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2 Sayfa 

( Halkın Sesi )l 
Fikir Adamları 
Ve Darülaceze OTOMOBilLER 

Şehir Mecı ·ainde, azadan bir 
zat:, merhum M. Raufun alü
mü münaaebetUe edip Ye 
mütefekkirler için Darüllce
&ede bir yer tahıiıini teklif 
etti. Bu teklifi, aarip bir 
sadaka, fikir r.damlarına bir 
hakaret addedenler büyük 
bir ekaeriyettir. Bu münaıe
bolle dün, bu teklif etrafında 
karilc.rlmiıle görilıtiik. Aldı
ğ'ı mız cevnplor tunlar oldu ı 

Geceleri De 
Kontrol Ve Mua

yene Edilecek 

Ali Hikmet Bc.1 - Sultaııahmet Kaba· 
Pkal mahallell 23 -

- Bizde ilim ve fikir adam
ları parmakla sayılacak kadar 
azdı~. Fazilet ve irfana olan 
ihtiyacımız ise payansızdır. Her 
nadir olan şey gibi ilim ve fikir 
adamlarımızın da ,ok muazzez 
ve kıymetli olmalan lazımgelir. 
Maatesef bizde bun\ann akıbeti 
yoksulluk içinde çırpınarak ölmek 
oluyor. Resmi ve hususi hiçbir 
teşekkül bunların tetfihile aJi.ka
d ar olmuyor. Bu gibiler iç.in 
Darü1Acezede bir yer ayrılması 
teklif ediliyor. Beynelmilel ilim 
Al !mi bu teklif karşısında bize 
11fırdan aşağı bir not verecektir. 
Yahut ta alnımıza bir ( kadirnaşi
naslar ) damgası vuracaktır. Dün 
eserlerini seve seve, bayıla bayıla 
okuduğumuz Mehmet Rauf ta 
zaruretin kucağında gözlerini 
kapadı. Bu gibilerin refahile 
alakadar resmi ve busust teşek
küllerimiz olmalıdır. 

NecaU Beı - Nuruoımanl1e Mcııgcnc 
•oll•k !8. 

- Bir memleketin irfan e
Yiyeai büyüklerile ölçülür. Bir 
memleketin mütefekkirleri ve 
alimleri o memleketin dimağıdır. 
Kafalarını ihmal eden milleflcr 
1arsaklıktan kurtulamazlar. Bi'lde 
adetleri pek az olan hakiki fikir 
't'e ilim adamlarının akıbetleri 
feci oluyor, Her memleket ilim
leri, mütefekkirleri, mucitleri ve 
mütefenninleri için bütün kasa
lanm ve hazinelerini açarlar. 
Biz de Darü!acezede bunlara 
birer yatak teklif ediliyor. Alim
lerimize yardım için cemiyetleri
miz, muavenet teşkilatımız olmalı, 
hatta bunlara mahsus muazzam 
bir aparbman yapbr:arak kendi
lerinin ikametine tahsis edilmeli. 
Bu da yapılmaz bir iş değildir. 
Elverir ki azmedelim. ... 

Hulki Bc7 - Curahpqa ll • 

- llim Üe fakir, cehil ile 
gananın kardeş olduklannı söyli
yen klasik tekerlemelerin yir
minci asırda yeri yoktur. Garbın 
ve Amerikanın alimleri, müte
fekkirleri para içinde yüzüyorlar. 
işlettikleri dimağ ve zekalanmn 
mUkifatınt bol bol görüyorlar. 
Biz de (büyüklere hizmet ve min
nettarlık ) isimli bir cemiyet teş
kıl etmeliyi'l. Hakikt ediplerimiı.e, 
muharrirlerimize, fikir 'Ve mm 
adamlanml'za her sene birer mft
kafat vermeliyiz. 

Belediye işaret memurlan ek
seriyetle gece saat sekizden aonra 
vazife görmemekte, ancak muay
yen gecelerde kontrol yapmak
tadırlar. 

Fakat son zamanlarda fazla
laşan otomobil kazaları nazarı 
dikkate alınarak bazı yeni karar
lar verilmiştir. Bu kararlar me
yanmda seyrisef er memurJannın 
polisler gibi geceleri de vazife 
görmeleri, otomobillerin sür'atle
rİDİt şoförlerin hal ve ft%iyetlerini, 
seyr:isef er nizamnamelerine riayet 
edip etmediklerini kontrol etme
leri takarrür etmiştir. Bu hususta 
bilhassa seyrise-Jer nizamnamesi
nin tam manasile tatbikı için 
alikadarlara emir verilmiştir. 

Maas Bugün Veriliyor 
Kin~usani aybğı için hax1r

lıldar tamamen bitirilmiştir. Bu
günden itibaren dağılmaktadır. 

Kooperatif Oarsleri 
Ali Ticaret Mektebinde gece 

kroperatif kurslan açılacağını 
yamnşbk. Öğrendiğimize göre 
kurs dersleri gelecek cumartesi 
giinünden itibaren başlıyacakbr. 

Yeni \thalal Listeleri 
Son neşredilen üç aylık ithalat 

listeleri bugünden itibaren tatbik 
mcvk ine gi rnektedir. 

Pilevne Boğaları 
Vilayet Köylerinde iyi 

Neticeler Alınıyor 
Vilayetin geçeıı sene Pilevne

den getirttiği ( Boz ırk ) denilen 
65 boğa Çatalca, Silivri, Beykoz, 
Şile, Bakırköy ve Yalova köyleri
ne meccanen dağıtılmışb. Boğa
Jardnn çok iyi neticeler alınmış 
ve bunlara iyi bakan köylülere de 
para mükafatı verilmiştir. 

Bu boğalar ı Podolya) denilen 
Macar boğalarile Pilevne yerli 
ineklerinden elde edildiği için 
Rumeli ve lstanbul muhitine çok 
iyi intibak etmiştir. 

Şimdiye kadar hiçbirisi telef 
olmamıştır. Yaln ı birkaçı kaza 
neticesinde ölmüştür. Boğalar l 48 
er liraya alınmış ve köylü namına 
ihtiyar heyetlerine iyi bakılmak 
şartile meccanen verilmiştir. İyi 
bakılmadığı için ölen boğalann 
parasını köylüler ödeyeceklerdir. 
Vilayet bu boğalardan daha fada 
getirtmek için geçen sene bütçe
sine 12 bin lira koymuştu, 932 
bütçesine de 15 bin lira konul
muştur. Yeni boğalar ytlııada 
getirt itecektir. 

Son Posta"nın Resimli Hikayesi: 

J 

' 

SON POSTA 

jKokain Sahtekiirlı-j BiR MUHAKEME 
ğının Yeni Şekli 

• 
Kokainciler Şimdi Del\1üş- /ki Maznun 
terilere Bromüral ilacı • 

Satmıya Başladılar On /ki Tane 
Şehrimizde kokain, eroin gibi 

keyif verici ve uyuşturucu madde
lerle zehirlenenlere sık sık 
tesadüf edilmektedir. Son kaçak
çılık mUcadelesini müteakıp ko
kain ve eroin çok pahahJaşbğın
dan bu zehirlerin milptelalılan 
bo maddelerin yerine Bromüral 
ikame etmiye başlamışlardır. 

Bir müddet evvel Taksimde 
Ferid.iyede bir eczacı beroin 
satarken cü.rmü meşhut halinde 
yakalanm14b. Bu kabil maddele
rin imal ve ithali hükumetin 
kontrolü altında olduğundan, 
Sıhhiye Müfettişliği bu eczane
nin nasıl olup ta reçetesiz heroin 
sattığı meselesini tetkik etmiştir. 
Tetkikat neticesinde satılan mad
denin beroin değil, Bromüral 
olduğu anl~ılmıştır. Fakat diğer 
taraftan heroin ve kokain satan 
eczanelerin bir liıatesinin Müddei
umumiliğe verildiği haberi kat'i 
surette tekzip edilmekte ve bu 
işi yapacak bir eczane tasavvur 
olunmamaktadır. 

Tüyler Örpertici 
Bir Yangın 
Faciası 

İki Kadın Alevler 
İçin e Yandı 

Dün gece tüyler örpertici 
bir yangın faciası olmuştur. Tah
kikabmızın neticesini yazıyoruz: 

Dün gece yarısından sonra 
Küçükçekmecede Göl katibi 
Etem Beyin oturduğu evden bir 
yangm çıkmıştır. O sırada her
kes uykuda olduğu için evdeki
ler, ancak alevler tehlikeli 
bir vaziyet aldıktan sonra uyann
bilmişlerdir. 

Yangın, alt kat odalardan 
birinde bulunan bir mangaldan 
sıçnyan kıvılcımlardan çıkmış, 
odada yatan ev sahibi 
Madam Agavn.i ile kızı 
uyanmışlar ve derhal yuka-
r,ya fırlamışlardır. KıE kendini 
pencereden atarak yanmaktan 
kmtulmuştur. Fakat ihtiyar bir 
kadın olan Madam Agavni 
alevler içinde kalarak feci bir 
şekilde yanmışttr. 

Facia bu kadarla kalmamış, 
yukarı katta kira ile oturan 
Etem Beyin ihtiyar annesi de 
kendini kurtaramamış ve bu ka
dıncağız da yanarak ölmüştür. 

Ev eski ve ahşap olduğu 

Şikayetçi 
Eğrikapıba meşhur Hençerll 

panaiya kilisesi mütevellileri ile 
kilisenin bulunduğu mahalle aha
lisinden birkaçı arasında pyanı 
dikkat bir dava vardır. 

Uzun zamandanberi devam 
eden ve muhtelif 1J1ahken:elerde, 
muhtelif şekillerde görülen bu da
vanın bir kısmına da birinci ceza 
mahkemesinde bakılmaktadır. Da
vada iki taraf hem ıuçlu, hem 
de davacı vaziyetindedir. Bu ka
rışık davanın esası ıudur : 

Hençerli kilisenin milteveliileri 
Le Andiros ve Kostantin Efendi
ler aleyhine mahalleliden bir kısmı 
bir dava ikame etmiş "bu mü
tevelliler kilisenin mallarım çab
yorJar, satıyorlar., demişler. Fakat 
bu iddia t<~hakkuk etmemiştir. 

Bunun üzerine davacılar bu sefer 
de bir dolandıncılık davası aç
mışlardır. Fakat Le Andiros ve 
Kostantin Efendiler de mukabil 
bir daıa açmışlardtr. 

Bu karşılıklı davalarla meşgul 
olan birinci ceza mahkemesi, son 
celsesinde esas tetkikab bitirmiş, 
karar verilmek üzere muhakeme
yi talik etmiştir. 

Mütevellileri dava edenler 12 
kişidir. 

Yerli Kibrit 
Fabrika Faaliyete Geçece

ği için işçi Aranıyor 
Büyükderede bir müddet ev

vel yapılmıya başlanan kibrit fab
rikasının bütün noksanları bitiril
miş ve inşaat tamamlanın şbr. 
Fabrika birkaç gün sonra faali
yete ve kibrit imaline başhyacak
br. Bu suretle yerli kibrit imali 
de mümkün ola~k demektir. 

F afrika müdüriyeti, makine
lerde çalıştırılmak üzere kadın 
ve erkek işçi aramaktadır. Alına
cak i çilerin yaşları en az on 
yedi olacakbr. Okuma ve yazma 
bilmeleri de şarttır. Bu fabrika
da çalışmak istiyenlerin pazartesi 
gününden itibaren fabrHmya mn
racaat edebilecekleri bildirilmek
tedir. 

için jdndarmanın aldığı tertibat 
maalesef kadınlann kurtanlma
sını temin edememiştir. Kendini 
sokağa abp yaralanan kızcağız da 
bastaban~ye kaldınlmışbr. 

Bakırköy kaymakamı ve mtıd
deiumulik facia hakkında tahki-
kat yapıyorlar. 

KAnunusani 2 

1 Günün Tarihi 

Yılbaşı Piyangosu 
Bahtiyarları 

Yılbqı l(et'eal çekilen tayyau 
plyanro•unun bahtiyarları teker 
teker ua.latılmaktadır. Bu keşidenin 
WO bin lirası Uğur Gişesi sahibi 
Rıfkı Beye, bir milyon liranın yir
mide bir hisaeai de Bcyoğluııda 
Kuloj'lunda Matmazel Angliı ile or
tağı ,,lan bir madama isabet etmit 
(50) bin lira almıılardır. (40)) bin li
raJık ikramiyenin yirmide biri Deh· 
zat 8. laminde bir bahriye y:izbaşısına 
isabet etmiıUr. Fransız Bankası me• 
murlanndan Karabet Efendi de (150) 
bin liranın onda birini kazanmışbr. 
Şehrimizde büyük ikramiye kazanan 
cf aba birçok bahtiyar olduğu anlaşıl
maktadır. 

Merhum Necati B9y için 
Merhum Maarif Veki:i NecatJ 

Beyin aıümünün yıldönümü müna
aebetil• Ankarada merhumun meza
nnda bir ihtifal yapılmıştır. 

Ticaret Odasında 
Ticaret Odasının birkaç gün 

ene! intihap olunan yeni meclisi 
bugün ilk içtimaını yapacaktıı. 
içtima Vali Muhittin Bey küşa" 
edecektir. 

Maslakta Yeni Bir 
Otobüs Faciası 
Dün bir otobüa Jmz.nsı daha ol

muftur. Bedros isminde bir şoförün 
idare ettiği bir otobüs Taksimden 
Yenimaballeye son ıür'ntle g 'derken 
Maslakta devrilmiş ve içindeki ( 12) 
yolcudan dördü ebcmmiyet.i surette 
yaralanmıflardır. Yaralılar Yani, 
izzet, Yorgi ve d iğer izzet Bey n 
Efendilerdir. Yaralılar hastaneye 
kaldırılmış, otobüsün şoförü Bedrosla 
biletçi Şükril yakalanmıştır. 

Karadenizde Yeniden Fırtına 
Karadenizde kar yel fırtınaıu 

yeniden baş1anuşbr. Cümhuriyet 
vapuru, salı günü şehrimize gelmed 
icap ederken, ancak dün limanımıu 

gelebilmiştir. iz.mirden de, Ege va
puru dün limanımıza gelmiştir. 

Yeni Bir MUracaat 
Bir bgiliz grupunun mümer.

silleri şehrimize gelerek, Anka
raya gitmişlerdir. Bu grup barı 
limanlanmızrn inşasına talip ola· 
cakbr. Grup bilhassa Samsun, 
Zonguldak, ve Mersin limanlarına 
istihdaf etmektedir. 

Lokanta Ve Birahane1erde 
Lokanta, bar, birahane gibi 

yerlerde çatlak, kırık bardak ve 
tabak kullanılmaması hakkındaki 
karann şiddetle tatbikı için Be· 
lediyc zabıtasına emir verilmiştir. 

40 Kuruşların On 
Seneliği 

Eytam, eramil, ye mutekaldindea 
maqları lurk kurut ve daha •1811 
olanlaraa on nneliklerinin itaaı için 
Emia&ıl Malmüdürlüğüne emir ~e). 

miftir. tediyata bu haf ta içinde haf
lanacalıbr. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Taggare Pi.gangosu 

1: ~omşu - Hasan Bey ... Sen çok 
neşeli göriinüyorsun... Ne var ? Sana 
tayyare piyaniosu mu ç1kb 1 

2 : Hasan Bey - Evet, kom u ... Bana 
toyyore piyangosu çaktı. 

Komşu - Kaç lira çıktı, Hasım Bey ? 

3: Hasan Bey - On para çıkmadı. 
Komşu Ey ?.. 6yle iıe ne 

çıkb? 

4 : Hasan B. - Bak şu havadaki tay
yarelere ..• işte milletimiz için en bôyUk 
ikramiye budur. Benim de buna~ hiaseJQ 
var. Nasıl ıevinmem ? 

• 



2 Klnunusani 
C- --

r l 
lY!ilderecatımzzın Çoklu-
ğundan Dercedilememiş

tir. 

Başvekil 
• 
ismet Paşanın 
Bir Makalesi 

Atinadan gelen bir telgraf, 
h!rçok Atina gazetelerinin Baş
vekil ismet Paşanın bir makııle
ıin i neşrettiklerini bildirmekt edir. 

Yeni sene münasebelile Atina 
Ajansına verilen bir makalede 
Başvekil Paşa bilhassa şunları 
söylemektedir : 

"Beynelmilel rnUnasebatın in
kişa fı, her tarafta, dikkatle ve az 
çok endişe ile takip edildiği gö
rlilmektedir. Geniş ve derin bir 
iktısadi buhran her memlekette 
ve beynelmilel müııasebat saha
smda şiddetli ihtilatlar tevlit et
miştir. Bugünkü beynelmilel ınü-

~akcreler, her tarafta ittifak ile 
müspet neticeler ve hepimizin 
mücadele halinde bulunduğumu~ 
şiddetli buhranın vahim tesirle· 
rinden, beşeriyetin vikayesini is· 
tihdaf etmektedir. 

Türk • Yunan münasebatının 
mesaisine bizim gördüğümüz ve 
anladığımız tarzda nüfuz etmiye 
çalışmak yalnız calibi dikkat bir 
vak'a değil, ayni zamanda beşe
riyet fikrinin basit bir tezahürü 
olacakbr. 

Bu münasebetlerimize herhan
gi bir kimse ' aleyhine miiteveccih 
bir arzu sokmak veya hareket 
vermek asla mevzuubahs olma

mıştır. Bilakis Balkanlarda Türk
Yunan ittifakının bu mıntakada 
mümasil diğer itilMlara hare· 
ket noktası teşkil edebildiği 
takdirde mes'ut bir inkisaf ola
cağını lastik husunda mutabık 
kaldık. Esasen bit Türkler Bal-

kan milletleri arasında nıçm 
umumi bir itilaf olmadığını bir 
türlü kendi kendimize iıah ede
mıyoruz. 

Balkan devletlerini ihata eden 
ve ötedenberi ihtilaflar membaı 
olarak telakki edilen havanm bir 

sulh ve itimat havası olabilece
ğini zannediyoru7.. BulgaristAn 

Başvekili M. Muşanofla geçen
lerde yaptığımız çok samimi 
mükalemeler bu yoldaki limitle 
rimizi kuvvetlendirecek mahiyette 
olmuştur . ., 

Borç için Hapis 
Bazı Hukukçuları · ı z tar .• fınd an 

teşl. il olunan Hukulci Bilg' ler Ceır i

yeli dün aylık içtimaını yapmıştır . 

iç t imada b' lhassa borç iç in hapis 
usulünün kabul edilip e<!i!ıuemc:si 
etrafında ilmi münakaşalar ynpı l rnış, 
birçok hukukçular söz ataraK leh 
ve aleyhte söyleınişlerd r. 

