 
çatalla ete değmeyiniz. SonTa ale
ti bafifletiniz. Bu ıayede etin 
suyu içinde kahr ve pişince yu
mupk olur. 

Enfaloema, nezle yeya grip 
umanlarınW. bol soğan Jwlla. 

* 
Temiz we nazik bir kumaş 

lıerinde hasıl olan kahve lekesi· 
ai çıkarmak için leke yerini 
gliserinle siliniz. Sonra kumaşı 
arkasmdan ntüleyini.z. 

• Duvar klğıtlanmz kirlenmi~ 
veya sararmışsa, soğuk çayla 
temizleyiniz. Sonra kalın bir 
bez.le kurulayımz . 

• Yatak çarşaflarında husuf e 
relen lekeleri temizlemek için 
lzerine limon aakıp tuı. dökünüz. 
Kmuduktan sonra fırçalay&D&Z. 

Cevaplarımız 
Çankında S. L Hamma: 
Elişleri hakkında TDrkçe 

(Yardım) isminde bir mecmua 
çıkmaktadır. Adresi şudur: 

İstanbul: Galatada Perşembe 
pazarında Mardikyao Hanında 

* M. Hakka Beye: 
isimlerini değiştirmek için 

mahkemeye müracaat etmek ve 
mahkemen·n kararile tescil etti
rerek yeni hü\iyet varakası al
mak lazımdır. Mıüıkeme karan 
olmadıkça, nüfus dairesi isim 
deği;tiremez. 

İlkbahar Modası: Sadelik 

~ 
fnn!ardu : 

Evveli ı Sadelik. Şatafat, aüs 
falan yok. 

Renk : Mavi, p<1rlakal ve tuğ
la rengi. 

Etekler : Uzun ve yukarı ta
raftan dar ve ııkı 

Kumaşlardan çizgili kumaşlar 
tercih edilecek. Yalnız gündüzle-
ri giyilen elbiselerde etekler nis
beten kısa ve rahat yürüyebil-
mek için genit olacak. Fakat 
pililer bulunacak. 

Sağda ve solda gtirdüğünüı 
resimler, Pariste ilkbahar elbise-

leri için hazırlanan modellerden 
alınmıştır. Sadeki içinde temin 
edilen zarafete hayret etmemek 
mnmkün değildir. 

• 
ilkbahar T uvaletet Eşyası 

Çocuk 
Elbisesi 

Çocuğunuz için el-
bise oilmunesi. Bu elbise pembe 
kumaştan yapılmı1tar. Yerde oy• 
narken elbise lizerine giymek 
lizere ba.4'madan bir de pantalonlu 
elbiM nümunesi •eriyorus. Ba el-

lıkbabarda basit elbise ka

tlar tu•alet qya11 da mühim· 

dir. Onun için hanımlanmız, 

yaphracakları elbise kadar, o 

e:biae ile kullanacaklan tuvalet 

eşyasına da ehemmiyet vermiye 
mecburdurlar. 

Tuvalet eşyumdan muradı

mız : Eldiven. çorap. kundura, 
mücevherat, çanta ve sairedir. 
Çoraplarda moda olan renk bej

dir. Eldiven ve çantada ayni 

renkte olacaktır. Birisine konu

lan alla, ötekine de konmalıdır. 
Kısa kollu eldiven ortadan kalk· 

mıştır. 

Çanta ade olacak •e elbise
nin renklerinden terekkiıp ede

cektir. 

MOcevheratta renklilere ehem

miyet veriliyor. Gerdan?ılc m~ 
dadır. Gerdanlıkta boncuklann 
renkleri de elbiaeye uygun ol

malıdır. 

Yüzlerdeki 
GOzellik aan'atinin bugünkü 

kadınlara temin ettiği güzel si
llhlardau biri de yüz maskesidir. 
Makaadımıa karnavallarda takılan 

meske değil, tuvalet yapmak 
için kullaıulao maskedir. 

Cildi temidemek. cildi yum

ptmalr, cildi tazeleftİrmek ve sa
ire için bep mukeler kullamrlaı. 

Bu maskeler okadar basıt ve 
ucuzdur ki, lradaolar kendileri 
bile bunu yapabilirler. 

Meseli bazıları ıtlt •e yoğurt 
kullanırlar. Bazdan da dönülmüş 

yumurta kultaoarlar. Bazı maske

ler zeytinyağdır. 
- ---

biseleri kendiniz c!ilcereli çocu· 
ğunuzu bayram için yokpahasına 
giydirmif olorırunu:ı. 

Bunlarm batrf arı yiiıe ıOriUur, 
sonra temizlenir. Altından dit 
tertemiz çıkar. 

Cildinize gore bunlardan her
hangi bırinı tatbik ederseniz, 
gUzell menıo en ucu~ yolunu 

keşfet mi' olunun uz. 

ı Yeni 
pudak Boyaları 
icat Edilmiştir 

Dudak Boyası Cildin Ren
gine, Tuvaletin ŞekJine 

Göre D~ğişir 

Dudaklan boyamak artık .. 
kızlannın dahi kabul ettiği Wr 
moda haline gelmiştir. 

Fakat bizim kızlarımız dud• 
lara ıadece kırmız ıilrmclde 

iktifa eder ve bununla gUzelfet. 
tiklerini zannederler. 

Halbuki g6zellik ahaaımla 
her şeyde olduğu gibi, dudak 

boyamak ta ince bir san' at halimi 
almıştır. 

Şimdi Avrupada dudaklaı 

için muhtelif kırmızlar icat eclao 
miştir. 

Bazı kocalar kanlarmın dwo 
daklarına kırmır sürmelerim 

tahammül edemezler. Bu kadm
lar, yeni çıkan boyalardan kal
lanmıya mecburdurlar. Bu ka .. 
kadınlar İçİD temamen dudal 
renginde Te lilrlildüğn bi11edil

miyeo hafif renkli boyalar 7ap. 

mıtlarchr. Bu boyalar kat'iyy• 
g örüomez yalnız dudap renıfml 

iade eder. San,ınlar için ıa.. 
dizleri ( alev ) geceleri ( dağ ıüll) 
ismini verdikleri kırmızı ta91İJ9 

ediyorlar. Esmerler için de h...., 

si boya•ar yapılmıştır. Boya alır

ken bu ince farklara dikkat 

etmek lazımdır. 

Dudaklanmza kmrıa kulla
mrkeo aaç ve gözlerin rengini de 
nazarı dikkate almak liumd.r. 

Mavi gözlü •e açık tenli flÔ 

esmer ( alev ) kırmız kullanmM
dır. Kara gözlO esmer ise ( Hiat 
kırmızısı) denilen boyayı terciL 
etmelidir. 

Şimdi 6yle boyalar Yardır 111. 
aabah yataktan kalkar kalkma 

- silrülür akşam yatıncıya kadat 
bozulmaz. 

Giizellijine ehemmiyet YereD 

hanımlann bu noktalan ilımat 

etmemeleri lazımdır. 

···············-···--------·· 11 ... 

Bizim 

Daktilo 
-- -

Şark Yıldın Selma Ha .. 
mın habrab iki, ~ güne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
hergilo gördüğünüz birim 
içli, hassas. ince daktilomuz 
alacaktır. 

BlZIM DAKTlLO: Kevser 
Hanımdır. Sekiz on seneden-
beri ba,ından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo sizi Selma Hanımın 
hatıratı kadar ve belki ondan 
ziyade alakadar edcc"ktir. 
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Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz. •• 

Oliıupiyat : 

o R 
• Bll1i1D y 1 .I 

lı 

Gaseteab fbade111 •OV• per4emtt. .,. cuınar
te11f rU•'-' elmak n-nt haftada lkt .,., aa,ta. 
nqredeeekttr. 

Pe11embe güıatru spor ayfasn•da dllbya aper 
hanlcetlerhll, rnemleket llpCW t.l.dı.ef~n.I 
okuracak51naa. 
Cuıaarteıl Hyta.rocJa ı Cuma sGıakl maç)ana 
tafaUlhru bulacaksıaıs. 

Hava Sporu 

±4 

... 

Şampiyonluk 
Münakaşaları 
Alevlendi Y r Vu uy9rar 

Otuz Yedi Bin 
Kilometrelik 
Bir Hava Seferi 

Bütün mil!eUer hummalı bir 
faaliyetle Los Ancelos olimpi
yadına hazırlanıyor. Her millet
ten olimpiyada iştirak edecek 
ıampiyonlann kaı:anma şanslan 
münakaşa edildiği ıu sıralarda 
yalnız bir şampiyon hakkında 
kat'ı tahmin yilrütiilebiliyor. O 
ıampiyon da Fransızlann ıerefli 
atleti Ladumektir. 

Bütün dünya mütehassıslari 

( 1500 ) ve ( 5000 ) metrelerde 
bo gencin, rakiplerine nazaran 
çok faik olduğunu yazıyorlar. 
Fransa şimdiden ( 5000) metre 
dünya şampiyonluğu için emin 
yaziyettedir. AmerikaWar Fran
aanın bu mesafede muhakkak 
bjr dünya şampiyonluğunu kaza· 
nacağını yazarken, böyle bir 
imtihanda Ladumek gibi bir 
atlete malik olmanın büytik bir 
tali eseri olduğunu kaydetmek· 
tedirler. 

l..ondra 17 (A.A) - Yüzbata 
Robert Makintoı ile madam 
Westenra dün öğleden aonra 
Staglano tayyare kararglhına va
sıl olmuşlardır. Bunlar lngiltere 
Kap seferinden avdet ediyorlardh 
31,000 kilometreden ibaret olan 
bu mesafeyi 235 saatte katetmir 
lerdir. Bunun hafif tayyareler içiıa 
bir rekor olduğu zannolunma!. 
tadır. 

Bir Şampiyon Hasta 
Nevyork. (A.A) - Horos •k

lel dftnya boks şampiyona Al 
Brown ıon maçlanndan birinde 
aşağıdan vurulan bir darbede 
mütevellit ısbrapları de. layısile 
kasığından ameliyat edilmiştir. 

Paolino Mağ~Qp Of du 
Şikago (A.A) - Kaing Le

vinski, on ravurıtluk bir maçta 
ayı hesabile Paolino Uzeudun'l 
yenmiştir. 

Bilmediğimiz Sporlardan 
Buz Uıtünde hokey Alman 

111llb takımmın Amerikaya ıeya• 
Lati masrafını Amerikalılar der
uhte edjyorlardı. Yalnız tak~mı 
teşkil edecek on oyuncunun olun
piyat milsabalanndan evvel ilç 
ye ıonrada dört milsabaka yapma· 

Dünya ıamplgonlağana kazandıktan aonl'a gaptıtı ilk maçta mollllp olan Tanıula Peıez d6/üşürun Bir Şampiyon Yenildi 

lan prt koşulmuştu. Alman fe
derasyonu bu şartlan spor nok
tai nazarından muvafık görmedi
finden teklifi reddetmiştir. 

Bundan altı ay evvel çok 
genç bir Tunuslu boksör, en ha
fif sıkleti~ dünya şampiyonluğunu 
kazanmışb. Gençliğini Tunus 
kumluklaranda geçinni~, saf ve 
temiz bir hayat yaşam ·t olan 

Japon Atletleri Durmadan 
.Olimpiyada Hazırlanıyor 

Japon 
atldtldrindcua 

Oda olimpiyada 

lıaıırlanırken " \ 

Şimdiye kadar sessiı sadasız J 
p)ışan Japon atletlerinden de j 
Los Ancelos Olimpiyadı münase
beüle haberler gelmiye başladı. 

Boylanna, yü2lerine bakanlara 
büyllk bir limit veren Japon at• 

&etlerinin bu seneki Olimpiyat 

için çok tehlikeli rakipler olduğu 
IOD gelen haberlerden belli ol
mıya başlamıştır. 

Geçende bir tecrübe atlayışı 
esnasında Japon uzun atlayıcı· 
larmdan Nambu 7,98 athyarak 

I 

Dünya 
Rekorlarını 

Kıran Japon 
Atletleri 
Türedi 

yeni bir dünya rekoru tesis 
et mi ye muvaffak olmuştur. 
Geçen olimpiyat birincilerinden 
olao üç adım atlayıcı Oda da 
bu ıeneki olimpiyatta geçen 
olimpiyattan daha yüksek dere
celer alacak vniyettedir. 

Talebeler Arasında 
ltalyanlar mayıs ayı zaıiıoda 

kendi memleketlerinde icrası mu
karrer dünya Darfi lttinun oyun
lan için hazırlığa başlamışl~rdır. 

Tunusluya bird~nbire gülen talih 1 
onu şaşırtmıı Adeta suhoş.a çe
virmişti. Dünya şampiyonu oldu
ğu günden itibaren Tunuslunun 
peşini bırakmıyan dalkavuklar, 
çocuğu bir ay içinde, ziyafetten 
ziyafete silrükliyerek turşuya 
çevirmişlerdi. 

Tunuslu galibiyetinin neşesi 
içinde sarhoşken Pladuer isıfiln
deki rakibi ile dövüşmüştü. Hiç 
beklenmiyen bir zamanda Pladu· 
erden dayak yiyen Perez aklını 
başına aJaral< yanındaki dalka· 
vuklardan uzaklaşmışt11. 

Tekrar eski ciddi hayatına 
avdet eden kfiçük Tunuslu per-

İngilterede 
Heyecanlı Futbol Ve 
Rugbi Müsabakaları 
Londra, (A. A) - İngiltere 

birinci sportmeni olan Prens de 
Gal birdenbire Londrada Pad
dingen istasyonuna gelmiş ve 
alel!de bir seyyah gibi mevsimin 
ilk beynelmilel Rug by maçında 
hazır bulunmak üzere Swanea'ya 
gitmiştir. 

Prens, sahaya gitmiı ve bn-
tün oyunculara takdim edilmiştir. 

Sıfır sıf ,ra beraber biten haf
tayımdan sonra toprağın çamurlu 
olmasından hiç te müteessir ol
mıyan Galliler foikiyeti ele ge-
çirmişler ve r~kiplerinj 5 sayıya 
karşı 12 sayı ıle yenmişlerdir. 

