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Köylüler, Mühim Miktarda 
Eski Albn Buldular 

Y aloYa, 24 ( Husuıl) - Y alo
•anın Çınarcık nabiyeai k&ylnlerl 
ev yapmak için yeri kazarken çok 
mühim bir keşifte bulunmutlardır. 
Bulunan efya, basıllDlf ldllç• 
halinde birçok altınla beraber 
,Umüttlr. Fakat kıymetlerini 
ancak ihtisas sahipleri tupit ede
bilirler. 

Altınlar beşi bir yerde, ve iki 
buçuk lira büyiiklnğündedlr. GD· 
müş klllçelerden başka bir hayli 
de gtimUş para vardır. BDytlk 
flimüt külçeler kısmen ham, kı .. 
mendA kaynamıt bir haldedir. 
Kaymakamlık bu tarihi paralara 
vazıyet ederek ls~nbul Defter
darlığına bildirmİf\ir. 

Defterdarlık bunlardan tarihi 
kıymeti haiz olan paralann 
Mnzeye, klllçelerin Darphaneye 
ıönderilmesini bildirmittir· 

'Kar Fırtınası 
Yaklaşıyor 

* 

Y eıilk&y Rasat Merkezinden 
aldığımız malümata göre don 
gece hararet derecesi sıfır ola· 
rak kaydedilmiş, bu sebeple 
ıabaha karşı bir miktar kar 
yağmıştır. Bu sabah hararet de
recesi (2) rakammın ilzerinde idi. 
8uğün bava tamamen kapalı 
olacak, kısmen yağışlı geçecek
tir. RftzgAr şimalden esecektir. 

Fakat hararet sıfınn alhna 
inPcek olursa bugtın kar yajmaıı 
çok muhtemeldir. 

Diğer taraftan Karadenizdeki 
fırtınanın hafiflediğine dair henüz 
malumat gelmemiştir. Köstence 
taraflarında karaya oturan Adnan 
vapuru kurlarılmııtır. 

Muallimler --
Maarifte Sıhhat Raporlan 

Tanzim Ediliyor 
Maarif Vekaleti şehrimiz Maa· 

rif MOdürlüğüne bir tezkere 
göndererek bütün muallimlerin 
sıhhi vaziyetlerine ait ayrı ayrı 

raporlar tanzim edilmesini ve 
Vekalete gönderilmesini bildir
miıtir. Maarif Müdürlüğil bu tez· 
kere llzerine faaliyete baılamıt· 
tır. Viliyetimiz dahilindeki blitlln 
muallimlerin sıhhi raporları hazi. 
ran nihayetine kadar tamamlana· 
cak ve Vekilete g6nderilecektir. 
Bu raporlara göre tedaYiye muh
taç muallimlere yardım edile
cektir. 

1 
1 
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Tarihi Evrak Gümrükte 
Bekliyor 

Gümrük Ambarlannda 
Yine Bir Hırsızlık Oldu 
GDmrftk idaresi, ambarlannda mevcut bir kıum malların eksik olda-

pu son zamanda yapılan bir teftiı neticesinde anlamıfbr. Bunun lzerine 
allkadar bir takım kimseler Gthnrilk idaresine çağrılarak malümat• 
larına mtıracaat edilmiştir. Bu •uretle malların Gümrük idaresinde 
iken mi, yoksa bunlan getiren vapurlar ecnebi limanlanna uğradıklan 
zaman mı sandıkların boplbldığı tespit edilmektedir. Şayet malJann 
yolda Bflrıldıtı tahakkuk edene ancak buı acenteler hakkında ta
kibat yapılabılecek, aksi anlqıhna, tahkikat ozaman GDmrllk idaresi 
dahiline intikal edecektir. .. 

GDmrllk idaresinin elinde 5 • 6 kaçakçılık Yak'ası yardır. Tahki-
katı derinleştirilmektedir. Deliller klfi derecede kuvvetlendirilirse 
allkadarlar ihtisu mahkemesine verileceklerdir. 

izin 
Hepimizin istediği Oldu, Şimdi iş 

Kırtasiyeciliğe Kaldı 

Aylardaaberi Bulgariatandan 
iade edilmesi için, bqta " Son 
Poeta,, olmak Jlzere, bDtGn mat-
buabmıan, Hlktmtimizin ve 1 
Meb'aalanmızın el birlipe utrq
bldan tarihi ewalun bir kısmı, 
(&l) çuYal içinde, nihayet lstan
bala ıelebildi. Fakat Mllb hazi
nelerimizden biri addettijimiz bu 
evrakı, ayaiimıza kadar ıeldiii 

halde, tuellllm edemiyoruz. Evet, 
evrak, bizim gilmriikte, durup 
duruyor. 

Niçin mi diyecek siniz? Balo
mz: Evrak, Defterdarbk Milb 
EmlAk Mllmeyyizi Saffet Beyin 
riyaseti altında bir heyet tarafın. 
dan muayene ediliyor, mOhürlerin 
tamam olduğu hakkında bir da 
zabıt varakası tutuluyor, fakat 
ortada mesele (1) var: 

Bu evrak kontenjandan isti.-

na edilecek mi, edilmi7e cekml? 
Sanki bunlar, ithalat 91yuıdır. 

Maliye Veklletine aormak 11-
zım. Haydi bir telgraf. Şimdi ce
Yap bekleniyor. Dlln Vekllettu 
ıeı çıkmamlf, bu,na ce•ap ıelir
ae ewak Maliye hazinesine nak· 
ledilerek m6tehauas bir la.,.t 
tarafından muayene ve tetkik 
ettirilecektir. Bu muamelenin ka
nuni ve zaruri olduğunu bilmek· 
le beraber mantık ve hissimizin 
itiraz ve hayretini de ilAve etmek· 
ten kendimizi alamıyoruz. 

Diğer taraftan satılan evrak 
80 balye olduğu halde iade edi-
len kısam M balyedir. Demek ki 
mühim bir kısmı ortadan kaybol
muıtur. Esasen birkaç giln eY. 
vel de yazdığımız gibi bu kıy
metli evraktan bir kısmı da Pap• 
hk kütüphanesine gitmit. diter 
bir kısmı Bulgarlarda kalmıfbr. 

ühim Bir Vergi Suiistimaı· ı 
Birçok Kazanç Ve Miras Vergilerinin 
Müruru Zamana Uğrahldığı Anlaşıldı 

S. Şükrü B. 
Dün Paristen Geldi Ve 

Ankaraya Gitti 
Ankara, 24 ( HlllUI ) - P• 

riate eski borçlar muelul lçla 
Dtlyunu Umumiye hlmillerila 
temua memur Saracotlu Şflkrl 
Bey bagtlnldl trenle latanbaldaa 
phrimize ıelmektedir. 

Maliye idaresi ve mtıfettifleri 
mnhim bazı vergi kaçakçılanmn 
tetldkile mqguldurlar. Bu kaçak· 
çalıklar, bilbaua verilmeleri mu-
ayyen zamanla tahdit ecHlmit 
olan vergilerde, meseli veruet 
ve kazanç aibi vergilerde yapıl
dığı sabit olmuttur. 

Veraset vergisi iki, kazanc; 
vergisi llç sene zarfında Yerilmek 
icap eden vergilerdendir. Bu 
mnddet zarfında bu vergiler tah· 
sil edilemezlerse mururu zamana 
utrar ve hazine, bir daha mllkel
leften bu parayı alamaz. Bu hu-
suata tutulan yolun, tetkikat ne
ticesinde ıu olduğu anlqılmıtbn 

Vergi vermekle mllkellef olan 
Meselegi elıt1mmigetle tetlcilc 
•d•11 Dt1/tt1rtlar Masta/tı Beg 

Kazanç Vergisi Sermaye 
•• 
Uzerinden Alınacak 

Ankara, 24 (Hususi)- Kazanç vergisi için evvelce hazırlanan yeni 
kanun liyihasımn esaslan hakkında geçenlerde tafsilit vermittim• 
Uyiha Millet Meclisi lkbsat Ene ilmeninde tetkik edilmiş, Maliye En-
cDm enine verilmiştir. Alınan haberlere göre Maliye Encllmeni 
layihada ve-rginin e1U1na ait maddeyi değiştirmiı ve kazanç vergili 
nisbetlerinin sermaye &zerinden hesap olunmasını tespit etmiıtir. 

Encümen vergi nisbetlerinin ftzerinde tadilat yapmamıı, ya lnıı 
tetbikata ait bazı maddelerde miihim g&rdüğü noktalarla meıgul ol· 
muştur. Layihanın biltçeden evvel milzakeresi muhtemeldir. 

Oransta Grev Devam Ediyor 
Oranı, 23 - Amele cemi

yetleri umumi greve devam ka· 
rarım vermiıtir. Grev sDktin için• 
ele devam etmektedir. Tacirler 
dlkklnlannı •çmıılarclır. 

Türkiye - lran 
lran ile aramızda aktedilen 

yeni muahedeler lran M. Mecli· 
ıinde mfizakere edilmektedir. 
Yalanda bizim Mecliste de mOza• 
kerelerine baılanacaktır. 

kimse, alakadar küçtık memurlar
la anlqıyor. Ve iltizamen, Yerdi
tl beyannamede itirazı icap ede
cek, ebik noktalar bırakıyor. İt 
tetkik aafhasma geçiyor. Cevap 
Yeriliyor, bu cevap itirazı davet 
ediyor Ye bu 111retle zaman do-

lunca da mllkellef Yerliden kurtu
luyor. 

Şimdi, bu suretle atlablmq 
ve hazineden kaçınlmq birçok 
verıl doayuı ele geçirilmiştir. 

Husual bir heyet ve mtlfettiıler, 
llzerinde tetkikat yapmaktadırlar. 
Zarann pek mllhim bir yeldbı 
tuttuğunu bizzat allkadarlar be
yan etmektedirler. 

* Şllkrll Bey dllnkl eld.prelle 
Pariaten phrimize ıelmif, bir 
mnddet Perapaluta iatirahat 
etmit ve akpm trenli• Aakaraya 
gitmiftir. Şllkrll Bey Ankarada 
hllkametl• temu ettikten IODra 

tekrar Parite gidecektir. Kendi
sine refakat eden Nurullah Eaat 
Bey Pariste kalmıfhr. 

Bir Firari Yakalandı 
Burdur 28 (Huaual) - Bir 

Mnedenberl kaçak bahman Kıla. 
vuzlar k&ytlnden katil ıuçile 
maznun lamail yakalanmlftır. 

Kemalettla ŞGkrl 

Adresi 1 

Ayyaf - Ferub Bey nerede oturuyor, WliJor •-uı 1 
Yolcu - Nedea aorclun• ? 
AYY81 - Ferala Bey belli• clel .. 



Halkın Sesi]' 

Hanımlardan Da 
Bekarlık Vergisi 
Alınmalı Mı? 
Tema ciüıGaülea &karlık nr
wı.i ortaya mllal• i»ir mesele 
çıkardı ı Erkekler gibi hak 
l.tiyen Hanımların bu Y•gi 
karşıaındaki Taı.iyetlerL 
Biz, mulıtelif ldıMelere hanım· 
Jann da bu verfiye tabi olup 
olmamalarını sorduk. Afatıda· 
ki cevaplan Terdilen 

Ömer Bey ( Sultaııahmet Narlıı ıı:ade 
Apartmanı 

- Evlenme vergisinin niçin 
alınacağım iyice anlayamadım. Bu 
vergi hükumet bütçesine bir va· 
ridat mı olacak, yoksa evlenmek 
isteyip te evlenemiyen bekarlara 
yapılacak bir içtimai yardıma 
esas mı teşkil edecek? Eğer yal
nız birinci .şık nazarı itibara ah· 
narak tesis edilecekse ben bunu 
alelitlak doğru bulmam. Vergi 
varidatı ve kazanca yerinde olan 
beklir hanımlara da teşmiJ edil· 
meli. Sonra da hükumet topliyaca· 
ğı verginin yarısını olsun evlen• 
mek istiyen fakir bekArlara bir 
devlet drahuması olarak verme· 
lidir. Bu suretle evlenme daha 
ameli bir IUl'ette tqyik edilmiş 
olur. 

~ 
Şuafcttfn Bey ( Betlktaı Thlasnur mahal· 

ı.at Ti) 

- Vergi mutlaka bekar ka
dınlara ve bilhassa kazancı ve 
geliri ola.o bekar kızlara da tq
mil edilmelidir. Cümburiyet ka
nunlarımız kadın ve erkek ara
amda siyasi ve medeni bir müsa
vat esası üzerine tedvin edilmiş
tir. Bugün Şehir Meclisine giren; 
yaran Millet Meclisine girecek 
olan bekar hanımlarımız da vergi 
vermelidirler. Bu adalete çok uy· 
gun olur. Hele bezı zengin bekar 
hanımlar var ki, serbest kalmayı 

tercih ve vaki olan evlenme ta· 
leplerini reddediyorlar. Hayabn 
ve diğer vergilerin blltUn yükle
rini omuzlarında taşıyan bekar 
erkekler vergi verirken, bu gibi 
hanımlann istisna edilmesi hiç 
doğru olmaz. 