Sahte Doktor 
Bursada geçenlerde Şevket 

isminde sahte bir doktor yaka
landığı yazılmıth. Tahkikata gö
re 14 senedenberi sahte doktor· 
luk yapan bu adam bir mtiddet 
evvel lzmir ve Gön~mlc de mah
kum edilmiştir. 

Radek Fırkadan Çikarıldı 
Riga, 1 (A. A.) - Moskova

daki Komünist Fırka.<>ı merkez 
heyeti Radeck Yarolawsky'nin 
Komünist fırka l!nclan ç karıl
masına karar vermiştir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Hayatınııda birçok büyük 
tan ıdığınız. hürmet etliğiniz kimııeler· 
le tanı,mışınızdır. Dikkat ediniz, 
bunla rın ekserisi mutavazı, basit kı· 
yafetl i, Tfrrkçe tnbirile metelik ver-

miye~eğiniı kimseler görüniir. 

• 

'2 - Cevherlerinde kıymeti olmı
ya~lar, içlerinde duydukları zif ı dış
larının görünüşile ()rtmek isterin. 
Şık giyinir kendilerine ehemmiyet 
verirler. 

• * iç Ve Dış ~ 

3 - Hakiki insan, görünüşile 
değil, cellıerile ölçülür. Kılıpık 

kıyafctini:ı:e değil, diınaQ' ve ruhu
nuza ehemmiyet veriniz. 

' 

Sürüsf nü Götürdü, 
Halk Korku İçinde 

Izmir, 1 (Hususi) - Üçgündenberi 
şehrimizde şiddet:i yağmurlar yağrnak

tadır .~Ynğınur rlün ıecc ~iddetlenmiş, 
fakl\t s.ab.1ha karfı durmu~tur. Sabıh 
saııt onda başlıyan yağmur, üçte 
şiddetini nrthrnıı,, dörde doğru 
!ol<aklardnn geçilemc:r. olmutlur. 

Saal beşte lzmirin aldığı manzara 
geçen sedeki ııeylaptan farksızdır: 

Kordon tram\'ayları işlemez olmu,, 
gümrüğün önü ve Alsancak ciheti 
göl hal ini almıştır. 

Geçen seneki felaketi hazırlıyan 
Melez: çayı yük•clmif, yatağından 

Millet Meclisi 
Bugün Toplanarak Yeni 
Layihaları Tetkik Edecek 

Ankara, 2 (Hususi) - Millet 
Meclisi bugiin öğleden sonra 
toplanarak bazt yeni kanun la
yihalarını tetkik edecektir. Mec-
1isin bu hafta sonundn ve yahut 
bu ayın ortasına doğru kış tatili 
devresiuc girmesi çok muhte
meldir. Bu takdirde Meclis mart 
başlang cında tekrar toplanacak 
ve 93~ bütçesini müzakereye 
haşlıyacaktır. Hükumet yeni 
bütçe layihas ı üzerinde yeniden 
tetkika t karar vermiştir. 

Par!s Belediye Butçesi 
Pari , 1 ( A. A. ) - Belediye 

Meclisi Paris şehrine ait bütçeyi 
tnsdik etmiştir. Mütevazin bir 
halde bulunan bu bütçe 4 milyar 
frank olarak tesbit edilmiştir. 

M. Majino Hasta 
Paris, 2 (A. A) - Harbiye 

Nazıra M. M.ıı!İootu·1 hastahğı 
tabii seyrini takip eylemektedir. 
umumi vaziyet ,ayanı memnuni
yettir. 

• • 

taşmnk istidadını göıtermittir. 

Belediye bir felaketin önüne 
geçmek için ame!eler çalıştırmıya 
başlamış ve zabıta da devriyeler 
çıkarmıştır. Kahramanlar ve Do
laplıkuyu mmtakasmda halk en
dişe ile bekleşme1<tedir. Ka
rantinada hastane arkasındaki 

dere taşmış. tahribat yapmaya 
başlamıştır. Bir koyun sürüsü de 
derenin sularma karışarak kay· 
bolınuştur. Deni:ı:de de yağmurun 

Gazi Hz. nin 

Ziyafetleri 
------

Ankara, 1 ( A. A. ) - Irak 

Başvekili Nuri Paşa Hazretleri 

dün akşam Reisicümhur Hazret
lerinde davette idiler. 

1 

Reisicümlıur Hazretleri geç 
vakit Hilaliahmerin Ankara Palac;-

taki balosunu şereflendirerek 

halkın neşe ve ~ğlencesine işli· 
rak etmişlerdir. 

Hariciye Vekili 
-·--

Bu Akşam Ankaradan 

Hareket Edecek 

Ankara, 2 ( Hususi ) - Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
Tahran seyahatine bu akşam çı· 
kacakhr. Hariciye Vekili bu ak
şanıki trenle İstanbula gidecek, 
yarın orada bulunacak ve pazar
tesi günü de Karadeniz tarikile 
Tahran yolculuğuna başlayacaktır. 

• 
iSTER /NAN, iSTER 

Bir dipri: 

tahribatı büyüktür. Yağmur de~ 

vam ederse büyük bir felaketten 
korkulmaktadır. 

lı:mir, 2 (Huıusi)- Dün saat 7 
de yağmur şiddetini kaybedrr 1ribi 
oldu. Fakat denizdeki fırtına tid· 
detlenci Den:zde bir takım kazalar 
olduğu söyleniyor. Yukarı mahalle
lerden gelen ıeJler baıt bentleri 
yıkmıştır. 

Kordon ıel halini aldı. Alsancak 
itfaiyesi önünde dalgalar tramvayları 
1reçirtmiyor. Vaziyet tehlikelidir. 

Adnan 

Bir Kaplan 
İzmirde Bir Çobanla Tam 

Bir Saat Boğuştu 

fzmir, 2 ( Hususi ) - Değir
mendere nahiyesinin Zile köyll 

civarında 18 yaşında Süleyman 

isminde bir çoban kaya dibinde 
dururken birdenbire üzerine bir 
kaplan hiicum etmi~tir. 

Çoban çiftesile kaplam ya
ralamışsa da kaplan can acısile 

çobanın üzerine saldırmakta 

devam etmiş, bir saat kadar 
buğuşmuşlardır. 

İri \ ' C kuvvetli bir g~nç çoban 
yaralı kaplnnı yenmış ve kar lan 
ölmlişt ür. 

ADNAN 

lspanyol Komünistleı i 
San Sabastien 2 ( A. A. ) -

Komünistler iki defa nümayiş 
yapmıya teşebbüs etmişlerdir. 

Miidahale etmiye mecbur ka
lan polis, tabanca ateşile karşı

lanmışt. r. 

İNANMA! 
GazetPlerden biri, it Kanununun ihtiva etmeıi 

lizımıelen mevat hakkında İfçiler ara11nda bir 
anket yapıyor. 

- Paydoılarımıs bir feyrekten fada ıürmGyor. 
(15) dakikada insan ne yapabilir? Diyor. 

Ameleden baıılarının beyanata naurı dikkati
mizi celbelti, biri: 

- Htç olnıaua pnde dokua .. at çahtma mec
buri yetini kabul ebeler biıd kurtarmıı olurlar. 
Diyor. Demek ki dokuz aaatten fasla çalı11yorlar. 

Bir üçüncibil: 
- Geca çalıttardıldan saman yevmiyeleri wündGz 

yevmiyeai Gzerinden beHp etmelerini lıteriz, diyor. 

Bu beyanat. okuduktan •onra, blade amelenin 
lcifl der•cede hlntaye •ördütüne artık: 

iSTER · iNAN, IST-ER IN:ANA!AI 

Sayfa 3 

r 
•• 

_Mehmet Rauf 
Merhamete 
Muhtaç Degildir ------------P. S. 

'\ 

Yas günlerim içindeydi. O da 
Ritmi~, Mehmet Rauf ta. Geç 
haber aldım. Bu sütunda adım 

anmak fırsatı ancak şimdi elime 
geçiyor. 

Onun edebiyattaki rolünden 
bahsedecek değilim. Türkiyeyo 
"roman., nev'ini getiren ilk sayıla 
muharriri erden biri olması, 
yetişir. 

Hayatım yazıya vermişti. 
Haris değildi, para ve unvan 
istemedi, hayat ve edebiyat 
kelimelerini müteradif adde-
diyordu ; fakat birini öteki 
ıçın feda etmek lôzımgel-
seydi, hiç tereddütsüz, birinciden 
vazgeçerdi. Biraz da öyle olma
dı mı '! Bilmiyorum ; faknt ola
bileceğini kabul ediyorum. ~ünki, 
onda, feragatin en şaşmaz aH\
metlerinden biri telakki ettiğim 
hakikt teva%uu ve tok gözlUinğn 

gördüm. Bahtından çok birşey 

istemiyen bir insandı. Ne uzatı
yorum ? Büyük bir insan. 

Ona sefalet icinde öldüğü için 
acıyanlardan değilim. Asla: Bir 
edip "sefalet .. içinde ölmez. Et
rafında bir sürü dalkavuk miras 
yedinin pöhpöhlerinden uzak, ba

sit bir yatak içinde 6len ve ta
butunun üstüne altın sırmalı örtll 
serilmiyen insanların sefil olduk
larım kabul etmem. 

Mehmet Raufun içi daha iyi
sini istememiştir. Buna eminim. 
Hakiki san'atkir, paranın vadet
tiği sahte yüksekliklere inmiyen 
adamdır. Basitler, herşeyi baı

aşağı gördilkleri ıçın aşağıyı 
yukarı sanırlar. Geçiniz. Mehmet 
Raufun cesedine tepeden bak· 
mıya hakkımız yoktur. Başımızı 

yukarı kaldıralım ve merhameti
mizle gülünç olmıyabm. Koca 
"Eyhil,, muharriri, dileseydi, ken• 

disini boğazına kadar servete 
boğacak bir Efendi bulamaz mı 
idi 1 

Futbolculanmız Atinada 
Çok Güzel Karşılandılar 

[ Dcvnmı 1 inci sayfada) 

muhtelitinin çok güzel bir oyun
dan sonra Slavya ile berabere 
kaldığını bildirmişlerdir. 

Bu müaasebetle temcni etmek 
istediğim şey, bugüne kadar 
Yunan futbolcularile Yunanistan
da hiç temas etmiyen futbolcu
larımızın hazırlıksız ve berbat 
bir disiplinle hareket edip müsa
bakaları kaybeden Atletizm Fe
derasyonunun Yunan sporculanna 
çektiği izzeti nefis ziyafetini Mu
htelit takımımızın çekmemesidir. 

Son Slavya maça muhtelitin 
Yunanhları yenecek derecede 
hazırlıkla olduğunu gösterdi. Bu
rada da Slavya ile yapılan son 
maçtaki gibi bir oyun çıkarır• 
larsa futbolcularımıı.an bu seya
hatten muzaffaren dönecekleri 
kuvvetle ümit edilebilir. 

• 
Akropoliı otelinde misafiriz. 

Halkan ve Yunan sporculuğunun 
gösterdiği alAka bizi cidden mil· 
tehasıiı etmiştir. 

M.R. 

Muhtar intihabı 
Şehrimizde muhtar intihaba

bna diln bqlanmıt. bir'.çok ma
hallelerde neticeler alum11fbr. 
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~ençli_k __ Ji E • (Söz Aramızda J 
Darülfünunu ---ı=--.---ı=------=------a..~----- Yılbaşı 
Bitirince Kızlar Uşak Şeker Fabrikası Piyangosu 
Ne Yaparlar? Ve Hanımlar 

Kızlann tahsil hayabndaki cid· 
diyetine inanmıyan birçok kim· 
ıelerden hep ıu suali işitirim : 

Kızlar Darülfünunu bitirince 
ne yaparlar? 

Buna verilecek cevap belki 
birkaç sabrın içersindedir. Kız
lann umumi hayattaki muvaffa· 
kıyetleri bugün için maaJesef 
mektep hayatındaki muvaffakı· 
yetlerinden çok daha azdır. 
Yalnız kendinden ve gayesinden 
aldığı kuvvetle bütün yanlıı hü· 
kümlere ve iftiralara rağmen 

tahsiline devam eden Darülfüoun 
kw hayatta llyık olduğu mevkü 
henüz bulamamıştır. Bu, onun 
ne muvaff ak1yetsizliğinin ve ne 
de iktidarsızlığının bir neticesidir. 
Belki an'ane ve ( prejüje) !erin 
bir mahsulüdür. Kadınla erkeğin 
maddi haklara en fazla malik 
olduğu Amerikada bile işsizliğin 
önüne geçmek için işteki kadın
ları çıkarıp yerlerine erkekleri 
yerleştirmek için bir cereyan var. 

Bugün Darülfünun kmnın 
en çok görüldüğü yer mektep 
kürsüleridir. Edebiyat dershane
lerinde çok kıymetli kadın hoca
larla karşılaşırsınız. F eJsefe oku
tanlar arasında çok değerli genç 
Darülfünun kızlan bulursunuz. 
Herhangi bir mektebin libora-

tuanna girerseniz Darülfünunlu 
bir Hanımın talebelerini başına 

toplayıp kimya, fizik illb lecrl\• 
beleri yapbğmı garnnnnnz. 

Darülfünun kwnın bu ıaha· 
daki muvaffakıyeti ve onun 

mektep hayabndaki muvaffakıye· 
tinin saraılmıyan bir temadisidir. 

Muvaff akiyeti yalnız ııralar tır.e
rinde kalmıyor, yerini değiıtirdiği 

saman muvaffakiyeti de beraber 
ıeüriyor. 

Darülfünun kızının yalnız bu 
uhada görülmesi onun bayatta 
çalışabileceği yegane saba olma· 

ıından değildir. Darülfllnun kızının 
m6nevver zümrenin muvaffak olduğu 
her sahada başaracak kadar kuvvet 
•e iktidan vardır. 

Diğer sahalarda benllz adedi 
pek mahdut olan arkadaşlannın 
zamanın azlığile ölçülemiyecek 
kadar çok olan muvaffakıyetleri 

bunun en güzel ve en canb mi• 
ıalidir. Tereddüt Ye ihtirazı her 

yeni ıey önünde duyulan tered· 
düt ve ihtirazdır. Muvaffak olan· 

lann adedinin çoğalmasile bu 
tereddüt ve ihtiraz pek çabuk 

izale edilebilir. O zaman darül· 
filnun kııımn g5rülemiyeceği biç 

bir saha kalmaz. Bu mevki ve 
mesleklere erkek arkadaşı kadar 
• da hazır, o da layıktır. 

iki Şerir Yakalandı 
Adana - Meşhur hırsızlar· 

dan Nerlpli Abdullah ve Hasan 
isminde iki şerir gaz hırsızlığı 
yaparlarken cürmü meşhut halin· 
de yakalanmışlardır. Bunlar da
ha evvel de çok hırsızlık yapmış• 
lardır. 

Bir Konfarans 
Samsun ( Hmrnsi ) - Ynzbaşı 

Celal Bey lstiklil harplerinde 
zehirli gazlerin rolü etrafında 

halka çok alakalı \'O faydalı bir 
konferans verdi. 

HAMiT 

Senede (950) Vagon Şeker, Günde 
(7500) Litre ispirto Yapılıyor 

Uşak, ( Hu- bit edilmiştir: 
ıusi) - Birkaç istihlak edilen 
sene evvel şeh- pancar miktan 
rimizde teşkil (23) bin ton ka-
olunau Şeker Şir- dardır. Buna mu-
ketinin ilk ser• kabil (450) vagon 
mayesi (1,200,000) l 
h~~ ~~~ 
seneler geçtikçe 
istikraz suretile 
yapılan ilaveler• 
le şirketin ser
mayesi 5 milyon 
lirayı Bulmuştu. 
Şirket bu serma
yeyi, hissedar 
bulunan Sanayi 
ve Maadin Ban
kasından borç al· 

,. mışb. Fakat bir 
milyon lira ser- Uşak fabrikasının dalıilt görünüşü 
mayesi bulunan bir firketin 4 l caktır. Şimdi Uşak şeker fabri-
milyon lira borca girmesi mah kası bankaya geçecek ve yeni 
zurlu görüldüğü için tasfiye ka- bir şirket kurulacakbr. 
rarı yerilmişti. Tasfiye kararının en Fabrikanın yaptığı işlere ge-
mühim sebeplerinden birisi de lince, geçen 93 l senesi zarfında 
ıirkelin fazla faiz ödemek mec· fabrika tarafından istihsal edilen 
buriyetinde olması ve kazancının yerli şekerin miktan ( 950 ) va· 
dörtte üçilnü faize yatırmasıdır. gonu bulmuştur. Bu miktar şeker 
Bir müddet evvel girişilen için ( 40 ) bin ton kadar pancar 
bu tasfiye muamelesi ikmal istihlak edilmiştir. 
edilmiştir. Ufak tefek bazı ( 930 ) senesindeki faaliye-
noksanlar da yakında tamamlana• tin blançosu ise şöyle tes· 

Adana da 
Fırıncılar Zarar 
Ediyorlamış 

Adana (Hususi) - Fınncılar, 
ekmeklere konulan narhın tezyidi 
için bir aydanberi mütemadiyen 
belediyeye müracaatte bulunmak
ta ve fakat bu milracaatleri na
zan dikkate alınmamakta idi. 

Fınncılar en ıon defa olmak 
llzere evvelki gtin müşterek bir 
istida ile tekrar Belediyeye mll
racaatte bulunarak narhın tezyi
dini istemişlerdir. 

Belediye encümeni fınncılann 
istidası llzerinde müzakeratta 
bulunarak bir karar verecektir. 

Adana Sıhhat Müdürü 
Adana (Hususi)- Vilayetimiz 

Sıhhat Mildtirlüğüne tayin olunan 
Mersin Sıhhat MUdürü İbrahim 
Sırrı Bey ıehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesine başlamışbr. 

