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BİR MAMUREMİZ MUHTAÇ BİR HALDE •• 
• 

• 
Müfettişler Tütün inhisa-
rında Teftiş Yapıyorlar 
Teftişin, Birtakım Münakasa İşlerine 

Taalluk Ettiğ Söyleniyor 
Maliye Vekaleti Müfettişlerin-

den Hadi ve İsmail Hakkı Beyler 
birkaç aydanberi Tütün İnhisar 
idaresinin teftişile meşguldürler. 

Bu teftişte en ziyade, idare
ce sabnalınan eski Rus Banka· 
ıı, ve Avrupadan Cibali fabri
kasına getirtilen makineler için 
bazı kimselere biraz fazla komis-
yon verildiği şeklindeki şayia· 
larla, dört sene munbasıran Mo
diyano firmasından cigara kağıdı 
almasından hazinenin mutazarrır 
olduğu iddiaları üzerinde durul
duğu tahmin edilmektedir. 

B 
k e 

Dün De Hakemin 
Son maç, Türk • Yunan takım;.- 1 

rının iki ikiye berabere kalmalarıle 
neticelendi. Gönül iater~i ki, birin~i 
maçta, Yunan meharetinın a!'ca~ ~ır 
çeyreğini temin eden futbolcu!erımı~ 
bu ikinci ye ıon maçta ıyl hır 
galebe kazanıınlar. Olmadı •• ~akat 
bu iki ikiye berabere kalış, hızı çok 
teselli ediyor ve ilk maç haberinin 
siyah rengini oldukça ıil.iyor: Bir~o~ 
bedbinlerimizin ıannettıkleri gthı, 
ıporcularımız çökmü.ş, z_ayı!lamış 
hantallaşmış değillerdır. lyı bır an
trenmandan ıonra büyük zaferler 
kazanmıya muktedir olduklannı şim
diden temin etmit sayılırlar. Yarın 
için ümitsizliğe de, boş hayallere de 
kapılmadan, bu ıon maçın tafailiboı 
dikkat ve aükünetle okuyalım ı 

Oyun Nasll Oldu? 

er 
ec 

• le 
nlı O 

Zulmüne Uğradık 
j 

Cigara kiğıdı münakasaları 
meşhurdur. Bu meaele üzerinde 
.. Son Posta" da uzun neıriyat 
olmuştur. Mesele §Udur. idarenin 
daima Modiyanonun cigara ki
ğıtlarım alması münakasaya daha 
müsait şartlarla ve meıeli yüzde 
on noksan fiatle iştirak eden bir 
kısım firmalan müteesir etmiı ve 
bu firmalann teşebbtiıile cigara 
kijıtlan almırken tetkikatta bu
lunmak here bir •bitaraf ko
misyon teıkil edilmİftir. Bu" ko· 

Zamanına ait maameleler tetkik 
edilen sabık Müdür IJehçet Bey 

Atina 6 (A.A) - "Gecikmiş· 
tir" Galataaaray-F enerbahçe muh-

, teliti ile Yunan muhtelit takımı 
arasında Atinada yapılan ikinci 
maç, birinci giinkll kadar bllyük 
bir halk kOUesi huzurunda icra 

Bir gol gapan BarAan Beg, 

Nihat, Suphi, Muzaffer, Kemal, 
Zeki, Fikret, Rebii. 

Oyun birinci haftaymın ıo
nuna kadar takımımwn hikimi
yeti altında cereyan et•' Sıfır 
sıfıra neticesiz kalan bu hafta
yım esnuında her nedense lehi· 
mize olan miiteaddit ı:-enalh ce
zalannı tarafgirlik eden hakem 

6ir ıol gapan Zeki bq 
g&rm6yordu. 

ikinci baftaymda ilk roltl ta
kımımız yapb. Bu sayıya Yunan
War derhal mukabele ettiler. 
Biru .oma Yunanlılar favDlll 
•• ~ oyunlarite ikinci ... 
yılanm yaptılar. Bu yllzdea k .. 
lecimis bayıldı. 

misyon, tetkikab neticesinde, 
miinakasaya giren firmalardan 
bazıları kAtıtJannın Modiyanonun 
kAğıtlanndan daha iyi olduğunu 
teıbit etmiftir. Bu firmalar, yüz
de on oobanile mal verdikleri 

halde idarenin dört aene müte
madiyen Modiyanodan kiiıt al
ması hazineyi bu suretle muta· 
zamr etmiştir. 

Tiitün inhisarmdald teftişler 
hakkında fikrini sorduğumuz 
Umum M6dür Vekili Hüsnll Bey 
tunları ıöylemiıtir. 

- " Buglin değil iki, Uç ay· 
danberi maliye müfettişleri ida
reyi teftiş etmektedirler. " 

Suriye Hadiseleri Cemi -
yeti Akvam Önünde j 

"Vataniler Fırkası, Suriyede, KıraJJ .. 1.,. 

Tesisine Alevhtardır 
• 

• 

llabna, aı.,.ı.ınde "Kahrolsun.. diye beiırdıiJ Hbık hlkGmd relıl Şeyh Tacettin 

Şam (Huıuıi) - Suriye in- hafil tarahndan, bu münasebetle 
tibabab münasebetile vukua ge· Cemiyeti Akvam mandalar ko-
len kanlı hidiselerden sonra misyonuna bir ıikAyetname gön-
umumi efkir ıiikun bulmuı de- derilmiştir. 
J:rildir Halk mandater F Hadiselerin başlıca sebeple-
ıs • ' ransız . d b" . d S . . k 1 
devletinin serbest intihabı balta- nn en ır~. e, . urıye~ın ıra: 
lamak maksadile tahrikat ya _ l!k ve~a cum~urıyetle ı~a.re edı-

v .. • . b P lıp edılmenıeıı meselesıdır. Su-
brdıgına, ~anlı had.ıs~lerm u yfiz- riye müfrit milliyetperverlerini 
den çıkbgına kanıdir. Bazı me- (Devamı ıs inci sayfada) 

edilmiştir. 
Maçı yine Bulgar hakem 

il. Doıef idare etmiştir. 
Takımımıı aabaya fU ıekilde 

çıkblar: 
Avni, Burhan, Mithat, Reşat, 

Bugün 

16 
Sayfa 

lhracabn Murakabesi Ne 
Şekilde Y apılacakbr? 

Ankara, 7 ( Huıuıi ) - Harici 
tlearetimbin teıkilitlattırılmHı 
ye Devlet IDurakabesi albna 
konması kararile iş Bankasının 
Marailya, Hambur1r1 lıkenderiye, 
T.ıbranda yeni ıubeler açmak 
kararı arasında büyük bir al ika 
vardır. Bu ıuheler, bulunduklan 
memleketlerde Bankanın faaliye
tini temsil •az.ifeıile beraber, 
harici ticaretimizin idaresile de 
meırul olacaklardır. Bu tubelerin 
faaliyeti, Sovyet ticareti harici
yeıinin Arkm teıkilitma müşabih 
olacaktır. TGrk ticareti harici· 
:resinin ecnebi piyasalarında mu• 
vaffakı:r.etli bir ıurette rekabet 
yapabiltQeıd için, Devlet kontrolü 
albna abnnıasıdır ki bu yeni tef· 
killtı aanari kılmıfhr. 

( Devamı 3 ünü sayfada ) 
• 

!Kemal Pş.Kazasında 1175 
Nüfus Yardıma Muhtaçbr 

Kemalpaşa (İzmir) 7 ( Hususi ) - Hillli~merin in_ıda~ ~ey~v~ dl\n 
buraya geldi ve memleket eşrafile temu etti ... Heyetı~ ıdındııı ae
tice şudur: Kemalpaşa bağlan üç ıene felakete ugramıştır •. 9'l9 
senesinde 7,250,000 kilo üzüm yetişen bu mıntakada 931. seneı!nd~ 
2 250 ()()() kilo istihsal edilmiştir. Bilhassa kaza merkezınm vazıyeti 
ç~k fenadır. Geçen kış şiddetli yağmurlardan başka } azın dolu ~~1· 
ması yüzünden mahsul harap olmuştur. Geçen sene . bu ~av ı • 
yarım milyon okka zeytin yetişmişti. ~··~~ki bu ıenekı ~eytm m~ 
sulü ancak (30) bin okkadır. Me~leketim~ bu. en . zen~ ın köşesm
deki felaket manzarasını görmek ıns; m müteessır edıyor. Burada yar
dıma muhtaç olanlar (1175) kişi~ir. Bu~la~n. (600) kadarı çocuktur • 
Bunlardan (500) kişiye un ve saıre venlmıştir. 

Halkın ve Hililiahmerin müşterek yardımı ile şi~diy«: kadk ~~5) 
çuval un ve (800) lira dağıtılmıştır. Kazanın ( 100) hın lıra r.e ıye 
ihtiyacı vardır. Hililıabmer nüfuı başına (100) dirhem un (25)ddırhem 

• v •• k d' · A 11an zeytın yagı tevzıme arar ver ı. 

Yeni Sene Neler Getiriyor? i 

insan - Büyük denklerinizı, bavullarınızı görüyorum, elinizdeki 
o küçücük paket nedir? 

Yeni sene - iyi günler. · 
( Bir Fraıuız edebi •az.eteıinden iktibas edilmittir ) 
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Ucuzluğa Mani 
Olaı1 fntikar 

n :rçok gıda maddeleri UCUZ• 

ladığı halde bu ucuzluk pe· 
ra kendeci esnafın •atışında 
hiuedilmiyor. Şu halde orta
da bariz bir ihtikar oldupnu 
göıler yor. Dün bu hususta 
karileriınizin f ıkirlerini .or
duk. B ze şunluı anlattılar: .. 

Kllml Bey (!(oıka tramvny cadde&l S1) 

- İstanbul birçok zıtlan kuca
ğında tophyan bir şebircir. Pi
yasa yerlerine yakin semtler Ye 

mahalleler gıda maddelerini çok 
ucuz tedarik ederler. Bu fiat pi
yasa yerinden uzaklaştıkça mep· 
suten mütenas:p olarak arlar, 
Öyle ki (50) kuruşluk bir 
mal (100) kuruşa olur. Bu açık 
ihtikarla mücadele için narh me
selesi kat'iyyen tz!bik edilemez. 
Bu kadar mütenevvi gıda mad
desine narh konamaz. Bunun için 
tek bir çare vardır: O da pazar 
yerlerini çcğal~'Dak. Bu da bir 
şartla: Pazarcıların terazi ve kan
tarları iyi kontrol edilmelidir. Bu 
da çok kolay bir iştir. 

NJmet HaD.UD ( Fatih l.paaakÇl ıoka.k 
1& ) 

- Gıda maddelerinde semtine 
göre müthiş bir ihtikar var. 
Şehrin en uzak semetlerine ka
dar bir okka mal için azami 
bet kuruş na kil ücreti biner. 
Buna mukabil bu semtlerdeki 
dükkan kiraları ve kazanç ver
gisi çok azdır. Gıda maddele
rinden mesela fasulyeyi ele ala
lım. ( 7,5 ) kuruştan ( 30 ) kuru• 
f& kadar fasulye var. Bunlara 
narh koymak çok müşkül ve 
hatta zararlıdır. Belediye me
murları l>u semtlerdeki dükkan
lan kontrol etmeli ve ihtikarı 
tesbit edilen dükkiıı aahipleri 
cezalandırı~maJıdır. 

• :- Sefer Afa ( Sultanahmet Yereltatu ead· 
dul 78) 

- Gıda maddeleri okadar çok 
Ye cinsleri o kadar mütenevvi ki, 
narh koy.mak imkanı yoktur. 
Esasen ayni çeşni undan yapılan 
ekmek narhı bile z:orlukla tat
bik ediHycr. Belediye aylardan· 
beri ete bi!e narh koymadı. Ben· 
ce uzak semt'.erdeki ihtikar an· 
cak şu suretle mücadele edile· 
bilir. Bakka!Iar sattıkları malların 
üzerine fiat etiketi koyamıya . 

mecb~ ediimeli. Bclelediye me
murları ıtk sık bunları kontoro) 
etmeli, etiketten fazla satanlar 
cezalandırılmalıdır. 

Bir Yu.nurta Müsterisi 
' ispanyanın Barslon · şehrinde 

mühim bir ticarethane Türk yu· 
murta tadı lerile iş yapmak is~ 
tediğini bilc!irmiştir. 

, 

ÜÇ MAZNUN 
Dün Şehrimizde 
Yakalanara~ 
Gönderildiler 

Dün şehrimizde, muhtelif şe
hir!ere ait üç firari maznun ya
kalanmış, haklarında tevkif mü
zekkereleri kesilerek gönderil
mişlerdir. 

Bunlardan birisi bir kaçakçılık 
maznunudur. Urfada mühim bir 
kaçakçı şebekesini idare 
ettiği sırada i akalanacağım 
anlayarak fehrimi:ze kaçmışbr. 
Bu maznunun ismi Birecikli 
Durmuş oğlu Hüseyindir. 

Diğer maz:nun da bir müd
det evvel Orhangaıide memuru 
bulunduğu Tayyare Cemiyeti 
şubesinde para ihtilas ederek 
buraya kaçan Mehmet Ali Beydir. 
Bu zat dün K.aragümrükte bir 
evde yakalanmış ve Bursaya 
gönderilmiştr. 

Üçüncü mamun ise F ort mü
essesesinin Samsun şubesi me
muru Sinan Beydir ve J:İmmetine 
para geçirmek'e maznundur. Dün 
Samsun vapurundan şehrimize 
çakmak üzere iken r ·hbmda ya
kalanmış, o sırada Samsuna gi
den bir vapura bindirilip gönde
rilmiştir. 

N. Şefkati Bey 
Eski Ariist Tekrar 

Sahneye Dönüyor 

Evvelce Darülbedayide çahşan 
artist Nurettin Şefkati Bey Bele
diyeye geçmiş, memurluğa baş
fomıştı. Nurettin Şefkati Bey 
memurluktan vazgeçerek tekrar 
sahneye dönmiye karar vermiş• 
tir. Tekrar eski muvaffakiyetle
rini kazanacağını zannettiğimiz 
bu eski artistin Raşit Riza Beyin 
turupuna dahil olacağı söy
lenmektedir. 

l:iç Vapuru GeJdi 
fzmirde karaya oturan İliç 

ismindeki Rus vapurunun kur
tarıldığını yazmıştık. Vapur dün 
limammıza getirilmiş, bu sabah 
Seyrisefain idaresinin Haliçteki 
havuzuna alınmıştır. Borada ufak 
bir tamirden sonra Odesaya 
götürülecek, esaslı tamir orada 
yapılacaktır. G~minin bodosla
ması ve pervanesi kırılmışbr. 

Bir Saç Fabrikası 
Belçikah bir grup Ha1içte 

bir fabrika açmak fizere işe 
başlamıştır. Fabrika düz ve 
Galvanizli saç imal edecektir. 

Son Posfa'nın Resimli Hikayesi: 
. 

]Ramazan Önünde .. ! KAÇAKÇILIK 
Hazırlıklar• Alışveriş Ne 

Vaziyettedir? ?O Bin Tane 
istanbul camiJerinin tenviri 

ıçın her sene Evkaf bütçesine 
( 40) bin lira konurdu. Vekalet 
bu sene bu tahsisatı (30) bin 
liraya indirdiği için Evkaf Mü· 
dürü Ramazanda yaı: ılacak ten
virat hakkmda yeni bir karar 
itt.haz etmiştir. Bu karara göre, 
Ramazanda minarelerin yalnız 
bir sıra ampulleri yakılacak ve 
bunlar da teravihten sonra 
tamamen söndürülecektir. Bu 
husus Evkaf idaresince tayin 
edi!en murakıpler tarafından sık 
sık tetkik edilecek, ve fazla sar
fiyat, müsebbiplerine tazmin 
ettirilecektir. 

Ramazan Satışları Durgun 
MuhtelifJ tacirlerle, satıcılarla 

görüştük; aldığımız malüınalı 
şu şekilde hulasa edebiliriz: 

"Geçen Rama,na nazaran bu 
sene halk daha az alışveriş edi
yor. Bunu bir nispetle ifade et- ' 
mek lazım6elirse diyebtliriz ki, 
Ramazanda en ziyade sarfedilen 
un, pirinç, zeytin, fasulye, gül:aç 
şeker, yağ, Pastırma, bamya, 
kaşar ve beyaz peynirlerde, çay, 
kahve, yumurtada yüzde (20-ıO) 
bir satış durgunluğu vardır. 

Hırsız Çocuk 
Recep isminde 15 yaşlannda 

bir çoruk, Taksimde Panaroma 
bahç~si büfesine girerek bardak 
fa.bak ve saireyi çalarken yaka· 
lanmıştır. 

Tevkif:laneda Tamirat 
Müddeiumumilik Tevkifhane

de yeniden bazı tamirat yaJJbr· 
mıştır. Eilbassa tevkıfhaneııin 
jandarma nöbetçi kuliibeleri açık 
olduğu için nC.betçi:er soğuktan 
müteesir oluyorlardı. Bu kulübe
lerin pencereler. ı.ı.e camlar takıl
mışbr. 

Adl;ye Do~<torlarmm Ayhgı 
Adliye Vekaleti, Adliye dok

torlarının mütehassıs oldukları ve 
Barem Kanununa göre mütehas
sıs aylığı almalan lizımgeldiği 
hakkında ileri sürülen mütalea
ları muvdık bulmuştur. Bu se
beple (93ı) bütçesine Adliye 
doktorları için (55) er lira fze
rinc!en aylık tahsisab konulmuştur. · 

Beyne'.mileJ :Sergi 
Ticaret Odası ınecliai dihı top

lanarak muhte if meıelelcri görüş
müş, bu ırada lstanbulda beynelmi
lel bir •ergi küşadına karar ver
mişttir. 

Bir Hakim Mahkemede 
Sabık Sultanahm~t Sulh Ha

kimlerinden Kamil Rakım Beyle 
avukat Arif ve Şefık Beyler 
Ağırceza mahkemesine veril
mişlerdir. 

Çakmak Taşı 
Yakalandı 

Dün Haydarpaıa Torcs eks
presin de 20.COO adet kaçak 
çakmak taşı yakalanmıştu. Hadi
se şu şekilde cereyan etmiştir: 

Birkaç gün evvel Haydar Pa
şa Gümrük Müdürlüğüne bir ka· 

çakçı hk ihbar edilmi~tir. Bunun 
üzerine gümrük memurlan polis· 
!erle beraber, ekspresin müstah· 
demlere ait dairesinde bir taharri· 
yat yapm •şlarc?ır, fakat hiçbir şey 
bulunamamıştır, yalnız vagon 
restoranda çalışan Yusuf ve Ka
zım Efendilerin gayri tabii telaş
lan memut'laran na.zan dikkatini 
celbeylemiştir. 

Bunun üzerine vagonda tahri
yat yapılmı§ ve vagonun mutfa· 
ğında kömürler arasında büyük 
bir paketin içinde 20.000 adet 
çakmak taşı çıkmıştır. Yusuf ve 
Kazım Efendiler yakalanmış , 
çakmak taşları Kibrit lnhisarma 
teslim edilmiştir. ------

Üzüm Bayramı 
Manisa Ticaret Odası Mü .. 
him Bir Teşebbüse Girişti 

Manisa Ticaret Odasından 
bildirildiğine r. ör~, Manisalılar 
memlekette üzüm sarfiyahnı ço

ğaltmak maksadile Milli lktısat 
Cemiyetine bir teklif yapmıştır. 
Teklif, Şeker bayramlarında bal
kın şeker yerine fizüm ikram el· 
mesinden ibarettir. 

Bu teşebbüs Mersinde alaka 
ile karşılanmış ve Manisa Ticaret 
c dasına şimdiden kuru üz.Um si
pariş edilmiştir. -----

Bir Hırsız'.ık Maznunu 
Balıkesirde bırsız'ık yapan 

Osman oğlu Hasan isminde birisi 
delilik arazı gösterdiğinden mu
ayene için İstanbul Tıbbı Adli 
müessesesine gönderilmiş, mua-
yenesi yapılarak Balıkesire gön· 
d erilmiştir. 

Denize Dökülen .Ba~ıkçılar 
Evvelki gece sabaha karıı 

Y edikule açıklarında bir kaza 
olmuştur. Meçhul bir motör 
Yusuf Reisin balıkçı kayığına 
çarparak, kayığı parçalamıı 
denize dökülen balıkçılar yllzerek 
kurtulmuşlardır. Meçhul motörü 
zabıta aramaktadır. 

Günün Tarihi 

Sabıl< Hıdiv An
karaya Gitti 

Evvc!ki gün •ehrimize gelen sabık 
Hıdıy Abbaa Hilmi P1o ile birlikte 
Şarki Erden Baıvekili Huan Paşa 
da gelmit ve Perapalaa oteline 
inmiş~ir. Abbu Hilmi ve Hasan 
Pş. lar diln ak4am Ankaraya hareket 
etır.işlerdir. BuıOn Gaı.i Hazrcfcrl 
tarafından kabul ediameleri tuuLto
meldir. 

Kibrit ş:rketi Ve Kaçakçılar 
Kibrit İnhiur Şirketi memlekette 

kibrit aarHyatıoın çoli aı. oldua-unu, 
bu azlıj'a çaknHklann aebebiyet 
verdiğıni ileri 5Ürmekte, bü~umetlen 
çakmak kullanılmasının yasak edil· 
JDHİDİ ist. yeccğl bıldirilmch tedir. 

Beynermilel Talebe EirJigi 
Paris, 6 ( A.A ) - Beynctm·lel 

talebe birliğinin icra komite•İ, düa 
Lehli talebeden M. Pzaryski'nin ri· 
yaıetl altında toplanmıtlır. lnaıiltere. 
Iapanya, Jtalya, lsviçre, ve Felemenk 
ile Dan·marka, l~veç. Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunan •lan ile Romanya, 
Çekoslo\·akya, Yugo•lavya ve Fin· 
la.ndiya murahhasları hazır bulun• 
muılardır. 

Belediyenin CG1ç2si 
Belediye Reui Muhiddin B .. y De

l'!diyenin yeni •ene bütçesinde (800) 
bin lira kadar bir varidat eksikliA'{ 
olduiunu, Şel.ir opereti iç'n yapt'aıı 
hazırlıkların bitmek üı.erc olduğunu. 
ilk tem•:l.n (Yalova türküsü) ismini 
taşıdığ'ına ıöylemişl ir. Diğer tarrftaa 
verilen malumata göre Belediye büt• 
çe açığ'ını kapamak için memur ade
dinden tasarruf yapacak, münhal~cr• 
kimse tayin edilmiyecektir. ,... 

Ticaret Bankası 
Tasfiye Ediliyor 
Tediyatım tat:I etmiş o!an Ticaret 

ve Sanayi Bankası U .numi Heyeti 
dün fevkalade bir toplanh yapmıf, 
hararetli müzakerelerden •onra Baa
kanın tasfiyeaino karar vcrmi~tir. 

lraJ< Başvekilinin Ziyafati f 
Ankara, 6 - Irak Başvekili Nuri 

Pt- bu akşanl Ankarapalasta l.smd 
P• ıerefho b".r zivafet vermiıtir. 

