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Rustemıye Vapurun a otiintülogu Kurtarmak lçın 
Kaçakçılık Ve T ahrikit 
Her Şe in Me·ydana Çıkmasına Bu Se~ Eldeki Tütünleri Sarfederek 
Kapta~ın Oğlu Sebep Olmuş Tütün Ektirilmemesi Düşünülüyor 

Buğday Meselesinde Sun'i 
Tedbirler Zararlıdır 

~---------

Bugün 

16 
Sayfa 

------------· ---·-

. 
Şehitlerimi2 
Tebcil Edildi 

Buğdayın sun'I surette kıy
metlendirilerek hem k&yltbılba 
alım kabiliyetini arttırmak, hem 
de blltçe mu•uenelİDİ yerine 
fetinDek için orta,. ablan IOD 

fikrin ilabetlizliil, bu .atmalarda 
birkaç pcleaberi aepedepl-
4ip.a ulllaiJett.r .... Mmıın
gelen zevabn m:ltalealan lntbıde 
anlqalcb. Buıı&a de, timdiye ka
darki nepiyabmıza ili.-eten 11-
tanbul Ziraat Oclui Umumi Ka
tibi " Ziraat Mlbendisi Litfi 
Arif Beyin bu haaatald noktai 
llaZanlll Defl"ediyoraL Bu zat 
diyor ki: 

,,,__ _____ ~ Japon Kabinesinde 

- "Bill İstİIDa bittin evum 
baiday fiatiae gire kıymeti ara
•da, ylzde niapeti itibarile, dal
... bujday aleyhine neticelenen 
bir muvazenesizlik vanLr. Bui
day fiati Be en llpde pker, 
IU, tuz, IİJİID flfY• flatleri 
•rumcla mu•uene temin etmek 
llzımchr. 

Da mavume, devletçe takip 
ttlilecek bir ikblat aiyaaetl ile 
bajclay bqumclald mamul ewa
IUD uaml ve uıarl fiatlerini 
teapit etmekle mlmkllndllr. Kly
llnln muhtaç olduju et18JI 
~~zlatmılda lkbaacft babramn 
~ inine ıeçileceji 16y
ı..ebilir. 

Sun'i Bir 

Surette 
Bugdagın 

Yükselmesi 
Fayda 

Delil 

Zarar Verir 

Yeni Değişiklikler 
Olmıyacakllllf 

Tokyo. 18 - B.peldl M. 
laakay HlriciJO Nauetiai de 
cleruhde etmip karar ftllBİftİr· 
Kabinde IMfha W.ıı1dlı' 
Joktur. Royter Ajanm da muma
Deybin hariciyeyi dejil Dahiliye 
Nezaretini derabde edecejini 
bildirmektedir. 

...__ ____ ....... _.Arll_Bep_ ... ,Bir Radyom 
Buğday fiatinin artbnlarak 

klylDye yardım edilmesi hakkın
da ileri ıür01'8 fikirlere brp 
eealma tudur: ButdaJ fiatinin 
taayldl niapetinde zaruri efY• 
fiatlerinin de _..tacağma flphe 
yoktur. Bu, tebar munzeDuiz
lik demektir. a.www için bujda
)'111 kaymetial ar.tbrabDmek içia 
diier vuıtalara mUracaat uru
reti nrchr. Meaell: 

1 - Nlfutacıhk aana1iinin 
memlekette inkitafa. 

2 - Buidaylanmıza ~ 
piyasalarda kıymetini Yerclirebil-
mek içia buiday cinslerini ıılaL 

3 - Buidayan temiz, top
nkm, kalbarlanmıt ve yabana 
ot tohumlanndan ari olmaam 
t..m.,. 

Madeni 
Loncln 18 - Kanada -.... 

din iclarai erklmnclaa Hap., 
iki iç HDeye kadar radyum 
latimallbnm artacalme. 10D r.a
maalarcla ba,ok Gll clanacla 
ndyum ketfeclildiiiai .a,lemiftir. 
13 ton bam meddeden 1 gram 
radyum çıkmaktadll'. Bllytlk GaJ. 
ele zengia bir damar bulumUfbu'. 

Dursun 8. Hadisesi 
Aldıjımıı tezkeredir: 2 mart 

932 tarihli pGtbanızm birinçi 
aayfumm ikinc llhmuDda ( C. 
bal~t ve doldorsuzlapa döiUr
~ facia ) bqlıji albndald 

ft)eftml 12 bici ..,,.. » 

oı,,.. ....._. • ,_,. ...,, ...,. ,,..,,..".,.,_,..,,, 
r ..... ,,,.,...., 

ir Hırsızın lclığı 
bolar Midesinde Bul1mdu 

Alliye, 18 ( Hmul) - Antalyada .. ,.... dikkat bir ... ... 
mlıia olmut ft ald bir ubıta memunmaD ulrt• 1&Juiaclt m.,. 
dua Çtbnlaufbr: 

Burada Çerçi Abdallala Efendi aamıacla bir ut •anlar ld llft'd. 
bk ta yapar. Geçen ,na 11st1 bap temis bir ut ıelir met .atn. 
almak ister. Abdullala Efendi bir torba albn çıkanr, rWerlr. Fakat 
pazarlıkta uyupmular. Adam slder, erteli sDa bir daha pllr, Jiae 
uyupmazlar. 0ç1Dcl defa ıellfiade altmlann laaliflediiW W111clea 
Abclullalı Efendi bir ,..kesici karpsuıda olclutmm ular. Bir ... 
mm celbeder. 

1 1 

- Ganon bu pirzöla, nekadar tazlul 
- Tulu mu? O blrteJ delil... Si& Wr de laeup pumlama 

ıinbal 



2 ~:yfa SON POSTA 

[Halkın Ses il r 
Belediyenin Va

DABiLI 
Ve purculuk 

Otobüsçülügu 
Belediyenin aeTabili 
rireye npur iflet 
otobüa imtl1uam laerine al
mak hususunda airiı;titi te
tebbüılerin pek yakında ne
tlceleneceti haber Yeriliyor. 
Eauen Aokaracla otOW. lm
tiyaın belediyeye pçtilden 
ıonra lıtanbul beledıyeainin 
de ayni hakla lıtemeal mu
hakkak ribl ldL DGn ita ml
naaebetle rBrilttütümiiz ze
vat bize dediler ki: 

oMdeddlll Bey (Ayuelya Toplr.,. .. ,., 
eaddeal 12) 

- Belediyenin Jakan sahillere 
vapur ve lstanbul içinde otobOs 
işletmiye karar verdiğini gazete
lerden anhyorum. Belediye 80ll 

zamanlarda varidabnm azaldığını 
fınat dtlştnkçe alylDyor. Binaen
aleyh şehir ve belediye ifleriade 
ehemmi mllhimme takdim etmek 
zarureti hhal oluyor demektir. 
Belediye çok itlere baflayıp ya
nm bırakmaktanaa en mllhim Ye 
bayaU bir İfİ tam•mile batana 
daha faydalı bir İf glrmlf olar, 
kanaatindeyim. Seyriaefainia va
ıiyeti malim. Haliç Şirketi ise 
bu 1ene belediye hiaesini Yere
miyecek bir hale dlfmlf Ye biz
aat belediye bu alacağım tecil 
etmiftir. Kanaatimce evveli bq-
landan fU T erkoa meaeleai halle
dilmelidir. 

• S.U- S.1 (Takala S.aaer.U• il) 

- Ortada Belediyeye reçme
li lhım gelen bir terkOI meselesi 
Yar. Nafıa Vekaleti iki ay enel 
Şirkete tebliıat yapllllfbr. O. ay 
IODI'& l»u firket Hlkimete, dolayı
aile Belediyeye geçecek. Bence 
latanbulu harabeye ~viren bu 
firketin evveli defteri dlrllmeli 
ondan ıonra Belediye yeni teşeb
blalere girifmeli idi. Neticede 
Belediye yapılacak İf)eri bir 11ra
ya koysa da blttçeaini daiıtmua 
çok iyi yapar. .. 

Rau B. (Hırllal .. rtl Abekt eadde .. 2S) 

- Ortada, yanm asır lstan
bulu inim inim inleten bir Terkoa 
meselesi vardır. Belediyenin !»u
nu almasa l»lltün l.tanbulun min
netini kazanmak demektir. bdı-
udl buhrandan her müessese 
gibi Belediye de mftteeısir ol-
muştur. Varidat azalmqtır. Yaran 
terkos Belediyeye geçerse 1ine 
au meselesi bugiinktl gibi gelifi
gilzelmi idare edilecek. Elbette 
yeni tesisata Ye tensikata ihtiyaç 
yardır. Belediye bu işleri yap
mak için blltçesini hazırlana çok 
iyi olar. 

Belediyeye 
Devredildi 

Şehrimizde otobDa lfletmek 
hakkımn belediyeye verildiği ya-
zılmışb. latanbul otobllaçilleri 
otobüs işletmek imtiyazının bele-
diyeye verilmemesi için teşeb
htislerde bulunmaktadır. Evvelce 
bu İf için Ankaraya bir heyet 
gönderdikleri gibi bu defa da 
Halit Bey isminde bir ub gan
dermiflerdir. Otoblllç&ler ara-
11nda &aylendiğine g6re Halit B. 
imtiyazın belediyeye verildiğini 
telefonla otoblsçlllere l»ildir
miştir. 

Din kendilerile 16rtltt6ğtl
mllz bazı otoblls aahibleri bir mu
barririmize ıunlan a6ylemitlerdir: 

.. - latanbalcla 120 - 150 
otobOa vardır. Bu otobtlalerin 
aermayeai ( 360 ) bin liradır. Bu 
ytlzden binlerce nüfu geçinmek-
tedir. Eğer otobna imtiyazı be
lediyeye yeriJine çok perişan 

oluruz. " 
Diğer taraftan l»elediye erki-

DJDdan bir zat, imtiyaz l»elediy~ 
geçtikten sonra kimsenin zarar 
rBrmesine meydan verilmiyece
ğini, otobüs sahiplerinin mllaterih 
olmalannı, otobDalerin belediye 
tarafından daha muntazam bir 
tekilde ifletileceğioi aCSylemiftir. 

Boğulan Adam 
Hüviyetinin T esbit Edilmesi 

Mümkün Olmadı 

Bundan yirmi gtln enel ticl
detli kar ve fırbna devam eder
ken Halkalı köyD civannda biri
ainin soğuktan donarak 61dllğünü 
yumışbk. Ceset timdiye kadar 
bulunduğu yerde teşhir edilmiş, 
fakat hll.,jyyeti anlqılamamışbr. 
Son zamanlarda tefessllhe başla
dığı için Müddeiumumilik cesedin 
gömiilmesine müsaade etmiştir. 

Kaçak Değil mi~ 
Dlln Fen erde komsiyoncu lbra

bim Beyin evinde kaçak zannedi
lerek bazı eıya m6sadere edil
mifti. GOmriik idaresi l»a e,ya
mn kaçak olmadığını tesbit 
etmiftir. 

• 

Adam Oldürenler 
Ağır Cezada 
Sorguya Çekildi 

Din Ağır Ceza mahkemuin
de birkaç katil davası g6rGlmflt
Hlr: Kasımpqa boatanlarmcla 
Huriye ismindeki kadını lldOr
mekle mamun Bayramın muha
kemeaine devam edilmiflir. Dava 
evrakına gCSre, Huriye H. kocası 
Hasaaanla bostandan geçiyormuş. 

Bayram kendisine lif atmış. 
Hasan ile bayram arasmda ağız 
kavgası çıkmıt- Bayram biçağile 
hücum edince Hasan kaçmıf, Bay
ram da sekiz yerinden yaralaya
rak Huriye hanımı aldDrmOştür. 
Müddei Umumi 13 yaşmda bu
lunan maznunun miimeyiz oldu
ğunu söylemit ve tecziyesini ta
lep etmiıtir. 

Murat kiiyDnde Pehlivan Naz
miyi yaralamakla maznun kahveci 
lsmailin muhakemesine dlln de
vam edilmiştir. 

Nazmi daftalndan fenpt et
mişti. Karar verilmek lizere mu
hakeme bqka bir gtlne bıraloJ
mqbr. 

Lb Şevket isminde bir genci 
6ldürmekle maznun kaptan Ah
met namında altmıı y8fllldaki 
ihtiyann muhakemesine dun de
vam edilmiıtir, iptidai tahkikatta 
itirafta bulunan Ahmet, dtlnkil 
muhakemede hiçbir teJden ha
berdar olmadığan &aylemiftir. 

-
Bir Paket Cıgara 

Enurumlu Siileyman, Ferikö
ytiode bakkal Abdurrahman Ef. 
Din diikkinından bOyllk bir pa
ket cıgara çalıp kaçarken yaka
lanmlJbr. 

Limanda Sis --
Vapurlar Bulunduklan Yer
de Kalmıya Mecbur Oldu 

Bu sabıah limanı ve Boğaziçini 
kesif bir sis tabakaS1 6rtmilştil. 
Sis aaat sekiz buçuğa kadar be-· 
tnn keıafetile devam etmiş, bu 
yllzden sevahili mütecavire va
purlan intizamını kaybetmiş ve 
iki posta yapılamamııtar. Sis 
açıldıktan sonra vapurlar eskisi 
gibi işlemiye bqlamııtır. 

Boiaziçi vapurlan da aabah 
postalarım yapamamııtır. 

MAARiFTE 
Mü/ ettişler 
Rapor 
Hazırlayorlar 

latanbul Maarif MDdllrlyeti 
Mlfettitleri içer kifilik gnaplar 
halinde mektepleri teftit etmek
tedirler. Her muallimin denleri 
teftit edilmekte ve muallim hak
kındaki kanaat, npor halincle 
Maarif MüdDriyetine bildirilmalde
dir. V uifelerinde matlup derecede 
muvaffak olamıyan muallimlerin 
yaziyetlerinin aynca tetkik edile
ceği tahmin olunmaktadır. 

Diğer taraftan yeni bir tayİa
ya göre 326 aeneainden enel 
iki veya llç senelik Muallim Mek
teplerinden çıkmıı olan Muallim
ler arasanda da bir tasfiye mev
zubaha olmaktadır. Esasen Maa-

rif Vekil eti evvelce bu gibilerio 
meslekten aynldıklan takdirde 

mecburi tazminata tlbi tutulmama
lanm tamim etmiştir. 

O. luvahhida Arttı 
iki giin evvel (50) kurup 

kadar düşen D6yunu Manhhide 

tahvilAb dDn borsada (54) kurup 
yGkaelmiştir. Bu ifle allkadar 
olanlar bu tahvilibn biraz daha 
ytlkaeleceğini tahmin etmekte
dirler. 

Katil Anne 
Adliye Doktorlan Tara
fından Muayene Edildi 

Son zamanlarda Anadolunun 
muhtelif şehirlerinden Tıbı Adli 
müeuesesine g&ıderilen auçlu ve 
canilerin adedi çok arbmfbr. 
Bnnlaran bir çoğunu akli vaziyet-· 
leri tetkike muhtaç görülen ka
tiller teıkil etmektedir. Tıbı Adll 
müessesesi Antalya, Finike, Ada
na Afyonkarahisar, Samsun, Trab-
zon ve Erzurumdan giinderilen 11 
katil ve caninin muayenelerini 
bitirerek diln mahalli mahkeme
lerine gönderilmek üzere jan

darmaya teslim etmiştir. Bunlar 
aruanda gayn meşru ~çocuğunu 
boğarak 6lôüren 28 yqanda 

Muatafa oğlu Hacer isminde bir 
genç anne vardır. Hacer Bolva
dinin Karayokut kiiytindendir. 

,. 

Mart 17 
~ 

Günün Tari!zi 

Kontenjan Usulü 
Değişmiyecek 

hmHt Vekili Şeref Bey beyanatta 
IHalaarak ithalitan tahdidi usulünün 
cleilfecetl bakkıodald haberlerin 
4otn olmadığını, butday rr.ese'eal• 
llia ltladeki bubranııt dGpm noldaıı 
.............. ., vapurculuktaki noktal 
....,.... lae kaputaj halckınt bir 
..-im tlrkete vermek şeklinde 
bal-dutunu •l>yJcmiftir. 

Zeppelin Postası . 
Almanların zeppelln balonu bu 

HH Cenubi Amerikaya seferler ya• 
pacafl için bu vasıta ile mektup 
ı&adermek iatiyenler Poıta idaremize 
mlncaat edebileceklerdir. 

Mübadelede 
lf)er Mayıs Nihayetine 

Kadar ikmal Edilecek 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

enelki rün 4ehrimlzde mübadele 
ltl-Ue meıgul olmuf, Yunan ea,. 
••ahbuile rörüşmÜftİil'. Bu miiD .. 
••betle itlerin aüratle ikmali de 
mnaab•m olmutlur. Ôj'nnilditiae 
ılr• itler mayıs nihayetine kadaı 
WtlrOecektir. 

Teşrii Masuniyetler 
Buı meb'ualarm muhtelif sebe,. 

leNea teırı maaunlretJerinin refl 
talep edilmi1ti. Millet Meclisinin 
Adliye H Teıkilitı Eaasiy EnAümea• 
lerl ita meb'ualar hakkındaki tabld• 
kaba deYre •onuna tehirine karat 
Y•mfttir. 

Yeni Bir Sergi 
Mim lkhaat Ve Tasarruf Ccıniyel 

M., .. aymda Ankaraada JeTIİ mallar 
.... ,& 1errf•i açacalrbr. 

Veda Telgrafları 
S.lnk Amerika nfirl Mlıter Gro• 

.....ıeketimizdea ayraluken Başvekil 

..... u. Hariciye Vek&leti veldU 
ŞGkrl Kaya Beye weda telgraftan 
flndermİft doatane cevaplarla m ... 
kabele edilmiştir. 

M. Troçki Gidiyor 
Şehrimizde bulunan M. Troçld 

1alwada Çekoalovakyaya gidecek, 
kapbcahıarda tedaviden aonra di..
cektir. 

iş Bankasında 
Din tehrimize relen it BankUI 

Umam Müdürü Celil Be,, Bankaam 
Ha.barr Ye lakenderiye ıubeJnl.nla 
Gç aya kadar açılacaflm aöylcıniştir. 

Feshedilen Bir Banka 
l.tanbul Ticaret Müdüriyetine• 

tufiye edilmek lizere mahkemeye 
verilmif olan Tilrkiye-lran ban
kam Birici Ticaret mahkeme .. 
lince fesih ve tasfiye edilmiştir. 

Kanta.~ Çalmış 
Sabıkalı Ferhat, Taksimde 

klm6rcti Hüseynin kantanm 
çalarJten yakalanlDlfbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Mezbaha 

- -

1: Koınşu - Bir türlil akbm ermedi, 
gitti, Hasan Bey... Mezbahadaki hayvan
ların yüzde kırkı keçi İmİf. Aralannda 
manda, batta deve bile varmış. 

2: Komşu - Halbuki bir de kasap 
diikkinlanna bak: Sazde b6tiln etler 
aığır, kıvırcık, dağhç, karaman, filin fa
landar. 

3: Komşu - Mezbahada kesilen o 
keçiler, mandalar, develer ehaliye satıl
mıyor da nereye gidiyor, Hasan Bey 1 
Bu İfe bir Hlrlü aklım ermedi, gitti! 

4: Hasan Bey - Bunu bilmiyecek 
ne var, komp? Bütün bu keçiler, deve
ler filin, • sığar " , " k vırcık • ve saire 
yaftası albnda aenin midene ıidiyor, 

midene! 
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r Hergün ' [Son Postanın Resimli Makalesi • Yaşamanın Manası lf 

Miindericatımzzzn çoklu-
gundan Dercedilememiş

tir. 

-----------·------~ .......................................................... . 
Halı Hırsızları 

Kastamonuda Bir Memur 
Hapse Mahkum Edildi 

Kastamoni, 16 ( A.A )-Ağa .. 
lamrel camiinden muhafazalan 
albnda bulunan kıymetli bir halayı 
çalmaktan maznun olarak Ağır 
Ce7.ada muhakeme edilen Evkaf 
memurlarından Sadık Efendi ile 
halıyı çalmıya teşvik eden halı 
tüccarı Acem Kazım ilçer sene 
ağır hapse mahüm edilmişlerdir. 

Ebe Hammm Evinde 
Fenerde Hisar altı sokağında 

oturan ebe Ubami Hanımın evin· 
de bir miktar kaçan cagara kAğı· 
eh bulunmuş, kiğıt müsadere 
edilmiş, ebe hanım mahkemeye 
verilmiştir. 

Koyun Meraklısı 
Çoban Rasul Y eşilköyde kasap 

Dimitrinia koyununu çalarken 
rakalanmıŞtır. 

Bir Yalı Yandı 
Yalı Ve Eşyalar 15 Bin 

Liraya Sigortalıdır 

Dün gece Üskiidarda bir yan
llD çıkmış, Paşalimanında Ret
neli Nazım Beyin bllynk yalısa 
taınamen yanmıştır. Y ah ve ct
yanın ( 15 ) bin liraya Iİgortah 
olduğu anlaşılmıştır. 

Ecnebiler . 
Kaza Ve Köylerde Ticaret 

Yapabilecekler 

Ankara, 16 - Adliye Encn
aıeni Türkiyede Tilrk teabasına 
münhasır sanat ve işler hakkın· 
daki layiha üzerinde tetkikatını 
ikmal etmiştir. 

Bu layihaya göre ecnebiler 
kaza merkezlerinde ve köylerde 
dükkan açamıyacaklarsa da bu 
Jibi yerlerde ticaret ve mübayat 
ile iştigal edebileceklerdir. 

Madenler 
Bakır Ve Liğnit Madenle

rine Müşteri Çıkmadı 

İstanbul Maadin Mühendisliği 
mmtakası dahilinde bulunan 
Uzunköprü ve Ağaçlı liğnit ma
denlerile Hendekteki bakır ma
denlerini işletmek için Maadin 
Mühendisliğine birçok müracaat
ler yapılmışta. Fakat bakır ve 
llğnit fiatleri düştüğü için istida 
sahipleri işlerini takip etmemişler 
Ye rnhsatiye almamışlardır. Bu 
tekilde vaki olan elli kadar mü
racaat istidası muameleden kal-
dırılm ıştır. 

Atik Ali Paşa 
Evkaf idaresi Bu Kıymetli 

Camii Tamir Edecek 
Karagümrükte tarihi kıymeti 

olan Atik Ali Paşa ca01iinin 
yağmuı· ve karlaı· dolayısile kub· 
helerinin akmakta olduğunu, ce· 
maatin çamurlar içinde namaz 
kılmak mecbtıriyetinde kaldığını 
ve bu tarihi eserin yıkılma lehli· 
kesini gösterdiğini yazmıştık. 
Evkaf idaresi bu neşriybmızı 

·nazarı itibara alarak camiin ta· 
mirine karar vermiş ve keşfini 
yaptırarak tahsisatını vermiştir. Şu 

1 - Yaşamak eser b1rak· 
makta kaimdir. Bu eser, ister 

maddi, ister manevi olsun. 