* Ahmet Bey· AyHefya Banaa ltaldullyeet 
aablbl • 

- Ben evliyim. Karım Bursa· 
lıdır. lki senedir buradayım. Ka
zancım da yerinde. Fakat karım 
buraya gelmek istemiyor. Bugün 
mahkemeye müracaat ettim. ita· 
at ilamı istedim. Yine gelmezse 
boşanma davası açacağım. Bursa· 
ya gel burada ticaret yap diyor. 
Bu .zamanda kunıJmuş bir ticaret 
evini bozmanın ne demek oldu-

SON POSTA 

Eski Eser ·Haliç Faciasını Yapanlar Yakalandı 
Kaçakçıları S d ) p ) M •• Nasıl Tutuldular? an a 1 arça ıyan otor 

Bir hafta evvel ·Kütahyadan 
Marsilyaya gönderilmek nzere 
Haydarpaşa utuyoauna gelen 
tarihi taı Müzeler idaresine tes
lim edilmiştir. Bunlar Friçya dev
rine ait çok kıymetli ~e zarif iki 
eserdir. Birisi bir heykel kaidesi 
olup bir metro 'Uzunluğunda ve 
çam ağacı gövdesi şeklinde be· 
yaz mermerden bir siitundur. 
lkincisi de Qzerinde F riçya ylll5ı 
taşıyan genç bir ölüye aittir. Bu· 
.nun genç bir Friçya hükiımdarma 
ait olması ihtimali vardır. Müze
ler idaresi bu ka~kcılığı yapan· 
ların hüviyetlerini tespit etmek 
nzeredir. Haklannda kanuni taki
bat yapılacaktır. 

Kapanan Mektep 
Maarif idaresi Meseleyi 

Tahkik Ediyor 
Cağaloğlundaki (Türk Kolleji) 

iıimli hususi mektebin para mü· 
zayıkası ytlzündcn kapanmak 
mecburiyetinde kaldığını, talebe
.lerin diğer mekteplere yerleştiri-
lemediğini yazmıştık. Mektebin 
imtiyaz sahibi olan muallim Şerif 
Bey bizim bu haberimizi tavzih 
ederek talebelerin Hayriye Lise
sine yerleştirildiğini, hiçbir gen· 
cin ıokakta kalmadığını bildirdi. 
Fakat biz hadise hakkında Maa
rif idaresinden tahkikat yaptık 
ve öğrendik ki bu mektebin ka· 
panması neticesi olarak açıkta 
kalan talebelerden bir kısmı he-
nüz diğer mekteplere yerleştiri
lememişlerdir. Bunun üzerine 
Maarif İdaresi ilk tedrisat müfet· 
tişlerinden Hamdi ve Mehmet 
Ali Beyleri meselenin tahkikine 
memur etmiştir. 

Fransız Sefiri Geldi 
iki aydanbcri mexuoen memleke

tinde bulunan Fransız .ef:ri Kont 
oa Şambran dün fehrimize gelmiştir. ................ __.····-···--······· ... ·· .. --··-······ 
ğunu anlamıyan refikam, anasııı

dan ayrılamaz mış. Bu suretle 
benden boşanan bir hanım bekar 
kalınca mutlaka bir bekarlık 

vergisi, hatta iki kat olarak ver
melidir. Şimdi birçok hanımlar 
her nedense bekar kalmak isti
yorlar. Kendilerini istiyen erkek
lere ret cevabı veriyorlar. Kadın
lara da herhalde vergi larhediJ
melidir. 

De Muhafaza Albndadır 
iki gün evvel Unkapanı k6p

rllsl1 6nünde bir deniz faciası 
oldu, lsa Ye Karanfil isminde iki 
sebzeci denizde boğuldu. Hidise 
esrarenğiz bir motöriln bir san
dalı parçalamasile vul"ll bul· 
du, fakat motör, kazazedeleri 
kurtaracağı yerde ıon sür'atle 
kaçb ve ortadan kayboldu. Kır
mızı boyalı olan bu motör niha
yet zabıtanın geceli, gündüzlü 
tahkikata neticesi olarak ele ge· 
çirilmiştir. Tahkikatımıza göre 
Ömer kaptan isminde bir deniz· 
ci tarafından idare edilen bu 
motör Paşabahçe iskelesine yazı· 
lıdır. Facianın vukubuldnğu sabah 
gübre yüklemek için mezbahaya 
gidiyormuş. Fakat Unkapanı köp
rüsüne geldiği zaman yalnız ka
yıldann geçmesine mahsus olan 
ve motörlerin geçmesi yasak bu· 
Junan köprü göıündeo, parçalanan· 

Hırsız Boyacı 
Bir Madam1n İskarpinle

rini Çalarak Kaçmış 
Beyoğlunda Posta soknğında 

Senli Mariya apartmanında otu
ran madam Eteni kunduralarını 
boyatmak için sokaktan geçen 
bir kunduracıyı çağırmıştır. Bo
yacı apartmanın kapısında otur
muş ve madamın kuduralarını 
boyamıya başlam•ştır. Aparbma
nm içine giren madam biraz ı 

sonra ayakkaplarını almak üzere 
kap:dan çıktığı zaman iskarpin
lerinin ve boyacının ortadan 
kaybolduğunu görmüştür, polis 
boyacıyı aramaktadır. 

iki Kaçakçı 
Bakırköyünde Mustafa ve İb

rahim isminde iki kişi kaçak 
cigara satarken yakalanmışlardır. 

Muvak:<al Tahliye 
lzmitte 15 sene hapse mah

kum olup lstanbul hapishanesin
de bulunan Süicyman oğlu Aslan
da vc;em istidadı görülmü.şlür. 
Tıbbı Adli Müessesesi hastalığı 
tespit ettiği için mahkum 4 ay 
serbes bırakılmıştır. 

sandalın kürekçisi tarafından ya· 
pilan işaretlere rağmen geçmek 
istemiştir. 

Tabii kaptanın bu inadı neti· 
cesinde moUSr sandala çarp· 
mış ve sandal ikiye b&lünmiiştiir. 
Esrarengiz motör faciaya kulak 
asmıyarak mezbahaya doğru yo
lunu arttırmışbr. Motörün hövi· 
yeti öğrenilip bulunduktan sonra 
kaptan Mahmut, Muhiddin, Ihsan 
ve Ali ismindeki tayfalar dün 
yakalanmışlar ve Adliyeye getiril
mişlerdir. 

Faciaya bu motörün sebep 
olduğu isbat edilmiştir. 

Polis tahkikatına nazaren fa
ciaya asıl sebep olanlar Ömer 
kaptan ve motörün baş altında 
bulunan bir tayfadır. Maznunlar 
bu gün muslantik tarafından is
ticvap edilecektir. Motör muha
faza altına alınmışbr. 

==-=========================== 
Garip Şey! 

Bankadan Alınan Para 
Nasıl Kaybolmuş ? 
Beyoğlu Malmüdürlüğü mu

temedi zat maaşlarını tevzi etmek 
üzere geçen RÜn bir bankadan 
(50) bi.ı lira almıştır. Malmüdür
lüğü veznesinde paralar sayılır· 

ken bıınlard an bir miktar noksan 
çıkmıştır. Banka parayı tama· 
men teslim ettiğini söyliye~ek 
noksanı kabul etınemişlir. Mute 
met çıkan noksanı tazmin ettiği 
için işte suiistimal olmadığı an
laş•lmış ve kanuni takibata lü
zum görülmemiştir. 

Sarhosun Paraları 
' Vecihi Ef. isminde bir zat serho~ 

olduğu halde Boğazkesenden ge
çerken meçhul bir şahıs Vecihi 
Ef. nin on lirasını çalıp kaçmıştır. 

Ticaret Odasında 
İstanbul Ticaret Odası sene

lik kongresi dün üçü cü toplan
tısını yapmışbr. Toplantıda, ibra· 
cat mallarımızın maliyet fiatlerini 
dürşürmek ve mensucat sanayii
mizi inkişaf ettirmek için hazırla
nan rapcrların 1ktısaf Vekaletine 

gönderilmesine karar verilmiştir. 

Mart 24 --
Günün Tarilzi 

İhtikar Mücrimleri 
Mahkemede 

Strangilos, Eskinazi Ye Grezcga· 
rides iaminde üç kahve taciri, ılıti
kir cürmHe Ticaret MüdürJüQ'ü tara
fından Adliyeye verilmişlerdir. 

Suiistimal Yapmışlar 
Gümrilklcrde ordinolamıı ciro 

eden bazı ithalat tacirlerinin •uiisti
mal yaptıkları anlaşıldığından taki
bat icra edilecckttr. 

Doktorlar Tacir Mi? 
Tıcaret Odası doktorların tacir 

olbutunu ileri aürere1t Odaya lray
dedilmelerini istemektedir. Doktor-
lar ise bu fikrin aleyhindedir, ı-:ı ı 1 ba 
Oda11 Reisi Tevfik Salim Paşa, dün
yanın biçb:r yerinde hekimlik 1İcaret 
telAldd ed;lmediğini söylemiştir. 

Gayri Ubadil Bonolar1 
Gayri mübadil bonolarının 

kıymetlerini kaybetmekte olduğu 
kaydedil ın ektedir. 

Spor ti lafı 
Lik Müsabakaları İçin 

Yeni Bir Proje 
Spor itlerindeki ihtiliflann alev· 

lendftini yaznn.şbk. lstnnbul Futbol 
Heyetinin Eon tebliği üzerine resmi 
likten ayrılan kulüpler bau uzlrışma 
ta1avvorlarında bulunmıya başlamış
Jardu. Excümle ihtiliiflann halli için 
Moda, Pera, Kurtuluş ve Jtaly:ın ta· 
kımları da dahil olduğu halde bütün 
futbol kulüplerinin üç kümeye ayrıl ... 
ma1ı şekPnde bir proje hazırlanm:ş• 
tır. Yabnd temnsa geçilecektir. 
Reamt !ikin bugünkü '•niyeti 
hakkındaki ynt.ımız apor •ayfaını:ı:• 
dadır. 

icraya Müracaat Edildi 
Ticaret Odası Sovyet Ticaret Mü

ıneuilliğ nin Odaya kaydedilmek 
mecbu!"ı) etinde o]duğuna karar ver· 
mİ.J ve 4000 lira 1 nydiye tarhetnıiştir. 
MGmeuiUık buna itiraz ettiği için 
Tivaret Odası kraya müracaat ede· 
cektir. 

Esaret Zamları 
Ankarad m bildirildiğine göre 

uııret ve seferbcr:ik zamiarının 

tekaüdiye muilnıelcsindc hesap edil· 
mesi için h:r cerey n vardır. 

Seyrisefainin Vaziyeti 
Seyrisefoin umum müdürO Sadul· 

Jah Bey dün Yalovadan buraya gel• 
mfştir. Sadullah Bey idarenin vazi· 
yeti hakkında beyanatta bulunarak 
dilnya buhranımn bu şiddetli devrinde 
Seyriaefainin de mnli aıkıntısı ola· 
bileceğini söylemiş: " Bu İfİ yürüt
mek liz.ımdır. Herşey düzeleceklır. ,, 
demiştir. 

Beled·ye 
Hazırlandı 

Otobüı imtiyazın ·n beledİ)eye 
kat'I olarak verildiğini yazmıştık. 

Belediye otobuıs işletme proj "Sini 
ba:urlam ştır. Yakında faaliyete ge
çecektir. imtiyazın başka bir şirkete 
devredilmiy ceğl haber verilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve İzmirde Altına Hücum 1 ;._ ________________________________________________________________ __ Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Hasan Bey, Jzmirde, 

istirdat zamanında, Yunanlılar giderken 

toprağın altına sandıklarla altın ve mü· 

cevher saldamışlar ! 

~-

' 

2 : Komşu - Şimdi hükumef izmirc.le 
bazı yangın yerlerinin toı;rağmı kaz

d~racakmış, bu hazine:eri •ıtrctyıp bu

laca '.w.ş. 

3: Komşu - Bakal m Hasan Bey, 

toprağın içinden o hazineler çıkacak mı, 

çıkmıyacak mt ? Sen bu işe ne buyu
rursun '( 

4: Hasan Bey - İnşallah çıkar. Falmt 
birim ttıprağımızda YunanJ Jar zamaaından 
değil,, Adem babaa.11.m z.amanından kal
ma &e kıymetli madenler var, marifet 
onlan bulmak ve işletmektir! 
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Her gün 

Mtindericatzmzzın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. -,_. .•...... ~ .................................................. -
Yunan Ve 
Türk Dostluğu 
Etrafında 

Atina, 23 (A.A.) - Matbuat 
ismet Paşanın istifa ettiğine dair 
de\'eran eden şayialann kat'i su· 
rette tekzip olunduğunu ilAn edi· 
yor. Bu tekzip efkarı umumiyede 
bilvük bir sevinçle karşılanmışbr. 

. Etefteron Vima gazetesi diyor 
ki: " Yunanistan ve bilhassa bir· 
kaç ay evvel kendisini heyecanla 
karş ;fsyan Atina halkı Türkiye 
Başvekilini pek ziyade seviyor, 
dersek yeni birşey söylemif ol
mayız. 

Çünki, Türk ve Yunan dost· 
luğu ne kadar sağlam ve kat'ı 
Ye birçoklarının zannettiklerinden 
daha geniş esasat fizerine mebni 
olursa olsun, şurası mubakkakbr 
ki, İsmet Pş. bu itilafı hususi bir 
ıayret. sarsılmaz biş iman ile 
temsil ediyor. 

Binaenaleyh müşarünileyhin ikti
... dar mevkünde kalmasının bizi 

ıevindirmesi kadar tabii birşey 
olm<.:z . .,, 

İrlanda -İngiltere 
iki Hükumetin 
Arası Açılıyor 

Lonra 23 - Yeni ve muhtar 
lrlanda hükumeti ile lngilterenin 
arası açıhnıya başlamışbr. Çllnki 
lrlanda ile İngiltere arasında 
yapıtmış olan muahede, lrlanda 
devlet ricalini ingiltere kıralına 
aadakat yemini yapmıya mecbur 
tutmaktadır, İrlanda cümhuriyet· 
'ileri, başlarında yeni hükümet 
reisi dö Valera olduğu halde 
buna muarızd,rlar. 