Tevfik RUştU B. 
Hariciye Vekili Tevfik RüştG B. 

dnn baZl sefirlerin ı.iJ•aretlerin kabul 
etmişlir. Gecede Amerika ıefiri tara• 
fından verilen ak~am ı.·yafetinde 
bulunmuştıır. Ziyafeti bir ıilvar• 

takip etmiştir. ıv 

Vakitsiz Eir Kaza 
Dün akşam geç vakit lı.öprl 

iJıtünde bir tramvay kazası olmuş, 

fakat ~üı.el bir teudüt eseri ofaralc 
tehlikeaiz sreçoı :ştir. Octatöy • Ak
aaray bat•ına işliyen 237 numarala 
tramvay arabası tam köprü ortauna 
geld.ği sırada yolun bir kı•mı ansı• 
zın çökmüş, yolcular tramvayın 

yıkıldığlnı zannederek heyecan• 
dOımüşlerdir. ÇökGntil bir müddet 
sonra tamir edilmiştir. 

Adanamn Kurtuluşu 
Ada~a, (Huıuıi) - Kurtu'uş bay• 

ramımız büyük merasimle te&it 
edildi. Bütün aıekttp'iler, izciler ve 
iıalk teııit merasimine ittirak etti. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Musiki 

.--------------------------------------------------------------·-----------~----~------ l , 

t; Komşu - Hasan Bey._ Bizim 1 
karı kır~ mdan sonra piyano öğren mi ye 
kalktı, gece gündüz tangır tuuıur 
piyano çalıyor. 

2; Komşu - Oğlum da trampet 
çalacağım diye tutturdu, o da gece 
gündüz trampete 6,ireoiyor. 1 

· 3 ; Komşu - Kızım da keman öğ
reniyor, hergün içim gıcıklanıyor. Acaba 
ben de birfoy öğrensem mi? 1 

4: Hasan Bey - Elbette ..• Öğren ya, 
öğren.. Sen de bunlara tahammül elmo
aini öğren, ko~u J 



Hergün 
.Vüderecatımızın Çoklu
gundan Dercedilememiş

tir. 

Atinada Beraber -
likle Biten Maç Çok 
lHeyecanlı Oldu 
c Bat w.ı. ı tatl •Jfada) 
Tekrar taarrma geçen takı

auma beraberlik saywnı yaparak 
nicede 2-2 berabere kaldı. 

Oyun tamamen talomı••mn 
hAkimiyeti albnda cereyan et• ..... 

Muhtelit takımımıı fe•kallde 
ıtbel bir 0)'1111 16stermiftir. 

Maçan hitamında futboldlleri
miz Eıe npurile lımire hareket 
•tmitlerdir. 

Muhabirimiz Na Diyor? 
Atiu, 8 ( H....t ) - Din 

ppılan •• ( 2-2 ) ye heraberlilde 
neticelenen mllaabalwun çok 
heyecanlı olduiuna Ye bizim ço
c:aldann aGzel bir OJUll 16ster
cliiia1. b..._ ıibi, eliler birçok 
leJlrciler de teallm etmektedir. 

Niçin plip plemedijimbi 
IOl'alllara p ima cenp kafidir; 
Şen.allak Ye Yanalalarm farilll 
OJUDU. Derhal •J111•Jim ki, cllnkl 
......... ....... lalldmlyethııüa 
altmda cereyu etmfttlr. BUh-a 
birinci devrede Y UDUI kalabü 
çok aalatbrcbk. 

Fakat ablan tlder kale di
relderindea ~ ama gi
di:rorda. For hattamı11n ahenkli 
hilcamlan, Myİrciler tarafmdan 
mtlteadclit def' alar alkıılan
....-. lkiacl dewecle Yananlılar 
..... k " fa91118 bir tan 
takip etmek aaretile malf6bi1et
tea keadilerini kurtarddar. F abt 
en mühim meaele laakemia ace
mice .. ........ idan8iclir. 
Hakem dUck..tll aı..,.ta iki ıol 
claha kaUNCekbk. Hakemin bu 
hareketleri ldıiaa takım içia çok 
IUllmk• elcla. M. R. 

Hududumuz 
Dahilinde 
Bir Cinayet 

Da (a.-t) - Eneice S.. 
riye hlktmetiace W.. _...._ 
o~ •• billlaan Kilise iltica et
Dllf olu Halepli .. Arap, bir 
F.._ ••au ............ top
raklanmmla ~ 
Fraw, otomoWlle k11p1-. • 
Mahalli nk'acla kefil ,.;;:;: 
Aynca Frama hllk6meti nudia
de de tepbb&ate bulmalmQftur. 

Biiyük ikramiye 
Ankarada Bu Yüzden Bir 

Dava Cıktı 
Aekva, 1 - tanare piya

JOlllD• - 1~ lreficlal 
banda onta,. lair aya tak-
mauna Mhep ........ 

Ketict.de 140,000 Hn U... 
~ U.p Halit Efendi ba •llJ
_,., ıuetelercla almca bDetial 
...... b1bettlpi ....... ::,m .Wlri1etl lata.bul 

Di ~. 

...... ~ ~ 
lltl Ankara •lracaat 
ecferek kuab• b1hettliW • 
lediii Wleti ibra ..... " un. 
.ı,ınriai idemiftir. 

ıc • .., Wleti luı1"ttitW ..,. 
le-mlkt-· .. doktor ile .,_ bMD
ta ~ .......... 

tecllr. .... .,. ··""-· ~ 

SON POSTA 

• 
Son Postanın Resimli Makalesi * Bir iki Nasihat -tc 

1 - Keneli kendiae aor. Ce- J 2 - Zaman iaDa aymam, 
np •eremeaen atanma. ..... , aen amana UJ• 
bilmeclitw ljreuaek IUl'etile 
16belebilir. 

' -

3 - Hayatta bir gayen ol
llUD. B&tln hareketlerini bu ıa-

1e1e ıare tuzim et. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Meclis Bugün Dağıhyor 
Bugünkü Son Celsede t(açakçılı1' 

Liyihası Münakaşa Edilecek 
-

Aalran, 7 ( Haaa.t ) - iL lleelltl 
..... lpima t1 ............. .... 
lerlal aldedeeektlr. Fakat •OD da
kikada I..._ .. lllr de ,..ı bir 
karu abaaeak ol11na içtima de•• 
resi blrkaf ... .... .. ,.wnr. 
Ak•I talctllrde Mecli• 1anntlan ltlbarq 
luN bir tatil denHlne firettlctir. 

Buıbldl içtima ruznamesinde en 
mllalm madtle olarak Kaçakçahk 
Mlcadele UJihaaı Hrdır. Muhtelit 
Eaclmeale Bfltçe Eacibaenl, liJiba 
6&..latle batla tetldlderl ikmal etti
ler •• llJilaafa ea ... ..ldlnt 
...Sller. Son tadllita rlre kaçakçıhk 

mananıan para eeul.- nrdllderl 
tak411r•e takibattan ._....calduchr. 
Kaçak malları aiıoıta etlenler tle 
mahkelDeJe •erilecek, .. tlbl tlr
ketı.. memleketimistl• Wr daha it 
Japa...,._ldar..... Kapkphk .... 
nunlan hakkında eGrl• " eezalana 
te•hldl usula tatbik edllmlyeeek, .._ 
cirme ayn ceza YerUeeektlr. 

Mahbirleria •azlyet erine ıellnee 
mO•adue edilen e~aDID kıymetle-

rinden ylzdo otaa laaber yerenı...e 
JGsde otum ..._ tat.alara. yWe 
- beti peıl• lkraml,. ........... • .. 
mak laere hazin.,. Irat ka1dolanr. 

Sual Takriri Hindistanda f 
Müstakil Meb•u Yeni Tevki/atın 

Vekilete Sual Soruyor Sonu Gelmigor 
Aakana 7 (HUlall) - Mlltaldl Bombay, 1 ( A, A. ) - K_. 

....... s.m ae, 11.u.. nn011 ıra icn komitell aablk ....... 
tifabl bir takrirle ,.- Ziraat il. lluaJI,_. llaclria De lict... 
v .................. t.. lerd• iki kiti •••ta riay• 
Sim S., ....aekethids tlaldliwle .alilE cirmi ile dla te'fldf edl
,........ Tepild s-,ı ıc..... .. erdir. ;;-:_ ==...-::!. 9:!: İngilterede Şiddetli 
ettild..w ..... balaaetmlf " Fırbnalar 
fahrlkalana ba ilati1aclanm •Jlli Loncfra. 7 ( A. A. ) - Dln-
enafı hais Ye mallreçaiılikten denberi lnpteieDID bltlba cenap 
&atlan berala t•uıll ed• havalili.ade _. f111111a bd~ 
•Jtla. ... CiPii" m Y•I- ..., bir bale ıeımlttir. 
...._,. .... etmelerWa çok Talaliıiye ~U alcllldara ... 
......_ olclat- llJliyerek teadcllt -S. O. ~etlerUe aki 
ba la llrt...t w Ziraat v.. iatlmclad•ta kOflDUflardar. 
idil.-. • ditl&cllleriai 80P bd b11'k 1elkenli batwn.., 
......... mllrettebatb kurtanlmııtabr 

V 1.1 lra--..a... lnailtfıreid11 Mlu Okffıa111U 
1 1 lr ...._ torpito mubriFleri filotilal 

Ankara. 8 - Valller •• b,.. , .. iyetine .. ., bir Bariaa ıı. e
•Ôamlar aramda yapılacak d.. .W llatait irilQa lzacle kara-
iifikllkler braraamai buarfu- ,. otarma ... ·. mttiettehattan biri 
iDii Ye 111 tudika anedilm11tir. bybollliuttur. 

İSTER İNAN, 
.. ................ ..,. ....... .., 

.......... .,.., ... WcWiı .............. .,. ..... .... 

.... ........ .. ... ·-- • ..,. t ....... .,. 
- ,...... (251) ............ ., • ..,. 

... ..... aau,er:lar. v.ı ...... ( • ) k ..... . 
• ..,. eNe ...... ~ ............. ... 

...., ..... ~-· ...... koı•·ktm 

Ylsde oa ml•ademelerde 11-
l@rln, aakat blanlana nıortuaaa 
tahsia o·unar. Ylzde oa bet ..... 
fau ltlerlnde feykalide 1ararlık 

sl•teren ....... ,. yerlJlr. Muhbir 
yoba alt olan hiıHaln içte lkbl 
tutanlara Ye tlfte biri .. lkramlp 
faıbaa •erilecektlr. 

Askeri lhtiAı malakemeıer·ne 
tayin edilecek memurlana r6tbe ve 
maq dereceleri ne o!uraa otaua lh· 
ti••• hlldmlerlne aylık olarak 300 
mOddelamamllerlae 250, •a.taatiı.. 

lere 150, batkltiplere 130 •• lrltip
lere de 100 Bra .... Yerilecektlr. 

Bir Tecavüz 
iki Sarhoı Romen Bape

kilini Öldürüyordu 
Bllkrq 8 - Batveldl M. 

Yorgo din otomobille Piloelte 
demiıyola ıeçidindea reçerkea 
Ud pim otomobilin lzeriDe la19 
tuba .terek blçaldanm çekelt
lerdir. Sofklln '°""' 1s ....... 
Ayalade mlltecaYiıler .tefedil
miflerdir. Poliaia tevkif ettJii 
iki pim •~Of oluclldai1111, Bat
•ekile hiçbir laU11U1Detleri olmada
t- llJ.lemiflerclir. 

Ad na Çif içi eri 
Adana (Humar)- Aclua Çift· 

~ Heyeti lroagreal toplanarak 
idare heyetine Safa, Ka111D Zeki, 
Debapde Raııp, Ekrem Avni 
Temk Kadri e.,ı. iatihap 

•clilmiftir· 
Bir Mudur.ok Llpedildi 
Ankara, 7 (HUSUll)- Maffye 

Veklleli Munt111• &orpar Ma
cltlrlltl Up wı-., __,elen 
difer Mldlrl&Jere clewolua
muftor. 

iSTER iNAN. iNANMA• 

Sözün Kısası 

Radgo 
Ve 
Telgraf 

----------------~& Diba, pıetede f6yle bir ... 
ber obdum: 

•Poatıı w Telıra/ U•-
11Uirl•lb'1ı 6ir '"""' •lr 
ra/l•rı rtulgo ile wr,,../ı ,._ 
,.,,6/isınde 6•landal• MW 
alınmı r •• 

Telsraf .. i pyet bmml W.. 
muhabereyi, teWz telefon a1W 
ıa1et umumi bir •U1ta ile ~ 
etmek, çolr e1leaceli bir .., 
olacak. Adeta yalnız bu t~ 
lan dinlemek için bir telsiz aleti. 
ecliamiye çalıpbilirsiniz: Dejer. 

Me1elA. her gece, lstanbal 
••:ra Aak.. istasiyooıımdaa. 
memleketia her tarafına tlJle 
telinflar çekildiiini kulajmlilit 
:..u k •• mpu9CL•Dll: 

Bog•ıt• Kantarlı ... 
llwdl111 ... 

•Jt.eıın .. ntlenlzln slıtlrl .. 
rl 6o-1...,,,,, llstiin• '-r 
lıegler ı•llıw agılıp hgıl,. 
p tetlnl /•ıtl• v~rmlgor ... 
rl.Ula •tıNf l• iı' arı •• 

Yahut: 
Htıalcınü Ôlmn .,.,,. 

nnda ,Ş-.. E/endig• 
•Bir ...Wwnnz dil .... 

,., .. ,,,,, ,.... pkııril• ........ 
6pla -- ,,_,..,. ..S}fl•• ., .. ..,. 

Velhelll, birçok ailelerla ... 
11111 lıayatlarma açılan ba ,_. 
ndyo pencerelİDden kimbilir cla
ba ne manuralar aeyredeceila
Ve tabii, IİI. tebiz telefon• 
kulajlna telırafla sır tevdi ... 
mek ihtiyatmlıjtnda buluamD 
111111; fakat, ..U. olunu ki, • 
~izli feyleriaili radyo v..tulle 
illa etaeelı, Jine. bir kac'-
lmlafına flllldadıjuuz arar kea 
clar .. ,. ....... ----... ., Kallinesinın r.tdll 

Kahire. 8 (A.A) - Meb' 
meclW. hlkl•ete itimat .,.,.., 
Dl ...... ,. takriri .... 
hw• ittifak ile kabul etmalıtlls 

Çnlc Garip 
Bir Esrar 
Kaçakçılığı 

KaWre CH...r> - c.~• 
..,...~.Idık ..... 
haber l&erİlle Bulıaristaa~• ... 
I• bir yapqrcla tahar iy1t 
.............. f aharriyat neti4" =-ı..
nparclaki clejirmen ......,.. 
.... taflum ........ (f,70) klllt ....... bukmm...-. u.p 
taflanaa• ..luDi crtada ,__. 
Glmrlk MI.- bu arath cleill-ı 
.... Qfla ............. 
llİ ....... 1rt.chr. 

Beş İngiliz 
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Kulağımıza Çalınanları 

Tevsiye 
Me tubu 

İttihatçılar zamanmda işsiz 
gençlerden biri, Maliye Müsteşa· 
nna gider ve büyük müessese
lerden birinin müdürüne hitaben 
bir tavsiye mektubu vermesini 
rica eder. 

Müsteşar, hiç tanımadığı bu 
gencin arzusunu yerine getirmek· 
ten kaçmaz ; eline kağıdı, kalemi 

alır, bir tavsiye mektubu yazar 
ve zarfa koyduktan sonra gence 
uzatır: 

- Bııyurun ! 
- 1 eşekkür ederJm. 

Ge!lç mektubu cebine koyarak 
odadan ç kar. Fakat yolda gi· 
derken, meraka düşer: Müsteşar 

ne yazdı acaba ? Taysiye mek
tubundan tavsjye mektubuna çok 

fark var. BazıJan çok hararetli 

7azılır : " Bu mektubu getirene 
yapacağın iyilik, bana karşı ya-

pılmış demektir. Sakın ihmal 

etme. Kalbimi kırarsın, bir daha 
)'tizüne bakmam ilah •.• " gibi. 
Fakat bazı tavsiye mektupları 
da baştan savmadır: " Bu mek
tup getiren genç iıine yararsa, 

kaşede bucakta kendisine bir 
hizmet veriver, yaramazsa, mü· 
nsip bir lisanla atlat. " 

Acaba müsteşarın yazdığı 
· mektup hangi cinsten? Genç 

okadar meraka düşer ki zarfı 
Jlrlmıya ve mektubu okuduktan 
sonra yeni bir zarfa koymıya 
karar verir. 

Müsteşarın yazdığı tavsiye 
mektubu şöyle: 

"Azizim, 

" Beş altı gUndtlr bir genç 
bana mtJsallat oldu. işsizmiş.Mail 
veya ticari müesseselerden biri· 
ne tavsiye mektubu istiyor. Ha-

bnnı kıramadım. Onu bu mek
tupla baraber sana gönderiyo
rum. Hırlı mıdır, hırsız mıdır, ay· 

yq ınıdır, esrarkeş midir, tahsili 
Ye terbiye~i ne derecededir, işe 
Jarar mı, yaramaz mı, bilmiıo

rum. Sen şöyle bir iskandil et. 

Meçhul delikanlıyı gözUn tutmaz· 
aa adresini al, sav böylelerine 
değil, eşe dosta bile tavsiye 

mektubu vermekten, iş aramak
tan, bıktım, usandım, illallah!" 

Genç bu mektubu götiirür, 
muhasip muavini tayin olunur; 
fakat bukadar sudan bir tevec-

cüh ile işe başlıyan genç, bugün, 
o müessesenin ikinci mlldürildür. 

yarın unıumi miidllr olmıyacaiını 
da kimse iddia edemez! 

* 
Doğrudur, Hani! 

Yeni bir karı kocadan babsc
_dlliyordu. Dediler ki: 

- ikisi de aile hayatmda ace
mL ikisi de yuva kurmasını bil
miyor. ikisi de beceriksiz, inti· 
DIDS!z... Eu gençle bu kızın 
evlenmesi ~ok fena oldu. 

lçimizd •n biri itiraz etti; 
- Bilakis çok iyi olmtq. 

i - Neden? 

- ikisi de başkalarile evfen
•ydiler, ayn ayn iki fena yuYa 

kurulmuş o~acakb; biç olmaua 
ortada fena bir tek aile var. 

lzm irde Evlenenler 
lzmir ( Huausi ) - Belediye 

t'tfenme dairesinde 1930 senesin-
•• 1161 çıft, 931 ıeneainde 1255 
clft eYlenmiştir. 

e 
Adana ( H~ 

susi ) - Cebeli
bereket Vilayeti 
dahilindeki A- · 
manos dağların
daki zengin bir 
kömür madeni bu- • 
lunduğunu ev· 
velce bildirmiş• 
tim. Bu madenir
işletme ruhsatna
mesini alan ve 
işleten Şaban 
çavuş son za-

manlarda bu ci· 
varda yeniden 

fenni taharriyat 
ve hafriyat yap-

1 
), 

ler arasında kü· 
kürt ve krom da 
vardır. Ayrıca 

bir mildar da 
kara boya bulun· 
muştur. 

İşletme işi ve 
fenn1 bir şelcil· 
de idare edilecek 
olursa Çukur
ova mıntakası için 
yeni bir faali· 
yet sahası açıl· 

mış olacaktır. Esa· 
sen zengin bir 

ziraat memleketi 
olan Adana ve 

Cebelibereket ha· 
tırmiya karar 
vermiştir. Ta· 

Sinesinde zengin madenler taşıgan Amanos silsilesi valisi bu saye
de sınai faaliyet 
takviye fırsatı harriyat bir iki güne kadar yap

lmlacakhr. Bundan evvel yaptırı
lan hafriyat neticesinde madenin 
ana yataklannın, çok zengin 
olduğu, senelerce kömllr istihsa-

line fırsat verecek derecede 
damarlar bulunduğu anlaşılmış• 

tır. Madenden çıkarılan muhtelif 
kömür nümuneleri mütehassıslar 

tarafından tahlil edilmiş, kalori 
derecesinin çok yüksek olduğu 

Adanada 
Piyango Bahtiyar

ları Anlaşıldı 
Adana ( Hususi ) - Yılbaşı 

piyangosunun (400) ve (100) bin 
liralık büyük ikramiyelerini kaza
nanların bir kısmının şehrimizde 
olduğu anlaşılmıştır. ( 400 ) bin 
lira isabet eden ( 17010) numa• 
ralı bilet serisinin beş liralık 
bir parçasım alan bakkal Salih 
ve Aziz Ef. ler yılbaşı bah
tiyarları arasında bulunmaktadır. 

(100) bin lira isabet eden 
( 3888 ) numaralı bileti yüz kişi 
ortak olarak almıştı. Bu bilete 
çıkan yüz bin liranın onda biri 
olan ( 1 O) bin lirayı bu yüz ortak 
taksim etmişlerdir. Bu keşidede 
(400) bin lira isabet eden bakkal 
Salih Ef. ye geçen keşidede de 
beş bin lira çıkmıştı. 

Sıvasta 
iki Mağazada Kaçak 

Eşya Bulundu 
Sıvas, (Hususi) - Manifatura 

ticaretile iştigal eden Darendeli 
Yusuf oğlu Emin ve Sıvaslı Be
kir oğlu Nuri Efendilerin mağa• 
zalannda kaçak elbise sattıklan 
anlaşılmış ve arama neticesinde 
her ikisinin ,mağazuında 78 ca• 
ket ve 64 yelek gümriik kaçağı 
olarak zuhur etmif, evraklarile 
beraber Defterdarlığa tulim 
edilmiştir. 

Antalyada Ziraat 
Atalya (Husum) - Hububat 

ile haşlıq ve bakla ıeriyab de
\fam etmektedit. Fare Te porta
kal sineği aibi muzır lıqarat ile 
mücadel~ yapılmaktadır. Portakal 
hasadına da de•am olunmakta
dır. Mersin "Z. Mli . ., Zeri yat 

Feyezan T ehlikes! 
lzmir, (Husuıt) - Celllt plll 

aon günlerde yükselmij etrafı 
iati~lya baflımııtır. 

neticesine vanlmışbr. 1 
Diğer taraf tan yine bu civar

da maden taharrisi hususunda 
yeni teşebbüslere girişilmiştir. 