Köylerde Kaçakçıhk 
Adana - Birkaç gündenberi 

maiyetindeki müfreze ile bizzat 
köylerde takibat ve taharriyatta 
bulunan jandarma kumandanı 
bimbaşı Kazım Bey birçok kaçak 
eşya, kaçak tütnn ve rakı müsa
dere ederek buraya göndermiştir. 

VilAyetlerda Teftişler 
Balikesir Valisi İbrahim Etem 

Bey bütün kazalan teftişe çık· 
mıştır. Şimdiki halde Gönen 
nahiye ve köylerini teftiş etmek• 
tedir. 

Bir MahkOmiyet 
Bundan bir müddet evvel 

bir cinayet olmuş, Yolgeçen köy• 
lü Mustafa oğlu HaJil isminde 
bir köylüyü öldürmüştür. Katil 
Halil muhakeme neticesinde 6 
sene hapse mahküm olmuştur. 

!ipten Boşanan J 
Azgın Bir Manda 

Tarsus kazasımn yüksek 
köyiinden Ahmet oğlu Hasan 
Adanadan almış olduğu bir man
dayı köyüne götürürken elinden 
kaçırmıı Ye manda sağa sola 
saldırdığı sırada İstiklal mahal
lesinden Bağdatlı Riza Efendi 
ailesi Münire, Yüksek dolap 
mahallesinden Şaban Ağa karısı 
Safiye Hammlara çarparak yara• 
lamıştır. 

Yol Hırsızlığı 
Adana Bağ Y Q}unu Keçi 
Patikasına Çevirmişler 

Adana ( Hususi ) - Burada 
yepyeni ve hiç işitilmemiş bir 
hırsızlık tilremiştir. Mesele şudu": 
Burada bağlara giden yolun iki 
tarafmda bulunan bazı bağ sa
hipleri yola tecavüze başlamış· 
lardır. Yolun bazı yerlerinden bir 
metre kadar çalınarak bağlara 
ilave edildiği öğrenilmektedir. 
Bu sebeple evvelce çok geniş 
olan yol bugtın hayli daralmıştır. 

Yangına Karşı 
İzmir Belediyesi Yeni 

Tedbirler Alıyor 
İzmir ( Hususi ) - Belediy~ 

yangınlara karşı bir tedbir olmak 
fizcro ıehir dahilinde bulunan 
gaz ve benzin depolarını şehir 
haricine nakletmiye karar ver
miştir. Bu maksadın temini için 
şehir haricinde büyük ve umumi 
bir depo yapılacaktır. Gaz ve 
benzin tacirlerile Belediye ara• 
sında bu hususta müzakerelere 
başlanılmışbr. 

Şeker fahri· 
kasının yanında 
yapılan yeni İspir
to !fabrikası da 
geçenlerde faali
yete geçmiş, is
pirto istihsaline 
başlamıştır, kll
çük, fakat son sis
tem olan buyeni 
fabrikada (9) a-
mele çalışmakta, 

günde ( 7500 ) % 5 ispirto istih
sal edilmektedir. İstihsal olunan 
ispirtolar ( 95 ) derecelik saf 
ispirto dur. 

Bu derece saf ispirto sanayi 
ve tababette kullanılabileceği gi
bi müskirat yapılmak hususunda 
da istifade edilebileeektir. Şeker 
fabrikasının bu seneki istihsalinin 
geçen senenin iki misline yakla· 
p.cağı ümit edilmektedir. 

** • 
lzmirde 

Eşek Pashrması 
Mı Yapılıyordu? 
İzmir ( Hususi ) - Şehrimiz 

Belediyesi geçenlerde bir pu
brma talimatnamesi tanzim ebnit· 
ti. Bu taümatnamenin bir madde
sinde at ve eşek etlerile pasbrma 
yapılmasının yasak olduğu ıek
linde bir fıkra vardır. Fakat bu
radaki "eşek ve at eti" kelime
leri garip bir şüphe uyanmasına 
sebep olmuştur. 

Bazı kimseler talimatnamenin 
bu maddesini tefsir ederek şehri· 
mizde şimdiye kadar at ve eşek 
etinden gizlice pastırma yapıldı· 
ğı ve halka satıldığı zehabına 
düşmüşlerdir. Belediye erkiom
dan bir zat ise bu üşpheleri fU 
ifade ile izale etmektedir: 

.. Talimatnameyi bu ıekilde 
tefsir etmek hiç doğru değildir. 
Çünki esasen at ve eşek etinden 
pastırma yapmak ve o pastır
mayı yemek idet olmamıştır. 
Ancak belediye her ihtimali göz 
önüne getirerek bunu yasak ıek
Jinde de tesbit ve ilan etmiştir. 

Diğer taraftan bazı kimseler 
belediyenin bu kararını doğru 
bulmamaktadır. Onlar at etinin 
sıhhi hiçbir mahzuru olmadığım, 
bilakis çok lezzetli olduiunu 
ileri sürüyorlar. 

lzmir TutUncU!eri 
lzmir, (Hususi) - Burada 

tütünlerini satamıyan çiftçiler 
arasında yeni bir anlaşma cere
yanı vardır. Bu yeni cereyana 
göre, bu gibi tütüncüler ellerin· 
deki mahsulü Tütün İnhisar İda· 
resine Uç sene vade ile ve bo· 
nolarla ıatmıya taraftardırlar. 

Bu ydbaşı piyangosu herkeste 
büyük bir ümit aydınlığı yaktı. 
Yediden yetmişe kadar bütlln 
alem bu ümitle yine rüyalar için--
de mestoldular. Ev almıya kal
kanlar, seyahat sevdasına düşen
ler, batta Maçkadaki lüks apa,.. 
bmanlardan birini kiralamak için 
peşinen daireleri bile gezenler 
oldu. 

Yılbaşı gecesi çekilen piy?.ngo 
dan büyük ikramiye düşerse: 

- Ne yapacaksınız? Diye 
belki yüz hanımın fikrini sordum. 
Her biri hayalinde canlandırdığı 
büyük arzusunu telleyip, pullıya-

rak bana anlattı. Bütün diolecfj. 
ğim şeyler sahiplerinin çehreleri 
gibi muhtelifti. Bu arzuların ba
zılarını yılbaşı piyangosunun mil-
yonu ile dahi yapılamıyacak ka
dar yaldızlı buldum. Hanım1ann 
hepsine: 

••- İnşallah hayalleriniz ha
kikat olur da beni de beraber 
seyahate çıkanr, kişanenizde 
oturtursunuz( Diye dua etmiştim. 
Fakat en son dinledi~im hanımın 
karşısında kendimi işin içine ka
rıştırmadan: 

"- Vah vah zavallı! lnşaal
lah bu bilet sana çıkar da der
dinden kurtulursun! Demekten 
başka çare bulamamışbm. Bu 
Hanıma: 

"- Siz söyleyin bakalım size 
yılbaşının milyonu isabet ederse 
ne yapacaksınız? Diye soduğum 
raman dedi ki: 

- Milyon kime çikarsa çık

ım •.• Benim istediğim geçinecek 
bir paradır. Şöyle beş on bin 
lira kadar bir şey. Bu parayı 
elime geçirdim mi? İlk işim ko
camdan ayrılmak olacak; çünki 
derdini çekemiyorum arbk. Bir 
deEa geceleri müthiş horluyor. 
Onun hırıltı ve horultusu içinde 
bir dakika bile gözlerimi kapa
mak imkAnı yok; sonra adamı 
aldığım gündenberi sevemedim. 
Annem babam onun zenginriğine 
tama ederek beni verdiler. 
Nikahta keramet vardır. Sever
sin demeselerdi kolay k~ 
lay bu adamla hayatımı birJeşti

remezdim. 
Fakat ne kerameti? Aldığım 

günden sonra ondan daha çok 
nefret etmeğe başladım. Elim· 
den bir iş gelse bu şeytan su
ratlı adamdan hemen ayrılaca
ğım. İhtiyaç yüzünden kahır 
çekmek öyle güç ki. Şimdi Al· 
labtan istediğim tek şey piyan· 
gonun bana isabet etmesidir. 
Daha o geceden adamın pasa
portunu eline vereceğim. 

Sevilmeden, nefret edilen bir 
adamla bütün bir ömür yolculu
ğunda beraber yürümek manevi 
işkencelerin, mahrumiyetlerin 
en büyüğü olduğuna inandığım 
için piyangonun milyonda birkaç 
bininin bu Hanıma çıkmasını 
dua ettim. Biz de kadın dun 
olduğu gibi .. ekseriyet itibarile • 
bugün de bayatın her türlll 
müşkülibna karşı göğüs gere-
cek bir surette yetişmemektedir, 
Eğer işimiz böyle inşallah ile 
maşallaha kalır, piyango isabet 
etsin diye yald zlı hulyalara da .. 
larsak bu hayal hastalığı ile yor
gun düşer, bedbin oluruz. Er-
keklerle müsavat talep etmek 
için icabında onlara: 

Haydi git 1 Deyecck kadar 
kudretli ve bilgili olmağa çalış· 

mahyız 1 
Meliha Avni 
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Siyaset Alemi 

"Merhum,, Kudüs 
Kongresinin 
garabeti 

BAB'lcl BABBRLBB 

Kudilste toplanan ve garip 
tezahllrlerden sonra kapanan 
konıre mllnasebetile lngilizce 
(Nir lat) gazetesi ıunlan yazıyor: 

Yeni Sene Ve lngiliz -1r Başvekili 
Japon ileri Hareketi Devam Ediyor 

"Kongre tuhaf ve ihtişamla 
merasimle Mec1isnlaksa salonunda 
açddL lçerde pek az ecnebi 
muhabir vardı. En kuvvetli ecne-

bi ajansı muhabirlerile mahalli 
Musevi gazetelerinin hiçbir ıııu· 
habiri tertip heyetinin kararile 
içeri ahnmamışlardı. Bütün eqıe-
biler, ben de dahil olduğum 
halde bapmıza fes giymiştik. Bu 
bir mecburiyet değildi. Bir tavsi· 
ye neticesi idi. Büt&n aza ayak· 
kabılarım dıprda çıkarmıılardı. 

Konıre mlinuebetile valma 
ıelen mDeuif hlcliseler, bu-
ton, yumruk ve dayak Yak'a
lan tlzerinde durmaya ln
mm yoktur. Esasen tqekknln 
pek garip olan bu kongre 
hakkında ıu hakikati kaydetmek 
klfidir. 

M. Mak Donalı 
Ve Yeni Sene 

Londra 1 - Yeni ıeneye gi
rerken fikri sorulan lngiliz Bq
vekili M. Mak Donalt fU 18zlerl 
dylemiştir: 

"1932 Senesinin ilk gtlnlinden 
itibaren Beynelmilel daha iyi bir 
anlaşma huıul bulursa bUDa bir 
inayeti Rabbaniye tellkld etmek 
llzımdır. 

BGtün halka kudretli, lmnetli 
ve beynellilel mesaide haJU"lı te
beddüller huıl edecek yeni bir 
sene temenni ederim. Eaerimizin, 
blUGn memleketin mlinener ef. 
kir umumiyesi tarafından tü 
ye edilmesi llzımclır, derim. 
• 
lngiltere 
Boyuna Altın 

Yugoslavya mllslUmanlannı ; h [ E 
Kahirede oturan bir Hintli temsil ıf a aigor 
ediyor, nereden geldiği belirsiz Vaıington, 1 - İngilterenin 
olan diter bir murahhas ta, son zamanda albn ithal etmek 
pyanı hayret bir hldise olmak huausunda gösterdiği bDytlk gay· 
üzere lsviçre müslümanlan ret nazan dikkati celbetmektedir. 
namına idarei kelim eyliyordu. lngiliz maliyecileri, lngiliz liruı-

Kongre esnuında diğer bir nın şu veya bugünkn vaziyeti ne 
hlcliM de, Sovyet Rusyadaki olursa olsun mühim miktarda 
müılDmanlardan gelen bir rica albn stoku temininin muvafık 
•arakuı olmuştur. Bu mllslilman- olduğu mtıtaleaımdadırlar. Cenu-
-lar vaziyetlerinden memnun ol- bl Afrikadan da lngiltereye mühim 
madıklanaı bildiriyorlardı." miktarda albn ithal edilmektedir. 

Mısırda Kapanan 1 l .. ' . 
G 

Japon ıerı 

az~teler Ve Hareketi Devam 
Garıp Bir Vaziyet Etmektedir 

Kahire , ( Husul ) - Mısır 
biikumeti, vaziyeti yeni matbuat 
kanununa uymadığı için Yunanlı
lar .tarafından Rumca olarak nq
redılen (Lafirite) gazesin kapat
mqbr.I 

Mısır muhtelit mahkemesi hG
kümetin bu tatil karanm reddet
miştir. Bu vaziyet karıısında 
efkln umumiye muhtelit mah
kemenin yeni matbuat kanununu 
tanımadığı h&kmftnü vermiıtir. Bu
nun pek mühim neticeler doğura
caj1 zannedilmektedir. ÇGnktl 
Mısır hllldimeti yeni matbuat 
kanununun neşrinden sonra Mı-
11rda çıkan altı ecnebi gazeteyi 
de kapatmqbr. Şimdi bu gazete
ler de Mıaar hnktuneti aleyhine 
dava açmaya karar vermişlerdir. 

Tokyo 1 - Yeni teşkil olunan 
Mançuri hükümetinin bayrajı 
aene başı münasebetile Mukden
de merasimle keşide edilmiştir. 

" Tokyo 1 - Japon kıtaatınuı 
ileri harekib devam etmektedir. 
Tesadnf edilen Çin etkiyau 
bill merhamet imha olunmakta· 
dır. Yeni erkim harbiye reisi 
Ceneral Prens Kanin aym birinci 
gtbı&nden itibaren vazifeaine bq
lamıtbr. 

ispanyada Grevler 
Almeyra 1 {ispanya) - Ba

clajozda llln edilen umumi grev 
bitmiftir. Salahiyettar bir mem
badan bildirildipe gare Kutib
lanko kuabasıncla d6rt aivil mu
hafız aldtbillm&ştilr. 

11
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AB, MINBL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

Ben, kendi kafamın içinde, 
buna benzer nekadar minaka
talar yapllllfbm. Ba da onlann 
tekrarından baıka birıey deifldi. 
Fakat bu sefer daha ku tli 
h. di ne 
ısse yorum ve terazinin bu 

kefesi ötekiai baabrdJ. 

. O ~·~ada telefon çalmqb. 
Hızmetçıyı babuının evine çağır-
mak için Narinin telefon ettiğini 
anlamqhm. Hemen ileti elime 
alJ m: 

- Alo • • • Kimsiniz 1 diye 

sordum. 
Cev•p biraz gecikti. 
- Kimainiz ? diye tekrarla· 

mıya mecbur oldum. 
- Ben, Narin... Hizmetçi ile 

konutmak istiyorm, 
- F ahrettin Beyin evine 

gelain, değil mi? Biliyorum. Peki. 
S6ylerim, gelir. Narin, benim, 
ben: Halim. 

- Ben hizmetçile girişmek 
isti7orum. 

- Narin, beni dinle. Ben de 

I 

Japon lmpuatora lcıtaatı 
t.ftişte11 dönifgor 

Yeni Sene. Ve 
• 
lngil~z 
Ası/zade/eri 

Londra, 1 - Yeni sene 
münuebetile birtakun lngiID 
erklnına ualet payeleri veril· 
miftir. Bu arada Adliye Namı 
Lort Sankey Baraluktan Vikont• 
luğa, eald nazırlardan Slr Vilyam 
Aşbey, Sir edvard Gines, eaki 
Posta Umum M&dllrtl Sir Miçel 
Tomron ve Sir Vilya Lavson 
baronlap terfileri balın km 
Kontu Hamıda preuealik tev• 
cibi ve kıraliçadan aonra kırali
yetin birinci Hanımı illa edime
sine karar verilmiftir. 
• 
lngiliz Bütcesinde 
Açık 

Londra, 1 - senenin aona 

-
seninle kon111mak istiyorum. 

- Aramızda konUfUlacak bir 
ıey kalmamlfbr. 

- Narin, 6yle deme, biraz 
dGştın. Ben ..• 

Telefon kapandı. Bir mllddet 
hareketsiz kaldım. Uzun uzadıya 
düıGnemeden telefonu tekrar 
açtım Ye Fahrettin Beyin evinde 
Narini aradım. 

Telefonu açan Fahrettin BeydL 
Biru tereddnt etti : 

- Hallin Beyefendi, dedi, 
Narin burada yok. 

- Demin. •• 
- Evet, timdi çıktı. 
- Nereye gittijini biliyor 

musum? 
- Hayır. 
- Tqekklr ederim. 
T eJefonu kapadım. Fakat 

inanmamlfbm. Ba.blltua alevlen• 

Balonla 
Havalanan 
Bir Kadın 

Paria 1 - Geçen aene pilot 
phadetnamai allDlf nadir kadın-
lardan biri olan Madam V eber 
(600) metre mikibl bir bolonla 
yalım başına Sen-Kla tayyare 
kararılhmdan haval&Dllllfbr. Ma-
dam Veber bu uçuşile Melşiyor, 
Maile mlleueselerinin uzun me-

safe kupuını almak emelindedir. 
Elyevm ba kupa tayyared 
DOjuondadır. Kat'ettiji mesafe 
ise (621) kilometredir. 

Tamirat 
Knn/eransı 

Londra, 1 - Ummat tamirat 
konferansım 18 kAnunUADİde 
Lozanda toplanmua hakkında 
lngiltere tarafından yapılan tek· 
lifi Fransa, Almanya, Belçika ve 
Yunanistan timdiden kabul et
miflerdir. ltalya, Portekiz, Lehia
tan, Çeko.tovakya ve Yugoslavya 
ile Romanya henllz cevap ...,.. 
memiflerdir. 

mllnuebetile dtbı netredilen do
kuz ayhk varidat ve maarif U.. 
tai ( 394,541,581 ) lngiliz liram 
varidat, ( 598,294,484 ) Lapiz 
lir .. masraf kaydetmiftir. Açık 
miktan ı oao aeneainin ayni ayla
nna nisbetle ( 23, 152,316) LasWz 
liruıdır. 

elim. luAki Narini g&mek ı.tiyor
dam. Aparbmandan dqan fırla
dım. Doaclojra Fabrettin Be~ 
evine gittim, kendisini g&rdlm. 