2 - Kendisinden sonra di- \ 
kili bir taş. bir çocuk veya bir 1 
kitap hediye etmiyen kimse, ce· 
miyete kartı vazifesini yapmamıt 
sayılır. 

3 - Buna muvaffak ol muk 
için çalışmak va muayyen bir 

seviyeye varmak lAzamdır. Emeli
miz bu hedefi elde etmek ol-

.malıdır. 

==========================:=-======-..:;;;.::====--===================~====~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 

YüZlerce Okka Altın! 
- - -

iki Çoban, Harabeler ,\rasında Altın 
Ve Mücevher Dolu İki Tabut Bulmuş 

Alliye ( Hususi ) - Borada herkesi heyecana 1 
veren çok meraklı bir hadise hakkında hükümet 
tarafından ehemmiyetli surette tahkikat yapılmak· 
tadır. Y apbğım tetkikata göre mesele şudur: 

göre bu sandukalar yllzlerce okka altın, mücev
her ve diğer kıymetli madenlerle doludur. 
Mesele alakadarlara da haber verilmİf ve derhal 
tahkikata girişilmiştir. 

Kasabamızın şark tarafında ve Dç saat mesa· 
fede bulunan yüksek bir tepenin etrafı, eski de
virlerden kalma kale harabelerile çevrilidir. Bu 
harabelerin civarında (Sedre) isminde bir köy vardır. 

Filhakika mabet harabesinin temelleri civannda 
iki geniş çukur açılmıştır. Çukurlar tetkik edildiği 
zaman içerisinden bir şeyler çıkanldığı şOphesi 
uyanmaktadır. Köylll çocuktan isticvap edilmek-

Birkaç gün evvel ~sbakh) köyünden Karakibya 
Alinin Mehmet ile arkadaşı Mehmet Ali isminde 
iki k3yl0 kale harabesi civannda koyunJarıDJ otJa
tırlarken tarihi bir mabet harabesinin temelleri 
arasında birer metro uzunluğunda iki mermer san· 
duka bulmuşlar ve kimseye haber vermeden sak
lamışlardır. Halk arasına derhal yayılan bir habere 

tedir. M. Asım 

Fransada 
lthalahn Tahdidi Usulü 

Tevsi Ediliyor 
Paris, 11 ( A.A ) - Ayan 

Meclisinin ziraat encümeni dünkü 
celsesi esnasında; 

1 - Mısır tanesinin konten
jana tabi tutulmasını, 

2 - Arpa, yulaf ve çavdar 
üzerine mezu duhuliye rilsumunu 
45 franga iblağını, 

3 - Hayvan yemi olarak 
kuUanılan ve merkezi Avrupadan 
gelen m:sır tanesine 16,80 frank 
ve diğer memleketlerden gelen 
mısır. tanelerine 40 frank resim 
vaz'ını hllkümetten talep etmiye 
karar vermiştir. 

Gandinin Kar1sı Hapishanede 
Surat J6 - Madam Gandi 

Surat hapishanesine nakledil· 
miştir. 

===== =--

Bir Define Haberi Daha 
lzmir 17 (Hususi) - Metruk mallar mDdOrliğine 

mühim bir ihbar yapılmış, derhal tahkikata başla· 
nılmıştır. Bu ihbar, buradaki yangın yerlerinde 
elli bin liralık bir define bulunduğu merkezindedir. 

Açıkta Kalacak 
Memurlar - -

inhisar İdarelerine Müte-
kait Memur Ahnmıyacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Açsk· 
ta kalan inhisar memurlarına 
ait layiha bütçe encümeninde 
müzakere ve tadil edilmiştir. 
Layiha cumartesi günü mecliste 
görüşülecektir. Açıkta kalacak
lara, hizmetlerine göre tazminat 
verilecek, fena hareketlerinden 
dolayı çıkanlanlar tazminattan 
mahrum kalacaklardır. Bu ka
nundan sonra inhisar idarelerine 
mütekait memur alınınıyacaktır. 

ltalyada işsizler 
Roma 16 - 31 kanunusanide 

1.051.352 kişi olan işsizlerin ade
di 28 şubatta l.146.945 e çık· 
mıştır. 402.000 kişi sigorta primi 
almaktadır • 

ADNAN 

Müthiş Facia 
Üç Çocuk Diri, Diri 
Tutuşarak Yandılar 

Montargis '1Fransa,, 17 (A.A)
Bir panayır arabası içinde kapab 
kalan 3 küçük çocuk kibritle 
oynıyarak arabayı tutuşturmuşlar 
ve kendileri de diridiri yanmıf'" 
lardır. 

Rusyada Feyezan 
Moskova, 16 - Kiiba nehri 

taşarak 50 köyll iıtill etmiştir. 
50 senedenberi bu seneki kadar 
şiddetli kar görülmemiştir. 

Bir Tren Soyuldu 
Brüksel, 16 - Tabancah ve 

bıçaklı ıerirler Hoboken arazi· 
sinden geçen Anvers - Brüksel 
trenine taarruz ederek yilz bin
lerce lrank kıymetindeki iki 
torbayı çalmışlardır. 

İSTER İNAN, İSTER 
latanbul Ticaret Müdürlüğü, muhtelif maddeler nokaan fiat koymakta, we fatura fiatinden fazlaeını 

üzerinde yapıtan ihtikir cürümlerini tesbit için genit deftere yazmamaktadır. Bu usulün birçok tacirler tara· 

mikyasta trhlcikata girişmit bulunmaktadır. Bu daire, fınd&n tatbik edildiği, bu suretle halkın keıseainden . 
bu genİf tetkikatı esnasında Ş'lyanı ~ikkat bir ihtiklr f 1 k'ld' . f k t b lil t tblkl ti . . 1 az a para çe ı ığ'ı 'Ye a a u uau n a ne • 
hileıinı meydana çıkarmıştır. Bır kısım tacirlerin mG· 

'l I . b b'l · ki ' d M il b. cesl olarak ihtikar milcrimlerinin meydana çıkarılması 
r acaat ettı ; crı u ı enın :şe ı şu ur: • ese ır • • 
tacir diter bir tacire aattığı herhangi bir en• için gilçleftitı de ötrenıllyor. 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

(fÜnleı·de tamirine baflanacakbr. 1 L·---------------------------------------~ 
• 

Sözün 

iki 
Türlü 
Düşünüş 

Sayfa 3 

Kısası 

'-------------P. S. 
Maarif bütçesini 500,000 lira

dan 300,000 liraya indirmek ve 
iki yü:ı muallimi açık ta bırakmak 
istiyen Konya Villyet Meclisine 
ithaf ediyorum : 

Çankırı villyetinin yeni sene 
blitçeıi, 317,$8 liradır. Bu mik
tar içinden yalnız maarife ayrılan 
kısım şudur: 
Maarif memurlan S8000 liH 
Maarif masrafları 40000 ,, 
Köy mektepleri İn .. atı 7500 " 
San'at ve yata mektepleri ISOOO ,, 
Leyli liaelere ı3nderilecek 4SOO 
talebe için " 

Diğer bazı ml\arif masraflarile 
beraber, yek6n 153,700 lirayı 
buluyor. Yani, Çankın villyetinia 
Maarife tahsis ettiği para, umumi 
bütçesinin yansından fazladır. 

Konya vilAyetile Çankırı vill
yetıinin maarif zihniyetleri arasın
da şu fark var: Konya villyetl 
düşünüyor ki: 1'Cebalete sebep, 
parasızlıkbr. ,, 

Çankırı Villyeti dilfllnOyor kb 
0Parasızhğa sebep cehalettir.,. 
Böyle düşünen bir Tiliyetia 

Umumi Meclil azasını ve Vali.t 
Adil Beyi tebrik ederim. 

Loit Corç 
Alev Saçıyor 

Londra, l 7 (A.A) Junlor im· 
lübündeki nutkuna devam edea 
M. Loit Corç bilhasaa serbest 
mübadeleyi terketmit olduklana
dan dolayı liberallerden M. Sa• 
muel ve Sir Con Simonu aca 
acı tenkit etmiı ve M. Mak
Donald ile Baldvin hakkında 
mOstehziyane imalarda bulunduk
tan sonra hnsnüniyet aah.ibi olu 
büttin makul insanlan hakiki 
liberalizm bayrağı altında lope 
lanmıya davet ederek beyanabna 
nihayet vermiştir. 

8 Sene Sonra Bir Kaşif 
Meydana Çıktı 

Londra 16 - İsviçreli bir a...: 
cu 8 senedenberi kendisinden 
haber alınamayan İngiliz kişifler
rinden F aueti bir Amezon kabi
lesi nezdinde gördüğllnD söyle~ 
miştir. .A 

Bir Çiftlik 
Evkaf idaresi Davayı 

Tekrar Kazandı 
Lllleburgazda Sarubaııh çiroı.: 

gı yüziinden Evkaf idaresi ile 
Defterdarlık aleyhinde bir ihti
laf çıkmıı ve davayı Vakıf 
idaresi kazanmııtı. Defterdarlık 
muhakemenin iadesini iatemif, 
davaya dün Lllleburgaı: mahke
mesinde tekrar bakılmıştır. 
Mahkemede Evkaf vekillerindea 
Haşim 'Ve İsmet Beyler bulun
muşlardır. Mahkeme çiftliğin 
evkafa ait olduğuna karar ver
miştir. Çiftlik yilz bin lira kıy• 
metindedir. 

iki iflas 
Kalinikos Ticarethanesinin 

200 Bin Lira ft.çığı Var 
Çok eski bir ticaret evi olan 

Katinikos Kardeşler ticarethanesi 
( 200 ) bin lira bir açıkla Birinci 
Ticaret Mahkemesi kararile iflh 
etmi,tir. 

Alacabamamda Muşambacı 
Yani Efendi de ikinci Ticaret 
Malıkeme9İ kararile iflia etmiftir 

, 



,--~ 

~'Çalllname,, nin 
Aslı Bulundu! 

Miiverrih Ahmet Refik Be
yin ressam Çallı fbralıim Bey 
hakkında yazdığı meşhur kaside 
iki büyük dost ar(\sıoda çıkan 
şiddetli bir münakaşa üzerine, 
bir lokantanın sobasında cayır 

cayır yanmıştı. Bu.rn evvelce ka
rilerimize bildirdik. 

Daha intişar etmedcı1 evvel 
mısraları ağızdan ağ:za dola~an 
bu kasidenin yanıp külolması 
hepimizde büyük bir tecssUr 
uyandırmıştı. Sadabat müverrihi 
Ahmet Refik Beyin İbrahim Bey 
hakkında yazdığı bu eser, Sftda
bat ıairi Nedimin İbrahim Pqa 
için yazclığı kasideleri aratmıya
cak kadar nefisti. 

Fakat, meğer "Çallıname" nin 
bir müsveddesi, Ahmet· Refik 
Beyin Çallı lbrabime tahsis ettiği 
dosyada mahfuz imiş. Üç deve 

-yükO tutan bu dosyalar aranmıı, 
taranmış, nihayet eserin aslı bu .. 
Junmuştur. 

Bu defa, "Çallıname,, nin yan
maması, çalınmaması, kaybolma
ması için esaslı tedbirler ittihazına 
)Oıum görülmüştür. Evveli bu 
vesikanın şair ve noter Mitat 
Cem 1 Bey nezdinde ve teminat 
albnda muhafazasına karar ve
rilmiş, Emniyet sandığına da 
g&türlllmesi düşünülmUş, fakat, 
nihayet hepsinden daha emin 
bir yer bulunmuştur. O da, · 
Çallının refikası Hanımefendidir. 
Ahmet Refik Bey, "Çallıname,,yi 
hanımefendiye tevdi ederek: 

- Allah aşkına, bunu Çallı
nın maaşından daha itina ile mu
hafaza ediniz, çUnki maaş hn
kfımetten her ay çıkar, fakat 
böyle bir kaside benden bir daha 
çıkmazı demiştir. 

i 

Radyoya Dair 
Dostlarımızdan biri ötekine 

hararetle tavsiye ediyordu: 
- Bir radyo al. Pişman °01-

mıyacaksın. Evin içini daimi ha
yat ve hareket halinde bulun
duruyor. Çok faydalı ve eğlen
celi bir meşgale. 

- istemem azizim. iki yiiz 
lira verip bir radyo aldıktan 
sonra üstüste Selim Sırrı Beyin 
konferanslarını dinliyeceğim yer
de, elli lrnruş verir, üstadın bir 
kitabım alırım, olur. biter! 

Dörtyol da 
Portakal ez/ar 
Sıkıntı Çekiyor 

Dörtyol ( Hususi ) - Kasaba
mızda istihsal edilen portakallar 

Payas iskelesi vasıtasile ihraç 
olunur. Fakat bu iskelede bu 

sene görülen intizamsızlık alaka
dar tacirlerin zararını intac ede-

cek kadar fazladır. f skele şfrketi 
ihtiyaca kafi kayık bulundurma-

dığı için tahmil ameliyesinde bü
yük müşkülat çekilmektedir. Bu 
yüzden tacirlerin malları iskelede 
giinlerce bekliyor, vapurlara vak
tile yükletilemiyen bu mahsul 
yığınından mühim kısmı çürüyüp 
gidiyor. ihracatın arttırılması ça
releri arandığı sırada bu noktanın 
da ehemmiyetle derpiı edilmesi 
IAıımdır. 
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Gençler için EM E 
P~~~~~~~~~~~~:zEZESJ!a2.ill'.'lm:'!?~fim!::m!S!IBi'l5.1im;zzım~~~-s Her Komprime 

Belediyesi İ ~ikirlere gu a 
an unu iŞ Ediyor! 

lızanmayznız 
Darb.meseller, komprime fi. 

kirlerdir. Uzun tecrübelerden 
sonra insanlann hakikat olduk .. 
}arma kanaat ettikleri fikirler 
darbı meseller halinde ifade 
edilmiştir. Derenin Rıhtımı Acaba Niçin Yıkılmış? 

Zonguldak (Hu
susi) - Beledi
yemiz iki seoe 
evvel, şehrin <>r
tasindan geçen 
bir dereciğe rıh
tım duvarı inşa

sına başlamış ve 
bu iş için, beledi
ye hudutları da-

bulunuyor. 

Belediye, halk
tan para kes

mek salahiyetini 
eski bir konu-

na iıtinat ettiri
yor. Fakat, 330 

tarihinde neşro
!uan bu kanun 

küçük n~hirle
rin temizlenmesi 

için o nehir ci
varında oturan 

hilinde bulunan 
bütün maden 
amelesinden, iş
ciden, meınur ve 
halktan dörder . halkın bilfiil çalı~-

Zonguldak dere!fi ve kenarındakı yıkık rıhtım t I d · 
lira toplamıştı. 
Fakat bu paralar ile ıcyllba l 
mukavemet edecek bir set olmak· 
tan ziyade mezarlık duvarına ben
zeyen bir rıhtım karikatürü vn
cude getirilmiş, kısa bir müddet 
ıonra bu duvar derenin ilk taş
masında yıkılmış ve halkın bi~ 
lerce lirası da sulara gömülmüştü. 

Son günlerde Zonguldak be
lediyesi bu dere seddinin taınir 
ve ikmaline yeniden teşebbüs 
etmiş ve bu ~ için bütçesinde 

bulamadığı parayı yine halktan 
ve ameledeıı toplamıya karar 
vermiştir. Bu karar halkın hoş
nutsuzluğunu doğurmuş ve vila
yete şikayetler başlamışbr. Yı
kılan dere seddile birlikte be
lediye bütçesinin açığını da b\
mir maksadile tekrar halka mü
racaat edilmesi de gösteriyor ki 
suları simsiyah akan bu derecik 
bugün bir (Nil) ve rıhtımda bir 
(Seddi Çin) ehemmiyetini almış 

Gönen e 
İnhisar İdaresi 
Tütün Alıyor 

ıson Piyangonun 
Eskişehir deki 

Gönen, (Hususi) - Kazamız 
Tütün İnhisarı evvelce avans 

verdiği zürradan tiitün mübayaa 
etmiye başlamıştır. Elyevm bir

kaç kalem tütün mübayaa edil
miştir. Hariçten henUz tUccar 

gelmemiş ve İnhisar idaresinden 
başka alıcı çıkmamıştır. Maama-

fih 5-1 O güne kadar tüccar ge
leceği ve tütünlerin satılacağı 

tahmin edilmektedir. Yine bir 
şayiaya göre, Gönen tUtünlerinin 

ümidin fevkinde bir fiatla satı
lacağı ve mevcut tütünlerin elde 

kalmayıp hepsinin alınacağı söy· 
lenilmektedir. Bu şayia sebebile 

zürra sevinç içindedir. Eğer bu 
vayia tahakkuk ederse kasaba

mız bugünkü buhranlı ve sıkın
tılı vaziyetten kurtulacaktır. Tü-

tün inhisarının mübayaa ettiği 
tütünler 25·50 kuruş arasındadır. 

A. C. 

Çiftçilik 
-----

Adana Kuraklık Tehli
kesinden Kurtuldu 

Adana ( Hususi ) - Mevsim 

içinde havalar bir aralık yağ

mursuz gittiği için kuraldık çe

kileceği gibi bir korku başgös

termişti. Fakat son zamanlarda 
fasılalı surette yağan yağmurlar 

bu tehlikenin önüne geçmiştir. 

Şimdilik buğday vaziyeti eyidir. 

Bundan başka pamuk tarlaları 
da ekilmiye başlanılmıştır. Yalnız 

bir kısım çiftçiler pamuk tohumu 
bulamamışlardır. 

Bahtiyarı 
Eskişehir ( Hususi ) - On 

ikinci tertip tayyare piyangosu-

sunun bu keşi .. 
desinde bUyük 
ikramiye olan 
( 35000 ) liranın 
bahtiyarlarından 
biri de şehri-
mizdedir. Bu 
zat odun paza
nnda Bizim kı
raathane sahibi 
Remzi Beydir 
BUyük ikramiye 
isabet eden bi

IH'<JL~~-""-'~~~_,,_, Jetin bir parça-

sı da kendisinde olduğu için 
( 3500 ) lira almıştır. Bahtiyar 
genem bir resmini gönderiyorum. 

İki Kadın 
Kendilerine Laf Atan Bir 

Erkeği Yaraladılar 

Bahkesirde tuhaf bir hAdise 
cereyan etmiştir. Recep isminde 
bir adam Emine ve Atike isminde 
iki kardeş kadına lakırdı atmış
tır. Bu hareketinde ileri giden 
Recep bir aralık kadınların mu· 

J 
kabelesine maruz kalmış ve ne
ticede iki kadın Recebin lizerine 
atılmışlardır. Bu sırada kadınlar
dan birisi Recebin göğsüne bir 
bıçak yerleştirmiştir. Recep has
tahaneye kaldırılmış, kadınlar da 
yakalanmıştır. 

lzmirdeki Hadise 
İzmir (Hususi) - Bura Kol

lejinde talebe ile mektep arasın- · 
da çıkak hadise tahkik edilmek
tedir. Tahkikatı idare eden Ma
arif Vekaleti Müfettişi Umumisi 
Hikmet Bey, hadisenin bir sui 
tefehhümden iJeri geldiğini söy
lemiştir. 

ırı masına aır-

1 

dir. Kanunda bu işin başarllması 
için halktan para toplanacağına 

dair tek bir kelime yoktur. 
Çalışkanlığını her vesilede 

takdir ve işaret ettiğimiz Zon-

1 

guldak Belediyesi, eğer memle
kete nafi eserler vücuda getirmek 
diliyorsa bunlann karşılığım baş
ka suretle aramalıdır. Yoksa, 
eski bir kanun maddesi halkın 
zararına tefsir edilmemelidir. 

Alım el 

e 
Bir Çocu ec· 
Şekilde Ezildi 
Edirne, .(Hususi) - Burada 

feci bir kaza olmuş ve bir ço
cuk çöküntü albnda kalarak tUy
ler ürpertici bir şekilde ölmiiştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Polis memurlarından Yakup 
Efendinin 7 yaşındaki kızı Neri
man evin üst katındaki traçada 
baca ile traça demiri arasına bir 
salıncak kurmuştur. Baca salın
cağın sikletini çekemiyerek çök-

müş şarkı söyliyerek neşeli neşeli 
sallanmakta olan kızcağız çökün-

tünün altında kalmış ve hemen 
ölmüştür. 

Bir Köyliiniln Teberruu 
Adananın Gerdan köyi.inden 

Mehmet Ali ağa isminde bir zen
gin, köyde yapılacak hayırlı bir 
iş için ( 1200 ) lira teberru et
miştir. Bu para ile köye iyi su 
temin edilecektir. 

Malatyada 
Meydansızhk Yüzünden 

Sıkıntı Çekiliyor 

Malatya (Hususi) - Şehrimiz
de meydansızlıktan çok sıkmb 
çekiliyor. Umumi meydana büyük 
bir ihtiyaç vardı. Meydansızlık 
yüzünden yollar günün her saa
tinde kesif hir kalabalığın izdi
hamına maruzdur. Çalı ve odun 
yüklü merkepler, katırlar, davar· 
lar meydansızhk yüzüııden yol
larda birikmekte, bu sebeple 
gelip gitmek hususunda büyük 
müşkülat çekilmektedir. Belediye 
reısmın bu hususta himmetini 

· beklemekteyiz. 

Komprime ilaçlar gibi, kom
prime fikirler de hazan zarar
lıdır. Komprime fikir, süs için, 
güzel söz için, bir vecize için 
hakikati feda eder. Onun için 
darbımesellerin tam doğruyu 
ifade ettiklerini kabul etmek 
mümkün değildir. 

Mesela; 11 Sabreden muradına 
erer.,, 

ilk bakışta güıel bir söz:, ve• 
ciz bir hakikat gibi görünill\ 
Bize sabrın kıymetini anlabr, 
Fakat uekadar insanlar biliriz. ki 
sabretmişler, fakat muratların 
ermemişlerdir. 

"Tekkeyi bekliyen çorbayı 
içer,, derler. 

Nekadar insan vardır ki tek• 
keyi bekledikleri halde aç kal• 
mı şiardır. 

Alın bir daha: 
"Ayıya sormuşlar, niçin ensen 

kalındır?,, "Kendi işimi kendim 
görürüm,, cevabını vermiş. 

Bu söz yalnış değil, fakat 
bugün hakikatın tam ifadesi sa• 
yılamaz. 

Dlln öyle imiş. Kendi işini 
görmiyen birşey yapamazmi~ , 
Fakat bugün öyle mi ? Bugiln 
herkes işini başkalarına gördUrU.. 
yor. Bir fabrikatoruıı kendi i ini 
kendi ıörmesi mümkün müdür ? 
Bugün çalışmak kadar, çalıştır• 
masını bilmek lazımdır. 