Alikadr.r mütehassısların ifade· 
lerine göre bu mmtaka, maden 

hususunda çok zengindir. Son 
yapılan araştırmalar neticesinde 
kömürden başka bazı madenler 

daha bulunmuş ve işletme imti
yazları alanmışbr. Bulunan maden• 

lZonguldak 
Ve Ereğli 
Demir yolu 

Zonguldak, (Husus?) - Filyos
Ereğli hattının Zonguldağa ge
linceye kadar geçeceği yerler 
tesbit edilmiştir. Demiryolu 30 
kilometreden ayrılarak Karaman· 
lardan geçecek, dereyi takip 
edecek, Celepçioğluna uğrıyacak, 
1500 metrelik bir kolla "Üzül-
mez,, deresine girmek 
Zonguldak demiryolilo 
cekti. 

sure tile 
birleşe-

Erkekler Birliği 
Ve Dedikodular 
İzmir, (Hususi) - Erkekler 

Birliğinin teşekkülil burada bü
yük dedikodulara sebebiyet ver
di. Mesele gazetelerde bile ha· 
retle münakaşa ediliyor. Birlik 
azası "Kadınlann İsra.file müca
dele edeceğiz, onları evlerinin 
kazanlar;nı s.dıp manto almak
tan menedeceğizlD,. demektedir. 
Erkeler Biriliğine birçok aile 
reislerinin gireceji zannedil
mektedir. 

ihtikar YapdJJOr 
lzmir. ( Huauat) - Gaz ve 

benzin fiatleri hiçbir sebep 
olmadan birdenbire okkada yif.. 
mi otuz para fırlaDUfbr. lhtikir 
menedilecektir. 

Yağmurun Zaran 
Zonguldak ( Huauı! ) - Son 

yaian fiddetli yajmurlar n bil
husa kar ,Oznndea ıiral faaliyet 
sekte)e uğramıtbr. Tarlalar ça
mur bataklığı haline ıelmit ve 
faaliyet durmuftur. 

ŞiddetJi Soğuklar 
E!auz. (Husuıi) - Ba baYali

de tiddetli aoğuklar vardır. Bu 
ıebeple tahammGI edilemiyecek 
bir don hissedilmektedir. Çiftçi
ler tarlalarda pllfwamaktadır. 

cephesinden de 
kazanacaktır. 

Bütün bunlardan başka kö
mür madeni işleten Şaban çavu• 
şun yaptıracağı yeni taharriya• 
tın neticesi merakla beklenmek· 
tedir. Alakadarların ümit ve tah· 

minleriue bakılacak olursa yeni· 
d~n bazı madenlerin daha mey
dana çıkacağına inanmak Jazım 
geliyor. D. lJ. 

• 
lzmirde 

Tacirler Ol<truva
dan Şikayetçidir 

İzmir (Hususi)-Sanayi ve da· 

hill ticaretle iştigal eden 50 ta· 
cir dün Ticaret Odasında topla· 

narak oktruva tarifesi hakkında 
müzakeratta bulunmuştur. Yeni 

tarifenin yerli aanayii darbeliye
cek mahiyette olduğu, tüccarı 
büyuk müşkü.lata uğrattiğı ileri 
sürüldü. 

Neticede, dört murahhas inti
hap edildi. Murahhasların, Vila
yet ve Dahiliye Vekaleti nezdin
de teşebbüsatta bulunmak üzere 
Vali Kazım Paşaya müracaatleri 
takarrür etti. 

Dörtyolda 
Portakallar Henüz Olduğu 

Gibi Meydanda Duruyor 

Dörtyol (Hususi) - Memle! ete 
hariçten her sene mühim para 
temin eden kuabamız, bu mev
ıimde yü.zlerce portakal tacirile 

doludur. Yollar portakal yüklü kam
yonlardan geçilmez bir haldedir. 

Fakat bu sene portakall ~.nı 
az ve ucuz gitmesi köylüye biraz 
zarar Ye ııkmtı vermiştir. Ge
çen sene bir ıandık (9) liraya 
kadar ıablmqb. Bu aene ise 
(310) kuruştan fazlaya çıkma
mışbr. Bu sene bu fiatten Ruı· 
lara ( 120) bin aandık portakal 
aatılnuştır. Fakat ruukavele ya
pddığı halde heallz mallar burada 
duruyor. 

Kunduracılık Ve Ecnebiler 
hmir { HuıUAI ) - Buradaki 

Ayakkahıcılar Birliği, ecnebilerin 
ayakkebıcılık yapamlimalarmı te-
min için hükumet nezdinde te
ıebbllAtta buluamutlardır. 

Kanunusani 1 

1 ktzsat Bahsi 

• ene e 
re ke 

• 

kısat 
... 
un yası 

Buhranlar, sıkıntılar, felaket' 
lerle geçen (931) senesini arka~ 
bıraktı!·. Şimdi yeni seneye Y 
ümitler1e giriyoruz. Kaçakçıhkl' 
çetin ve cidddt bir mücadelef' 
bnslamış bulunuyoruz. İthal~b 
tahdit ederek dahili s.:naY1 
inkişafına yol açınıya çal ıyoruS. 

Y ePİ Vekaletler ihdas eder~ 
bütçetle tevazün teminine gayret 
ediyoruz. Biitün bu yeni teşebı 
büsler, yeni sene için bize yJ 
ilmitler veriyor. Bu yeni ümitlel 
ne dereceye kadar tahakkuk ede' 
cektir? 

Bu sualin cevabı biraz da bef 
neJmilel iktısadi hayata bağlıdır• 

Avrupa da, yeni seneye baı' 
ümitlerle girdi. 

Bütiin rnilletJer, iktısadi bult 
ranı baUiçio iki çare bulunduğun• 
kabulde ittifak ettiler. Biri /tJ 
manyanm tamirat ve borç mese' 
lesi, diğeri, tcslihatın tahdidi. 

Birinci;:ıini balliçin k!nunUSI' 
ninin 18 inde Lozanda beynel-
milel bir konferans vat• 
Bu konferansta Almanyaoıf 
borçlarını ve tamirat tediyatııı' 
üç sene için tehir etmeleri ihti' 
malinden bahsediyorlar. FaJcal 
daha şimdiden muhtelif devletle' 
arasında ihtilaflar baş göstet' 
miıtir. Neticesini tahmin güçtflt• 

SilAhJarın tahdidi için de ( 2) 
şubat beynelmilel bir koDferaııf 
topl nacakhr. Bu konferansın c:lJ 
ne dereceye kadar muvaffalı 
olacağı meçhuldür. 

Bu iki mühim ümit haricind• 
ufuk, bilhassa A vrupada, bira$ 
karanlık görünüyor. 

Her memleketin kendine g6-
re mühim ikbsadi dertleri vat• 
Macaristan kısmi morotoryolll 
ilan etti. 

Romanya ifUs etmek Uzert 
iken Fransız Bankası işe karış ara~ 
seri bir istikrazla vaziyeti ınU" 

vakkaten kurbırdı. 

Her memleket hudutlarını ki'" 
pamakta devam ediyor. Beynel
milel ticaret malı gUnden güo• 
ağır kayıtlar altına giriyor• 

Beynelmilel para makanizma!d 
da bozuldu. Bankalar şaşkın bit 
hale geldı!er. 

Binaenaleyh halledilecek nıe' 
seleler mühim ve çoktur. Y eıd 
sene içinde bütün milletler yeoi 
ve bliyük meselelerle karşı kar 
fıya bulunuyorlar. 

Beynelmilel anlaşmalarla bd 
mü~küllerin önüne geçilmedikçe. 
dünya ikhsadiyatmın dllzelmesiııe 
imkin yoktur. Dünya bubraJJI 
halledılınedikçe, bizim de ıstırap
tan kurlulmakhğımız güçtür. 

* 
Yakalanan Kumarbazlar 
Balıke!lir ( Hususi ) - OruV 

gaıi mah ilesinde MuharreaıiO 
k .... iıvesinde kumar oynıyan k1J"' 
marbazlar yakalanmı,, kum.,. 
oynanan kahve de kapatılmışbt• 

Alanı Teşekkür ,.. 
Himayei Etfal C..sıiy~ti iata1t.,..ı 

Merkealndea : 
Ydbaıı plJ•nıoaugdaıa biri-' 

ikramiyenin bir mmını kasa•
Mearup Güinyan Efendi blrafand" 
bu kere Ceıuiyetialize 101> lira tr 
berru edilm .~tir. Mumaileyhin Ce .. f .. 
yetimi& bakkıatla ıöateraıif oldut
aıaı... v~ u.uvvü hiınmete karş, al.., 
aen t~ekkürü ltir vazife bifirja. 
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Hint 
Kongresi 
Kapatıldı 
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1..--------------------~-------m'il Hicap 
Hindistanda Tevkifler Devam Ediyor E~. Büyük 

Bornbay 6 - MUsellah po1is 
kıt'alarımn himayesinde olarak 
Hint Birliği Kongre binasına 

Japon T arziyesi Henüz Kabul Edilmedi ~n~:~:~k~t:~: ·~:~~·.ıs:::. 
İngiliz İmparatorluğu bayrağı 
merasimi mahJusa ile çekilmiıı, 

bu suretle kongreye hükumet 

tarafından vazıyet edilmiştir. Me
rasimi müteak.ıp kongre liderle

rinden dört ki~i tevkif edilmiştir. 
Dokuzu kadın olmak üzere 
Bombayda kırk kişi tevkif edil
miştir. 

Hindistamn bütün şehirlerin
deki kongre şubeleri kapatılmış 
azasının ileri gelenleri tevkif 

edilmiştir. Nümayiş yapan halk 
ile m:isademe etmiştir. Birçok 
yaralılar vardır. 

Bombay Kronikel gazetesinin 
başmuharriri de tevkif olunmuştur. 
Puna'da, kongre mümessillerinin 

tevkifi büyük bir kargaşahğm 
çıkmasına sebep olmuştur. 

Zabıtanın nezareti altında ec· 
nebi kumaşlan sabşı temin edil-

mekte ise de kongre tarafından 
lıu gibi dükkanlann civanna bi
r~r gözcü konmuştur. 

Bütün Hint silllısız itaatsizlik 
hareketile alakadar teşkilat ka
mın harici ilan edilmiştir. 

Bombay 6 - Ecnebi mensu• 
catı satan ticarethaneler, hüku-

metin aldığı tedbirler sayesinde 
işlerine hiçbir halel gelmediğini 
beyan etmektedirler. 

Bombay iplikhaneleri müte
r.1adiyen ecnebi kumaşı doku
r Jaktadırlar. Ticaret odası, tam 

bir istiklal elde edilmesi hareke
tine muzahir olduğunu beyan 
etmişse de bu harekete şimdilik 

filen iştirak edemiyeceğini bildir
miştir. Bu müessese, Delhi misa-

kının aktinde mühim bir rol 
oynamıştır. 

Tevkifler 
Devam Ediyor 

Ka1küta 6 - Hükfımet ta
rafından alınan kat'i tedbirler 
münasebetile tedhiş hareketleri
ne karşı en ziyade maruz bulu
nan eşraf ve ayanın himayesi 
için Jazımgelen teşebbüslerde 
bulunulmuştur. Bu cümleden 
nlarak Avrupalılar cemiyeti re
isinin evi civarında dolaşan dört 
şüpheli adam ile meşhur tahri-
ka•çılardan Madam Pratina 
Davi de tevkif edilmiştir. 

Bazı mıntakalarda münferit 

J .. "indistandan lıarice altın akını 
endişe verecek nıalıiget aldı 

Japon 
Tarzigesi 
Ve Amerika 

Vaşington, 6 - Amerika hü
kumeti, Mukdendeki Amerika 

konsolosuna karşı yapılan teca· 
vüz münasebetile Tokyo hükfune
ti tarafından verilen resmi tarzi

yeyi henüz Amerika hükumeti 
kabul etmemiştir. Hariciye nazın 
M. Stimson hadise haldonda yeni 
tafsilat aldıktan sonra hemen 
Japon sefiri 
söylemiştir. 

ile .. görüşeceğini 

Vaşington 6 - Fransız ve 
fngiliz sefirleri ayrı, ayrı hariciye 

nezaretine gelerek Mançuri me
selesi hakkında üç hükumetin 
teşriki mesaisinin ehemmiyeti 

hakkında M. Stimsonla görüş
müşlerdir. iki sefir de mülakatları 
hakkmda bayanat vermekten 
istinkaf etmişlerdir. Yalnız her 
üç devletin de ihtilafın başından 
beri bunu halliçin istişare ettik
lerini söylemişlerdir. 

katil hadiselerine intizar olunuyor. 

• Bombay 6 - Hükiimetin, va-
ziyet icabı neşrettiği yeni ve res· 

mi gazete, valinin birıakım fev· 
kalade karar vereceğini ve bun
lann neşredilir edilmez muteber 
olacaklarım bildiriyor. 

"SON POSTA., nın Milli Tefrikası: 73 ========= 
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MUHARRiRİ: SERVER BEDi 

- Mesleğinize ait noktalarda 
nekadar bassasassınız, Beyefendi. 

İtiraf ederim ki bir roman. 
Davetin sebebi de bir roman. 

- Benim yazdığım roman
lardan biri mi? 

- Hayır, yazacağınız roman
lardan biri! 

Bu ne demek? Yoksa bizim 
Halim sersemi her şeyi bu aileye 
haber mi verdi? Fakat, o tak
dirde de bana mektup gönde
rilmesine lüzum yoktu, relece-

ğimi bilmeleri lazımdı. 
Merak ediyordum. Fakat ya

rım saat beklememe lüzum kal
mamıştı. Narin içeri girdi: Zayıf, 
uzun boylu, kumral saçlı ve teni 
buğday rengine çalan, keder ve 
tecrübe görmüş olgun bir nıhun 
anlayışlı gözlerile bakan, ınce 
Ye güzel, benim anladığım mana· 
da güzel bir kadındı. 

Spor yaptığı anlaşılan uzun 
bacaklarmın hem çevik, hem de 
zari/ hareketlerile banı doğru 

J annelere ve bütiln muallimlere Hindistanuan hitap eden bir ba1ıs· i büyük bir 

Ak alaka ile okudum ve kısmen bu-A/fzn llll raya naldetmekten l.endimi ala-
Bombay, 6 - Gü~üş ve alt:!! 

piyasası Cemiyetle Hmt kongresı 
arasında altının Hindistandan 
harice akması münasebetile bir 
ihtilaf çıkmışbr. • Kon~r~ buna 
mani olunmasını ıstemıştır. Ce
miyet altının satışı karlı görün· 
dükç~ böyle bir akına_ mani ol
maoın mümkün olmadıgı kanaa
tini izhrır etmiştir. Hindistandan 
çıkan altın miktarı endişe verici 
mahiyettedir. 

Alman 
Milliyetperverleri 

Hamburg, 6 - . ~irtakım 
risaleler dağıtan. b~zı. mıllıyetper· 
verler tevkif edılmıştır. 

« 
Berlin 6 - Hitlerin hiicum 

kıt'aları Brünsvik'te klin Şönin
gen kışlasına yerleşmişler?i~. 
Şimdi bu eyalette Alman mıllı· 
yetperverlerinin beş kışlası vardır. 

Tamirat 
Ve Teslihat 
Konferansı 

Paris 6 - İsviçre hükftmeti, 
kanunus~ni ayımn ikinci nısfında, 
Tamirat Konferansının Lozanda 
toplanmasma muvafakat etmiştir. 

Başvekil M. Laval, bu müna· 
sebetle Maliye Nazın M. Flandeo 
ve Alman Sefiri Fon Höş ile 
görüşmüştür. Bundan sonra da 
Cemiyeti Akvam Fransız bürosu 
şefi M. Masiğli ile konuşmuştur. 
Bu son konuşma Tahdidi Teslihat 
Konferansı etrafında cereyan 
etmiştir. 

ir 
Vaşington 6 - Tahdidi tes

lihat konferansına gidecek A~e
rikan murahbasılanna verılen 
talimatta, silahlar için devletlerin 
bütçelerine koyacakları paralar 
meselesi üzerinde durmaları ve 
bunların kabank olmasına kat'i
yetle muhalefet etmeleri bildiril
miştir. ................................................................ 
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Mil!dı İsa ( Ortodoksların ) 

geldi, elimi kuvvetle sıktı ve 
tatlı bir tebessümle ıunları 
söyledi: 

- Meğer farkında olmadan 
biribiriınizi arıyormuşuz. 

Sonra, ayakta durduğuma 
dikkat etti; 

- Oturunuz, liitfen ..• 
Dedi ve karşımdaki koltuğa 

ilişir gibi oturdu. 
. F abredclin Bey hemen ayağa 

kalktı, bana başilc hafif bir ae· 
lam vererek çıkb. 

- Hanımefendi, dedim, ev
velA siz beni niçin aradığınızı 
lôtfen ıöyler misiniz? 

- Benimki uzun, dedi. 
- Benimiınki de uzun, dedim. 
- Yanınızda bir kuruş var 

mı? diye sordu. 
Maksadını anlamışbm. Gülüm-

Japon emtiası s•tan bir Çinli 
tacir teşh.ir ediliyor 

Alman 
Borçları 

• 
Ve Bir itilaf 

Paris 6 - Almanyaden ala· 
caklı olan ecnebi bankaları dün 
Berlinde bir itilaf yapmışlardır. 
Bu itilaf mucibince şubat niha
yetinde vadesi hitam bulan kre
dilerin müddeti bir sene temdit 
edilmiştir. Bu itibarla Yung pla-
nile alakadar hükfımetlerin bir 
konferans aktetmelerinde mani 
yoktur. Fakat 18 kanunusani, M. 
Lavala nazaran çok yakin bir 
tarihtir. Sebebi de parJameto 
içtimaına çok yakin olmasıdır. 

Bu şerait altında parla-
mento mesaisine şahsen iş

tirak etmek istiyen Başvekilin 
tamirat konferansının belki 24 
kanunsaniye tehirini teklif etme
si muhtemeldir. 

Fransa, konferans için mühim 
bir tez haurlamıştır. Bunu hazır· 
lıyan Maliye nanrı M. Flanden 
ile Maliye nezareti erkanından M. 
Höeştir. 

lngilizlerin Gizli Maksadı Varmış 
Londra 6 - Lozanda topla

nacak olan tamirat konferansında 
İngilterenin takip edeceği hattı 
hareket merakı mucip olmakta
dır. Bir gazete, büyük lns)liz 

sedim. Cebimden bir kuruş çıkar
dım: 

- Pekala, dedim, yazı tarafı 
gelirse evvela siz anlatacaksınız. 

- Hay hay. 
Parayı attık ve (1 kuruş) ya

:.zan tarafı geldi. 
Narin biraz güldU, sonra bir

denbire kaşlarını çattı. istihza
dan ciddiyete bu sür'atli geçi· 
şinden anladım ki Çok renkli ve 
mütehavvil bir ruhu vardı. 

- Ben ıize bir roman yaz
dırmak istiyorum, dedi. 

- Garip şey, ben de bir 
roman yazmak istiyordum, ıize 
bunun için geldim, 

- Ben size hayabmı yaz-
dırmak istiyordum. 

- Ben de sizin hayabnızı 
yazmak iatiyordum. 

madım. 
Bu doktor diyor l.i: 
11Bugü'1kü neslin l alb hare

ketini beğenmiyuruz. Çocukların 
ve ailelerin cinsi terbi) ede yanlıı 
yoUar takip ettiği ıi görüyoruz. 
Bu müşahede bize cinsi terbiye· 
de nihayet makul ve ilmi bir yol 
takip etmek lüzumunu anlatmıya 
kafidir. 

"Cinsi terbiye, gençliğin bu
günldi cinsi me . .J erme, cinsi 
alılak cephesinden t ·ması istil
zam eder. Gençleri ı heyecanla· 
rını kontrol etmek, onlara içti
mai mes'uliyetlerini h' ssettirmek, 
ancak bu sayede mu )kündür. 

Cinsi meseleler, bütün cemi· 
yetlcrde uzun müddet mem~u 
ve günah addedi:diği için, hıç 
kimse bu sabaya girmiye cesaret 
edememiştir. Senelerce insanlar 
bu yanlış telakkilerin kurbana 
olmuşlardır. 

''Halbuki dünya her sahada, 
eski bağlan kırıp ileri gittiği 

gibi, cinsl terbiye işinde de, ma .. 
zinin kayitlerini çözup geçmek 
zamanı gelmiştir." 

Cinsi terbiye sahasında en 
geride kalan milletlerden biri de 
biziz. Çocuklarımız bu yüzden 
birçok zararlar göri.iyorlar. 

Gerek ebeynin gerek çocuk .. 
Jann gençlerin bab~elmekten en 
ziyade içtinap ettikleri ve hah· 
sediliği zaman utandıklan mevzu 
cinsi meselelere ait olanlardır. 
Gençler cinsi meselelere ait dert .. 
!erini ne ailelerine, ne arkadaş• 
lanna açabiliyorlar. Sevdik .. 
lerini hissettirmiye bile cesaret 
edemiyorlar. Bu sütunu açtığım 
gündenberi aldığım binlerce mek
tubun çoğu, bep genç)erin bu 
sahadaki hicabını gösteren vesi· 
kal ardır. 

Gençler, hayatlarının en tabii 
ve en zaruri olan bu dertlerini 
serbestçe konuşamadıkça, hicap 
ile hislerini saklamıya mecbur 
kaldıkça, fena yollara sürüklen
mekten ve fena neticelerlerlo 
karşılaşmaktan kurtulamazlar. 

HAI\IMTEYZE .......................... ____ ............................. _ 
mali şahsiyetlerinin bu işin kat'ı 

surette hallini istemediklerini ifşa 
etmiştir. Bu ifşaat büyük heycao 
uyandırmıştır. Bu haberin, son 
zamanda deveran eden birtakım 
şayıalan teyit ettiğ;ni de saklama
mak icap eder. 

- Benim Hayatımı? Benim? 
Ne münasebet? 

- Af buyurunuz. Ben sizi 
gıyaben çok iyi tanıyorum. 

- Beni mi ? Tuhaf şey ! 
- Hayır, bilakis, çok tabii 

bir şey. iki hafta var ki bütün 
dikkatim, hafıA.am, muhayyilem, 
sizin· bayabnıza ait eoteressan 
vak'aların heyecanlarile, renk1e
rile, dekorlarile, uzak ve yakın 
ıeslerile doldu. 

Narin, bir fey hatırlamış ıibl 
derin bir nefesle: 

- Ha... Dedi, anladım. 
- Anladınız, değil mi? 
- Evet, evet... Halim bana 

sizden bir iki defa babsetmitti. 
Anladım. Size her şeyi anlataa 
odur. 

(Arkan nr) 
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BEYİN ·OGLU ALEKTRİKÇİLİK EDİYOR 
" , 

1 : Hasan Bey - Eyvah. Elektrikler bozuldu, qıldar t 
~ndü, hır elektrikçi çağıralım. 

4 ; Hasan Bey - Ayol, haylaz oğlan, merdivene ne 1 
brmanıyorsun, aşağı düşeceksin. 

7 : Elektrikçi - işte bitti. Şimdi cüğmcyi çevirin, 
llmbaletr yanar. Bir daha bozulursa beni çağırın. 

10 : Hasan Beyin Oğlu - Şu sigortayı açayım, ıu· .1 
raya tel takayım... Ha, oldu işte... 

1 ı Elektrikçi - Durun bakayım. fQ dnğmeleıi n f 1 ı Elektrikçi - Ha... Anlqıldı. Bana • Kunirknl • 
ıigortayı muayene edeyim. Bozukluk nerede? derler. Durun yapayım. 