- -.yetendi, dedim, ben te-
lefon ettikten aonra Narin Hamm 
herhalde gelmiştir. 

Halimde okaclar bt'I bir 
eda vardı ki Fahrettin BeJ 
f&lll'Clı: 

- Evet, geldi, diye kekeledL 
- Ken6inl mutlaka pmek 

latlyorum. 
Fabrettin B. bira dGftbıdl 

Ye boa, aju' ağır bapm kalch
rarak dedi ki: 

- Omit yok. 
- Anlamadım. 
Fahrettin Bey, bira mahçap 

ve biraz mlllehzi, bqım sallaya
rak mırıldandı: 

- hk kararınıza mtahafaa et-

.. , .. 11 

• 
Gönül işleri 

Boş Beşik 
Ve 
Sinirli Kadın 

Yılbaşı münuebetile btltb 
medeni memleketler, (1931) sene
IİDe ait istatistikler neşrediyorlar. 

Bu rakamlar arasında bizi 
en ziyade allkadar eden kısım, 
tevelllldabn ve izdiYaçlarm azal. 
muı. tallkm çoğalmaaıclır. 

Bu neticeyi izaha çıallf&D dok• 
tor Ye içtimaiyatçılar, bu,nnnn 
en mühim içtimai derdini f11 ild 
kelime ile halisa m&mk&ndllr, 
diyorlar: Bot betik ft ainirll 
kadın. 

Doktorlar iddia ediyorlar ki, 
tehir hayab Ye url hayat kadım 
dalıa ziyade ainirli ve lurçua 
yapıyor. Kadm tuvaletten Ye cimi 
cazibeainden bqb hiçbir f8J 
dftfOnmu hale geliyor. Evial 
ihmal ediyor. Çocuk istemiyor. 

Y almz eilenmiye " ,......,_ 
ehemmiyet Yeriyor. On1111 için 
u çocuk dojruyorlar. Bu yllzdea 
nllfu azalıyor. 

Bu istatistik ft bu bala, 
bizim için de dotnı madar? Bil
miyorum. Fakat boyOk phirlerl
mizde ve okumut 11mf UU1nda 
qaj1 yakan ayni temaylllerin 
mevcut oldutuna flphe yoktur. 

Yeni t91ekkOJ etmiye bqhyan 
burjuva ailelerde kadm eski 
Tllrk kadınma benzemiyor. Bun-

lar F raD11s kadmlanm taklit 
ediyor. Tuvalet ve rahatlarına 

dlltklln oluyorlar. Çocuk yapmı• 
yorlar, yapsalar bile dadılana 

ve beslemelerin elinde bllytltil
yorlar. 

Binaenaleyh A~ ti
klyet ettikleri yara bWle ele 
vardır. Fakat daha mahdut ... 
haclachr. bm-lemeaiae me1cl.a 
Yermemek ıerektir. .. 

S. N. Hanıma: 
Boyu uzatmak mlmktlnc:ltlr. 

Fakat genç yaşta idman yapmak 
prtile. 20 y&flDdan sonra artık 
boya uzatmak için Arfedilecek 
pyretlerin bot oldutuna fllphe 
yoktur. 

HANIMTEVZE 

Mısırda kaçak Yunanldar 
Kahire ( Hmml ) - Hlkl

metin eftelce teb'it etmif olduta 
.iç YUDanh gizli olarak tekrar 
Mmra Pmiflerclir. M...r Polill 
dnn bUDlan yine ,.kalada .. bir 
ftpul'& bindirerek llaaırclan azak
lqbrda. Banlar l.tawo Vuill, 
Andoa llanoroa, Dimitrl Papa
dopto. iamincle iç ldlllledir. 
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Bir Yazımız Almanyada işsizlik, İlicı Bulunmıyan ~fuonl . 
Ve E A • ır.ıese esı 
Bir Tavzih lım Bır Hastalık Halini Aldı Ve Afqonlular 

Geçenlerde bu sütunlarda 
(Maraş) ın uınumi veziyetine dair 
neşrettiğimiz bir mektubun bazı 
kısımlarını Maraş Sihhat Müdür
lüğü tavziha lüzum görmüştür. 

Matbuat Kanunu mucibince İstan• 
bul müddeiumumiliği tarafından 
tetkik ve tadil olunan bu mek· 
tubu neşrediyoruz: · 

" Gazetenizin 3 - 12 - 31 tarih 
ve " 488 ,, No lı nüsha::ında 
Maraş haberleri namile ve Hayn 
imzasile çıkan yazıda " künkler 
delik olduğundan, içilen suların 

pis olduğuna ve binnetice dizan• 
teri, tifo hastalıkları görüldüğüne 
ve umumhaneden çıkan trahumlu 
kadınların otel hizmetlerinde 
kullanıldığına dair hakikat ol
mıyan haberlere atideki cevabı 
veriyoruz. 

1 - içilecek sulann ana hat- \ 
lan betondur ve belediye geçen 
ıene suyun telvisine mini olacak 
1Urette tamir ettirdiğinden o va
kittenberi dizanteriye tesadüf 
edilemediği diğer, hıfzıssıhha 

kanunu mucibince mezkU.. hasta
lığı ihbar mecburiyeti bulunduğu 
ve bu hU! a .ta etibbaya tebligat 
yapıldığı halde son ay içinde 
hiçbir vak'a haber verilmemesile 
sabittir. 

Tifoya gelince: Son bir sene 
zarfında birinin filisyoni Aziziye 
olmak üzere iki tifo vak'ası ol
muştur. 

2 - Şehrin iki otelinde mev• 
cut hizmetçiler Belediye tabibinin 
nezaretinde bulunup, icap ettikçe 
tedavile i yapılanlar arasında da 
sari ve hizmetlerine mini hasta
lıkları olanlar yoktur •n 

Kaç Saat Çahşıyorlar? 
işittiğimize göre hükumet 

iş saatini tahdit edecekmiş. Eğer 
bu haber doğru ise çok memnun 
oluruz. Çünkü bazı fabrikacılar 

•• tacirler çok kazanacağız 
diye geceli, gündüzlü çalışıyorlar. 
Günde ( 12, 14, 17 ) saat çalış
ını ya, hem onların vücudu, hem 
de yanlannda çalışan işçilerin 
vücudu tahammül edemez. 

S. Sulıa 

Edirnedeki Fırmlar 
Edimede 24 fınn ticaretten 

menedilmiştir. Eclirne:le (40) fı
nndan ııncak "16,, fınn ekmek 
çıkarmaktadır, 

Kapat.lan 24 fınnın (68) ame
lesinin aileleri düşünülecek vazi.. 
vettedir. 

Edirne belediyesine soranm: 
ticaret serbest değ;I midir? Hangi 
kanuna göre ticaretten menedi
liyoruz? 

N.M. 
Son Posta: Belediyeler ıehrin 

gıda meselelerini halletmek ve 
ıehri korumak hususunda geni1 
ıalihiyet sahibidir. Fakat burada 
tetkik edilecek en mühim meaele 
ipiz kalanların vaziyetidir. 

Cevaplarımız 
Beşiktaşta, Akaretlerde Boy 

abatlı Mustafa Efendiye: 
Yazdığımzı hademeyi madem

ki haksız yere mahkemeye ver
mişler; mahkeme her iki tarafı 
dinliyerek hüküm verir. Hademe 
haklı ise hakkmı iyice müdafaa 
etsin. Mahkeme kabahatsiz oldu
ğuna hüküm verirse sertabip 
Beye müracaat ederek tekrar 
ife alınmasını istiyebilir. 

Yalnız 

Berlinde 

~Hükumetten 

Yardım 

Gören 

Yanın 

Milyon İşsiz 
Amele 

Bu 5okak lıükumetten gardım vesika$1 almak isligen işsiz amele ile sabahtan 
akşama kadar doludur. Resmin bir kenurında bir hagir müessesr:sinde çorba 

içen dünkii müreffeh insanları görügorsunaz 
Vardır 

Herhangi fırkaya mensup olur- l • 
sa olsun bilaistisna bütün Alman 
gazetelerinde: 

- lkbsadl buhran ziyade 
leşti. 

- işsiz son haddini buldu. 
- Ticaret tamamen durdu. 
- Orta sınıf yavaş yavaş 

ameleliğe iniyor, gibi serlevhalan 
hemen hergün görmek adeta mu
tat olmuştur. Filhakika Almanya 
belki t&rihinin hiçbir zaman kay· 
detmediği kadar sıkıntıh bir 
devir yaşamaktadır. Bununla be
raber Almanyaya giden bir yol
cunun bu sıkınbyı derhal görmesi 
mümkün değildir. Hatta tanınmış 
bir otele inerse sefaletin pençe
sine düşen bir şehre geldiğini 
hissetmesi ihtimali bile yoktur. 
Kend ·sini ihata eden lüks 
yenidir. Azami konfor vardır ve 
her dudakta bir tebessüm titre
mektedir. 

Yolcu bu tamnmıt otelden 
çıkarak bir defa da ( Berlio) in 
gece bayabm görmek istedi mi, 
yine hiçbir şey hissetmez. Sefa· 
hat yerlerini bırakmız, halka 
mahsus eğlence yerlerinde bile 
boş kalmış tek bir masaya tesadüf 

edemez. Salon hmcabınç doludur 
ve pencerelerden sokağa coşkun 
bir musiki dalgası taşmaktadır. 
Fiate gelince iki buçuk Türk 
lirasından daha ucuz bir şişe 
şarap bulmak mümkün değildir ? 

Sefalet Nereda? 
O halde insan gayriihtiyari 

olarak kendi kendisine şorar: 
- Sefalet içinde inlediği id

dia edilen bir ıehrin manzaran 
böyle mi olur? 

lı balmak için kapı lcapı 
dolaştıktan sonra gorgrın 

düşen bir ıenç.. 

Sokaktan geçenlere bakınız, 
herkesin • arkasında temiz bir el· 
bise vardır ve kadınların kürklü 
mantoları da hatta amele mahal· 
Ie'eıiıde bile manzaraya bir 
zenginlik rengi vermektedir. 
İnsan kendi kendisine bir defa 
daha sorar: 

- Ya gazetelerin söyledikleri 
yalandır, yahut ta "Berlin,, in sefa
leti çıplak gözle görülemiyecek 
kadar gizlidir. 

Görllnmiyen ıstırap 
Bununla beraber yüksek sını· 

fa melce olan garp mahallelerin· 
den başlryarak gündüz gözile 
gezmiye çıkınız. Hayvanat bahçe-

sine müntehi geniş caddeyi süsli
yen eski, muhteşem konakların 
boşalJığını görürsünüz. Burada 
bötün pencereler kapalı, bütün 
hayat sönüktür. Faaliyet sadece, 
bizimki de dahil olmak üzere 
ecnebi sef aretbanelere inhisar 
etmiştir. 

Bu binalann eski, hatta yeni 
sahipleri, asırlardanberi ailece bu
ralarda oturan aristokratlar, ban
gerler. Tacirler bu masrafla ika· 
metgahlan bırakmışlar, şehir da
hilinde kullanışlı, küçük, ucuz bir 
apartımana çekilmişlerdir ve şimdi 
rüzgarın, yağmurun, karm altında 
her gün biraz daha sararan bir 
levha bütün bütün bu binaların 
kiralık olduğunu ilin etmektedir. 

- Berlin.. Bu zengin, ba 
kibar , bu süslü mahalleleı inde 
tek bir sokak yoktur ki, beş 
alb evi kiralık olmasın. 

Apartımanlara gelince, daha 
geçen seneye kadar aylığma 300 
Türk lirası istenilen yedi sekiz 
odalı bir apartımanın kirası bu
gün y~ rı yarıya, batta daha 
aşağıya inmiştir. 

Büyük evlerden, ve büyük 
aparhmanlardan küçük dairelere 
doğru gittikçe artan bu muha
ceret geçen sene başlamış, bu 

• sene ıse haddi kusvasını bul· 
muştur. 

Bu manzaTa büyük konaktarın, 
geniş apartımanlann dış : dır. içine 
gelince kapalı kap1ların arkasını 
göremeyiz. Fakat daha dün 
yalnız Berlinde kadro harici bı
rakılmış ( 70) bin memurun, işsiz 

( Devamı 8 iaei uyfada ) 

Memleketimizin belliba~h ibra~ 
madde!eriaden biri olan afyonu-

muzun bugünkü vaziyeti malüm• 

dur. Pek parlak olmayan bu va

ziyet etrafında Afyonda çıkan 

" Son Haber " gazetesi bir yau 
yazmaktadır. " Afyonlarımızı hi· 
maye için alınabilecek tedbirler 

vardır." başl.ğmı taşıyan bu mü• 

talea yazls ndan bazı kısımlan 
şaram dikkat gördük. İktibas 
ediyoruz: 

"Af yon her :zaman kıymetli 

bir meta idi. Bunun sebebi ba• 
siltir: 

1 - Afyon her toprakta ye
tişemez. Afyon Karahisarm ek• 

ser araıisi bile Afyon zer'ine mii
aait değildir. 

2 - Afyon her zaman yeti
şemez. O, nazlı bir nebattır, çok 

emek, çok müsait bir hava " 
rütubet şeraiti ister. 

Önümüzdeki senenin afyoa 

rekoltesi de gerek türkiyede, ge
rek Yugoslavyada hiç mesabe
sinde olacaktır. 

Buna nğmen afyonlanmıı 

para etmiyor. Fakat hayır, afyon 
kat'iyyen pespaye bir madde değil

dir. Afyonsuz tababet, direk!~ 

rinden birisini kaybetmiş bir 
binanın akıbetine uğrar. 

Bugün afyon, normal şerait 

altında yapabileceği fiattan çok 

aşağıya satılmaktadır. Buna karşı 

yapabileceğimiz işler, alabileceği• 

miz tedbirler yok mu? Bizce 

vardır ve en başta bankaların 
himayesi gelir: 

Milli bankalarımn: milttchiden 
afyona avans vermiye başlamış• 

lar. Ve Afyonun kıymetsizliğine 
dair verdikleri hükmün ileri git• 

miş bir vehim olup olmadığını 
bir defa düşünmelidirler. 

Bir okka afyon mukabilinde 
4 lira olsun vermemek, çok kor
kak bir bankacılık olsa gerektir. 

Osmah Bankasının da afyou 
avansı vermesi bu memlekete 

karşı borçlu olduğu bir vazife

sidir. Adaleleri Türkten aldığa 
gıda ile teşekkül eden bu banka 

yarın, bu karagünlerimizde yap
tığı hangi hizmete güvenerek 

imtiyazmın yenilenmesini talep 
edecektir 1 Bilmiyoruz. 

lktısat Vekaleti mademki bir 
Kartelin vücuduna ve afyon fiat• 

terinin anormal olduğuna inan

mtfbr, derhal bütün banka mll
diri umumilerini toplayarak hep 
birden afyona iyi bir fiatlo avanı 

vermiye başlamalarını, batta bu

günkü fena piyasa ile harice sa• 
tış vukuuna meydan Yermemcle
rini istemelidir. " 

Turfanda Sebze 
150 Kuruşa Taze 
F asulya Satılıyor 

lstanbula dün taze fasulya ve 
enginar gelmiştir. 

Beyoğlu balıkpazarında taze 
fasulyanın o!..kası 150 kuruşa, 
enginarm tanesi de 40 kuruşa 
salılmaklnd ır. Kuzu elinin okka11 
da 180 ı.u:uı•uiu.I 
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Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Pe,.embe ve -Cumartesi GDnleri 
Çıkacak Spor Sayf alanmw 

Okuyunuz. .. 
s p o 

Boks Dersleri Kadıkögünde 
Boksörler için En Ehemmiyetli Mesele D~n yapılan 

Ekzersiz f dmanlarıdır Musabakalar 

K•ıılıldı elaersizlerden Uci IHIZlgeı 

E.uh yumruklan afrendik. I Bob koıularmda aOr'atl d•m. 
Bagthıkl tavaiyelermiz umumi değİftirmelidir. 
bob id.manlarma ait pyler ola- MeaeU dart kilometre wfm-
caktır • da hiç olmazsa sekiz, oa, Jtiz 

Boka idmanlarm•n dOnyanm Ye elli metrelik çıkışlar yap-
en gGç idmanlan olduğunu pCfİ· malıdır. 
nen söylemek lazımdır. Boksar- Son amanda yftzer •e elli-
lerin aldıklan milyonların bedava şer metrelik ç.laşlardan aonra 
Yerilmediğini düşünr •• elisiniz. O yavaşlandığı vakit, hafif hafif 
adamlar dünyanın en dayanıl- koşmakta devam edildiği sıralar-
maz harekib'1ı her gün muntaza· da ayni zamanda "Gülle boksü 
man yapbklan için okadar bllyük " 
paralarlar. Boks idmanlan, sabah- yapmak kabul edilmiştir. Yani 

sabah koşularında ayni zamanda 
tan hatlar ve tal .•• gece yahnc·ya "Gülle boksü,, yapılmalıdır. Dört 
kadar devam eder. Boksör.ükte 
rahat etmek yoktur. Şüphesiz bu bet kilemetr~yi ikmal ettikten 
hükmümüz profesyonel boksörler 80nra yıkanılacak yere veyahut 
içindir. Amatörlerin boks idman- friksiyon yapmak &zere e'·e av-
lan daha hafiftir. det edilince bet dakika kadar 

Biz burada tam boksör olmak adellb yumpta• beden hare-
iatiyenlere göre bir idman şeklini kAbnı yapmaya ihmal etmemeli-
tayin edeceğiz. Hevesklrlar ha- dir. Adelib yomşahcı harekatı 
ratlarının icabına göre bu bedeniyeyi her terbiyei bedeniye 
idmaıılan tadil edebilirler. kitabında ayn bir fasıl ıeklinde 

Sabah EkzersizJeri 
Sabahlan yatağından kalkan 

boksörlln ilk işi, birkaç dakika
lık ısınma hsreketinden sonra 
fanileleri sırtliyıp hemen sokağa 
flrlaaıakbr. Boksörler sabahlan 
dört, beş kilometrelik bir kopa 
Japmıya mecburduilar. 

Boka kofUSU, muntazam ve 
muttarit adımlarla ayni sür' ati 
muhafaza ederek devamlı bir 
tekilde yapılmaz. Muayyen bir 
tempo ile koımak boks için ha
kiki bir idman değildir. 