Edinb~~rg'ta .ka.io Mrray Field 
de 50,000 seyırcı çamur içinde 
yapılan heyecanlı bir mücadele· 
ye şahit olmu~ ve bu mücadele 
Cenubi Afrikahların galibiyetile 
neticelenmiştir. Ce'?ubi Afrikalı
lar, rakipleri '>lan lskoçyalıları 3 
sayıya karşı 6 .sayı ile yenmişler• 
dir. 

Adanada Spor 
Adana, ( Hus~11i ) - Mıntakamıa 

futbol heyeti fUbat \çinde maçlara 
ba4lanmaauıa karar •ermiştir. Jay
ra:nda Menıin idmıuı yurdu, ı\dan 
idrnan yurciile maç yapacaktu. 

hizkAr hayabnın ilk zaferini ka
zanmışbr. Geçende ltalya şam· 
piyonunu döven Perez, bundan 
sonra fena arkadaşlannın feci 
tesirlerinden daima uzak kala
cağım ilan etmiştir. 

Nevyork (A.A) - Nevyorfc 
SteYe Hamas, on ravuntluk bir 
maçın ikinci l ir ravundunda eski 
orta sıklet Boks şampiyonlarındaa 
Tommy Lougharn*ı naka\-t etmeli 
suretile ınağlüp etmiştir. 

ra sızlar Yeni Bir Tenis 
ıldız Buldular 

Fransrzl:ı 

nn bet be;~ -
nelmilel mü
sabakada ytı-

zünn güldüren 
bir tenisçi ka· 
dmları vardir. 
Fransa ilk 
beynelmilel te
nis şampiy~ 

nasım Matma• 
zel Langlanın 
meharetile ka· 
zanmıştı. Se· 
kiz aeoe Fran
sız bayrağım 

hariçte temsil 
eden Matma• 
zel Langlao 
profesyonel ol
duğundan beri 
Fransız tenis 
kuvvetlerin i D 

kadın kısmı 
çok zayıf kal
mıştı. Seneler 
geçtiği halde 
yeni bir kadın 
yıldız ç-ıkmı· 
yordu. Niha· 
yet o yıldız da 
bulundu. Ya
~ma naznren 
fevkalade te- Hakkında bOyük ihnitl~r beolenen kilçük tenis~i 

oi.s "abiliycti gösteren Matmazel Goldşmit hakkında Fransız tenli 
aılitehassısları çok ümit beslemektedirler. 

Henüı: on iki yaşında olan bu küçük şampiyon bir gazet(;:d il 
konuşurken hayatını yalnız te 1ise ba.sTede-rek Fransamn kaybettijl 
~ampiyonluğu kaza ·ıacağına söylemişti,.. 



• r " Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

MUALLiM 
-----------·----------------, 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanları • Büyük ter
biyecilerin bayati - Tlrldyede feaİ 
nazariyelerin tatbikatı - Maallimleria SAYFASI dertleri- Yeni tecrlbeler v11alra. 

Mekteplerde __ Ribnik Dans 

F Eski Yunanlılarda ritmik dans ı 
1>ek muteberdi. Bu dans, alelade, 
keyfi veya usult bir jimnastik 
değildir. Bu, musikideki ritmi 
beden1 harekatla tanzir etmektir. 

Ritmi ahenk diye tercüme 
edemeyiz. Bu kelime şöyle tarif 
ediliyor: 
P Ölçlilü hareketler, darp, şid
det ve saire gibi bazı muntazam 
tekerrürler vasıtasile lisanda veya 
musikideki hareketler; tiz ve pest 
ıeslerin tekerrürile taayyün ettiği 
tihi musiki hareketin tenazuru; 
tekenilrde intizam. 

Ritmik dans yeni terbiye 
aleminde pek mühim bir yer tut· 

maktadır. Musikinin ahengine 
uydurularak yapılan bu beden 
hareketleri o kadar bedii oluyor ki, 
gerek oynıyan, gerekse seyreden 
için pek zevklidir. Bundan başka 
büyük bir terbiyevi kıymeti de 
vardır. 

I 

Resmimiz iki kızın, deniz kıyı· 
sında dalgaların ahengine uyarak 
yaptıktan ritmik bir dansı göa· 
teriyor. Bu dansların refakat 
ettikleri musikinin ritmine göre 
birçok türlU oynandığıoı g6ril· 
yonız. Bizim mekteplerimizde de 
pek bedii olan bu dansların tat
bik edildiğini görmek temenni
sinden kendimizi alamayız. 

ilk Mektep Hocalarının 
Hamit Beye Cevabı 

Geçen hafta Darülfünun kon
ferana salonunda aktedilen mu· 
allim kongresinde Darülfünuna 
sirmek isteyen ilkmektep hoca
ları meselesi konuşulmuş, birlik 
reisi Hlmit Bey bu fikrin tahak
kuku müşkil olduiunu ıöyle
aıiştir. 

llkmektep liocalan murahhas
lan biı:e gönderdikleri bir mek
tupla Hlmit Beye avap veriyor· 
lar. Bu ce•abın ana hatlarım 
aaklediyoruz: 

tıtanbul Muallimler birliğinin 
1enclik kongresinde ilkmektep 
hocalarının yüksek tahsil iste· 
mel erine karıı ıerdettiğiniz 
lllitaleab burada hayret 'H 

teessürle okuduk. 
llkmektep bocalarma sonl" 

1orsunu.ı. DarülfUnun tahsiline 
devam acaba neden neş'et 
•diyor... Neden mi neş'et edi-
ror. Hem ilkmektep hocalığında 
daha fazla vüs'at ve ıalAhiyet 
kazanmak hem de diğer zümr&
lere geçmek için .... 

Bunu soracak ne var. Biz bu 
memlekette yaşayan ve yetişen 
btidatıar için en yüksek kıymeti 

alabilmek imkanını istiyoruz. 
Diğer zümreye geçmek istiyen 
ilkmcktep hocaları için Darülfü
aunda her sene açılmakta olan 
orta muallimlik imtihanı bundan 
böyle ebediyen kapannu~ oldu

tunu bllmiyor musunuz. Ve sonra 
bu imtihana vermelde her hangi 
bir kabiliyet için bir Hse hoca
lığı ve hatta bir miiderrislik 
yapabilmek imkanı madamülha· 
yat mevcut mudur?.. Saniyen: 
Orta muallim mektebine girecek 
ilkm~ktep hocaları için de yaş 
kaydı mevcuttur. Bekar olmak 

ikbsadiye dahilinde kaç ilkmek
tep hocasının bundan istifade 
edebileceğini tahır.in buyuruyor-

sunuz... Salisen: Bakalorea imti
hanından bah:sediyorsunuz. Biz 
bu imtihanı vermeğe her zaman 
amadeyiz. Yalnız muallim mek-

tepleri mezunlarının on senelik 
tahsil müddeti zarfında bakalore.a 

müfredabna dahil bazı dersleri 
okuyup imtihanım vermiş olduk
larını herkes bilir. 

Rabian: imalatı harbiye mek
tebinin 338 ze kadar olan me
zunları Darülfünuna ve yüksek 
mekatibe bili imtihan kayt ve 
kabul olunup dururken bunlann 
derecesinde tahsil gören ilkmek
tep bocalarmın ne gibi bir 

aun'utaksiri vardır. İşlerinin oku
yup okutmaktan ibaret oluşun
dan başka .... 

BUtün büyük garp memleket· 
lerindc ve hatta Balkan devlet
lerinde bile bu miihim mesele-

nin nasıl halledilmiş olduğunu 
öğrendikten ıonra VekAlete 

muracaat ettiğimizden bittabi 

haberiniz yoktur. Binaenaleyh 
hizmeti mccburiycsini ikmal 
eden her ilkmektep hocası 

okumak ve yiikselınek hakkını 
er geç kazanacaktır. Bu, bir 
parça sızuı zararınıza olacaktır. 
Fakat ne yapalım, bu hakkı 
cümhuriyd ve demokrat Tür
kiycnin hükümeti kendi memle
ketinin öz evladına csirızcmiye

cektir. 

Muallim nıcktf'plerl ıneıunlarındaa 

Ankara murahhaaı 
SAFFET EMİN 

r.tuallha mektepleri aıezunlarıııdan 
btanbul murahhaaa 

Muallim 
Kongresinin 
Neticeleri 

Geçen cuma gOnü Darlllfnnun 
Konferans salonunda toplanan 
İstanbul Muallimler Birliğinin 931 
kongresi, sair senelere ııisbetle 
daha kalabalık ve daha normal 
geçti. idare Heyetinin raporu, 
geçen sene yaptığı işlerle gele
cek sene yapılmuı lazuugelen 
şeyleri yedi büyük sayfada huli· 
sa eden mucez ve kesif bir rapor 
halinde toplamı~h. Bu rapora 
göre, Birlik ldare Heyetinin fa· 
aliyetini hoş nazarla görmemek 
kabil değildir. Her şeyden evvel 
Birliğin bütçesine bir bakalım : 
Lira Varidat 
107 56 ı 929 - 30 heıabmdan 

3 90 
7 60 

417 65 

devir 
Mevduat faizi 
Matlubattan istirdat 
Yıllık birlik parası 

455 94,5 T oplanhlara iştirak 
hisseleri 

425 Teberru 
3 25 Hüviyet clizdanı satışı 

1420 90,5 
Bu 1421 liranın, muallimler 

aidatma ait kısmı alta çiıilmiı 
olan rakamdır ki 417 lira 65 ku
ruştur. llkmektep muallimlerinin 
birlik parası, senede 1 liradır. 
Bu bir lira 25 kuruştan dört 
taksitte verilebilir. lstanbuldaki 
3500 kadar muhtelif derece mu
allimi bulunduğuna göre birliğe 

aidat vermek surelile iştirak eden· 
lerin miktarı kolayca anlaşılır. 

Geçen seneki masraf yekfınu 
1236 lira 20 kuruştur; varidattan 
çıkarılınca, 1952 senesine 184 
lirn 70,5 kuruş geçtiği ~mlaşılır. 
Gillünç ve acınacak bir miktar. 
Bu miktarların ne ifade ettiğini 
anlamamış gibi, muallimlerden 
biri, idare heyetini, muallimlere 
içtimai yardımlarda bulunma
makla itham etmiştir. Doğrusu, 
184 lira ile ne büyük yardımlar 
yapılır değil mi? 

Böyle olmakla beraber, ldaıe 
Heyeti,birliğin teşekkülünden beri 
hiçbir i<lare heyetinin varamadığı 
muvaffakıyetler elde etmiotir. 

Kongrenin en mühim mebha
sını, muallimlerin tekaüdiyesi 
meselesi teşkil etmiştir. intihap 
pusulalarının tasnifi csnasmda, 
ruznamenin " takrirlerin müza· 
keresi ,, maddui yerine getiri!
di. Muallimlerin bir kısmı, teka
üdiye meselesini sordu; idare 
heyeti bu husustaki teşebbüsle
rini Maarif vekaletinin bUyük him
metlerini anlattı. Bu i~te herhalde 
bir gaytitabiilik vardı. Maarif 
Vekaletinin bütün noktai nazar· 
ları, Maliye Vekaletinin itirazına 
uğrnyor. Haddizatında bu işte 
bir gayritabiilik varsa, tasavvur 
edilen tertipleriı ~evlet rejimi
mümizle tezat olmasından ileri 
geliyor. Muallimlerin müzakeresi, 
nihayet bu hususta faaliyet sarfı 
için, yeni idare heyetinden 
temennilerde bulunmak neticesi
ni vermiştir. 

Bundan sonra ilkmektep mu· 
allimlerinden bir kısmınm yük
sek tahsil görmek üzere Darül
fünuna kabullerine çalışılması 
temennisi izhar edildi. Bütün 
dünyaca mevzuubahs olan bu 
meselenin mudıliyeti önünde 
idare heyeti ne yapabilir 1 Maa
mafih bu bapta çalışması esası 

Almanyada bir beden terblyul maalllm mektebinde :ıı .. Ulm namzetl.r1 
ritmik jlmnaatik yaparken: Hep birden 11çrama hareketi. Bu hareketlerdeki 
ahenk 'H intizam jimnastife baıka bir cazibe vermektedir. 

Muallimler Arasında Anket 

Mücazat Ve Mükifata 
Taraftar Mısınız ? 

Muallimlerden Aldığımız Cevaplar 
Geçen hafta Çatalca köy muallimlerinden Orhan Beyin gönderditl cenbsa 

bir kıımına neıretmlıtik. Bugün ıonunu neşrediyoruu 

Mücazat Zaruri Midir? getirince birdenbire dayaktan 
- Bana zanıri gibi geliyor. kesmek olur mu hiç ?. Sarb 

Ôyle bazı safdil ve nazari terbi- kaşınır, ve gel beni döv diye 
ye üstatlarının zannettiği çocuk insana smtmaya ba,Iar. Mu· 
( yapamn ) elinden çıktığı zaman allim arasıra faydalı olduğu za-
iyi değildir. Ne iyidir, ne kötü- man bunu tatbik eder. Bir taraf. 
dür. Y almz müstaittir. Bu isti- dan çocuklarda manevi melekeler 
datlar da ırsiyet kanunlannın tayin teşekkül ettirir. Ve bir tarcfd-
ettiği şekilde tebellür etmemiş da maddi cezayı azalbr. 
bir haldedir. Çocuğun Y"şı iler· Sonra şurasını taırih etmell-
ledikçe bu istidatlar da kendisini yim ki derste, dersini bilmeyen 

k çocuğun maddi surette tecziyesine 
göstermiye ve hü münll icraya taraftar değilim. Çilnki çocuklar 
başlar. Fakat cemiyette yaşaya- dersi bilmedikleri zaman sebep 
bilmek için yalnız tabiatin verdi- kendileri değildir. Bunda bqka 
ği bu kuvvetler kafi değildir. amiller vardır. 
Cemiyetin verdiği kuvvetler de Zaten dersini bilmeyince ço-
lazımdır. Bunlar da içtimai itiyat- cuk müteessir olur .. Bunun llzerine 
lardır. İşte muallim bu uzvi birde onun kafasına bir yumruk 
istidatlarla içtimai itiyatlar ara- indirmek idil ı bir hareket olmaz ••• 
smda bir vasıtadır. Bu vasıtalığı- Hem de çocuk nazannda muaJli. 
nı yapabilmek için elinde birçok min kıymeti düşer. Ancak çocuk 
terbiyevi dediğimiz vasıtalar var· kendi (uzvi, ruhi) varLga lle ya.,. 
dır. Bu vasıtaların fertte bğa fena fiillerden yukarda, 
tesiri görünmediği veya teıi· dediğim gibi maddi cezay5 ujra-
rin aksi görüldüğü uman malıdır. 
ferde içtimaı itiyattan ver- Ailelerle Temas itmeli m;dirler? 
mek ı~Jn elimizde müeyyide 
olarak cezayı görüyoruz. O ha1de 
ceza, sevki tabiileri içtima? itiya
da kalbetmek için bir müeyyi
dedir. 