5 ı Hasan Beyin Oğlu - Baba... Elektrikçinin nasıl 
ptığıru öğreneceğim, bir glln elektrikler bozulursa ben 

yapacağım. 

8 : Hasan Bey ( Bir ay sonra ) - Eyvah... Bizim 
elektrikler yine bozuldu, elektrikçiyi ç1ğıralım. 

11 : Hasan Bey - Llmbalar yandı. Vay hı11%1J' oj'
lan vay." Aferin!. Al aana yirmi beş kuruş! 

. -
6 : - Hasan Beyin Oilu - Bakayım, Bc1kayım ..• T• 

marn ... böyle olacak dciil_mi? Ôirendim. Ben de yapanm. 

9 : Hasan Beyin Oilu - Bana merdiveni, ıamdaııl 
getirin. Bir de tel verin, ben yaparım. 

12 : Hasan E yin Oğla - Sen paradan haber Yen 
Elektrik bozulursa yapanm, musluk bkanına açarım. 
bacayı bile temizlerim. Büyürsem taştan ekoıek çıkara
cağtm beni 



OCUK ;·.· .-~~"'·r. 
~,..;-. ,., ... 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Resme dikkat ediniz. Yuvarlaklar içindeki harfleri sağdan sola, 
yukardan aşa~ hep sülüs diye okuyabilirsiniz. Şimdi bilmecemiz 
şudur. ~~ resımde kaç tane sülüs kelimesi vardır. Bu kelimeleri 
b.ulmak ıç~n sağdan. sola, yukardan aşağı, soldan ıağa giderek veya 
zık~-~k? hır yol takıp ederek okuyabilirsiniz. Her kelime için takip 
ettigınız yolu ay;ı renkte bir kalemle çiziniz ve bize gönderiniz. 

En .. _çok kelıme bula?l~~dan 100 kişiye gayet güzel hediyeler 
ver~cegıı. A~~ıca beş kışıyı de klübümüze aza yazıp birer rozet 
hedıye cdecegız. 

-= Cavaplarmı zı on beş gün içinde bilmece muharririmize gönderiniz. 

-

Çocuk Masalları: 

Hindi, Horoz, Ördek! 
Bir gün; hindi, horoz, ördek! 
Çiftlikte pek sıkılmışlar! 
Demişler: "Kırda hayat var, 
"Aç;ldı bak hep çiçekler! •• ,. 

• :Ş:;~~:d:ir d~~:ı.=~rmıya, 
"Yüce dağları aşalım, 
"Gidelim biz pek uzağat .. " 

• O anda vermişler karar, 
Bozmamışlar bu niyeti! 
Hissetmişler hürriyeti, 
Çiftlikten edince firar! 

• Hava güneşli açıkmış, 
Kırlar geniş, vakit erken' 
Böyle neşeyle gezerken 
Fakat bir tehlike çıkmıtı 

• Çiftliği aşınca hemen 
Tilki görmUş sersemleril 
Hatta bir saattanberi 
Geliyormuı peşlerinden) 

• Sürüden ayrılanlara 
Elbette böyle kurtlar kapari 
Demişler ki: "Tehlike var .. 
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Buna sıkılmış canları! 
u 

Üçü de vermiş elele, 
Kanatlannı açmışlar! 
Yıldınm gibi kaçmışlar, 
Şükilr, kurtulmuşlar helel 

• 

Gözden kaybolmuşlar artık. 
Çünki varmışlar ormana! 
Sonra oturup yanyana, 
Dinlenmişler bir parçacık! 

• Demişler: ''Orman ne iyi, 
0 Daha vakit var geceye!..., 
Başlamışlar eğlenceye, 
Unutmuşlar tehlikeyi! 

• Yapmış üç arkadaş cümbüş, 
.. Bu bayat dünyaya bedel!,, 
Horoz demiş: "Sesim güzeli .. ,, 
Kukurikuuuu ... ,, Diye ötmiişl 

• Hindi demiş: .. Haydi, çocuk .. 
"Benim sesim güzel senden!.. 
Tüyünü kabartmış hemen, " 
Böyle ötmüş: "Gluk.: gluk .. ,, 

• Ördek gülmüş: "Ahmak!.. Diye, 
Senin sesin daha beter! 
"Dinle; ördek nasıl öter? .• ,, 
Sonra ötmUş: "Vak .. vak .. ,, diye! 

•• • 
Oyle keyif sUrmüşler ki 
Çabucak geçmiş zaman! 
Fakat amızm uzaktau, 
Seslerini duymuş t ilki! 

iı7a 
Gafilleri yaka~oım ı ş, 
Altt st olmuş bütün işler 
Cezalannı çekmişler: 
Üçünü de parçalamış!... 

NECDET RÜŞTÜ 

1 - • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 
. 1 

Monolog 

Eğer Olmasaydı? 
Yazan: Aptullala 1/ısan 

Eğer olmasaydı?.. Ah evet 
efendim şu fani dünyada bazı 
şeyler olmasaydı nekadar iyi 
olacakh <!eğil mi? 

A.. öylt" suratıma neye bakı
yorsunuz yaf Suratımda maymun 
mu oynuyor.. ( gülerek ) şey .• 
şey.. affedersiniz.. anladım •• 
Suratımdaki tırmıklara bakıp ta 
~üliiyorsunuz değil mi? Maamfih 
eğer benim bir küçük kardeşim 
olmasaydı şüphesiz ki bu hal 
baş:ma gelmezdi. 

Ne mi oldu? Ne olaca? Ufak 
bir kavga! Kardeşim Ayhanla 
saklambaç oynuyorduk, kanape• 
nin altına girdiğini gördüm. 
Tabii bulup çıkarmak için yallah 
bt.n de kanapenin altına girdim, 
kulaklarına yapışbm. Olur a? 
Bundan ne çıkar? Lakin gel de 

aulat.. meğer ne çıkarmış biliyor 
musunuz? " Kavga .. ,, öyle aıuma 
bunu hoş görelim.. keşki mesele
de tırm1k olmasaydı.. Her ne hal 
ise benim asıl izah etmek 
istediğim bambaşka şeyler var. 
Asıl mühim mesele dünyamızın 
cazibesi olmasaydı., 

Y ooo .. öyle şaşmayınız o vakit 
neler olurdu biliyor musunuz? 
Tabii bilmezsiniz. Zaten ben de 
onu nezaket dolayısile sormuş
tum. Çünki hu muamma öyle 
çabuk çabuk halledilecek şeyler
den değildi;. 

Bu muammayı halletmek için 
tamam 283,000 saniye kafa 
patlattım. Dile kolay değil mi? 
Amma neler efendim do neler 
keşfettim: 

Evvel~, dünyanın cazibesi 
olmasaydı.. evler tayyare gibi 
havada uçacaklardı değil mi? Ne 

hoş ofordu kimbilir.. Amerika, 
ı Afrika, Asya, Ayrupa, Okyanus

ya seferleri yapardık .• 

Saniyen, günün birinde meş
hur bir atlet olmak fırsatını da 
bu suretle bulabilirsiniz.. Nasıl 
mı? Basit... Şöyle Üsküdardan 
bir gerilin, doğru İstanbuldasınız .. 
Aaa.. neye taaccüp ettiniz ya! 
Cazibenin olmadığını unttunuz 
mu? Nasıl olsa dünya dönüyor .• 
siz gerilinciye kadar deniz altı· 
mzdan geçmiş bulunacak .. 

Salisyen, artık sinemaya git
miye hacet te yok. Çünki evinizin 
damına çıktınız mı, gözünüzün 
önünden bütün tabiatin resmi 
geçit yaptığının resmidir. Dahada 
neler neler.. dcğru değil mi ve 
bunları hakh olarak bulmuyor 
musunuz? 

Lakin her ne de olı:a bunu, 
bu nazariyelcrimi kabul etmiye
cek olaıı birçok a:imler ortaya 
çıkacak.. Ah eğer bu Alimler 
olmasaydı? 

( Sahneden çekilir .. ) 

K~çük Sinema Yıldızları 

Su ~:üçiik çocuk yılbaşı münasebetile evının bahçesinde kendi 
oyuncaklarile oynuyor. Fakat bu resme bakıp ta onu biitün gün 
bahçede oynar sanmayın. Hayır onun gündüzleri görecek büyük bir 
işi vardır. Çünki bu yaramaz bir sinema artistidir ve şimdi film 
çevirmektedir. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halleden er 

24 Kanunuevvel 931 tarihli nü•· 
hamııdaki " Hediye getiren peri ba
ba ,, bilmecesini en iyi boyayanlar• 
dan hediye alacakların isimlerini 
•ıağıya yazıyoruzı 

iatanbu'.dakl karilerimizin pazar· 
tesi perşembe günleri ötlcden sonra 
bizzat idaremize ıelerek hediyelerini 
almaları li.zımdir. 

Yalnız taşradaki karilerimizin he· 
diyeleri adreslerine ıönderilir. 

Kulübe Aza Kayt Olunacaklar 
İstanbul 43 üncü mektepten 

36 Leyla, lstanbul Kız ortamek· 
tepten 147 Halide, Heybeliada 
ilkmektepten 14 Nedim Osman, 
Pertevniyal mektebinden 429 
Ce!al Hulusi, Beykoz 41 inci 
mektepten 305 Piraye H. ve 
Bej ler. 

Birer Adet Zarif Elişi Makası 
Kazananlar 

İstanbul 6 inci mektepten 413 
Pakize, İstanbul Kız ortamekte
binden 188 Fikret. İstanbul F ey
ziati lisesinden 318 Necdet, İs· 
tanhul 1 inci ilkmektepten 4J 
Hakkı, Kadıköy ilkmektepten 
179 Nezahet, Unkapam 12 ıncı 
mektepten 377 Kemaleddin, Üs
kiidar 22 inci mektepten 105 

Ayşe. İstanbul 49 uncu mektep• 
ten 160 Leman, Vefa ortamek
tepten 94 Ekrem, fstanbul 1 inci 
mektepten 151 Perihan Hilmi 
H. ve Beyler. 

Birer Adet Santimetreli 
Cetvel Kazananlar 

Galata Musevi erkek mekte• 

binden Secanto Halfon, Balmum• 
cu Dumlupınar yatı mektebinden 
24 Turgut,lstanbul Sen Jorj mek• 
tehinden 60 tiikmel Doğan, J.,. 
tanbul 72 inci llkmektebinden 298 
İbrahim, İstanbul 49 uncu 1ık
mektebinden 104 Emine Macide, 
İstanbul Kız orta mektebinden 
371 Hikmet, İstanbul Erkek Orta 
mektebinden 57 Fuat, İstanbul 
bkmektebinden 202 Mecdettin, 
İstanbul 44 üncü mektebinden 
141 İbrahim, Kasımpaşa Beşinci 
mektebinden 147 Nihat Bey ve 
Hanımlar. 

s;rer Adet Albüm Kazananlar 
Adana Gazi ilkmektebinden 

612 Naime, Edirne kitapçı Şevki 
Bey nezdinde Nazif, Samsun 
Gad ilkmektebinden Ali Şadan, 
Manisa Cümhuriyet i:kmektebio· 
den Nezahet Faruk, Trabzon 
Hacı İbrahim zade Hacı Ahmet 
Efendi mahdumu idris Sabih, 
Bandırma dava vekili Çırpanlı 
Hüsntl Bey kızı Lemarı, Ankara 
Adliye Vekaleti istatistik ve 
Neşriyat Müdürlüğünde ismet 
Bey kızı Hicran, Bursa Birinci 
Erkek Lisesinden Bülent Mümtaı 
Efendiler ve Hanımlar. 

( Arkası var ) 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Şhuden sonu Son Post• Klliblln• 
aza olabilmek için her haft.ı bu uyfada 
neıredeceğlmhr. kupo•lardaıı d5rt tane 
toplayıp retlrmek veya rö.1deraıek 
Jlzın:ıclır. Bu kuponlan ketı;> toplavınn:. 

2 - Ne Ayıp, ne ayıp. Bir daha sokak lambalarını sapanla l 
taş abp kırmıyacağma söz ver bakayım, 

- Söz veriyorum. Vallahi, billahi bir daha taı atmam 
teyzeciğim 1 

a - ••• • • . . . . ' . 



(SON POSTA) da Hanımtegze bUtGn 
ıençlerin kalp ve •tk tılertacle eo aamlml drrt 
ortağıdır. Ail~nize, doetlartMH ıöyliyemedlflnlz 
•tk derli rinizi Hanımteyze1e yaaıuı. Hanım· 

teyze y:ı her günkü ılitunda vcyıı huıuıi mek· 
tupla cnap verir. Haaımte,uala fikirleri. birçolc 
l'cnçlcr büyük mtifküllerdea kurtanyor. K AD 1 N 

( SON POTA) btlaDlan n pq lmbn 
allbdar edeıa menulara her .te.Ydea fasla 
ebemmlyet .-ermektedir. 

Şlmdea ""'a haftada bir defa Kadıa aar 
faıam olacak ve bu Hyfacla tualar bw-acaktırı 

Gfbellfk meıelelui, soa modalar, çocaf'r 
Duzun terbiyesi, erinlzia ıür:ellfil. ey ı.ıert. 
el itleri ... a&ire... DP.rtlerinizi Hanımteqzege Yazınız 

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

Kadın Neler 

Bilme!idir? 

Alış Verişte Aldanmamak 
için Şu Kaidelere Riayet 

Etıneyi Unutmayınız 

Bugün bir elbise için, geçen 
1eneye nisr etle 1-3 arşın fazla 
kumaş lazımd.r. .. 

Artmıs iki parçayı birleştire· 
rek bir elbi~e yapmak, yeni bir 
elbise yapmaktan daha ucuzdur. .. 

Peacereleriııizdeki perdele-
rin uzunluğunu daima habrmızda 
hı tun uz. .. 

Bluz al ırken, koHarmın l.afi 
derecede uzun olup olmadığına 
dikkat eciiniz. .. 

Çocuklar büyük mendillerden 
hoşlanır. Onlara mendil alırken 
büyük ve ucuz olmasına itina 
ediniz. .. 

Birkaç defa giyilmiş, bir tu· 
nlete, bir kemer, bir yaka ta· 
karak boyuna bir atkı atar~k 
başka bir manıara vermek müm· 
kündür. 

• 
Yeni ve modaya uygun bir 

ıapka aldığınız zaman saklamayı· 
lllZ. Derhal kullanmağa başlnyı
nu.. Yoksa giymiye vakit bulma· 
dan modasının geçtiğini görürsü-
Dllz. . .. 

Ani bir misafir baskını kar
ftSında mahçup kalmamak için de 
evinizde daima ihtiyaten yumur· 
at ve meyve bulundurunuz. 

)#.. 

Bir senelik giyinme masrafı· 
mzı evvelden tahmin ederek büt
çenize koyunuz. Keza evinizde 
bir sene zarfında lrullanabilece
liniı tabak, çata), bardak gibi 
ıeylerin evvelden alınız. .. 

Topdan ve fazlaca eşya a!dı~ 
ğınız zaman modası geçmiyecek 
ve hıçbir zaman faydası zail ol· 
mıyacak eşyayı tercih ediniz. 

• 
Ucuz yaşamak ıçm, ev kadım 

her şeyi en ucuz, ve en bol za· 
man.nda tedarik eder. Her şeyin 
bir mevsimi vardır, bu mevsimi 
kaçırmayınız. 

Eir Cevap 
Bebekte Adnan Beye: 

Sevgiliniz mektebe gittiği 
mliddetçe, nişanlanmayı e\'len
meyi düşünmeyiniz. Siz de as
kerliğinizi yapmamışsanız evlen· 
meyi düşünmekte istical ediyor
ıunuz demektir. Hayatın bazı 
zaruretleri vardır ki, bunlan ber
taraf etmedikçe evlilik hayatına 
girilemez. Mektep ve askerlik 
bu zaruretlerin en mühimlerini 
tqlcil eder. 

v 
\ 

931 senesım artık arkada bırakmış bulunuyo· 
ruz. Fakat geçen se:ıe ne sıkıntılar çekt ik, siz onu 
bize somn. Şapkalar küçüldü, saçlar arkada buk
le~er yapb, elbiseler uzadı,. herşcyimizde baş dön· 
dürücü bir değişiklik oldu. Ve biz bütün bu deği· 
şiklikferi takip edebilmek için, ne yapacağımızı 
şaşırdık. 
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Şimdi girdiğimiz yeni sene de, bize asker mo· 
dasını teklif ~diyor. Elbiseler kapanıyor, düğmeler 
çoğalıyor. umumiyetle bir zabit kıyafeti yapılmıya 
başlıyor. Bakalım bu sene de neler görecegız. 
Fakat siz iç ve dış tuvaletlerinizde yukardaki mo• 
delleri taklit ederseniz, bütu ı 32 senesi için her 
vakit yeni elbiselere sahip olabilirsiniz. 

Kendi 

u uz 
ve 

1 
Elbise 

Y apabilirsini~ 

Hakiki ev kadınları hem ucuz, 
hem de şık gıyınmenin sırrını 
bilirler. itiraf etmeliyiz ki hepi· 
miz bu sırra vakıf değiliz. 

Şehrimizin ucuz, fakat za· 
rif giyinmesini bilen birkaç ha· 
nımı ile görüştük ve onlara bu 
muvaffakıyetlerinin sırrını sor
duk. Bize şu izahatı verdiler: 

Elbise, tuvalet veya palto ya· 
parken en sade ve en basit şekil
ler tercih hiç edamelidir. Süste 
ve hatlarda ifrata varmamalıdır. 
Fakat s teyi tercih ederken, za· 
rafeti feda et rı1 e!~ ltizlm değildir. 
O günkü modanın umumi lıatlar.m 

daima göz önünde bulundurmalıdır. 
Elbisenin garnitürlerine fazla 

itina göstermelidir. Çüııki garni· 
türleri değiştirmek suretile, bir 
elbisenin umumi manzarasını de
ğiştirmek mümkündür. Halbuki 
son modaya noktası noktasma 

ze 

uymak endi C!;ite, bu tef errliata 
unutanlar, m da geçer geçmez 
o elb;scyi bir kenara atmnğa 
mecbur olurlar. 

Şap.ıl Nesli Al.nmah 
Şap' a a l akta şu noktaya 

dikkat elınel i ir. 
Senenin b laagıcmda moda 

taayyün eder c ınez gfö: l ve mo· 
daya uygua bir şapka alınız. 
Sonra moda da husule gelen de· 
ğişiklil.leri bu şap1rn üzerinde 
yapacağınız tadilat ile takip ede
bilirsiniz. Bu sayede her vakit 
en yeni ve en son moda şapka 

giymiye muvaffal< olursunuz. Bu 
şapka hakkında bir fikir edin
mek üzer bu resimde ki şapaka· 
lal'a bakınız. Bunlar hep ayni 
şapknya verilen muhtelif şekiller• 
lede edilmiştir. 

lş Hamr1ı ~ ı 
lşte çalıcan 1 t ı.lar a, tuvalet· 

lerinde birçok nokta ara dikkat 
etmek mecburiyetindedırler. Bun· 
lar, elhiscyc çok para sarfede· 
miye~ekleri için, az para ile çok 
netice temin edecek tariki tercih 

etmelidirler. işte çalışan genç kızlar 
evvela koyu renkli elbise giyme· 
lidirler. Sonra düğmeler, kemer, 

Güzel 

El Sahihi Olmak 

İster Misiniz? 

Manikür Yapmak Kafi 
Değildir, El Tuvaletini De 

Bilmek Lazımdır. 

Güzel el, güzel çehre kadar 
nazarı dikkati celbeder. Manikür 
bu ibtiyaçlan doğmuş bir tuva
lettir . 

Fakat mzınkür yapmak, ellere · 
gü .. eflik temin etmek için kafi 
deği dir. Tırnaklarla parmaklar, 
parmaklarla el arasmda ahenk 
tesis edecek bir tuvalete ihttyaç 
vaı dır. İşte size bu ahenk lcaide
leriai öğretmek istiyoruz. 

Tırnağın şekli, elin şektile 
hem ahenk olmak gerektir. Eğer 
elleriniz ufak, parmaklarınız kısa 
ise, tırnaklarınızın ucu da yuvar
lak olmalıdır. 

ince, uzun parmaklı cJJerin 
tırnaklarına da uzun şekil verme
lidir. Maamafih bu sivrilik, iğne 
ucu gibi batırıcı olmamalıdır. 

Her kadın tırnak ve elierine 
tm•nlet yapmadan evvel bunlan 
tetkike mecburdur. Çünki değil 
yalnız tırnaklar, parmağa takılan 
yüzükkrin şekil ve mahiyeti de 
ona göre değişmelidir. Birçok 
kadınlar pırlanta yüztiklerin n .. 

zan dikkati ellerine celbedece
ğini zannederler. 

Halbuki güzel e1, böyle ziyne
te muhtaç değildir. Basit bir yO
zük elin güzelliğini daha iyi mey· 
dana çıkarır. 

Bazı 
Güzellik 
Kaideleri 

Güzelliğin umumi kaidelerin
den bazıları: 

1 - Dışardan evinize yorgun 
döndüğünüz zaman, yüzünüzdeld 
yorgun!uk izlerini gidermek )için; 
iki avucunuzla alnınızdan kulak· 
larınıza doğru ve kulaklannıztD 

arkasından aşağı doğru masa} 
yapınız. 

2 - Akşam yatmadan evvel, 
yüzünüzdeki podra vo kremi 
yıkayarak çıkannız. 

3- Yüzüni'zfin mesamat nı iki
de bir temizleyiniz. Bunun için de 
yüzünüzü beş on dakika kaynar 
su buharına tutunuz. 

4 - Saçlannız kuru ise, haf• 
t:ıda iki defa zeytin yağla yağla• 
ymız ve ertesi gün yıkayınız. ..................................... -......... ..._...-
yaka ile elbise1erinde muhtelif, 
tadilat vücuda getirebilirler. 811 f 
kabil garnitürlerle tuvaletlerini 
zenginleştirebilirler. 

Kollarda yapılacak değişiklil.• 
lerle de elbisede hayli tadilat 
yapmağa muktedir olabilirsiniz. 
Mesela Jorjetlen yapılacak bir., 
elb ·senin kollarını çıkararak akşam 

elbisesi gibi kullanmak mümkündür. 
Mese!iı burada ki alt resme 

bakırın:. Bu kadının elbisesindeki 
kollar, hem eldiven giymeyi zait 
yapar, hem de her yerde kulla• 
nılabilir. Bu işte kadının zekası da 
büyük rol oynar. Zeki kadın da• 
ha bin bir tasarruf şekillc.rini icat 
ed bilir. 

1 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR ----
Per.sembe ve Cumartesi Gllnleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımw 
Okuyunuz ... 

p o R 
Gasetemla ılmdea sonra perfeıahe ve cumar· 

tcal gUıılerl olmak ilxcre haftacla iki ıpor .. yfaa 
aepedccektlr. 