• 
lngiliz Futbolcüsü 
Dean 

Londra 31 (A.A.)- Madritte 
deva~ eden bir pyiaya göre 
Madnt futbol kl6bl kitibi umn
misi, l.panyol futboldllerinin ba 
yalanlarda lngiltereye yaptıklan 
1eyabat dolayısile, Everton ldü
Mniln mer1.cez mubacimi olan ve 
1~1 • çıkarmakla maruf bulunan 
Dıxıe Dean nezdinde M d 't 
k.b. . a n 

e ı ının merkez muhacimi olma-
yı kabul etmesi için tqebbüsatta 
bulunacaktır. 

Bu şayia lngillz mehafillnde 
teyit edilmemektedir. 

Bu mehafil Dean'm Madrite 
titmiye muvafakat etmesine he
men hiç ihtimal .ermemektedir. 

bulmak kabildir. 

. • ~odan sonra &ğle yemeği ve 
ıkindıye kadar istirabet gelir. 
ikindi istirahatinden IOIU'a aaloD 
idmanlan bqlar. 

Salon idmanlan mal6m olduğu 
Ozere eldiYenle dövüşmek ve kum 
torbası. Pünçina bol vurmak ve 
gölge boksa yapmakbr. ip atla
mayı da uautmamak icap eder. 

Saloa idmanlarının mllddeti 
YUiyete gfıre değişir. Yakın bir 
zama•d•lri maç için hazırlık ya-
pıbna, idman milddetlerini tedrici 
bir tekilde Jilbeltmek " ... 
bir hafta veya on p kala in
dirmek llzımdır. 

AlelAde glnler için her id
mandan birer rawnt yani içer 
dakika ,apmak kifayet eder. 

~ olmac:Ltı ,..._ eldiYea 
takıld ğl zaman, arkadapmzla 
muhtelif yumruklan Ye mldafa
alarını heaapbyarak ders yapar 
Iİ"- i dôitişmek lbımdır. Baza 
ıenç hevesklrlana pptaklan te
kilde kirO köriiae behemehal ar-

kadqmı fena bir mevkide bırakmıya 
çalışarak döğiifmek en bilyilk 
hatadır. Ekseri idman salonların
da ıokak dövilfil ıekllnde yapıl

makta olan eldiven idmanlann
c:lan bir faide temin etmek mikn
klla de;ildir. 

CD••_ .... .., 

lstanbul, 1 ( A. A. ) - Dftn 
Kadıkay Fenerbahçe sahasında 
oldukça kalabalık bir seyirci 
huzurunda futbol ınaç!an yapıl· 
mıştır. Birinci müsabaka saat 
11 de F enerbahçe B. ile, Pera 
ikinci takımlan arasında yapıldı. 
Fenerliler bu oyunu 2 - O gali· 
biyetle bitirdiler. 

ikinci milsabaka 1 de Ama• 
vutköy - Pera birinci takımları 
arasında idL Bir müddet evvel 
icra edilen bu ma.abakada Pera 
takımı 6-1 galip gelmişti. Onun 
için ba mlbabakanm heyecanla 
olacağl tahmia ediliyordu. 

MOabab bqlar bqlamaı 
AmawtklJ takı• lallcuma ıeçti 

Birlbirini takip eden bu akın
lar emuında AraaYUtkiy'lüler 
ilk rollerini yapblar. Oyan çok 
sert Ye favDll& cereyan etti ve 
neticede Arnawtköy'llller 5 • 3 
gibi bir netice ile mllsabakaya 
kazandılar. 

Üçllncil mOsabaka saat 3 te 
yine F enerbabçe B. 1 ile Moda 
birinci takımlan arasında cereyan 
etti oyun imtidadınca hikim bir 
oyun oynayan F enerbahçeliler ne
ticede 7·1 gibi bliyük bir farkla 
maça kazandılu. 

Güreş Müsabaka
lan Dün Bitti 
Oç haftadanberi devam eden 

gliref miiaabakalan dün netice
lenmif ve aşağıdaki gilreşçiler 
kendi sıkletlerinde birinci olmuş
lardır: 

Hikmet (Anadolu), Muzaffer 
(Maltepe~ Necip (Harbiye), SU
reyya (Kuleli), Vefik (Vefa Kum
kapı), Veli (Vefa Kumkapı), Sa
im (Vefa Kamkapı), Celil (Vefa 
Kumkapı), Adnan (Bahriye), 
Remzi (Beşiktaş), Sait (Vefa 
Kumkapa). llar.affer (Vefa Kam
kapı). 

Umumi tMDifte Vefa Kumkapı 
36, Kuleli 7, Anadolu alb puvan 
almqbr. Vela Kumkapı k lübWıo 
bllyik bir YUO Verİlmİftir. 

Karneranın 
Yeni maçı 

Loadra 31 ( A. A. ) - Prlmo 
C..-. 25 klnwımnide ı.o .. 
dracla Albert Hailde birkaç gine 
bdar tayin edilecek bir bokdrle 
brplqacakbr. 

Carnerama kartı1111a ba maç
ta rakip olarak Berri Avrupa 
boblrlerindea bİrinia yahut Av. 
rupa ap aaklet tampiyonluju 
için pazartesi gGnQ lngiliz Regie 
Meen ile .Alman Hein Muller 
arumda yapılacak mOsabakada 
galip ıelecek olanm çıkanlınua 
muhtemelcfır. ----
Olimpiyadın Yeni Nüshası 

BugOn çıkan Olimpiyat mec
muasında mlbim spor haberlerin
den maada Şair F azJ Beyin 
( Sporca ) aerlevhah bir JUlll 
warcbr. 

aa ........... -.. COllP• ..-.emJ,. .. -· 
'"' rG1tlf'll ol&..ak C.'8Q halta4- Ud .,. ...... 
aepedec:eldl•. 

P-.e..M fhkl eper ..,,. .. ,.. dl11J19 .-
hareketlerlnl, .. ..ıekel spor lılcll•el.W 
ob?acaban. 
Ca•arleal n,faetadaı Cama rGnkl meçı.. 
tafaUlh• bulacabıaız. 

Lik Ve Şilt Maçları 
Kasımpaşa, Beşiktaş Ve Süleymaniye 
Dünkü Maçların Galipleri Arasındadır 

1 -

Tabim Stadınd""1 .,,_,,._,,,,.,, 61r l•tlM 
Dla Taksim ataclyomuada Ghla • mllüm m11p ._ 

reıml nk ve pt maçlanaa denm leymaiye - Be,koz filt .. lci. 
olunmuştur. Resmi lik maçlann- Bu maç, her iki tarafm ela ka-
daa ilk oyan geçen 1eae ikinci zanm•k gayretile bqlach. Fakat 
küme biriociai Kuampqa ile S&te,mam,eliler buıtn bert.ide 
Hilll talomlan arasında iclL Her galibiyet için çok plqıyort.. 
iki taraf ta muntazam ve elizel we derhal ldicama geçiyorlardL 
çarpışmasma rağmen bir tnrlil llatnazin w atak lrir oya 
gol yapamıyorlardı. Kasımpqa den. ederkea devreain orta-
takımı ilk dakikalarda iki penalb lanada Silleyn:aniye merkes 
fınab kaçırdL muhacimi güzel bir fınab la&nft 

Hilil teknik itibarile daha istimal ederek sayıya tabyil etti. 
düzgün oynamasına rağmen ne- Bundan sonra her iki tarafında 
f essizlik yüzllnden bir iş göreme- hücomlan bu neticeyi değiftirea 
diler ve birinci haftayım ().0 bitti. miyerek oyunun birinci devreli 

ikinci haftayım başlar başla- 1 - O bitti. 
maz Kasımpaplılar ilk gollerini İkinci den~ bqlar batlama 
Ye biraz sonra da ikinci ve llçiln- Beykozlular hücuma •eçtn. 
CÜ gollerini yaparak maça 0 • 3 İse de bugün büyük bir azimle 
kazandılar. oynıyan Süleymaniye takıma br 

ikinci oyun Albnorda EyDp fJSında ıemeresi7 bir halde bo-
arasında idi. Bu oyunda Eyüp cabyorlardL Oyun miltevNİll 
takımı hikim oynamasına rağmen cereyan etmiye başladı ve ba 
birinci devrede bir gol yapabildi. devrede her ik taraf b sa11 ya-
ikinci devrede, genç unswlar- pamıyarak maç 1-0 S61eymanly .. 
daa müteşekil olan Albnordu Din plı'biyetile bitti. 
takımı da bir ıol yaparak 07un 
1 - 1 bitti. 

ÜçüncO maç Beşiktaı • Bey
lerbeyi arasındaki şilt maçı idi. 
Beşiktlş, takımında miihimce ta• 
dilit yapmış ve birkaç oyuncu• 
nun yerine ihtiyat oyuncular ala
rak mllsabakaya çıkmıfb. 

Beylerbeyi müdafaası kuvvetli 
huımlanna yirmi dakika kadar 
mukavemet ederek bu m&ddet 
zaı+.nda gol yarmalanna mini 
oldular. Bu yirmi dakikadan 
ıonra Befiktq ilk UJISIDI, 

bira sonra da ikiDci UJlllDI 
yapb Ye devre de bitti. 

İkinci denede ta....mle lal
kim bir OJUD oymyaa Befiktal 
iç •11 daha 1aparak maçı 5-0 
kazanmlf oldu. Bununla beraber 
Beylerbeyi ıençler takamı eski 
oyualarma nazara d&a. bira 
daha kunetli idi. 

lzmirdeki Maçlar 
lz.ir, 2 ( Husus1 ) - D8a 

aaat içte aeyfibt an~11'811 yaf
mur albada ltalyan - Altay m .. 
çına bqlandı. Altay, iç K.....,.. 
kah, bir lzmirspolra OJUllC11 ile 
tabiye edilmişti. 

Dardlndl dalu1cada v ...... 
fimtek gibi bir fiti atlan ta
kdclı. Buna yine V ahabm ikinci 
golil takip etti. Buaclu 80m8 

misafiri• bir gal atb. 
Haftayım bittiği zama• A1taJ 

bire kartı dertle .alip ..... 
yette idi. 

ikinci dewe bati• lııtlı•• 
AltaJ bleaiae bir ıol oldu, ba 
er.+ Jatmur slktea .,.._. 
cuma yağıyordu. Oyan ba _. 
retle randa uw.. 
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BUYÜK T ARIHI TEFRiKAMIZ Amerikan Haydutları 
Hakikaten Baş Belisı 

Kesildiler 
ŞEN 

G6NitL 
-66-

- Dede Sultan libl sen de I 
zorla idin. Beni kucaklayıp mey
llaneye dotru uçururken ytlreği
me bir aleY aktığını duymuştum. 
Bu aleY, senin teninden çıkıyor
du, benim damarlanmdan dola· 
fıp yllreğime S1Z1yordu. Bir ya•• 
bia bat koyduğumuz için artık 
uklamam. O l'ece omuzundan 
inmek istemiyordum. Sırbnday• 
ken sllmilf tekerlekli h6nklr 
koçomna (arabasına demek) bin
mif ıibi haıabyordum. G&ztlm 
kapalı, ytlreğim açık idi. 

O açıklıkta glilltikler, dm
bQJIGlder ıörllyordum. Beni mey
hane etiğinde •ırbndan indirince 
Gç ıerefeli minarenin ta alemin
den yere dlltmllt gibi acı duy· 
dum. Fakat •eı çıkaramadım. 
lçerde Zorlu Dedeyi görünce 
Ukin MYİndim, monra onu unutup 
yine Hni dinlemiye koyuldum. 
Ne tatb •esin vardı. Her siSzün 
lafa çarpan çelik gibi çınlıyordu. 
Dedenin sana padişahlık ıibi 
birtey baiJıladığını duyunca 
içim miadı. Çilnkil sen okadar 
yucelinen ben •eni göremezdim. 
Onun için Dedenin eline sarıldım, 
bana da bir ıey vermesini iste
dim. Ben onun yftreğimi g<Srece-
lini umuyordum, seni bana vere
ceğini bekliyordum. O tuttu, ba-
na .ışen gönül" verdi. Sensiz 
kalırsam ıönlnm nice şen olur-
du 'r.. itte ben bunu düsünUyor· 
dum, yanyaıı seni süzüyordum. 
Sonra Bostancılar geldiler, sana 
nldırdılar. içim altllst oldu. Yar-
dımına koımak istiyordum, diz. 
lerim tutmuyordu. 

Llkiıı sen bir ulan kuilmif
tin. Pençeni kimin ytlzilne çarp
un burduhq ediyordun. işte o 
akit, seni bir kat daha mevdim. 
Sen babama benzemiyordun. 
Kardqime benzemiyordun. Hele 
beni Diklhladıkları Mızmız Çele
biye hiç benzemiyordun. Sen 
ulu kiti idin, beni yakmııbn, 
diifmanlarını da yıkmışhn. 

Yeni ıftvey, bir çanak prap 
içti : 

- Elinde, dedi, bir de uz 
bulunsa iyi bir lfık olacaksın. 
Ne toplu söz söylOyorsunl 

- S6yliyen bensem söyleten 
aensin. Sen olmasan ben dilsiz 
bbrım. 

- Hele ıen imam evini an
lat. Orada ne yaptın? 

- Gnndi\zleri seni anıp arla· 
dım [~kı söyledim demek], ıe
celeri bawştum. 

- Boi'41tun mu? 
• -_- B~uş..,m ya. imam edep
mdı. Benım yaı.ıc yanık ırladığımı 
duyunca başı açı. yosma sanmıf. 
Bqladı çevrem '»vrem dolaı
mıya, ilkin aldın, etmedim • 
Sonra: .ı Bnlbillüm, iftel bnl
bllüm" diye söylenmeye •rişince 
aizının payını verdim. 

Sipahi Ahmet, içinde öf~er 
ye kinler kabardığını belli etm, 
miyo çalııarak ıilkünetle mordu: 

- Nami verdin? 
- Senin Bo.tancılara 1apb· 

im aibl davrandım, " Ya hey 1 " 
diye herifia iki dadaiı ortuma 

.bir mutta indirdim, Ud difini 
boğazına l'&nderdim. O ıec• bir 
daha ıörlhımeclL 

( Arkuı Yar) 

Almanyada lşsizlilc, llicı 
Bulunmıyan Elim Bir 
Hastalık Halini Aldı 
'8•t tarafı 6 ıneı Hyfada) 

kalmıı binlerce serbest meslek 
erbabıma vaziyetlerini tuavvur 
edebiliriz. Bunların iyi glinden 
kalmıı biraz ihtiyat akçeleri var· 
dır, sokağa temiz pak çıkarlar, 

fakat bu görünn, servetlerinin 
son kırıntılarını teşkil eder. fıte 
y6ksek ve orta tabaka bu hal
dedir. 

Hakiki Sefalet. .• 
Halk tabakasına gelince, asıl 

sefalet bunlann arasındadır ve fe
caati istatistiklere b1rakınız, haya· 
lin de fevkindedir. Rakama dik
kat ediniz ve yalnız Berlinde 
yanm milyon işsiz amele vardır. 

..Bunlardan (350) bini erkek, 
mOtebakisi kadındır. Bu felaket
zedelere birinci derecede hllkiimet 
ikinci derecede de belediye yar
dım etmektedir. 

Bu yardım İM beher pbıs 
için azami iki buçuk aya mun
haaırdır. 

Almanlar kendilerinin mllmey· 
yiz vufı olan teıkilitçılık ile bu 
yardım meselesini ıayet iyi bir 
ıekilde tanzim etmişlerdir. 

Herkeste Bir Vesika ... 
lıinden çıkarılan bir amelenin 

yardım görebilmesi için hllkü
mete mllracaat ederek ismini 
kaydettirmeıi, mukabilinde bir 
bilviyet varakası almaıı prttır. 
Bu hüviyet varakasının yirmi 
tane kuponu vardır, yardımın 
her defasında bu kupon kesile
cektir. 

Yakin zamana kadar amele 
arasanda hUkümetten yardım bek
lemek çok ayıp telakki edilirdi. 
Fakat bugün Gormanns truse 
bu vesikayı almak istiyen biç~
relerle hıncahınç doludur. 

• Hllkiimetin bu yardım san~ 
dıiından bqka bir de " iş bul· 
ma evi " vardır. Amele hlikü
metten yardım gördilğü bu iki 

yanm milyon halka it na11J bulunur? 
Jt 

İt bulunsun bulunmasın iki 
buçuk ay sonra yardım kesiHr. 
işsiz Ye parasız kalan biçaremn 
yapacağı, o zaman belediyenin 
veya bayır mneueselerinin iane
sine iftikar etmek, nihayet "gece 
ilticagibı" da ismi verilen gUnlnk 
darülicze)ere milracaatte bulun
makahr. 

Fakat maalesef orada da yer 
mahduttur, bedava yatak ve 
bedava çorba ancak bir iki gtln 
verilir. Sonra .•. 

Bugtın yalmz Berlinde kışın 
kara ıftnilnO nasıl geçireceğini 
dilşllnen yanm milyon bedbahtın 
kendilerinden ekmek bekliyen 
aileleri efradını da hesap ederse· 
niz ısbrabın derecesini anlarsınıL 

Y r.nl Neşrlgat: 

Tavukçuluk Mecmua11 
EY lktııadiyabnda çok mllbim 

rol ifa eden taYUkçuluk Ye ta•· 
tancılık . ve ancılıktan bebseden 
Ye an ve knmu hayvanlan ye
tiştirme cemiyeti tarafından An
karada neşrolunan (Tavukçuluk) 
mecmuası okunmaya llyıkbr. 

Şu buhranlı gUnlerde k&ylll
lerimize yeglne fazla para geti
ren yumurta olduğu .dilfOnOlllne 
tavukçuluğa verilecek ehemmiyet 
kendini gösterir. Tavukçuluk 
mecmuası bu hususa iyi bir reh
perdir. Senelik abone bedeli 
(120) kuruştur. 

Holiv:.t Mecmuası 
Holivut'un fevkaJade nlisbuı 

44 sayfa ve 54 artist resmi ile 
Avrupa mecmualarına muadil 
bir surette intitar etmiıtir. 

Foto Süreyya 
Aylık salon mecmua11 .ekiz 

sayfa Fransızca ve pek zengin 
münderecat ile .,btıylik kıt'adaki 
tablolan ile intişar etmiıtir. 