Bedeni MUcazata Taraftar 
Mısmız ? 

Çocukta vicdan gibi, i u:eti
nefis gibi manevi ıstırap vatnta• 
ları teşekkül etmemiştir. Onun 
için büyük bir insana söylenilen 
bir söı çocuğa söylenince müte
essir olmaz ve belki güler. Fena 
bir hareket yapan çocuğa o ha-
reketi yaptığı zamaıı irşat ettik. 
Anladı ki bu fena, yapılmıyacak. 
Fakat gönlü istiyor. (Uzvi kud
retler tazyık ediyor) tabii bu ha
reketi yine yapacaktır. O zaman 
siz artık bu hareket doğru değil 
diye ahlak konferansı veriniz. 
Çocuk içinden gi.iiecektir. Onun 
için o anda ona münasip bir 
maddi ceza vermelidir ki ikinci 
üçüncü defa ayni hareketi yapa· 
cağı zaman sopayı tedai ederek 
ve onun maddi ezasını halırlıya-

rak o hareketlen vazgeçebilsin. 
Şurası da muhakkaktır ki 

bizim memlekette çocukların 
mayası sopa ile yoğurulmu tur. 

Muhaberabn mliımiriyetine 

kat'iyen kani değilim: Bir defa 
aileler, hele biı:deki ailelerin kaçı 
münevverdir, kaçı mektebin ma
naSJru anlamıJbr •. Kaçı bugünktı mu· 
allimin ne yapbğım, ne gibi gayeleı 
güttüğünü bilir? En münevverle
rimiz bile mektep ve muallim 
dllşmamdır. Bu vaziyet karşısında 
onlara mektup yazmak, onları 
sinirlendirecek, çocuğa ve mek
tebe karşı gayriterbiyevi aksül-
amellere sevlcedecektir. Böyle 
olacağına, bir kağıda değil, aile
ye muallim bizzat kendisi ~itmeli.. 
ve ailenin ruhuna girerek onu 
irşat ve ikaz etmeli.. Onlann 
alacakları teclbirleri söylemeli, 
Muallim mel tcplerinde içtima
iyatı. işte böyle çocuğun bulun
du ·,u cemiyeti, aileyi tetkik ede
bilecek bir şekilde ve onun mek· 
tebc olan faydalarını gösterebi
lecek şekilde okutmalı. Ben böyle 
der:ı okutan içtimaiyat hocasile., 
böyle aileleri, irşat ve ikaz ede--

' cek idealist ve imanlı memleket 
genci arıyorum. 

Çatalca kl\zası Tarfa k6y0 
b11şmuallim vekili muaHim 
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FiSKOSLARI 
Muharriri · /. Gtıllp 

= == •• 
ESKi DO UNLER 

Kim ne derse desin ben 

t(;)siz telefon denen şeytan ica
dına bayılıyorum.. Çünkim bura· 
dan başka nereye gitsem, kinınen 

konuşmıya başlsam söyletmezler, 

IAkırdımı ağzıma tıkarlar, amma 
burada enine boyuna söylerim. 

Size bu akşam eski düğün· 
lerden bahsedeceğim •. 

Ah.. Ah.. Eski, o şanlı ıeretli 
düğünler.. Hey gidi günler hey •• 
Bizim zamanımızda düğün, dOğüne 
benzerdi.. Herşeyin yolu erkinı 

ftJ'dı.. Gelin gelinliğini, güvey de 
,nveyliğini birdi.. Bir defa o 
canım görücü Adeti ıırfen kalktı .• 

Camm, akıl var, 
yakin var.. Evle
necek çocuğun ana· 
ıı görmeden, beğen· 
meden kız alınır 
mı biç?. Bir de 
oğlan anal:ırı ~eli
ninnen geçınemıyor 

diyorlar.. Elbette.. Şimdikiler ana 
1&yıyorlar mı? 

Kendi başlarına buyruk, ciciri 
bicirim bir şey buluyorlar •• Kendi 

kendilerine gelin güvey oluyor
lar.. Dur bakalım ana beğeniyor 
mu? Kız neyin nesi?. ET kadını 
mı? Sokak kadını mı? Anla, 
dinle de.. Sonra: 

Ner de?.. Dudaklar kızılcık 
aibi, kirpikler örümcek ayakları 
fibiyL. Surat için kAfi.. GöyUs 
tahta gibi, kalçalar yumruk 

aibi.. Vücut için kafi.. Bir iki 
fan fin fon.. Kafa için klfi .. 
Ab •• Ah.. 

Neyse .. Gelelim biz.ir,ı ıama· 
aımızdaki görücülere.. Etkiden 
relinlik kızlan, komşular, kla

tuzlar. bohçacılar ıağhk verirler

di.. Yahut mahalle mahalle gezi
lir.. Kapılar çalınır: 

-Hu .• Gelinlik kızınız varmı·? 
Diye sorulurdu. İçeri girilir. 

Misafir odasındaki sedire oturu
lurdu. Kız elinde kahve tep· 
ıisilo gelir.. Kahveleri ver-
dikten sonra karşıya geçer 
hanım hanım bir iskemlenin üs
tllne otururdu.. Görücüler kızı 

SELAniH BAnHASI 
Teaf• tartlıi 1881 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiı 
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beğenirlerse kah
velerini ağır ağır 
fıstıki makam 
içerlerdi.. Şayet 

beğenmezlerse çar· 
çabuk içerler, 
giderlerdi.. Ben 
gençliğimde gö• 
rücülerden hiç sı
kılmazd m .• Kar
şılarında gerdan 
kırar göz süzer, 
ağız büzer, çıtı 

~-

pıtı konuşur, şirin 
görünürdüm •• Ne 
ise.. Kız tarafı 
da görücüleri be
ğenirse pabuçla~ 
rını çevirirlerdi.. 
Beğen mcz ler s e 
öylece bırakırlar· 
dı. Kızın ailesi
nin temizliğini 

anlamak için me
mişanelerine gidilir bakılırdı .. 
Uıatmıyalım kız beğenilirse söz 
kesilir. Sonra nikah ve düğün 
yapılırdı •• 

Ah eski nikahlar .• Sabahleyin 
mahalle bekçisi, kız tarafının 
mahalle ihtiyarlan, imam, muh· 
tar, mezin, oğlan tarafının vekili 
ve şahitleri toplanır.. Kahveden 
sonra kızın vekaleti alınırdı.. Bir 
'odada kızın saçlara dökülür. tek· 
mil düğmeleri çözülür, bağları 
açılırdı. Vekil olacak adam gelir .. 
Kapının aralığından sorardı: 

- Habibe H. akönizin icrası 
ıçın taraf .ın:z:dan beni vekil 
mi? ettiniz 

Birincisinde hiç cevap •eril
mezdi.. İkincisinde yine cevap 
verilmezdi.. Üçüncüsünde yavaş· 
cacık: 

Kızım 
başını uzat ta 
ş,öyle derdi •.• 
Odağaçları, bu
hurdanlar mis 
gibi yanar, A
şirler okunur, 

dualar edilirdi .• 
Nikah kıyılıp 

~"'>..::..:. bitinciye kadar 
-~~ gelin hep saçları 

dökük ve bütün düğümleri çazük 
olarak beklerdi.. 

Size benim düğünümti anlata
yım da gözünilz düğün göralio.. 

• 
Gelin duvağımı baıından bir 

nikah geçmi~ kocasınnan iyi ğeçi

ncn bir taze koymuttu.. Adet 
ayledir. Koyarken de: 

- Keller, körler, kanburlar, 
topallar, çirkinler, taliioef 

Odemişti.. Yağlıkçıdan taç, 
boroş, gerdanlık, tel kaldınl-

mışb •• O cAnım yapışbrma
larla yüzüm pınl pınl parlıyordu. 
Tasvir gibi olmuştum.. Yapış· 
tırmalarım latilokumnao yapıştı
rild. ğı için kendim de şeker gibi 
idim.. Koltukta çil çil kuruşlar, 
ikilikler, delikli, kurdelalı albnlar •• 
şmgır, şıngır ıu gibi akmıştı •• 
y enıı;em eleiimi tutmuo: 

Allahmı seven Maşallah 
desin! 

Diye bağırıyordu. 

Herkes maşşaJlih •. kırk bir 
buçuk kere maşşallah tu ••• tu .. di
ye üstüme tükürüyordu .. 

Benim ilkim Sadık... iri yarı 
bir adam~ı.. Gelin odasına girdik 
ben duvağımı açmadım •• Y aoıba
şımda simsiyah, kale duvarı gibi 
herifi görüuce gözlerim karardı .. 
Sadık bana bir ıeyler ıö;-ledi biç 
cf'vap vermedim •• Önüme baktım, 
güldüm.. Şimdikiler olsa hemen-

cecik yılışırlardı •• Kahve ge
lir.. Damat yalAp ıalap ince 

yemek vermiştik •• Erkekler 

ayrı bir odada zıkkımlannı içti

ler.. ince sazdan ev inledi dur
du.. Yatsı vakti zifaf duası ya-

pıldı.. benimki camiden illhilerle 
geldi.. taşlık mumlarla ıliılenmi,, 
bezenmişti.. kim ne derse desin 
mumun hali başka •• şimdiki alek

trikler insam daha çirkin göste
riyor.. Koskoca muşamba fener-

lerle erkekler taşlığa dolduğu 
zaman benim sinirlerim boşandı, 

hiçbir tarafımı tutamadım •• Yenge 
beni aldı, gelin odasına gCS· 

tnrdU.. Yenge bana bazı 
nasihatler etti amma burada 

ı6ylemem... Derken efendim 
benimki ıeldi.. Bıyddanm tük~ 

Bizim 
Daktilo 

Şark Yıldızı Selma Hanı· 
mın batırab iki, üç ailne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
hergiln . gördüğünüz, bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
alacakbr. 

BiZiM D AKTILO: Kevser 
Hanımdır. Sekiz on seneden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamışbr. ( Bizim 
Daktilo ) siıi Selma Hanımın 
hatıratı kadar ve belki ondan 
ziyade alakı.dar edecektir. 

rüklemif burmuş, 
kafasım kazıt
mııı, cascavlak ••• 
Tnylerim Urper
mişti.. O hiç yü
züme bile bak
madan doğru ya
yılı seccadeye 
gitti.. İki rekat 
namaz kıldı, ıe
Jamdansonra yen
gem: 

-Gel Habibe
ciğim.. Cesaret •• 
Korkma kızım 
kendini sıkı tut! 
diye kulağıma bir 
şeyler fısıldadı .• 
Ve bizi elele tu
tuşturdu. . Aman 

Aman Allabçığım .• 
Yllreciğim bezal 
yaprağı gibi titri

yordu.. Adamcağızın eli buz gibi 
idi .. 

Yenge: 

- Allah ikinizde bir yas
tıkta kocayın.. dedi gitti. 
Biz yalnız kalınca sedirin köşesi
ne oturduk. O da zangır, zangır 
titriyordu.. Elini uzattı duvağımı 
tuttu: 

- Bismillihirrahmanirrahim .. 
Civanım biraz yüzünüze bakayım!.. 
dedi.. Ben usullacık, duvağı tut· 
tum, açtırmadım. Yalnız kmta 
kan ta: 

- Açbrmam Efendim •• Hedi
yesini almayınca duvağıma elinizi 
ıftremezsinizl.. Dedim. 

Kahveyi içtikten sonra oda-
dan çıkarken yine para ıerp-
miıti. 

- Oğlum arkana aerp.. a
uüncı serpme ıeni düşnrecekler. 

- Maşallah.. tosun gibi.. yı· 
kılır mı o? 

Diye gfililşü
yorlardı. Kadın, 

çoluk, çocuk pa· 
ra kapmak için 
yuvak yuvak yer
lerde .• gülen, ağ
layan.. yuvarlanan.. 
Kaynanam çehiz sandığımı kanş
brmıı, parçalı bohçaou iÖrüp 
memnun olmq.. 

- Gelinim.. ev kadını imiş! 
diye buburl:ınmışb.. neyse uzat· 
mıyahm.. erkekler gitmiş, evde 

ıade kadınlar kalmıfb.. Yedi 

mahalleli geline bakmıya gelmiıti. 

Ben teleme peynirleri gibi 
tabbma kurulmuştum.. Sultanlar 
gibi başımda taç, bo_vnumda ger
danlık kırıbyordum .. Bin bir ayak 

bir ayak üstüne... Kapanın iinün
dc bekçi, elinde sopasınnan ..• So
kak çarşı gibi.. Simitçi, kurabi
yeci, kağıtheJvacı, fıstık, fındık, 

pestil, şeker, tatlı, turşu, gazoz, 
oyuncak, şarkı, ilahi sataular ..• 

Sonra fukara, fukara.. Orası 
mahşerdi .• Kaynanam ev göçecek 
diye merdiven baş oda durmuş: 

- Hammlar... Huuu... Kiriller 

çatlıyor. Ev basacak Görenler 

çıks:n ayoU diye haykırıyordu .. 