İngilizler ise bu muahedenin 
manevi bir bağ olduğunu söy
ltıyor ve soruyorlar: lrlinda bu 
bağı muhafaza etmek mi istiyor, 
yoksa kırmak mı ? 

Bu sualin cevabı, lrlandada 
bir Hindistan vaziyeti ihdaa 
odebHecektir. 

Götenin YlldönllmU 
Paris, 26 (A.A) - Meb'uaan 

Meclisi, Goethenin yllzlincO yddö
nilmünün tes'idi maksadile sarfı 
icap eden 100,000 franhk kredi
nin itasma ait kanuni teklifi ka
bul eylemiştir. 

Feci Bir 
Cinayet 

Gand 23 - Kortemark şeb· 
rinde feci bir hidisc olmuştur. 
Konışularile daimi mücadele 
halinde bulunan Viktor Könink 
ismiude bir J şahıs komşularım 
dava etmiş nihayet intikam almı· 

Son Postanın Resimli Makalesi 'f Yese Kapılmayınız ~ 

Nevmidi karanbğa benzer. Her karanhğın nihayet sabaha kadar hükmü vardır. Gelip geçer. 
Bedbini ve nevmidiyi icap eden felaketler de karanlık ve geçicidir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda Buh an 
• 

Bütün Siyasi Reislerin lştirakile 
Mühim Bir İçtima Aktediliyor 

Atina, 24 ( A. A. ) - Yunan siyasi liderlerinin, 1 
milli bayram günil Reisicümhur nezdindeki içtima
larına M. Venizelos ta iştirak edecek ve orada 
mali komitenin raporunu okuyacaktır. 

Eğer mali komite ile ilmit edildiği veçhile bir 
itilaf imkanı tahakkuk ederse M. Venizelosun 
evvelce olduğu gibi iktidar mevkiinde kalması çok 
muhtemeldir. ---·--------

Amerika elAketinde Ceset-
ler Sokak Or asında ığı dı 

Binlerce 
New-york, 24 (A. A.) - Ka

sırgamn tahribatına maruz kalan 

mıntakalardaki hastaneler kaza• 

zedeler ve yaralılarla doludur. 

Rusya Seyahati 
Başvekil Paşa Nisan 

Sonunda Gidiyor 

Ankara, 24 ( Hususi) - Baı· 
vekil Paşanın Rusyaya seyahati• 
nin 11isanan son haftasında icrası 
tekarriir etmil}tir. Refakatinde 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştll 
Beyin de bulunacağı anlaşılmak
tadır. 

Yeni Bütçe Tetkikatt 
Ankara. 24 (Hususi) - Ka

bine dün Başvekil Paşanın riya• 
setinde toplanarak mali mesele
lerle meşgul oldu. Vekiller he
yeti bilhassa mali raporu tetkik 
etmektedir. Masraflarda yapılan 
tenzilat tespit edilmiş gibidir. 

Kral Boris Seyahatte 
Sofya. 23 ( A.A ) - K1ral ve 

Kıraliça mütenekkiren Avrupaya 
seyahate çıkmışlardır. 

Ölü Ve Yaralı Var 
Bunların ekserisi tehlikeli bir 

vaziyettedir. Yaralıların yekunu 

2500 kişiye baliğ olmaktadır. 
Ölülerin adetçe pek fazla ol-

Mütekaitler 
• 

Ve inhisar 
Memurluğu 
Bugün Mecliste Hararetli 
Münakaşalar Yapılacak 

Ankara, 23 { Hususi ) - Bu· 
gUn Millet Meclisinde inhisar 
idarelerinde yapılacak tasfiyeye 

ait kanun layihasının ikinci ve 
son mfizakeresi icra edilecek ve 
kanun kat'ı şeklini almış ola· 
caktır. 

Bugünkü celsede bu müna
sebetle hararetli münakaşalar 

olacağı anlaşılıyor. Bir kısım 
meb'uslarm itirazlarını şiddetle 
celbeden nokta, mütekaitlerin 

inhisar idarelerinde memur ola· 
mıyacakları hakkındaki maddedir. 

Bir maddenin ilgası için bir de 
takrir hazırlanmışttr. 

malan basebile, ayni aileye men
sup ölülerin hepsi bir mezara 
gömülmekte ve diğer cesetler de 
defnedilmek için sıralannı bekle
mektedirler. 

Yeni Banka 

Fabrikalar için De Bir 
Kanun Hazırlandı 

Ankara. 24 (Hususi) - · Yeni 
teşkil edilecek olan Kredi Ban· 

kası, fabrikalardaki devlet ser
mayeleri için tahvilat çıkara .. 
caktır. 

Bankaya ecnebiler hissedar 
olamayacak, [.idare meclisi aza-

ları Vekiller heyeti kararile se
çilecektir. Sanayi ve maadin Ban· 
kası tasfiye edildikten sonra bu 
Bankanın idaresi altmdaki fabrika· 
lar için bir kanun bazırlanacakbr. 

Hu fabrikalar bu kanunla 
idare edilecektir. Kredi Bankası 

kanununun neşrinden sonra fab
rikacılar için gümrük muafiyeti 
altı ay daha devam edecektir. 
Ancak kanunun neşrinden evvel 
sipariş yapmış olmak şarttır. 

ya karar vermiştir. EJine ( 

/STER İNAN, İSTER İNANMA! bir tüfenk alarak komşularından 
Demet ile Madam Eledi İsteniyi 
hiçbir şey söylemiye lüzum gör
meden yere sermiştir ve öldür
müştür. Bunu mütealop üç kişi 
daha _)'aralamış, ahali arasında 
bir panik 1 başlamışbr. 

Jandarma uzun mticadeleden 
sonra katili ağır yaralı olarak 
yakalamışlar ve hastaneye koy
muflardır. 

hk ve -orta mektep kıraatlcrioi Maarif Vekaleti 
kendi hazırlıyarak l<endi basmıya karar ,vermiştir. 

Aıı. Buna diyecek yok. Ekmek gibi dimağ ihtiyacına 
cevap veren k1raat kitaplar1nm bir ticaret vasıtası 

olarak serbea ellerde kalma11 doğru değildi. 
Fakat kıraatları hazırlamak için Vekalet mubar· 

rlrlerden miirekkep bir heyet teıkil etti. 

Kıraat yaırnak, yalnız güzel yazmak demek de
ğildir. K1raat yazacak ~daman herşeyden evvel ve 
herıeyden ziyade pedagoji bilmeai ve kıraıtt yazma 
uaulleri hakkında tam ve etraflı malumat .sahibi 
olması lazımdır. 

Bu terait dahilinde bu heyetin beklenilen kıraat 
kitaplarını vOcude getirebilccetin• artık; 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Yanlış 
Bir 
Kparar 

---------- P. r;, 
Maarif Vekaleti, ilk ve orra 

mektep kıraat kitaplarını bir 
komisyona yazdırmıya ve bütün 
mekteplerde ayni kitabı okutmı
ya karar vermiştir. Sebep te, 
biribirinden esaslı surette farklı 
olan birçok kıraatlerin tedrisat 
vahdetini bozmasıdır. 

Gerçi, ortada biribirinden çok 
ayrı usuller ve şekillerle yapıl
mış birçok kıraat vardır ; bunla
rın içinde hayat bilgisi proğra
mına mn\•af ık tarzda, mevzu, 
Jisan, üslup ve usul itibarile mil· 
kemmelleri pek azdır. Çoğunun 
baskılan da kötüdür ve hemen 
hepsi tertip yanlışlarile do
ludur. Bu kusurlardan benim 
kitaplarımın bile azade olmadığım 
itiraf ederim. Fakat, Maarif 
Vekileti, kıraat kitaplarının mu
ayyen bir sistem dahilinde ya• 
zılmasım istiyors~ bunu Ta• 
lim ve terbiye dairesi vasıtasile 

temin ec.ebilir: Muayyen şartlara 
muvafık olmıyan eserleri kabul 
etmez; eserler arasında bir usul 
vahdeti arar; basıldıktan sonra da 
kitaplan tetkik eder ve matlu
ba muvafık olmıyanlan listeye 
koymaz. 

Maarif Veklletinin son karan 
birçok noktalardan yanlışbr: 

Evveli, kıraat kitaplan için 
Vekaletin ileriye sllrdüğil mahzuı·, 
öteki mektep kitapları için de 
aynen varittir. O takdirde kararı 
bütün aıektep kitaplarına teşmil 
etmek lazımdır. Yalnız kıraat 

kitaplanna raci olan bir karar 
sistemsizlik ihdas eder. 

Bu karar mektep kitabı tabi
lerini zararlı bir tereddüt içindo 
bırakacaktır. Emniyetle kitap 
basamaz olacaklardır. Yarın yeni 
bir karann diğer bazı kitaplan 
da inhisar altına almıyacağım 
kimse temin edemez. 

Bundan başka, bir komisyon 
tarafından yazılacak kırat kitabı· 
nın kırpınb bohçasından farkı 
olabilir mi? Bütün kıraatler ara .. 
sında vahdet aranırken, bu sefer, 
ayni kitabın içinde ıttıratsılıklara 
düşülecektir. Çünki ayni kalem• 
den, ayni dilden ve ayni 6sliiptan 
çıkan kitapla, sekiz on kişinin 

parça parça yBl:acağı eser arac 
sında elbette ki fark olacaktır. 

Netekim böyle " kollektif " ya• 
zılmış bazı kıraatler vardır ki 
berbattır, kötüdür. 

Nihayet, Türk tAbiliğini hf .... 
maye vaziyetinde olan ve okuma 
buhranilo mücadele etmesi IA· 
zımgelen Vekilet, bu buhran 
günlerinde, Türk kitap ııanayiine 
yeni bir darbe vurmuş olacaktır. 
Hem Türk mllelliflerini mektep 
kitabı yazmak ve memleket ço
cuklarına hizmet etmek hakkın
dan mahrum etmiye Teşkilab 
Esasiye Kanunu ne derece müsa
ittir, bilmem. Yalnız şunu bilirim 
ki irfan, dünyanın hiçbir yerinde 
inhisar altına alınamaz. 

Urla Faciası 
Maznuniar Hakkında Ya
kında Karar Verilecek --

i~mir, ( Hususi) - Urla haki
mi Ihsan Ziya Beyi döverek 
öldiinnekle maznun değirmenci 
Mehmet, Arif, Muharrem Efendi-
lerle dövmiye teşvik eden Hüse
yin Avni, Zeynel zade Hüseyin 
Beylerin muhakemelerine ağır ce
zada devam edilmiştir. Son cel
$ede şahitler dinlendi ve karar 
verilmek üzere muhakeme başka 
güne bırakıldı. 
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f Kula_!,'ımı:'."a Çalınanlar 

Büyük 
• 
lkraıniye 

Gemlikte bir muallimin hazin 
bir sukutu hayale u~.·adığı kula
ğımıza çalındı. 

Bu muallim, Ali Efendinin 
kabvesine gider, oturur. Cebinde 
bir adet tayyare piyango bileti 
vardır ve numarası 6363 dir. 
Kahvede birkaç kişi aralannda 
konuşmaya başlarlar ve Muallim 
Bey de bu mükalemeyi aynen 
duyar: 

- Piyangodan haberin var mi? 
- Gördüm. 
- Sana birşey çıkmtş mı? 
- Ne gezer, birader, bizde 

talih nerede? 
- Sorma. Asıl talih 6365 

numaralı biletin sahibinde. Büyük 
ikramiye ona çıkmış 1 

Bu numaralı bileti cebinde 
taşıyan Muallim Bey, sevincinden 
gözleri karararak hemen kahve
den dışarı fırlar, soluğu Muallim
Jer Birliği binasında alır ve pür
beyecan, arkadaşlarına meseleyi 
anlatır. 

Artık vait vait üzerine: Yeni 
zengin, Muallimler Birliğine 225 
liralak bit radyo almayı vadeder; 
Gemlikteki bütün bekir muallim
leri evlendirmek için hepsine 
dliğtin masraflarını ·vereceğini 
vadeder. Yeminler, ahtlar, pey
manlar, teşekkürler, tebrikler ••• 
BUttin Gemlik çalksmr ve her• 
kes muallim beyi yerden selamlar. 

lstanbulda Tayyare Cemiyeti 
Reisliğine bir telgraf çekilerek 
mesele sorulur. Heyhatr Bu nu· 
maraya on para isabet etmemiş
tir ve hadise, Gemlikte iki üç 
kişinin maharetle tatbik ettikleri 
bir muziplikten başka bir ıey 

değildir. 

Bir Teklif 
Almanlar l\llemlekete Ser
maye Getirmek istiyorlar 

Dilnkü ~mızda İngilizle
rin Türkiyede büyük bir mensu-
cat fabrikası açmak için tetki
katta bulunduğunn yazmıştık. 
Aldığımız yeni bir habere göre 
evvelce Tiirk pamuklarının sırf
kendilerine ıatılması mukabi
linde her sene Türkiyeye muay
yen miktarda kaput bezi vermeyi 
taahhüt eden Alman mensucat 
tröstü bu teklifin Türk hükftme· 
tince kabul edilmemesi üzerine 
yeni bir teklifte bulunmak üzere
dir. Bu makıatla tröstU temsil 
eden bir mühendis bugiinlerde 
Anka raya gidecektir. Tröstün 
teklifi, hükümet tarafından bazı 
kolaylıklar gösterildiği takdirde 
hariçten kumaş ithaline meydan 
vermiyecek şekilde Türkiyede 
büyük bir mensucat sanayii tesi· 
si merk~zindedir. 