Darbımeseller arasında bid 
yanlış yola sevkcdecek binlcrco 
misaller bulabiliriz • 

Yalnız bazı darbımesellerden 
değil, bazı vecizelerden de kendi .. 
nizi koruyunuz. Vecize, ekseriya 
güzel söz olmaktan başka bir 
kıymeti haiz değildir. 

Hayat bir vecize ve bir daı
bımeselle ifade edilecek kadar 
basit olsaydı, herkes onu anla
makta bu kadar mfişkülat çek· 
mezdi. Darbımeseller ve vecizeler, 
hakikati yalnız bir taraftan gös· 
teren ışıklara benzerler. H~.'<lka .. 
tin diğer tarafları karanlıktu kal· 
dığı için onları gö\ ~mezsiniz. 

Onun · <: :n İrnmprime fikirler 
ekseriya hakikatin yalnız hi· kıs
mım ifade edeı·kı·. Küllünü değil. 

Adanada 
Bir Facia 

.>f lf.. 

Adanada Mestan zada mahal· 
lc~inde oturan Mustafa Efendinin 
kızı on yedi yaşıuda Ferdane 
Hanım, damda uçurtma uçuran 
kardeşini menetmek istemiş, fa
kat bir aralık ayağı kaydığı için 
damdan sokağa düşmüştür. Za· 
vatlı kız bu ani sukutun tesirilc 
derhal ölmüştür. 

ilk Kadm HAkim 
Adana, ( Hususi ) - Adliye 

Vekaletinde yapılan son adliye 
tayinlerine ait liste buraya tebliğ 
edilmiştir. Listedeki isimler me-

yanmda hukuk mez.unlarmdan 
Mürüvvet J-lnnımın şehrimi:ı müd· 
deiumumi muavinliğine layin 
edildiği anlaşılmaktadır. Miirüv
vet H. Adanaya tayin edilen 
ilk kadın hakimdir. 
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Ve ytlrftyllp gittim. ıecelerdeki ıiyabh kadın. Y and

Ôoüme gelen ilk kahveye 
tirdim ve kaynamJf süt istedim. 
Getirdiler, ııcaklıtına bakmaya• 
... le içtim, ıon damlasına kadar 
htkunarak içtim, parasını verdim 
~ çıkbm, evimin yolunu tuttum. 

ita O zaman garip bir ıey oldu. 
Pnnın önilnde, bava ıuı 

direğiae yaılanmJf ve tam ay• 

~aıl~~. için~e. uzaktan bile gire
'l~ıgım ban duruyordu... Yine 

11Yalıh bdıa. bep o enelld 

mıyordum, bu darClnncn defa idi 
ki ayni yerde duruyordu. Kati· 
yen bareketsiıdi. 

Bunu okadar garip buldum ki 
iradesiz olarak adımımı yavqlat· 
tam; o ıırada fikirlerim tertipli 
idi, fakat ıon yemek ainirlerimi 
tahrif etmit oldap için fevkalade 
mlttebeyyiçtim. Eakiai fibi önln· 
dea ıeçtim, hemen bemea kapıya 
yaldqtım ve içeri girmek Ozere 

idim. Durdum. Bana ani bir 
ilham pldi. Hemeıa dlacllal n 

SON POSTA 

domdoiru kadana fittim, tl&One 
baktım ve aellm verdim : 

- Bomuvar, Matmazel, dedim. 

- Bomawar, cevabını verdi. 

- Affedeniniz, birini mi an• 
yonmmz? Enelce de ıize dikkat 

etmiftim; ıize bir yardımım do

kunabilir mi? Soo derece affınızı 
temenni ederim. 

- Oh, biİmiyorum dojrusu. 

- Bu kapıma arkamda, Uç 
veya d6rt beygirle bendea bqka 
kimıe ikamet etmiyor: burua bir 

alur ve bir teneke imalltbaneai

dir. Eier ltirini anyor1a1111 kor
karım ld yuht bli yola aaptlQl&ı 

- Kimleyi ........ , ....... 

dece burada duruyorum. 

- Ha, Ali, udece buracla
ıınız, bazı alqamlar, buit bir 

hevesle burada bulunuyonanuL 
Garip bu biraz. 

Dlitilndilkçe kadın beni f&• 
ıırlayordu. Ciiretklr olmaya karar 

verdim. Cebimdeki paralan 
biraz şıkırdatttna ve teklifaizce 

kendisini bir yerd.s, bal61 
eden klf menimi ıereline, 

birlikte tanP içmiye davet 
ettim, be be... Çok vakit 

ıeçlrmiye de hacet yokta. Acaba 

kabul eder miydi ? 

- Oh, hayır, tqekklr ede

rim, muvafık deiilt dedi. Fakat 
. bana refakat lttfmacla .,.... 

Sa,fa 5 
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Ahiri Berdelaca 

muama? Otsdalam nia Jolu 
oldukça braahk, ba kadar ıeç 
bir ..kitte Kari Jobem IOkqlm 
,.ı... bafama Pmıak i.temi
yorma. 

Beraber yola clklldlk; aaiım
da ytlrlyordu. Bana prip bir 
hia, ı6ze1 bir his geldi: Bir genç 
kazan .._...... olmak fUura. 
Yolda ou bakıyordum. Saçlan
DID kokum, Ylicudundan daidan 
hararet. her tarafa yaychiı o ka
dınca rayiha, yllrllnil her bana 
çevirifte nefeaiDin tathhiı. bllttın 
bunlar mukavemet edemiyece
iim bir tarzda bavuaıma işliyor· 
du. Dolgua ve tal albnda biraz 
IOlsan bir y&ı, mantosuna, fişi· 

ren y&bek bir ıatos gör6yordum. 

tArU. ..... 



Tehdit Mi 
Ediyorsun? 

Şadan. kocalile Bir mllceYhe
ntça dOkklnnım latladea ıeçi
,orda: 

- F abri. dedi, ya b- ta 
kolyeyi al, yahut ta ••• 

- Yahut ta ne demek? Teh· 
elit mi ediyonun? 

- Yahut ta tu pırlanta yWill 

BESBELLi 

Beni şimdiye kadar hiç 

kimae sevmedi. 

- Görilyorum. Hiçbir mn
cevherin yok. 

- Y aha, Mel•hat, 
bu elbise nekadar 
dar oltnUf böıle 7 

- TtdHI... Ei6i..
l•r de 6iitçet•r ıi61 
lıt1rf İİll biraz Jalıa Ja
raltlılcça dar•lıgorl 

Otomobil 
Hediyesi 

- Yahu, mapllah, kayna
DADla barlfbn ha ? 

- Evet. 
- Oh, olı... Arama p7et 

IJi lmif. 
- Eh. . 
- Pek ıevifiyormupunu. 
- Okadar dejil. 
- Haydi, baydl .. Ka,..... 

bir otomobil hediye edecek
mipin. Kulağıma çalmdı, ben 
heqeyi duyanm. 

- Evet, dOffinlyorum, kay-
nauamın g&zleri uzağı girmez, 
oto mobili de kendisi idare etmek 
isti} or ! 

Nereden 
Geliyorsun? 

Fahri Bey eye geceyanıından 
sonra gelmişti. Yatakta &fke ile 
de imlan kan11 dedi ki : 

- Nereden ıeliyorıun, ben 
sana söyleyim mi? 

F abri Bey korku ile sülDm
sedi: 

- Hacet yok, dedi, ben ne
reden geldiğimi biliyorum. 

GÖZLER 
Etrafında kirpikler, badem gibidir ıeldi, 
Her dakika deiifik manzaraları 6zler! 
Kimi baygın, atızgOndtırl Kimi kızrın, timteklD 
lnaamn vftcudllnde ne prip ıeydir 16zlerl 

Bu. gtba nazarlara mütemadiyen gezer 
Hicranlı bir ifıkm yazdıiı satırlarda! 
Yine gözler yaşarıp, nemli bir ufka benzer, 
Mektubu ıöndereni bazı pn hatırlar dal 

Eger sevgilimizle oturursak yakınca, 
Gözlerinin içinde görtırtız bir başka izi 
Aksimizi buluruz dikkatle bir bakınca, 
Böylelikle gözleri aynaya benzetiriz!. 

R zı gün ya!varmz: .. Göz yumu•erl .. " diyerek, 
N yJıı çünki budur bir auç işliyenlerinl 

Güzel, genç bir kadına ltık olursa erkek, 
Bdyle mısralar s8yler: "Gözlerin, ah.. G6zlerinf •• ., 

GôZLOK 

Bir Kaç 
Vecize 

Her hayvan. kendisi için 
selamet yola nerededir, itilir. 
Fakat iman mlatesu. 

* 
En gtiç •e zahmetli feY• 

kolay ve zahmet.o y ... maya 
muvaffak olmakhr. 

Para ıevmiyen kadın, ka-

dın sevmiyen erkek kadar 

azdır. 

Zevkine doyum olmayan 

bir tek ıey vardır: Zevk. 

* 
Vncutlanna bakmayanlar, 

tabiatten iatikrula yaşayanlar
dır: Faizile birlikte öderler. 

* 
Sitem aşkın tuzu, kavga 

qkın biberidir. Ağzım yak
mamak için iyi ahçı ve iyi 1-
flk olmak lb:ımdır. 

* Kadm istene iki kere iki 

dokuz eder. 

• 
lktısadi 

Terbiye 
MalOm ya ikbsat asnndayız. 

Ahmeclin annesi hen6z on yqın

daki oğluna iktısadl bir terbiye 

yermek için iyi bir usul bulmuş

tu. Yolda, evde, bahçede, nerde 

olursa olsun Ahmedin yerde bu

lacağı her iğne tanesine annesi 
bir kul'Uf veriyordu. 

Ahmet yerde iğne bulduğu 

her zaman kop koşa anne.sine 
gidiyor, iğneyi veriyor Ye bir ku

ruşu cebe indirdikten sonra şu 
nasihatleri dinliyordu: 

- işte oğlum ayak albnda 

rut gelecegin kıymetli kıymetsiz 

herhangi bir ıeye ehemmiyet 

yermemezlik etme. onu yerden 

al sakla. Bu llUJ'etle kimet deni

len ıeyi 6ğrenir ve ileride para

m savurmnmn. 
Bir gin Abmedin ıtmdelik 

kazanca 20 kurup kadu çaktı. 
O p evin içinde yirmiye yakın 
toplu ijne bulmUfbı. Alrtama 

dojru Ahmet anneaİDill mutba

ia tlritindea latifade ederek 
uaulca aokak kapıaım açıp _. 
kap fırlarken karpmaa dadısı 

Çlkb: 
- Nereye fldiyoraun Ahmet? 

- Şu kö~ başındaki Yahu.-
dl Yuefe. 

- Ne yapacaksın oradL 

- Bet kurup bir paket lj-
ne alacağım. 

- Sonra? 
- Sonra onlan evla içine 

terpip birer birer uneme ıll· 
tlrecejim. 

- Ti..,,._., na ıl

tligorsıue? Gizel bir 
lfl9 oar mı 6ari? 

- Ewt. 61zi• F•r
Aıuulenin ni~i11 60-

"'""•lını E111ilffl ba
n a 11 n I a ta cak • 

Sıcak 
Birşeg 

Nacı 8. 
Üşllyodur. 

lokantaya pmJtti. 
Listeye bakmadan 

ganonu ~ğırdı, acele sordu: 

- Garson, sende sıcak ne 
war? 

Garson yanhf anladı •• fU 
cevabı verdi: 

- Ah efendim, akpma ka
dar oturmadan ça)ıfbm, ayakla
nm ateş gibil 

Hep 
Yaş 
Meselesi 

Feriha Hanımefendi elli he
tini bulmUJfu. Fakat her yerde 

kırktan fazla olmaclağım iddia 
ediyordu. Bir filo mahkeme lm
zuruna çıkb. 

Hakim dedi ki: 
- Kaç yqındU1D1z? clojru 

a6yleyin, yoksa cezU1 vardır. 

Feriha Hanımefendi sordu: 

Cezası ne kadar? 

Bir Talih 
Oyunu 

- Nereye böyle 1 
- Bir piyango bileti alma 

istiyorum. 
- Talibin var mı ? 
- Benim talibim var. 
- Ôyle ise bana ytlzde ·/ 

faizle bq lira &dünç Yer, bel 

- iade ederimi 

AFERiN 1 

Erkek - Eve, bugünü 
yemeğini de çıkarclık. 

Kadın - Aferin, ipe höyl 
paranı tasarruf et te bana b 
iskarpin daha ali 

KULAKLAR 
Kulaklar nhat etmez bir llhza olsun belki 
Ancak uykuda ıelir vazifeainia 110aul 
Difarclan biri plae, o kadar busasbr ki: 
Ayak leSİDclen bile, anlar kim olduğunu! 

lf 

Daima clialemep kulaklar Upkbr, 
Uzam elmn olmıu, meırul olur her feylel 
Kadmlana kulalı •Jllİ zamanda tıktır: 
Memeleri dilenir daima bir ldlpeylel 

• 
lstemediii lld pllr cluymamazlıta, 
DuYar dinlemek için, IOnra eotar havesif 
Gençlerin gönUlleri başlar JUllmazlığa, 
Kulalı bir pUHllİD akaebe tGzel seıil 

Kulaklar ta uldden aeverdl gazel, şarki, 
Şimdi dllfllyor cazbant clinllyorken sevince! 
Bir ıenç kwa ylldnlln olmaz ateşten farkı, 
Kulaj'ına itilip: •SeTiyoruml... diyincel .. 

KÜPE 



OCUK SAYFASI 
Bu Haftaki Bilmecemiz 

Şeytan yolunu kaybetmiş. Karşısında arkadaş1arını goruyor amma, 

oraya nasıl varacağını bilemiyor. Elinize renkli bir kalem alınız, ok 

qaretile gösterilen yerden girerek ona yolu gösteriniz. Gidilecek 

)'olu kalemle boyayıp resmi bize gönderiniz. 

Muvaffak olan çocuklardan 150 kişiye muhtelif hediyeler vere

ceğiz. Hediyelerimiz arasında şeker, çikolata, kolonya, dolm' kalem, 

•caaire vesaire vardır. 

Oyun Ve Oyuncak 

Kitap Atlama Oyunu 
Bu oyunun ismi kitap atlama 

oyunudur. Çünki kitapla. oynanır. 
Fakat ben size kitapla oynama
ıuz.ı tavsiye etmem. Çünki kitap 

yırhlır ve bozulur. Kitap yerine 

eski yastık, yahut eski defter 

filAn kullanınız. 

Oyun şundan ibarettir. Ne ile 

oynıyorsanız bunları yanyana sı• 

ralıyacak ve üzerinden atlıyacak

ıınız. Mesela b:ışlangıcında iki 
ynstık veya kitıp koyuyor ve 

atlıyorsunuz. Şimdi üçüncü bir 

kitnp veya yastık ilave ediniz. 

Onu da atladıktan sonra dör

düncü bir } ast ık vesaire. En çok 

kim atlıyabi irse bahsi o kazanır. 

~ 

Eşya IV1ahfazası 

Her çocuğun boncuk gibi, 

pul gibi küçük oyuncaklan vardır. 

Bunları şurada burada dağmık 

hırnknıak kaybolmalarına sebep 

olabilir. 

Annenizden biraz eski ve f(j.. 

ıumsuz kumaş parçası isteyiniz. 

Bir Küçük Oyun 
Mektepte zeki geçinen, ken

dilerini kurnaz sanan çocuklar 
vardır. Bunlardan birisini tutunuz 
ve şu suali sorunuz: 

" Dokuzu alb yapmak için 
ne zammetmek lazımdır? " 

O evvela şaşıracak. Dokuzu 
altıya indirmek için zam değil 
tarh lazımgeldiğioi söyliyecek. 
O vakıt ona izah edeceksiniz: 

- Canım 6 yı 9 yapmak için 
birşeyler zammetmez miyiz. Ya
palım bakalım. Bunu resimde gö
rüldüğü üzere Romen rekkam• 
larile yazınız. Bu dokuza sol ta• 
raftan bir ( S ) ilave ediniz 
( sıx ) aleti olur. 

* Nine gözlüklerinle bakhğın 

zaman daha büyük mü görürsün. 
- Evet yavrum. 

- Öyle ise tatlıdan bana 
pay verirken gözlüğünü . çıkar, 
emi? 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Bir kibrit kutusu alıp bu kumaşı Ştmdeıa ıonra Soa Poıta KlUbOu 
aza olabllmık için her hafta bu 11yfada 

herine yapıştırınız. Kapağına da netredeceilmlz kuponlardaa dört tane 

küçük bir düğme takınız. İşte 1 oplayıp :ıetırmelc veya ır8ndcrmek 
ılze giizel bir mahfaza! _ııa_ı_•m_dı_,_. _a_u_ıc_u_po_n_ı._n_k_c_11_p_t_op_l•_Y_•n-•z_ • ...J 

Küçük 
Fıkralar 

Küçük Oğuz, babasının aley 
hinde söz söyletmezdi. 

Bir gün babası odada misafir
lerin önünde uyuya kaldı ve 
horlamıya başladı. 

Misafirlerden biri, 

- Cevdet Bey horlıyor, dedi. 

Küçük Oğuz hemen cevap 
verdi: 

- Hayır babam horlamaz. 
Şimdi rüya görüyor. Rüyasında 
bir köpek görmüş olmalı ki, kö
pek havlıyor. 

* 
Bir gün Oğuz arkadaşı Tür-

kanın evine gitmişti. Eve döne
ceği sırada yağmur başladı. Tür
kanm annesi Oğuza bir şemsiye, 
ayaklarına lastik verdi. Islanma• 
masını temine çalıştı. 

Oğuz, 

- Teyzeciğim, çok zahmet 
ediyorsunuz. 

Diye nezaket göstermek is· 
tedi. 

Tilrkanın annesi: 

- Zahmet ne demek oğlum, 
annen olsaydı TürkAna aynı şeyi 
yapmıyacak mıydı? 

- Annem olsaydı, daha faz
lasını yapar, Türkanı yemeğe 
alık ordu. 

Mektepliler 
Arasında 

Gelenbıı?vl talebesinden bir grup 

Güneren .Sineması 

1 - Günerin annesi bir sinema makinesi aldı. 
2 - Günerin filmini almıya başladı. 
3-. 

4 - • • • 
5 - Güner masa üzerinde makineyi boş görünce aldı. 
6 - O da kedinin filmini çekmiye başladı. 

7-. . . 
8 - Derken kapı çalındı. 
9 - Annesi misafir geldiğini haber verdi. 

10 - Anne - Buyurun efendim boş geldiniz. 
ı 1 - Bugün günerin filmini çektim. Size göstereyim de bir görün! 
1 l • . • 

13 - • • • 
14 - • • • 
15 - Hayret. •• 

Geçen ilmecemiz· ""' ogru 
3 mart 932 tarihli gazetemiz

de intişar eden boyama bulma· 
casını güzel boyıyanlardan hediye 

alacakların isimlerini aşağıya ya .. 
zıyoruz. 

lstanbuldaki karilerimizin pa· 
znrtesi ve perşembe günleri öğ
leden sonra bizzat idaremize ge-

lerek bediyelerinine almaları la
zımdır. 

Yalnız taşra karilerimizin he

diyeleri kendileri posta ile gön
derilir. 

Son Posta Ku1UbUne Aza 
Kaydolunacaklar 

f stanbul Birinci İlkmektep 4 
üncü sınıftan 237 Hilmi, İstanbul 

Pertevniyal lisesi talebesinden ·ı 
273 Kemal, İstanbul 45 inci mek

tep talebesinden 280 Muzaffer 

Hasan, Pertevniyal lisesi ikinci 

sınıftan 24 Selim Reşat, İstanbul 
Birinci mektep birinci sınıftan 

148 Melahat H. ve Beyler 

Birer Şişe Esans Kazananlar 
fstanbul 49 uncu llkmektep 

llçüncü sınıftan 210 Leman, İs· 
tanbul Kız Ortamektebi talebe

sinden 256 Makbule, lstanbul 

Erkek lisesi birinci sınıftan 761 

Nahit, Kuleli Askeri lisesi tale

besinden 343 A. Tekin İstanbul 
44 üncü mektep üçllncll sınıftan 
133 Nazmiye H. ve Beyler. 

Birer Adet Dolma Kurşun 
Kalemi Kazananlar 

Kırıltoprak No. 520 Samim, 
lstanbul 44 üncil mektep beşinci 
sınıftan 333 Güzin, Merdiven 
köy 18 inci mektep üçüncil 
sınıftan Kenan Turgut, Bostancı 
Birinci mektep ikinci sınıftan 
Sulhi, Fatih 18 inci mektep be
şinci sınıftan 242 Yusuf Cemal, 
Kadıköy Erkek lisesi talebesinden 
31 Ali Muzaffer, Kuleli Askeri 
lisesi talebesinden 1042 İbrahim, 
Maltepe Askeri lisesi talebesinden 
2520 Ekrem, İstanbul Birinci 
mektep beşinci sınıftan 2 Serme~ 
İstanbul Kız Ortamektebi tale
bezinden Zübeyde Riza H. ve 
Beyler. 

( Arkn11 var } 

1 - Topacıma 
Alil Nasıl... 

~ - Ş\1n•1 c!•ırcf • ,...,_ 
vereyim mi? 

! 3 - Gördün m ı..i ~ını-

1 
4 - Dur, aklıma yeni 

bir~ey geldi. Sepetinde 
tuvalet sabunu var mı? 

5 - Şu sabunları bir 1 
büyük çiviye geçirince 

6 - Bak ... Ali hak. 
\ı,ısıl oonuyor. Hravo ba

na bel - Dokunma yahni .. 1 
di başımıza geleni. Ne 
vaoaca2ız simdi! 1 bir topaç yapamaz mıyım? 



'---- --- --
(SON POTA) kadınlan ve pnç kı~l ırı (SON POSTA) da Hanımtegze bütün 

ıençlerin kalp ve aşk işl~rinde en • ımimi dert 
ortağıdır. Ailenize, dostlarınıza aÖ) lı) emedijinlıt 
•tk dertlerlniı:l Ha nımtey:r.eye yuınıL Hamm
teyı:e ya her ırünkii sütunda veya hua11.1f mek· 
lupla ce"ap verir. Hanlmteyı:enin fikirleri, bir~ok 
rençleri bllyllk ınüıktıllerden kurtanyor. 

K AD 1 N 
allkadar eden mevzulara her ıeyden f;n;l:s 
ehemmiyet vermektedir. 

Şlmden ıonra haftada bir defa Kadın sa) • 
famı:ıı olacak n bu ıayfada şunlar bulunac:ı\N 

Güzellik meseleleri, aon modalar, çocuğu• 
nuıun terbiyesi, evinizin güzeJUif, ey iılerl, 

eJ lfleri ve aalre ... Dertlerinizi Hanımteqzegt'l Yazınız 

Güzellik Derslerimizi 
Takip Ediniz 

Bugün Yüze Yapılacak Buğuların 
T arzinl İzah Ediyoruz 

Dudak kenarlarmı ha/l/t;11 
fimdikleginiz. 