NeYyork - Amerika ceza 
işleri tubeti, Amerikadaki hay
dutluk vak'alan bakkmda pyanı 
dikkat bir rapor hazırlıyarak 
hükiimete vermiştir. Bu rapora 
giSre Amerikada faaliyet göste-
ren terir, fennin terakkisi ile 
mUtenasip surette hareket et· 
mektedir. Meseli, •on aylarda, 
Şikagoda itlenen cinayetlerden 
•ekizinin zehirle yapddığı tahak· 
kuk etmiştir. Bunlardan ikisinde 
öyle bir zehir kullanılmışbr ki, 
milttebassıslann bütiln gayretine 
rağmen bu zehirlerin mahi
yetini tayin etmek mllmkOn 
olmallllfbr. Çnnki bu zehirler, 
ölOlerin vOcudunda gayet hafif 
bir iz bırakmışlardır. Eğer cani· 
ler cllrllmlerini itiraf etmemİf ol
salardı. her iki 610m vak' asının da 
bir cinayete atfedilmesi çok mllf
knl olacaktı. Bu vak' alar llzerine 
Şikaıo zabıtası gayet ciddi tah
kikat yapmış ve ıehirde, haydut
lara zehir tedarik eden gizli bir 
mileuesenin mevcut olduğunu 
anlamııtır. Fakat bu milessueyi 
meydana çıkarmak mtimknn ol
mamııhr. 

ŞIK Sinema 
llenlmlıa. en sDzel fllml olan 

Küçük Daktilo 
Mary Glory ve Jean Murat 

tarafından 

Bura• ve 1ann •OD rGnlerldlr. Geç 

·-- kalanlara aon fırsat 

SiY AHLI KADININ .. KOKUSU 

Diğer bir vak'anın kurbam 
da seyyar bir tiyatro artisti ol
muttur. Bu biçare, bir gece ev• 
vel bazı atkadaşlarile ıiddetll 
bir münakaşaya girişmİf, ertesi 
•abah odasında kurşunla öldürül· 
mo, bulunmuştur. Caniler, biçare 
adamın üzerine bir ağaca çı

karak ateş etmişlerdi. Fakat ahlan 
kurşunlar, sessiz bir tabanca 
vasıtasile atılmışb. Kurşunlanma 
içinde pek az bir miktan bir in
sanı 31dOrebilecek zehirli gaz 
vardı. Maktul, ablan korşunla 
bu kurşunlardan çıkan zehirleyici 
gazlarle ölmnıtllr. Diğer bir bi
disede de, cinayet vuda11 olarak 
kullanalan bir radyom parçuıdır. 
Maktule, akrabuından biri, ta
pnda radyoaktivite bulunan bir 
ytlzllk hediye etmiftir. Fethimeyt 
ameliyui, vltcutta birtakım ya-

naldan meydana çıkardıtı için 
ölllm sebebi bu ytlzOğe atfedil
mektedir. Amerika zabıtam, fen
nin en son teralddlerinden i.tifa
de eden bu haydutlarla amansız 
bir milcad~le programı lluarla
mıttır. 

BugOo akşam ISTUR llDIYFJI 
Saat 21,30 da 

M~!A ~~ m ~~ 
~=~~ 111111 

il llllll 
Yakında: 

iŞ ADAMI 
oyundan monra lluaual tramva1 

Alb yqından qağı olan ço
cuklar tiyatroya kabul edilemez. 

f&fırbcı ve şayanı hayret olan 

MARLENE DIETRICH'i 
27No. CASUS 
•on filminde daha muhteris g6recekainiz. 

GLORYA SiNEMASI 
Yeni Hnenin ilk programı olarak 
•• Ba alqam 

OLUM ÇEMBERi 
flimini takdim ediyor. 

(ATLANTIK) filminden daha mOe11ir • (DA vlD GOLDER) 
den daha beyecanh -

E. A.. DUPONT'ua bu fAheeerl 

GINA MANES ve DANIEL MENDAILLE 
arafından tem•il edilip sizlere iki saatlik teeHÜr Ye heyecan pçlrtecektir. 

Yerlerinizi tedarik ediniz. Tel. B. O. 1656 

Şebzadebqı M J L L E T tiyatrosunda 
3 Klnuunuaani Pazar gilnll akşamı 

Bnynk NAŞJ.T BEYJ•N sahneye 
san'atkAr lntisabınm 

YILDÔNÜMÜ ŞEREFiNE emsalsiz büyUk program: 

Bilumum mukallitlerin mOftehiren iştiraklerile "ZUHURi 
KOLU,, ile geçmiı zamanlarda bllylk fedakirlıklarla 

ihzar olunan 

HAMAM EGLENCELERI 
3 saatlik mufassal kiri kadim orta oyunu. 

TOrldye •H kırah (HAAZ BURHAN BEY) ve lzmir ıes kırallça11 
(MEDiHA SUZAN) H. ve sas heyeti yeni nryete, rakı ve teranni 

heyeti, mOtenevvi etlenceler. 

buçuk ay zarfında mutlaka lı bul
ma evine uğramıya ve kendisine 
Yerilen berbanfİ bir İfİ kabul 
etmiye mecbtırdur. Aksi takdirde 

No.6 OCAK ARKADAŞLARI 
Yakında M A J 1 K' te başlıyor. 

yardım derhal kesilir. Fakat G. W. PRbıt'ın Fransızca ve Almanca pbueri. 
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• 
Abdülhamit, lngiiiz Liberal Fırkasını 

Türk Düşmanı Olarak Biliyordu 
O Fırkanın Bu Düşmanlıkla İftihar Ettiği Söylüyordu 

NAKILI ZIYA ŞAKIR 
He, lıakkı mahfuzdur 

-188-
ıs Afruıtoı 550 
28 Af ıutoı 9J.C 

Hergnn muhtelif harp cep
helerinde inkişaf eden Alman 

zaferi, Abdillhamit Uzerinde bll
yük bir memnuniyet h!sıl ediyor. 

Akıam biraz fazlaca rahatsız 
olmasına rağmen bu sabah yi-
ne erkenden salona çıkb. 

Bermutat gazetelerin harp 
havadislerini birer birer tetkik 

etti. Başmakaleler ve ıiyast mü
talealar arasında mukayeseler 

yaptı. Sonra, bu gece selamlıkta 
alakoyduğu doktora haber gön-

dererek kendisini muayene ettir
di. Gece sai kulağında bir gü
rOltn hissettiği için bir damla 
badem yağı damlattığını ıöyledi 

ve ( aspirin ) ile, koklamak için 
biraz ( manto) ) istedi. 

Bütün bu işler bittikten ıonra 
sıra musababeye gelmifti. Ab
dillhamit, her zamanki gibi: 

- Bugün &azeteleri glirdll
nüz mil? 

Diye söze baıladıktan aonra, 
ıö:ıe yine kt..ndisi devam etti: 

- Almanlar, afinden ıUne 
muzafferiyeti arttırıyorlar. Bu 
gidişle İngilizlerin bW'nunu 
kıracaklar. lngilizler, timdi 
de bizi çocuk gibi aldat-
mak istiyorlar . ... Hakııı yere zab
tettikleri bizim zirhlılan, g6ya 
harpten sonra bize iade edecek• 

lermiş. Hem de nasıl,eğer harpte 
kullanmazlaraa aynen, ıayet 

harpte kullanıpt ta bazı yerleri 
rahnedar olursa tamir ettikten 

ıonra vereceklermiş. Sefir bunu 
Babıaliye söylediği gibi İzmir 
konsolosu da Valiye söylemiş. 
Bu zırhlılar, bize tam zamanında 
verilmedikten sonra neye yarar? 
Bununla bizi oyalamak istiyor-

lar .. Fransız kabinesi de düşmilş. 
Bana kalırsa, İngiliz kabinesi de 

düşecek. İngilteredeki (Liberal) 
f1rkas:, bizim düımanımız.dır. 

Bunlar hep Tiirk düşmanı 
(Gladeston)un çıraklarıdır. Onun 

fikrini takip ederler. Türk ve 
müslilman dütmanlığı bu fırkanın 

başlıca (medan iftihar) ıdır. Ba
kalım Fransız kabinesine kimler 

Kelccek? Allah vere bize düşman 
olan bir parti mevkii iktidare 
gelmese idi... Bir de, TalAt 
Beyle Fethi Beye canım 
aıkılıyor. Bulgarlara inanıyorlar. 
Halbuki (Kıral F erdinand) ın 
nekadar yalancı bir adam oldu
ğunu bilmiyorlar. Onu, bana 
sorsunlar. Kıralın ne sözü-
ne, ne de en kat'i teminatına 
hiç inanmamalıdır. Bir aralık 
(Necip Melhame Paşa) Bulga
ristanda memuren bulunuyordu. 
Kıra) da o uman ( Preaa) idi. 

Geçmiş gün unuttum, bilmem 
hangi meseleden dolayı araların
da bir münakaşa olmuş, Necip 
Melhame kıralın yüziine karşı: 

- Sen yalancısın ... 
Demiş. Bana bunu kendisi 

ıöyledi. 

f 
AbdOlhamidin bu a4zlerini 

aynen kaydediyorum. Eier yala
nı veyahut yanlıtı varsa, günahı 
ve vebali boynuna olsun. 

( Arkası Yar ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Söyliyelim •.. 

• 
FERiDUN AD.L BEY: Zeki 

ve hassasbr. 
Merak ettiği 
bir şey için 
üzülilr, esra
rengiz h!disc
leri se. güzeşt 
ve macerayı 

merak ve he
vesle takip 
eder. S e v g i, 
kadın ve hayal 

mevzulannı ihmal etmez, ııklık
tan tarzı telebhilse riayetten 
haıeder. Bazan acul olur, bir 
şeyin zevahir kısmına uysallık 
ıCSsterir. 

• 102 ATIF BEY: Nazik Ye mül-
tefittir. Şıklı
ğa ve tarzı 
telebbüse ria-

ı yet eder. tc-
1 mizliii ve inti
zamı aever, 
herkesle iyi 
geçinmek ta
raftandır. Ka
dın Ye hiı 
mevzularına 

lakayt kalmaL Muhatabına bGr
met etmeaine muk~bil hllrmet 
ve hilsnil muamele bekler. 

• 103 HARAÇ EFENDi : Uslu, 

• 

ıakin ve ter

bi yetidir. Söz 

anlar, fenalık
tan çekinir , 

kendi başına 
ataklık ve 

ablganhk yap

maz, c6mert

liğe miltema· 
yildir. 

114 GÖNÜL HANIM: Çabuk 
hisseder ve 
mlltessir olur. 
Herkes hak
kında aamimt 
olmak ister, 
tenkide gele• 
mez, stısn ıe• 

•er, güzel eı· 
yaya karşı zi• 
fa vardır, his 

ve hayalini 
fazla işletir. Muhitini sıkmaz, gu
rur, kibir ve azamet yapmaz, 
tevazua mütemayildir. 

Fotolra/ Tahlil Kuponuna 1 
l l inci Sayfamızda bulacaksınız. 

113 MEHMET ADNAN BEY : 
Ciddi ve va
kurdur. lntiza· 
ma ve tarzı 

telebbüsil usul
lerine ve me
rasime riayet 
eder. Bazan 
iddiacı ve inat
çı olur. His 
ve hayal mev-

ıulanoı cazip ve 
heyecanlı bulur ve alakadar olur. 

109 ALl BEY~Aı.imklrdır. Ba
zan iddiacı ve 

1 
inatçı olur , 
kendini ktıçük 

:..:...;...s.L-.IO~ 

görmek iste
mez, hakare
te tahakküme 
tahammlil ede
mez, ıui mu
ameleye mu· 
kabele eder, 
bazimklr de

iildir. Herkeale çabuk ahbap olmaz. 

110 ADEM EF. 'tassas Ye hır
çındır. Çabuk 
alımr. Müte
essir ve mün
kesir olur. 
Men faat lerini 
İsraf etmez, 
paraYJ mukte
sidanc aarfe

der, parasının 
ve eşyaıımn 

kıymetini ve 
hümn istimalinl bilir. • 105 HASAN BEY: Ağır bq-

hdır. Herkese 

uysallık gaa

termez, kendi 
fikirlerini be-

ğenir. Havai 

meşgalelere 

rağbet etmez. 
lğbiran de-

vamh olur, 
iyiliklere kar-

tı kadirtlnaslık g&sterir. Temizli
ii ve intizamı sever. • Ul4 LbJ ROBERT HANIM: Ze-

ki ve aeTim
lidir. Boş dur-

maz, ıtller Ye 
giildlirilr ve 
nqesilo etra-
fım m eıgul 
eder. Kanaat
klr değildir. 

Boğazını se
ver, tecessilso 
mntemayildir. 

Safa 9 

ŞARK YILDIZI 
------

Holivuta Nasıl Kaçtım ... 
Y ı1dızlar Arasına Nasıl Kanştım? 

·-----5.5 YAZAN: Selma Z 
e ( n, h~c~detle baş:mı kal dırı yor l 

ve isy<. nkf.r bir vaziyetle Konte-

tabı yfü:.ünc bakıyorum. O zaman 
Lnles, öfkeden çı!gın bir vazi-

fete geliyor. Elindeki kırbacı 
Wdınyor, benim alımın bqına 
.. Metli bir darbe indiriyor. 

* 
Provalar, pek uzun sürmedi. 

iki saat zarfında şatonun dahili 
kısmı çevrildikten sonra, sıra 
harici sahnelere geldi. 

Elbiselerimizi tebdil ettik. At 
elbiselerini giydik. Yine Metöran-

senin karşısında sıraya dizildik. 
Bu esnada kulağımın dibinde bir 
sca fısıldadı: 

- Bravo Matmaz.el... At el
bisesi ıize cidden çok yakıştı. 

Hakikaten Kontesten daha 
ziyade illnı aşk edilmiyc IAyık 

oldunuz. 

Diyordu. Başımı çevirdim, 

bakbm. Meğer, biraz sonra lşık 

rolünü oynıyacak genç ımış ..• 
Tabii, maksadanı derhal anladım. 

Daha fazla bir şey söylemesine 
mani olmak için, hemen kaşla
rımı çatarak: 

- Zannederim ki henüz oyun 

başlamadı Mösyö ... 

Diye cevap verdim ve başı

mı, metöransenden tarafa çe
virdim. 

yüzüne bak.. Giizel.. Çok gllzel.. 
Haydi Kontes, kırbacı kaldır .. 

daha kaldır.. Bir aaııiye bekle .. 
Mariyao, dizginleri 11la tut.. Ba
caklarım atın kamına yapıştır .. 
Sakın korkma.. Haydi Kontes, 

kırbacı şiddetle Mariyanın atmm 
ba,ma vur .. 

Kırbaç, bütün şiddetile atı
mın başına indi. Alhmdaki mu

nis hayvan, hiç beklenilmiyen 
bu darbeden birdenbire sende-

lendi. Sanki bir saniye, ne yapa
cağını düşünüyor gibi başını kal-
dırdı •e düşündü. Sonra, birden

bire iki ayağının üstüne kalkarak 
şablnndrkfan sonra ok gibi ileri 
atı!dı. 

Yüzüme ve gözlerime şiddetli 
bir hava tazyi1n çarptı.. Gözlerim 

karardı. Kulaklarımdan geçen 
uğultulu hava dalgalannm arasuıa 

birçok feryatlar kar~b: 

- Korkma .. Sıkı dur .. 

- Bacaklarını atın karnma 
yapıştır .. 

- Sakın dizginleri bırakma .. 

- Atın boynuna aarıl ... 

Fakat bütün bu sesler, git

tikçe uzaklaşıyor.. Taşlar, top

raklar, çalılar ve ağaçlar sanki 

hep benden kaçıyordu. Biraz 

evvel, altımda munis ve muti biT 

halde duran atım, şimdi kudur-

O andada Misler Klarens muş bir canavara dönmtiftü. 

Bravnwı aeai ifitildi: 

- Haydi bakalım... Kontes 

Dimoli, oda hizmetçisi Maryan •• 
Kapının önüne .. 

• 
Bugün taliimize, oyun çok 

iyi gidiyordu. Kısa kısa prova
lardan aonra makineler mütema

diyen işliyor. Sahneler birer bi
rer filime geçiyordu... Biraz ev

vel izah ettiğim gibi, merdiven

leri indik. Atlara bindik. Şato

nun kapısından çıktık. yollan, 

tarlaları ıeçtik. Koruya girdik. 

Mülakat mevkiine geldik. 

Aşıkı bulamadık. Biribirimizden 

aynlarak aramağa başladık. Ben 

Aşıkla buluıtum. Aşıkın söylediği 

(Aşıkane) sözleri tatlı tatlı din

liyordum. Tam o anda, kontes, 

atım aürerek geldi ve 6nilmllze 
dikildi 

Artık burade sinema makine
lerile burun buruna gelmiştik. 

Üçümüzün de ayn ayn (Mimik)
leri alımyordu. 

Nihayet, Kontes, elindeki 

kırbacı pto tarafına İfaret ede
rek haykırdı : 

- Mariyanl Marf. •• 

Ba emir, benim gurumma 
dokundu. Hiç aldırmadım. BilA
kis, atamın dizginlerini kastım ve 
yerimden kımıJdanmadım. 

MeUSransen Mister Klarena, 
emir veriyordu: 

- Haydi Kontes.. biraz daha 
hiddetli.. bir daha tekrar et .• 

- Mariyan, Marş ... 

- Haydi Mariyan.. Hiddet-
len.. Batım kaldır.. Konteain 

Canımo acırauıudan ziyade 
izzeti nefsinin rencide edilme

linden milteeair olan hayvan, 
miltemadiyen kendini ileri abyor; 
aaoki haksız yere g6rdüğü bu 
hakaretin acıauu çıkaracak yer 
an yordu. 

( Arkaaı nr) 

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN- 2 kanunusani 932, 

Cumartesi, Rumi 20 klnunuevvel 

1347, 22 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,18 B.ıtıfl 
16,41 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa· 
bah 5,48, öğle 12, 18, ikindi 14,29, 
akşam 16,48, yatsı 18,26. 