Perşembe ırünkll spor sayfasında tlllrıya ıpor 
hareketlerini. memleket spor hldlsolerlnl 
okuyacaksınıı. 
Cumarteal 1ayfaınodaı Cuma ıllDldl maçlana 
tafalllbnı bulacakaıaıs. 

c::::=================================================================-=======================::::a 
İzmirde ·İtalyanlar Ve Slavya Takımı Mühim 

Bir Zafer Kazandı 
Viyanada Y cphğı Bir Maçta First 

Etti Viyennayı Mağlup 

Berabere lc.aldılımız Slavga11 meşlııır •First Vienna" gt 
Mağtüp ederken 

Atinadan ilk mağlübiyet hn- zaman doğru olamaz. Bunu Slav-
beri geldiğindenberi sporcular yamn son maçı ve bütiln bu sene 
arasında muhtelif şayialar do-
l k ıarfında yapbğı maçlar ispat 
aşma tadır. Birinci maçın tarzı 
cereyanı ge!en tafsilattan tahmin- etmiştir. Yukarıya koyduğumuz 
liycrek bir hüküm çıkarmak is- resimde, karlar içinde Slavyalı-
tiyenler berabere kaldığımıı: lann Firs Vienna gibi sür' atile 
Slavyanın Yunanlılardan daha meşhur bir takımla nasıl bir 
kuvvetsiz bir takım olduğunu oyun oynadıklannı gösteriyor. Bu 
iddia edecek kadar ileri gidi- resmi derceden Viyana mecmu-
ıorlar. ası, kendi takımlarınını mağlup 

Slavya takımınm kuvvetini eden Slavya hakkında ait.ayişler-
Yunan takımile ölçmek hiçbir le doludur. 

Yarım Milyon Liraya 
Bir Boks Macı 

Ağu sıklet ' ~ 
dün) a şamriyo
nu Alman bck
sörü Şimeling'iıa 
Amerikalı Val
kerle döğüşmesi 
takarrür etmiş
tir. Dünya şam
piyonluğu unva• 
nını tehlikeye 
koymamak üzere 
bugüne kadar 
müsabaka tek· 
liflerini redde
den Alman bok· 
törü, nihayet 
yanm milyon 
liranın sıcak yU· 
ıll karşısında 
gevşemiştir. Ci· 
han şampiyoulu-
iun~ kaybettiği 500,000 liraga unvanını ortaya kogacalc olan 
"ak~t onv. ~ara Almatı Boksörü Şimelinı 
~tmıyeccgını anlıyan bu kurnaz kilonun mühim bir fark olduğu 
~man, teklif edilen hasımlar muhakkakbr. 
lçmde en hafifini intihap etmekle -----
iy~ ~":. ihtiyatkarlık yapmış gibi Fransızlar Hazırlamyorlarl 
~?runuyor. Almanın haziran ayı Fransız milli takımının 1 
ıçınde karşılaşacağı Amerikalı mayıs 932 de Belçika ile ve 5 
Mikey Va!ker ağır sıklet dünya mart 932 Alman takımı ile yapa-

cağı maçlar için her üç millet oyun-
oampiyonluğuna namzet olanlar cuları hazırlıkarına devam etmekte-
i~nde kiloca en hafif olanıdır. dir.Fransız - Alman maçında mut-

Sıkleti en toplu zamanda 76 laka galip gelmek iç.in gerek 
kiloyu geçrniyen Amerikalı kör- Fransızların, gerek Almaal. rın 

fıdeta bir muharebe heyecanile 
şısına Şirneling en aşağı on l:ilo çalışmakta oldukları haber alın-
farkla çıkacaktır. Boksta ise on mıştır. Bakalım netice ne olacak? 

Boks Dersleri 

Gölge Boksu 
Kum Torbası 
Ve Puncingbol l 

Maç idmanlannda ciddi dö
vU§ mevzuu bahistir. Demek is
tiyoruz ki. alelade aıaç olmıyan 
günlerde yavaş yavat biribirini 
zorlamadan öğrenilen yumruklan 
ve müdafaalan ciddi bir şekilde 
dövüşür gibi tatbik etmek . el· 
zemdir. 

f p atlama idmanlan hem ci
ğerler için hem de vücudun 
muhtelif vaziyeUerindeki muva
zenesini temin için yapılan bir 
idmandır. Bu idmanı yaparken 
de ayni yerde ipi atlamamıya 
dikkat etmelidir. Yani ip atla· 
nırken yer değiştirmek, sağa 
sola, arka öne sıçrıımak el· 
zemdir. 

lp atlama müddeti de üçer 
dakikalık bir devreden dört, beş 
devreye kadar çıkarılabilir. 

GöJge Boksu 
Avrupa ve Amerikalıların Ş:ı

dov boksil dedikleri kendi ken
dine boks etmek idmanı zihnin 
ve harekabn boksa yatkın olma
sını temin eder. Çok faydası 
vardır. Bunu da körü körüne 
yapmamak, behemehal düşünerek 
icra etmek lazımdır. Gölge bok
sunun idman müddeti de üçer 
dakikalık bir devreden üç devre 
arasında değişir. 

Kum Torbası 
Kum torbası yumrukların 

şiddet ve emin bir şekilde vu
rulmalarını ve vücudun yumruk· 
lara nazaran alacağı şekli esas
landırmak için lazım olan bir 
idmandır. Bu da maç olduğu za
manlar Oçer dakikalık dört devre 
ilo iki devre arasında yapılır. 

Punçingbol 
Yumruk topu namı verilen 

bu idman darbelerin siir'atine ve 
havale edildiği şekillerin düz
günlüğüne yardım eder. Bazı 
Amerikan boksörleri bu idman 
yerine kum torbasınt tercih edi
yorlarsa da bunun da faydasının 
mühim olduğu muhnkkaktır. 

Bütün bu idmanların ne za
man kesileceHerini vücudumuz
dan iyi bize bildirecek hiçbir 
kuvvet yokur. Yorgunluğumuzun 
derecesi, idmanlarımızın uzayıp 
kıs imasını bize ihtar eden ye
gane doktordur. 

Boks beveskarları tavsiyele
rimizi makul bir şekilde takip 
ederek birk ç maç sonra yazı
larımıza tekrar bir göz ahp bazı 
kusurlarını tashih ederlerse va
sattan yükıek boksör olurlar. 

BiTT i 

Alman 
Ve Avusturya 
Karşılaşması 

20 mart 932 de icra!! ta
karrür eden Almanya muhtelit 
takımı - Avusturya milli takımı 

müsabakaları hazırlığı devam 
etmektedir. Ayni ırk\ mensup 
\'e fakat başka başka sancaklara 
tabi iki takımın yapacağı bu 
müsabakada çek şiddetle çarpı
.şılacağı mt1 hakkaktır. 

Altınordu Maçları 
1 ,fJa·zan Çok Güzel Oynıyan Takımın Da 

Mağlup Olduğu Görülüyor 

Altınordugu mağlup ed~n ltalyan U. S. I takımı 
İzmir (Hususi)- ilk maçlarım ltalyanla_r canlanır ~bi. oldular. 

takviyeli Altay takımile yapan On dakıka kadar mısafır takım-
ltalyan ( U. S. 1. ) gökten boşa· dan. beklediğimiz bir oyun seY"' 
ııırcnsına yağan yağmur albnda rettık. Bundan sonra Altınord~ 
hemen hiç oynıyamadılar. Misa- forvertleri yine hücuma geçti. 
firlerin gafletinden istifade eden Sait, muhasım müdafaasını geçe-
Altay forvertleri, İtalyan ağlarına re.k on. ~eş ı;ıetr~.dan ka~eye de-
dört gol hediye ettiler. mır gıbı hır şut çekti. Fakat 

Misafir takım, ikinci oyununu kornere gitti. 
da yağmur altmda tamamen ec- . lkin~i . ha!taym_d~ ~.ltmord.u 
nebilerden mürekkep olan Altı- yıne hakundL Saıdı:ı guzel hır 
nordu ( B ) takımile oynadı ve vuruşundan is!ifade eden Namık 
oyunun neticesi (2- 5) misafirlerin topu ltalyan ag\arm~ t~ktı. 
lehine bitti. Bu gole hep sevındık. Santr-

Ü üncil maç pazar gUnü saat dan ltalyan oyunc~arını~ ~y~k-
ilçte ~ltınordu takımile yapıla· 1 nna geçcnv topu gUze~ b~~ ınışlo 

._ H - ld" S t l 5 . Altmordu aglarında gorduk. 
caıdı. ava guze 1• aa \ e Bu gol ne seyircileri, ne de 
Alsancak ıtadyo~u, cuma 1 

AC'· oyuncuları yese düşürmedi. Çüo-
larmdaki kalabalıgı h .. &, ı~ b'r Jd bizim çocuklar hakikaten ça-
seyirci yekünu to· 1 lışıyor. İtalyan· kalesini tehdit 
firler bayrağımızı .1'a- ediyordu, Bu arada Feridunun 
rak nefis bir se r ya iki güzel şütl\ boşa gitti. Bu 
çıl<tılar. Bunu A ~ \ nr tn- haftaymı.n Y.irminci ?~kikasından 
kip etti. su.ıra mı"afırler hakıkı oyunlarını 

Seyirciler Aihnordu kadrosu- göstermeğe başladılar. 43 üncil 
nu zayıf buluyorlar, feci bir mağ- dakikadan sonra Altınordunun 
Iubiyet endişesile çırpınıp duru· tehlikeli hücumları yeniden baş-
yorlardı. İlk akım misafirler yap· ladı. Kaleyi sıyıran, kale d~r~ğ_i-
tı. Bunu Altmordu muhacimleri- ne çarpan İtalyan kalccısmın 
nin ltalyan kalesini tehdit eden kollarında kalan top 7,8 defa 
bir akını takip etti. İtnlyab~ k~lel~ini ~eh.dit dtli. ıf ~ 

Seyirciler sevinçle karışık kat ır tur u ~o ?ıma an, 
· · k yan'ar 1 - 2 netıceyı kazanoılar. 

hayret ıçınde, Altınordu ta ımı G alip İtalyan takımı çok 
çok candan oynuyor. lta~yan ~a- şans!ı imiş. Yoksa galip kaleye 
lesi, enerjik kırmızı - licıvertlile- 8 - 10 gol vardı. Mağlup olma• 
rin çemberi içi:ıde mütemadiyen ıına rağmen Altınordunun yllk-
tehlike atlatıyor. ıek oyununu herkes takdir etti. 

Haftaymın sonlarına doğru ADNAN 

emlekette Futbo] 

IC.araman ldmangardıı futbol takımı 
Karaman, (Hususi) - Yeni aenenİ.1 ilk günü şehrimizde gUz:el 

bir futbol maçı yapıldL Dolgun bir seyirci kütlesinin önünde ynpılm 
bu müsabakada Dokuzuncu Alay takımı ile Karaman idman YurJca 
karşılaştılar. Müsabaka epey hararetli olmuş ve neticede Karamaa 
idman Yurdu galip gelmiştir. idman Yurduna mensup ger.çlcr mun-
tazam bir prograıl-la çalışmaktadırlar. M. T . 



Haftada Bir Defa 
Muallim SaYf ası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Alfabe Nasıl 
Okctuiur? 

B:ı meseleyi nekadar kurca
:.l~ak, zer:e kadar bayideleşmiyort 
ebemmiyt!tİni kaybetmiyor. lık
me;kteplerde alfabe tedrisi harf
lerin öğretilmesinden ibaret ola• 
maz. Birçok kimseler zannedi
yorlar ki, lisanımız savti bir lisan 
olduğu için, harfleri yazıp oku
mayı öğrenen kimse, bir kıraat 
parçasını da derhal okuyabilir. 
Hakikatin böyle olmadığı biz 
muallimlerce müberhendir. 

Binaenaleyh alfabet tedris 
etmek demekt çocuklara harfleri 
öğretmek demek değildir. Harf 
çocuğa birşey söylemez. Hece de 
çocuk içiu hiç an!aşılmıyan bir· 
ıeydir. Çocuk için müşahhas şey 
ancak söz ( kelam ) dır. Ço
cuk ( kuş uçuyor ) u anlar. 
Bu cümlenin ( kuş ) parçası da 
onun için bir mefhumu haiz· 
dir. Çocuk resminden kuşa inti
kal ettiği gibi, yazılı gördüğü 
isminden, yani (kuş) kelimesin
den de ku~a intikal edebilir. 

İşte bu pisikolojik hadiseyi 
düşünenler (kelime usulü) alfabe
yi tercih etmiye başladalar. Fa· 
kat görüyoruz ki bu usulü bizzat 
kavrıyamıyan bazı muallim arka• 
daşları mız, onunla okuma - yazma 
öğretmekte çok güçlük çekiyor· 
lar. Halbuki usu)t talebe için 
olduğu kadar muaJlim için de 
vazifeyi kolaylaşbrmak vazifesini 
görecektir. 

Şu halde kelime usulile ted· 
riste sür'atle muvaffakıyet elde etme 
menin çok zahmet çekmenin saiki 
nedir? Bunu eıı ziyade muallimin 
ruhi tereddüdünde aramak lazım
dır. Muallim bu usul ile muvaffak 
olacağında şüphe ediyor; bu 
yüzden adımlarını korkarak atıyor. 

Maamafib alfabet sınıfındaki 
talebe arasmda ekseriya bir 
mücaneset te bulunmuyor. Ço
cuklarım:z, bir dereceye kadar 
büyük bir sin farkı göstermi-
yorlar. Fakat tabii sin farkının 
haricinde Age psychologique de
nilen, zihni yaş age mental de
nilen bir ıin farkı vardır ki, 
ekseriyetle bir sınıf talebesi 
arasındaki mücanesetsizlik bun• 
dan ileri geliyor. Talebemiz, bir 
sıhhat raporu ile mektebe geli· 
yorlar. Bu rapor, çocuğun halen 
sari hastalıklardan salim oldu
ğunu gösteriyor. Bu kadarcık bir 
muayene kafi midir? Çocukların 
zihni yaşlarını bilmekle beraber, 
anormal veya normal olduklarım 
da anlamak lazımdır. 

Ruhi tetkikler ve anomalie me
seleleri bi7de henüz düşünülemi
yor; onun için muallim, gayrimil
tecanis talebeyi tedris etmek 
mecburiyetinde kalıyor, bu su• 
retle de muvaffakıyeti gecikiyor. 

Maamafib ilk tedrisat müfredat 
programı bu ciheti ihmal etmiş 
değildir. Programın 34 üncü say• 
fasında 6 mcı ::1addeyi bir oku· 
yalım: 

" Birinci sınıfta alfebe oku· 
turken bütün sene zarfında ayni 
seviyeyi muhafaza etmek milşkül
dür. Seviyenin tehalüfü aşağıdaki 
ıebeplerden ileri gelir: 

A) Çocuklaran istidatları muh
teliftir. Bazıları okuma ve yaz
mamn mekanizmasını daha çabuk 
anlarlar. 

B) Çocukların bazıları mek
tep haricinde ebeveyninden veya 
sair kimselerden muavenet gör
mektedir. 

C) Bir sene evvel sımfta ka· 
!anlarla büsbütün acemi talebe 
ayni &mı.fa kabül edilmektedir. 

MUALLİM Bu Sayfa ~ a: 
Yeni terbiye cereyanları • Uüyük ter
biyecilerin bayatı • Türldyede yeoi 
nazariyelerin tatbikab - 1\ ıualiiuıkrİD SAYFASI dertleri - Yeni tecrübe er vesaire. 

:""' ................. .....--.:v. 

1 Çocuklarda 
~ Tembelliğe 

f IMOZELERI MEKTEP y APMlŞLA.~ 
t 

Bir Kız 
Mektebinde 

Bahçeli odada vakit geçirmek
teki tenevvü- Okuma, yazma, konu'• 
ma. • Kudarm, boş vakitlerini iıtc
dikleri gibi geçirebilmeleri için bu
rada lazım gden her şey Yardır. 

Kitaplar küçük bir kiitüpha• 
neJedir. Bizl:n mekteplerimizde de 
böyle bir salonun ve kütüphanenin 
temini mümkündür. 

Devam 
Meselesi 

Bu seviye tehalüfünün bir de
receye kadar önüne geçmek için 
icap eden tedbirlerin ittihazı 
lazımdır. Eğer birinci sınıf iki 
şubeden mürekkep ise, talebe-
nin şubelere tefrikindo seviye 
ve malümatları nazarı itibara 
alımr. Eğer bütün talebe bir 
ıınıfta okuyorsa, talebe arasın· 
daki seviyeler ehemmiyetli su
rette tehalüf edince muallim bir 
dershane dahilindeki talebeyi iki 
kısma ayırır. Bir kısımla yirmi 
dakika, diğer kısımla da yirmi 
dakika meşgul olur. Muallimin 
doğrudan doğruya meşgul ol· 
madığı kısım yazı yazif esile iş
gal olunur. 

Bununla beraber muallim bü
tlin ıanıf talebesini sene sonuna 
kadar hep beraber götürmeğe 
gayret etmelidir. Programın bu 
tavsiyesine ilave edilecek bir 
nokta daha vardır kit o da, alfa
be derslerinin haftada on ders 
olmasıdır. Binaenaleyh muallim, 
bu tavsiyeye riayet ettiği tak
dirdet bidayette biraz müşkülata 
uğramakla beraber, sene sonuna 
kadar muvaffak olması ihtimali 
pek kuvvetlidir. 

Gelecek hafta bu noktaya 
yine avdet edeceğiz. 

Gençlerin Müsameresi 
Gençler Ten:aşa grupu ta

rafından cuma günü Gülhane 
Parkındaki Güzel San'atler aka-
dem isinde 
lecektir. 

bir mUsamere Yeri-

Çare Nedir? ' 
Derslerine çalışmayan çocuk· 

lann büyük bir kısmana tembellik 
isnat etmek adetimizdir. Ana 
baba ekseriyetle bu fikirdedirler; 
böyle düşünen muallimler do 
eksik değildir. Hakikaten çocuk . 
tembellikten mi ç~lışmaz? Hem 
tembellik nedir? iradi ve şuuri 
bir hal midir? Yoksa marazi bir 
halin neticesi midir? İşte asıl 
halli lazımge'.en mesele budur. 

Yapabileceği şeyi yapmak is
temiyen çocuk tembeldir. Zeki, 
dikkat ve hatta irade noksanı 
gibi tabii bir kudretsizlikten ile
ri gelen ihmali tembellik addet• 
memelidir. 

Birkaç türlü tembellik vardır: 
İradi, sistematik tembellik; bilin
miyen tembellik. Demek ki hakiki 
tembelliği marazi tembellikten 
ayırt etmedikçe çocuklara tembel 
demek doğru değildir. Tedavisi 
kabil bir bedeni veya ruhi mara
zın tesirini tembellik şeklinde 
görmekt çocuğu o hastahğın 
ilelebet esiri bırakmayı mucip 
olur. Sonra da bir çocuğa müte
madiyen (Tembel) demek, salim 
çocuğu da telkin tarikile tembel 
yapmayı mucip olur. 

En fena tembellik, kökleşen 
tembelliktir, işi çırpıştanvermek, 
itiyadıdır, çünki yalnız bugünkü 
dersleri alakadar etmekle lalmaz, 
istikbali de zararlandır. Tembel
liğin tedavisi, vaki olmalıdır; sert· 
lik müessir değilse, tembelliği 

arttırır; asıl iş, zekayı uyandır
mak, gayreti teşvik etmek, it 
zevkini ilham etmek, bu zevkin 
itiyadını vermektir. 

m 
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Çocuklar müzttd~ lıaşf!ratı tetkik edigorlar 
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Başka memleketlerde büyük ve zengin mllzeler vardır. Bu müır 
ler bir nevi mekteptir. Çocuklar buraya getirilir. Burada her şey 
canlı bir sekilde görülür: Çocuk beşeriyetin bütün tarihini, hayvan
ların ve tabiatin bütün tekamülünü görebilir. Çocuklara miizelerd• 
yaptınlan tetkikat, onları uzun uzadıya kitap okumak zanmetindeJI 

kurtarır. 
lstanbulda da birkaç müze vardır. Bizde tarihi tabii •e bar 

vanat müzeleri yoksa dat askeri mllzede tarihimizi görmek mllmkür 
dür. Çocuklarmızı müzelere götürünüz ve orada ameli dersler verini,!_ 

Muallimler Kongresi Mühim 
Bir Eser ço 

ku İstanbul Muallimler Birliği 
kongresi, kAnunusaninin on be
şinci cuma günü, Darülfünun 
konferans salonunda toplanacak-
tır. Bu kongrenin geçen senelere 
nispetle çok daha kalabalık ola· 
cağı anlaşıhyor. Muallim sayfa· 
mızın bu husustaki hizmeti tak· 
dir olunur, sanırız. Çünki say .. 
f amızt muallim teşekküllerine pek 
yakından · alakadardır. isteriz ki 
muallimler biribirlerile çok daha 
sıkı bir münasebet ve tesanüt 
halinde yaşasınlar. 

Evvelki seneki kongreye işti· 
rak eden azamn miktarı llç yüzl\ 

l ancak geçiyotdu ; geçen seneki 
kongrede de aza adedi, istenilen 
miktara çıkmamıştı ; fakat bu 

1 sene, kongre esnasında salonun 
çok kalabalık olacağı bekleniyor. 

Birliğe müracaatle fiş alma• 
mış ve azalığını yenilememiş 
olan muallimler, tatil gfinlerinden 
bilistifade bunu yapmaktadırlar. 
Maamafih kongre günü de, kon
ferans salonuna erkence gelerek 
kayitJerini yeniliyecek, bu suretle 
kongreye iştirak hakkı edinecek 
muallimler çok olacaktır. 

Kongrede bu sene mevzuu 
baha olncak meseleler içinde en 
mühim1eri, birliğin bir sene'.ik 
mesaisi arasında bulunan merkez 
şubesinin faaliyeti, toplu tedrisat, 
muallimlerin tekaüdiyesi mesele· 
ai, muallim kooperatifi ve saire
dir, zannındayız. 

Ankarada Maarif VekiletinİJI ık i 
kıymetli bir mektep müzesi müdiıl ki 
var: İsmail Hakkı Bey. Bu geır M 
cin son zamanlardaki rahatsıJ" et 
bğana rağmen çalışa çalışa y<Y 
rulmak zevkidir. 1. Hakla S. ıle 
lstanbul Erkek Muallim mektebi be 
mezunudur. Almanyada tahıil de 
görmüştür. Maarif Vekaleti ta" H 
rafından geçen senelerde çıkarılaJ ~? 
( terbiye ) mecmuasına gayet dır 
faydalı makaleler yazardı. r: 

1 BİR KIZ MEKTEBİNDE HANIMLAR ÇALIŞIYOR 1 

1 - Hakkı B. son defa G· 1 
Kerıchenşteinerden bir kitap tel"' :i"' 
etime etti. ••Mürebbinin nıhu •' ha 
muallim yetiştirme mese!esi,. ir sol 
mindeki bu kitap Ankara Mual" eli 
limler Birliği neşriyatının birinci ge 
kitabı olmak ü1ere Ankarad' sü 
( Köy hocası Matbaası ) nd• so 
basılmıştır. 