Bilgükçe bir kabın • içine 
aıcak su kogunuz. Başınızı bir 
lıavlu ile örtünüz oe güzünüze 
huiu yapınız. 

Banyo yapmak sıhhatin en 
birinci şartıdır. Fakat sık ıık 
banyo yapmak imkanından mah
rum olanlar hiç olmazsa yalnız 

yüzünüze buğu ile banyo yapmayı 
ihmal etmeyiniz. 

Bunun için bir kapta suyu 
kaynatmız. Sıcakken, başınıza 
bir havlu örtüp yüzünüzü buğuya 
tutunuz. Buhar cildin mesamele
rini açar, temizler, ve cilde taze
lik verir. 

Buğu on dakika devam etme
lidir. Yüziinüz sn içinde kalma• 
lıdır. 

Buğudan sonra yüzünüzü ha-

Gözlerinizin etrafını gat1a$· 
~ ovımaz. 

fifçe kurutunuz ve ıonra evvelce 
hazırlanmış bir diğer havlu ile 
yüzünüzü kapayıp yatınız. Bu 
suretle ylizünüzün yavaş yavaş 

tabii hale avdetini temin ediniz. 
Aksi takdirde nezle olmanız ihti
mali vardır. 

Fakat nezle olmaktan kork· 
muyorsanız, buğudan sonra yü· 
zftnüzü ya çok soguk bir su ile 
yıkayımz, yahut cildinize buzla 
masaj yapınız. 

Buğuyu on beş günde bir 
defa yapmamzı ve suiistimal 
etmemenizi tavsiye ederiz. 

Yorgun Çehrelere Çare 
Çehrenizde yorgunluk alimel· 

)eri göründüğü zaman biraz unla 
biraz süt alınız, ekmek hamuru 
gibi bir hamur yapıoız, yüzünüzü 
bu hamurla kaplayinız, 20 dakika 
sonra hamuru çıkarınız, kuruma· 
ması için yüzünüze yaş bir havlu 
kapayınız. 

Bu ameliye cildin yorgunlu
ğunu giderir. Cildi beyazlatır ve 
tazeleştirir. 

Kompres te ayni vazifeyi gö
rebilir. Temiz havluyu kaynar 
suya ballrıp sıkınız, som·a yanak
larınızın üıerine kapayımz. Hav)u 
soğuyunca değiştiriniz. 

Bu ameliye, hem cildinizi gil
zelleştirh·, hem yüzünüzüzün gü
zelliğini muhafazaya hizmet eder. 

Her Ev Kadını Neler Bilmelidir ? 
Çamaşzr 
Ytkarken 

Çamaşır yıkamadan evel, ça
m .. şırlan soguk SU} a batırmız, son
ra tedricen sıcak su ilave ediniz, 
çamaşır bu sayede daha kolay 
yıl\anır ve daha temiz olur. 

* Çagrlanlık 
Çaydanlağm içi kirlenmişse, 

bta.ıu temizlemek için içine yaş 
tu:ı atanız. Bununla ovunuz ve 
yıkayınız, bu sayede ~aydanlık 
bozulmadan temizlenir. 

• f p [!k çoraplar 
ipek \~oraplar ku11dura<lan gir

len · :iği veya l 1<e kap.ı~ı 7..am::m, 
Je~ f"li yeri luza batmlmış limon
la &iliniz. 

BeNaz 
çamaşırlar 

Beyaz çamaşırla~ınızı yıkarken 
suvun içine biraz liınon atarsanız, 
çamaşırlarmız kar gibi olur. 

Ütii 
Ütiinün altı paslandığı takdir

de, temizlemek için şunu yapınız. 
Bir kumaş parç.ıs; üzerine biraz 
Sabun süriinüz. Bununla ütünün 
altmı "•>=akken ovunuz. Sonra 
\\tüyü bir kaç dakika bir tuz ta
bakası iizerinden geçiriniz. 

* Kol<.. 
} Çamasırl~rın:z~ kola koyaca
( ğımı. ~nman, krl va hi r:ı1. tuz 
1 f,a t mı, iitit!ı.:nıııc:;İ l.o!ay olur. 

Günün 

Modası 

Bu gözeJ elbise, bilhassa ve 

çizgili kumaştan yapılmış kolla· 

rile nazarı dikkati celbetmektedir. 

Elbise siyah krep marukenden 

yapılmıştır. Kollardaki çizgiler 

portakal, yeşil, Sarı ve kırmızı 

renklerden teşekkül etmistir. 

işte ç..ıhşan ciadt lıir klz için 

bundan daha g-lizel bir ilkbahar 

dbisesi olamaz. 

Genç Kızlar, Şimdi De 
Dinleyiniz Siz Beni 

Vücudünüzün Güzelliğini M11hafaza 
Etmek İstiyor Musunuz? 

Makas lıareketi -Bu hareketi 
lıem zayıf henı şiıman kızlar 

gapabilirler. Sırt il~tü gatıp 

ayaklarınızı orkaga atınız. Za
yıf kızlar ba hareketi lıergiin 

tekrar etmelidir/ar. 

1 

Zuyıj kızlar için .IJapılmaJı 
ldzılft idmanlardan biri: Ark• 
üstil yatınız. Kollarınızı yeri 
dagagıp vücut/üniirü arkag' 

Geçende sinema artistlerinin 

güzellik mütehassısı Silvianın gü· 

zellik hakkandaki fikirlerinden 

bir kısmını neşretmiştik. 

Bugün yine onu dinliyeceksi· 
ni:c. Sinema artistlerinin gUzelli-

ğini kıskamyorsanıı, onlar gibi 
güzel olmak istiyorsanız bu kadı

nın nasihatlerini tutunuz. Tav

siyelerini tatbik ediniz. 

Silvia diyor ki: 

"İki türlü kız vardır. Bir kıs

mı kendilerini tabiatin yapbğı 

gibi bırakırlar. Bunlar babayani 

kızlardır. Çabuk ihtiyarlar, yoru· 

lur ve çirkinleşirler. Tabiatin 

esiridirler. Tabiate hakim olmayı 
bilmezler. 

ikinci sınıf kızlar, tabiate hı .. 
kim olmasını bilenlerdir. Bunlar 

vücutlarına itina eden, güzelleş

mesini bilenlerdir. Ben, istediği 

halde gfü.elleşemiyen kız tanımı
yorum. Öyle ise beni dinleyiniz. 

TembeHiği barakmız. 

Şişman veya zayıf, her kız 

mutlaka muayyen hareketler yap

mıya mecburdltr. Zayıflamak isti

yen şişman kızlar harekete kolay 

yanaşırlar. Halbuki z.ayıf ktzlar 

hareketten kaçarlar. Bu cehalet

lerindendir. 

Şişman veya zayıf bütün kız

lar burada tarif ettiğim hareket

leri yapabilirler: 

1 - Geceleri on saat uyumı· 

ya alışınız. Bilhassa erken yatımı. 
Haftada_ iiç akşam liakal do

kuzda yatmayı adet edininiz. 

2 - Sabah kalktığınız zaman 

giyinmeden yatağınızda, yahut yer

de arl<a üstü yatınız. Evveli ma

kas hareketi rar-ınız. Makas ha

reketi, bacaklarınızı makas dişleri 

gibi aı-kay:ı öne götürmekten 

ibnrdtir. 

rıtınız. 

Şişman kızlar için gatmadatı 
•vvel yapılacak hareketlerd•ll 
biri: Kollarınızı kaldırwız fJI 

ayaklarınızı kıra1ak ileri ha~ 

rt1ketleri gapımz. 

2 - Yine arka Ustü yatarak, 

kollarınızı yere dayayınız ve bll

tün vücudunuzu arkaya atınıı. 

Bu hareketi yoruluncıya kadar 
tekrar ediniz. 

3 - Sağdaki resimde gördii

günüz üzere, kollarınızı yukarı 

kaldırınız ve bir iki, bir iki, diye 

asker yürüyüşü yapınız. Adımları

nızı mümkün olduğu kadar açınıı. 

ilk giln fazla netice alamazsı .. 

nız. Heiki yorulursunuz. Fakat 

harekete devam ederseniz vücu .. 

dunuzun zindeleştiğini, dirildiğini 
ve doğrulduğunu göreceksi ııiz. 

Bu harelcetlerin bir fa;ı dası 

da size, sabahlan idman arzu

sunu verecektir ki bu arz,ı as 

bir mi.iddet sonra ihtiyaç halini 

alacaktır. 

O zaman, diğer b deni 

hareketlerle vücudunuzu takviye 

eder ve çirkinlik eseri ~öyle 
dursun, vücudunuzda tm hir 

zindegi v~ çeviklik basıl o~t.tr. 
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Haftada İki Defa Spor l 

s p o R 
GasetelftİS timden ... ,. ~e .. be we t"VMar

t c•İ fG11lerl olm•k üı:ere haftada iki spor savfa,ı 
neJredecekUr. · 

SPO R P~embo ,Uakü ıpor NJfuıncla clllGya •iM' 
hareketlerilli, 111e111lelcot spor hAcllael~rini 

P~rşcmbe ve Cumarlesf Giinleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

oku1aealıa1111a. 

C•marte.i aayfuıach : Cuma fl'nk& ~lrt:> 
laf.UltaD1 b.tacaksınıı:. ' 

Amerikada Harika Nev- Bu Se!!e~in ) 

S ı Y 
. . EnMuhım 

Şampiyon Vaysmüller 
Yüzme Dersi Veriyor inden porcu ar etışıyor Müsabakası 

Bu Amerikalılar hakikaten 
fe-ykaJide sporcular yetiştiriyor
lar. Bizde yaşı geçmİf, soba ba· 
fJD• oturmıya mahkdm addolu
nan çağdaki Amerikalılar, birçok 
ıeuçlerin yapamayacağı dereceler
de muvaffak olmaktadırlar. 

Bayle fevkalade insanlar ara· 
11ncla son zamanda nazan dik
kati celbeden bir golf şampiyo
nu ÇJklDJfbr. Toni Mak Olayf 
İlminde olan bu Amerikalı, iki 

.Yarınki Maçlar 
Bu Cuma Beş Futbol 
Müsabakası Yapılacak 

- ---
T. 1. C. 1. lstanbul Mıntakast 

Futbol Heyetinden: 
Cuma günü Taksim ve Kadı

köy stadyomlarında icra edilecek 
lik maçları: 

Taksim Stadmda 
Süleymaniye - Beşiktaş (3 ncü) 

saat 10, Hakem Nuri B. Eeylcr-
beyi - Topkapı saat 11, 15, Ha
kem Emin 8. İstanbul Spor - Ana-
dolu silat 13, Hakem Nuri B. 
Süleymaniye - Beşiktaş saat 14,45, 
Hakem Adil Giray B. 

Kadıköy Stadmda 
Altınordu - Hilal saat 11, Ha

kem Şahap B. ----
Voleybol Maçları 

Cuma gimü Galatasaray ma
hafünl!e, Fe lerbabçc - Kasampa
f3, Be~iktaş - Eyüp, Galat~ 
ray - Sii!eyoıaniye arasmda Vo
icylıol mn~Lin }'apılıtc3ktu·. 

ı 
kolla bile gOç oynanan golf gibi 
bir sporu dişlerile becerebilmek 
harikuladeliğini ispat etmiştir. 

, Bu Amerikah, birkaç sene evvel 
bir kaza neticesinde iki kolunu 
da kaybettikten sonra eski ıev
diği sporu bırakmamış ve çareler 
aramışbr. Ağzmdan başka golf 
bastonunu tutacak bir yeri ol
madığını gören bu sebatkar 
adam aylarca çahştıktan sonra 
dişleriyle golf oynamaya mu
vaffak olmuştur. 

Bu senenin en mtibim bey
nelmilel fubol maçı 20 Mart Pa
zar günll Viyanada Avusturya
ltalya milli takımlan arasında 
yapılacaktır. Bu maç gerek ltal
yada, gerek Avusturyada büyük 
bir merak ve heyecan uyandır· 
maktadır. ltalyadan bu maçı seyir 
için (3000) meraklının Viyanaya 
geleceği muhakkak addedilmek
te ve Viyanaya civar şehirlerde, 
maça gelecekler için hususi ter· 
tibat alınmaktadır. 

ltalyanlar.n bu maça verdik
leri ehemmiyeti, tek seçici Poz
zonun son haftalar zarfında gös
terdiği faaliyetten kolayca anlı-
yabiliriz. Pozzo geçen hafta 
içinde Avualuryaya kartı oynatıl
ması dü~ünülen 15 oyuncuyu 
Milanda toplamış ve idmanlara 
başlatmıtbr. 

Oyuncuların heyecana kapıhp 
her zamanki oyunlarmı göstere
memesi ve Pozzonun herhangi 
bir tesir altında kalmaması için 
yapılan idmanlara seyirci abnma• 
maktadır. Bugüne kadar yapılan 
ekzersizlerden alman neticelere 
göre ltalyan Milli takımımn muh
temel kadrosu şu olacakhr : 

Sclavi, Rosetti, Alemandi, 
F erraris, Bernardini, Pitto, Cons
tantino, Sansove, Schiavio, Fe
duli, Orsi. 

Maamafih bu takım tebeddül 
edebilir. 

Oavis Kupası 
Londra, 15 - Davis kupası 

mOsabakuıoda lngiltere Roman-
ya ile karşılaşmıya itiraz etmiye
cektir. Romanyanm müsabaka
dan çekilmeği evvelce kararlaş
brmış olduğu henüz hatırlarda 
olmak gerektir. 

Bir Spor Faciası 
Montevdieo, 14 ( A.A. ) 

Beynelmilel otomobil yanşlan 
esnasında vukubulan bir kaza 
neticesinde Arjantinli yanıçı 
Rossola'nın arabası 4 kitinin 6ltı
mtine ve birçoklanmn yaralan
masına sebep olmuştur. 

Son senelerin yetiştirdiği en 
meşhur ıilr'at yüzücülerinden Joul 
Vayamüller sinema artisti oldu. 
Dünyanın en iyi yiizilcilall olan 
bu delikanlı ayni zamanda en 
gilzcl erkek vilcudtine malik ol
makla da ayrı bir töhret temin 
etmiıtir. 

Muhtelif filimler yapmıya 
bqhyan Vaysmüller boı vakit
lerinde stüdyo arkadqlanna eski 

mesleği olan yUzücülüğün inceJik
Jerini öğretmekle vakit geçiriyor. 

Bu büyük pmpiyonun Ame
rikan yilzücülcri için çevirdiği 
"Sllr'at ytizmelerinin sım" isimli 
ıesli filmi, timdiye kadar ytlzme
ler için ncşredilmit olan bntü n 
eserlerden daha kıymetlidir. 

Resimde Vaysmüllerin küçük 
sinema artisti ( Caki Kuper ) e 
yilzme denleri verdiği görillüyor. 

1 Ok Atan Süvari Kadınlar IAyın Yi~7~~::ü Günü 

Kaliforniya mıntakası, ikliminin güzelliği ile mef· 
hur olan bir yerdir. Amerikalılar kışın yaz ıporla
nm yapmak üzere Kaliforniyaya taşınırlar. Bu sene 
Amerika kadmları arasmda at üsti\nde ok almak 
modas• başlaımştu. Hem . ata idare etmek, hem de 
t.lw uz.:ağa çalulnvt bir hedefe isabet ettirmek 
e6asile icat edilm4 olan bu yeni süvarilik oy..,._. 

nunuu çok rağbet gördüğünü na:ıar1 dikkate alan
lar beynelmilel bir okçuluk tumuvası y•paa1ya 
karar vermiflerdi. 

Avrupanm tanınmıt kadınlarını davet ederek 
yapılacak bu müsabakalarda Amerika kadınlanmD 
Avrupalıları mağlüp edecekleri tahmin olunuyor. 
Resimde g6rdüğlnüz atla kadanlar Amerikanın en 
mahir okçularadır. 

Londrada Çarpışıyor 
Londra, 14 (A.A) - Kame

ra - Cuk boks maç1, bu maçta 
bu!unmak için bilet almıt birçok 
seyircilerin ayni günde yapılacak 
olan Grand Nasiyonal ismindeki at 
ya11şlarında bulunmalan basebile 
vakit ve zamanında maça gele
miyeceklerinden dolayı marbn 
23 üncü gilnilne tehir edilmiştir. 

Büyük Bir Cüreş Turnuvası 
Gelecek ay zarfında 1 lsveç 

2 Almanya 3 lstonya 4 Macarlar 
arasında büy6k bir güret tur .. 
novası yapılacaktır. Macarlar 
bizim güreşçilerin olimpiyatlarda 
pek iyi tanıdıklan ve çok tak
dir ettikleri meşhur Papı ta
kımlarına ithal etmişlerdir. 

Buz OstUnde Hokey 
Berlin, 15 - Buz Gatünde 

H"key Avrupa şampiyonluğu için 
ı .. pılacak seçme müsabakaları 
bugün Berlinde spor maaasmda 
bqlamışbr. 

hk glin üç maç yapılmıştır. 
B" maçlann neticesinde Fransa 
ve Çekoslova~a birer sayı ile, 
Almanya ve lsYiçre birer •Y• ile 
berabere kalmışlardır. lagiltere 
Romanyayı bir ayı ile •ailiıp 
etmiştir. 



---------------------------·--
Haftada Bir Defa 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

MUALLİM Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanları • BOyük ter
biyecilerin hayatt • TGrkiyede yeni 
nazariyelerha tatbikab • Mualllmlerin SAYFASI dertleri· Yeni tecrObeler •esaire. 

Rus ada Halkı Nasıl 
kutuyorlar? 

Rusyanın her tarafında, Sibiryamn en ücra köşelerinde bile, 
Ummilikle mücadelenin tiddetle devam etmekte olduğu bildirilmek· 
tedir. Resmimiz, Rusya Mogolistanının bir ucundaki Tonve Milll 
Cümhuriyetinde, askerlerin ümmilikten kurtarılması hususunda çalı· 

ııldığını gösteriyor. Bizim Millet mekteplerimizde, ümmilikle mücadele
de gayret sarfından geri durmamaktadır. Bu sene de dört aylık bir 

tedrisnttan sonr Millet Mekteplerimiz de, okuyanların imtibanlanna baş· 
bnmak lizeredir. Yeni yazıya bir türlü alışamiyanların yerine yeni 
okuyucular peyda olmaktadır. Gazetelerin karileri, yeni okuyanlar ara· 
hında çoğalıyor. Millet Mekteplerinin tedrisatı bu yolda devam eder
~ e, gazete ve kitap okuyucuları seneden seneye artacakbr. 

Yenı, 

Terbiye 
Cereyanları 

~_=:;:=======:::::=====================================::ı::=====ıı--

Yeni Bir 
·Terbiye 
Mecmuası 

Konyanın bir mazhariyeti ve 

bir de mahrumiyeti vardır: Maz• 
hariyeti, orada her nevi fikri 
hareketi uyandıran ve eserlerini 
meydana koyan bir gençliğin 
bulunmasıdır; Mahrumiyeti ise, 
bu genç} ği bütün un~urlarile 
orada tutabilmiye muvaffak ola· 
mamas.dır. Onun için Konyada 
arasıra cidden istifade verici 
mecmualar çıkar, fakat ancak 
bir yardımla yaşıyabildiği ıçm, 
bir iki sene intisar ettikten son· 
ra, ortadan kaybolur. 

Geçn seı elerde Konyada çı· 
kan " Yeni Fıl.ir" mecmuası ne 
güzel bir eserdi. İçinde ilme, 
felsefeye, edebiyata müteallik 
~ok ehemmiyetli yazılar, sonra 
da mahalli tetl<ik!er vardı. Vila· 
yet bu mecmuaya nakdi yardım· 
da bulunuyordu. Nedense bu 
yardım kesilai, mecmua karandı. 

Şimdi Konyada Terbiye Pos· 
tası isminde aylık bir terbiye 
mecmuası çıkmıya başladı. Bu 
mecmua çok mütevazı bir iddia 
ile çılnyor: Büyük garp terbiye· 
cileriııin son yazılarını neşretmek. 
Nitekim bu ilk nüshasında Ma
dam Montessoriden, Weismantel
den, Şul Reform mecmuc1suıdan 
tercliın eler var. Bununla bcrabt:r 
EyUp l lamdi, in· Tedrisat Müfet· 
tişlerınclen Mehmet Emin Bevlerin 
orijinal yazıları da zevk ve isti· 
fade ile okunmaktadır. 

r lccmuanm altı aylığı bir tek 
lira ı ır. Muallim arkadaşlarımız, 
mes eki bilgileriııi arttırurnk için 
bu 1111 l'muadan ı.:ıtifade et .eli· 
dirlt r. 1 mi tetcl bu için muı H aat 
edill re\ eserlerın azhğı C'olavı· 

sile I· ı mecnıu~) a rnğbct edilir 
ise, 1 adisine bir \ ışama ıı t- •baı 

da le ııiıı edilnn~ olur. 

Her tarafta yeni terbiye ce
reyanları alıp yürümektedir. Bu 
cereyanlar, milletten millete, mem
leketten memlekete az çok fark· 
lar göstermekle beraber hepsinin 
esası, tecrübi ruhiyatın verdiği 

malumata istinat etmektedir.Fakat 
dikkate şayandır ki bütün bu 
cereyanlar, Avrupanın ve Ame
rikanın birçok memleketlerinde 
hususi teşebbüslerden ı:ek ileriye 
gidiyor. Muhtelif içtimai meslek· 
lere göre yeni bir nizama gir· 
mek istiyen memleketler, yeni 
terbiyeye daha ziyade ehemmiyet 
veriyorlar. Mesela Sosyalist bir 
idare altında bulunan Viyana da
iresi, birkaç senedenberi yeni 
terbiye usulJerine göre işleyen 

mektepler açmıştır. Ruslar, büs
bütün yeni bir terbiye tzrzı ta
kip ediyorlar. ihtiyaca göre tarz 
değiştirmekte hususi bir kabili· 
yet gösteren lngiltere gibi mem· 
leketler de terbiyede yenileşmek· 
ten geri durmamaktadır. ftalya, 
büyük terbiyeci Madam Montes· 
sorinin sistemine büyük bir ehem· 
miyet veriyor. Yalnız Fransa 
ve Belçika gibi memleketler, 
hala otuz sene ev\'e'ki sistemden 
bir türli.i ayrılamıyorlar. Halbu· 
ki tecrübi pedagoji ilk evvel, 
Alfred Binet ile Fransada baş 
&östermişti. 