Benim gelinliğimde mevsim 
yazdı .• Şuruplan, şerbetleri karb 

vermiştik.. Kaynanamıu kaynana· 

sından kalma selatin bir küp var
mış, kazanlar kafi gelmemişle o 

küpede şerbet yapılmış herkea 

buram buram terlediği vakit Se
bilullah ıerbet veriliyordu •• Aşa
ki taşLkta fazla şerbet içmekten 
biri emzikli iki kadın bayılmıı, 
bir hamam aabrı çatlamış •• bir 

oğlancağız da kilpes dilşmllş .. Di
kiş kalsın boğuluyormUf.. Neyse 

akşam oldu •. 
derken efendim .• 
Bir mahfaza, içiı> 
de bir çift gül 
küpe .• Yakut, 

zümrüt.. parıl parıl 
yanıyordu bir de
fa: 

- Garçf di-
ye dokuz bogum 

gırtlağından tfikrüğünii geçirip
gök gürletir gibi yutkunduktan 
sonra: 

- Müsaadenizi• tak .., ayım ... 
diye eğildi. Ben : 

- Hayir.. kOpe, kOpe Ostllne 
olur mu? dedim. 

- Peki Sultanım .• Ferman ıi
zinl •• dedi •• 

Ben bir yolunu bulup ıözUan 
ondan listDn olsa diye herifin 
ayağınada basbm 1 •• 

Sonra efendimecazım.. Biri
birimiıe bakbk aırıtbk .. Sonr• 
o bana: 

- isminizi bağışlar mısınıı 
civanım... dedi •• Aaaa.. Şaşırdım. 
Şaşkınlıktan adımı unuttum •. 

Ayol ne dersiniz bir türlü dili· 
min ucuna Habibe gelmiyordu.. 
Başıma ağrılar yürlidü •. Ben 
de ona: 

- Ya sizin ki ? dedim.. Oda 
put gibi kaldı •• sonra b;ına: 

- Bugün neler yaptınız ba
kayım? dedi .• Bende ona: 

- Sizi bekledim efendim •. 
dedim, 6nDme baktım.. Ondan 
soDl'a kaytan bıyıklım gözlerim 
bayılta bayılta yüzüme gözüme 
bakb bakb da olanca ıesile: 

- Allah •• Dedi. 
Haydi Allah aiıe de rahatlık 

verıin. 
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Saltanat bu mıydı, şehlnşahlık 
bu mıydı, kürenin en kuvvetli ada
mı olmak bu mıydıl Kana kana 
gülmedikten, gülemedikten sonra 
altın ve elmasla dolu hazinelerin 
alay alay halayıkların, tabur ta
bur kölelerin ne kıymeti ve n& 
ehemmiyeti vardı ? .. 

Üçllncil Murat, muhteşem 
ocağın nefis yaşmağını kırmak 
ister gibi davrandı, yaldızlı saa
fG} ie bir, iki sarstı ye sonra 
karşı taraftaki çeşmeye doğru 
ytirüdü. 

Bu çeşme, ıersebil şeklinde
dir. fki yam, yine enfes çemberle 
örtülüdlir. Ayna taşının nzerinde 
renkli somaki mermerler ve mo
ı:ayikler vardır. Yalakları, biribi· 
ri attmda olmak üzere llç tane
d ir, musluğu da Uçlür. Sular, 
biribirini lıovalıyarak akmak için 
y lak taşlarının delikleri ustalıkla 
yapdmıştır. Her musluğun ıuyu 

ayrıdır, biribirile alakalı değildir. 
Çeşmenin bu şekilde yapıl· 

ması, odadaki muhavere)erin, 
kahkahaların, heyecanlı nefesle
rin dışan aksetmemeıi içindir. 
Muslukların üçil de açıldığı vakit 
husule gelen ahenkli zemzeme 
o kadar cazip ve kuvvetli olur 
ki duvarlara, kapılara asılan en 
ha sas kulaklar bile o ahengin 
içinden fürce bulup ta başka bir 
ses işitmiye kadir olamaz. Çeş
menin teraneleri, mUtekellim bir 
örtli gibi yabancı kulakların 
işitme ve sezme kabiliyetini 
tıkar. 

O sırada oda ıssızdı, mu,.. 
lu !ar da lcapalı idi. Üçüncü Mu· 
ret, askın bir yüzle çeşmeye ya· 
naştı, her üç musluğu açta ve 
birdenbire odaya yayılan billUrt 
nağmeyi dinlemiye koyuldu. Ya
laklarm birinden diğerine· tersine 
çevrili bir f evvareden dökülen 
hnbbeler gibi .. serseri bir iştiyak
la akan su, orada ve yine bu 
çe me başında yıllardanberi şahit 
veya halık olduğu manzaraları 
ihtar ed ~n seyyal ve gümü~ bir 
ıatm andırıyordu. 

O, kaç gece ve kaç gece 
bu oynak nağmenin ninnileri 
altında çılgın sözler taati etmişti. 
Yine bu nağmelerle kucaklaşan 
ne teraneler, ne terennümler din· 
lemiştL Şimdi onlar bir hayal 
olmuştu. Kendisi o hayalin her 
aafhasınt ve her sahnesini kDçllk 
bir işaretle canlandırmaya muk
tedir iken bir şey yapmıyordu, 
yapamıyordu. Çünki bıkmıtb. 
Gördiiklerini tekrar etmekten 
artık zevk almıyordu. 

ÜçilncQ Murat, uzunca bir 
müddet çeşmenin karşısında 
kaldı. Musluklardan, nihayetsiz 
bir gümüş şerit gibi, yalağa 

dt ı üldükten sonra birdenbire 
serbest kalan, cıva habbeleri gibi 
Z<.: rreleşen, hazan bilyük, hazan 
ktiçük habbelere ayrılan berrak 
SU) un akı=ianı, dağıhşım ve 
\- dyboluşunu seyretti. Sonra, 
bilinmez kaçıncı defa olarak 
ıçmt çekti, odadan di.şarı 

ç ı!ı: l.:, büuklr aofuına dot-

Üçüncü Mıı,.at dıırup düşündü 
ru yfirüdil, orada elini çırptı. Bn
tün hizmetçileri de, gözüne gö
rünmemeleri ihtarile, saklanmıya 
icbar ettiği için böyle bir işaret 
vermeğe mecburiyet vardı. 

Hcrbiri bir köşeye sinen, fa. 
kat bütün hissiyet ve hassasi
yetlerini kulaklarına iare ederek 

efendilerinden işaret 
köleler, ilk el şakırtısı üzerine 
sağdan, soldan boy gösterdiler, 
koşa koşa geldiler, yer opüp 

durdular. Üçüncü Murat, içlerin
den birine emir verdi: 

(Arkaıu nr ) 
======:=o- -~=========== 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Muallim Kizım ami 
Bey Bize Diyor Ki: 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
malı; birkaç takımını umumi kü
tüphanelere koymalı, artanını 
bir meydana doldurup yak
malı.,, Beni ovakit vandalisme 
ile ittiham edenler olmuştu; 

halbuki ben ancak radikal bir 
hakikati ifade etmiştim. Hala 
n:ektep talebesinin elinde eski 
harflerle basılmış romanlar var; 
hali caddelerdeki hür kitap ser
gileri eski kitapçıkları ve mec
muaları satıp duruyorlar! Bu 
şartlar altında, yeni harflerle ba
sılan kitaplar satılmazsa şaşma

malıdır. 
Kıymetli muharrirler, yeni 

harflerle adam akıllı eserler yaz· 
aınler. Okumak ruht bir ihti· 
yaçtır; bu ihtiyacı tatmin edecek 
eser olmazsa, bu Unvana layık 
olmıyan kitaplar okunur mu ? 
Okumak itiyadında bulunan kim
selerin, okunacak şey bulama• 
maktan ne kadar muztarip ol
duklarım bir kendilerinden so
runuz. 

Tekr3r edeyim: Bazı kıymetti 
eserler yeni harflerle tekrar 
basılmalı. 

Maarif bütçesi bu fedakAr
lağa müsait değil, diyorsunuz. 
Doğrudur. Kitapçılar da sablmı
yan kitaplara basmamakta, para
larım muhataraya atmamak· 
ta haklıdırlar. Hem zaten 
bu iş bizim kitapçıların harcı da 
değildir. Zavallıların sermayeleri 
ne dir ki? Aralarında bir şirket 
te yapamazlar; mUşterek değil, 
m,inferit iş yapmıya alışmışlar. 
Mektep kitaplarına mahsuı kar· 
tellerinde bile muvaffak olduk· 
ları şüphelidir. Hayır müssesele· 
rini tabiatile hiç kale almayız. 

Şu halde bence, tek bir çare 
var: Bu işi hususi idarelerin 
bütçelerine yükletmek. Mesela 
lstanbul VilAyeti, sırf kitap için, 
senelik: bütçesine, başka yerlerden 
tasarruf edip 25 bin lira koyamaz 
mı? lımir, Aydın, Manisa, Adana 
gibi ehemmiyetli vilAyetler, onar 
bin, bazı villyetler beş, bazıları 
iki bin lira ayırıalu ıeaeYI .. 

aşağı yüz bin lira da ayrılamaz 
mı? Hatta bu kadarcık bir mik
tara kanaat getirilirse vilAyetleı·in 
hisse lerine onar veya yirmişer b!n 
lira bile düşmez. Ve bu feda
kiirhk nihayet beş on sene için 
ihtiyar olunarak hususi idareler 
varidatı, fazla ve lüzumsuz me· 
murlardan tasarruf edilmek sure
tile, bu işe yarayabilir. Ben 
başka bir yol göremiyorum. 

Yüksek kültüre gelin !e: Bu, 
zaten, eski harfler devrinde 
yoktu. Yüksek kültür, mutlaka 
bir ecnebi lisanı sayesinde elde 
edilebiliyordu. Türkiyede az çok 
irfan sahibi olarak yetişmiş kim 
varsa, Türkçe yazılı kitaplardan 
değil, ecnebi lisanındaki ki· 
taplardan istifade etmiştir. Bun· 
da zerre kadar şüpheye mahal 
yoktur. 

Yüksek külUire muhtaç mıyız? 
O halde mutlaka hiç olmazsa bir 
ecnebi lisanım iyi bilmeliyiz ; ko· 
nuşmak için değil, okumak ve 
yazmak için bilmeliyiz. Fransızca, 
Almanca, İngilizce gibi yeni hu
manisme lisanlarını, hatta İtalyan· 
cayı, Rusçayı öğrenmeliyiz. 

Orta mekteplerle liselerde 
tam altı ıene, üç evvelki li~n· 
dan birini okutuyorlar; fakat ta· 
!ebenin yUzde doksan dokuzu bir 
fey öğrenmeden çıkıyor. Bu ıcne, 
yüksek mekteplerden birine mD• 
racaat eden lise talebesinden 
46 sını Fransızcadan imtihan et· 
mek lilimgeldi • Kız ve erkek 46 
talebe içinde ancak dördü doğru 
bir dikte yazabilmişlerd~I 

Böyle lisan okutulacağına hiç 
okutulmasın, daha iyidir; hiç ol
mazsa gençler Surmenage'dan 
vikaye edilmiı olurlar! Orta 
mektep ve liselerdeki lisan ted· 
risleri için, bütçesine yükletilen 
ağırlık, taşınmaması lazımgelen 
bir yüktür. 

Darülfünuna girmek veya lise 
mezunu olarak, bir devlet vazi
fesine intisap etmek istiyen her 
lise mezunu mutlaka okuduğu 
lisandan ciddi bir imtihan geçir
meli, liaaıu bilmiyoraa reddolma-

Türkiye Sinemacılığında bir Tevekkuf Noktası 
Tarih ve romanlardan mukt~bes filmler, hiçbir vakit 

1914- 1916 

ıcsli ve sözlü büyük harp filminde mevcut hakikati 
göstermeğe muvaffak olmazlar, 

O PE R A'da 
Matineler : 2 l-2, 4 1-2, 6 1-2da ı 

suvare 9 1-2 da 

ARTİSTİK'te 
Matineler : · 3, 5, 7 de 

suvare 10 da 

Fiatlarda Zammiyat Yoktur. 
milşterilerimize bir kolaylık olmak üzere Fatib'ten ve Maçkadan 
saat 8 den itibaren her beş dakikada bir tramvay tahrik edil&
cektir. Seansler bittikten sonra ainemalar önünde tramvaylar, bu 

ı. semtlere gitmek üzere hazır bulunacaktır. 

ALEMDAR Sineması 4 
MUdilriyetl; vaki olan mUteadrllt muracaatlar ve bilbaua Botulçl ve 

Kadıköy halkının talep ve anuları Uıı:erlne 

İstanbul Sokaklarında 
ilk Türkçe sesli ve sözlü filminin iraesini iki gün 

daha temdit eylemiştir. 
BugUn matlnclorlne teşri( adecek talebe efendilere yiJıde 50 
tenT.llAt yapılacaktır. Yarın umuma mahıuı ıon temıUl.er. 

Güodlb ?., 4, 6 gece 8 112 ve 10 da 

Cumartesi gününden itibaren 

HAROLD LLOYD'ın BELALAR MUBAREJ<I 
• Kahkahalar 

BugUn Saat 2l,30 da Bir Haydudu 
ımnsoı. mmtnsı M ağ /Up Eden BİR KAVUK 

DEVRlLDl 
Yazan: 

Müsabipzade 
Celal 

~~ ~ ~~ Ka:::~~ı~; ~~~ın 
1 

Gürültüye diğer iki kadın da 
Yakında: 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 

11,1 uyanmış. Bunlardan küçük Nazike 
Hamm hırsızın üzerine ablarak 

,,
11,\1\ 

Rakibe Hanımı elinden kurtarmıı. 
Onlar bu mücadele de iken büyük 

ilk musikili komedi. Nazike Hanım da yerinden fırlamıf, 
o da mücadeleye giri.şmek: Ozere 

TİYATROSU iken ikinci hırsızla karşılaşmış. RAŞİT RIZA 
Şeh:ı:adebaşıud.ı 

Bugila ıaat 2 de talebeye caatln• 

BEŞTE GELEN 
Komedi 3 perde 

Bir cürüm eseri elde etmek için 
hırsızdan birşey almaya çalışır· 
mış. Nihayet yilzündeki maskeyi 
yakalamış ve odanın bir köşesine 
fırlatmış. Elindeki sopayı da al-

Akıam saat 
21

•
3
0 da mı,, herife İndirmeye başlamış. 