1 - Llboratuarda fen billgfıl. 2 - Dikişhanede eT b'lgiıl. 3 - U1an bilsriıl ( Fran11zca ötrenlyorlar ). 
Kızlarımız da erkeklerimiz gibi bugilnün srüç ve sıirift hayatına faalane hazırlanıyorlar. Kadının erkeğe muhtaç 
olmadan hayatına kazanabilmesi lazımdır; böyle olmakla beraber kadın unutmamalıdır ki, bir ev hikimcıi, hakiki 
bir çocuk mürebbiyesidir. Binaenalcy bir taraftan bayatuıl kazanduacak ıoylori ö~renirken diter taraftan da ev 
kadınhj'ına; anıclit• yarar itleri de öt.:enmelidir. 

.. sa 
Kerşenıtayner bugünkü A •la 

manyanın büyük bit terbi!~ ağ 
cisidir; nazari terbiyeci degı~ ye 
terbiyevi nazariyelerini muv~ ba 
fakiyetle tatbik eden tcrbiyecJı n~. s: 

İş mektebi "Arbeit Schule,. tabifi ::.z 
bu zatindir. Buradan Ruslatt1t koc 
(Tek iş mektebi) Ecole unique d1' diğ ı 
traail çıkar, fakat Ruslara göt• bizi 

bir mahiyet almak şartile. . ~;;~ 
Binaenaleyh böyle büyük ~~ dik 

terbiyecinin bu mühim eser• m<ıl 
tercüme edip milli kütüphanemi~' kall 
hediye etmek takdire şayan b•' 
iştir. 
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Sf iker - Buyurun Habibe 
Hamm.. s ra sızın.. mikrofona 
ya1 .laşın.. ne o.? Kımıldamıyor· 
ıunuz"? Buda nesi? Camm hadis~ 
nize.. Abonelerimiz sizi bekli· 

1 yor.ar .. 
Habibe M. - Beklerlerse bek· 

lesiu!cr .. ben onlara landevu ver· 
memiştim ya... hem dar.ima zom 
zom evlad.nı.. ben bu akşam 
hiçbir şey söyliyemiyeceğim .• 
ağzımı pıçak açmıyor ..• Keyfim 
yerin de c. eğil.. dertliyim şeker 
evladım, dertli .• 

Spiker - İyiya işte.. derdini 
aöy1cmiye:ı dermanını bulamaz· 

. mış .. söyled~ biraz için açılsın.. 
Habibe M. - Aman yavrum .. 

beni söyle~meğe çahşma.. ben 
• çok doluyum.. açtırma kutuyu, 

aöylttme kötüyü.. geçdim olsun 
ağzımı açarsam.. yine bir pot 
kırarım.. habibe Hanım adam 
çekiştiriyor, dedikodu yapıyor 
derler •• 

A dalgın yarimu Unutuyorsun 
ki ben Habibe Mollayım.. Ben 
kendi ağzımnan konuşurum, ken
di kafamnan düşünürüm •. Kalem· 
de katip değilim.. inci gibi be
fİUer dizen şair değilim.. Çarşaf 
gibi gazete!eri yalanlar, yapma· 
~ıklarla dolduran gaıeteci deği
li~ ... ~e~ görd~~~mü, dilşündüğü
mu dı~ımm yethgı kadar dosdoğru 

j aöylerım.. Ben özü sözü doğru 
1 alaturka bir kadınım.. Kuzum 

çocuğum.. Sen şu ( fan fin fon ) 
k~tusunu kapa da şurada seninle 

il t~ı ~atır konuşup dertleşirken 
kı msecilder işitmesin emi? 

Spiker - Mikrofon kapalı 
M 1 •• 

.. er~,< etme.. Hadi sen devam 
et habibe Hanım. 

Hab.~bT .~· - (~ahrem bir şive 
. ıle ) . çun .. cu~.. senın anlıyacağın 
ı bcnım kufagıma çalınan bir sey-
U den ötürü canım sılalayor .• ;uya 
.. Habibe Molla telsiz telefonnan 
,ı a~-m çekiştiriyor diye alafrnnga 
t bır dfütürü leyla benim hakkım· 

da bir dedikodu yapmış.. (güle
rek} hah .. hah .. hah .. eh ben bu 
ış_e icat la katı la gi.ilerim .. ah be· 
nım sözlerimden gocunan bu 

• h ,. d. . k 
aı. rr..n _ının arşısına geçip te 

.. ~l ~ ıını kalçama dayasam, sağ 
. •lımı l'\ürek gibi sallaya sallaya, 
~:rda~~mı ~ıra kıra, gözlerimi 

• uıc suze, agzımı boza boza bir 
ı sor:lam: 

- A boyasız surah bulaşık 
sabunu kadar soluk, saçlara 
f~af r .ı~ıga kınalı, kaşları alektrik 
•gd~sı ıan _yo~u~, dudakları çiğer 
yemış kedı. gıbı kartpostal, aca

. ba sen hıç dedikodu yapmaz 
" mısın? ., Desem .. oğlurn sen .. .. . k şu 

sozumc ınım oy, biz kadınlar 
ta, . Hava anamı:ıdan beri dedi 
kodu yaparız •. Evet .. Allahm bil
diğini kuldan ne saklamalı bu 
bizim eğ'.encemiz, bizim ihtiyacı· 
nuz, yavrum .. En adisisinden en 
lli,inc kadar kadın olsun da de
dikodu yapmasın.. bu olmaz .• 
maha~lc karıgı İırom,usuna sabah 
kahvcsillo lı'i<ler, orada yapar •• 

• HABiBE MOLLANIN 
FİSKOSLARI 

Muharriri: /. Galip 

DRDİKODU 
Her Şeyin Yerlisi İyi De 

Oyunun Yerlisi Neden Tükaka? 

dedikodu!arı yanında zemzem 
ıuyunnan yıkanmıştır.. Derken 
efendim, dereden tepeden konu
şurken içlerinden biri ( Hamfeodi 

kibar geçinen bamfendi akşam 
çayına gider, orada yapar •• ne 
hacet sana bir misal: Geçenlerde 
kahyalık ettiğim bir bamfendiye 
yardıma gittim .. - Amma bu dedi
ğim köküne kadar ha!is, katıksız 

hamfendir ogün çayı varmış .. Hemen 
kollarımı sıvadım.. çay semaveri, 
pastalar pandispanyalar, alafran .. 
ga konyakla şuruplar •• cıgaralar, 
çiçekler, kokulu kağıtlar.. her 
ne laz·msa temiz temiz hazırla· 
dık.. derken ikindi iistü misafir· 
ler sökün ettiler.. rengarenk es• 
vaplar giymiş rüküş kadınlar .. 
Aman yarabbiciğim.. yaşına ba· 
ş na bakmadan mısır püsküiü 
g;bi boyalı saçlarım Beyoğlu be
bekleri gibi kıvırttıran altmışlık 
gudubetleri görünce içimden ka· 
tılıyordum.. İçeri girenin ilk işi 
yalandan sırıtarak " boııcur ham· 
fendi .. ., demek oluyor.. ondan 
sonra efendicazım eğer mecliste 
erkek yoksa başlıyorlar de· 
dik od uya: 

Kırmızılı Hanım - Naciye 
Hanımı gördüğünüz var mı efem? 

Siyahlı Hanım - Hayır mat· 
bay balosundan beri göremedim 
cicim .. 

Pembeli H. - A.. Hiç tat" 

mam.. Hatuncağız baloda koldan 
kola gezmekten o kadar yorul· 
du ki hali dinleniyor. 

Hep birden bir kahkaha 
attıktan sonra siyahli H. - O 
akşam yorulan Naciye değil asıl 
kocası.. Adamcağız karısını ikide 
bir zeminzadelerin damadınnan 
dansederken gördükçe eriyor, 
mahvoluyordu. 

Pembeli H. Fransızca bir 
kelime savurduktan sonra: - O 
kadar kıpkançsa karısını alıp ba· 
loy:ı gelmesin .. 

Siyab!ı - Aman aasıl o1ur 
cicim .. AdamcaiJz Naciyenin bir 
dedjğjni iki etmiyor; zaten bece-

riksiz, p·sır k, kılıbık hC'rif •• Göz
lerinin önünde dönen şeyi gör
müyor.. Ben zavallı kıza acıyo
rum • O biçimsiz, kalektersi.ı 
adamnan yaşanır mı 1 

Yaşlıca bir han•m atılarak -
A.. ilahi kızım.. anlamıyor musu• 
nuz, Naciye o herifin kendisinnen 
değil, parasınnan yaşıyor .. (hadii .• 
hep birden fingirdeşiyorlar.. ya.. 
böyle .. asıl diyece ğ·im e geleyim 
yavrum.) O gün orada kapının 
dışında o kibar harufendilcrin, 
neler konuştuklarını, muttasıl 
oynaştıklarmı işittim de parma· 
ğım ağzımda kaldı.. rabbim düş
manımı onların ağıına dü~ürme· 
sin.. Benim fiskoslarım onların 

telsizde bir mahalle karısı var, 
her h~fta utanmadan saçma sa• 
pan hikayeler anlatıyor.. ne ayıp 
canım.. buna nasıl masaade edi· 
yorlar.. baştan aşağı terbiyesiz• 
lik .. ) demesin mi ? Zahir karı· 
)ardan hiçbiri beni tanımıyQrdu. 
Hemen oracıkh eteklerimi belline 
soktum... Kollamm sıvadım ... 
hiddetlen küplere binmiştim ..• 
Sinirden her tarafım sapır sapr 
titriyordu... içeri girdim .. bacak· 
lanm yarı açık, belim bükük, 
ellerim belimde, titrek sesle: 

- Kimmiş bakayım bana ma· 
halle kann diyen salon koketi?) 
diye bağırmışım.. İçlerinden alla· 
pullu bir esvap giymiş yeşil göz• 
lü bir kan kımıldadı, ayağını 

ayağmm üstüne attı.. kaşlannı 
çatmı1t boynundaki damarlar 
mavi mavi oklava gibi şişmift 
bana: 

- Benim Hanım .. Ne demek 

A 
/ / (~~I 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

•-- d' - · 
__ _. 

Habibe Molla Radyoda 

istiyorsun, Ha!Jibe Molla sen 
misin? Dedi. 

Ben - Benim ya.. zemheri zil1' 
rafası.. Beğenemedin mi? Diye 
ilerledim .. Ev sabibi Haoim bana 
kaşınnan, gözünnen işaret edi-

yor: H b'b H b'b •w • d' - a ı e, a ı ecıgım • ıye 

yalvarıyordu.. amma ben bil' 
defa zillerimi takmış, coşmuştum. 

önüme geçebilene Hayyalessala .. 
Çenem açılmıştı. 

- Seni utamp arlanmaz .. 
furunda sütlaç, cam göbeği, Çİ· 
yan gözlü, şakak ladeni karı •. 
Demindenberi cigaranın birini 
yakıp birini söndürerek elalemin 
kocasını çekiştirdiğin yetişmiyor-
muı gibi şimdi bana da dilini 
uzatırsm ba.. Alimallah şimdi 
yanana gelirsem saçım başmı 
hallaç pamuğu gibi diderde bir 
yastıklık tüyünii dökerim, sen 
benim yakırdı!anma açık diye
cegine aynaya arkanızı d6niln 
de kendinizi seyredin.. eği
lip büküldükçe bel çukurunuı 
anasına babasma payveren çiçeği 
gibi açılıp kapanıyor... Derken 
zomzom evladım bil bakayun, 
ondan sonra ne oldu ? . 

Spiker - Tahmin ederim, 
ondan sonra kadının üstüne yü• 
riidünüz, bir temiz dövdünüz.. 
semaveri devirdiniz .. orasını allak, 
bullak ettiniz.. sonra şakkadak 
düşüp l:ayıldmız, değil mi? 

Habibe - Hayır oğlum .. yan
lış tahmin ettin.. Ben k:ırıya ağ
zıma ge~eni söylerken bir de 
baktım ki herkes gülüyor.. kah-

L_ ' L 

[ 

-
kabadan kırılıyordu.. Ben de bir
denbire şa~ırclım, durdum .. : 

-Hanımlar karşınızda oyun ma 
oynanıyor sr n :Jınız.. n~ • gül~ycr
sunuit dedim. Ev sahıbı ka1kh •• 
yanıma geldi: 

- Aman Habibeciğim. sen 
çok yaşa cmi.. Misafirlerimi ?o 
söylediğin ~on.oloklan neşelen~ır
din eö-lendırdın.. Bu zahmetıne 

• o ı· d d' mükafat al sana on ıra.. e ı .. 
Elime bir onUık kağıt sıkıştırdı •• 
Ben bunu görünce ne yalan 
söyliyeyim, gev~~yive~dim •• Yü
züm gü'üverdi. Oyle ıse. alın bu. 
da üstelik cabası.. Barı tamam 
gülün, eğlenin dedim. Çalgı ma• 
kinesine Ankara koşmasını koy
dum da ya l·cy .. Bir gcbek attım, 
bir göbek attım.. Hepsi ellerini 
çırptılar .• 

Spiker -Y a~a Habibe molla.. 
Habibe - Elbette • • Orada 

gıgısı çıkmış, kart kanlann çift 
çift bacak litretmeleri alkışlanı ... 
da ben neden alkışlanmam am
ma cnlarınki tango imiş •. Ey 
benimki de çifte telli.. Hemde 
alaturka! Her ıeyin yerlisini isti
yoruzda oyunun yerlisine nedenı 

-Tu..Kaka diyorm..Hadi AlJala 
rahatlık versin, r.omzom evladım 1 
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Hem rahatımızı düşünüyorsunuz, taşıdıkları ta~ benze J • :~ hayret 

Güzel Yıldız Şimdi Pariste "Erkek 
Kıyafetinde l(adın,, Filmini Çeviriyor 

Paris ( Hususi ) - " - Fransızca ilk sözlil filmimi çeviriyo· 
rurn, ~evinç içindeyim. ,, 

Kalbinden taşan bir neşe iJe bu cümleyi söyliycn " Karmen 
Beni ,, dir. Sessiz birçok filmlerde tanıdığ:mız ve sevdiğimiz 
bu san'atkt\r, filmin seslendirildiği gündenberi sinemaya l~ ii· -
müş gibiydi. 

Kendisi cid·· 
den sevimli ve 
masum genç kız 
rollerinde parla
mış bir yıldız 

olduğu için sah
neden çekilişine 
herkes mütees· 
sir olmuştu. (İp 
cambazı), (Alla
ha ısmarladık 
gençlik), Şang• 
h ıy mahpusları) 
( · arfiye Laten) 
gibi filmleri da
ima zevkle ha· 
tırlamrdı. Bu 
it i b a rJ a d ır ki 
tekrar stüdyoya 
dönüşünü kendi
ıini ve sinemayı 
sevenler arasın· 
da memnuniye~ 
uya .. dırmışfr· Kannen Boni geni /ilmind~ 

._imdi -.~ .•• mekte olduğu ilk 1 
seıli filmin ismi: (Erkek kıya- Çocuk 
feünde kadın) dır. Genç ve gll-
ıel yıldız bu yeni film hakkın· Ve ıJ1i/gon 
daki fikrini ıöylc anlatmaktadır! 

" - Fakat bu piyes yeni de
ğildir. Bunu vaktile ıessiz ola· 
rak ta çevirmiştim. Hakikaten 
eğlenceli bir rolüm vardır. 
Düşilnünilz bir defa: Bazan 
kadın olarak görünüyorum, 
hazan da erkek 1 Bir aralık 
basit bir mahllıkum. Sonra 
esrarengiz bir ıahsiyet oluveri· 
yorum.,, 

Karmen Boni artık memnun 
ve mesuttUr. Nikbindir ve stüd· 
yoyu şen kahkahaları ile doldur· 
maktadır. Fakat genç san'atka-
rın bir derdi vardır. Habnna gel4 

dikçe bütün neşesini kırar; fil
hakika Fransızcası, çok temiz: ve 
çek doğru olmakla beraber ha
fif bir ecnebi ~ivesile renklidir. 

KendisiJe konuşanlara bakar
sanız bu, genç kızın tathlığını 
arttıran bir hususiyettir. Fakat 
ona ,:röre bir eksikliktir. Kendi
ıini dinleyiniz: 

- l~e yazık! Bu şiveyi kay
betmiye çalıştım. Fakat bir türlü 
muvaffak olamadım. Zaten sine
mayı terkedişim de hundan do
layı değil miydi?. 

- Fakat bunun ne za~arı 
var? Bilakis ... 

- Korkuyorum, gülecekler, 
beğenmiyecekler, diyorum .• 

- Afdamyorsunuz.. hem de 
pek çokl 

- Ciddt mi ? Ah, ne mem
nunum. 

- Elbete, fakat siz bana 
söyleyiniz, film çevirmeden ev
vel ne yapıyordunuz? 

- İtalyada idim, birçok kız 
ve erkek kardeşlerimin arasında 
yaşıyor ve onlar gibi yapıyor-

dum. Yani beni alacak bir er
keğin çıkmasını bekliyordum. iş
te bu sırada Genind ile tanış
bm. Bana bir filmde rol verdi. 
O vakkitten itibaren de hayat
larımızı birleştirdik. Son aylara 
gelince: ltalyada Paramount he· 
ıabına İtalyanca filimler çevirdim. 
Fakat bütün arzum Fransızca 
oynamaktı. ~ )#.. 1'--

Cekl Kuganın kllçiik kardetl Robu Kupa 

Holvutta yalnız büyük ve gü· 
zel artistler değil, ktiçük, fakat 
sevimli, kanı sıcak çocuklar da 
para, ihtişam, şöhret sahibidirler. 
Bunu tabii biliyorsunuz. Bir za• 
manlar Ceki Kugan bu kliçük 
yıldızların en ba~mda gelir, müt· 
hiş para kazanırdı. Fakat Ceki 
büyüdü ve bunun boşluğunu da 
öteki çocuklar doldurdu. Bu iki 
resimde gördüğünüz iki küçük 
artist Holivuttaki kam sıcak ço
cuklardan ikisidir. Bunlar sıksık 
film çeviriyorlar. Şimdi ikisinin 
de ölüncüye kadar idare edecek 
parası vardır. Yani iki küçük 
milyonf' 
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Hik~yeye gelelim: Sipahi Ah
met, Yeniçeri Bakiden çok baş
ka tüı lü diişün iiyor<lu. O, De-tle 
ile umulmıyan bir yerde ve z~
manda karşılaşmanın uyandırdığı 

sersemliğini giderir gidermez ka
rısının sözlerini hatırlamıştı ve 
İçin için söylenmişti: 

- Dede değil gölgesi. Fakat 
tıpkı kendisi. Acaba sesi nasıl? 

İçinde doğan bu sualin ceva .. 
hını Dedenin ağzında ararken 
zihninde başka bir hatıra daha 
canlandı. Zindanda kendilerine 
halas yolu açan Dede ile mey• 

1 
l nnede tanışlıkları del'vişin ses· 
.eri arasında bir ayrılık vardı. 
Biri çok şefkatli ve yumşak ko
nuşuyordu, öbürüniln sesi sert 
ve korkunçtu. Medresede bırak
bklan Dede, meyhanedeki ür
kütücü ve korkutucu ses sa
hibi idi. Eğer buradaki de 
onun gibi konuşuyorsa ikisinin 
ayniyetinde şüphe kalmıyacaktı. 
Fakat bu adamın sesi, zindanda• 
kinin sesi gibi yumuşak ise de
delerden birinin gölge olarak 
kabul edilmesi zarurile~ecekti! 

Sipahi Ahmet, iradesi hari
cinde, kafasında doğan bu müla
hazalarla süklüm püklüm yürüdü, 
Dervişin yanına geldi ve ellerine 
sarıldı: 

ALKAZAR SINEMASINDA 
Talebi umumi üzerine 

ESİR MELİKE 

1 Fevkalade filminin 
Yeni Scılcodirilmiş Kopyeııi 

daha birkaç gün gösterilecektir. 
Geç kalanlar istical etsinier. 

Y uuan Milli Operet Heyeti 
FRANSIZ TlY A TR OSUNDA 

Bu akıam Hat 21.30 da 

LA TOSCA 
Yarınkl cu "a r:irail matine aut 16.30 da 

CARMEN 

ı•mz.-•- Bugün 

M E L E K Sinemasmda 
Sevimli Ye tirin 

LILIAN HARVEY 
ARMAND BERNARD 

ve ROANNE 

ile beraber 

AŞKA TÖVBE 
----- filminde ----• 

Talebi umumi ii:ıerine bir harika 
olan Franas:ı:ca ıözla ve şarkılı 

Küçük Daktilo 
filmi birkaç güo daha 

Ş 1 K Sinemasında 
gösterilecektir. Hentız görmi· 

yenlerin istical etmeleri. 

Lanan lilmedl J 

bize hayvanlar hazırlatıyor.::nnuz. etmekten geri kaim • otJu. 
Hem bizi selametlemek için bu- Ayrı o'sun, bir o'sun De.'~, 
raya kadar yoruluyorsunuz. Bu Dede idi. S. ıahi A' ·et, bu si!' 
iyiliklerin altından bi:! n· ce kal- beple, tavnncia de,,; ;"Hi 1c göslc • 
k<>rıı? medi. Biiyiik bir hrr etle sord : 

Dede gülümsedi ve çol< yumu- - Dede Sultan, emrin ni\;•: 
~ak bir sesle cevap verd;: dir, hemen yoHanaL. .. ..ı..u? 

•J -Sizi bir do:.ha gü.rmek istedim, 
geldim. Maluma, biz de seyyahız. 
Yine bu!uşur muyuz, görüşür mü
yüz? bilinmez. Onun için bir dahi 
heiallaşmak hoş olur : 

Yalnız Sipahi Ahmet c'cği1, 
bi'tün arkadaşları ve hı ita G ül
süm, dervişin sesindeki değişikliği 

farketmişlerdi. Fakat yüksek bir 
kudrete malik olduğuna inan~•k-
1arı Zcrlu Deden=n bazan sert, 
hazan miişfik konuşmasında hiç4 

bir fevkaladelik bulcnuyor!ardı. 

Bakış o ha.kış, saç o saç, sa!ca) 
et sakaldı. 