Yeni Vagonlar 

20 Milyonluk Mukavele 
Mucibince Almanyadan 

Malzeme Geliyor 

Hükümetimıle Almanlar arasında 
evvelce aktedilmiş olan yirmi 
milyonluk şimendifer malzemesi 
mukavelesi mucibince, Almanlar 

taahhüt ettikleri malzemeyi gönder
miye başlamışlardır. hk parti ola
ra '.c limanımıza sürat katarları için 
beş vagon gelmiştir. Vagonlann 
rüsumu verilmediği için şimendi
fer idaresi tarafından henü:z. lesel· 
lüm edilmemiştir. 
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Van Münevve!leri Çalışıyor g;;~a:,;a;u? 
Halk Evinde Halka Mahsus Zengin 

Bir Kütüphane Tesis Edildi 
Van (Hususi)

Şarkta bulunan 
kasabalar arasın
da tarihi bir 
şöhrete malik 
olan şehrimiz 

taplarla dolu
dur. 

Eğer heves· 
kirlar bir senelik 
kısa bir mUddet 
zarfında dişlerini 

sıkacak olurlarsa 
kütüpaneyi, di· 
ğer şark kasaba
larımızdaki umu-
mi kütüpanelerin 
fçvkine çıkar· 

mak ve bu suret
le birinciliği al· 
mak itten bile 
değildir. 

Geçen mektu-

bağlık ve bahçc
likJerle çevrili· 
dir. Sevimli ve 
zenğin bir man
zarası vardır. 

Şehrimiz cidden 
imara müh•aç 
olmakla beraber 
elden gelen her 
şeyin yapılmakta 

olduğu da görül
mektedir. Ez· 
cümle burada Vanda Halk Evi kütüphanesinin kiiıat resmi bumda da yaz-

( X Vali Mitat Bey) dığım gibi( Van) münevver bir kütle 
mevcuttur ki bütün ıuurlu işler
de varlıgını göstermektedir. 

Bilhassa vali Mitat Bey, ana 
vatamn uzak bir köşesini teşkil 
eden şehrimizde faydalı işler, 
halkı memnun edecek hizmetler 
görmektedir. 

Şehrimizde münevver kütlenin 
mesai ve teşebbüs mahsulii ola· 

Gemlikte 
Yeni Yollar 
Yapılıyor 

Gemlik, (Husus1) - Kazamız 
dahilinde yol inşaatı etrafında 
hararetli bir faaliyet göze çarpı· 
yor. Köy işcileri tarafından ya
pılan Küçükkumla - Gemlik şose
si tekemmül etmiş bir hale gel· 
miştir. Küçükkumla • Büyükkumla 
şosesile Gemlik - Haydar ıosesi 
de yapılmak üzeredir. 

Gemlik .. Kliçük Kumla şo· 
sesi geçenlerde büyük merasimle 
küşat edilmiştir. 

Kasabamızda bir yoğurt fab· 
rikası tesis edilmiş ve faaliyete 
başlamışhr. Bu fabrikaya Bulga· 
ristandan bir mütehassıs getirile· 
cek ve kaşar peyniri imaline 
teşebbüs olunacaktır. 

Kon yada 
Gizlenen Haydutlar Ni

hayet Yakalandılar 

İki ay kadar evvel Konyada 
Kumköprü bağlarında bir cinayet 
olmuş, Mehmet isminde bir ara
bacı feci bir şekilde parçalanarak 
öldürülmüştü. O zamandanberi 
gizlenen bu cinayet failleri son 
son günlerde yakalanmıştır. Ka
tillerden birisi maktul Mehmcdin 
kayın biraderi Ali oglu Mehmet 
ve diğeri de Recep isminde biri
dir. Maznunlardan Mehmedin 
evinde bir miktar:da kaçak tütün 
bulunmuştur. 

Köylülerin lctimaı 
Nazilli { Hususi ) - Kuyucak 

nahiyesine Uibi bütün köylerin 
muhtarlarile ihtiyar heyeti hala
rı Nabiye merkezinde toplanmış

lar, köylerin detleri ve ihtiyaçları 
hakkında görüşmüşler, kararlar 
vermişlerdir. 

~ 

rak bir de Halk Evi tesis edil· ehalisi çok çalııkandır. Hayab alm 
miş ve parlak bir şekilde küşat terile kazanmak "anlılarm başlıca 
merasimi yapılmıştır. ııarıdır. Bu havalide başlıca hubu

Bizim Halk Evinin zengin bir 
kütüphanesi olduğunu söylersem bat yetişmekle beraber meyva 
hiç hayret etmeyiniz, Kütüphane· itibarile de çok zengindir. Her 
miz halkın, münevverlerin ve sene mebzul miktarda meyva 
bilhassa okuma heveslisi olanların istihsal edilir. 
ihtiyaçlarına cevap verecek ki· V. F. 

Geçirdiği Felaket 

Şiddet i Bir Poyraz Bütün 
Muzları Dondurdu 

Aliiye (Hu
susi) - Buralar· 
da artık ( yaz) 
denilen güler· 
yilzlü maşuka 
teşrif etti. Her 
taraf g Unlük gü
neşlik bir man
zaraya bUriindU. 
Yazın gelmesile 
beraber porta· 
kal ihracabnın 
da arkası alınmış 
oldu. Fakat bir 
kaç gün evvel 
esen şiddetli 
poyraz fırtınası 
hissedilecek de
rece soğuk yap
tığı için muz 

bahçe saf asına çıkan gençlerden 

ağaçları çok müteessir oldu ve 
mahsulümüzün mühim bir kısmı 
dondu, bereket versin ki bu va
kitsiz fırtına çok sürmedi. Şimdi 
hava çok berrak, çok latif ve 
hayli ılıktır. Cuma günleri bü
tUn halk yeşil kırlara dökülüyor 
ve rengarenk çiçeklerden ördük
leri buketlerle evlerine dönllyor· 
lar. Antalya Va1isi birkaç gün 
evvel buraya geldi ve kasaba
mızda bir hafta kadar misafir 
kaldı, tetkikatta bulundu. 

Kasabamızda da bir Halk Evi 
tesis edildi. Gençler Halk Evi-

Fakir Telebeye Yardım ı 
Himayei Etfal Cemiyeti Adana 

ıubesi mekteplere devam eden 
(150) fakir talebenin iaşesini te
min etmeği üzerine almıştır. 

Yollar Açıldı 
Bitlis, 22 (Hususi) - Şehri

mizde otomobiller işlemiye baş
lamıştır. Yollar açılmış ve kar 
kalmamııbr. Havalar güneşli 
gitmektedir. 

bir grup 
nin daimi müdavimidirler. Evde 
faydalı konferanslar veriliyor. 
Halk Evi, yeni teşekkül eden 
musikı ve spor yurdumuza mü· 
zaherette bulunmak suretile 
gençliğin teşebbüslerine yardımcı 
oluyor. 

Vali B. Halk Evinde bir 
konferans vererek gençliğin fay~ 
dalı teşebbüslerine elinden gelen 
muaveneti esirgemiyeceğini,mem· 
leketin bütün eksiklerini temam
lamak için uğraşacağını vadetmek 
suretile herkesi memnun bıraktı. 

M. ASIM 

Gemlikte Bir Kaçakçılık 
Gemlik (Hususi) - Kasaba

mız tacirlerinden Vezir oğlu 
Mustafa ve Miiezzin oğlu Mustafa 
Efendilerin müşterek mağazala
rında meçhul bir kadın tarafın· 
dan bırakıldığı iddia olunan (480) 
deste kaçak sigara kağıda bu
lunmuştur. Ortaklardan Müezzin 
oğlu tevkif edilmiştir. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Bir mecliste kadınlarm iş 
hayatında muvaffak olup olma• 
dıkJarmdan bahsediliyordu. Her 
münakaşada olduğu gibi bunda 
da il.:i grup vardı. Aleyhte, It:hle. 

Hangisi kuvvetli? Bilmiyorum. 
Ona siz karar verin •• 

- Kadının yeri evdir. Koca11, 
çocuğu, evi onun işinden daha 
az mühim değildir. Halbuki kadın 
evinin haricinde iş alınca bunlar 
ihmal ediliyor. ikisi birleşemiyor. 

- Bunda yanılıyorsunuz. Her 
ikisini de muvaffakıyetle idar• 
eden pek çok kadmlar tanırım. 

- . . . . Hauım mı dediniz 'i\ 
Yaşları kirpiklerinin ucunda . .., 
Hemen ağlar... Onun. iş hayabıs
da muvaffak olmasına imkan var 
mı 1 Büroda calışsa, işi çok olsa 
ağlar.. Vapuru kaçınp işine ge9 
kalsa ağlar.. Ağlar, ağlar. 

* - Evet bütün bu saydıkları• 

nızı ben~ de tanıyorum .• iş haya• 
tma girmişler.. Fakat muvaffak .. 
yetleri? Maiyette çalışmaktan ileri 
gidebilmiş mi? Hiç birinin •. ÇU. 7fl 
kadınlar ancak gösterilen yoldan 
gidebiliyorlar, kendi başlarına bir 
yol buldukları yok ..• 

• - Kadınların pek azı müs-
tesna kaçı işine işim diye sanlı· 
yor, sebat ediyor, terakki çare• 
)erini düşünüyor... Eksetisi işi, 
evlenmenin bir merdiveni adde· 
diyorlar.. Evlenmek bu merdi· 
venin son basamağı.. Oraya var• 
dılar mı? bitti .. Evli kadınlardan 
kaç tane meslek kadını göste
rebilirsiniz. 

- Efendim bence muvaffakı· 
yet şahsi kabiliyetlere tahakküm 
edebilmek, onları idare edebil· 
mektedir. Yoksa muvaffakıyet 
yalnız iş hayatında elde edilen 
neticelerle ölçülmez •• Bunun için 
ben kadım işinde muvaffak olı.. 
muş addederim .. 

-Evet amma .. !Kadınlar kabf· 
liyetlerini işlerinin etrafında değil 
içtimaı alAkalarmın etrafında te· 
merküz ettiriyorlar, işlerinde ken• 
dilerini tatmin eden bir cihet 
bulamıyorlar. 

8. HALIM 

Ecnebiler 
Radyo Kullanmak İçin 

Müsaade Alacaklar 

Türkiyede bulunan ecnebiler 
radyo kullanabilmek için birer 
istida ile hükumete müracaat 
ederek Dahiliye Vekiletinden 
izin almak mecburiyetindedirler. 
Bu gibi ecnebilerden ıehrimizde 
bulunanlar peyderpey vilayete 
müracaat ederek izin almakta• 
dırlar. Şimdiye kadar izin alma• 
mış olanlarla haklannda henüı 
müsaade verilmemiş olanlar rad· 
yo kullanmaktan menedilmekt~· 
dirler. 

Mevlüt 
Yarınki cuma gün6 öğle na" 

mazını müteakip Beyazıt camiin· 
de İstanbul İstinaf Mahkemesi 
azayı sabıkasından Asım Beyin 
ruhu için hafız Zeki, hafız Kemal 
ve hafız Nuri Beyler tarafından 
mevlfıdü şerif tilavet edileceğin
den ehibba ve arkadaşlarının 
malumab olmak üzere ilin olunur. 
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Siyaset FLA 
Borçlar 
Müzakeresi 
Halledilemedi 

Paris. 23 - Amerikanın Ber .. 
lin Sefiri ve Reisicümhur Hoverin 
mutemedi M. Saket'in burayı 
ziyareti ve bu zatle M. Edge, 
M. Tardiyö ve Fon Hoş'un bir· 
likte yedikleri akşam yemeği 
dolayısile, Entransijan gazetesi 
bu miilakattan müspet netice 
heklenemiyeceğini, çünki bu ziya
ctte bir ingiliz mümessilinin bulun
madığmı ve böyle bir mlimessil 
bulunmayınca da tamirat ve borç
lar meselesinin konuşulamıyaca· 
ğım yazıyor : lngiltere ile muta
bık kalmadıkça Fransanın böyle 
nazik bir meseleye temas ede
miyeceğini ve her şey tamirat ve 
umumi hususi borçların halline 
bağlıdır. Berlin tediyatta bulun
madıkça ve Fransa Vaşingtona 
borç vermekte devam ettikçe 
hiçbir itilaf vücuda gelemez de
mektedir. F ransadaki bütün siyasi 
fırkalar bu hususta mutabıktırlar. 

Borçlar Meselesi Hala Halledilemedi 
Hit!erin Gazetesini Kapathlar 

Iaymis gazetesi, Hoverin 9.l 1 
senesinde ilan ettiği moratoryom-

la ağır bir yük altına girdiğini 
bununla tamirat ve harp borçla

rmm tediyesine nibayet verdiğidi 
yalnız Alman ve Amerikan me-

hafilini nazarı dikkate alarek ha· 
reket ettiğini yazmaktadır. M. Sa-
ket beyanatta bulunarak, Fransız 
nazırlarına mülaki olduğundan 

bahtiyar olduğunu, mülakatlann 
mevzulannin umumi mahiyette 

olduğunu söylemiştir. Bir gaze
tenin M. Sakete şu suali sor
muştur. 

- " Amerika, Avrupa dev
letlerinin Amerikan yardımım he· 
saba katmaksızın kendi işlerini 
düzeltmesi lazımgeldiği kanaatin
de berdevam mıdır? 

M; Saket cevabında, Ameri
kanın bu noktai nazarı muhafaza 
ettiğini söylemiştir. Diğer taraf
tan sefir M. Edge de nutkunda 
Fransa ile lngilterenin evveli 
kendi aralarında mutabık kalma
ları ve sonra 'diğer devletlerle 
uyuşmaları icap ettiğini söylemiş 

ve demiştir ki: 
" - Bizim yapacağımız şey 

cihan iktısadiyatının kalkınması 
lehinde müdahelede bulunmak
tan ibarettir. Şu veya bu mille
tin lehine krediler açmamıza im
kin yoktur. Amerika efkArı umu· 
miyesi bu hususta kat'i ve sa
sarihtir. 