K U D R E T H E L V A S 1 Hırsız fena bir vaziyete girdiğini 

FRANSIZ TIY ATRO.:ıUNDA 
danıör DOUGLAS n 

HEYETi tarafıııdaa 

görünce bıçagını çekmiş, fakat 
kadın daha sür'atli davranmıı bi

ZENd çağa sarılmış, fakat meçhul hay· 

LOUISIANA 
2 perdelik ıre ll tabloluk muanam re.ti 

Bu~UD matine eaat 17 de llUQH uat 
21,SO da Talebeler• tenıd1At 

Mide Kanseri 

dudun bir bareketile parmaklan 
kemiklerine kadar kesilmiş. Fa
kat hırsızı yine bırakmamış, bir 
elile yakasından tutmuş, yaralı 
elile de sopayı vura vura herifi 
evin avlusuna indirmiş istimdada 
başlamış. 

Paris 20 _ Tıp akademisin- Komşulardan Abdullah oğlu 
Etem Efendi sesini duymUf Ye de Doktor Hartmon mide kanse-

rinden bahsetmiş, böyle bir has- afağıya inmiş. 
ka Kadın: talık halinde midenin smen ve-

- işte hırsız, tut Etemf De-
ya tamamen çıkarı.l~asmın neti- micl Ve teslim etmif. Onlar 6nde, 
Celerini izah eylemıştır. Doktor, T 

muhtarın evine doğru giderken cerrahi müdahale çabuk olursa h 
kadın da yaralı elini sarıyor, em mide kanserinden şifa bulmanın b 

d de takip Cdiyormu•. Aralan 1-mümkün olduğunu aynca kay et- ., 
raz açılır açılmaz delikanlının 

.c::m=iş=ti='r::. ============-a===ı gafletinden istifade eden hırsız 
malıdır. Başka türlü gen\lere 
lisan öğretmenin yolu var mıdır? 
İşte ovakit muallim meselesi kar
şımıza çıkacak; onu halletm~k le 
ovakit zaruret kespeder. Yüksek 
knltür için, yardımcı bir ecnebi 
diline şiddetle muhtaç olduğu· 
muzu, bundan dört sene evvel 
iddia etmiıtim; yine ayni iddia
dayım. 

bıçağını biçare Etem Efendinin 
kalbine saplamış. Kadın, kaçma· 
ya başlıyan hırsızı epey takip 
elmiş:Je de yakalayamamış, Etem 
Efendi de köy kahvesi önllne 
kadar sürüklenmi~. evine nakle
dildikten nz sonra vefat etmiştir. 

Maamafib k~til yakalanmıt 
•e adliyeye t.aıi:n edaJıniştir. 

T.N. 



•o 

O 1- emen Kolluğunun 
Sözlerimi Note miye 

Uzerine 
aşladı 

B~n: Ne Yapıyorsunuz, Gömleğiniz Kirlenecek, Dedim 

NAKUI ZIYA ŞAKlR 

Her lıakkı ma'lı/uzdur 
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11 .... ,.. 1915 

Abdülhamit bügün İtalyanalr
dan ve müstal belen alacağı vazi
yetten bahsederke:ı de şu habra
lannı anlattı: 

- Şimdiki kral, çok narik 
ve hatırşim:stır. Kendisini prens-
lik ı.amaoından tanırım. Bir ara· 
lık bana misafir gelmişti. f stan
bulda bir kaç gün kaldıktan 
tonra da Almanya İmparatoruna 
misafir gidecekti. Ayrılacağımız 

esnada: 
- İmparator Hazretlerine 

benden pek çoK selim söyleyiniz. 
Dedim. O, hemen cebinden 

bir alhn kurşun kalem çıkardı. 
Derhal sol kolunun beyaz frenk 
giSmleği lizerine not etıniye baş-
ladı: 

- Aman gömleğinizi kirleti· 
yorsunuz. PekilA hatırınızda 
tutabilirsiniz.. Dedim. 

- Hayır.. Gerek size ve ge
rek imparator hazretlerine çok 
büyük muhabbet ve hürmetim 
vardır. Sözlerinizi aynen ve har
fiyen teblii etmekle mUftehir 
olacağım. 

Cevab:nı verdi. Kral olduktan 
10nra da daima kendisile mek
tuplaşırdık. Bir gün kendisinden 
bir mektup aldım. Trabiusgarpte 
bir ltalyanın bahçesine tecavüz 
etmişler. Mühim bir :zarar husule 
ıetirmişlcr. Kral, bunu hikaye et
tikten sonra, (Aramızdaki muhab
betin, böyle ufak tefek meseleler 
ile haleldar olmasına kail değilim) 
diyordu. Hemen krala münasip 
bir lisan ile cevap verdim. Va
liye de derhal gidip konsolosa 
otuı. bin lira tazminat ile tarziye 
Yermesini emrettim. Mesele, ber
taraf oldu. Kimbilir, eğer ben de 
tlel't bir muamele etseydim yahut 
meseleyi sürüncemede bıraksay
clunı belki de (Trablusgarp felaketi) 
o zaman vaki olurdu... Demek 
isterim ki, Kıral nazik ve zeki 
bir adamdır. Her halde eski 
müttefiklerine verdiği sözden 
dönmek istemez. Fakat siyasi
yat.. Bazan insanı herşeye mec
bm eder. Tabii, memleketinin 
aelAnıeti neyi icap ediyorsa, onu 
yapacaktır. Fakat birdenbire har
be atılmamakla çok akıline bir 
harekette bulundu. Keşki biz de 
böyle yapsa idik ..• 
Kıraliçeyi de tan:rım. Karadağ 
prensinin kızıdır. Güzel resim 
yapar. Cülusumun ( yirmi beşinci 
aenei devriyesi) kendi elife bir 
gemi resmi yapmıı ve bana 
gCSudermiıti. Çok ıairane bir 
tablo idi. Zaten kendisinin şiire 
ele çok istidadı olduğunu hatta, 
güzel şiirler yazdığım da söyler
lei". Eh, babası, Karadağ 
Prensi de güzel bir şairmiş. 
Yazdığı şiirler hep Tilrkiyeye 
aitmiş. Bilahare sadrazam olan 
Cavat paşa evvelce orada 
•efir idi. Prensle çok sevişirlerdi. 
Cevat Paşanm o zamanki refikası 
(Mü1•r Saffet Pa~a) nan kerimesi 
idi. Prens, Cevat Paşaya teklif
sizce haber gönderirmiş; 

- Hamm, b.tna börek yap
tır sm. Gelip yiyeceğim. 

1 

Dermiş. Hatta Hanıma, tarihi J 
bir kıymeti haiz olan kendi yü-
züğiinü de hediye etmiş... Cevat 
Pş. anlatırdı. Prens bazı günler 
( dağlı ) elbisesi giyer, köşkü-
nün kapısındaki binek taşma 
oturur, köyliileri etrafına toplı
yarak onlara şiir okurmuş. Te
bnasına böyle dostça muamele 
ettiği. iç.in herkes te kendinden 
memnunmuş... Eğer ftalyanlar 
( itilaf hükumetleri ) tarafına ge
çerse, herhalde zevcesımn ve 
kain pederinin bımda tesirleri 
olacaktır. 
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Muşfika Kadrnefendi, aç kar
nına erik yediği için fena halde 
sancılandı. Abdülhamit, sinameki 
verdi. Tesiri görülmedi. Ni-
hayet doktora haber gön· 
derildi. Doktor geldi. Ka-
dmefendinin gasyamnı kesecek 
bir ilaçla, limonat roje verdi. 

* AbdüHı:ımit, iki gilndenberi 
epeyce telaş ediyor. Marmaraya 
bir düşman tahtelbahirinin girdi
ğini ve ( Pelengi derya ) torpito
muzu batırdığım büyük bir hay
retle karşılıyor: 

- Demek artık dnşman tab· 
telbahirleri buralara kadar soku
luyorlar öyle mi ?.. Fakat bu 
dllşiinülecek bir mesele... Pek 
Ali bunlar yarın yolcu vapur
larına da taarruz etmiye başlar
larea ? .. 

Diyor. Fakat bu Dllşilncesi
nin albnda: 

- Tahtelbahirlar şayet lstan-
bulu topa tutarlarsa.. Bu esnada 
saraya da bir top ahverirlerse 
halimiz ne olur? .• 

Demek İ4tediğini saklıyor. 

• Bugün doktor Atıf Beyle gö-
rUşUrken, kömürsüzlük yüzünden 
nakliyatın azaldığından bahsedi-

yordu. Atıf Beye, evvelce Mar
marada Almanlar Uırafından 
k~şf edilen kömUr madeninden 
yıne bahsederek: 

. - B.u kömürün evrakını, bi
zım Nafıa Nezaretinde kim bilir 
nereye atmışlardır. Şüphesiz 
arasalar da bulamazlar. 

Fakat sefaretten sorarlarsa 
bu mühendislerin kim olduklarını 
öğrenirler ve onlara müracaat 
ederek madenin yerini bulabilir-
lerk Ben eminim ki bu madenden 
: İs~fade. ederler. Bir de, 

· Menıer ısminde bir adam 
va~d~. ismini unutmayımz, not 
edımı. Bu adamın izmitten 
Ereğliyc bir dem:ryolu hattı in-
şası içi~ ~ir projesi olacak. Bu 
hat tab~i şı?'di yapılamaz. 

Lakın bır dekovil hattı tem· 
d~t edilebilir. iyice besabetmeli, 
eger hesaba elverişli olursa, bu-
nu yapmayı da ihmal etmemeli. 
Bunlan -hamiyeten- icabeden ma
ka~lara d'1yurunuz. Fakat, sakan 
bemm taraf .nıdan olduğu belli 
olmasın ... 

Dedi. 
Arkası nr) 

1 Sinema Ve T(lJalrolar 1 
Al.KAZAR - Haa Murat 

ALEMDAR - l ·t.-...ı Mkaklan 
ARTIS'rlK - Çanakkale 
AS R/ - Canlı cuet 
1. K 1. 8 t - Şekerim 
ELHAMRA - Şen mlHblm 
ETU VA L - Haydut f&l'Jo.. 
FERAH - Parlak bir revo 
t1tANSl2 TiYATROSU -Zeacıı., tW"up. 
CiLORYA - San odanın •aran 
HiLAL - T.., dewlreıı ca -. •a•ar 
KEMAL B. - Yaşatıın hayat 
MAJIK - 6 Numarala ocak 
Mu.EK - Şea mlilblm 
ıt.U.Ll - Atk ha&reUatı 
OPERA - Çanakkale 
SIK - Kllçük daklUo 
0SK0DAR HALB - Şarlatan 
KADIKÖY S0RF.YY A....;Patb damlan altında 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

"' Sögligelim ... 
~ ~ 

Size Tabiatinizi 

55 MEHMET HlLMl EFENDi: 1 41 HALİT 
, Çalışkan ve 

BEY ı işinde dürüst
tür. Hile ve 
riyasız kazan
mak tarafta
ndır. Eğlence
yi ·ve %evki 
ihinal 

· gözll pektir. 
Rahatine fazla 
düş kn n ınk 
göstermez, 

daha ziyade 
cefaya Ye 
mihnete ıabar 

ve tahammlll 
gBstermek is
ter, intizam 

hususunda ihmalcidir. oluruna 
tııbi olmak ister. Kanaatklr de
ğildir, menfaatlerine likayt 
kalmaz. • 
54 M. GOZlDE H. ; ( F otoğra. 
fuun dercini istemiyor) Ağırbqh 
ve kibar yapılıdır. Telkin ettiği 
gurur ve azameti suiistimal et
mez, talep edilen muavenetleri 
diriğ etmez, arkadaşlarilo dalına 
ciddi konuşur, lliibalilikten milç
tenip ve uaul vo meruim• ria-
yetkardır. • 

etmek 
istemez. Ka-
dın mevzula

nna lakayt 
kalmaz, bir
denbire par

lar, igbıran kinsiz ve dcvanı&Jz.ı __ . '""· 
51 Bqiktq SAiM .EF •. ; (talebe) 
( F otoğrafmın dercini ıatemiyor ) 
Zeki ve muziptir. Arkadqlarnıa 
fazla takılır, eleba11 olnıağı çok 
sever, yalnız oynamaz, gezmez, 
hep bir arada bulunmaktan hoı· 
lamr. Bir parça ihmalci ve inti
zam kuyudabna likaytbr. 

-
Fotofra/ Talılil Kaponıınıı 1 

11 inci Sayfamızda bulacak••aıL 

Sayfa 13 

K y z 
Holivuta Nası J 

Yıldızlar 

Kaçtım ... 
Arasına Nası) Kanştım? 

r-----72------- YAZAN: Selma z 
Yastığın altında gö:zUme birşey 

ilişti. Bu, bir mendilin ucu idi. 
Onu, yavaş yaı•aş çektim, çıkar
dım. işte o zaman, kendimi za~ 
tedemiyerek ağl~nnıya başladım. 
Bu, ( Nihal ) dğin bana hediyesi 
idi. Ve ben onu sokakta düşür
düğümU zannederek, bun
dan pelt müteessirdim. Şimdi bu 
mendili burada bulmak, (Nihal) e 
kavuşmuş kadar beni sevindirmiı. 
gözlerimden akan bu mes'ut 
yaşlar1 bu mendile sindirmek 
bana büyük bir zevk ve aaa· 
det gib~ gelmişti. 

Bir gölge gibi beni takip 
eden Çang elini omuzuma koydu: 

- Fazla heyecan yasak.- ) 
Dedi. Hemen döndüm. Onun 

eline sarıldım. Bu kuru ve damarla 
eli, dünyanın en mukaddes, en 
çok tapılan bir ıeyi gibi kaldır
dım; minnet ve hürmetle 6ptüm. 

-izin verirsin değil mi Çang; 
bu gece burada .. yine bu yastı
ğım, yine bu battaniyemle yata• 
yıııı. 

Çang. bu teklifimdeki manayı 
derhal anladı. 

- Peki Selma.. nasıl istenen 
öyle ol. un. 