Biz, 1927 de toplu tedrisat 
programımızla ilkmektep!erimizde 
yeni te .. hiye cerey anları:ıdan mül· 
hem olduğumuz ~ibi, geçen sene 
tadil ettiğimiz orta n ~ktelc rrcg· 
ramlarınııı.da da ayni yolu takip 
ettik. Genç terbi} c-cilerimiz, he· 
men umumiyetle yeni terbive 
foraftarıdır.iar. 

Yeni terbiye sistemlerinden 

]Çocuk 
Kendi İçin mi 

• 
Cemiyet için mi 
Yetiştirilmelidir? 

Çocuğu sırf kendi için yetiş• 
tirmek isteyen terbiye meslekleri 
yanında, çocuğun cemiyete ait 
olduğunu düşünerek, onu Devlet 
ideali dahilinde yetiştirmek iste
yen terbiye meslekleri de var. 
Çocuğun şüphesiz, riayet 
olunur. Fakat o çocuk bir 
gün memleketin vatandaşı ola· 

caktır. O vatandaşlığa, Cemiye
tin idealine göre, daha pek kü
çükten intibak etmeğe alıştml
mak lazımdır. Ruslar, bu fikre 
hizmet ediyorlar ve çocuklara, 
istikbal namına, büyllk bir ehem· 
miyet veriyorlar. 

Rusyada Ana mektepleri git· 
dikçe artmaktadır. Bu mektep
lerde çocuklar, şahsi kabiliyetle
rini inkişaf ettirmek için, münfe
rit işlerle uğraştırıldıklan gibi, 
bir arada yaşamak yollarını de 
öğreniyorlar. Resmimiz bir Rus 
Ana mektebinde, bir çocuğun 
kendi kendine nasıl meşğul ol
duğunu göstermektedir. _....,. 
hangisi iyidir ? Dediğimiz gibi, 
bütün bunların esasları ilmi ruu
talardan alınıyor. Binaenaleyh 
mahalli ihtiyaçlar ve hususi içti
hatlardan ileri gelme ufaktefek 
farkları bir tarafa bırakırsak, 
yeni sistemlerde hemen hemen 
tam bir vahdet vardır. Şu kadar 
ki biz de aldığımız sistemde, 
kendi milli tavrımıza ve ihtiya· 
cımıza göre bazı ufak tadiller 
yapmışu:dır. Muallimlerimiz, se
neden seneye yeni terbiye tarzını 
daha iyi kavraınaktadırlar. 

Hali eski kitap ve şifahi 
usulleri terviç ve tatbik fikrinden 
vazgeçemiyen muallimlerin sayısı 
azalıyor; onlar da umumi cereyana 
tabi olmak Züruretini görüyor ve 
kabul ediyorlar. 

Artık "Ah, o bizim çocuklu
ğumuzdaki, gençliğimizdeki mek
tepler neydi. Ne kadar iyi öğre· 
nir, ne kadar .yok şeyler bilirdik,, 
diyenlerin sesleri kesilmiye yüz 
tuttu. Dünya, yeni bir cemiyet 
yaratmak azmindedir. Bu azim, 
bizde de kafi kuvvettedir. Yor· 
dam1ar·r-·-, ı..: .. ; tecrübeli kıldıkça 
meslekı ılmimizi arthrmıya ela 
çalışacağımıza şüphe yoktur. 

ı-

Açık Hava Mektepleri 
Umumi harbin mahrumiyet]e

rile bozulan nesilleri düzeltmek 
için açık havadan ve beden ha· 
reketlerinden istifade etmeğe kal
kan garp memleketleri, büyük 
bir gayretle bu yolda çalışmakta 
devam ediyorlar. Bu hamle, daha 
harpten çok evvel 
başlamıştı; fakat 
en kudretli vus'as· 
tini harpten son· 
ra gösterdL Şimdi 
her memleket, 
gençliğini sağlam 
bedenli, becerikli 
ve mütenasip vü
cutlu yapmaktan geri durmıyor. 

Bu meyanda şimal memleket

lerinin sarfettiği gayretler, çok 
ileri gitmektedir. l.veç bedeni 
terbiyesi usulü ne vakittenberi 

dünyaya yayıldı, bili da rağbet· 
ten düşmedi. Maamafih teşrih ve 
fiziyolojiye istinat eden bu usu· 
lün yanında daha cazip usuller 
de icat edilmektedir. Her millet, 
bedeni hareketlerinde kendi mah· 
susatma göre ufak tefek tadiller, 
ilaveler yapıyor. Fakat sıl olan 
bedenin kuvvetlenmesi ve güzel
leşmesidir. 

Danimarka yeni bir yllksek 
cimnastik mektebi vtıcude getir
miştir. Bu mektep, beynelmilel 

Mektep oyunlarından: 

Dalgalı 
Oyun yeri: Salon. 
Oyuncuların miktarı: 6 dan ı 2 

ye kadar, fazla olarak bir reis. 
Teşkilat: Oyunculardan her bi· 

ri bir balık ismi alır; salonun 
içinde • Denizde • gelişi güzel otu

rurlar. Reisin muayyen yeri yoktur. 
Oyunun cereyanı, kaideleri: 

Reis, balıkların isimlerini söyliye
rek salonun her tarafını dolaşır. 
İsimleri söylenen balıklar, Reisin 
arkasına dizilirler. Balıkların gez-
m c-d ı.{,,. •!!.-'r. ı, .... ,..ı."''"~ '·crur· 

' ...... .4 .... i\w ........ \....,i•\' . 

lar ve saire ile müterafık olabilir. 
Reis: 11 Deniı. dalgalı " diye 

bir ehemmiyt kazanmaktadır. 
Danimarka yllksek cimnastik 
mektebinin umumi görünüşile 

cimnastik salonunu ve ıtadyomu· 
nu gösteriyoruz. lstanbulda halA 
asri bir stadyomu vücuda ge· 
tirememizi düşününce insan, bu 

resimler karşısın-

da tec:ssüre ka
pılmaktan kendi-

ni alamıyor. Orta 

mekteplerimize be

den terbiyesi 

mualimleri yetiş· 
tir mek için, Ça-

padaki Kız Muallim Mektebinde 
aç ılan kurslar da, geçen seneden 
itibaren nihayete erdi. 

Ankarada bir Beden Terbi
yesi Muallim Mektebi açılacağ!n-

dan bahsolundu ise ' de, .o da 
galiba suya dUştll. Sokak arala~ 
rmda, futbol oynamıya çalışan 
sekiz on yaşındaki çocuklarımızı, 

yaşlarına göre beden hareketleri 
ile meşgul ederek, vücutlarım 
büsbütün harap olmaktan kur
tarmak ı:amam çoktan geldi ve 
geçiyor. Çocuklarımıza, nezaret 
altında oynıyacakları oyun yerleri 
gibi, gençlerimize de jimnastik 
mektepleri açmak zaruretindeyiz. 

Deniz 
----
bağırdı mı, balıklar, zemin Oze
rinde işaret edilen yerlere otura
rak birer mevki işğal etmiye 
çalışırlar. Reis balıklardan birini, 
yakalarsa, yersiz kalan balık reia 
olur, oyun tekrar başlar. 

Hata: Yerini al mı ya çalışdığı
nız bir oyuncuyu itip kakıştırmak. 
Oyunun tenevvüü. Oyuncuların 
sayısı t 2 yi geçerse, onlara birer 
baiık ismi vermi}c :ı:zum yc!;tur, 
reis yanlarından geçerken omuz
l:!r!I~ h~fif~e dokunarak kendile· 
rini arkasından .ıelmiye davet 
eder. 



'·' 

Tenuil edenler: 
Halide - Şaziye 

Galip 

Kan - Ne duruyorsun, Tur
han devam etsene; 

Koca - Peki karıcığım •. 
Amma bir saniye müsaade et., 
Sahifeyi kaçırdım.. Hah.. işte 
(Okuyarak) Perihan beyaz podü
atlet iskarpinli mini mini ayakla
nm bir çift güvercin konuyormuş 
rfbi yavaşca kübik desenli yas
tığın ftstüne koydu. Kanapenin 
llattlnde doğruldu bütün vücudu 
lrperir gibiydi... Dudaklan için 
için bir siııirlilikle kımıldadı •. Hiç 
leaİ çıkmıyordu... Fakat nefe'> 
ahı tarzından anlaşılmışb ki kal
bi çarpıyordu. Gözleri ıeffaf bir 
parlaklık içinde mutadından zi-
7ade aç.almıştı.. Yaııakları nefis 
bir şafak kızıllığı içinde pembe 
~mbe olnı~tu... Narin parmak
larım sinirli sinirli ipek kıvırcık 
uçları üstünde gezdirdi ... 

Karı - Turhan darılma am-
ma.. Sen bu parçayı sade tasvire 
boğmuşsun. 

Koca - Tabii yavrum ••• Oku
yucu romanımın kahramanım mu
hayyelesinde vuzuhla g6rebilmcli
dir.. (Perihan çok kızmıştı, amma 
kendini güç tutuyordu .. ) demek 
çok adi, hatta burada müphem 
bir fey olurdu.. Romancı bir 
~·ayı blitün teferruatile tasvir 
ettiji ıibi bir haleti ruhlyeyi de 
bttttin an'anatile tahlil ve ifade 
edebilmelidir. 

Karı - Evet amma cicim ... 
Sen anlamadın... Demindenberi 
dikkat ediyorum, sr3ster bakayım 
o sahifeyi •• !. Hah, bak 22 sahife 
okudun.. Hali Burlıanla Periha
nın dargınlıklarımn sebebine ıeç· 
medin •• 

Koca - E biraz sabret yav
rum.. Dur bakalım onu da anlı
yacağız .. 

Karı - Sen çala kalem 
sade Perihaıım tasvirile meş-

pl olmuşsun.. Yok bilmem 
dudakları kadife vişne imiş .. 
Yanaklarında şefak renkleri var
mış,. Boyuna Perihanın güzelli
ğinden bahsetmişsin.. Vak'aya, 
muhavereye hiç yer ay1rmamıpm. 

Koca - Çılgın... Y oqa Pe
rihanı kıskanıyormusun? 

Kan - Hımın.. Kıskanmak 
mı? Okadar çocuk değilim •• Fa
kat zannettiğin kadar da aafdil 
değilim .. 

Koca - Anlamadım .. 
Karı - Vay rom:ı cı bey 

demek ki aıılayamadınız ') halde 
miisaade buyurun da ben size 
anlatayım... Evveli biliyorum ki 
ıen romanlannm mevzuunu ha
yattan alırsın.. Öyle değil mi? 

Koca - Evet.. Ekseriya.. 
Kan - tlah... Bu okuduğun 

Kefaretin mevzuunu da olduğu 
gibi hayattan almış yazmışsın .. 
Hem bu sefer başkalannın haya
bndan değil kendi hayatından. 

Koca - Ne .•• ? Sen delisin 
Leyli ... 

FiSKOSLARI 

AYRILMA KARARI 
Karı - Sen de pek akıllısın? 

Sanki ben üç aydanberi bu ro
manı yazmak bahane.sile neler 
yaptığıru görmüyor muyum? Ro
manmın kahramam Perihan Ha-
nımefendinin kim ol4uğunu bil
miyor muyum zannediyorsun.. 

Koca - Allah aşkma Leyla, 
yin~ manasız kıskançlıklara baş-
ma .. 

Karı - Hayır, baş1amıyaca· 

ğım.. Bilakis bitireceğim.. Bir 
kadmm sabrı bu derece suiisti
mal edilmez .. Artık illallah,. Kaç 
senedir yazdığın her roman yaşa
nan bir maceranın hatırası, ölen 
bir sevginin tarihi oluyor .• Senin
le ev:endiğim dört senedeoberi 
altı roman ya:ıchn.. Altısında da 
beni aldattın .. 

Koca - Leyla .. Rica ederim .. 
Karı - Ben sana rica ede

rim sus.. Çok muztaribim.. lztı
rabıma olsun hürmet et.. Şimdi-
ye kadar sana ağzımı açıp bir 
şey söyledim mi? Hayır değil mi? 
Her defasmda "Kocam aan'at 
adamıdır, muharrirdir.. Çahşma
sıoa hürmet edeyim, heyecanına 
mani olmayım., diye kendi ken
dime teselli verirdim.. Her defa
smda yeni bir romana başlama

dan evvel günlerce, haftalarca 
eve uğramaz, seyahate çıkarsın .. 
Maceradan maceraya koşarsın .. 
Ne o.. Guya etUt yapıyor, mev
zu anyormuşswı.. . Neme ilzam, 
hayatın yuvandan eşinden ayrı 

olduktan sonra... Nihayet bu 
devre biter... Bir maceranın so
nu gelir.. Evine dönersin.. Bura
da, benim yanımda çalışmağa 
başlarsın.. Fakat bayahn yine 
benden ayndır.. Bu sefer de ro
manmdaki eşhasla yaşamağa 
başlarsın.. Günlerce odana kapa
nır, kimselerle konuşmaz.. yeme
ğe bile inmezsin.. Yine burad!l 
senin civarında yapyalnız yaşa

rım.. Bu da hayat mı 1 Senelerce 
için için biriktirdiğim bütün ıstı
rapları bugün baykırmazsam ar
tık tahammül edemiyeceğim, ç 1-
dıracağım yeter arbk Turhan .. 
Ben senin bu romanlarından 
artık nefret ediyorum.. Bizi biri
birimizden ayıran bu hatıra yı
~ınlan içinde deli olacağım.. Ye
ter.. Yeter.. Yeter.. ( Ağlamağa 
başlar) 

Koca - Leyli.. Kendine 
gel.. Çocukluğu bırak.. Seni ta
myamıyorm .. 

Kan - ( Ağlarken ) tabii 
tanımazsın.. Çilnki artık tanınma
yacak hale geldim.. Ben senin 
bayabnda bir arkadaş değil, ya
zı makinesi, kopye makineıi ka
bilinden işine yarıyan bir ale
tim.. Evde yalmz yemek saatle-
rini, uyku saatlerini tanzim eden, 
müsveddelerini temize çeken 
bir makineyim.. Bari hiç olmv.· 
sa benden azak. benden gizli 
yqadıjuı hayabn bir aynUJ olan 
bu sahifeleri bana okuma... Bu 
suretle her defasında hayatının 
bütlhı teferruabna kadar viktf 
olmayım.. Gnnabtır.. Yeter 
artık .. 

Koca - Amaa yarabbi ıe· 
nin bu isyanını duyan seni hiç 
tahsil görmemiş, hayat nedir, 
san'at nedir bilmiyen iptidai 
bir kadın ıanır... Leyllcığım, 
yazık değil mi bu giSzyaşlanna ... 
Aman yarabbi... Ne aöyliyece• 
ğimi bilemiyorum.. Beynim alt· 
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üst oldu.. Şaşırdım kaldım. Be
nim gibi muhayyel eşhasa can 
verebilen, onlann her türlü duy
gularını, düşüncelerini ifade ede
bilen bir adam bu mlnlsız 
gözyaşları karşısında ebkem 
kalıyor .. Hadi .. Hadi karıcığım.. 
Biraz ciddi olalım.. İtiraf et ki 
kendi kendine karşı güJilnç 
oluyorsun.. Biraz muhakeme et
sen anlars•n.. Bir defa ıuraaı 
muhakkak ki benim bütün eser
lerimi ilham eden bir tek ka· 
dm var.. O da sensin.. Senin 
zengin ıefkatin.. Senin qsiz in
ceJiğindir.. ( Sevgi ) yi, ( Gal
gen ) i ( Dudakların sım ) m, 
( Kefareti .. ) hepsini... hepsini ... 
senin ilhamınla, senin ıayende 
yazdım .... 

Kan - Yalan.. Bütün bu 

kelimeler birer süslü yalan .. 
Bütün bu hislerin sesine verdi
ğin bu samimiyet ahengi... hep 
hep yalan •. 

Koca - Namkör .. 
Karı - Namker sensin ... 

Artık taştım Turhan.. Artık 
kendi kendimi alda tmağa lüzum 
görıniyeceğim.. Herşeyi söyli
yeceğim .. 

( Kefaret ) baştan qağı F e
ri ha Hanınıefeodi ile geçirdiğin 
aşk macerasının bayağı bir 
fotoğrafıdır. 

Koca - Şimdi de iftira mı? 
Feriha Hanım bizim aile dostu
muz.. En samimi abpabımız.. 
Arasıra ıuraya gelir.. Monoton 
hayabmıza değiştirir. Glıler yü-
:ıll ile evimizi şenlendirir.. De
mek şimdi onu parmağına do
ladın .. TeesıOf ederim. 

Karı - Evet aile dostumuz, 
en samimi ahpabımız.. itte o 
aile dostlan.. O samimi ah_pap
lar .. Aileyi, ocağı yıkan glller 
yllzlll canavarlardır. Altı aydır 
yuvamın harimine yılan gibi 
yavaşcacık sokulan bu kan 
ıözümün önünde öyle bir ko
medi oynuyormuş ki nihayet bu
gün bir facia oldu... ( Kefaret )
ten bugfin okuduğun parçalar 
bana lıerşeyi anlattı.. Biltün 
fllphelerim bugün hakikat oldu.. 
Y L. Demek ki bayle ( taklitler
le ) ., kancıiJm blltOn eserlerimi 

sen ilham ettin.. Senin şefkatin 
senin muhabbetin.. ,, ha ? !.. Bir 
kadının bütün sevgisini, ıefkati
ni ancak hayvanhğının doymuı
na alet eden bir koca ile daha 
ziyade yaşıyamam... Demek ki 
vücudun benim, ruhun başkası· 
nın... Öyle mi ? istemiyorum ... 
Benim için ya hep, ya hiç.. 

Koca - Feriha ile münue
betin olduğunu nereden çıkardın?. 

Kan - ispatını istiyorsun.. 
Pekali.. İşte sana bir mek
tup parçası okuyum da herşeyi 
anla.. Geçen hafta Habibe Ha
nım m1clar, Habibe molla mıdır 
o sansar kan.. Feriha Hamme-
fendiden getirdiği mektubu aşa· 
ğıda taflıkta pabuçlannı çıkarır
ken dllşürmllf.. Hani buraya 
geldiği zaman ıen yazı "yazıyor
dun (Ne haber Habibe Hanım) 
dedin de.. ( Bir haber yok efen
dim daha doğrusu mühim bir
şey söyliyecektim amma unuttum, 
akıl başta değil ki ) diye şaşkın 
şaşkın cevaplar verdL. işte onun 
minbını sonradan ben anladım.. 
O defolduktan soma hizmetçi 
kız mektubu bana Yerdi.. 

( Mektubu 16ğsünden çıkarıp 
okuyarak) Canım Turban .. " İşi
tiyor musun işitiyor musun aile 
dostumuz sana camm Turban 
diye hitap ediyor. ( Okuyarak ) •• 
"Kefaret zannederim ki bir şaheser 

olacak •. Midem ki mevzuuou bizim 
geçen yaz beraberce yaşadığı· 
mız tatlı rüyadan almışsın ..• 
Fakat cici aan'atkar dikkat et ... 
Kefaretteki F erihaya can verir
ken benim eşkilimi tasvirde 
mübaliga etme.. Sonra herşey 
meydana çıkar.. Kendim için 
değil... Senin için korkarım .. 
Çünki kıymetli hizmetçiniz Le)
li Hanımdan yemediğin papara 
kalmaz.. ,, ( Bağırarak ) anladın 
mı fimdi cici san'atkir.. lşte 
kefaretin ıırrı da meydana çık
tı... Her salon kokotu gibi biz 
ev kadınlarına hizmetçi diyen bu 
karıdan işlediği cinayetin kefa
retini nasıl iıtiyeceğim görecek
sin.. Hem yakanda.. Merak etme. 
Pek yakmda .. 

(Kapı zili .. ) 
Koca - Kapı çalınıyor .. 
Leyli - Evet.. (Kapı zili ) 
Koca - Şetarete söylemeli .. 

Kim gelirse gelsin.. Yokum .. 
( Kapı vurulur ) giriniz .. 

Hizmetçi - Efendim Habibe 
molla gelmiş ... Buyursun mu? 

Koca - Hayır.. Hayır .. 
Karı - Evet.. Evet.. S · yle 

buyursun.. G sin bakalım.. el
ki Feriha Hanımdan bir muhab
betname daha getirmiştir canım .. 

Koca - Leylac&iım.. Mah-

E,lıos -Karı - ~zig• 
H•6ib. Molla - Holid• 
Kom - Galip 

•oldum.. Beni affet.. ( Ağlar ) 
Kan - Hayır.. Mahvolu 

ıen değil.. Benim.. Benim bl-
tiln saadetim, biittıa hayatım .. 

Habibe Hanım - Boncur 
çocuklar.. ( Süldit) boncur dl· 
yorum ayoL.. A.. O ne o.. Her 
biriniz bir köşeye çekilmif.. 
Uyuyor musunuz kuzum.. Leyli 
Hamm kıZtm .. 

Ne o ?. Kocanın nesi var ?. 
Yazı masasımn üstilne kapanmlf 
başını ellerinin arasana almıı •• 
Somurtmuş oturuyor.. Yoksam? 
Aranızdan kara kedi mi geçti? 
( Sliküt ) size söylüyorum ayol. 
Leyli Hanım kızım.. Senin ga .. 
lerin kıpkırmızı.. A.. Ağlamıpı· 
mz. A.. Ayol çocuklar.. Bu 
ölümlü dünyada paylaşamadığı
nız nedir?. Ne oluyorsunuz?. 
Neniz var?. Söylesenize!... 

Kan - Tur han... Belki Ha· 
bibe Hanımın sana söyliyecek· 
leri vardır.. Ben çekileyim de 
biraz görüştln olmaz mı? 

Koca - Hayır... Gitme .•• 
Leyli.. Gitme.. Senin yanında 
konuşalım da herşey meydua 
çıksın.. Yanlışlık anlaplsm. 

Kan - Hayır.. Hayır.. Ev· 
veli ikiniz başbqa verin de 
yanlışlığı halledin daha iyi olur .• 

Habibe - Kmm.. Nen var •• 
Bu nedir ayol. Ba nuıl misafir 
ağırlama.. 

Karı - Biraz ıonra.. Biru 
sonra gelir.. Sizi layık oldup. 
nuz gibi ağırlanm Habibe Ha
nım.. ( Kapıyı vurarak çıkar ) 

Habibe - Ayol Turhu 
Bey •• Söylesenize.. Meraktan çatll
yacağım, .Wıı aranızda birşeyler 
var amma.. 

Koca - ( Kısık ses ) bura• 
ya gel.. 

Habibe - (Kısık ıes) ne 
var Turban Bey .. 

Koca - Sen ne yaptın be
ceriksiz kadın.. Beni mahveltio .. 
Geçen hafta Feriha Hanımdan 
getirdiğin mektup nerede? 
Hani? 

Habibe - Hı mm... Sana 
doğrusunu söyleyim mi Turhan 
Bt:y, ben o mektubu buraya ge
lirken galiba sokakta bir yerde 
kaybetmişim.. Buraya geldiğim 
zaman 6temi berimi aradım .. 
bulamaymca ·2' de birş y .-öy
lemedim.. A . . Ne olmuş? An
latsa!l za .. 