Yunkers Aciz Hale Geldi 
Berlin, 23 - Yunkers tedi

yatını tatil etmiştir. 

Çinde 
Çarpışmalar 
Berdevam 

Tokyo, 23 - Gayrimuntazam 
bir Çin kuvveti Şang Şun cenu
bundaki Tao Şittung demiryolu 
civarına gelmiş, Çinlileri dağıtmak 
üzere bir polis müfrezesi gönd~ 
rilmiştir. Şiddetli bir müsademe 
olmuş, Çinliler 92 ölil, 53 yaralı, 
Japonlar 5 ölU bir yart?lı ver· 
mişlerdir. 

Askeri talim ve terbiyesini 
bitiren yeni esnan erbabı, Ja-

ponyaya dönecek olan Japon fır

kası yerine dün Mançuriye gön
derilmiştir. 

Petumadaki Çin askerlerin
den bin suvari kıyam etmiş Hi-

siya şehrinde icrayı hükumet 
eden başıbozuk kuvvetlere iltihak 

etmiştiştir. Kirin valisi Harbin
deki Japon kuvvetlerinden tay-

yare göndermelerini istemiş ve 
Çin kuvvetlerine vak'a mahalline 
gitmelerini emretmiştir. 

Yeni Mançuri hükumeti, ilin 
edilmiş olan affı umumiden ka

tillerin, hırsızların ve komünistle
rin istisna edilmesine karar 
vermiştir. 

... 
Tokyo 23 - Meb 'usan Meclisi 

İmparatorun 3 lemirnamesini tas
vip etmiştir.:Bu emirnameler Man
çuri ve Şanghay harekab için 79 
milyon yenlik bir masraf kabul 
etmiştir. Meclis, ayni zamanda 67 
buçuk milyon yen miktarındaki 
mütemmim bütçe tahminatım da 
tasvip etmiştir. 

Hitlerin Gazetesi 
Kapatıldı 

Berlin, 23 - Müfrit Milliyet· 
perverlerin gazetesi olan Der 
F olkişe Beobahter gazetesi 5 gün 
müddetle kapatılmıştır. Gazete, 
Purusya polisinin yapbğı tahar
riyat dolayısile, Hitlerin, halkı 
fesada teşvik eden bir beyanna· 
mesini neşrettiğinden dolayı tatil 
edilmiştir. 

Pari4' Borsasında DUşUklUk Var 
Paris 23 - Borsada Hatlar 

düne nazaren düşmüştür. Fransız 
rantlar ve gümüş parada tebed
dül yoktur. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 66 ============ 
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37 numara önünde durduk, 

arabadan atladım, koşarak mer· 
divenleri tırmandım, ikinci kata 
kadar çıktım,) bir çıngırağm ipini 
yakaladım ve çektim; içeride 
çıngırak altı yedi korkunç darbe 
ile çınladı. 

Bir hizmetçi kapıyı açtı, dik
kat ettim ki altın küpeleri ve 
gümüş korsajı üstünde siyah 
düğmeleri vardı. Üı·kmüş bir 
halde yüzüme baktı. 

- Kierulf, Kierulf Yohaşimi 
arıyorum, müsaade huyurulursa, 
bir yün tüccarı, evet, ta kendisi •• 

Hizmetçi başım salladı: 
- Burada Kierulf isminde 

biri oturmuyor, dedi. 
YüzUme sabit bakıyordu, çe

kilmiye hazır olarak elini kapı
nın topuzuna koydu. Aradığım 
adamı bulmak için hiç bir zah
mete girmiyordu: Tembel ka
dın, düşünmiye ne kadar lüzum 
görmezse görmesin, hakikaten 
sorduğum insanı tanıyormuş gibi 

bir hali vardı. Öfkelendim, arka
mı çevirdim ve merdivenleri ko-

. şarak indim. 

' 

Çinde, yine bazı mıntakalarda çarpıımalar oluyor. Resmimiz, Çin 
kuvvetlerinin lıücum ettikleri ıon Japon müstahkem teaisatının vaziyetini 
gösteriyor. 

Fransa 
Sinemaları 
Kapanıyor 

Paris 23 - Pariste ve Vila
yetlerdeki bütün sinemalar, ağır 
vergileri protesto mahiyetinde 
22 Marta kapılar&nı kapayacak· 
lardır. 

Hind is tanda 
• 
lktısadi 
Mücadele 

Ka!küta, 23 - Hint Keneviri 
Mensucat Cemiyetine dahil atel
yeler amelelerinin mesai saatleri· 
nin 40 saate çıkanlması hakkın· 
daki itilafı kabul etmemişlerdir. 
Cemiyetten ayrılan 5 imalathane 
haftada 100 saat çalıtmaktadır . 

• Bombay, 22 - 1,006,000 Ru· 
pi kıymetinde bir altın hamulesi 
daha dün vapurla lngiltereye 
gönderilmiştir. 

Amerikadaki 
Müthiş Kasırga 

Birmingam 23 ( Amerika ) -
Alabamada müthiş bir siklon fır
tınası neticesinde 275 kişi ölmliş· 
tilr. Harap olan küçük Montgo
meri şehrinin yağma edilmemesi 
için milis kuvvetleri nöbet bek
lemektedir. Yaralan .. ntarın mikta· 
rı 2500 kişidir. Bunların ekseri
si yurtsuz ve melcesiz kalmıştır. 
Fırtına bilhassa beş eyalette talı· 
rihat vapmıştır. 

Zeplin Balonu Yol una 
Devam Ediyor 

Berlin 23 - Dün saat 14 te 
alman bir telgrafta Zeplinin 
Arkona bumu üzerinde uçmakta 
olduğu bildirilmiş ve yolcularla 
mürettebatın seyahatten memnun 

Arabacıya; 

- Orada yok 1 dedim. 
- Orada yok mu? 
- Hayır. Lutins sokağında. 

t l numaraya çekiniz. En kuvvetli 
helecan içindeydim ve bu araba
cıya da sirayet etti: Adam akıllı 
inandı ki ortada hayatıma ait 
bir mesele vardır ve tereddüt 
etmeden arabayı yürüttü. Ce
hennemi bir slirüşü vardı. 

Arabacı oturduğu yerde dö-
nerek sordu: 

- Bu adamın ismi nedir? 
- Kierulf; yUn tliccarı Kierulf. 
Arabacı da tereddüde mahal 

olmadığına hükmediyor gibiydi. 
Sordu: 

- Bu adamın hep parlak ce
ket giymek adeti vardı, değil mi? 

- Nedir bu 1 diye bağırdım 

Fransanın 
Mali Vaziyeti 

• 
Fena imiş! 

Paris 23 - Ayan Meclisi 
Maliye encümeni umumi mazbata 
muharriri M. Abel Gardey, 932 
büb;esi hakkındaki raporunu 
bitirmiştir. Mazbata muharriri, 
Fransanm gayet ml\mtaz ve mü
kemmel bir vaziyette olduğuna 
dair ecnebi memleketlerdeki 
şayıaların hilafına olarak Fran· 
sanın cihan buhranından muztarip 
olduğunu göstermektedir. 

Fransa iktısadi ve mall işlerde 
biltün görünüşe rağmen parası 

itibarile de mütessirdir. 
Mumaileyh 3 senedenberi 

F ransaya vaki olan alhn 

hiicumunun sebeplerini tetkik et• 
mekte ve 930 -931 senei maliye
sinin 2 milyar açıkla kapandığını 
söylemektedir. Şimdiki bütçenin 
hakiki açığı 4 milyonu mil· 
tecavizdir. M. Gardey, varidatın 
1 milyar fazla takdir edildiğini, 

bu buhran devam ettiği takdirde 
933 bütçesinin 6 ili 7 milyar 
açık vereceğini söylemiştir. Maz· 
bata muharriri açığın kapanması 
için masrafın tenkisini tavsiye 
etmektedir. 

Bir Fransız Deniz Kumpan
yasına Yardım 

Paris, 23 - Meb'usan Meclisi 
Maliye Enciimeni Trans Atlantik 
kumpanyasına muavenet ıçm 
68, 7 48,000 frank istikraz temini 
hakkındaki proıeyı reddetmiş, 
fakat tezgahlardaki gemilerin in
şasına devam için bu kumpan
yanın aktedeceği 68 milyon 
franklık istikraza devletin kefil 
olmasını kabul etmiştir. 

göründükleri haber verilmiştir. 
Balon Cenubi Amerikaya git
mektedir. 

parlak ceket nedir? Deli misiniz? 
Ben bir çay fıncanı mı arıyorum 
sanıyorsunuz. 

Bu parlak ceket beni rahat· 
şız ediyor ve o adam hakkında 
icat ettiğim hayali bozuyordu. 

Adı nedi dediniz? Kierulf 
mu? 

Elbette, dedim, bunda 
fevkalade birşey var mı ? isim 
bir adamı rnamussuzlaştırmaz. 

- Kırmızı saçları yok mu ? 
Vallahi, kırmızı saçları olması 

pek mümkündü. 

Ve arabacı tarif ederken ben 
haklı olduğuna hemen kanaat 

getirdim. Bu zavallı arabacıya 
karşı minnet duydum ve kendi-

sine meçhulü keşfettiğini söyle
dim; tıpkı dediği gibiydi; eğer 

- . ~ 

Gönül işleri j 

Kadına 
• 

itimat 
Caiz Midir? 

KadıoJara sorarsanız, erkeklere 
itimat caiz olmadığına söylerler. 
Erkeklere sorarsanız, kadınlara 
itimat edilemiyeceğini iddia eder-
ler. Bence bu iki hüküm de 
indidir. Her toptan verilen hüküm 
gibi kıymetsizdir. İtimat edilecek 
erkek vardır, itimat edilmiyecek 
erkek vardır. Erkek vardır ki 
karısına Aşıktır. Bir başka3ını 
sevmiye muhtaç değildir. Yahut 
erkek vardır ki maceradan hoş• 
lanmaz. En büylik saadeti evinde 
bulur. Bu erkeğin dışarda kendi
sine eğlence aramasına ihtiyaç 
yoktur. 

Kadın da, kendisini evine, 
çocuklarına ve kocasına bağlıyan 
amiller baki kaldıkça, daima 
itimada layıktır. Eğer erkeklerin 
kadınlar, kadınlann erkekler 
bakkmda verdikleri toptan ye-
kun hükme inanmak lizımgelse, 
namuslu aileler bulunmadığım 
kabul etmek lazımgelir. 

İzmirden A. A. isminde 33 
yaşlannda bir zat, kadınlara iti-
mat edilemiyeceğini söylüyor ve 
sırf bu kanaatinden dolayı ev-
lenmiyor. Bu zat, dünyanın henUı 
bir · muamma addetmekte de-
vam ettiği kadını anladığını 
iddia ediyor. O kadar ki, ufak 
bir tahlil ile kadının ruhunu 
tabJil edebileceğini zannediyor. 

Aldanıyorsun oğlum, her ka· 
dm bildiğin gibi değildir. Eşini 
bulabilirsen, kadını eve bağla
mak senin elindedir. Kadın 
sevildikçe, hıyanet giSrmedikçe, 
ihtiyacı tatmin edildikçe evden 
kaçmaz. Binaenaleyh onu eve 
bağlamak sizin elinizdedir. Genç• 
liğinde en hoppa kw bile, ev• 
lendikteo sonra namuslu bir aile 
kadını yapmak erkeğin elindeclir

1 Kadın ihanet ediyorsa, kabuı 
ediniz ki yüzde elli mes'uln 
erkeklerdir. 

* Salim imzalı karie: 
Evinizde kavğa eksik olma• 

masının sebebi ikinizin de birbiri
nizi sevmemesidir. İkiniz de biı·i· 
birinizi beyenmiyor ve küçük g~ 
rüyorsunuz. Biribirinizle insanca 
muamele yapmayı öğrenirseniı 
kolay anlaşırsınız. 
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Fartıoa 

kırmızı saçJan olmayan böyle bir 
adam karşımıza çıkarsa, bir hA· 
disedir, dedim. 

- Bu benim birkaç kere gö
türdüğüm adam olacak, dedi 
arabacı. Elinde sopa vardı. 

Bu teferruat, o adamı etile, 
kemiğile gözlerimin önüne getiri· 
yordu ve söyledim: 

- Tamam. Hiç kimse bu 
adamı elinde sopası olmadan 
görmemiştir. Bundan emin ola-

biHrsiniz, tamamile emin olabi
lirsiniz. 

- Evet, hu benim götürdn
gum adamdır. Aşikar tanıyo· 

rum. Ve araba o kadar hızlı gi-

diyordu ki atların dört nalından 

ateş fışkırıyordu. 

'-"kuı var) 



M 1 Z AH 
ÇERKES KIZI! 

Vocadu ıtzeldir: incedir beli, 
Küçilktür ayağı, yamuktur eli, 
Glrealer atkından olurlar delil 
Böyle dua etsin herkes kızma: 
"EYlldım benzesin Çerkes kızına!.." .. 
Kirpikleri uzun, g6zleri iri, 
Sanırsın geziyor meleğin biri: 
Hem nazik, hem beyaz, hem genç, laem diril 
itemem derdinden cildi olayım: 
Hey anamL.. Uğrunda feda olayıml 

* 
Salına alına bakbm geziyor, 
Pembe yanakları gtıle benziyor, 
K&fir kız, aıkile, beni eziyor 1 
Dedim: " Nerelisin, ey aaçı sarı? •. " 
Dedi : " Benim yurdum Adapazarı 1 ••• .. 
B&yle gtlzel vtıcut görmedim daha, 
Ellere satsan da biçilmez paha, 
Emanet ederim onu Allaha 1 
Böyle dua etain herke.s kızına : 
.. EYlidım benzesin Çerkes kızma 1 

ADAP AZARLI 

1 

YEKON . 
İZİN 

Kllçilk Necati biraz geveze 
idi. Annesi, babası, onu bu hu
ymıdan Yazgeçirmek için, izin 
almadan .&z a&ylemesine m8saa
de etmiyorlardı. 