Kasım - 55 
ALKAZAR - Ealr Melike 

ALEMDAR - Bir tango 

ART1ST1X - S.ırdJt m:acoraları 

ASRI - Zor a iklb 

lKLE;( - Ş.kerim 

ELHAMRA - Annl fO ~Ör 

ETUVAL - HaJ'd.Jt t•rkı11 

FERAH - Koaıer, varyete 

ı:llANSIZ TiYATROSU - Yunaıı turup11 

GLORY A - ÔHim çenberl 

HiLAL - Son b5lük 

KEMAL B. - Ruhuın annem 

MAJlK - Dlıl köpek 

llilEK - .A71klar kuluba 

11lı.Ll - R- kızlan 
OPERA - Fahişe 

$1K - KOçilk daktllo 

DAR0LBEDA Yl - Maya 

0SKÜDAR HALE - Sumru 

Kad ıkliy SÜREYYA -Varşova kale1I 

Ekmeğinizi tarhrınız. 

Narh tarh Üzerinedir. 

Aldanmayınız ! .. 

----~----------___. 
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BİK1TB 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? Bu ~ütund:uhar~~r~?a~ 

Nakleden: H. R. -49- Yazan:Emil Lrıdflil ÇOCUGUN HEDiYESi• 
- Kır.ım Doktor: Semi E.kreme -

Avrupa Badireye Sürüklenirken Hep 
Hazin Şeyler Söleniyordu 

Ertesi gün çıkan ikinci ma-

kale de şudur: 
Vatan tehlikede! 
İhtilalin vatanı tehlikede! 
11 Biz burada Pariste lnter· 

nationalden Cenerallere dair olan 
mısraları kaldırdık; bu halile 
ecdadımızın yüz sene evvel te
rennüm ettikleri Marseyezden 
bir farkı kalmamıştar! Bununla 
beraber halk kütleleri henilz 
ıebat ammareleri göstermektedir. 

Berlinde en büyük nilınayiş
lerin yapıldığı gece umumi amele 
melisi Pariste müthiş bir mitinğ 
tertip etti. Fakat hatiplerin se
ferberliği bertaraf edecek çare
leri miltalea edecekleri anlaşıl
dığı için son dakikada mennolun
du. Bu emri veren ikinci Giyomun 
ıcsi midir? Bu cumhuriyet efen
dileri onun notasını mı okumUf
lardtr? Harbi bertaraf edecek 
ber tU.rlü vesaiti araştırmak 
hikmeti hükumet namina tiddetle 
menolunuyor. Ey sulhcular artık 
toplanmak yok! Kardeşler dağı· · 
lmızl nnfuzumuı: tehlikedel" 

Ertesi gün Pariıin resimli 
1razetelerindeu biri ayni sayfanın 
ıo lunda Kayserin, aağında 

"Puvankare" nin resimlerini bas
mı.ştı; ilcisi de ikametgihlanna 

l[iderken alkış tufanına mllıtağ· 
rakbr. Şu iki millet, ıulhu, hlJA 
bu iki adamdan beklemekte 
idiler! •• 

* Avrupa Konseri 
Şu dar görüşlü kabinelere 

bir defa daha dönelim ve devlet 
reislerini hiddetlendirip çileden 

çıkaran şeylerin ne olduğunu 
arıyalım: 

Bir musibet silsilesi şeklinde 
uıamp gitmek istidad'ını gösteren 
bliyiU< mukadderat kitabının man
ıarası ile suitali silsilesini bu 
noktada durdurmak için nafile 
yere uğraşan biçarelerin mesaisi 
önünde insan kalbinin parçalan
maması kabil değildi. 

-Cereyan etmekte olan müza
kerelerin meydana ancak zor ve 

kuvvetle halledilebilecek mesele
ler çıkarmış olması ihtimali de 

varit olamazdı. Perde arkasında 
aaklı tutulan bütün meseleler 

rakip ıllmrelerin müthi~ bir dere· 
ceyc varan mütekabil korkuların
dan başka birşey değildi. 

Koca avrupanın tallini ellerin
de tutan ve adedi yirmi otuzu 

geçmiyen zevatın birbirine söy
ledikleri şeylerde hiç bir fecaat 
yoktu. Söylenen şeyler de feci 
değil, nihayet hazin; yüksek de
ğil, yalnız gülünç şeylerdir. 

Birçok kimseler çocuklarını 

•cy:ı kocalarım kaybettikten heı 
yıl sonra kalplerinin sızısını din
dirmek için bir teselli bulmıya 

Kaçak et almayıntz. 
Parça et almayınız 
Çünki hastalıklıdır. 

ihtiyar imparator, ••ragda 6/r resmi kabul esnasında 

çalııırlarken muharebenin niha
yet dliıman tarafndan yapılmış 
bir ıihir ve efsun neticeıinde 
'çıkmış olacağa kanaatine varmlf• 
lardır. Halkın bu zehirli hakikati 
biç görmemesi, hiç 6ğrenmemesi 
belki daha hayırlı olacaktı. 

Çnnki bir insan, dünyada en 
ıevdiji mahlilkun, elden, milyon
larca emsalile beraber bir hiç 
için, gelmemek üzere gittiğini 
ogrenirse bu xiyam mllseb
bibine lAnetler yağdırmamut 
mümkün değildir. 

* Muharebeye sebep olan bu 
hiçin eabap ve avamili ıunlardan 
ibarettir: 

Viyanada birkaç asılzadenin 
caniyane hıffetleri .. Alman rcalinin 
kayıtsızlıkları.. Rus Grandüklerinin 

tahakküm iştihalan.. tacidarlann 
sinir zaaflan.. tasavvurlarında, 

ihtiraslarında; görüşlerinde, emel
lerinde ve istidatlarında vasatiyi 

asla geçemiyen insanların devlet 
işlerine vaziülyet bulunmaları .. 

"' Kont Berhtolt gülüyordu. Za~ 
rif adam kisvesi altında, sevin
cini ve kederini saklamayı öğren
mişti. Bu itibarla gülmesi ve 
gülmemesi hakiki bir mana ifade 
etmezdi. hte bu suretledir ki 
Sırbistandrın gelen, kendisine 
tam bir muvaffakiyet tepşir eden 
haber üzerine ne kadar keder· 
lendiğini kimseye sezdirmemiye 
muvaffak olmuştu. Sırbistanın 

kurnaz Başvekili Pasiç ken
dini mağlüp olarak kabul et
mişti ve müstakil Sırbıstanın 
kıralı da ırkmın ve milletinin 
mefkuresini alenen ret ve tel'ine 
ve vatanlarını ınüdaf aa edenleri 
vatanlarından kovmıya razı ol
muştu. Bütün bunlan komşusu· 
nun tehdidi altında, onun em
rile yapıyordu. 

Belgratta geçen son sahnenin 
ertesi günü gazetelerde (Paaiçin) 
teslimiyetini okuyan Avrupa rİ• 
cali geniş bir nefes almışlardı; 
fakat bu hal (Berlin)in hoşuna 

gitmemişti. .A%iı milttefiki ken

disini açıktan açıta iki defadır 

aldatıyordu. 

Bunun da sebebi (Berhtol)dün 

Mettemihin ıakirdl- olduğu bal· 

de (Betman) ın, (Bismark) ın 

ıakirdi olamamuı ldt (Berhtold), 

Sarbistana mllteallik tabkıkatın 

reamen sabit olan kifayetsizliğini 

hainane bir tekilde Berlinden 

saklamıştı. Halbuki, Berlin Avus

turyanın ültimatomunu Avrupa 
nazarında haklı gösterebilecek 

bir dosyenin mevcut olması lü

zumuna kani idi. Yine Berlin 

Avusturya - Macaristanm Sırbis-

tandan hiçbir yer almak maksa

dında bulunmadığına ikna edil

mifti. Halbuki, bu söz de elasti• 

ki idi. Çünki Viyana kabinesinin 
Sırbistanı kendi lehine değil 

diğer devletler lehine küçült
mesi ihtimali vardı. 

( Arkası var ) 

•tt 
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Son Poata Matbau1 

S•hipJnl : Ali Elue111, SeUıa Ra.ııp 

l'll•trly.U MildürJ ı S•:iıa Raııtt 

Kilçük Tarıkla annesi Büyiik
dereye kadar otomobille bir tur 
yapıp apartmanlarına dönüyor
lardı. Kapıyı açan hizmetçi ka
dın Hanımefendinin mantosunu 
ve ıapkasmı ahrken iunları 
söylüyordu; 

- Bir parçe evvel Hatice 
kadın geldi, sızlandı, dert yandı 
aiz ona kiiçllk beyin eski palto
sunu verecekmişsiniz. Onu istedi. 
Ben siz yokken veremedim. 

MükAlemeyi Tarık dikkatle 
dinliyordu, Hanımefendi: 

- Ha evet! Dedi. 
Sonra on üç yaşındaki küçük 

oğluna dönerek: 
- Nasıl Tarık, senin eski 

kahve rengi paltonu Hatice ka
dının çocuğuna verelim mi, razı 
oluyor musun? Dedi. 

- Bu çocuğun paltosu yok
mu imiş? 

- Babası bir fabrikada ame
imiş, fakirmi~, çocuğuna palto 
alamıyormuş .. 

- Benim paltom ona iyi 
gelir mi? 

- Tabü yavrum, Haticenin 
çocuğu da senin yaşında, senin 
kadar. Eh, s~yle bakalım, şimdi 
paltonu verelım mi? 

Tarık, büyük adamlara yakı
ıan bir tavırla bir parça düşün
dükten sonra: 

- Bu kışta herkes palto ile 
geziyor. Mademki bu çocuğun 
paltoau yokmuş. kim bilir ne 
kadar üşür. Benim zaten yenl 
paltom var. Eskisini ona verive
relim. Çok iyi olur. Üşüyüp 
hasta olmaz .. 

Tarık paltosunun verilmesine 
muvafakat ettikten sonra Hatice 
kadına haber gönderildi. Hatice 
kadının geldiğini görür görmez 
Tarık hemen odasına koştu, bir 
parça sonra kucağmda paltoyu 
taşıyarak geliyordu. Palto elinden 
sarkmıştı, taşıyamıyordu. Adeta 
yerde sürükleniyordu. Güya çok 

ağır bir ynk taşıyo.rmuş gibi ytl
zü kıpkırmızı idi. iki tarafa ya}. 
pa vuruyordu. 

Annesi: 
Nedir bu halin 1 Dedi. 

Palto taşmmıyacak kadar ağır 
mı? 

Tarık paltoyu getirirken sı
kıntı çektiğini hissettirmek is
temiyordu. Fakat bir türlü taşı .. 
yamıyordu da, nihayet getire
bilmişti. 

Annesi: 
- Getir bakayım, bu palto

nun cepleri pek şişkin, hem de 
çok ağır, ceplerinde nevar di
yordu. 

Küçük çocuk: 
- Hiç anneciğim, vallahı bir 

fCY yok bom, boş! 
Diyerek paltoyu Hatice ka-

dmın kucağına koyuverdi. Anne
si kalkıp ceplerini karışdırdığı 
zaman hayret etmişti. İki cebin
de iki ağır kumbara vardı. 

Bu kumbaraların her ikisi de 
T arıkta dı. Aylardanberi dolu-
yordu, yılbaşında boşaltılacak 
ve bankaya T arıkm hesabına ya-
brılacakh, Annesi Tarıkın bu 
gizli hareketine kızdı. 

Fakat çocuktaki bu hassasi-
yet ve insaniyete meftun olmuş
tu. Tarıkın yüz:üne dikkatle 
bakıyordu. Tarık, gözlerini ön fino 
dikmiş, kedi gibi sessiz duru
yordu. 

Annesi: 
- Oğlum, bu kumbaralan 

neden koydun? Diye sordu. Tank 
annesine doğru koştu. Rica edici 
gözlerle annesinin yüzüne bakı
yordu. Tatlı bir sesle: 

- Cepleri bomboş eski bb
paltolda verilmezyal.. Diyordu. 

Annesi, Tankı kucağana alllllf 
kollan arasında sıkıyor göğaibıe 
bastınyordu. · 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

İşsiz kalabilirsiniz, 

Hasta olabilirsiniz; 

Başınıza bi,. felaket gelebilir. 

:·-. 11-:_:_, 
O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez 1 

[ Türkiye İş Bankası ] 
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ı• 
Bu Neler 

Şarkın Yeni Peygamberi 

!_________________________ Dinliye c eksiniz 

Ben Yalancı 
Doğruluk Zevkini 

Olsaydım Talebeme 
Vermekte 

Çekecektim Müşkülat 

-64-

Fakat bu ruhi terbiye nasıl 
verilmeli? 

Manevi terbiyeden bahseden 
kitapları okudum, beni tatmin 
etmediler. Fakat bu kitap lan 
biraz daha derin bir surette 
tetkik ettiğim uman ruhi terbi· 
ye nazariyelerinin kitaptan istih
raç edilemiyeceğine kani o~dum. 
Bedeni terbiye nasıl bedeni id
man) arla, fikri terbiye nasıl 
fikri temrinlerle veriliyorsa ru
hi terbiye de öylece ruhi ekzer• 
sizle verilmelidir. Bu tarzda bir 
metot ise hocanın ahlakına ve 
karakterine bağlı bir şeydi. 

Ben yalancı bir adam olsay
dım talebelme doğruluğun 
zevkıni vermekte müşkülat çeke
cektim. Ayni suretle korkak 
bir hoca hiçl ·r zaman cesur 
talebe yetiştiremiye : ekti. 

Binaenaleyh yanımda yaşıyan 
kız ve erkeı< çocuklar için ebedi 
bir nnm~e olacağımı gördüm. 
Bu itibarla talebelerim benim 
için birer hoca mevkime geçtiler. 
Anladım ki yalnız bu çocukların 
iyiliği için olsa bile yiııe temiz 
ve samimi bir bayat yaşamak 
mecburiyetindeyim. Binaenaleyh 
diyebilirim ki, kendi üzerimde 
gittikçe kuvvetlendiğini hissetti
,ğim disiplini ve fedakarlık hissi
ni büyük mikyasta genç talebe
lerime, yahut ta vasilerime borç
luyum. 

"' Talebelerimden bir tanesi ha~ 
ıin, kavgacı ve yalana mütema
yildi. Her fırsatta kızıyordu. 
Ben talebelerime hiçbir zaman 
ceza vermezdim, fakat bu defo 
çok gayri memnundum. Bu ço· 
cukla vaziyetini münakaşa 
etmiye çalıştım, fakat o karak
terinden sarsılmıyordu. Hatta 
beni aldatmıya bile teşebbüs 
etti. En nihayet önilmde duran 
cetvel tahtasım alarak koluna 

vurdom. Darbeyi indirirken titri
yordum. Çocuk bunu gördü. Bu 
hAdise herkes için yeni bir ıeydi. 

Çocuk bağırmıya başladı ve 
kendisini affetmekliğimi rica etti. 
Ağlıyordu. Fakat cetvel tahtasın
dan müetessir olduğu için değil, 
on yedisinde güçlü kuvvetli bir 
çocuktu. Elinden a-elscy di bana 
mukabele edebilirdi ve işte bunu 
yapamadığı için ağlıyordu. Maa· 
mafih bu fevkalade tedbire mü
racaat etmekle nekadar mütees
llir olduğumu kendisi de anladı 
ve badema bana hiçbir vakit 
itaatsizlikte bulunmadı. 

~~at şahsen bu tiddeti gös
terd1gımc müteessifim. Ogün ka-
famın kuvvetini def-il, fakat tabi· 
alının vahşi bir kısmını göstermiş 
olmamdan korkuyorum. 

* Ben hayatımda bedeni cezaya 
heı· zaman muarız oldum. Bu tarz· 
da bir cezayı oğullarımdan biri üze
rinde yahuz bir defa ~tbik etti~
mi babrbyorum.. O zamandanberi 

bu cezayı tatbikte haklı olup l 
~lmadığımı çok düşündüm. Fakat 

halledemedim. Maamafih ıüphe 
yok iri, bu tarzda bir ceza tatbiki 

fena olmuştu. Çünkü ceza, ceza 
vermek arzusundan ve hiddetten 

doğmuştu. Eğer hissettiğim tees
sürün bir tezahürü olsaydı haklı 
bulacaktım. 

• 
Bu hadise beni düşündüTdü 

ve talebem için daha iyi bir 
caza şekli bulmama sebep oldu: 

Biraz evvel bahsettiğim genç 

talebe hadiseyi çabuk unuttu ve 

hiç bir terakki eseri göstemıedi. 
Fakat ben bir hocanın talebele· 

rine karşı vazifesinin ne clduğu· 
nu öğrenmiye fırsat bulmaş ol
dum. ilerde başka suihareket 

vak'alar1 da zuhur etti, fakat 
bunların hiçbirisinde cismant 
cezaya tevessül etmedim. Ve 
idare altında bulunan kız 

ve erkek çocuklara verilecek 
ruhi terbiye için yapbğım tecrü-

belerde, fikir ve muhakeme 
kuvvetinin ne derece mühim 
olduğunu gittikçe büyüyen bir 
vuzuh ile anladım. 

* Mister Kallenbah adını taşıyan 
bir dostum o vakte kadar 
gozume çarpmıyan bir mevzua 
dikkatimi celbetti. Evvelce de 
ıöylediğim gibi açtığımız mek· 

tepte okuyan çocuklardan bazı· 
ları iyi huylu değildi. İçlerinde 
tembel olanlarr da vardı. Çocuk
larım kendi!erine benziyen ço
cuklarla birlikte bunlarla hergün 
temasta bulunuyorlardı. Bu vazi· 
yet ( Mıster Kollenbah ) a endişe 
vermişti. Çocuklarımı bu genç 
itaatsizler arasında bırakmanın 
mahzuruna nazarı dikkatimi cel· 
bediyordu. Bir gün bana : 

- Çocuklarınıza çapkınlar 
arasında yaşatmak suretile tatbik 
ettiğiniz usul benim hoşuma 
gitmiyor. Bu temas onlann da 
ahlaklarmı bozmak gibi fena bir 
netice verecktir." dedi. 

(Mabadl yarm) 

Eri ekler Birliği 
Ne Yapacak? 