K!lca - Ne 'lacak .. M ·' tubu 
aşağ da papuçlctrını ç ka rken 
düşi.irmüşsun Ş . et te buimuş .• 
O 1a vermiş.. 1 lerşe} na.: daııa 
çı <tı. . Gordün u yaphğ•n ı i .. 

il bibe - 1 ··ti... H ı 
kafa hay ... B . bı C)ilnl ' a-
dıın ... De ek < nun iç· ı ı. -.ga 
ettiniz? 

l Devdmı 12 ıucı sayf.\d:t 
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Beytile inlerken gözlerinden 
yaş ta boşandığı için Zübeyde 
müdahaleye lüzum gördü: 

- Sus, dedi, beni de ağla
daca ksın. İki kan sahibi olmanın 
dalgalar arasına düşmek oldu
ğunu biliyorsun da ne halt etmiye 
biri iki yapıyorsun? (1) 

-Fakirlik efendimiz fakirlik!.. 
Zübeyde, hayran hayran, Bch

lulün yüzüne baktı. Bir kadm 
iizerine diğerini almakla fakirli
ğin ne münasebeti veya b~yle bir 
hareketin fakirliği azaltabilecek 
nasıl bir tesiri olalabilirdi. Görü
nüşe bakılırsa biri iki yapmakla 
fakirliğin çoğalması icabe-
derdi. Halbuki Behlül, fakir 
olduğu için iki evlilik ha-
yatına atıldığını iddia eder göril
nüyordu. Emire, hakiki bir hay
retle bu manasız cevabı tavzih 
ettirmek istedi: 

- Evde kadın ço~alırsa 
maişetle bolluk mu hasıl olur? 

- La, mevliti! Maişetle bol
luk değil bilikis darlık husule 
ielir. Ukin musibeti düşünmek 
imkAnı kaybolur, insan biraz 
rahatlaşır. 

- Anlamadım! 
- Fakir erkeğin karısı, öl-

dürmeyen, fakat daima ölüm 
acısı veren Auail gibidir. Oır

dırlariyle adamı bıkbrır, usandı
rır, yaşamaktan nefret ettirir. Eğer 
kadın ikileşirse eve giren ekme'< 
yarıya inmiş demektir. O v:ı

kit açlık başlar. Azrail za 'fa 
uğrar, hücumunu gevşetir. Ben 
de başımı dilendirmek karı

mın çenesindeki ıehiri kurut
mak için bir kadın daha aldım. 
Fakir olmasaydım bu haltı 
etmezdim! 

Bu garip mantık veya man~ 

tıksızhk, Zübeydeyi hayli gül
diirdü; 

- Otur, ya mağşuş! - Dedi -
senninle konuşmak sevimli oluyor! 

Şimdi Behlfılün maşlahına 
bakıyordu . Ekseriya yarı çıplak 
gezmeği itiyat edinen ve henliz 
fakirliğinden şikayet eden şu 
nüktedan serserinin taşıdığı maş
lah, lağır bir ata vurulmuş :nü
cevher eyere benziyordu ve pek 
yakışıks.z duruyordu. Zübeyde, 
bir müddet maşlahı tetkik etti 
ve ona dolgunca bir kıymet 
biçerek latifeye girişti: 

- Fakirim, diyorsun. Üstün
de emirlerin, vezirlerin giyebile
cekleri cinsten maşlah taşıyorsun. 

Ayyarelere (hırsızlar ve yan· 
kesiciler gibi adamlara ayyar 
derlerdi ) şeyh mi oldun, herif
lerden hise mi alıyorsun? 

- La, ya mevliti! Günahıma 
giriyorsun. Bu maşlah, Emirilmn'
mininin ihsanıdır. 

- Ya! demek ki zevcimle 
görüştün ve ihsan aldın. Acaba 
onu güldilrmek için ne yaptın. 
Öğren bilir miyim? 

- Unuttum mevliti, unuttum. 
Yalnız maşlahı onun verdiğini 
biliyorum. 

(1) Arapça meşhur bir ılJz var· 
dır, " Dalğalar arasında kalan adam 
mı, b rkaç kadın arasında bunalan 
koca nıı bedbahttır?" Meal:nde olup 
birden fazla kadın almayı tezyif 
için söylenmiştir. Zübeyde, o vecizeye 
telmih ediyor. 

Yazan: 1f 1f -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- Hele düşün, hatırlamıya l 
çalış. Eğer Reşidi nasıl memnun 
ettiğini söylersen bir maşlah ta 
ben veririm. Knrılarm gibi maş- r 
lahların da iki!cşir! söylemezsen 
zevciın~:ı verdiği şu güzel şeyi 

sırtından alırım, seni cascavlak 
bırakırım. 

Behliil, düşündü, düşündü, bir 
karar veremedi. Maşlahın ikileş
mesi hoşuna gidiyordu, sırtında

kini elden çıkarmak ihtimalin
de ise içine baygınlıklar geliyor· 
du. Fakat Harun ile neler yap
tığını söylemek işine gelmiyordu. 

O mahrem bir hadise idi. Halife 
ile kendif:inin ve üçüncü bir 
şahsın bildiği bir vak'a 
idi. Bir maşlah daha almak 
veya üstündekini muhafaza et
mek icin bu mahrem macerayı 
Zfibeydeye açmakta büyük mah
zurlar buluyordu. Ayni zamanda 
kendisinin unutkanlıkla şöhreti 
vardı, o şöhreti bozmaktan da 
çekiniyordu. Nasıl çekinmesin ki 
B:?ğdadm harem odalarma girip 
güler yüz göıebilmesine hep o 
şöhret amil oluyordu. 

(Arkası var) 

DursunbeyHadisesi Rus Malları Ve lngiliz Hukomati 
(Baı tarafı 1 inci ıayfada ) Londra 16 - Avam Kaması 

yazınıza bugün buraya gelen 
gazetenizden memuriyetimiz mut
tali olmuştur. 

Dursun beye muhabiriniz 
hadiseyi yanlış olarak vermiştir, 
hadise şundan ibarettir. 14 şubat 
932 tarihinde Dursunbeyin Va
kıf mahallesinden Mustafa oğlu 
22 yaşınde kahveci Mehmet is
minde bir gencin akşamdan fazla 
derecede içmiş olduğu rakının 
tesirile vefat ettiği ihbar edilmiş 
ve yapılan tahkikatta müteveffa
nın ölümü şüpheli görülerek 
otopsi yapılmak üzere ceset 
Bahkesire gönderilmiı ve ne
ticede. 

Kahveci Mehmedin müptela 
olduğu (Zatürrıe) hastalığının (dev
ri tekcbbüdirinde) , vefat eylediği 
ve bu esnada içmiş olduğu rakı
nın ölümünü teshil ve tesri ettiği 
anlaşılmıştır Binaenaleyh perman
ğanat içmek surelile öldüğünün 
aslı esası yoktur, keyfiyetin olsu
retle gazetenizin aynı sahifa ve 
sütununda tekziben neşri rica olu
nur efendim. 

Dura un bey 
C. Muddel Umumiıi, V. 

ALI RIZA 

Yeni Neşrigat 

Kanun Namma 
Reşat Enis Beyin "Kanun 

namına,, ismindeki romam çık
mıştır. Bu yeni ve kuvvetli isti
dadı tanımak istiyen bütün ede
biyat meraklılarına tavsiye ederiz. 

Bugün akşam 
saat 21,30 ta İSTAHBUL BELEDiYESi 
KAFATASI 

15 Tablo 
Yazan:' 

Nazım Hikmet 
Talebe gecesi 
Yakında: 
SAATÇi 

ikinci musikili 
komedi. Yazan 

CELAL 

~~ ~ ~~ 
l 1111 1 

111111 il 
ve besteliyen 
ESAT 

22 Mart Salı filnQ aqamı büyük 

i~bfal: Göte gecesi .. 100 Gncll senesi 

tes'idi.. Temsile tam ıaat 21 de baı
lanacaktır. 

angarya mahsulü olan ecnebi 
mallarının ithalinin men'ine dair 
olan layihayı birinci okunma-
sını müteakıp kabul etmiştir. 
Bu tedbirin kat't surette kabul 
edilmesi meşküktür. Bu kanun 
Rus mallarını istihdaf etmektedir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanıı 
~ 

Fransız Frangı 12 03 ()() 

lngiliz lirası 007 65 50 
Dolar o 47 41 
Liret 9 18 00 
Belga 3 39 75 
Drahmi J6 59 00 
laviçre fran11 02 44 51 
Leva 66 66 ()() 

Florin l 17 41 
Kuron Ç. 16 ()() ()() 

Şiling A. 4 05 ()() 

Pezata 6 21 50 
Mark 1 99 00 
Zloti 4 18 00 
Pengo 3 92 00 
Ley 79 71 00 
Dinar 27 05 00 
Çervonets 

TahvilAt Kapanış 

ı. Dahili 96 00 00 
D. Muvahhide 53 00 
A. Demiryolu 21 55 

Borsa Harici 

Altın 9 24 
Mecidiye 49 50 
Banknot 'l 32 .. 

GLORYA 
sineması 

Mart kontenırantemanındaa billatifade 
bu menim xarfında kemali muvaffakı· 
yeti• lrae edeccil bir ıerl filın gOmrük
tea çıkarınıttır. Bir kaçının lalmleri 

bcneçhi atid ir. 

iKi KOCALI 
( Le double martaıe ) 

LIAN HAID tarafından 

BUBUL'un ÇETESi 
( La bande a Bouboute ) 

GEORGES MILTON'un aoıı muvaffaklyetl. 

KURT BEY 
( M8ıyö le FOX ) 

.. 

ANDRE LUGUE.T tarafından 

---. Ve Hlre... Ve saire ... .--.. 

, Bu akşam A S R / sinemada 4 1\ 
WiLLİAM HAINES - ANITA PAGE ve KARL DANE 

tarafından parlak bir surette t~msil edilen 

BAHRİYELİ ŞARKISI 
( Coeur de Marın ) 

Munzam filminde Amerikanın harp donaamaeının fevk.ıllde cevellnı ve bnnu 
takip eden 9ayaaı hayret bir qk ve macera romanını hayretle ıe)'1'edecekılnlz. 
Her akpm ve Cuma, Cumarte1l ye Pazar aaat 16 1/2 matinelerlade fevkallde 

v•ry•te nu•aralan. 

Mart 17 

HABİBE MOLLA.NIN 
Dedikodusu 

AYRILMA KARARI 
- ----- -- -

( Baş tarafı 1 inci ıayfada ) 

Koca - Öyleya.. Hem de 
ayrılık istiyor .. 

Habibe - A... O da artık 
çok oluyor.. Senin gibi menşur 
bir romancının bin bir tane sev
gilisi olur.. Dör bucaktan name 
alır.. O da bu gibi şeylere alış
kın olmalı değil mi ya. Sen bir 
erkeksin .. Herşeyi yaparsın.. Er
keğin elinin kınası, kadının yU
zünün karası. Elini yıkar kurtu· 
lursun.. Asıl o kendine baksın ... 

Koca - Ne ? Yoksa onun 
da bir şeyi mi var ? 

Habibe - Hadi hadi.. Açtır
ma kutuyu.. Söyletme kötüyü .. 
Habibecik neler bilir ama.. Her 
şeyi söylemek ışıme gelmez .. 
Öyle surabma bağırma ayol.. A .. 
iş kendine gelince hemen etekler 
tutuşuyor değil mi ? Tencere 
kıçın kara.. seninki benden kara .. 
Sen yap yakıştır, tak takıştır, 
ıonra sana yaptılar, sana taktılar 
mı hemen kıyam et.. Oğlum 
etme bulma dünyası bu.. Çalma 
kapımı çalarlar kapını .. Kazma ku
yumu, kazarlar kuyunu .• Dur ayol 
üstüme yürüme.. Vallahi billihi 
bir ıey bildiğim yok.. Öyle söy
ledim.. Şaşkınlığımdan.. Bu za
manda bir doıtu olan kadın 
yok ta elbette onun da bir tane 
vardır diye söyledim.. Yoksa iki 
elim yanıma gelecek... Bildiğim 
bir ıey olsa söylemez miyim? 
Alla için... Namusuna kalıbımı 
basarım.. Amma ille ve lakin 
kıskançlığına diyecek yoktur •• 
Çekilmez.. Biz de kan olduk ... 
Elimiznen yakalardık ta namus 
belası çıtımızı çıkaramazdık.. 
Erkektir.. Canları sağ olsun der
dik... Geçer giderdik.. Amma 
ayrılmak istiyormuş.. Ne yapalım .. 
Amasyanın bardağı biri olmazsa 
bir daha.. Senin gibi tosun 
bir delikanlıya kız mı bulunmaz. 

Koca - Bırak gevezeliği ..• 
Sus.. Geliyor. 

Habibe - Neredesin Hanım 
kızım... Gel, anlat ayol ben ya
bancınız mıyım.. Belki derdinize 
derman olurum.. Hadi söyle .. A .. 
Sen geyinmişsin kızım •• 

Leyli - Evet görüştlinllz 
mü? Turhan? Yanlışlığı hallet
tiniz mi? 

Koca - Evet.. Ben herşeyi 
anladım Leyli 1 Biraz da sen 
konuş .. 

Leyli - Benim onunla ko
nuşacak bir şeyim yok... Ben 
şimdi avukat Ramize gidiyorum .. 
Herşeyi haber vereceğim.. Artık 
seninle aramızda hiç bir şey 
kalmamıştır.. Bu andan itibaren 
kan koca değiliz .. 

Koca - Ya.. öyle mi? Pek
ali.. Bir dakika da bana müsa
ade edin de ben de giyinip 
geleyim.. Avukata beraber gi-
delim.. (Çıkar) . 

Habibe - Evlatçığım... işin 
aslını ararsan ben Feri ha Ham
ının gönderdiği o mettubu sana 
getiriyordum.. Turhan Beye de
ğil •• Sana herşeyi haber vermiye 
geliyordum .. 

Kan - Sahih mi Habibe 
Hanım? 

Habibe - Vallahi billahi.. 
Bak ağzımın aptestinnen sana 
yemin de ediyorum .. Kızım 
sen beni ne zannediyor&un? Ev 
bark yıkıcı çarşamba karısı mı? 

Kan - Sen ilk defa olarak 
mı böyle bir mektup getiriyor
sun. 

Habibe - A.. Elbette yav
rum Feriha kaltağı beni geçen-
lerde yakaladı.. Yal vardı.. Ya· 
kardı.. Elime de bir lira sıkıştır
dı.. Şu mettubu Turhan Beye 
götür.. Sevaptır dedi.. Ben de 
ne olduğunu ne bileyim.. Hani 
ne derler.. Herkesi kendin gibi 
bil.. Allah bir.. içime hiç şüphe 
de girmedi?. G&türüp vereyim 
bari ... Belki ehemmiyetli bir ıey• 

Kara - İyi yaptın.. Bana iyi
Jik ettin Habibe Hanım .. Al sana 
bir lira .. 

Habibe - Ah eksik olma 
benim şeker evladım.. Demek ki 
son kararm ayrılmak öyle mi? 

Karı - Evet ... Dünyada dur
mam artık .. 

Habibe- İyi yaparsın kızım .. 
Zaten sana birşe)' söyleyim mi? 
Sen bu romancı herifnen dünya
da yapamazdın.. Roman, hikiye 
yazanlara emniyet caiz değildir .. 
Onların bin tarakta bezi vardır .. 
Dünyada aile geçindiremezler .. 
Bir defa tek duramazlar ki .. Ben 
sana kendi elimnen bir koca 
bulayım da gör .. Eli ekmek tutan, 
zengin, namuslu, kelli felli bir 
ev efendisi.. Böyle kadın peşinde 
koşan, gözil dışarıda züppe değil.. 
Sana öyle bir koca bulayım ki 
yavrum.. hem ölüsü, hem de 
dirisi para olsun.. Aklını başına 
topla yavrum •• Etin canın yerinde 
iken kendine bir eı bul. Sana 
bu kadar s6ylerim .. 

(Birdenbire Koca girer) 
Koca - Vay renksiz, karak

tersiz, uğursuz karga kan vay .• 
Bana başka lisan, karıma başka 
lisa kullanırsın ha? Heşey senin 
başının altından çıkmadı mı za
ten... Sansar karı .. 

Habibe - Aman oğlum .• 
Terbiyesiz halayıklar gibi anah-
tar deliklerinden bizi mi dinli
yordun .. 

Koca - Sus.... Foyan mey
dana çıkh.. Şimdi seni ayağımın 
altına alırsam pastirmanı çıkannm 

Habibe - Cart kaba kltıt .. 
Bana bayraldan açbrmayın, kar-
şınızda Habibe Molla var.. Ben 
netameliyim.. Bennen oyun ol
maz.. Ben icabında ev yapar, 
ocak yakarım .• icabında da ocak• 
lara incir dikerim.. Ben tekin 
değilim ha bilmiş olun.. 

Koca - Leyli.. Leylicığım 
canım karıcığım.. Sana yemin 
ederim ki Feriha meselesi senin 
emsalsiz sevgine karp işlediğim 
ilk ve son cinayettir •. 

İşte al ( Kefaret) i gözlerinin 
önünde parça parça ediyorum 
(yırtar) .. Sana herşey feda olsun •• 
Allabaşkına öyle durma •• 

Habibe - A.. Ayol bunlar 
barışacaklar.. Öyle ise benim 
aranızda ne işim var. Ne haliniz 
varsa görün. Ben gidiyorum .• 

Koca - Evet.. Defol sansar 
karı .. 

Habibe - Aman sus gidiyo
ruz işte .. 

Karı - Güle güle Habibe 
Hanını .. Sonra bir gün yine ge
lirsin görfişUrüz .. 

Habibe - Allabaısmarladık.. 
Zaten öyledir, doğru söyliyenl 
dokuz köyden kovarlar. 

Koca - Çık dışan.. Elimden 
bir kaza çıkacak. 

Habibe - Çıkhm. Çıktım •• 
Koca - Leylacığım.. Beni af

f.ediyor musun ? Sana yemin 
ederim ki senin saadetin için ica
bederse mesleğime veda ederim, 
bir daha roman yazmam karıcı
ğım. Beni affet. 

Karı - Hayır .. Hayır.. Her
şeye hakkım var.. Fakat seni 
san'atinden ayırmağa hakkım 
yok.. Yaz Turban, yaz.. Yine 
roman yaz .. Fakat bu sefer roman
larının mevzuunu hayattan alma .. 
E mi, vadet bakayım .. 

Koca - Vadediyorum karıcı
ğım •. 

Karı - Ah.. Ah.. Bizim 
gibi arkadaşları olmasaydı bir
çok san' atkirlar kurak çeşmeye 
dönerdi.. 

Koca - Canım karıcığım •• 
Teşekkür ederim .. 



SON POSTA 

-Aman Evlidım, Hükômeti Hazıra 
Aleyhinde Bulunma, Nemize Lizım ! 

-
Abdürrahim Efendi Kumandanlardan Şikayet Ediyordu 

NAKİLi z iY A ŞAKIR 
Her hakkı mahjuzdur 

262-
S Klnunaanl 918 

Sıhhatine ve zindeligine dört 
elle sarılmış olan Abdülhamit, 
nihayet bugün kendisi de itiraf 
etti: 

- Artık bana soğuk yara-
mıyor. Bu sene, kış geldi geleli 
bir türlü düzelemedim. Bir taraf
tan romatizma, diğer taraftan 
IUihazım beni rahatsız ediyor. 
Yine barsaklarımda gaz var. 
Göğsümde, kollarımda, boş bö-
ğtırlerimde ağrılar eksik olmıyor. 
Ayaklarımı sıcak tutuyorum. Da
ima ıhlamur ve tarçın içiyorum. 
Daima ihtiyatla hareket ediyo
rum. Öyle iken yine rahatsızlık
tan kurtulamıyorum... Bereket 
•enin, aspirine... Bu bana, çok 
iyi geliyor. Bu illcı kim icat 
etti lıe, Allah razı olsun. Ne iyi 
illç. .• 

Dedi. .. 
Abit Efendi, artık Harbiye 

mektebine devam ediyor. Fakat 
onun hcrgUn bu soğuk havada 
vapurla gidip gelmesi Abdnlhami
di pek düşUndllrüyor. Bir taraftan 
-.apurda soğuk alacağından kor• 
kuyor, diğer taraftan da kalaba· 
hk vapurlarda halk arasında bu
lunmasını hoş görmüyor. Bugün 
Rasim Beyle Enver Paşaya ha· 
ber gönderdi. Sabahları saraydan 
alıp Ortaköye götürecek, akşam
ları da yine oradan alıp saraya 
getirecek bir istimbot ile Orta
köyden mektebe kadar götürUp 
getirecek bir otomobil tahsis 
edilmesini rica, ve: 

- Eğer bu ricamı kabul 
ederlerse, memnun olurum. Et
mezlerse, ne yapalım? .. 

Ben makamda iken odamda 
güzel bir talik yazısı ile yazılmış 
farisice bir levham vardı : ( İn 
niz biglirererl ) yani, ( bu da ge
çer yahu ) demektir... Eğer rica
mızı reddederlerse 11e yapalım, 

boynumuzu büker : 
- Bu da geçer, yahu ... 
Der ve biz de arzumuzdan . 

vazgeçerız. 

Sözlerini, ricasına ilave etti. 
9 KlinunHni 918 

Harp cephesinden gelen Ab-

' MalOI Zabit Ve Şehit Yet;m-
lerinin ikramiyesi 

Üsküdar As. Ş. inden: Dere
ce üzerinden malul zabitan ile 
şehit yetimlerinin ikramiye kayıt 
muamelerine 1 Nisan 932 tari
hinde nihayet verilecektir. Mü
racat etmiyenlerin hakları sakıt 
olacağından hemen şubeye mü
racaatları. 