Cevabını verdi. 
O esnada kapı çalındı. Çangla 

biribfrimizin yüzüne bakbk. 
- Acaba burayada mı geldiler? 
- Ben de ondan korkuyorum. 
Derken Çinli hizmetçi içeri 

girdi. Hiç dudaklanm kıpırdat

madan, hi~ yüıünü oynatmadan 
bir şeyler ıöyledi. Adeta inilder 
gibi söylenen bu sözler arasında 
( Alis ) isminin geçtiğini işitir 

işitmez, sevinerek Çanga sordum: 
- Yoksa Alis mi gelmiş, Çan

gım ? .. 
Çang Alisi niçin çağırdığımı 

bilmediği içfo biraz endişeli bir 
tavırla cevap verdi: 

- Evet .•• 

Ben derhal koştum. Onu, ko
ridorda buldum. Biribirimize o 
kadar derin bir muhabbetle ıa
nldık ki, gören olsaydı, bizi 

candan ciğerden bir akraba zan· 
neder ve bu hasretle sarıhşımız

dan müteessir olarak içini çeker-
di. Ben: 

- Alis.. Alis .. 

Diye haykırırken o da muka
bele ediyordu: 

- l..ilya.. Ab. pardon.. Mis 
Silva •• 

Ona derhal cevap verdim : 

- Hayır Alisçiğim.. yanlı~ 
slSylüyorsun.. Silva değil.. Artık 
bundan sonra doğrusunu söyle .. 
Selma.. Selma .. 

Hemen Alisin koluna girdim. 
Aldım, bilyük salona götürdüm. 

Alis, hem yürüyor, hem de 
anlatıyordu. Meğer on beş gllo-

denberi burada değilmif. ( Los 
Ancelo11 } ta imiş. Gece yansı 
trenile gelmiş. Ne müsabakadan 
Ye ne de benim kazandığımdan ı' 
haberi yokmuı. Sabahleyin •tud
yoya gitmiş. Orada herkea hara
retle bundan bahsederken birden 
bire ıaşırmış. Beni nerede görüp 
te tebrik edebileceiini düştlnür
ken benim gönderdijim haberi 
almış. Koıa, kop gelmiş. 

Pek uzun konuşmıya vakit 
olmadığı için, birkaç 1Ual cevapla 
atndyo dedikodulannı da . hallet· 
tikten sonra Afise sordum: 

- Bak Aliaciiim. Ben ıhqdi 

ıeni niçin pğırtbm biliyor ....,. 
ıun? .. 

- Hayır Miı Selma ••• 
- O halde söyJiyeyim... lr• 

kaç gtlu benim mühim İ§lerim 
olacak. Elbiselerim, tuvaletlerim, 
almak istediğim köşke yerle,. 
mel erim ve saire.. ve saire ... 

- Tabii ••. 
- Halbuki yalnızım.. Getirte-

ceğim hizmetçiler, ne de olsa bma
lan kavrayamaz, yapamaz. 

-Şilpbesiz ... 
- Bunun için sen bana birU,. 

gün yardım edebilir misin? •. 

Bizim 
Daktilo 

Şark Yıldızı SeJma Hanı
mın habrab iki, üç gilno 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini. 
hergün gördüğünüz, bizim 
içli. hassas, iııce daktilomuz 
alacakbr. 

BlzlM DAKTiLO: Kewer 
HanımdlJ'. Sekiz on ıeneden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo ) ıizi Selma Hammm 
hatarab kadar ve belki ondu 
ziyade alAlrndar edecektir. 

Alis, dudaklarını bülcm. Om• 
lannı kaldırdı, cevap verdi: 

- Bikaç gün mü? Rica ede. 
rim, şu müddeti biraz daha te• 
dit eL. Hatta istersen ilAnihaJC 
uzat •. Zaten ıtodvoda · .. ıl ıl
ründüğOmüJ görilyordun. Oradı 
ya~~ığı~ rol nedir? Hi:ımetçililt 
degıl mı?.. Bu rolü. seksen ki-
tinin emri karşısında oymyacap 
ma, yalnn aenin keyfine hizmet 
ederim. 

- Nasıl? 
Alis, iki elini dizlerinin UstUM 

koyarak karşımda doğruldu. Vo 
gözlerimin içine bakarak sordu: 

- Mis Selma... Şimdi 8eQ 

beni oda hizmetçiliğine kabQI 
ediyor musun?.. Ayağa kalkbm. 
onun alnından öperek cevap 
verdim: 

- Kabul ediyorum. Fakat. 
bir hizmetçi sıfatiyle değil. & 
dakikadan itibaren ben!m yanılD" 
da kalacaksın, ve hususi iıleri
me bakacaksan... Alis, hemea 
yerinden fırladı. Kraliçelerin 
( damdonör ) lerini andıran bii
reveransla yaylanarak: 

- İlk emrinize intizar edJ,. 
yorum. 
dedi. Bu •aziyet karşısında. beDt 
de mutava.ı.ı bir luraliçe taya 
alarak 

- Şu halde not et .•• 
Dedim. EvvelA. beni terzı'lla

uesioden kovan (Mis Valey) üa 
adresini kaydettirdikten ıonra: 

- Şimdi derhal bu kadma 
gidersin. lkimi7de ayni vOcudd.., 
yiz. Kendi 61çüu üzerine bua 
birkaç kat. e~bise siparit edeni .. 
Bunların 1Dtıbabın1 senin ze..ı... 
ine terkediyorum. Yalmz ı.. 
elbiıelerio provalan buglla . 

(Arkaaı ,,.,. ) 

Matbuat Balosu 
9 Şubat 932 

MAKSİMDE 
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mı m Harp Nasıl Patlad; ?I_ Bu Sütunda Hergün 

SİYAH 
Nakı'i: M. Fcrid :J. n 

GÜLLE Nakleden : H. R. -68- Y aıaıa: Emil Ladoiı 
- Kıum Doktor: Semi Ekrem• -

• 
Harbin ilk Anlarında Balkan Devletleri 

Meharetle Hareket Etmişlerdir 
Hayır! Hiçbiri ! O bir diplo

ıeatbr. Yani bir kere ilim harp 
.edildikten sonra ne yapılacağına 
~lir. ( Bu aözler aynen sefir 
Jarafından kendi hatıratında da 
paıhdu.) 

- • Size bu bapta birteJ 
atretememekle mtıteesaifim. O
labilir ki, bu telgraf aize 
tebliğine memur ol dutum 
.. ırım notadan mukaddemdir. 

Zatea badema menafiimizln taki
lbini kabul etmİf olan Amerika 
-.allahatgt.izarına mnracaatinizl 
~· etmek mecburiyetindeyim. 
1>1rt aate kadar hareket ediyo
nazl .. der ve telefonu kapar. 

"Olabilir ki,. "MalOm nota• 
ıclan-.. Ye "zaten badema .• ,. ml
fl'&Caatlnizi rica mecburiyetinde
~· kelimelerine bekınıı, ha
~k, itin iç yllzllne bakmaktan 
leekadar tebant edilditini g6rllr-
4&nh. Fak at harp kaybedil
dikten sonra, Kont hazretleri 
'6i tirin illnı harp notası 
h•cli etmediğinden dolayı milleti 
.aazannda maskara olmadığı gibi 
ba kadar nazik bir sırada bar· 
rbln Tele• bindebir mündefi ol-
uı kabilken karanlık ve kör 
pniyeti ile ilzam gelen hare

htlen tevesslil etmediğinden 

·dolayı sual karııımda da kalma
ılllfhr. .. 

Bitaraflar 
Balkan'ar sık agaçlarla bezen

ıiş, mun dağ silsilelerile muhat 
lr orduglb halindedir. Muhitin 

nbiabnda meknuz olan çiftlik 
lamine dahi vurmuı gibidir. Bu
dağlann bünyesini çok l<ere (şist) 
denilen parlak bir taş terkip 
-eder; şistlerin arasında donuk 
•enkte bürkanl taşlar bulunur.Bal
lranlann sekenesine gelince: halk 
carpen gelen medeniyet havası 

-.eneffüs etmiş bir uyamktar. 
Bununla beraber ırklarma bas 

derin bir ihtiras kendilerini 
1ıer tarafta :sarsmaktadır. Garp, 
enlan uliim ve fonunu ile, sanayii 
il• afsunlamıı; halbuki onlar 
ıbürklnlanmn )Avlarını ovalara 
_kadar indirip coıturmuılar, tuğ
.J'&nlarla oynamışlar ve Asyat 
tlkirlerile Avrupa akvamını da 
pripere a tmaşlardır. 

Komiteci Sırpların Bulgar 
Çarlanna ka111 Avrupa liaanla

.*lnda isimleri gOç tellffuz olu
'nbilen fe.hirleri almak makaadile 
t7aptıldan biaman mllcadeleler, 
~arp krallık hanedanından iki 
aile arasındaki menfur muhaaa
•alar ve bunlann Yunanlalarla 
Aniawtlarla BüyDk lskender za
maımaclanberi meçhul bir Make
donya için dif dişe gelmeleri, 
Ulah Gospoc1arlannın ve selef-
~- Basarabya için Türklerle 
•• Raalarla boiazlqmaları ber
keıin hatınndadır. 

işte maziai •e hali bu mer
kezde olan bu iklim, coğrafi 
.aziyet vesaire aoktai nazanndan 
11111uml harpte oynadıia rolün 
Aemmiyeti itibarile çerçevemiz 
4Wıilliu:ledir. 

Balkan de•letleri umumi har
... • aalerinde mumerleriai u 

lltJn la•1'p Aa6erl•ri iz•rl• lı•llc 6agralda1'la 11il••ıiı ..,,ıgor 

çok saklamak itibarile mebaret 1 gizli muahedenin meclise g6ate-
ghtermiılerdir. Filhakika Balkan rilmesini istediği zaman Roman-
devletlerinin beşi de evvel& bita- yanın ihtiyar kralı fena halde 
raf kalmıılardır. llrkmilştll. Avrupanıo bntnn di-

* ğer kralları gibi zayıf, fakat 
Romanya gizlice ittifakı mü- tamamen namusludur. Danimarka 

aellese bağla idi. Fakat bu ittifak muharebeai sırasında Almanya 
murabbaımn filiyatta ittifakı müs- veliaht. Fredirik' e yaverlik et• 
enna olduğu çabucacık an· miştir, eaasen Hohenzollem aile-
lqalmıştır. sindendir. Şair bir prensesle 

Avusturyanın yeni sefiri kont evlenmiıtir. 
Çemin harpten bir sene evvel ( Arkau ••r ) 

Simyanın Yapamadığını 
Kimya Yapabilecek Mi? 
Bir Lehli Alim, Pariste, Altın Yapmak 
Gibi Mühim Bir Teşebbüste Bulunuyor 

Fransız ilim ve adil Alemi, 
belki dünyada derin bir inkılAp 
yapacak bir muadelenin üzerine 
iğilmiş, hal çaresini aramakla 
mefgul bulunuyorlar. Bu mua· 
dele, arkasında uzun ve namus· 
kAr bir say bayata taşıyan Le
histanlı bir ilim adamanın altın 
yaptığına iddia etmesi ile ortaya 
çıkmıştır. 

Bu Alimin! ismi Dunikonki· 
dir. Dunikovski, ömrünü çok te
miz bir surette, babasınan Lvov 
ıehrindeki Jaboratuarlaranda ge
çirmiştir. Babası da oğlu gibi ae
nelerce altın yapmak aırnnın ar
kasaodan koımuf, beynelmilel 
bllyük bir şöhret hazanllllf, haki
katen altın yapmaya muvaf
fak olmuş, fakat bu buluşu 
ucuza mal edemediği için 
mesaili lAboratuarlar hudu-
dunun haricine çıkamamıtbr. 
B' ... . ısı 6ldnkten ıonra onun 
kısmen yanna bıraktait iıi .o~u 
bqarmıya teıebbOa etmiş, biltlln 
Aletlerini Franaaya nakletmiş, 
miibim bir sermaye bularak bll
yllk bir ıirket kurmuı Ye ite 
başlamıştır. Fakat az umanda 
bu sermaye eriyip tlikencliği için 
aermayedarlar Dunikovaki aleyhine 
dava açmışlar, Fransıı Adliyesi 
işe vazıyet etmİf ve genç ilim 
tevkif edilmittir. Fakat adli tab· 
kikatın verdiği bu acı netice-
ye rağmen Dllo: t~konki iddiasın• 
dan vaz,ıeçmİf depdir. Şimai 
maznunun mevkuf olma11na rağ
men en maruf Franı11 ilimlerinin 
humrile altan yapma tecriibesi 
tekrar eclilecek •e Lebli mite-

Leltll •il,,. D•mllcn•lci 
Parl• teold/lı•n••lrul•, 

al•tlet'inin IHıııntlıı 
fenninin iddiasında [ne derece 
aamimi oldup anlqılacakbr. 

Şurasmı kaydetmek icap 
eder ki resmi ilim mebafili, Lehli 
profesörün tamamen aleyhindedir 
ve inaanlann, buglln için, ucuıa 
mal olacak surette ve bnyllk mik· 
tarda altın yapabilecciin• kani 
değildir. 

Esaseı;a, diğer birçok kim ... 
ler de, muhtelif zamanlarda Leh
li prof es&rlln iddiaamı tekrar 
etmek suretile bu mebafile ml
racaat ederek albn yapma tec• 
rübesi teklifinde bulunmatlana 
da a6zlerini dinletmiye mu•affak 
olamamıılardır. 

Bundan dolayıdır ki hldiıe, 
evveli adli vaziyeti noktuından, 
10nra da mahiyeti itibarile pek 
ziyade allka •• merak uyandı· 
nyor. * 

Bu vak'a Almanyada, Ren 
sahilinde Bingen şehrinde cereyan 
etti. 

Etrafı bağlarla çevrilen bu 
kliçük şehirio on bin kadar 
nüfusu vardır. Şehrin en güzel 
caddelerinden bir;ni süsliyen 
muazza Mühendis Mektebine 
yüzlerce ecnebi talebe devam 
eder. 

Bingen şarap ve talebe teh
ridir. 

Akşam olunca Bingen'in un 
saçla ıen kızları talebelerle kol 
kola ıarkı ıöyliyerek Ren 1'ena
rında gezerler. 