Bir Fikir: Erkek Dolap Beygiri Gibi 
Çalışıp Kadını Kaz Gibi Besler 

Başka Fikir : 
Kıymeti 

Kadını Takdir Etmiyen Erkeğin 

Elbisesinden Fazla Değildir 

( Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Buna ırukabil erkekler dolap 
beygiri g :bi uğraşırlar. Evdeki 

hanımı, kayınvalde hanımı kaz 
besler gibi doyurmıya çaLşırlar. 

sinde görür. Ben davanm 

buradan başlar. 
Size açıkça söyliyeyim: 

Ben Erkekler Birliğine 

mekle, erkeklere kadınların 

esası 

gir-

mu• 
Biz antifeminist değiliz. Fa- habhet ve ehemmiyetini anlata• 

kat her işe burualarını sokan cağım. Size burada bir fıkradan 
kadınların kaç mangır ettiğini bahsedeceğim: 
ispat edeceğiz. Bu suretle aile - Timurlenk Nasrettin Hoca 

dırıltılarının önüne geçef'eğimizi ile hamama gitmiş. Timurlengin 
zannediyoruz.,, belinde kıymettar bir kemer 

lskender Beyden ıonra varmış. Aralarında şu yolda bir 
Edip . Bıçakçı %ade Hakkı muhavere geçmis: 

Beyi ziyaret ettim. Kendisine Timurlenk - Hoca bana ne 
İskender Beyin mütalealarmdan kıymet biçersin ? 
bahsederek fikirlerini öğrenmek Hoca - Elli albn. 

istedim. Hakkı Beyin verdiği iza. Timurlenk - Ne diyorsun 
boca. Y alnı% belimdeki kemer hat şudur: 

-MBen lskcndcr Beyin fikir- 50 albn eder. 
Hoca - BeD de ona kıymet 

lerine tamamen zıt olarak düşü-
yaphm. Sen iki para etmezsin. 

nüyordum . Bence kadınlarımız .Şunu demek istiyorum ki ka· 
çok kıymetlidir . Kadınlarımıza danlann kıymetlerini takdir etmi-
erkek!ere verildiği gibi her hak-
kın verilmesini, bütün meclislere . yen erkeklerin kıymetleri de yal

. nız Üzerlerindeki elbiseden fazla 
aza intihap hakkının teslim edil- değildir. 
mesini istiyorum. 

Kadınlar ikaza muhtaç mah· 
Şahsi kanaatime göre, hiçbir lüklardır. Zavallı değillerdir. İşle 

kadın erkeğini fazla masrafa sok- benim miltaleam ha kadardır.,, 
mak istemez . Bu gibi gayritabii . 

Not: Şunu da il~ve edeyim ki 
görünen hallerin esasını araştır-
malıdır. Erkek, hanımına kazan- . bu mülaleati serdeden Hakkı B. 
cım, varidabnı söyle~e:z.se kadı'1 (65) yaşını geçmiş bir .tattir. 
her şeyi istemek hakkını kendi.: Adnan 

2 Kanunusani 932 Cumartasi 
latanbul- (11.00 metre, 5 kilovat) 

18 vamofon, 19,S alaturka saz, 20 

gramofon, Anadolu Ajansı haberleri, 

21 ikinci kısım alaturka 

orkestra. 

ıaz, 22 

Heılsberg - (276 metre, 75 kilo

.at) 20 büyük dana geceıi. 

Briino - ( 341 metre, 36 kilovat) 

20,20 den itibaren Çek iataayonla
nndan nakit 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilo

vat) 20,15 Srauı'un ( Zii'eunerbaron) 

lımindeki Oç perdelik opera11. 

Bükref - ( 394 metre 16 kilo· 

.at ) 20 tarkı orkeatraaı 20,20 radyo 

orke1truı. 

Belgrat - (429 m~tre, 2,S kilovat) 

20 milü havalar, 20,30 keman konseri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 

21 bir tiyatrodan nakil. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 

20 Der Kammeraanırer, 22,25 danı 

havaları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 

20 Maya opereti. 

Varşova - (1411 metre, 156 kilo-

19,30 gramofon, :LO,IS hafif muıikl. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 

20 büyük dans ıreceai. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların AvrupilJil alt 

olan k111nı vaaatJ Anupa aaatino göre tantlm ed lrni,tir. 
İstanbul aaatine tatbikı lçln Avrupada ıaat ( 121 olduğu 
uman fstanbulda (1) e geldiA'i farzedilme ' id 'r. 

Irakta Allahlık İddia Eden 
Bir Şeyh Türedi 

(Ptftarah 1 inci sayfamızda) 
Irak hükumeti de, hudutta ve 

Musuldaki bütiln askeri kuvvetle
rini Barzan aşireti üzerine sev• 
ketmiş, Erbil civarında ve Kani
riş mevMinde kanlı bir muharebe 
olmuştur. \ki Irak zabiti maktul 
düşmüş ( 25) Irak askt-ri de 
aşiret tarafından esir alınmıştır. 
Ayni zamanda Afre ve Zibar · 
havalisindeki müsademelerde (8) 
hükumet askeri telef olmuştur. 
Asiler Barzan köyüne çekilmiş
lerdir. Asilerin bulunduğu yerle-

Suriyede 

rin kış günlerinde işgaline imkln 
görülmemektedir. 

Bu münasebetle asilerin reisi 
Şeyh Ahmet Barzanın Allahlık 
iddia ettiği, bütün kabilelerine 
kendisine tapmalarını bildirdiği, 
biraderi Mehmedin de peygam
beri oldugunu ilan ettiği şeklin· 
de bir şayia çıkmıştır. 

Amca zadesi Abdülkadir de 
.. Cebrail" rolünü oynamaktadır. 
Kabileler bu akanimi selase al
tında toplanan yeni dinin akide
lerine imana davet edilmiştir. 

J Gandini Yeni 
Akşamlan Sokağa Çıkmak Bir Teşebbüsü 

yasak Edildi Bombay 1 - Gandi Vafü 
umumiye bir telgraf çekerek 

Halep ( Hususi ) - İntihabat 
mücadelesinin kanlı neticelerinin 
bırakbğı tesir el'an kaybolma
mıştır. intihabat esnasında patlı· 
yan bir bomba ilç kişinin ölü· 

müne sebep olmuştur. Bu bom· 
bayı atan bir Fransız neferidir. 

Adamın sarhoş olduğu anlaşıl· 
mıştır. Şimdi Suriyenin her ta
rafında akşı.m saat beşten son· 

ra sokağa çıkmak yasaktır. lnti· 
hap mücadelesinde ön safta bu· 

lunan kimselerin tetkikine de
vam edilmektedir. 

Ytlbaşı Tebrikleri için 
Sadetiniz bahtsızlara yardım• 

la tamam olur. Yılbaşı tebrikle
riniz için Himayei Etfal Cemiye
tinin "lüks,, telgraf kAğıtlanm 
kullanınız. Bu kağıtlar her tel
graf merkezinde vardır. Mubata
bım:ıa fazla b6rmet göstermek 
ve zarif bir kiıt üzerinde 
bissiyabmzı arzetmek için, tt:l
grafınızın üzerine "Lüks,, kelime
sini yazmakhğmız kafidir. 

Ayni umanda bu hareketiniz 
. size binlerce yetimin minnet ve 
şükranını kazandıracaktır. 

Kulak, Boğaz, Burun .Müteha.uısı 

Dr. Ekrem Behçet 

1 
Beyotlu, Mektep ıokak 1 

Telelou ı 2496 

İngiliz makaınatma karşı muvalf. 
kat itaatsizlik hareketinin başla• 
mak üzere olduğunu bildirmiş, 
bu hususta herangi bir anlaşma 
tasavvur uedilirse kendisile görO
şebileceğini beyan etmiştir. 

Yeni itaatsizlik projesinde 
İngiliz eşyasına boykotaj, vergi
lerin verilmemesi, hükumetin 
neşredeceği hususi emirnamelere 
itaat olunmaması gibi kayıtlar 
vardır. 

Çocuk ha1talıkları müccha91111 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotfu Mektep ıokak 

Telefon 8. O. 2t'>6 

Yunaiı Milli Opera Heyeti 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Ba alqam •aat 2.,30 da 

LE BARBlER DE SEViLLE 

. 
fotolraf Tahlili Kaponıı 

TablaUnbl llj're::uae'lc btiyors' 11 ı 

fotoğnfııııu 5 adet kupoıı .ı. b!r-

Ulıte ıöııdeclıU%. Foto}raft ııı aır~y ı 

tabidir ve l.ado edil ıuu. 

lelm, meslek 
veya ••n'at f 

-
Hangl ııaallerla 

cevabı f 

-
Fotojraf JntiJar 
edecek mi! . . . 
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1 lf.. 1 lstanbul Belediyesi llinları 1 lf.. 1 
Mubayaa edilecek 5000 kilo vakum yağı 4 - 1 • 932 pazartesi 

günü ihale edilmek llzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Teminat akçesi 112 lira 50 kuruştur. Talipler şartname almak 
üzere hergün Levazım Mndllrlüğüne müracaat etmelidir. Teminat 
akçesi nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak 
Bankaya yahrılıp alınacak makbuz veyahut hükümetçe muteber 
tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu 
şekilde teminat makbuz Teya mektubu ile şartnamenin pullu bir 
nüshasmı ve Ticaret oduı vesikasını teklif mektubu içerisine 
koyarak ihale günll ıaat on beıe kadar Daimi Encümene vermelidir. 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Kooperatifçilik Gece 
Dersleri 

Hiç tahsili olmayan veya pek iptidai bir malümatı olan esnaf ve 
başkaca arzu edenlere mümkün mertebe kolaylıkla kooperatifçilik 
hakkında umumi ve tatbiki malümat vermek üzere Sultanahmette 
bulunan mektep dahilinde meccani gece dersleri açılmıştır. Her 
gece verilecek dersler bir defada tamam olacaktır. Bundan maksat 
hem kooperatifi anlatmak, hem de sevdirmektir. Derslerde 
talebe ile hocalar temas halinde bulunarak her müşküle cevap 
alabileceklerdir. 

Her derse devam edene, kurs sonunda, küçük bir imtihandan 
sonra ehlıyet vesikası verilecektir. 

Dersler haftada iki gecede iki defa ve senede n~ kurs olarak 
davam edecektir. 

Gece kooperatif tedrisata kurslarının programı ıudur ı 

1 - Niçin kooperatifler meydana cıkb ? 
2 - Kooperatifin esaslan nedir ? 
3 - Kaç türlil kooperatif vardır ? 
4 - istihlak kooperatifi nedir ? 
5 - istihsal ( Sınai ) kooperatifi nedir 
6 - istihsal ( Zirai ) ,, ,, 
7 - Kredi ,, ,, 
8 - Mektep ,, ,, 
9 - Türk Zirai kredi kooperatileri. 

10 - ,, istihlak ., 
11 - " istihsal ,, 
12 - " Kooperatif kanunu. 
13 - " Zirai kredi kooperatif kanunu. 

"3 · Derslere 9 / K. Sani I 932 
cumartesi günü akşamından itibaren 
başlanacakhr ~ Bu müddet zarfında 
hergün sa.bahtan saat 17 ye kadar 
Mektep İdaresine müracaat edenler 
kayit olunacakhr. 

BAHRİSEFfl FELEIDERH BARHASI 
ISTANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: . 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Gatatada Karaköy p•~uta Telefoııı Beyoğlu 3711-5 lstanbul tlll şubeah 

"Merkez Postaneai lltlullnde Allalemci han,, Telefon: lıt. 563 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI I CAR 1 

Büyükdere Kibrit Fabrikası 
için kadın ve erkek işçi aranıyor 

Büyiikderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası yakında 
faaliyete geçeceğinden imalat için muhtelif makinelerde çalışbnl· 

mak üzere Millet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde ve 
as~ari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alınacak
tır. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile makinelerde çalışmak arzu 
eden işçilerin 4 KAnunusani 1932 tarihine müsadif pazartesi gii· 
nünden itibaren kayıt olmak üzere nüfus tezkerelerile Millet 
mektebi vesikalarım hamilen Bliyükdere Kibrit Fabrikası Müdüri
yetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

SON POSTA 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURU KARADENIZE 

BÜLENT VAPURU 

4 K. sani PAZARTESİ 
( Zonguldakt ine bolu, Samsun, 
Ünyet Ordut Giresun, Trab
zon, Rize ve Hopa) ya, avdet
te ara iskelelerine uğrıyacaktır. 

Müracaat mahalli : Alaiye 
hanı 1 İnci kat. Telefon 21037 

MühJm bir k~If 

Ademi iktidar 
mağlup oldu 

VIRILİNE 
( Erkekler fçln ) 

FERTILINE 
( Kadınlar Jçln ) 

Genç ve dinç 
lı a .'I fi ana tın 
lıüsge ve Hor
monlarından 

Mürekkeptir. 
Eczane !erden 

arayınız. 

DIŞ Tabibi 
Mutahhar 

Muammer 

Sirkeci İstasyon karşısında Nemli 

Zade Han Birinci Kat. 

Türkiye ~illi Bankası 
Tasfiye İlanı 

28 kanunevvel 1931 tarihinde fev
kalade olarak lıtanbulda teşekkill 
eden hissedaran heyeti umumiyesi: 

1 - 28 kanunuvvel 1931 tarihin
den itibaren Türkiye Milli Bankası• 
nın tasfiyesine, ve 

2 - Münferitlen veya miiştereken 
icrayı vazife edebilmek 'Üzere Möıya 
V. J. Perkin• ile V. Aznavur Efen
dinin tasfiye memurluğuna tayinle
rine, ve 

3·-Reşit Saffet Beyi dahi müddeti 
tasfiyede murakıp ipka ettiğini tahb 
karara almıştır. 

Binaenaleyh Ticaret kanununun 
444 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
mezkur bankclnın dainleri bir in ev• 
vel ve nihayet bir sene zarfında 
banka aleyhindeki hukukunu talep 
eylemcğe işbu Han ile davet edilirle,-. 

Tasfiye halinde bulunan bankanın 
idarehanesi Galata'da, Perşembe 
Pazarında, Ticaret Hanının 21 nu
marolu dairesin dedir. 

Tasfiye memurları: 
·V. J. PERKİNS V. AZNAVUR 

Belgrat muhafaza ormanları· 
nın tensil ve imarı do)ayısile 
mevcut Kayın, Gürgen, Kesta
ne ve Meşe ağaçlarından çıka· 
rılmasına lürzumu fenni hasıl 
olan devrilmiş ve dikili olanlar
dan da kuru ve hastalıklı bu
lunan ağaçlardan husule gele
cek takriben ( 212,500 ) yeni 
kantar mahlüt odun ve 1300 
gayrimamul metre mikAp Me· 
şe kerestesinin iki sene müd
detle beher kantarı ( l O) kuruş 
ve beher metreamikabı ( 875) 
kuruş bedelle olbaptaki şart· 
name ve mukavelenamesinde 
muharrer şerait dairesinde 10-
1-1932 tarihine müsadif pazar 
günü saat on beşte ihale edil· 
mek üzere ve kapall zarf usu· 
lile müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların bedeli ihalenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
depozito veya teminat mektubu 
ve Ticaret odasında mukayyet 
bulunduğuna dair vesikayı ih· 
tiva eden teklifnamelerile bir
likle yevmi meykô.rda lstanbul 
Defterdarlığı binasında müte· 
şekkil müzayede ve ihale ako-
misyonuna ve şaıbame ve mu
kavele şeraitini anlamak istiyen· 
lerin de eyyamı müzayede de 
Ankara, lstanbul ve İzmir Or
man Müdiriyetlerine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Terkibi Ve Faideleri 
Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta

nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviye
ye sür' ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidadı olanlara ve bilhassa emra· 
zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesiratı 
şifaiyesi vardır. 

Çocuklar ve Genç Kızlar İçin 
Genç kızlarla, çocuklarda tesirab nafı· 

ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za
yıf, sıraca veya kemik hastalıklarına müp
tell çocuklar az zaman zarfında diş çıka
nrlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
olurlar. 
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Gençler için: HUUUEI 
Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui· 

istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, haznıi 
teshil, renge tazelik ve veçhe taravet bah
şeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 
ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Satış Yeri 
Hasan kuvvet şurubu Avrupa' da birin

ciliği ihraz eylediği gibi bütün Alemi taba
bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem• 
leketimizin etibbasımn raporlannı kazan
mıştır. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

ş 

u 
R 
u 
B 
u 

Muhtıralı 
(Hayat Takvimi Çıkh) 

Hediye vereceğiniz ıat memur mudur ? Zabit midir ? Mu
allim midir ? Doktor mu, awkat mı, güzel bir hanım mı, şık bir 
bey midir. Bunların hepsine 25 kuruı ile mükemmel bir 
hediye verebilirsiniz. Bu hediyeniz vereceğinizin bir sene 
fevkallde işe yarar. Bu hediye ( Muhbralı Hayat Takvimi ) dir. 

Ciltlisi 35 kuruştur. 

Merkezi: lstanbulda Türk Neşriyat Yurdudur. 

01 E n S U C AT S A n TR A L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDiKULE 

YÜN PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

Boyar 

Büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Büker 

Bogar 

Grizet 

ipek 

Yapar. 

Pamuk 
BOYAR 

ve tün Bezleri 
KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
. '- _.: ' ··': . - . . . . 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektepte açılacak meccani ( gece kooperatif dersleri ) 9 • ~. 

sani - 932 cumartesi gününe tehir edilmiştir. Kayıt miiddetinin o 
güne kadar devam edeceği ve her gUn sabahtan saat 17 ye 
kadar mektep idaresine müracaat olunması ilin olunur. ( 467~ 

1932 
senesine mahsus 

Saatli evkatli ve iki 
renkli Salon Takvimi 
çıktı : 20 kuruştur : Fer az 
Ticarethanesi Ankara caddesi 

Haydar Rıfat B.in eserlerinde~ 
Ayni haklar iki Urd 
Miras mes' eleleri Bir ıı 

Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 
ikbal Kitaphanesindt1 

İstanbul. _... _ _. !!lll __ ll!lliii _______ "'."'I 
------- Doğum ve kadın hastabklatl 

Kiralık Katlar • mütehassısı 
İkdam hanının ikinci ve dör- D O K T O R 

düncü katları kiralıktır. ikinci kat Hüseyin Naşit 
doktorlar için elverişli olduğu Hastalarını Türbe karşısınd~ 
dördüncü kat ta trikotaj fabrika- d ı.ı 

eski HilAliahmer binasın a~ 
sına müsait olduğundan ' görmek muayenehanesinde hergllD 3, .. 
arzu edenler hergtin kapıcıya leden sonra kabul etmektedit• 
muracaat etmeleri, Telefon lst. 22622 

Ahmet Cevdet 