Medresede kalan DeJe ile 
şimdi kendilerine Hii;at eden 
Dede arasında yüzce, kıyafetçe 
küçük bir fark yo.du. Binaena
leyh biç birinin yüreğine şüi he 
gelmiyordu. Atların yanm..:~.1 dö
nüp Dedenin eline yapışan Yeni
çeri Baki de, şüphe taşımatkan 
ta01amilc uzaktı ve o, bilhassa 
imanını arttırmıştı, Dedeyi Hızır· 
dan da üstün buluyordu! Yalnız 
Sipahi Ahmet, istemiye istemi-

( /' k 51 \'at 

~ehzad-..;bı:ı 

HİLAL Sf SIN A 
Bir haftadır göste. i1mekte olan 

SAFAK I<EŞ~ : f< OLV 
Büyük tayyare h ... rp f.lminin sorı 

gündür. 
Bugün: 12 de umu n ve talebe· 
ye tenzilatlı bir maf n östcricek· 
lir. 2, 5, 4, 5 mat ineler inde bu ıı • 
nenin muazzam fil nı'c ' n.lcn .,ıa11 

büyük arti&t CON BARİMOR'un 
temsil e t l :ti 

TAÇ DEVIREH JENERAL 
Sö:ı:lil, şarkılı şahun fi'ın gösterllc:ccl< 

tir. Talebeye l kuru,tur. 
Gece 8,5 da başlar. Sinemada 

TAÇ DEVİREN JENERAL 
Hahz Burhan Bey ve M •diba SuJ 

Haruam konıııerL komik ve Dumbull1 

lııaall Efendi ve beyetj tema'livesl Anıı•· 
taa balesi, 9anteler, milli rakslar ayrıc• 

HA VEL alJeal tarafından akrobatik "' 
jonıUSr numaralar. ASSO ailesi tarafın· 
daa Çingene dlletosu dnhullye U kuruştııf 

• 
Akşam: MAJIK'te BÜYÜK GALA 

ıchard Tau er 
BÜYÜK VARYETE 

( Die Groıse Atraktion ) filmde 

Yerlerinizi evclden tedarik ediniz - Gişe saat 10 dan itibaren 

BU AKŞAM 

C A 

açıktır. C 

A S R I SİNEMADA 

N L 1 C 
BÜYÜK GALA 

E S E T 
olarak 

Tolatol'nln aynı namdalci eaerinden muktebeı •tk dramlarının en muhteşenıl olup dlin• 
yanın biltün sinema lan nda biiyUk muvaffa klyetler lı.azaomı~tır. 

Bu filmi tem9il ed~n mefhut yıldı:ı:lar: 
JOHN GİLBERT- RENEE ADORE- GONRAD NAGEL • ELEONOR 

BOARDMANN 
lhtirautı beterlyeyl ( CANLI CESET) filminde olduiu kadar ve bl:ıtün çıplaklığı ıtı 

hakiki bir auntte şimdiye kadar tasvir cdllmeralştlr. Bütün fatanbul ha ka bu filmi nıiı' 
kerrcren rörecelı.tlr. 

Hafiye: Bu muazzam filme her akşua mükemmel BALALAIKA ile SAN'ATKA 
MUGANNiYELER refakat H film ile beraber tarkılar tagannl edeceklerdir, 

Musiki: Mae•tro Po:ıan•ky t:ırafmdaıı husua1 blr aurette tatbik edlleccktll', 

Bugün matinelerden itibaren : <il( 

ALEMDAR SİNEMASINDA 
Türk parası, Türk artisti ve Türk musikid ıle vücuda getirilen: 

İstanbul Sokaklarında 
ilk Türkçe sözlll, sesli ve şarkllı büyük film başlıyor. 
Öz dil ve öz musikimizi filmde dinlemek ve yakından tanıdığımıı 
yilksek Türk san'atkarlarını görmek için herhalde bu filmi seyrediniı . 

Bu filmin devam ettiti milddet~e •ean•l.arımız : 

Gündüz : 2, 4, 6 da, gece 9, ı /2 ta olacaktır. 

Dikkkat: Bu muaazzam taheser, latanbul cihetinde 

• ıinemamız tarahndan 2österilecektir. 

------------..... ~~-------------------------
" Siyahlı Kadının Kokusu,, 

( SARI ODANIN ESRARI ) nı • görmiyenler içia 

tllmlnde g8rlHmi7ea katli, ROULET ABJLLE tarahad .. 
lnOmlhdekl CumarteaJ akaamı aaat 9,45 t• 

bu film l 1 Pazartesi, Sah, 13 Çarşamba, 14 Per· 
şembe, 16 Cumartesi gtinleri saat 14,30 seansla
rında gösterilecektir. Temaıakiran, aynı Lilet ile, 
saat 16,30 seanslarında bu fimin mabadi elan '"Siyab GLORYA'da 1 Kadınm Kokusu" filmini görmeğe hakh clac~ 
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llAOI 

-193-

'D Ez!!! DO 
90 T .. rtalenel 9lt 

AbdUJbamit dibi akpm tavuk 
bınealerine gİtmİftl. Galiba bi
ru fazlaca Üftbn... Sab.laleyia 
kalkar kalkma dcndnwlı bir 
lmıldıktan ... ,. etti. bd ( Atr 
pirin ) aldı... Soma. .,_ .. 
de.I de bozuk. Alqam afak bir 
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- Gazetenin b.iriacle (Aavem) on top atmakla .... ettils. 

lltihklmlanm yapan mllhendisia MMa ..ar) 
adam okudum. Ba adamı taaanm. 
Romanya hilldDneti bu vttan çok BulgariStanda 
iatifacle etti. Gerek ( Raqa ) ve 
..-(Balpmtaa) lnıdatlumclald ltbalibn T alıclicli için 
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kalbiniz, nazarlanmda bir kat klıu yoktu Ye aramızdaki ....ı. 
clalıa yabeldi.. Arbk o aW• •er aa mayonla. O.iDiiie Wr 
wara lize bqa. daha il__. tok •tadar n mlnlı•v ,.._ 
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~ ~ .=... w ;e-.u. 8-ea ıeri tlladlm 
nlmamü lçlD Mır _.. Pi •·•· ıleria pn•wla, at lwilMla 
Wr elle ıdze para ,endermeyi dl- .... taPıa ...... ..,... 
fludlm. Fakat ba, benim idealimin arbdqmmn yama abt' • 
lay,metilli cllfDrecek ft lilia .. ,bclıua: 
lıeriniıde eok feu bir teair im- - Madam. çabuk atta ... 
.ıe ıetireeekti. Onun İtİll her- ft oaa hana yeriaiz... 
pJi cereJU& bD'aktam- BilİJOf!o 
mmya, ta, ae umana kadar-

- Ne ··- bdu? .. 
-Sim. o •et'am roll _.da 

.uijiıaiz ... ~- o ....... 
-~tok..W-.:Yr .. 
pldftm. Bir iki ... ••• --
kel ....... Akil t111dlf, ...... 
da ............. f.tar .... 
hmclan laabenJar ~~ pi 
bir kuvvetle ...... .... .w 
olurdum. 

Gtllcltlm n ı.a,IDnhm: 
- Fakat blli1•r •UIUD1llt M-. 
OıııC-.. • ~---

.. o buya ~ ............ 
Qbiki ... 
a~ ....... = Z't.::-ı- d.UV. 

CarJada 
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TEMMUZ 1914 B y 

Umumi Harp Nasıl Patladı ?I ._ _su_s_üı_unda 
İKTISı:\D" 

Hergün _J 
Muharriri: Salah 

AN Nakleden: H. R. -54- Yazan: Emil Ladoiı 
- Kmm Dokton s~mt Ek-reme -

"Avusturya Hakkında Kin Ve Gayz 
Değil, Hakaret Hissi Duyuyorum,, 
Bu şahsi hissini iki mutavassıt 

arasında arzu edilmiyecek bit 
raddeye vard•rır. 

Halbuki Avusturya e-firinde
ki Macar nezaketi kendisini 
cezbeder ve iki muhasim arasın
da müteamil olmayan bir yakın
lık gösterir. 

Zaten ( Sazanof ) un adetidir. 
Bu memleketlerin her birini, di
ğerinin sefiri yanında tezyif eder. 
Sazanof o zaman henüz harp 
istemiyordu, harbe, ancak za
man geldiği vakit müracaat 
edebileceğini takdir ediyordu; 

fakat merkezi devletlerin dost 
geçinmek istidadından u:ıaklaş
malan Almanlar hakkındaki hid· 
detini izhara sebep oldu? Alman 
sefiri mukabeleten: 

- Avusturya hakkındaki kin 
ve gayziniz, sizin gözlerinize per
de indirmişi dedi. 

Kont cevap verdi; 
- Benim tabiatimde kin ve 

gayz yoktur. Avu !urya hakkında 
kin ve gayz değil, hakaret du
yanm. Avusturyanın projelerinin 
nerelere kadar gittiğini biliyoruz. 
Evvela Sırbistan parçalanacak, 

sonra sıra Bulgaristana gelelecek, 
taki kendilerini Karadenizde gö
relim!.. 

- Zab devletinizce malüm· 
dur ki, ancak mukabelei bilmisil 
olarak bir sefer mevzubahstir, 
yoksa Avusturyada hiçbir IUl'elle 
frıtuhat fıkri yoktur. 

Bu muhaverenin Ozerinden 
iki gün geçti, ıonra tekrar bu
luşt ular. 

Sazan of: 
- Viyanaya müdahale etme

lisiniz, bir lltıaak noktası bulu
nuı, dedi. 

Alman ıefiri: 

- Fakat siz bu müddet zar
fında teılibatta bulunmak fikrin
de misiniz? Sualini ıordu. 

- Gafil avlanmamak açın 
bir de rece hazırlık yapmak )Azim· 
dır. Amma bir seferberlik mev• 
zuu bahis değildir! A vuıturyanın 
hakkımızda haamane bir vaziyet 

almasını beklenıiye karar verdik. 

- Bu halin verdiği mOesaif 
neticeler hakkında dikkat naza-

nnızı celbetmek isterim. Bu gibi 
tedbirler, mukabil tarah da ko
laylıkla ayni tedbirleri ittihaza 
ıcvkedebilir. 

Bu cevabile Kont harp fikrini 
ıannetliğinden f ula ifade etmiı 
bulundu. 

Kahir makinenin aerazat ha· 
yatım, bizatihi müteharrik irade-

ini, amansız intikamını ve niha· 
yet kendisine vücut verenlerin de 
idare ve murakabesinden kurtul
duğunu evvelden ima etmi~ oldu. 
Ayni zamanda daha kaba ve 
devcüssc Moskof makinesinin de 
ne olduğunu ve birkaç ıU.n te
ahhurun korkular saçarak Alman 
m3kinesile karşılaşmak Ozere 
yola çıkacağını, çünkl iki tarafın 
da makinelere ilk hareketi Yer-

Fransrıva }oz.eJ ölüm döş~ğinde 

mek üzere hareket düğmelerine kazanması, Grcyi hesaba katma-
basmak üzere olduklanm yakinen dan iş görmüş olabilmesidir. 
takdir etti. Derakap Viyanaya bir telgraf 

Fakat Kont hemen o dakikada çekildi. Diğer taraftan Sazancf 
kullandığı muhavere şeklini Avusturya sefirini karşısına aldı, 
beğenmedi ve fikrini değişti· bubbu vedat ile konuştu, Avus-
rerek: turya hakkında ruban tem ayn-

- Avu turya metalibini şek- latı olduğuna dair yalanlar oku-
len biraz tadile razı olmaz mı ? du, ültimatom noktasma gelindi. 
Diye sordu. Sefir derakap: 

- Sizi hiçbir llmide düşüre- - u Bu vesika hakkında 
mem. Yalnız Avu turya sefiri her ne suretle olursa olsun 
ile mülikahmz bu ümidi verirse bir şey söylemiye selahiyettar 
doğrudan doğruya Viyanaya bulunmadığını, binaenale bu hu-
müracaatınızı tavsiye ederim, ıusta söyliyeceği herhangi bir 
ıeklinde bir cevap aldı. sözüne kıymet verilmemesi ıcap 

-tr edeceğini söyledi. 

Görüyor unuzya, bir tarafdan 
bütün Avrupa milyonlarca ada
mın mukadderatile sallanırken, 
kabineleri hali açıkça konuşmak
tan çekinerek, hatta "Harp" ke
limesinden ürkerek, nota, müka
leme, teşevvüş, cebir barakAti gi· 
bi kelimelerin arka ında siper 
aliyorlar. 

il 

Sazanof timdi Almanyanın 
fikrini kabule temayül ediyordu. 
Zaten bunu kendiıide düşünmüt
tü. Fakat bu ıekildede Viyana ya 
kartı vaziyeti zaiflayordu. 

Maamafih bu yolun bir fai
deıi de lngiltereye karşı mevki 

Bundan sonra ikisi de 
Viyananın metalibini afakt ola
rak tetkıka giriştiler. Rus 
Avusturyanm taleplerinden yedi
sini kabili kabul bulyordu, diğer 
üçünde ise tadil icrası lüzumuna 
kanidi ve sözlerini hulasa ederek: 

- Bunlarda nihayet kelime, 
tabir meselesidir, dedi. 

( Arkaaı yar) 

Dr. Sarkisyan 
Dahili lıastalıkl11r mütelaas$ısı 

Harbiye - Haouım caddesi -

.. Hay layf " maıında 

P ETR OL 
-NIZAAf-

S A Ç D Ô K 0 L M E S 1 ve 
KEPEKLERiN ea müe§ir ilicıdır. 

Saçlan uzatır. Kuvvetlendirir. 
Eczane " p•rfUmeri matasalannda arayıa11. 

1 01 E n S U C AT S A n TR A L ud Şirketi 
lsTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

Boyar 

Büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Büker 

Bogar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

ipek 
KASARLAR 

Yapar. 

oe tün Bezleri 
ÜTÜLER GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanna lüzumu olan nokaanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N T R A L dan arayınız. 

Beyoğlu kaldırımının karma
kanşık kalabalığı bir el gibi 
akıyordu. Temiz ve zarif bir 
surette giyinmiş güzel bir ka
dınla, etrafına itimat telkin eden 
ciddi bir erkek, kalabalığın umu· 
mi ahengine ayak uydurup yan 
yana yörüyorlardı. Biribirlerine 
ıokulmuşlar, hiçbir şeyle alaka
dar olmuyorlardı. Kadın erkekle, 
erkek kadınla meşguldü. 

Kadını yilrüyü~Unde, giyi
nişinde e tuvaletinde hiçbir 
mübalağa yoktu. Kaldırımı dol
duran kokotların içinde asil 
ve masum çchı·esile bit· aile ka
dını olduğu besbelli idi. Erkekte 
Beyoğlunun serseri ve zür be 
tiplerine hiç bezemiyordu. Gör
müş geçirmiş, refah içinde vakur 
bir adam hissi uyandırıyordu. 

Hararetle konuşuyorlardı, bir· 
denbire kalabalıktan ayr.ldılar 
ve bir antikacı dükkanının vitri
nini seyretmiye başladılar. Kadın: 

- Aaa •.. 

Diye bir sayha çıkardı, ka· 
dm da hayretten ağzı açık kal
mış, gözleri yerinden fırlamıştı, 

anlabyordu: 

- Bak şu saati goruyor mu
sun? Büyük babamdan kalmış 
antika bir saaltir. Bu saat aile
mizin zenginlik ve ihtişamının 
en son hatırası idi, çocukluğum

da bu saati nclcadar severdim 
Yarabbi. Sonra birdenbire evi
mizden kaybolmuştu. 

Herhalde babamın kumara 
dadandığı günlerde satılmış ola· 
cak. Kim bilir o vakittenberi, 
kaç elde dolaştı. Nihayet ıu 
anlikacı dükkanına girdi. 

Ah canım1 cici, sev~ili saat. .• 
Bütün genç luzlık hayatım bu 
ıaatin önilnde geçmişti. Onun 
tiktakları ile benim kalbimin dara· 
banı nekadar biribirine benzer• 
di. Bu saati mutlaka alacaiım. 

Erkek, kadının aaate karşı 
gösterdiği büyük alakayı ıczmiş
ti. Saati alıp kadma hediye erle
ceğini ima ıçm: 

- Onu ben a:acağun !.. 
Dedi. 

Tekrar kalabalığa karı~tılar. 
Kadının Galatasaraydaki aparlı· 
manı önünde aynldılar. .. 

Biraz ıonra kadın, antikacı 
dükkanının içinde idi. Yüzü hafif 
kızarmıştı. Ezilip biizülerek anti
kacıya şunları söyliiyordu; 

Bugün yahut yann, camaka
nın içindeki antika aati almak 
için size bir müşteri gelecektir. 
Geldiği zaman ondan... evve:l 
9unu söyliycyim ki, ben çok 
namuslu bir kadınım.. Aile 
yuvama çok sadıkım. Fakat 
ne çare ki buhran af eti bizim 
evimizin içine de bir fellket ve 
Befalet kabusu getirdi. Evet ne 
diyordum. Size bir müşteri te
min ettim. Bu saati mutlaka 
alacaktır. Geldiği zaman saate 
bin lira istersiniz. Muhakkak 
surette •erecektir. Bu bin 
liranın 300 lirasını da bana 
komisyon olarak vereceksiniz. 
Güzel teklif deiil mi? 

Antikacı ellerini oğuşturarak; 

- Maalesef hanımefendi de-
di. Be dakika evvel saati sattık. 

Kibar temiz bir müşteri geldi. 
Saati almak istedi, üç yüz lira 
i t dim. " Veremem, buhrandan 
sonra bütçem çok sarsıldı. Fakat 
aati mutlaka almam lazım-

dır 1 ,, dedi, ben de bir kom
binezon buldum. Kıbar mUr 
teriye saati bir hak:ı kiraya ver
dim. Buna mukabil ba.ıa on lira 
verecek. 

Kadın hayretler içiııd dinli
yordu. Telaşla sordu: 

Suat Bey mi, bu? 

Evet Hanımfendil. 

n Üç Memur 

Mahkemede 

Vazifelerindeki ihma.Jeri yü
zUnd n kaçakç•hğa meydan ver
mekle maznun J 3 rüsumat me
murunun muhakemesine Birill9 
ci Ceza Mahkemesinde baş
lanmıştır. Maznun memurlar F ev-
1.i, Nurullah, İhsan, Necip, Safi. 
h:ıet, Lütfi, Süleyma"l, Galip, 
Siireyya, Sabri, İs nail TalAt 
Efendileı dir. Diğer üç maznuna 
tebligat yapılmadığından muha
keme ba k bir gune bırakıl

mıştır. 

Ace e Satılık 
O küdar Valdciatik mahallcıinüa 

Kasını Ağa Çinili h:ı mamı cad• 
desinde kö~e bafında 30 numaralı 
b ş oda, iki sofa, mutfak, klfl 
bahçe ve kuyuyu m~ştemil bir bap 
milccddet hanenin tauıa m • blıktır. 
Görın k iıtiyenlerio ç ndcki kira• 
cıya, konutmak için Ü, <üdnr poJla 
mukeıinde Kcma et . ı ı:Jendi1e 
müracaat edilme i ilin o unur. 

Br.şiktaş ikinci f u h Hukuk 
Mahkemesinden: Ni l t Beyia 
tereke~ine ait eşyas1 O • 1 • 932 
tarihine müsadif pazat günü saat 
10 d Ni antnşm ... a Muradiye 
mah Uesinde Bayır okoğında 
81 num rah hanede atılacaj'ı 
ilin olunur. 

Ynmt, Siyasi, H va iı ve Halk 
l'UClCJİ 

idare . lıtaı l u· : E ' i Za ptiye 
• Çat Çctın-= ~o a 'I 25 

1'elefon lsta .ıbul • 20203 
Po~ta kutu u: Istanbu - 741 
Telgraf: l•tanbul ... . POSTA 

ABONE ı- . Ti 
TÜRKiYE CNEBI 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay UO) 
" 

" " 
3 

" b :> " 
150 • 1 ,, 3JO ., 

Gelen evrak ıeri ve il nea. 
lıinlardan mea'uli ; t a:ınrnas. 

Cevap için m ktupfarı u ur utluk 
pul ilbe i la:. ı:". 

Adres detittirilmesi ( ' > uru1tar. 

Sahlplul: Ali &kr• 

~•erl1at MlldJ.-.ı • 
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Şarkın Yeni Peygamberi \\\\\\\\ 

• • Bu Akşam Radyoda Neler 
• Dinliyeceksiniz 

f .k d N k d H• ti• K d V 7 Kanunusani 932 Perşlmbe I 8 KAnunusa.ıi 932 Cuma 
rı a a e a ar ın ı a ın arsa latanbul- (1200 metre, s ki?ont) lstanbul- (1100 metre, s ki'ontt 

i 
18 rra•ofoa ile opera parçaları, 18 ıramofoa ile opera parçaları. 

H • D B • D k • k • d 19,S alaturka bir"nci laaaım konser, 19,S lılrlnd 'lmm alaturka Hz, 21 

e p s ı e ı r a ı a çın e ~.r.:.··.:~::..., .. :;~:..::.': ~:~:: -:::ı. -~·;~';!~A~:!: 
Kocalanndan Boş Düştüler ku·;;.t::;·~,;;~:: .. 1s ı.11.. al·:::.:;~;~::: .. 1s 1c1, .. 

Yat) 20 •"tam koHerl. 21.30 Jeal .. at) 19_.35 E"a Noafur Kanı, 20,U 
-67-

BurCn l:u lındiseyi llkayt 
bir tarzda anlatmakltğım mim
idin deiildir. Çünki içindea yine 
talili bir teki de çıktığım bir 
devre aittir. Artık kendisini be
fenmiş, kör bir zevç olmadığım 
tibi, zevcemin hocası da değilim. 

Madam Gandi arzu edcrae 
bana karşı, benim vaktile keadi
line yaptığım kadar h8fİa bir 
•namele yarabilir. Artak ha 
ikimiz de tec:rübedea sepaif 
l.irer dost halindeyiz. .. 

Babıettiğ"m hldise 1898 ae
aeainde itidal kaidelerini beniiz 
tamamen bi 1mediğim bir zamanda 
Udia olmuştu. O vakit beli ka
tlım erkeğin sevinç Ye keder 
ortağı olarak değil, fakat koca
llDın her arzusunu diıılemiye 
mecbur bir mahlük plcliDde te
lakki ediyordum. 

Maamafih bu anlattıl'tm bi
klyeye bakarak refikamla benim 
aramızda tam bir fikir ahengi 
olan ideal bir çift olduinanıza 
•nkmedilmesin. Bizzat Madam 
Gucli bile keneli ideallerinia be
aimkinden farklı olup olmachjıoı 
bilmez. 

Fakat meseli bugln bile zey
cemin benim hareketlerimden 
bazılarım tasvip ctmedijini ifit
aem hayret etmem. Biz aramazda 
benim hareketlerimi asla mllna-
kap etmeyiı., buna faydua ba
lariız. Çünki zevcem ne ebevey
ainden, ne de henUz vakti iken 
benden, hiçbir tahsil g6rmeaıif-
tir. Fakat kendisinde Hintli ka
tluılann ek• erisinde mevcut olan 
.... 11 bir haslet vardır. Bilerek 
plıut bilmiyerek, istiyerek yahut 
latemiyerek kendisini benim 
adımlarımı tak be mecbur &6rür 
Ye önüme hiçbir eapl 
olarak dikilmez. 

Aramızda bilği itibarile bUynk 
bir fark bulunmasına rajmea 
hayahmazın saadet, memnuniyet 
'fe terakki ile dolu olduğuna 
eminim. 