"Albn salkım., meyhanesinin 
sahibi Kupfer babama kızı Alia 
te bütün Ren kızlan gibi doğ· 

dutu yere, Bingen'e Işıktır. 
Bir gün Berline teyzeainin yana
na (İbnif. Gece onu konsere 
g6ttırmüşler. Orkestra: 
Y aJn11 ·Rende yaşamak isterim 
Ve orada doğmuş olmak isterim. 

Şarkısına çalanca Alisin hu
retle g6zleri yqarmıt •e erteli 
nbah ilk trenle Bingene dönmilf. 
Bunu bana bizzat Alis anlattı. 

-2-
Bingen aynı zamanda neşe ve 

aşk ıehridir. 
Kupfer babanan meyhanesin

de talebelerin bir ağızdan söyle
dikleri ıarap prkılarımn verditi 
neıe ile ben de kaç defa lfllzel 
kızların şerefine kadehimi kal
dırdım. 

Sabahleyin mektep •akti gel
diği zaman kimbilir kaç defa 
Kupfer Baba sızıp kaldığım ma
samn albna eğilerek beni uyan
dırdı. Beni ve diğer arkadqlan.. 

Fakat "Altın salkım,. meyba
neainin biitun mllşterileri bizim 
gibi değildi. içlerinde Polonyah 
bir talebe vardı ki o sakin, yal-
nız bqına bir köşede oturur ve 
Alisin masadan masaya giderek 
talebelerle Şakalaştığını g6rd8kÇ4t 
içini çekerdi. Bu delikanlı lııktı. 
Aliae hitap ederken kızarır ve 
ona bir fey a6yliyeceği zaman 
daima:- Affedeniniz Fralllein.-

Diye aöze baılardL 
Halbuki Alia bir Holandah 

talebeyi aeviyordu. 
Bir gece eTe dönerken "Al

tın salkım,, meyhanesinin 6ntht-
den geçiyordum. Karanhkta da
vara yapıfmlf aibi duran bir 
adam ıördOm. Bu polonyala 
gençti. 

içeriden Hollndahnm çaldıfa 
kitare refakat eden Alisin Hli 
geliyordu. V • polonyab dlfan
dan bu ıesi dinJiyerek luakaıaç. 
lciz, atlıyordu. Dedim ya Bingea 
ayni zamanda aık ıehridir. 

-3-
0,tm Aliain isim gllnü idi. 
Hepimiz kıza ufak tefek he

diyeler ıöHlrdllk. Hollndab om 
kıymetB bir bilezik aldı. 
Polonyalı da kocaman bir 
buket ~ala glll getirdi. 
Bu liyah rftlleri de nerede ltul
•uttu 1 

Hepimiz neteli idik. Ren tar
kalan llyllyor, Alisin ı•refine 
içiyorduk. 

Etlencenia en civcivli bir 
ıa•amnda kapa açılarak ..... 
peleri.U. kaim~ iriyan bir poUa 

içeri girdi. Piyano ve kitarlar 
sustu. Hepimiz sus tuk. 
ıesi gürledi: 

- İçinizde polonvah 
kimdir ? 

n 

Polonyalı benıbeyaı:, ilerledi: 
- Benim! 
- Sizi tevkif ediyorum! 
- Neden? 
- Karakolda öğrenirsiniz. 
Çok ıarap içmediği için Po

lonyalının az arkadafl vardı. O
nun için kimse bu bidiseden 
fazla müteeuir olmadı. Ve po
lonyalı gittikten sora eğlence 
devam etti. 

Demin de söylemiştim ya, 
Binl'en ıarap ve neı' e tehridir. 

-4-
Meseleyi sonradan öğrendik: 
Alisin iaim glinG polonyah 

ona l'iizel, herkesinkinden daha 
güzel bir hediye almak iatemiı, 
parası yokmut- Oturduğu pansi
yonun sahibesinden borç iatemi
ye utanmıt- Parau geldiği ıaman 
yerine koymak Ozere kadıncağızın 
nndığını kırarak içinden ylb: 

mark almıı. Kadan ADdığan ıor
lanmlf oldupnu g6rerek polise 
tikiyet etmif. Yapılan tahkikat 
neticesinde bu iti polonyahnın 

yapbğı anlqılarak kendisini le.
kil etmişler. 

-5-
Polonyalı cllrmüntl itiraf et

mitti. Onun böyle bir harekette 
balunabilecetine ihtims! Yermi· 
yen ev sabibeai zabıtaya mllra· 
caat ederek tiklyetini geri aldı. 

- Bu işi onun yapbğım bil
Hydim ıiklyet etmezdim. Hem 
onun sonradan yerine koymak 
fikrile paraya aldıima kalıbımı 
baaanm! 

Diyordu. 
Polonyalı tahliye edildi. Fakat 

böttın ıehirde bu vak' ayı duymı
yan kalmadı. Mensup olduğu 

talebe cemiyetinden kaydım 

terkin ettiler. Böyle bir cemiyet
ten kovulan bir talebe Almanya
da hiçbir mektebe kabul edilmez. 

Polonyalının istikbali mabvol
m\lflul 

Bntnn bunların ehemmiyeti 
olmayabilirdi. Fakat Alis, Alis ne 
diyecekti? Belki ona istibfaAa 
amecek, belki de - kim bilir - bu 
vak'a ile iftihar edecekti. 

-6-
Polooyalı utancından kendini 

Ren nehrine attı. 

Ceaedini kilometrelerce uzak
ta sudan çıkanp ıehrin haricinde 
afak bir mezarlığa l'lmdüler. 

Y aı. ııUnleri ıehrin haricinde 
ıezintiler tertip ederdik. Alqam 
boynumuzda kitarlar, mandolin
lerle ıarkı IÖyliyerek d6nerken 
Polonyalının yattıt- meıarlağm 
6nUne gelince bir an sllktlt eder 
oradan, f8pkalarımı11 çakararak 
geçerdik. ,--
Ekmeğinizi tartınnız. 

Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız! .. 
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Bir Hint Millipet- Fikir Ve San' atte Yeniliğin 
perveri Tevkif A 
Edildi Babası ramızda ... 

Bombay 20 - Bengale Milli
yetperver kongresinin maruf reisi 
Sen Gapta tevkif edilmiştir. 

Hindistanda bir lngiliz O:duruldU 
Kalküta 20 - Dekkada bir 

lngiliz Polis memuru hançerle 
öldilrülmüştür. Maznunen iki ta
lebe tevkif edi!miştir. 

lngi~izler Hitleri Davet ettiler 
Londra 20 - İkbsadi birlik 

liyaa1 ve iktisadi fikirlerini izah 
etmek üzere Hitleri Londraya 
davet etmiştir. 

Alman lşs:zıeri 
Berlin 20 Nahiyelerce 

kendilerine yardım edilen işçile
rin miktarı artmış, ve yekfmlan 
(J,112,844) e baliğ olmuştur. 

Peruda Zelzele 
Uma 20 (Peru) - Dün ak

tam hissedilen zelzele mühim 
hasarata sebep olmuştur. Duvar
lar çatlam,ş, şehir karanlık için
de kalmış, halk sokaklara fırla· 
mışt.r. 

Yarın Opera ve Artistik •inema
larmda Çanakkale için saat 10,30 

da matine olacakbr. 

Duhuliye 50 kuruştur· 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 
• 

Fransız Frangı 12 00 06 
lngiliz lirası 7 28 00 
Dolar 47 47 00 
Liret 9 54 00 
Belga J 40 52 
Drahmi 36 83 00 
lsviçre frangı 2 42 75 

Leva 63 34 00 

Florin ı 17 62 
Kuron Ç 16 11 ()() 

Şiling A 4 20 00 
Pezata 5 63 16 
Mark 2 ()() 13 
Zlcti 4 26 85 
Pengo 3 71 76 
Ley 80 79 52 
Dinar 27 72 50 
Çervonets -1-

Tahvilat Kapanış 

1. Dahili 94 25 
D. Muvahhide 41 25 
A. Demiryolu 14 60 

Borsa Harici 

Altın 9 57 
Mecidiye 48 
Banknot 2 34 

Yeni çıkh 

Yeni Almanak 
1932 

Tilrkiyenin en gilzel •• 

modern bir nevsalidir. 

60 Karfll 

00 

Kanaat Kütürh1nesi 

lstanbul 

Kaçak et almayın1z. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 

C Bat tarafı l inci uyfada ) 
me,, banisile konuşmak beninı 
için de ayrıca bir zevk idi. 

Saat iki buçukta, Ayazpaşa• 
da Park otelinin denize nazır 

muhteşem sıalonnnda beni kabul 
etti. 

Şöyle böyle kırk yaşında gö
rünen profesör Marinetti ltalyan
lara mahsus nezaketle bana: 

- Buyurun, emrinize amade
yim, dedi. 

Profesür fasih, fakat ltalyan 
şivesile Fransızca konuşuyor. 

- Evvela şunu söylemek iste· 
rim dedi. Ben Mısırda, İskender· 
yede doğdum. Babam orada 
avukattı, en iyi ve en sevdiği 
müşterileri, Türklerdi. Hala, ha· 
tırlarım, evimize fesli, uzun Os
manlı setreli, kaloş kundura gİ· 
yinmiş beyler, paşalar gelirdi. 
Babam, bana daima, Türklerin 
Alicenap, asil, misafirperver, 
sözUnde duran ve namuslu bir 
kavim olduklarını söyler di. 

Ben daima babamın o söz
lerinin tesiri altındayım. 

Bunu söylemekteki maksadım, 
Türk muhibbi olduğumu ispat 
etmek içindir. 

- Hiç şü;lhem yok üstat, 
dedim. 

Bu mukaddimeden S'}nra, mü-

Ticaret Odası 
Esnaftan On Bin Lira 

Temin EtH 
Şehrimizdeki bütın esnafın Tica

ret Odasına kayd~dilmelcr:ne karar 
yerilmiştir. Kaydiye olarak ( 23 ) 
kuruş ahnacak, bu •uret:e Tıcaret 
Odasına (10) bin lira temin oluna
caktır. 

Hi!Aliahmer lçt :maı 
22-1-932 cuma günü saat 10 da 

Hilaliahmer Beylerbeyi nahiye kon• 
gresi inikat edeceA-iade, azayı kira
mın vakti mezkuı'da B ~ylerbeyi na• 
biyesi fırka merkezini teşrifıeri rica 
olunur. 

Ademi iktidar ve zafı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

Dr. Richard Weiss'in 

VİRİLİNE 
(Erkekler için) 

FERTİL
0

NE 

la 1<atıınızın esasına gırmek için 
"Futuriıme,, ne vekit başladı 
diye sordum. 

- a.Futurisme" 1908 senesi 
Pariste .. Figaro " gazetesinde 
neşrettiğim bir beyanname 
ile başladı. O vakit bu 
beyanname büyük bir heyecan 
uyandırmıştı. Adeta, günün me
selesi haline gelmişti. Tiyatrolar
da, kahvelerde, edebiyat muhi· 
tinde, heme~ her tarafta bu ce
reyan leb, aleyhinde olanlar ao
kak nilmayişleri yaptılardı ve 
hatta arbedeler bile oldu. 

- Size göre " Futurisme • 
nedir? 

- Bana göre ., Futurisme " 
ltalyan gururunu yenileştiren ve 
sür'atlenciiren cereyandır, yahut 
geri vatanperverliğe karşı tesisi 
lazımgelen ileri vatanperverliğidir. 

Bu tarif san'at, edebiyat ve 
fikriyatta da doğrudur. 

Profesörün vaktini suiistimal 
etmek istemedim. lstanbuJda ne· 
kndar oturacağım sordum. 

- Türkiyeyi sebebi ziyaretim 
bas:ttir. Muharebeden sonra, 
yeni cereyanları tetkik ve yapılan 
ıslahatın Türk milleti lizerine 
tesirini öğrenmek. 

Profesörden müsaade istedim. 
Ellerimi avucuna aldı. Sıktı. 

S. N. 

Gülhane Müsa-
• 

meresı 
Gülhane Başhekimlitinden ı 

Bu seneki Gillbane bbbi mfiaa
merelerinin beşincisi 24 kanunusani 

pazar günü saat on yedide başlıya

cağından meslekdatlarm teşrifleri 
rica oJunur. 

Mimarlar TopJamyor 
G. S. B. Mimari şubesinden: 
Senelik kongre 22-1-932 cuma 

günü saat 15 de olacakbr. Mu
kayyet azanın teşrifleri. 

( Kadınlar için J 
Almanyanm; ( Mosbacher, Schmeidl~r, Luda, Diehl, Hirschfeld, 
Sapit~ro, Lipliawski, K.raus) Fransanın: (Brc.wn Se.quard, De boin) 
Avusturyanın: ( Lippleit, Kammerer) lngilterenın: ( Stevenson, 
Hocker, \Villiams, Arbutnoht) Hollandanın: ( Knut, ~~n) Ameri
kanın: (Ch· ~oc) ltalyanm: (Gelmi) Poionyanın: (Bun) gıkı Beynelmi
lel mümtaz hp ulemasının formül ve takdirkar şahadetlerini haiıdir. 

Ilf'ynelmilel ~azetelerin yckıncal neşriyatından .bir hüJasa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis genç v1.! dm9 har .. anJanıı 

tazP. ve zihayat lıormonlarile elcktrolitlerdcn izha! cdılmiş bir şah
e~crdir ki, hedefi vücudü beşerin vak.it1i, vakits ız zayıf düşen ve 
en giranb:ıha hazinesi oLm seyyalci h~yatiyeyi ihva . ve gençlik 
kuvvetl ı:'rini iade c<let, Umum eczancJc•rdc sat Jır. Resımli ve mu
fassal kit aplarını ( ıstanbul Posta kut usu 745 adresinden tahriren 

Znftyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
fa. de ve tesiri görülen ı 

FOSFATLI 

Ş BK MALT 
Hulasası 

Kullanın,z,. . H~r eczanede sahlır 

Bu Akşam Radyoda Ne) er 

Dinliyeceksiniz 
21 Kanunusani 932 Perşembe 

fstan bul - (1?00 metre, S kilonl) 
18 ırramofon ile opera ha•aları 
19 birinci kıaım alaturka uz, 10 
gramofon plakları. Anadolu Ajan.ı 
haberleri, 21 ikinci lu11m alaturka 
aaı, 22 orliestra. 