Bir gtln, ktıçtık Necati oda
dan içeri girdi: 

KUŞ 

~ .. · .. ·. ··~ . . , .. ·· -~ . ı. ....... : . . 
" • • • 1 • • ••• \ • 

. . ~:·:~: .. ::: ::'..~~.:i 
. . . .. .. .. : . .. ~· ' .. , . 

: ':-~~~ .. 
- Boyum yetişmiyor, kuyruğu 

çok kısa. 

Tereddüde 
Değer! 

Bir mecliste, Fazıl B. arka
daşına sordu: 

- Şurada kederli bir adam 
görüyorum, kimdir bu Allahaş-
kına? 

- Vallahi .. Bunlar iki kar
deştirler, biribirlerine iki su dam-

lası gibi benzerler. Bir tanesinin 
karası öldü, öteki evlendi. Fakat 
bu adam ikisinden hangisidir, 
kestiremiyorum! 

YAHUDi KIZI! 

KAfirin vtıcudtl kar gibi beyaz, 
Gözleri üzümdür, dudağı kiraz 1 
Aşkımı anlatmak iatedim biraz, 
" Nokere tamata.. " diyerek, kaçb, 
Kalbimde kapanma yaralar açb ! .. .. 
Diişündüm: " Bir buse llltfeder belki, 
" Bana bu yapbğı bir dejil, iki !.. ,, 
Dedim ki ; " Naz etme, biraz ( vanaki ) 1 .~ 
O ande hiddetle d6ndü ıeriye, 
Bağırdı ; " Git barda, uğursuz !.. ,, diye l 

• 
Çakmıyor takipten, omuz nrmadan, 
Gözleri süzmeden, bıyık burmadan; 
Kabak çekirdeği yiyor durmadanJ 
Örgülü saçları benzer halata. 
ikinci mevkide gider Balata&.. .. 
Nihayet aklıma bir çare ıeldi, 
Doğrusu bu fikir hoştu, güzeldi, 
Tapındığı bir şey varsa: papeldi! 
Dedim ki: 0 Parayla doludur çanta! ,. 

Dedi ki: " Bir buse.. Haydi, uentaf.. ,, 
BALATLI 

VERİR MİSİN? 
UZA~I GORMiYEN GOZLER 

- Anne, dedi, ızın verir 
misin bir ıey anlatayım? 

- Olmaz. 
Aradan on beş dakika geçti, 

çocuk yine: 
- Anne, dedi, izin verir mi

sin birşey anlatayım? 

- Olmaz. 
Aradan yanm saat geçti. Ço-

çuk bir daha sordu: 
- Anne, izin verir misin? 
- .Söyle! 
- Mutfakta musluk açık kal· 

maş, sular her tarafı kaplallllf 1 

- Bak bizim kOçilk anası, 
babuı kadar hesap yapmıya 

İNSANİYETPERVERLİK 
Miyop kadın - Şu çikolatayı 

alayım • 
• başladır 

--------------------·------'" Bir Şey 
Yok 

Uşak yere yonrlanmıı, elln
deki bill(ir tepsi takımı yere 
dOıerek param parça olmUfbı. 

Hanımefendi bağırdı: 

- Aman, ne oldu? 
Uşak cevap verdi: 
- Merak etmeyin hanımefen· 

di, bana hiç birıey olmadı. 

Betbaht 
Şair 

Muallim - Meşhur Yunanlı 
Homere hem tair, hem de kördü. 
Anladınız mı? 

T aJebe - Evel 
Muallim - Öyle iae aöyleyi

niz bakayım, Homere niçin bet
bahtb? 

Talebe - Şairdi de ondan 
efendim! 

Zenginlik 
Alameti 

- F abri Salimi tanır mwn? 
- Biraz. 
- Büyük bir serveti var mıdır? 
- Zannederim. 
- Emin misin? 
- Eminim. 
- Niçin? 
- Yüz liradan aşağı biç 

kimreden borç aldıiı görülme
nnşlir. 

- Efendim 

Fıkaraperver ce

migetine ne ka

dar lritf edecek

siniz? 

- Bir lira. 

- Teşekk;ı, 

ederiz. Gazetede 

isminizi dercet

tirecegiz. 

-Ôgle ise on 

lira. 

Arap dadı - Hanımcığım, o 
çikolata değil, benim parmağım 1 

Tasarruf 
Günlerinde 

Beyefendi evde aşçıyı çağırdı: 
- lbrabim Ağa, dedi, ye

meklere çDk harç kullanıyorsun: 
Babana, çorba, yahni, piliv cok 
yağb... Biliyorsun ki işler iyi de
fil. Biraz tutumlu davran. 

Aşçıbaşı kafasını iğdi : 

- Beyefendi, dedi, affeder
ain, yanlışlık olmuş, ben size 
kendi yemeğimden koymuşum 1 

Yerinde 
Sual 

- Senden küçük erkek kar
detinin adı ne? 

- Benden küçük erkek kar
dqim yok. 

- Pek AIA, senden küçük 
im kardeşinin adı ne? 

- Benden küçük kız karde
tim de yok. 

- Allahallah.. Öyle iae kimi 
dövttyorsan 1 

Müdafaa 
Mahkeme Reisi - Siz tren 

geçerkan karınızı demiryolunun 
tıatüne atmışsınız. 

Maznun - Efendim, münaka
.. ediyorduk, laf anlamıyordu, 
k..,Jieini yola getirdim. 



OCUK SAYFASI 
Bu Haftaki Bilmecemiz 

811 resme iyi balana. içi.de birçok hayYan, iasau, nebat •un 
-.eıeceksiniL Şimdi bunlann içinde (8) Ye ( K ) barfile bqlıyan kaç 
~y vardır. Bu isimlerin bir listesini yapınız. Resimde ismini yazda
pz pylero do ifaret koprak tiirlikte bilmece memurlupmuza 
Wladeriniz. 

En çok isim bulan çocuklardan 150 kişiye muhtelif gtızel hedi
'91er verilecektir. Hediyelerimizin mıktan artbnlmıtbr. On bq ,nn 
isinde cevabınız bize galmif olmahcbr. 

Define 
Bir ihtiyar ölüyorken 
Vasiyet etti oğluna: 
•Sana mühim bir s6zlm ._., 
Kulak vermelisin buna ı 

lf. 
•Hayatta bu ya,a kadar 
"Çalıştım ben otuz sene 1 
-Bir küp dolusu albn varı 
Tarladadu bu define 1 

* "Köydeki toprağımızı 
•Ben ölünce iyice kaz 1 
•Paraları Lulacaksın, 

•Emek vermelisin biral 1 ••• 

~ 

Ba ak sakallı ihtıyar 
layledi son sözlerini! 
Nihayet, dünyaya yumda 
Ebediyen gözlerini! 

* otlu atıldı tarlaya 
Defineyi bulmak içini 
Bir küp dolusu altınla, 
Artık aeogin olmak içini 

* Bir elinde vardı kazma, 
Bir elinde vardı kiirekl 
Tam yüz dönüm toprak k•scb. 
Gece, gündüz didinerek! 

• 
En aihayet bir şey buld.ı 
Bir demir kutuydu bul 
Bir vuruşta kırdı hemen. 
Buluverdi şu mektubu: 

* • Bir ğ6n eline geçecek 
" Benim şu mektubum, yaft'mlll 

Nerede? 

1 
" Tarla mızı baştan başa 
• iyi kazdın biliyorum! 

)#. 

• Sana 610rken ettiğim 
• V aaiyeti sanma alay: 
• Bu kazdığın topraklara 
"Durmadan ek arpa, buidayl • 

* .. iyice kazdığın için, 
.. Fazla mahsul alacaksın f 
.. Sen o zaman en hakiki 
Defineyi bulacaksın 1 •• ,, 

* ihtiyarın oğlu o yıl 
Gerçi bir parça yoruldu 1 
Fakat: Hasat mevsiminde 
Karun gibi zengin oldu 1. •• 

BOYOK BABA 

Şapkasmı Çıkarmız 

Mektepte veya mnıfta kasketle 
otururken bir arkadaıınızla f6yle 
bir bahse tuhqunuz. 

- Biz seni f&pka ile dııan 
gGndereceğiz. Sonra ıslık çala· 
cağız ve seni şapkasız içeri so
kacağız. 

Bu iddianıza inanmıyan arka· 
dqınızın ppkasım bqma koyup 
dışarı g6nderiniz. Sonra Iİller 
ppkalarınızı bqımza koyu· 
naz Ye W.k çalıp ona 
içeri çağınnız. O ppka ile 
içeri girecektir. Fakat 8İIİD ba· 

fllllZda fapb olmı:racaia ıçm 
a6ztbılhll yapmıfllllll demektir. 

Anahtar De7iğinden Bakma 

Oyun 
ve 

Oyuncaklar 
Üç Kör Sıcan 
Arkadaşınızla bir evde top-

. landığ.nız zamau, oynı~acak 
oyun ararsanız, fu oyunu oyna-

86tlbı çocuklar bir dairı tek· 
linde oturunuz. içinizden biri 
mektepte okuduğunuz fÜrlerden 
birini okumıya başlasın. Yalnız 
şiiri okurken her mısraın aonunda 
bir hareket yap&1n. Meseli 6k· 
sürsiln, başını sallasın, burnunu 
kaşısın, filin. Diğer çocuklar 
her mısraıo sonunda yapılan bu 
hareketleri derhal taklit ede
ceklerdir. Y apamıyanlar ceza 
verirler veya ebe olulurlar. 

Birçoklan oyunu beceremiye
ceklerdir. Kahkaha ile alililp 
eğleneceksiniz. 

'f. 

Makas Demiri Keser Mi? 
Makasla demiri kesebilir mi

siniz? Tabii keaemeuiniz. Size 
biri böyle bir 1Ual sorsa giUer.tniz. 

Fakat gelin gl11meyin, beni 
dinleyin. Arkadaşlannıza bu ıuali 
sorunuz, onlar size gülünce bir 
kağıt abn, nzerine (Demir) yuın 
bunu arkadaflarınıza gösterin 
sorun. 

- Bu nedir? 
- Demir, diyecekler. 
O vakit bir maku alıp klfıdı 

kesi verin. 

SON POSTA KULOBO 1 
KUPON 

Şlmdea .oara Soa Poeta KHlbtlae 
na olabilmek ~ her hafta IMa .. ,tada 
aeered ... ilmhı bpoalardaa dlSrt taae 

opla11p s•tlrm•k Ye7a lf8aderaek 
tJlnacbr. Bu kupoalan k•ıp tepla11•., 

İlkbaharda Kır 

ffaya gtlzel olanca kırlara çıkma, hem bol h•Ya ft f11net ~ 
mıız, hem de yeni doğan kuzulan g&rftrsllnllz. 
seyretmek, melemelerini ifitmek ne ıtızeldirl 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

10 mart 932 tarihli ıazete- ı 
mlzde nqrolunan bilmecemizde 
" saklı bulunan Oç kızı " tamam 
bulanlardan hediye alacakların 
isimleriai aşağıya )'Ulyoruz ı 

l.tanbulda bulunan karilerl
mİIİn pazartesi, perşembe f&Dleri 
bizzat idaremize gelerek hedi
yelerini almalan llzımchr • 

Yalnız taşrada bulunan ka
rilerimizin hediyeleri adreslerine 
g6nderilir. 

Birer Şişe Esans Kazananlar 
lstanbul Kız Ortamektebl bi

rinci &1n:ftan 486 Semahat Feriha. 
Galatasaray Lisesi talebesinden 
1513 Fehmi Niyazi, Maltepe As
keri Lisesi talebesinden 2750 
Ômer, Çemberlitaş Muhtelit Or
tamektebi talebesinden 328 Zey• 
nep, Hayriye lisesi altıncı suııftan 
250 Fethiye H. ve Beyler. 

Birer Adet Dolma Kurşun 
Kalemi Kazananlar 

lstanbul Kız Ortamektebi ta
lebesinden 560 Muzaffer, Oskil
dar 21 inci ilkmektep d6rdüncil 
sınıftan l 58 Hüseyin, lstanbul 
onuncu ilkmektep ikinci 11nıftan 
Emin Akif, İstanbul l 2 inci mek· 
tep beşinci aanıftan 3 l 2 Hüseyin, 
Gelenbevi Ortamektebi Oçiln
cl sınıftan 303 hı.an, Göz
tepe Yeni yol l 9 numara 
Perihan Saip, Galatasaray lisesi 
beşinci sınıftan 261 Yavuz, Da
wtpqa Oftamektebi talebesin
den 95 Fahri, 1 stanbul On ikinci 

mektep Oçllncll 111nıf talebesinden 
309 Fikret, lstanbul albncı mek· 
tep talebesinden 388 Necmiye 
Mustafa B. Ye Hanımlar. 

Birer AlbUm Kazananlar 
Ankara GnmrGkler ve inhi

sarlar Vekileti levazım mllmeyizl 
Cemal, KOçükbebek Dereboyu 
numaı·a l 8 Fahrünnisa, Ankara 

Ortamektebi birinci 11nıftan 69 
Şinasi, latanbul kız Ortamektebl 
talebesinden Zübeyde Rıza. 