Natalda Menfi Mukaıamet 
Cenubi Afrikada menli mu

kavemet kaidesini tatbik edebil-
mekliğimiz içjn önümlize mllhim 
bir fınat çıkt,. Hükumet, Ceoubl 
Afrikada çalışmak üzere muka
vele ile gelmiş dan Hintli İKİ-
ierden, mukaveleleri bittiği za
man adam baş na 3 albn vergi 
almıya kalkışmışb, maksat bu 
biçarelerin tekrar bir mukavele 
1aparak yine esir bayabna din
melerini temin etmekti. Arkada-
flmız "Gokhale" bu karan ıeri 
aldırmak üzere "Natal. • da 
tibi olduğu Cenubi Afrika hG
kdmeti merkezine gitti. Fakat 
Umumi Vali Ceoeral Smut dört 
eyaleti temsil eden Mi1sta-
mere Meclisinde •Nataı. da 
yaşayan Avrupaldarm bu 
'ferıiyi ilgaya muhalif .alduk· 
~ C1'asen mecliaba ele bu 
Yergiyi ilga eden bir kanan Mt
rine ma~deten muktedir bal_. 
madıjmı a6yledi. Bu, dopa de
iildi. Binaenaleyh halwzlağa W.. 
~nttın kuvvetimizle mllcadelede 
bulunmaya &<arar verdik. Fakat 
ha mllqdeledo bıze aablr ol8M 

acip eden Hintli işçilerin ( menfi 
mukavemet ) kai.desinden haber
leri yoktu. Cahil adamlar olduk
ları için Hintli mecmuasını c ku-
J•mayorlarch. Ba itiyatlarda fikir
leri inkişaf etmiı deiildi. Fakat 

menfi bir cevap alan .. Gokha1e,. 
•aziyeti yakin~en takip ediyordu. 
Hadise IOD saftı.sına girdi;i za• 
man bana Cenubi Afrikadan bir 
mektup yazarak miicaclelede 

buna rağmen bütün Hintlilerin 
k..ıdilerine yapılan baksızlığl 
tamir için açılan mOcadeleye 
karşı Fürdikkat olduldaruu &Ö
rüyordum. 

6nayak olacak olanlann asgari 
ve azami isimlerini bilclirıaekliP. 
mi rica elti. Azam 70 ve asgari 
16 kişilik bir liste g 6nderdim. 
Ayni zamanda da b&yle mahdut 
bir mesele için Hindistandan .. 

Verginin ngası için bOkftmet 
nezdinde teşebbOste bulunan ve 

nakdi muaYenet istemek ni7etin
de olmadığıma bildirelim. 

(Mabedi yana) 

Terkibi Ve Faideleri 
Terkibinde knlliyetli miktarda iyot ta

nen ve fosfat mevcut olup enaicei uzviye
ye sür'ati temessQlll sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidada olanlara ve bilhassa emra• 
zı asabiye ve zafiyeti amumiyeye tesirab 
ıifaiyesi vardır. 

Çocuklar ve Genç Kızlar için 
Genç kızlarla, çocuklarda tesirab nafı.. 

ası pek seri olup renksiz, hutalıklı, %a• 
yıf, sıraca veya kemik haatalıklanna müp
telA çocuklar az zaman nrfında diş çıka
nrlar. Çabuk yürürler. Tombul tombul 
OIW'lar. 

H 
A 
s 
A 
N 

Gençler İçin: HUUUET 
Sui ityatla •bafttini ve gençliğini sui

eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müeairdir. Kam tezyit ve tasfiye, hazmi 
teshil, renge tazelik -ve veçhe taravet baJı. 
ıeder. Bez, evram, ~ cedir, ~omklann ytız 
•e bqlanndaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek mllessirdir. 

Sabş Yeri 
Hasan kuoet fVUbu Avrupa' dş birin

ciliği ihraz eylediği gibi bütün llemi taba
bette takdir tevlit eylemit. ecnebi ve mem
leketimizin etibbU1mn raporlannı kazan. 
mqtır. Şişesi 80 bllyGk 100 kmuttur. 

Depoıu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cılara ve toptancılara btıyllk tenzillt. 

ş 

u 
R 
u 
B 
u 

Allllmmm 

En tatlı hediyeler 
ÇikoJ t Ce ·ı • Taklidi yapılamıyac.Jt k•dar a mı • mükemmel bir çikolatadır. 
Çikolat Cemı•J • iyi bir çikolat~nm btltiba 

• huaalanm havıdit. 

Ç• k } f C • J • Sntl& n lltltallz olarak 1 o a emı • fimdilik iki ciutir. 

Ç•k } t Ce ·ı · Lezzeti Ye rayihua bir çikolatadan 
1 o a mı • beklenen lezzet ve rayihayı bawidir. 

Kestane Şekeri• Şeff~f denilecek derecede 
• renıa apk Ye parlakbr. 

K t Ş k • • iri Ye leuetll Buna es ane e en. kestanesinden yapdmıfbr. 

K ta Ş k • • Şekeri, kestaneyi ze•~• es ne e en. yedirecek derecededar. 

K klı Lok • Eyap kaymalı lokwmm ayma um. içine ıömülmilftllt. 

K kh L k Lokum ile kaymaflll •lteautp Mr ayma o um: ..... tte tmtizacaadaa lahal ........ 

Ka k1ı L k Lea.u., u.lde " kemali yma o um: ittiha u. 1eai1Cbilir. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken &"".:~t 
Keatane Şekeri, Kaymaklı Lokuma UnatmaJ1na. 

S hıd v y t~ Hw Mutafa •• Mabclama. 
3 lgJ er: .- Huücliye caclclui No. 90 

---

~kan uerlerdea parçalar. Kamerad Ffercl. 
Brüno - (341 aetre, !6 ldlont) Brilao - ( 341 metre, 36 lu1oYat) 

19,20 kouer, 20 Pl'a• iaWJ•UDdaa 19,30 Jalrobiaer opera& 
ll&'il. lllhlabr - ( 361 metre. 7S kl1 .. 

Mühlaker - (360 metre, 7S ld'on•) nt) 20,20 bOyük musiki aalonuacl• 
20,lS Stüdıuttan naklea konur, nak~e• kouu. 
moua dau ha.alan. 

Bükreı - (394 metre, 1' lrilont) 
20 tarlu kooacri, 20,20 aenfoni, 21 
k.uafenna. 

Bel.arat - (429 metre 2S ldlOYat) 
20 mono.~ 20.30 akpm koDMl'L 

Roma - ( 441 metre 75 kilont) 
20 rramofoa, 21 aenfo• 

Viyana - (517 metre. 2~ ki1o•.tl 
19,4!) orkestra, 21 Grobtadt, 21,SS 
dan• hayaları. 

Pe~ te - ( SS' metre, 23 ktlont 1 
19,30 operadan naklen Die Jiidla. 

Varşon- ( 1411 metre, IS! kd'>
••t ) 20 hafıf muaikl, !0,40 Rua 
ıark1lan. 

Ber1 İn - (163S metr .. 7S lıdlo•at) 

BOlrret - ( !94 metre 16 kflo
nt) 20,S) Romanya operuıDd• 
nakiL 

Bet,.rat - (429 metn, 2,S ki!o•aO 
20,30 Vartonclaa nakiL 

Roma - ( 441 metre, 7S kitonO 
Herzoro•;• •o• tabarla opereti. 

Viyana - (St7 metre, 23 k ilo•aO 
19,40 Senfoni, 2".l alctam konaerL 

Pett• - ( SSO metre. 23 ktlo .. ,0 
20,20 rramof OD plikJan, 20,45 
ork .. tra. 

Var,oYa-(t4lt metre, 1S6 1d1o••O 
20 musikili muaababe, 20,lS senfoni. 

Berlin- ( 163S metre, 7S ldlont) 
20 K:.lony•d•n naklen Goolhe, 21 

ı dana bualan. 20,30 Dor Poatillon opcraaı. 

--~------------------, 
):kkat: Dercetmekte oldatumaı P"Ofl'am1arsa AYnp•J• alt 

olan kıanıı •aaatl Awapa ••tİil• r5n tandm e:l.lmt ıtir. 
lıtanbul aaatine tatblkı i 111l.l AvrıapadA aaat ( ll) old;al• 
aaman l.tanbulda (1) • re:di}'i {araedilmelidir. 

Suriye Hadiseleri 
Cemiyeti Akvam 

Önünde 
ce .. tarafı 1 iaci aayfada) 

temsil eden •Vatani Fırka• "' 
memleketin cümhuriyetle idare
üne taraftard'r. Son zamanda 
bir kırallık ihdasına doğru hlsal 
olan cereyan V alanileri bliyOk 

bir asabiyete dGşlrmOştllr • 
Hatta, birkaç bin kişiden mlirek-

kep ve ekseriyetini talebe tetkil 
eden büyük bir halk llitleai, ubık 
hllkiimet reisi Şeyh T •cettinin 
ikametglhı önünde bir nilmayİf 

tertip elmiJ ve .. Kahrolsun Şeyh 
Tacettin. diye batırmııludır. 

Bu hidise!erde Suriye Erme
DİlerİDİD ele aziyeti pyam 
dikkattir. Bu mülteciler, bittabi 
Eranaız komiaerliğinia efklnm 

tefViç ettirecek yolla propagan
dalarda bulunmQflardar. Fakat 
halk kitlesi, balana bu tana 
barekt.tine ehemmiyet Yermemek· 

tedir. SOkCln bulmUf ı&rtınen 
halk ıaleyam, kül altmda ka
laD atq gibi için, için J&IUJOI'· 

Son VaziJBI 
Berut, 6 ( A A.) - intihap 

muameleleri tehir edilmİf olaa 
Şam ve Hama ıelıirlerl mO.tema 
olmak nzere Suriyenin her tara-
fında yaFılan intihabattaa alın~ 
neticeler mutedilleria 49 ve mil-
liyetçilerin 5 azalık k11•ndaklan
D& ıöatcrmektedir. 

Irak Ve Akvam Cem1yeU 
Cenewe. 6 (A. A.) - Cemi

yeti Akvam mandalar komlayona 

k'1eme aldı;. raporda lrakm 
Cemi1eti Ak'ama kıbu'I lehi'Mle 
t.1•-.,tur. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo KapaDlf 

F raasız F ranp 12 06 -
lngiliz lirası 7 10 00 
Dolar 47 35 91 
Liret 9 31 33 
Belga 3 40 84 
Drahmi 36 62 00 
laviçre f ranıa 2 42 50 
Le•a 62 t>7 50 
Florin 1 17 95' 
Kuron ç. 15 91 50 
Şiling A. 4 :t2 23 
Pezata 5 61 61 
Mark 1 99 - l 

Zloti . 4 22 53 
Peop 3 80 28 
Ley 79 57 -
DiDlf 26 76 -

.. Çenoneta 10 73 -
Tabvillt Kapanq 

[ D.ıbill - . -
D. Munhhicle • 50 
A. Demiryola 24 M 

Dona Hmci 

Altı• 9 53 
Mecidiye 48 00 
Banknot 2 35 

1-otofra/ Ta/alili Kap:1nıı 

Tablı ...... l)reıa,4* 1att,_., •• · 
l•t•tr.,._ 5 adet 11.., .. ile ... 

IUde sG•clerı.11. fetepalaeıı ••ı• 

&abldlr " iade ......... 

...... ..... 
•• , ....... J 

............ ...... , 
PeteJ'ral latlfal 

e;aecea -'' 
~ , .. .,., .......... ~-....-.-

' •11kablNll4e rla ..... blllr. 

t• 

ı · 



" Sa,fa 

HASAN 
Gluten Mamulitı 

Şeker hastalıklarına musap olanlara ait mamulitile 
lanınmış olan fabrikamız bu sene; ( G L U T E N ) den 

zengin olan mamulabna müşterilerinden 
ıördüğü fevkalAde rağbet Ozerine aşağıdaki 

tenzilatlı fiatlan koymuştur. 

GLUTEN EKMEGI BADEMLi GLUTEN EKME~I 
Paketi 30 kurut Paketi 50 lmııq 

GLUTEN GEVREKLERi GLUTEN MAKARNASI 
Paketi 50 kunıt Paketi 50 kUJ1Jf 

GLUTEN ŞEHRiYELERi GLUTEN UNU 
Paketi 00 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLUTEN ŞEHRiYELERi ŞEKERSiZ VE SAKARINSIZ 
( Yıldız, Arpa, Halka V. s. ) Diyabetik çikolata 

Paketi 50 kuruş 20 kuruı 

Hasanın GLUTEN ekmeği şeker hastalığına musap olanlara 
mahsus en son keşfiyata ve tecrübelere göre mütahassıslar 

tarafından yapılmıştır. GLUTEN ekmeğinin pek çok sürümil 
olduğundan hergün taze olarak hazırlanır. Bunun için Avru
panın terkibi meçhul ve bayat mustahzarabna her cihetçe 

faik bir nefaset ve mfikemmeliyettedir. 

GLUTEN ekmeğinin mükemmeliyeti kimya tahlillerile sabit 
olmuştur. En iyi mevaddı iptidaiye ile imal edilmiştir. En 
yüksek doktorlar hastalarına Hasan GLUTEN ekmeğini 

tavsiye etmektedirler. 

Hasan GLUTEN ekmeğinin terkibinde yüzde 60 GLUTEN 
yüzde 20 nışasta ve yalnız yüzde 4 ( mevaddı sükeriye) vardır 
Hasan GLUTEN fabrikası ne zahmeti ve ne de parayı düşünerek 
mamulibnı en yüksek ve en mükemmel dereceye getirmiştir • 

Muhterem Doktor Beyler şekere musap olan 
hastalannıza Hasan GLUTEN mamulihnı tavsi-

ye ediniz. Hem yerli mah, hem yerli siyi ve 
hem de yerli sermeyesidir. 

Doktor Omer Fuat Pa§a Hazretlerinin aşağıdaki tavsiyelerini de 
nazan dikkatinize arzederiz: 

Hasan Ecza Deposunun Glutenden 
imal ettiği ekmek, çörek, makarna 
ve şehriye ile • Sionondan " yaptığı 
çikolatalar, şeker hastalığından 

rahatsız olanlara şayanı tavsiyedir. 

1 
İstanbul Doktor 

24 - 11 - 31 Ömer Fuat 

Sabldığı yer: lstanbulda Bahçekapıda, Hasan Eczayı 
bbbiye deposudur. 

Polis Müdürlüğünden : 
Polis memurlan için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı melbusabn 

imal ve mubayaası yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
26 • 1 - 932 tarinine müsadif Sala günü saat 15 te ihalei kat'iye• 
leri icra kdmacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere 
hergün Polis Müdüriyetine ve ihale günü teminatlarile beraber 
saat 15 te vilayette müteşekkil komisyona müracaatlarL 

300 Çift F otin 300 Adet Palto 
300 Adet Resmi şapka 300 Adet Keten caket ve ayni 

miktarda Şapka Kıhfı. 
66 Takım sivil elbise 66 Adet sivil şapka 

Ankara Polis Müdürlüğünden : 
Polis Memurlan için mevcut nümune ve ıartnamesine tev• 

fikan 300 takım res~t elbisenin imal ve mübayaası 1 - ı - 932 
tarihinden itibaren yirmi giln mliddetle ve kapalı zarf usulilo 
milnakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi glirmek (bere 
hergün Ankara Polis Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak için de 
395 lira 78 kuruşluk teminatlarile beraber 26 • 1 932 tarihine 
müsadif ıalı günü saat 15 te Ankara Vilayetinde müteşekkil 
mubayaat komisyonuna müracatlan. 

SON POSTA 

6BON~ alır satar. 
sar MakıudJye Han No. S!l 

M. Oervif 

Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalık! ın Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2- 6 

Kendi Kendine 
fotoğrafçılık çıkb 

Fiab 25 kuruştur. 

Dr. A· KUTiEI. 
Cilt .,. zührevi haıtahklu müte
haHtı1. Karak67 büyük maballebici 

Janmda M 

Kadıköy icra dairesinden: Be
şiktaşta Serencebey yokuşunda 
33 numaralı avukat lsmail Münir 
Bey kansı Vecihe ve Kadıköyün
de Moda caddesinde elektrik ve 
bava gazi şirketi karşısında 100 
numaralı hanede Mu ıaffak Bey 
karısı Saliha Hanımlar ile 
Caferağa mahallesinde ceviz S. 
6 No. da kibrit şirketi müfettişi 
Zahit Beyin müteveffa Hatice 
Vahide Kamer Hanımdan intika
len şayian mutasarrıf oldukları 
Kızıltoprakta istasyon civannda 
Zühtü paşa Tuğlacı mahallesinde 
camii şerif • Zabit bey S. kain 
tarafları şimendifer hatb ve Za
hit bey S. ve Süleyman paşa 
çakmazı ve Zeynep Üffet H. ha
ne ve bahçesile mahdut aşağı ve 
yukan katlarmda 8 oda ve 3 so
fa ve müteaddit bölmeler ile 4 
hali ve kömOrliik ve çamaşırlık 
ve elektrik teıisab ve tulumba 
ve kumpanya sularile mutlak, 
bahçe ve telefonu ıamil ve el· 
yevm tntün tilccarlanndan Fehmi 
Haşim Beyin senevi 600 lira be
deli icarla işgali albnda bulunan 
ve eski 13 ve yeni 1 numaralı 
köşkün taksimi kabil olmadığın· 
dan bermucibi ilim satılmak için 
bir ay müddetle müzayedeye ko
nulmuş ise de kıymeti muhamme· 
nesi olan 5400 lirayı bulmadı· 
ğından betekrar 20 gtin müd
detle açık artbrma auretile sab
lığa vazolunmuştur. 

Mezklir gayri menkul nzerinde 
ipotekler ve ipotekli irat ve borç 
senetleri ve ihale pulu ve tellili
ye resimleri müşterisine ait ol
mak fizere talip olanlann 30- 1 -
932 tarihine tesadüf eden cumar
tesi günü saat 13 ten 15 şe ka
dar mukadder 5400 liranın % 10 
nisbetinde pey akçelerile beraber 
Kadıköy icra dairesinin 931-1726 
numarasına müracaat eylemeleri 
ve gayrimenkul llıerinde hak
lanm hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddiaların evrakı müs
bitelerile hemen bildirmeleri aksi 
takdirde ıahş bedelinin paylaş
masından hariç kalacakları ilin 
olunur. 

lstanbul İkinci icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi takarrür 
eden hane eşyası 9 • 1 • 932 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
ıaat 15, 16 arasında Beyoğlun
da Sakızağacı aokağında 8, 1 O 
No. lu Ali Haydar aparbmanında 
açık arttırma ile satılacağından 
talipleriD mahalli mezkürda hazır 
bulunmalan ilin olunur. 

Bir elden bir ele 
Bütün erzakınızın en nefis cinslerini 
En ucuz fiatle tedarik edebilirsiniz. Arada vasıta yoktur. 

Toptan ve perakende alış verişlerinizde bir defa 
Galata: Ômer Ahit hanı zemin le.atında No. 7 
Galata: Karamasta/a çarşısı No. 37 uğrayınız. . 

Bizzat mustah3illerden toplanmıştır Be~:~::n874 c 

Santral Bar Beyoğlu 
istiklal cadde. 220 

Her aktam methur 
on Macar damözünlin iştiraki1e 

NANDY'S REVÜsu 

Ademi iktidar ve zan umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

Dr. Richard Weiss'in 

VİRİLİNE 
(Erkekler için) 

FERTİLİNE o ... 
( Kadınlar için ) 

Almanyamn; ( Mosbacher, Schmeidler, Luda, Diehl, Hirschfeld, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Fransanın: (Brown Sequard, De boin) 
Avusturyamn: ( Lippleit, Kammerer) lngilterenin: ( Stevenson, 
Hocker, Williams, Arbutnoht) Hollandanın: ( Knut, San) Ameri
kamn: (Cheroc) İtalyanın: (Gelmi) Polonyanın: (Bun) ı;iki Beynelmi
lel mümtaz hp ulemasının formül ve takdirkar şahadetlerini haiı.dir. 

Be:ynelmilel gazetelerin yekmeal neşriyatından lıir hülasa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis genç ve dinç hay-ıanların 

taze ve zihayat hormonlarile elektrolitlerden izhar edi lmiş bir şah
eserdir ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zay f Jüşen ve 
en giranbaha hazinesi obn seyyalei hayatiyeyi ihva ve gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelerde satılır. Resimli ve mu· 
fassal kitaplarım ( ıstanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 
arayınız. 

Beyoğlunda Bazar E D 
dö Lövan sırasında 

322 numarada 
en yUksek orkestrası vo 

meşrubat 

EN Beyoğlutnun en şık ve 
.zarif salonu olup aile 
mecmaıdır. Türkikeııin 

cazı, rekabet kabul etme& 
ve meld~lit 

Kibrit 
Büyükdere 

Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayit 

muamelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

İstanbul Gümrükler 
Müdürlüğünden: 

Mulıafaza 

1 - Her biri bir don ve gömlekten ibaret ( 14~6 ) takım 
çamaşırla 718 adet yatak kıWı vo ayni miktarda yast!k kıbfı 
pazarlıkla sabo alınacaktır. 

2 - işbu imali.tın şeraiti ve evsafilo her birerleri.ıin memhur 
nümuneleri müdüriyette görülebilecektir. 

3 - İsteklerin pazarlık gününden evvel nümunelerini vo 
evsafile ıeraitini tetkik ederek 9 • 1 • 932 cumartesi !;ÜBÜ aaat 
14 te Müdüriyette hazır bulunmaları. 

Haliç iskelelelerinde maz
but üç kalemde 617 adet 
yumurtalık köknar tahtası 
ile g gürgen dolap ve 4 kayan 
kerestesi ve 64 adet çam la· 
tası hakkındaki müzayede 
müddeti 10-1-932 pazar günü• 
nilne kadar bir hafta daha 
temdit edilmiştir, taliplerin 
yevmü mezklirda saat üçte 
Deftardarlak binasındaki ihalo 
komisyonuna gelmeleri ilin 
olunur. 

Dr. Kadri Raş:t Paşa 
Seyahatten avde t etnıiı •e mu• 

ayenebanealnl Cağaloğ'u Halk Fırka•' 
karı1aında .. Sıhhat " ŞamJı apar• 
bmanına nakletmiştir. 

Emniyet Slllldtğı t.1üdürJüğGndeo ı 

Sandıtımızdan Müce" her tevdii 
•uretile latikraz etliği p :ıra muka• 
bilinde Ortaköyde mu im Hancı• 
Hanıma verilen 17148 numarala rebif\ 
ilmühaberinin zayi edil Ji j i undıtı· 
mıza ihbar. edilmiştir. Sal.ibine yenilfl 
verilmlt oldutundan esıdsinin hiçbit 
hGkmG kalmadıtı ilan oıunur Ef. 

Norveçya'nın Halis M·orina · Balıkyağı~~n Baş Mahsulü HASA 
EcL-' .deposu 