Hcilaberg - (276 metre, 7S kilo
nt) 22 dana receai. 

Brüna - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,10 tehir konıerva•uvara muallim· 

lerbin konseri, 21 Prağdan nakil. 

Milhlaker - ( 360 metre, 75 kilo
n t) 19,10 R 'tar Waa-ner gece1i, 
20,30 Frankfurttan naklen Fransız 

hanı. 
Bilkreş - ( 394 metre 16 kilont) 

20 farkı. 20,30 senfoni, 

BeJgrat - (429 m'!tre, 2,S kilont) 
20 doktorun tavsiyeleri, 20,30 opera 
parçaları, 22,50 cazbant. 

Roma - (441 metre 75 kilont) 
20 gramofon, 21 senfoni. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 operadan naklen ( Wagner) in 
Die Waikiire operası. 

Peşte - (550 metre 23 kilovat) 
19 gramofon, 20,.>0 opf'radan nak· 
len Mignon operası. 

Varşova-(1411 metre, 158 ldlovat) 
20 musahabe, 20,15 hafif musikiıi. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
19,SO işsiz, bir hikaye, 20,30 konser. 

21 KAnunusani 932 Perşembe 
lstanbul- (1200 metre. S k•tovat) 

18 gramofon ile opera parçalan, 
19 birinci l 11ım alaturka saz, 20 
a-ramofon, komedi ve Audolu Ajanaı 
haberleri, 21 ikinci km n alaturka 
•az, 22 orke•tra. 

Hcilıberg - (276 metre, 75 kilo-
nt ) 21) Amerikadan nakil, bu da· 
kikada Amerikada ne konuşuluyor? 
20, t S senfoni. 

Brüno - (341 met .. e, 36 kilont~ 
19 Rns 9arkılan, 19,30 Yaktile bh 
kıra) Yardı. komedi. 

Mühlaker - (J60 metre, 7S kilovat) 
20,05 Die •clıalfraftenitive operası. 

Bükre:, - (394 metre, 16 kilovat) 
?.O a-ıksıfon, ıolo. 20,30 klivye aola. 
21,lS keman ıo' o. 

Belgarat - (429 metre 25 ki!ont) 
20 ıokol konferans, 20,30 konser. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
20 gramofon plaklan, 21 KollonuR 
Marietta operası. 

Viyana - (517 mctr~, 20 kilovat) 
20 Amerika dan nakil, 20, 15 hemşirf' 
ve yabancı, komedi. 22,40 dans h•
vaları. 

Pe~te - ( SSO metre, 23 kilovatı 
19,45 Moadouy n·n konf .: ransı, 20,lS 
konser, 21 konferans. 21,15 operanın 
orkestra heyeti. 

Varşova- ( 1411 me'r~, lSS kllo
ut) 20 nıuıik li musahabe 20,15 
senfoni 22t15 danı havaları. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 Amerikadan naklen, bu dal.ikadr. 
Vo~hgtonlfa ne konuşu · uyor? 20,15 
Satılmıf zeyce üç perde ik opera. 

o:kkat: Dercetmekte olduğumu'I programların Avr'J'HY1 al? 
olan kıımı Ta.ati Anupa 1aatine g~ra taoıhı e:I lrnhlir. 
lıtanba! ıaatine tatbilcı için Avrupada aaat ( 12) old'9)"u 

aaman 1.tanbulda (1) • •eldlfl far:ıcdUmelidir. 

1 tı: 1 İstanbul Belediyesi llinlan 1 lt- 1 
Kamyonlarda kullanılmak llzere kırk bin kilo benzin 15-2-932 

pazartesi günü ihale edilmek Ozere kap.Iı zarfla mllnakasaya 
konmuştur. Teminat akçesi 720 liradır. 

)#. 

Hakimiyeti Milliye ve Dumlupınar mektepleri ıçın lüzumu olan 
3000 kilo piriLıç, 4500 kilo patates, 800 kilo mercimek, 1500 kilo 
nohut, 4500 kilo kuru soğan, 3000 kilo kuru fasulya, 2500 kilo 
şeker, 2000 kilo un, 500 kilo kaşar peyniri, 1000 kilo beyas 
peynir, 600 kilo zeytin, 1300 kilo sabun, 220J kilo zeytinyağı, 
3200 kilo sade yağı, 9000 kilo et, 43000 kilo ekmek, 7500 kilo 
arpa, 14000 adet yumurta ve miktan kafi sebze 15 - 2 - 932 
pazartesi günü ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. 
Teminat akçesi 1596 liradır. 

Teminat akçel~ri nakten kabul edilmn. Ya Belediyeden 
irsaliye ahnarak bankaya yatınlıp alınacak makbuz ve yahut 
hükumetçe muteber tanınmıJ bankalardan getirilece'c teminat 
mektubu ile olur. Yukarıda yazıla işler hakkında şartname almak 
veya görmek ve izahat almak için hergün Levazım Müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir. Talipler bu ,ekilde makbuz veya mektubu 
ile şartnamenin pulu bir nüshasını teklif mektubunun içerisine 
koyarak ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müra-
caat etmelidirler. (27 4) 

Ademi iktidar ve 
gevşekliğine 

bel TAYYARE BALOSU 
Bu Akşam (Perşembe) 

Kartı en müessir deva SERVOIN 
MAKSIM de veril ecel< tir haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirke· 

cide Ali Rıza Merkez :Cczanesidir. 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönde· 

~m? S~s~ ~.~: ~: H~ rilir. lzmidc lrgatpu;arındaki, Trab-
zonda Yeni Ferah eczanesinde 
bulunur. 

ıazeteıi 

idare: btanbul: Eski Zaptiye 

1 1 

Çatalçeşme •o.ugı 25 
1-otoğraf Tahlill Kup:Jnıı 

Telefon lstanbul - 20203 
Posta kutusuı İstanbul - 741 

Tablatlnbl 8}rem1lell l1tlyoru1111 
Telııraf: istanbul SONPOSTA 

fotoirafınuı 5 adet l&upon ile bir· 

ABONE FiATl" llkt• ıcfoderinlı. Foto}uf1111a aır.ı1a 

\abidlı Ye iade edllınu. TÜRKiYE ECNEBi 

- 1400 Kr. 1 Sen• 27()J Kr. 
750 n 6 Ay 140.l " laim, rnealek 400 •• 3 ., 80J tt 

••Ja aaıı'at f 150 .. 1 
" 

3:>0 " -- - . -
Hangl auallerln Gelen eVJ'ak a-eri veril:nez. 

ce•bı f lıinlardan meı'uliıet a 'ınmaz. 

- -
1 

Cevap için m•ktuplara 6 kuru~luk 
fotoj ra.f inHlar pul Hhesi Jiıımdır. 
e ... ecek mJ f Adreı değiştirilme.si (l.l) kurn1t:.ı r. 

t=Fotoğrafıo \ıJl9eai 30 kıaru1111ık' puı 
@ • Soo Posta l\la , a;au 

mukab1Unde rlnderflebtllr. ' .. --::- ....._.... __ 
Sah p ı ·ti A.1 •.ııro .ı, .> :.ı .ı .ı ıt:.< •1> 
N•ıııy .H .MüJ.lr .l : .>e.l.a Na••P 
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1850 senesinde müesses _Türkiyenin en eski ve en asri ma~azalarıdır .. 

Mevsim Sonu BÜYÜK SATIŞI Devam ediyor, 
• 

Şimdiden yeni fiatlarla mubayaa chnek EN .D UN F [ A TL ARLA tedarik ve temin etmek demektir. 

EN iYi VE BiRiNCİ NEVi i'vlALLAR - CİNS İTİBARİLE GEÇEN SENELER MALLARININ AYNI -MÜSTESNA FIATLAR 
MAGAZALARIMIZıN PRENSiPl: EN MÜKErYIMEL tvt . l\1ALLARI, HER YERDEN ucuz SATMAKTIR. 

Mevkii ve Nev'i Tcmiuat 

14 Beyoğlu Ayn'\lıçeşme Aşıklarmeydanı 2 No. 
gazino. 70 

87-6 Çupıcıda 2 dönüm tarla. 5 
218 Beşiktaş Sinanpaşa rnahallecıi Ta( .;kele sokağı, 

23 No. arsa. 10 
295 Büyükada Sa defa dası mevkii. 75 

Biçki Ve Dıkiş Mekte i 
Son Frarıaı:ı: uıulüude bendeıe 

o~crine, gayet k0Ja1 biçki n 
di!,i? <ler.si.-ri verilir. Pratik diki, 
Li"en !.anm"!ar 3, bilmiycnlcr 9 
r.yda · hernevi tayyör tuvalet biçip 
dikerler. Ş-h:ıJetnamcler Maarif 
V ~knletino~n lastiklitlir. Her gün 
saat 9- 12 ve 13- 17. Cuma, pa
nr 9- 12 ye kadar milracaat. 

Orlııköv Akaretler 3S. Matmazel 

~ -'..:·. . ' -, t· •. 

1 : . . . ;;: 

Bir elden bir ele 
Bütün erzakınızın en nefis cinslerini 

En ucuz fiatle tedarik edebilirsiniz. Arada vasıta yoktur. 
Topt:ın ve perakende alı~ verişlerinizde bir defa 

Galata: Öm~r Ahit hanı zemin katında No. 7 
Galata: Karamustafa çarşısı No. 37 ulrdgınız. 

,. Bizzat müstahsillerden toplanmıştır Be~:~1':iJ, Cmll 
Balada yazılı emlak birer sene müddetıe bilmüzayede kiraya 

'terileteğinden taliplerin ihaleye miisadif 4-'!-1932 Perşembe gün\i 
ıaat on altıda şubemize müracaatları. E. 

YETSIMANI ~ARECE 
.mım .. ~~----!D........... ---~~~~~.~~~--~--------------

r· ~~~~~y~~ft~:?.~~.,~~lr.d~.:ı 
- mide ve barsak rahatsızlıklarından kurtulurlar. 4ii1ıiİ11 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt ve ıül1revi hastalıklaı- müte• 

bass~sı. Karaköy büyük mahallebic: 

yanında 3·1 

K U R A. N Kerimin Arapçasile Tilrkçesi birlikte 
.i,. ~ basılmış, bu kıymetli eserin nüshalan 

az, bir daha basılması ımkAnsızdır, 

Müzeyyen ciltlisinin hediyesi Türk Neşriyat Yurdunda 200 kuruttur. 

~f~fü~~:·HASAN GLUTEN MAMULATINDAN 
için 

istimal ediniz. Çünkü Hasan Gluten mamulahnda nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa'nın 
terkibi meçhul Gluten ınüstahzaratına faik olduğu etıbbai ınuktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şehriye. 

un ve çikolata nevileri vardır. Her tarafian Hasan markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 

BayramlıkHediyeleriniz i 
Şunlar Olmalıdır ; 

Ç•k ) t C ·ı Takiidi yapıiamıyacak kadar ı 
1 o a emı : mükemruel bir çikolatadır. 

Çl.kolat Cemı·l •• fyi bir çikolatanın bütün 
haı:s~!annı havidir. 

Ç•k J t c ·ı Stitlü ve süt.süz olarnk 
ı o a emı : şimdilik iki cinstir. 

Ç•k } t C •ı Lezzeti ve rayihası bir çik. Iatadan 
l o a emı : be!denen lezzet ve rayihayı havidir. 

lf 
Kestane Şekeri· Ş-df~f dea:Iecck derecede 

• rengı aç1 .: ve parlaktır. 

K t Ş k •. !ri ve leu.ct!i Bursa es ane e erı. kestanesinden yapılmıştır. 

Kestane Şekeri•. Şck~ri, kestaneyi zev~le 
• yedirecek dcreced~dır. 

>/--
Kaymaklı Lokum· ~rup k:y~ağ.~ ı~km:ıun 

• ıçıne gomulmuştür. 

K kJ L k Lo!curn He !uy:n.:f;ı.ı mü~cnuip bir ayma 1 0 Um! surede im liıacında:ı has:! olmu~hır. 
Kaymaklı Lokum· ~e.zz~t!e· zev!:ıc .v.c k~mali 

• ıştıha ıle yenılebılır. 

. ~ 

Hediyelerinizi intihap Ederken Ç~co~at 
c_mıl, 

Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unut:naymız. 

Satıldıg"" l yer· Şekerci Hafız l\~u~tafa ve M.ahdumu. 
• Bahçekapı Hanudıye caddesı No. 90 

Birahanesinde 
terennüm elmektedir. 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

f- Yeni çıktı -----· 

Türkçe - lngilizce 
lfıgat 

New 

Turkisch - lnglisch 
Oicfoıary 

Yazan: M. H. Thompson 
25,000 kelime muhtevidir. 

250 krırııı 

Kanaat Kütüphanesi 
.__ ____ latanbul 

Devren satılık dükkan 
Divanyoluncla 174 numaralı 

tütüncü ve kırtasiyeci dükkanı 
satılıktır. Fazla tafsilat için 
sahibine müracaat. 

ORTAKÔYDE 
Terzi Ve Biçki Mektebi 
Ortaköyde 18 Akuretlerdo 35 

numarada mütahassısı Matmazel 
Efıimani KaracA l'arahndan aplan 
Terzi ve Mbkaatar Mektebinde ıon 
Frnnalz uaulündo gayet kolay bir 
surette deuler verilmektedir. Pra• 
tik tenilitl bilenlere iiç ayda fen
ni bir ıurette tayyör ve tuvat 
takımları a;retheblleeetl gibi, hiç 
bilmlyenlerede dttkuı aydll 6tretJ• 
lir. Devre nihayetinde Maarif Ve
klletlnce mu1addak diplomalar 
verilir. Arıu edenlerin herrüo 1aat 
(7-12) ve (1-S) ~um• ve pazar 
rOnlerl de 1alnıı (9-12) ye kadar 
naCliacaatJa~ 