Ankara Ortamektebl birind 
11Dıftan 153 Fethi, Ankar• 
lktısat Vekaleti muhasebe tekile 
memuru Memduh Bey va&1taaile 
L H, Pangalb Nipntqı Vali cad
desi 75 Şeşbeı Hanım, Kütahya 
Dervit paşa mektebi dürdilncll 
amıftan 237 Ali Galip, Beykoı 

Kavak dere caddesi 68 
numarade Bedrettin Klmil. 
lımir Ticaret mektebi ikinci aım
fındao 107 Sabahattin, Oshüdar 
muhtelit orta mektebi birind 
sınıftan 871 Nevin Fikret, Dariit
şafaka lisesi talebesinden 11 
Ômer Efdal, lstanbul Kız lisesi 
talebesinden 263 Perihan Mahmut, 
E)iip Kızılmescit Bali yokuşunda 
28 Samime, Niş•ntaıı kız orta 
mektebi altınca &1nıftan 455 Malı
zuza RüştO. latanbul kız orta 
mektebi talebesinden 439 Zifan 
Hanım ve Beyler. 

(Arkası nr , 

1 - Şu yeni gelen 
talebeye bir oyun oynı· 

yayım da görsün! Anahtar 
deliğini mDrekkepliyeyim 
de. delikten bakmak ae 

2 - İçerde g6liifilp 
dunayorlar. Aceba bana 
mı Rilltlyorlarl Şunlara 
bir bakaytm. 

3 - Bak makaraya, 
ben AD& anahtar de
liğinden bakmsı deme
dim mil 

4 - Dur bakayım 
içenle ne yapıyorlar ? rezalet. 

1 
5 - Eyvah... Bu ne 6 - Gel içeri baka

yım, ben aana aa.teririaal 

demektir 6irenaia. ' 

• 



·-----~----~~------------------
( SON POTA ) kadınları ve J'Cnç k ıı.ları (SON POSTA) da Hanımtegze bltGn 

ıcoçlcrin kalp ve aık itlerinde en •ımfmt dert 
ortaiıdıı. Aileniı.e, doıllıırıım.:ı ıöylıycmecliflnlz 
qk dertlerlnld Hammtey:r.eye JUIDlr.. Hanım• 
teyze ya her fGnkG •Otunda veya hususi melr
bıpla cevap verir. Hanlmteyı.enin fikirleri, birçok 
ıençleri bllytlk mlltkllllerden kurtarıyor. 

K AD 1 N 
11Jlkadnr eden mcvauiara htr ıeydcn fıula 

themmiycl ı;trınektedlr. 

Şlmden aonra haftada bir defa Kadın ııay

famız olııcak ve bu sayfada ,unlar bulunac:ı\tırı 

Gllı.cl!ik mueleleri, son modalar, çocuf ır 
nm:un tcrbiy.-ıi, t\·lnldn güı.elliff, ev ialerl, 
el iı,Jui ve saire •.. Derll•rinizi Hanımtegzege Yazınız 

Bh M"Odası l Bu Sene 
Tekrar 

Çocuğumu 
NASIL 

Büyüteyim? Başladı 

jorjet, dantel fi• beyaz ip•kli komaştan 11apılmıı bluzlar 

Kollu fi• kobuz :spor bluzları 

Blu2, her 
bu sene de 

Bu ıene 

vardır. 

sene olduğu gibi, 1 
modadır. 

bluzda iki cereyan 

Biriude dantel ve saire ile 
bluz kenarına süs yapılır, di
ğeri çok sadegiye riayeti tav· 
siye eder. 

Bluzun, fistan rengine lama• 
men muhalif bir renkte olmuı 
tercih olunur, kemer, blue 
uygun olmalıdır. 

Evde, sokakta giyilecek blu· 
)arla, apor bluzlanm biribirin
den ayırmak IAzımdır. 

Elindeki resimde spor blu 
nümuneleri vardır. 

( 

~ı 
P•mh• jojretten bluz 

Her Ev Kadını Neler 
Bilmelidir ? 

Bu slltunda her hafta çıkan 1 
nasihatleri kesip bir deftere ya
pışhrıoaı. Dar Ye sıkı zamanla
rınızda bunlardan hayli istifade 
edebilirsiniz. .. 
Patatesli balık 

Patatesli balık, sızın bildiği
niz gibi ve yaphğınız patatesli 
bahk değildir. Patatesi kaynabp 
sütle ezerek bir nevi püre yapı
nız. Balığı bu püreye sarıp üze
rine yumurta sarısı siirünüz. 
Sonra una bulayıp bel yağda 
kızarhmz. NPfi! bir yemek olur. 

~ 
Yumurtalı patates 

Patatesi kaynatmız. Kabuğu
nu soyl!P a!tmt!a.1 bir parça 
kesiniz. içini oyunuz. Bu boşluga 
pişmiş yuaıurta sarısı 'e.rlettiri
niz. Sonra bunu knart:~ız. ,,.. 

Tam ortasında ufak bir daire 
yapınız. Başınızı yıkayacağımz 
zaman bunu başınıza geçiriniz. 

'* Çatlak tencereler 
Çinko tencereler ateşten çı

karılıp soğuk suya konduğu 
zaman çatlar ve dökülür. Böyle 
bir vaziyette tencereyi atmaymız 
İçini iyice sicak su ile temizle
yiniz, çatlak ve dökiilmüş yerle
rine ince çimento sürüniiz. Bir 
kenara koyup birkaç gün kuru
tunuz. Sonra alıp kullanabilir
sımz. 

Biftek 
Biftek. ve pinola gibi etler 

kız.artılırken, kati; c .1 çalal veya 
bıçak bnbrınıya l;eİme:', derhal 
~nyunu kaçmr. .. 
Patates kaynahrken 

Baş lıcnılusu 
Başınızı yıkadığınız. veya ko

lonya falanla şampo yapmak 
istediğiniı. zaman ellıi e · erinizin 
~e çaımtşır:arnuıın lcirJ ... nmesini 
is~eıniyorsanız, bunun için ayrı 
hir havh kullanınız. Bu h.ıvhıya 
uçuca ikiye 1 al!ayrnn. Sc111ra 
<orla.srnd.tn Lir nuka.sla ke.siniz. 

1 
Patatesi kaynabrken suyun 

içine hiraz şelccr l.at,ııız. Pata-

! 
tes daha lczıe!I~ olur. 

Afiirekk·ep lekesi 
Parın:ıl,l:trd,ıki mitr~kk("r lc-

kt!ferini çıl,arm.,k ıçın c' vcsfa 
-.i r.kt!\'e, "~tl• :ı dı.ı t l?. a batırılr.uş 
bir t rıuf, t . .-ç.ısı i:e ;.l.-;ıyı.11~. 

Kadınların Ve Tecrübeli 
Annelerin Tavsiye Ettikleri 

Beş Kaide 

Size 11 çocuğunuzun terbiyesini 
beı kaidede hulasa ediniz" deseler 
ne cevap verirsiniz bilmeyiz. Fa· 
kat müsaade ediniz, size bu 
hususta tecrübe görmüş, fikirle
rinden istifade edilebilir bazı 
hanımlann mütalealanm kayde
delim. 

Y almz bunları kaydederken 
tunu illve edelim ki, bu kaideler 
bizim eakiden çocuklanmıza kar
ı• tatbik etmekte olduğumuz 
kaidelerin yerine kaim olabilecek 
ıeylerdir. Meseli biz evvelden 
"çocuk bllyükler yanında konUJ
maz.,, Bugün:de bu kaide tatbik 
edilebilir mi ? 

Evvela intizam 
Bir annenin cevabı : 
1 - Herşeyden evYel intl

zamperver olmak. Oyuncaklarım 
eşyasmı yerli yerine koymak. 

2-Temiz yemek yimek, etrahm 
kirletmemek, nezaketle konuşmak. 

3 - Odaya gırıp çıkarken 
kapıyı kapamak. 

4 - Başkalan söylerken ka
nşmamak. 

5 - En iyiyi kendisine ayır

mamak. 

* Zıddına Gitmemek 
Diğer bir annenin cevabı: 
1 - Teşekkür ederim, müsa

ade eder misiniz demesini öğren
mek. 

2 - Başkalarının zıddına git
memek. 

3 - Sorulan suallere terbiye 
dairesinde cevap vermek. 

4 - Başkalan konuıurken ka
rıtmamak. 

5 - Başkalannm arzularım 

reddetmemek. 

* 
Beş Kaide 

D~ğer bir anuenin cevabı: 
1 - Büyüklere hürmet etme

sini bilmek. 
2 - Sözünde durarak, kim

seyi bekletmemek, 
3 - Çocuk arkadaşlarile iyi 

geçinmeyi öğrennıeli, biç kimse
ye kendi arzusunu cebren kabul 
ettirmemelidir. 

4 - Nezaket. 
5 - Neıeli olmasını öğrenmek. 

* 
Hiznıete Hazır 

Bir muallimin cevabı : 
l - Başkalarına hizmet ede

cek fırsat düıtünce istif adc etme• 
sini bilmeli. 

2 - Beraber bulunduğu ço
cuklarla iyi geçinmek 

3 - Başkalarının arkasından 
kötülü~rünü kat'iyyen söylememek. 

4 - Mahçup olmamak, söz 
ve hareketi kendisine inhisar 
ettirip başkalann: ihmal etmemek. 

5 - Sevmedikledne kar~ı bi-
' le nezaketle muamele ederek 

z.üppelik yapmaqıak. 
Bu kaid~leri okuduktan son

ra JoSİı. de düşiini!nih ve bize 
luifen fi!\irlcrinizi Y·''-· ı<JL. 

İlkbahar Şapka Model -
lerinden Bir iki Nümune 

İlkbahar geldi. Baharda Ye 
yazda giyilebilecek hasır şapka· 
lann da nümuneleri ırelmiye 
başladı. 

Bu sene ppkalar, kıfbk ,..,. 
ka şekillerini takip ediyor. 

Ekıeriyetle yana giyiliyor ve 
baıın bir tarah açık kalıyor. 

Üzerine konan kurdelA veya 
çiçekle aüsleniyor. 

Fakat azami derecede sade
giye riayet olunuyor. 

Güzellik 
Çehrenizi 

Ayna 

Karşısında 

iyi 

Tetkik 

Ediniz 

Aynada ve fotoğraflarınızda 
başrıuzı ne suretle tutmak laıım
gddiğini tetkik ediniz. Başan 
tuluiu~ıı, göriiniişünüz üz.erinde 
mühiııı lcsiri haizdir. Onun için 
b.t~mıl lat na itiyat! nı, sizin için 
en fa\ t l::lı :,;rkilcle lc-;İsc çalııı•nız. 

J - Ç chrc;1iıin '1.;tl,ıriıu bo-
1 ... a i;;:ı~·1 tı.hır y.ı, ı~1<t}ımz. 

Dersleri 

Kalkık ha, çehreniA 

yu·nrlakltfını arttmr, ı.Sı• 
leri küçük, bumu k11• 

r3sterir. 
• w::www -

Etilmit baf, çehreyi 
daha muntazam, gözleri 

daha büyük, burnu daha 
uzun, çeneyi daha küçl .. 

röıterir, 

2 - Yüzünü1.ti bar 
aşağı tutmayınız, bilhar 
sa uyurken . 

3 - Çehrenizin batlarw. mu· 
hafaza için masaj yapınız. 

4 - Yüzüniizün zayıflama· 

sını isti) orsanız, yüzünüı .>'lıif 

bir h•nr'.u sarımı. Ayni Z«t ıı .··Jda 
di,:;n bir havlu i:c çe11eni:1i h:oj· 
la) mız. Bu tedbir yüzü Zil) • ı v. 
Fakat la:ıkal ~:ınde iki ıtaat 
ldlbik etmek şarthr. 
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Haftada İki Defa Spro 
SPOR -Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

s p o R 
r 

Gn.etcmiz şimden sonra pcrtcmbe YC cumar
lı'sl ırilnlcr olmak üzere haftacla iki ıpo sayfası 
netredeceldir. 

Pcrtembe günkü spo• aayfa11nda dBnya spor 
hareketlerini, memleket spor bldlı•lerlnl 

okuyacakıınıı. 

Cumartesi ı;ayfa1111d a· Cuma gtinkll ma~ı mn 
tafıilltını bwacakaınız. 

İngilterede Futbol Şampiyonası 'Bizim Vehap 

A ı B ~•t•• R k• Fransada rsena u un a ıp Aldı, Yürüdü 

Bisiklet idmanı 
Bisiklet Bacaklara G .. u-

IDüngada 
Son Spor 
Hareketleri 

Takımları Geride Bırakh lzmirli Vebabın Fransada 

zellik Temin Ediyor 

Filadelfiya, 21 ( A.A. ) - Lö 
T oumör - Gionbretier takımı, 3304 

Bundan ev-
velki spor say

falarımızda Lon· 
dra kulüplerin-

den meşhur Ar
ıenalin elli se

nede ancak iki 
kere iki kulübe 

nasip olan bir 
terefe namzet 

olduğunu bil
dirmiftik. 

Arı en alin 
kovaladığı bu 

bOyDk ıeref ıu
dur: 

ln,Ut e r e d e 
biri lik, diğeri 

de kupa olmak 
Ozcre iki pm· 

piyonluk vardır. 