Askerlik Daveti 
Beyoğlu Askerlik Şubesi Ri

yasetinden : Muayene neticesinde 
sakat raporu alan 325 doğumlu 
İslam ve gayri İslam efrat ile 
324 ve 325 doğumlu arızalı aağ
lama tefrik edilmiş efradm hemen 
tuh~ e müra 1 

1 

dürrahim Efendi, zatı şahanenin 
müsaade ve iradesile bugün ba
basını ziyarete geldi. Abdülha
mit, uzun mUddettenberi hasret 
kaldığı evladım büyük bir şef
katle derağuş etti... Oturdular, 
uzun uzadıya konuştular. Kontrol 
vazifesini bizzat ifa eden Rasim 
Beyin beraber bulunmasına rağ
men Abdürrahim Efendi, cephe 
hakkında birçok malümat verdi. 
Birçok kumanda hatalara yüzün
den vaziyetin iyi olmadığını söy
ledi... Abdülhamit, bunları bil yük 
bir dikkatle dinlemekten mem
nun olmakla beraber: 

- Aman evlldım ; herkese 
böyle harp hakkında malümat 
vermekten.. ve bilhassa kuman-

Bomontinin Bir Tavzıhi 
Geçenlerde Bomontinin umu

mi heyet içtimaı münasebetile 
yazdığımız yazı hakkında Şirket 
Mildiryetinden şu mektubu aldık: 

"Efendim 
14 Mart 1931 tarihli nüsha

nızda " Biracılığı da Müskirat 
lnhisan alamaz mı ? ,, serlevhası 
altında bu sene Şirketin 234.000 
lira kir ettiğini ve yüzde altı 
hesabile beher hisseye 240 (doğ
rusu 245 tir) kuruş üzerinden 
172,000 (doğrusu 192,000 dir) 
1ira temettil tevzi edildiğini ve 
şirket eshammın Borsada 26 
liradan satıldığına göre yüzde 
altıdan birşey anlamadığınızı ve 
bu işin pek kArlı olduğunu yazı
yorsunuz. 

Bilançomuzu iyi tetkik eder
seniz görürsünüz ki, şirketin &er
mayesi 3,200,000 lira olup tevzi 
edilen temettü sermayenin bu 
nominal kıymeti iizerine yUzde 
nltıdır. Temettü nispeti şirketler 
eshamının sabit olan itibari kıy
metlerine göre tespit edilir. Es
hamımızın itiba~i kıymetleri 40 
lira olduğu hale teessüf olunur 
ki borsada kıymetleri bu son 
zsmanlarda 26 lira etrafında bu
lunmaktadır. Biracılık Müskirat 
İnhisarı meydandadır ve bunun 
içindindir ki bilançomuzda göre
ceğiniz vcçhile şirket hissedarla
rma t 92,000 lira tevzi edilmeleri-

I danların hatası var veyahut yok 

diye söz söylemekten seni şid
detle menediyorum. Kimseye bir-

şey söylemiyeccksin, boşboğazlık 
etmiyeceksin.. Bizim, halimiz ve 

mevkiimiz malum. Bizim için, 
hükümeti hazıranın aleyhinde 

söz söylemek doğru değildir. Ne
mize hizım. 

Dedikten sonra Rasim Beye 
döndü: 

- Öyle değil mi? .. 

Diye sordu... Abdülhamit bu 
ıualile, evlldma verdiği nasihat-

lara, Rasim Beyi de şahit tutmak 
istiyordu. 

(Arkası var ) 

J ( Sinema Ve Tiyaatrolar 1 
ALKAZAR - Şehir >tıklan 
ALEMDAR - 27 No. Casu• 
ARTJSTIK - Yarasa 
A S R 1 - Sahra geceleri 
hl.HAMRA - Dııha ölmedin mi? 
El U V A !. - G81 Cehennemi 
GLORY A - Scvkldc.1 •onra 
HiLAL - llühların ı;cvglll• 
KEMAL B. - Volga sahillerlnds 
MAJfi< - Solly 
MLLEK - Solmu' güller 
WLL{ - A, ıklar klubu 
OPERA - Ynrasıı 
SIK - Prcıı•cıı emriniz 
Kadıkliy Süreyya - Büyük ihtiraı 

O.kadar Hal..ı - Es"r Melike 
Kadıküy Ycldcğlrnıe."I Lüka ainemada 

K mçılı Med eniyet 

= 
•e mukabil Müskirat inhisarına 
500,285 lira verilmiştir. 

Müskirat İnhisarı şirkette his
sedar olmak dolayısile hissesi 
nispetinde de ayrıca temettü ala
caktır. Bir de bu temettü yalnız 
biradan istihsal edilmiş olmayıp 
şirketin fstanbul, fzmir ve Anka
ra Fabrikalarının muhtelif san'at 
şubelerinin verdiği neticedir. Bi
naenaleyh bir şirketin üç milyon 
lirayı mütecaviz sermayesile, üç 
fabrikasile ve on türlü san'at şu
belerile yüzde altı temettü ka
zanması istiksar edilecek bir key
fiyet olmasa gerektir. 

İşbu izahnamemizin ayni sü
tuna derç edilmesini rica ile hür
metlerimizi teyit eyleriz efen
dim.,, 

~------------------------,-------------------------------
Resnıinizi Bize Gönderiniz. 

1f }f. >f 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
ö-.-------------------,----------------------------------...J 

H. SALAHATTIN BEY: Sa- J 
kin ve mah-
cuptur. Atak· 
lı, şarlatanlık 
ve gevezelik 
yapmaz, mu
hitini bulma
dıkça tutuk
tur. Tehlike 
ve mücadeleyi 
davet edecek 
olan teklif ve 

teşebbüslere rağbet etmez. Şıklığı 
sever, elbisesine meraklıdır. Kadm 
ıuevzularile meşgul olmak ister. 

F otoğra/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacakaınıa. 

SABRI NECİP B. ; Atılgan 

ve girgindir. 
Aceleyi ihtiyar 
eder. Zevahire 
kolayhkla u
yar., çabuk 
konuşur. Gü· 
rültü ve mü-

cadeleden zi
yade anlaş
mak ve ge-

çinmek taraf-

tarıdır. Kendisine ehemmiyet ve· 

rilmesini ister. Şakayı alayı se

ver. Tarzı telebbüste intizamı 

ibmAI etmez. 

Sayfa i 3 
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DAK. 
Bugünün Romanı 

49 • ..... -·· - :' !'9 .... < ... Yalla: Z. )ı f{ir 

Neda!.. Ne ohı ) o. sun? .. - Şunun için ki üç senede 
değil, bütün hayatım mllddetince 
ben makineyi öğrenmemiye ka
rar verdim. 

Halbuki, Necla daha şimdiden 
bütün usullere riayet ederek pek 
dürüst ve pek seri yazıyordu. 
Şu halde Neclanın bu sözleri, 
bana karşı beslenen alicenabane 
bir his .. 

18 KAnunuevvcl 928 

Hacı Beyin riva) etine bakılırsa 
ayağım fabrikaya pek uğurlu gel
mis... Alış veriş bir misli art
makla beraber iki senedenberi 
fabrikanın nleyhine olarak devnm 
eden bir dava, ümit eciilmiyen 
bir vesikanın zuhurile tamamen 
fabrikanın lehine olarak intaç 
edilmiş. 

Hacı bey, bana karşı olan 
memnuniyetini iki suretle izhar 
etti. Birincisi, aylığıma beş lira 
daha zammetti. ikincisi, NeclAya 
yüz elli lira vererek : 

- ikiniz bir örnek elbise 
yapınız. 

Dedi. 
Şimdi Necla ile ne yapacağı

mızı düşünüyoruz. Bu akşam Be
yoğluna giderek vitrinleri dolaşa
cağız, bir iki model alacağız. 
Yarm da cuma olduğu için ben 
Neclanm evine gideceğim. Orada 
yapacağımız şeyi kararlaştıracağız. 

20 klinunucvvel 918 

Bu sabah erkenden kalktım. 
Sobayı yaktıktan sonra şu satır
ları yazmıya başladım. 

Öyle zannediyorum ki dUn, 
hayatımın yeni bir tarihine yeni 
bir başlangıç oldu. Neclii ile 
verdiğimiz karar üzerine ben tam 
saat on birde onların kapısını 

çalıyordum. 
Necla, pencerede beni bek-

liyormuş, Kapıyı bana bizzat açtı, 
Hemen yanaklarımdan öptükten 
sonra ellerile ellerimi yakaladı. 
Beni koştura koştura, koridorda 
sürüklerken avazı çıktığı kadar: 

- Hazır ol Amıca Bey.. ab
lam geliyor... Haydi bakalım, yüz 
görümlüğünü hazırla ... 

Diye haykırıyordu. 

= 

Allah aşkına dur ... 
Demi ye kalmada, salo-

nun aralık kapısını bir ayak 
çelmesile açtı ve beni s" riiklc-
mel<te devam ederek aınıca beyi 
ile karşılaştırdı. Ve sonra, elle-
rimi bırakıp ikimizin kar.ş sanda 
da kılasik bir reveransla: 

- Amıca Bey.,. 
- Ab!am, Kevser Hanını ... 
Dedi. Amıca Bey, büyül: bir 

nezaketle eğilerek elini bana 
uzattı: 

- Evimizde sizden o kadar 
çok bahsediliyor ki.. Sizi gör
mek hakikaten bizim için bir 
ideal olmuştu. 

Dedi... Ben, süratli davran
dım, bir hazır cevaplık göster
mek istedim: 

- Beni gördükten sonra te
veccühünüzün kırılacağından kor
kuyorum Beyefendi. 

* Necla, arada sırada bana 
amıcasından bahsediyordu. Yük-
sek tahsil görmüş, gençliğini 
Avrupada geçirmiş. Bir hayli 
zaman, sefaret kitiplikleri, kon
solosluklar etmiş. Evve]A bir Al-
man kadını ile evlenmiş fakat 
onu, vefasızlığına binaen bırak
mış. Sonra bir Türk kadını al
mış onunla üç sene mes'ut bir 
halde yaşamış. Fakat Hindistan
da bulundukları zaman kadın 
orada bir hastalık almış. Bir 
sene ısturap içinde inledikten 
sonra vefat etmiş, amıca Bey de 
hayatta yapyalmz kalmış. . . Ölen 
karısını o kadar severmiş ki, 
pek mühim izdivaç tekliHeri ya .. 
pıldığı halde amıca Bey bunların 
hepsini reddetmiş. Yalnız o ka
dının tatlı hatıralarile yaşamıya 
karar vermiş... Beş sene evvel 
tekaUt edilmiş. Esasen kendi pa
rası da varmış. Senenin birkaç 
ayını Neclalarda, geri kalan za
manl&rı da Mısırda, Avrupada 
geçirirmiş. 

(Arkası var) 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çünkü Bromur:tl al:ırak siııirl erımi hüsııüid:tre 

cdi)Onım. Bu ıl:tcın hiç bir mahzuru yol1ur, 
sinirlerimi ku\'\etlendirır \ e zihnimi açar. 

(Ludwigshafen a.Rh.,Almanyo) KnollA.·O. Kumpanya. 
sının Bromural'ı çeyrek asırdnnber1 halkın aradığt 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimellk tüple-.. i~erisindedir. 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

• 
ş n 

----~--~ 

•• Muharriri: 
Stakpool 

•• 
Uç Serseri •• Üç Milyoner -6-

Fakat zindanda yatarken bir J 
giin altı n meshfıkat hamulesi ile 
dolu olan bir geminin limnna 
iİrdiğini isitti. Bu gemi "Terschel
ling .. adım taşıyordu. O gece 
Cem Land ile adamları hapishane 
duvarım delerek dışarı çıktılar, 
doğruca limana gittiler, bir san· 
dala atladılar. Terscbelling adını 
ta Şıyan gemiy~ yanaştılar: 

- Gümrük memurları, diye 
bngı rıyorlardı, güverteye müşkii
lat görmeden çıktılar. Efendiler, 
bu :ıdamlann işlerini bitirmeleri 
için çok zaman sarfetmediklerine 
sili temin ederim. 

Esasen o sırada yağmur yağı· 
yordu, nöbetçiler müstesna olmak 
üzere geminin bütün mürettebata 
ambara inmişlerdi. Haydutlar nö
betçiyi bir yumruk ile sersemle
terek ambara attıktan sonra am• 
barm, kapağını kapattılar ve ge
minjn zincirini keserek yelkenle
rini açtılar. 

Acemi değillerdi. Bütno bu iş· 
lcri anlatmak için sarfettiğim za· 
maııdan daha kısa bir zaman için· 
de yapblar. G~minin gaybubetini 
güneşin tulüundan evvel biç 
kimse farketmediği için haydut
ları takip eden olmadı. Elde va• 
ınta yoktu. Holandanın biricik 
gambotu kimbilir hangi cehen• 
nemde zenci sandallarını takip 
etmekle meşguldil. 

Maamafih eğer Con Land 
alelade bir adam olsaydı, bu 
vaziyete rağmen yine yakalanırdı? 
Holandalı olduğu kağıtların-

dan belli olan bu gemiyi 
hangi limana götürebilirdi? 

hnngi gümrüğe gösterebilecekti? 
Öbür taraftan gemi meskiikat 
ile dolu idi, bu parayı nasıl 

olur da karaya çıkarabilirdi ve 

na~ı l olur da bir bankaya yerleş
tirebilirdi ? Hayır efendiler, Con 

Land kendisini ele verecek en 
kiiçük bir ihtiyatsızlık bile yap-

madı. Avus tralya ndahrındnn 
birinde öyle bir sahil tanıyordu 
ki sığl ı ktı, gemisini yanaştırabi
lirdi. Esasen orada küçük göl
cüklerden geçerek sedef ve mer-
can yığmlanndc:ın aşarak denize 
dökülen bir de nehir vardı, ge-
çitleri bilindiğ i takdirde içine 
girmek ve sahilden görülmiyccek 
bir noktaya lcadar ilerlemek 
mümkündü. Diğer taraftan Con 
Land bu adada oturan kabilenin 
reisi ile tanışıyordu. Kendisile 
ticaret yapmış, harbetmiş ve ni
hayet dost olmuştu. 

Bilir misiniz efendilar Diyak 
ve Male adını taşıyan bu 
yerli lerin çirkin tarafları vardır, 
fakat iyi tarafları da meH:ullur. 
Herhalde bizim tasavvur ettiğimi1. 
gibi yırtıcı hayvan değilicrdir. 
Kendileri ile bir defa döviişüp 
itimatlarını Irnzandımz mı dost
luklarına itimat edebilirsiniz. 

Bahsettiğim toprak ( Mistr 
Tilman) a söylediğim gibi Bor
neoda değil, fakat "Yeni Zino,, 
dadır. Burada denize akan 
nehre gelince, bunu sahilden 
görmek mümkün değildir. Çünki 
" Yı ld ızlıkaya " adanı tuşıyan 
muazzam bir granit ki.itlcsile 
muhattır. 

İşfo Con Land gemisini buı·aya 
gelirmiş, nehre sokmuş, emin 
adc ~ tiği bir yere kadar siirük-

Gayet Kısa Bir Zaman İçinde Geminin 
Mürettebatını Hapseylemişlerdi. Artık 
Alhn Hamulesi Haydutların Elindeydi 

Tilman: 

- Fakat rica 
ederim, bir defa 
dalıa düşününüz, 

dedi. 

lemiş, rıbbm ıel<1tnde yOkselen l 
sahile bağlamış ve Diyaklara da 
bu sefineyi yeni sabn aldığını 
söylemiştir. 

ret sahasında o derece büyük 
bir şöhret sahibi idi ki yerliler 
onu hemen hemen " ölmez ,, ve 
"yenilmez,, bir adam olarak te
lakki ediyorlardı. Binaenaleyh 
adaya yerleşmesini boş gördüler. 

O zaman yağmur mevsimi idi, 
nehrin suyu yükselmişti. Binaen

aleyh Con Land bu manevrayı 
yaparken en küçük bir müşkülA
ta maruz kalmamışb. 

Her ne ise Con Land gemisi
ni istediği yere yerleştirdikten 
sonra Diyaklar ile konuştu ve 
onlara: 

- Deniz üstünde dolaşmak· 
tan yorulduğunu ve bir müddet 
burada istirahat edeceğini söyle-
di. Kavga, döğüş, harp ve cesa-

-----

( Baş tarafı l inci Hyfada ) 

Avni Efendinin söyledikleri 
budur. Yine onun ifadesine gö
re süvari Sabri Beyin oğlu 

Resat Efendinin yüzünden kap
tanla başçarkçı ve diğer kap· 
tanların arası açılmış, buraya 
gelir gelmez Sabri Beyin sözleri 
zabıtaya haber verilmiş. 

Sabri B. ise, bunların iftira 
olduğunu, gemi sahibine ait ve 
gaz tenekelerinin altında külli
yetli miktarda kaçak havyar bu
lunduğunu ihbar ettiği içindir ki 
kendisinin zabıtaya haber veril
diğini iddia etmiştir. 

Con Land geminin eşyasını 
boşalttı, bunların kendisine hiç 
bir lüzumu yoktu, yerlilerin ·reis
lerine bolbol dnğıtb. Sonra da 
bir gece meskukatı ihtiva eden 
sandıklan gizlice çıkararak bu
lunmaz bir yere sakladı. Bu pa
ra altın olarak yarım milyon 
İngiliz lirası idi ve takriben 
dört tonluk bir sıklet teşkil 
ediyordu. 

( Arkası nr ) 

1 
Gemi İzmir ve Mersine hare

ket ettiği için bu kaçakçılık ih· 
barının ne derece doğru olduğu 
oralarda yapılacak taharriyat ne· 
ticesinde anlaşılacaktır. 

Maamafib bu mütekabil isnat
ların garazdan doğduğunu zan
nettirecek bazı sebepler de yok 
değildir. 

Bu garazın doğmasına sebep 
henüz genç yaşta olan kaptanın 
çocuğu Reşat Efendi olmu,tur. 

Mamafih kaptan Sabri Efen
dinin eşyası arasında kaçak çak
mak taşı ile şeyh Esadın büyiik 
kıt'ada resmi bulunmuştur. 

.. .. ... 
ncu ugu Kurtarmak İçin 

( Bnş tarafı 1 inci 11tıyfada ) 

menk ve Japonyada da şubeleri 
bulunan bu kumpanya geçen 
sene Almaııyaya sevl<ettiğimiz 
tütünlerin ( 700 ) bin kilosunu 
almıştır. 

Britiş - Amerikan şirketinin 
İzmir piyasasile alakaJanması tü
tüncülerimiıi memnun etmiştir. 

Diğer taraftan tütünciilerin 
içine düştükleri vaziyetten kur-

tulmnları için hükumetin bu sene 
tütün zeriyatını umumiyetle me
nedeceği hakkında bazı şayialar 
meycİüua çıkmıştar. Eldeki tütün 
1932 ihtiyacını tatmin edecek 
bir miki:4:da olduğundan böyle 
bir kararın alınması uzak bir 
ihtimal sayılamaz. Balkan dev-
letlerinin bu vadide bazı tasav
vurları mewuubahis olmaktadır. 

Adnan 

[ı914MUHAREBESİND~ 
Almanya Neden yenildi? 

Nakleden: l#- - 9 - Yazan: F:mil Ludvil 

Alman ~rkanı Harbiyesi Seferb~rliğin 
D~ha ilk Günlerinde Eski ihtiyar 

imparatoru Aramıya Başlamışh 
(Huldermao)ın bu hususta yazdığt 
bir eserde iU cümleler vardır: 

" - İmparator kendisini akra
bası olan İngiliz hükümdar ailesi 
tarafından aldatılmış addediyordu 
ve bu itibarla sonuna kadaı· 
harbe devam etnıiye karar ver
mişti. 

Hulderman bir müddet sonra 
sakin bir kadın olan İmpıratori
çenin bile: 

- lngiltere ile sulh mü? As
laf diye bağırdı3'rnı işitmiştir. 

Alman İmparatoru muharc
eden evvel hükümdar ailelerinin 

yekdiğerine harp esnasında bile 
hOrmet etmeleri mecburiyetini 

1 

Allabıo bir emri olarak kabul 
etmişti. Fakat muharebe esnasm
da (Şarlvil) e ilk lngiliz bom·· 
baları düştüğü zaman: 

- Şimdi Bukingam sarayını 
bile bombardaman edebiliriz, de
mişti, kini o derece artmı~tı . .. 

Alman imparatorunun en mü· 
bim kararlarında lngiliz hilkUmdar 
ailesine karşı beslediği kin birinci 
derecede amil olmuştur. Hissettiği 
kıskançlığı harp esnasında donan
ma.sına verdiği emirlerde açıkça 
okumak kabildir. Bununla bera
ber imparator tehlikeden çekinir, 
kalben dfüıyanın en büyük filosu 
ile de fngilizlere karşı bir zafer 
istihsal edilemiyeceğine kanidir, 
ve Alman filosunu limanda 
alıkoymuştur. 

O vakit Bahriye Nazırı olan 
Amiral Tirpiç hakikati anlamak
ta gecikmedi : 

Alman filosu harp etmiyecek. 
zarardan masun olarak ahkonu-
lacak ve sulh müzakere-
leri esnasında bir tazyik 
vası tası olarak kullanılacaktJ. 

Halbuki Tirpiç bu kadar emek" 
le bizzat vücuda getirdiği 
filonun toplarını, gilllelerini, zırh
larını tecriibe etmek arzusun
daydı, İr.lparatoru kendi fikrine 
İmale etmiye çalıştı, muvaffak 
olamadı, istifa ederek çekilip 
gitti. 

Sef eh erliğin daha beşinci gtr 
nünde İmparator Amiral Foıt 
uPohl,,i çağırmış: 

- Aldığım hususi haberJero 
nazaran açık deniz filosunun tt' 
dafüi bir vaziyette kalmaması 
lizlmdır, demişti. 

Amiral Tirpiç, Pohl ve lJY 
genohl kızdılar, bu emre itirat 
ettiler. Fakat imparatorun yaoı 
başında sıhhatine düşkilıı, artilt 
tabiatlı, saraya bağlı bir adalll 
vardı. 

Bu adam, hlikilmdann bus~ 
si kabinesinin reisi olan Amiral 
Von Mnllerdi ve imparator• 
mütemadiyen ihtiyat tavsiye edİ" 
yor, filonun tehlikeye konmaması 
lüzumunu söylüyordu. Neticede 
imparatorun ikinci bir emri çıktı, 
bu emirde 

- Benden emir alınmadıkça 
filo tecavü:ı:i mahiyette herhangi 
bir hareket yapmıyacaktır, denİ" 
fiyordu. Demek ki filo kum~ 
danlan ingilizlerin karşısıncls 
atalete mahkOm edilmişlerdi. 

Kullan lacak en 
sıhhi diş macunudur. 
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Bir Hırsızın Çaldığı 
Altınlar Midesinde 

Bulundu 

EMNiYET SANDIGF 
EMLAK MÜZAYEDESİ 

( Baı tarafı 1 inci tayfada ) 

Memur tarassutta iken temiz 
kıyafetli adam yine gelir, yine Arttır•• 

F ._ b Well ayni komedya oynanır. a;s;at u 
150 

defa memur, yankesiciyi cllrmü 
meşhut halinde yakalar, albnlan 
cebinden çıkarır, alır ve karakola 
götürür. Fakat karakola gittikleri 
zaman altınlar memurun tberi~ 
de bulunamaz. Meğer mahir 
bir yankesici olan herif, yolda 
gelirken memurun cebinden altın-
ları aşırmış. 

Nereye saklıyabileceği dü§ü
nülürken hırsızın rontkenle mua
yenesi akla gelir, muayene etti-
rilir ve anlaşılır ki yolda gelirken 
memunın cebinden aşırdığı altın-
ları yutmuş. Bu suretle Abdullah 
Ef. biraz dolambaçlı yoldan tek· 
rar altınlarına kavuşmuştur. 

M. ASIM 

lngiliz Tayyareciliği 
Zayıflamıyacak 

Londra 16 - Avam kamara-
sı tayyare kıtaat miktannm ten· 
zili hakkındaki teklifi kahir bir 
ekseriyetle reddetmiştir. 

Bir Vapur Karaya Oturdu 
Adelait 16 - Siti of Diyep 

Yap uru V allaro açıklarında kara· 
ya oturmuştur. 

Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz 
17 Mart 9 3 2 Per~embe 

lıtanbul - (1200 metre 5 kilovat) 
18 rramofon, 19,S Hayriye H. ıtudyo 
be:retl. 20,S Selim S.uı Be:rin konfe. 
ranı, 21 Bellaı Hamm 22 orkeatna. 

Heilıberı - (276 mebe 75 kilo
nt) 19,30 orı konseri, 20,05 Rold 
Amondiıen, 20,30 lstokholmden nak
lea Anupa konseri. 

Brllno - (341 metre 56 kilovat) 
19 Prardan nakil. 

MGblaker - (360 metre 75 kilo
nt) 19,30 radyo maıababeai, 20,05 
ıen pce, 21 Stutıartten nakle kon
ser, 21,45 MaDhaylmdea naklen Hlon 
orkeatra11. 

Bnkret - (394 metre 16 kiJont) 
20 tarkı koaaerl, 20,20 aenfoal, 21 
konferana. 

Bel~at - (429 mebe 2,5 ldloYat) 
19,SO jimnastik, 20 doktorua na1i-
batleri, 20,30 Bohem operu1o 

Roma - ( 441 metre 75 kllont ) 
19 l(ilnGn haberleri, 20,45 senfonL 

Pnr - ( 488 metre 120 kilovat ) 
19,20 aıkert bando, 20,30 btokholm· 
den naklen Avrupa koneerL 

Viyana -- (S17 meue 20 kilovat) 
18,30 Nibelunıen. 

Peıte - (550 metre 23 ldlont) 
20,30 komedi, 23 maaababe. 

V arıova - (1411 metre 156 kilo. 
Yat) 19,35 ıramofon, 19,45 radyo 
razeteal, 20 musahabe, 20,30 latok
bolmden naklen Avrupa konıerL 

Berlin - (1935 metre 75 kilont) 
1',S danı receai, 20,30 latokholmclen 
aalden AYrupa konseri, 20,45 •i1aıi 
haberler, 22 raaat rapon, aoara daa• 
unlara. 

feotolra/ Talelill Kapo11ıı 

Tal.tau.&11 .,,.. ... ı. .... ,.,, nıa 
Cototrafıam 5 ade: ıu,-• ... blr

Lt• _...,i.a. F.tejrm••• •uı~ 

ubhlit " lad• .n .... 

laı.., mealec 
Y•JA .. a'at ! 

Haaıt aaall11la 
cevabı! 

Fotora1 n .,u 
• . .cek mi! 

feıe,1rafı 11 IUlf-'.JOk• .. I•• p•I 
•ulraMlhlde .... erl el.tir. 

100 

500 

116 

200 

150 

509 

1 

Kat'i Karar İlanı 
Muhammen Heaap 

lny••tl Ne. 

2570 405 

2840 765 

1980 1888 

900 4210 

1902 7264 

1041 7531 

Meı hunatın cins ve nev'ile mevki ..,,tunun 
ve m09temillh t.al 

Avrat pazarında Hobyar mahalle-
sinde eski Şeyhülharem ve yeni 
Tulumba sokağında eski 17 mU. ve 
yeni 28 numaralı seksen arşın arsa 
üserinde ahşap üç buçuk katta biri 
çatı odası olmak üzere yedi oda, 
iki sofa, bir sarnıç, bir mutfak, bir 
çini koridor, bir şahniş, bir balkon, 
doksau arşın dahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı. lbrabim Ef · 1 
Beyoğlunda Pangalb mahallesinde 
Cedidiye sokağında eski 170, 170 
mü. ve yeni 218,220 numaralı yet-
miş arşm arsa üzerinde bir katı kir-
gir diğerleri ahşap olmak tizere iki 
buçuk katta biri çab odası olmak 
üzere dört oda, bir sofa, bir mut· 
fak, bir antre, bir şahniş bir daraça 
ve kısmen hanenin arkasına müsa-
dif sekiz arşm müşterek geçit ma· 
hallini havi seneden maa dükkan 
bir hane elyevm bir hanenin tama· 
mı. ( Dükkan haneye kalp edilmiş· 
tir.) Rupen Ef. Astik H. 
Kocamustafapaşa mahalle ve soka· 
ğında eski 75,341,343 ve yeni 295, 
295 - 1 numaralı iki yüz kırk arşın 
arsa üzerinde birinci katı kargir 
diğerleri ahşap olmak üzere kısmen 
iki ve kısmen l1ç katta bir bölüğ\l 
yedi oda, iki sofa (biri ufaktır) bir 
taşlık bir odunluk, bir ·mutfak di· 
ğer bölüğü üç oda, bir sofa, bir 
taşlık (üçüncO katın pencereleri ba-
rapbr) bir tulumbah kuyu, bir sar-
nıç ve altmış arşın arsa üzerinde 
kargir bir katta bir dükkanı ve 
hariçte iki odunluğu ve seneden 
alh yilz elli ıekiz ve mahallen Uç 
yüz doksan arşın bahçeyi havi iki 
bölüklü bir hanenin tamamı. 

Mehmet Vasıf, Mehmet Feyzullah, 
Fuat, B. lerle Hatice Cacliye H. 

Kadık&ylnde O....aaaj'a mahalleain-
de eski Y azıcaoğlu ve yeni Vişne 
ıokağında eski 6 ve yeni 26 nu-

'lı altmlJ arşın arsa lizerinde 
ahşap iki katta üç oda, bir sofa, 
bir mutfak, bir ıahniş, bir kömür
lük, bir bodrum, harap bir tatlık, bir 
kuyu Ye otuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

Dnndn H. vekili Saim Ef. 
Y eniköyde Mollaçelebi mahallesinde 
Tekke sokağında eski 3 ve yeni 
1 numaralı seksen arşın arsa &ze
rinde ahıap &ç katta ikiıi sandık 
odası olmak llzere alh oda, iki so
fa, bir çimento antre ve oda ve 
merdiven alb bir ufak taıbk bir 
odunluk bir kuyu yi;mi dart artın ar
.1a ftzerinde mutfak ve yüz altı arşın 
bahçeyi havi bir haaenin tamamı. 
(zira miktarı seneden 278 ve ma
hallen 210 arşındır) ( ikinci kattan 
itibaren tahnit vardır.) 

Fatma Resmizaman H. 
Hırkaişerifte Akseki mahallesinde 
ye sokağında eski 36 ve yeni 36, 
36, 36- 1 numaralı yüz yirmi arım 
arsa üzerinde ahıap iki katta iki 
oda ve albnda iki dükklm ve iç 
y6& yirmi bir arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı • 

• Haa Mustafa Ef. 
3800 7698 Azaplarda EIYaoude mahallesinde 

Yeşil tulumba caddesinde eski 54 
ve yeni 52 numaralı yüz alh UflD 
arsa ftzerinde kArgir Oç katta sekiz 
oda, üç sofa bir mutfak bir tulum
balı k :ıyu bir daraça bir bodrum 
Ye altmıt dört arf!D bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. 

3300 7779 

(Sokaia methali vardır. Ve birinci 
kattan itibaren çıkmas1 vardır.) 

Mehmet B. 
Vefada uki mcllahüırev ve yeni 
Süleymaniye Elmaruf mahallesinde 
Kirazlımescit sokağında eski ve ye
ni 16 numarala yüz art1n arsa &ze
rinde maa bodrum ahşap Oç buçuk 
katta beş oda, iki sofa, bir mutfak, 
bir taşlık, bir kuyu. bir çıkma ve 
yüz artın bahçeyi havi bir hanenin 
tamama. 

2700 25450 7879 Kadıköyiindc Zühıü plf•"' mahall~· 
sinde esi i ve 'ç ıi J • caddesi 
so'<ağında eski l 4 vt· ıi 80, 80 
mı.naralı iki yli? on arş n arsı iizc
r:nde bir buçu'< kalı kargir b"r 
i.alı ahşap olmak üzere ilci buçuk 
k.llla on üç oda ( 1.>:ri banyo oda
s dır ) bir sofa, iki kcridor, iki 
anlrc ( etrafı camekanlı iizerlcri 
brılkondur ) mermer tuşlık hir 
mutfak ve sekcıen ar ın arsa Uze
rin<le bir ç=unaş:rhk bir oda ( el
ycvın mutfolc hali:ıe konulmuştur) 
yiiz on arşın arsa üzerinde bir as
ma sofa, iki oda bir av!u, bir ahırı 

mflştemil sdam'ık dairesini ve beş 
dö·ıiim beş yüz yirmi bir arşın 

bahçeyi ve bnhçede uf ak çapta 
islatüler, lfıklı havuz, üç kuyu, iki 
sarnıç ve cşcarı m.ismire ve gayri 
müs::ıireyi lun i bir köşkün tamamı 

Y Hgi Kala fa ti Ef. ile El eni H. 
a300 9270 7902 Avratpazarında Keçihatun mahalle· 

sinde eski T aştelmeler ve yeni 
l' itçiik Mühendis sokağında eski 
17, 17 mü. 19 ve yeni 19, 21, 23 
n•ımarah iki yüz yetmiş arşın arsa 
üı "nnde bodrum kati kargir di

ğ ·rleri ahşap olmak üzere üç kat
ta bir bölüğü o:ı üç oda ( üçü çatı 
odasıdır ) bir salon, üç sofa bir 
taşl k, bir mutfak diğer böiüğü beş 

oda, bir sofa, bir mutfak bir taşlık 
( her il<icıinin harici birer mermer 
an resi ve alt)annda dört göz bod
nırn vardır). Yüz on arşrn arsa 

ü· rinde ki.rgir bir buçuk katta iki 
o1n, bir taştık bir mutfak bir sar
n ç. (harici sıva-;ızdır altında bod
rum vardır). Ve yirmi beş arşın 
arsa üzerinde ahşap bir katta bir 
mutfak ve iki bin doksan beş arşın 
bahçeyi havi mukaddema bir hane 
hir hnstan ve bir kıla arsa elyevm 
maa bahçe iki hanenin tamamı. 

Mehmet Şerif, Ahmet Ziya, Enver, 
ve İsmail Hakkı B. lerle Hesna H. 

100 723 8059 Yakacıkta kariye caddesinde eski 
83 - 33 numarala yüz alb arş1n ana 
üzerinde ahfap iki katta beş oda, 

i~d sofa, bir çini antre, bir çakma 

ve seksen yedi arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı 

Ommügül H. 
3000 15125 6480 Bcyoğlunda atik Şişti cedit MCfl"U-

tiyet mahallesinde ve atik Büyük
deı·e caddesi ye cedit Mehtap so
kağanda atik 127 mil. ve cedit 21 
numarah ve iki yüz arşın arsa llze
rinde kargir (üzeri tahta kaplı) iiç 
buçuk kattan ibaret ve bodrumda 
çini koridor, çamaşırlık, bir çini 
döşeli oda bir hail üç kömOrlUk 
bir merdiven altı elyevm müze ola
rak müstamel diğer bir oda ve 
birinci katta bir numaralı dairede 
mermer antre beş oda bir mutfak 
bir banyo odası bir kiler bir hail 
bir sofayı ve ikinci kat 2 numaralı 
dairede d6rt oda bir hali bir so
fa bir mutfak bir banyo ve oduı 
biri içinde ufak camekinh diğer 
bir odayı Ye bir tahnit ile bir bal
konu havi ve Uçllncil kat 3 numa· 
ralı dairede bet oda (odalann ikisi 
tevhit edilmiştir) odamn biri içinde 
ufak cliter oda, bir .,fa, bir hali 

bir mutfak, bir banyo mahalli afak 
kiler bir balkoa laer katta elektrik 

, ve terkot1 Ye bavaga:ıı tertibabaı 
havi ve birinci kattan bodruma 
inen abpp merdiveni ye diğer kat
larda mozaik merdivenleri ve yet· 
mit bet Uf1D bahçeyi havi Uç dai-
reli bir apartmanın tamamı Giizide H. 

Yakanda cim ve nevile miftemilib yazdı emlak 61 gün miicl
detle icra labnan aleni müzayede neticesinde hizalannda göısterilea 
bedellerle talipleri &zerinde takarrllr ederek birinci ihalesi icra ve 
31 g6n möddetle mllzayedeye vazedilmiş ve 27 nisan 932 tarihine 
müsadif çaqa•ba pü aut on d6rtten itibaren müzayedeye müba-
ıeret olunarak -t on beş buçukta muhammen kıymetini geçtiii 
takdirde kat'ı kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuı olduğundan 
talip olanlann mezk6r gtinde saat on beş buçuğa kadar san hk ida
resine mllracaat eylemeleri Ye aaat on beş buçuktan sonra vukubu
Jacak mllracaatlann kabul edilmiyeceği ve mezkUr emllke evvelce 
talip olanlann kat'ı karar esnasında hazır bulunmadıktan veya ba~ka 
talip zuhur eylediii takdirde enelki talipleria müzayededen çekilmif 
addolanacaldan lllzumu ilb olunur. 



Kansızlık, Romatizma, Saraca, KemıK, Sinir, Damar 
vereın hastalıklanna, yürümeyen, dit çıkarmayan 
hasta'ıkh veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

SON POSTA Mart lf. --

HASAN KUVVET ŞURUBU 
c::;;..==.=.;:==============================================================-======::::===================================================:=::D 

Arapçasile Birlikte 
sa,.ık TDrk alimi Cndet P ...... llsatl ıc...ıy..... han defna ....ı ....,.. 

mllkemmel cUtH.a 20I kurqtur. Ka)'1Dakh Uflt n alba yalchda clttu.& 
SIO kanlfbır. Nllahalan udu. 

Hayab Hazreti Muhammet 
Kaymelll _.. telmllll cılltll ., kmaftur. 

Mufassal İslim Tarihi 
CHtn.I 200 km..,tur. 

Meşahiri islim M~~nzeser 
200 lnırattar• Ba ldtaplard.. peata Gereli ahnmad- ... derlllr. 

• Merkezi: Tllrk Nepiyat Yurdudur. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yashk 
latanbulda Çakmakçılar, Sanclalyacılarda KuftGyl Fabrika•• yüzile ıllte 

12, yüzile yorl'an lS, yajlabo1a Ja•bk S liraya, kuttllyilniln kiloıu 100 ku· 
ruştan baılar. Kuştüyil kumaılarıa her renl'l Yardır. Ucıu: •atılır. Tel. 2.3027 

"KURTULŞU,, \ 
Biçki ve dikiş denaneai Maarif 
veklletinden musaddak mildiresi 

Mm. PAPAZYAN 
Haftanın dart ..Ualerlade. GUnde Uç 

uat tedrlaatla iç ay urfa•da mil~••· 
melen ISjTetlr. Ve maarif mldlrlyetiadea 
muaaddak dlplo~ alar nrlr. FerlklJJ Te
pe6atil Papazyan apariuaanı No. U6 

Dr. Celal Tevfik 
Znhrevl ve idrar Yolu 

Haıtalıkl ıra MtUehassısa 

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

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1952 Marhn 11 lnct cuma rrail Hat 

10 da Be70Jl11acla Tepebat1ada lnclll• ae
faıethaneal karp .. nda S, numerola 113171 

Zarifinin hanesine nakto1ıınaa Y• MlJıyl 

-------------------------ıll Jııa Petrhias llÖ mlwı,_ ..,.a.. aba· Jede aaretlle .. blaeütır. lllke-.ı h&fe, 

SVEA 
GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON iCADI 
iDARELi ve DAYANIKLIDIR 

Bunlan Her Yerde isteyiniz. 

Umumi Deposu: 

]AK. Y. LEVI 
Çiçekpazar, Albparmak Han 

Albnda, l.tanbal. 

Eskişehir Viliyetinden 
Eskifebir - S6g6t fOJaSIDID mebdeinden 1 + 600 inci kilom et· 

rosuna kadar olan kıaımda bet yilz metroluk harap kıımın tamirab 
esuiyesi 3189,75 lira bedeli keşifle 28-2--9.12 Tarihinden 20-3-932 
Puar stınll saat on bete kadar açak mllnakasaya konmUflur. 

Taliplerin bedeli keşfin % 7 ,5 ta aiabetinde tominab muYak· 
kate akçua veya banka mektubu vermeleri ve intaatua devamı 
mllddetince ehliyeti Nafıa Bq MGhendialiiin~ muadclak bir Fen 
Memuru veya ÇAVUf t.tihdam edeceklerine dair fen memuru veya 
çvuıe taahhOtnamelİnin yevmi ihalede ibrazı lhımdır fazla ma· 
IGmat almak istiyenlerin Nafıa Baı Mlihendisliğine mllracaat 
etmeleri lllzumu ilin olunur. 

- ILERlDAI lnUSTAFA PASA 
A1uharriri: ARiF ORUÇ BEY 

Gayet ciddi tetkiklere miiltenit olan ba ibret verici eser intifar 
etmiftir. Fiati 60 Kr. bütla kitakçılarcla halunur. 

Teni merlledı ADl&:Ara eaddea1 ...... •wt.a- ltayll 11 A. Zeki,,, l••••••ı ıü 
11 Damp ... " 1nmclara •afua•Dda ba.._. 

Arif Oruç Bey tarafmc:lan yan••• tarihi wi muntazamaa devam 
edecektir • ..,._ .,.. .ı-ak &ir •ffilrj,.._ ..W,, ;..-.ktacltr. 
( Vatandaıın Birinci Hllriyeti ) bet alb gilne kadar intiıar 

edecektir. Kitapçılardan arayınız. 

IEftSUCAJ SIRJllL Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDlKULE 

YON PAMUK 
lsTANBUL Tel 21128 

F L O ~ iplikle 

6ogar Boyar Büker Kasarlar '"""' büker ParJahr (Menerize eder) bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek tJe tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENlşLETIR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

lld tarafla ritrla, ••UTU n etomatUı kare 
1DU11daa mlrekkep akaja luıph urt J81Aell 

oda tala-. ...,., ......... -- tlılıı ka
re mHadan mllnkkep dlf• J8mek oda 
takımı, l kaupe 2 koltuk, 4 sandalye, jar· 

dl11yer ,,. kr19talb orta masa•ıad- ibaret be

yaıı ilke saloa talam1, broas ıarnbl jardlnyer, 

akaju renkli dlfer Jardlayer, artllerlle iki 

adet yemek masuma ...ı..u. dl.an, url 
•eaayar, 2 adet ta.alet, keataae afacıadan 

mamul 3 adet yuıbane. 2 o.al yemek ma

IHI, akajıı afaçlarlle, dlf- otomatik kare 
mHa, metin kaph pomye yazlhaae takum, 
l kanepe 2 ko:tak, aynah llvabo, ıdV af aç 
karyolalar, muhtelif saJÔa mualan, asrt 

portmaato, ilke koloa, .apra ......., aaloaa 
alt .. ,.1ar, ,. •• saaclalyeler, bir çift yal
clash oymah koralal•, kurteal fabrlkuı 

mamulltlad- sair ı .... ı. 8fJalar. Pe1 . 
alnnlerdea 100 de 25 t-laat abar. 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 
HEDENSA 

MEMELERi KURUTUR' Dil ll'tSER 
EVCAI TESKiN EDER 

Dr. Aristidi 
Emrazı dbreviye teclivihaneli 

E.IDIDll Haa (Sabık KarakAf) No. 1 

latanbal ikinci icra Memur
luğundan : Bir borçtan dolayı 
mahcuz paraya çevrilmesi mu-
karrer hane e11asa 21 • 3 • 932 
tarihine mGaadif pazarteai gilnll 
saat 16 ili 17 araımda Beyoğ· 
lunda Sakızağacı sokağında 8-10 
No. h Ali Haydar aparbmanınm 
3ntlnde aÇık artbrma ile sabla
cağından taliplerin mahalli mez· 
kdrda hazır bulunmalan ilin 
olunur. 

ZAYi - Tatbik mlhlrlml 
zayi ettim. HGkml yoktur. Ye
m.iai 1c.-.. •••. 

Sami Bey Kerimesi : 
Zeynep Nebihe 

SON POSTA 
eYaİI, Siyuf, ffayadlı ft Halle 

ıuetui 

idare . ı.tanbuJ 1 üld Z.pt1,. 
• Çatalçeım• ıokafl 25 

Telefon l.tanb.1 • 2020J 
Po.ta kutanı l.taabal • 741 
Telırafı lataabul SONPOSTA 

ABONE FiATt 
T01UdYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 " 150 .. 

ıs.. 
6 AJ 
s • 
ı .. 

270G Kr. 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen ewak •sri .eril"tlelo 
lılnlardan mN'uUyet alın:naı. 

Cevap içia mektuplara 6 kurutlulr 
pul lll\fe•i IAamchr. 

Adreı det'~tidlme . .ı (lıl) kurıııtur. 

Soa Poı~a Matba11•1 

SahtplerJ t Ali Ekre-. Selim Rapp 
Neırl1at MldllrJ: Seli.. Raıap 

- ------ - -·----:::11111•111 

PH iL P S'in 
En son sistem 930 A tip numaralı rady<' 

makinesi piyasaya çıkarılm1şhr. 

ALIN! TECRÜBE EDiN! 
Ahizeye merbut boparlörile beraber 

Fiati 225 Türk lirasıdır. 

Pendik Bakteriyolojihane ve 
Serum Darülistihzan Mubayaa1 
Komisyonundan: 

Pazarlıkla muhtelif eczayı baytariye mubayaa edileceğindea 

Talip olanların 19 • Mart • 93'l tarihine mtUclif Cumarteli pi 
aat 14 te Fmdaklıda ı&zel an'atlar ekademlai dahilinde Ylbek 
mektepler Muhuebecilihinde Mubayaat Komisyonuna mlracaatleri. 

Gripe Karşı 

orizal 
Kullanınız 

Nezlenin 
Düşmanıdır 

Her eczanede 

bulunur. 

"-°l\YZAL 

LONDRA BiRAHANESİ 
Bir mlddettenberi rahatsız bulunan : 

• 
SAFiYE HANIM 

Bu alqamdan itibarfın saz heyetine iftirak eclecejini mUterem 
mUıterilerimize tebfir olanar. 

Ayr1caı 9 klfiden mürekkep Kaflca• Aserltayeaa baldkl Tlrk muıUd 
heyeti dahi icrayı ahenk edecektir. 

Zafiyeti umumiye, lftlhaııalak •• kunebldlk hallbacla blJilk 
fal de •• teılrl •lrfllea ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 