Her lngiliz 
kulüb& bu iki 
ıampiyonluğa da 
girer. Fakat 

timdiye kadar 
yani 50 sene 
içinde bu iki 
pmpiyonluğu da 
beraber kazan
mış takıma an
cak iki kere 
tesadüf edilmiş
tir. Çok kuvvetli 
dört düzine ra

.. 1 -

kip içinden sıy- Yukarda: Şelsea kalesine ıol girerken 
nlap iki şampi- Aıalıda : Ars•nal malıacimleri Aücum •snası11da 
yonluğu da alabilmek çok gilç namzet diğer Londra kulnbn Şelsea 
olduğu için in- gilizler bu çifte geçen haftaki rakibi· Nivkaatl 
pmpiyonluğa çok ehemmiyet takımına mağlüp olduğu için iki 
vermektedirler. pmpiyonluğu da kazanmak ihti-

Bu sene böyle çifte pmpi- mali kalmamııbr. Araeualin iki 
yooluk şerefine namzet olarak tampiyonluğu da kazanmuı ih-
Londrarun meıhur kulnbn Arg. timali Uç hafta içinde belli ola· 
nal görülmektedir. Ayni şerefe cakbr. 
-== 

Resmi Lik Maçları 
Büsbütün Sönükleşti 
lstanbulun kuvvetli kulüp-

lerinden Betiktatın da Olimpiyat 
likinde çarpı.ıan kulüplere iltihakı 
resmi liki çok zayıflattı. Bundan 
aonra mıntakanm f staabul şampi
yonası maçları eskisinden daha 
sönük devam etmeğe veyahut 
olduğu gibi bırakılmıra mahkum· 
dur. Bu vaziyet kar~·sında resmi 
likte kalan diğer ku~vetli kırl~i -
lerin de Olimpiyat li1dne gt;çme
leritıin kuvvetli bir ihtimal dahi
linde olduğu söyleniyor. 

Beşiktaş y:ırın, yeni girdiği 
likin ilk macım Kurtuluş kH1hiine 
karşı oynayacal\tır. Beşik!aşın 

yarın Kurli.ıhış!a ya;·acağı maı; 
(f k manidardır. Cü11ki Fener· 
bahçe resmi tikten 9ekildigi za
man ortaya bir şavia •,'ı!mıışt.; 
denildi i!i, bu sene r'e~il\ta~ çok 
kuvvetli olduğundan Fener bahçe 
mağlup olmakdansa liiden çe!<il
me~i tercih elti. 

f ,·nerliler bu ş 1yialara karşı 
Beşıklaş!a hususi bir nıaçla her 
uman hoy ö•çmi) e hazır o:duk
Jar.nt söyliiyorlardı. Şimdi bu 
iddia:a .. saha üstünde h<tllec!i!c
t'~k bir hale ıfelmiştir. Y.ıannki 
maçta B~şikta~uı kuvvct;ni Kur-

1 

1 

luluşun karşısında aşağı yukarı 
ölçebileceğiz. 

Galatasaraylılara gelince; ge
çen h:ıfta İtalyanlar karşısında 
fena bir netice alan sarı k1rmı
zılı1ar a) ni takımla bir intikam 
maçı yapmak istcmi4lcr, İtalyanlar 
da bu teklifi yarm için kabul 
etın'şl\'rdir. 

rt mta ita Hareketleri 
Diln de yazd ğımı:ı gibi, ls

tanhul Futbol Heyeti müttefik 
kulü · terin müttefik olmıyan ku
lüı lerle müsabaka yapmasının 
nizamnameye muvafık olmadığıni 
sari~ olarak teb!iğ etmiştir. 
Aynı zamanda da Olimpiyat likine 
dHhil hulunan İtalyan kn!iibünün 
de müttcfık kulüpler meyanıoa 
ith-ıl edilmediği karar altma alm
mışhr. Bu vaziyet karşısında 
Olimpiy.ıt likine dahil bulunan 
müttefik kulüpler ne olacakbr? 

Denilebilir ki bu suretle 
yeııi bir ihtilaf. kapısı daha 
a~ıhmş oluyor. Bu seferki fütilif 
daha mübimdir. Çünki ortada 

· amatör klüpJerin tabi olduklara 
bir ltiz;ımnameye muhalefet me
selesi nıevıubahstır. 

adamakıllı şöhret kazandığı gün 

geçtikçe be11i oluyor. Bundan 
evvel İspanyol şampiyonuna karşı 
ıeçilen Paris muhtelitinin merkez 
muhacim mevkiine konulan Ve-

ha bın bu sefer A vusturyanın en 
kuvvetli kulüplerinden olan Ra-

pit karşısına çıkacak mubtelite 
merkez muhacim olarak seçildi-

ğini Fransız gazetelerinde ~ · 

Par:İI stadında geçen 
oynanan bu mühim maçın tatsi

lib ve tenkitleri geldikten sonra 
Vehabın o maçta da ne kadar 

muvaffak olduğu daha iyi belli 

olacaktır. Y alouı Redıtarla Ve
habın kulübü olan Rasing in çı
karacağı mubtelite seçilecek me~ ' 

kez muhacim hakkındaki müna

kaşalar neticesinde yine bizim 

Vebap hakkında ittihad edilmit 

olması futbolcllmüze verilen kıy
meti ispata klfidir. 

Bir taraftan Vehabın ecnebiler 
tarafından takdir edildiğine sevi-

nirken diğer taraftan da böyle 
bir oyuncuyu kaybetmiş olma
mıza acıyoruz. 

Müvezzilerin Yanşı 
Pari•te çıkan aazete ve mec

mualardan yirmi kadarının mü
vezzileri arasında bir bisiklet 
müsabakası tertip edilmiştir. Her 
gezetenin müvezzileri ayrı bir 
takım teşkil etmek suretife mü
aabakaya girmektedir. 

Resimde görülen meşhur si

nema yıldızlarından ( Leyla Ha-
yems ) in bacakları ve kalçalan 
çok güzeldir. Artist bu gtlzelliği 

nasıl temin etmiştir, biliyor mu
sunuz? Kendisi diyor ki: 

" Senelerden beri her sabah 
erkenden kalkar ve deniz mayo
ıu ile bisiklete binerim. Küçllk 

kilometre 885 metre katederek 
altı günlük bisiklet yarışını ka
zanmıştır. 

Bu takım Dokuz tur ileride 
bulunmuş ve ceman 832 puvan 
kazanmıştır. 

Tenis Maçı 
Paris, 2 J (A.A) - Londra -

Pariı Tenis maçı, Parla takımı-
mn lehine neticelenmİştİt'. Pariı 
liler 8 e karşı 13 muvaffakiyet 
kazanmışlardır. 

Buyuk Kır Koşusu 
Brüksel, 21 (A.A) - 6 millet 

lar kotusu, dUn Stakol at mey
danında icra edilmiftir. 

Kıral ile birçok ıevat yarıfta 
hazır bulunmuttur. 

lngiliz E vensen birinciliği ka
unmııbr. 

lngiltere bundan bqka millet
ler arasında yapılan umumi ta1-
nifte de birinciliği kazanmıştır. 

Yarmki Maçlar 
Yarın atadyomda Eyup-Hil&I, 

SOleymaniye - Anadolu ve latan
bulspor - Beykoz takımlan çarpa
pcaklardır. Ayni zamanda Gala
tasaray salonunda da voleybol 
mflsabakalanna devam edilecek, 
Eyup - Kasımpqa, Beıiktaı - SO
leymaniye takımlan karşılaşa
caktır. 

yqdanberi yapdıjım bu idman 
sayesinde bacaklarım kalçalanm 
çok düığün bir şekil almıftır.n 

Görüyorsunuz ki tecrübe ile 
aabit olmuştur ki bisiklet apona 
bacaklara gilzellik temin etmek 
itibarilede pyam tercihtir. 

En Heyecanlı Kayık Yarışı 

Yukarda: K~mbriç, Aşajıda: Ok$/ort kürekçileri 

Bütün lngiltcreyi olduğu gibi bütün dünyayı 
itgal eden KemJıriç - Oksfort kayık yarışını doku
zuncu defa olarak Kenabriçliler kua11<lalar. Yarış-

tan evvelki lahmiııJer ve talimlerde elde edilen 
rekorlcsr Oksforliuiann lehinde olduğ·ı haMe yarı-.
ta Kcmbriç php 2elmiştir. Mütehusudar Oksfor-

dun mağ!übiyetini fazla idman neticesinde haaıl 
ölan yorgun~uğa atfediyorlar. Bu mnbim yanşa ait 

elde ettiğimiz en son resimleri yukanya der4:edi
yoruz. İki takımın ~·ar.tan son saoiyelerinden ne 
halde bulundukları, kü:ckçilerin yizleriodea de 
bdii olmaktadu. 



Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Muallimlerin 
Maaşları 
Meselesi 

İlkmektep muatlimlerlnfn ma· 
aşları, hususi idare bütçelerin· 
den tesviye edilmektedir. Halbu· 
ki bazı vilayetJerin hususi idare· 
leri, kendi mekteplerinin maddi 
ihtiyaçlar ını bile temin edecek 
kudrette değildir. Onun için bu 
viliyetlerde muallimlerin iki, Uç. 
batta dört maaştan mütedahil 
kalıyor ve muallimler zaruret 
içinde bırakılıyor. Yalmz resmi 
makamlara değil, gazetelerde 
ıikayetler vukuuna sebep oluyor. 

Meşrutiyet <'.evrinde hususi 
idareler tesis olunduktan sonra 
başlıyan bazı vilayetlerdeki bu 
maaş verememezliğin hala devam 
etmesi, ittihaz edilen usullerin 
mütemadiyen değiştirilmesine rağ
men, muvafık bir usule karar 
verilememesinden ileri gelmekte
dir. Maarif Vekaleti bir fikir, 

bir tedbir buluyor, bu tedbiri 
Maliye Vekaleti kabul etmiyor. 
Bunun ü:zerine gelsin mlitalealar 
ve müzakereler. Bunlar, kırtasiye 

tarzının neticesi olarak, Arap 
rnavalı gibi uzad1kça, ötede mu· 
allimler, sızlanıp duruyorlar. 

Hakları yok mu? Elbette var. 
Cilmhuriyct idaresi, en büyüğün
den en küçüğüne kadar, her 
ayın başında maaşını temin eder
i en, bazı vi:ayetlerdeki ilkmek
tep muallimlerinin aylarca maaı 
beklemeleri de nasıl doğru olur? 

Muallimler, hangi memurdan 
daha kıymetsizdirJer. Bilakis, mu· I 
allimin kıymeti, vatanın atisini 
yapması itibarile, hepsinden yük· 
sektir. Bunda kimsenin tUphesi 
yok ve iş bir kıymet meselesi 
değiidir. Mesele, adilane ve man· 
tıki bir usul bulunamamasıdır. 

Bir kerre illunektep muallim
lerinin maaşlarım, hususi idare
lerin temin etmesi prensibine 
saplanıe kalınmış. Maliyecilik 
7lhniyeti, yüz binlerce memurun 
içinde yalnız 10 - 12 bin mualli· 
min devlet bütçesinden maaş 

almasını kabul edemiyor. Dev
let maliyesinin üzerine bir de bu 

kadar muallimin maaşım yüklet
meyi muvafık bulmuyor. Peki 
amma, hususi idarelerin tahsisab 
devlet bütçesi haricinde midir? 
Bütün teklif !eri Maliye Vekaleti 

tahsil etmiyor mu? Bundan bir mik
tar parayı "işte hisseniz budur" di
ye vilayetlere veriyor ve bu yüz· 

den birtakım fazla ve lüzumsuz 
memurlara da fizuli paralar veri
yor. 

Halbuki dünyada en basit 
hakikatlerdendir ki, tasarruf müm
kün olabilen işlerde fuzuli mas· 
raflar yapmak, miisriflikten baş
ka birşey değildir. Sırf muallim
lerin nıaaşl<trt için hususi idare

lerd · bazı fazla memurlar istih
dam edildiği göriilmektedir. Mii
teka it dul ve ydimlerin maaş
larını vermek için, zat maaşları 
lfİşe •erinin kaldırıl ıp malmemur
lukhırımn tavzif edilmesi gibi, 
muallim maaştarımn bu suretle 
temin olunması imkinsıı değil-

• 

• 
MUALLiM 

SAYFASI 

lngilterede ~arip bir dershane: Tiyatrolarda çalıtan çocaıuar, L. t;. ı:.. terDıye mneHesesının aaımı nezared 
altındadır. Soldaki reıim de " ihtiyar kadının ayakkabm " piyeı inde rol alan küçük aan'atklrlar, tiyatronun 
taraçasında hesap o'tuyorlar. Satdaki reslın de iae, "Seot Ceymia" parkında bir açık ha't'a metebinde ıoj"uk mev• 
ıimde b:>şa giden bir nevi çorba içiyorlar. 

Sessiz 
Okuma 
Usulleri 

Hayatta. bir gazeteyi, bir 
mektubu, bir kitabı yüksek sesle 
okuduğumuz ı:ek nadir olan ba· 
diselerdendir; herkes, çok defa / 
dudaklarını bile kıpırdatmadan 
yalnız gözlerile okur. Halbuki 
mekteplerimizde hayalın bu ha
kikatinden tamamile tegafül olu
nur. Çocuklarımıza hep yüksek 

sesle kıraaii öğretiriz. Vakıi bu 
işte çok ehemmiyetlidir; çünki 
herkese okunan bir parçamn 
lazım .... elen tesiri hasıl etmesi 
için, onun nasıl okunacağını bil-

mek ve öyle okumak Jiz .mdır. 
Elbette yüksek sesle okumak 
bir san'attir. Bu san'ati, uzun 
temrinlerle ancak elde edebiliriz. 

Bununla beraber, sessiz kıraa· 
ti de ihmal etmemek icap eder. 
Çocuk, herhangi bir parçayı 
gözle okumalı ve okuduğunu 

iyi anlamanın yolunu bilmelidir. 
Yüksek sesle okuma, gözle 
okumıya nispetle çok daha za· 

man alır. Sessiz okumak, süratli 
olur. Fakat bu sürat anlama 
süratile mütenasip olmak lazım· 
dır. Hiçbir şey anlamadan çabuk 
okumanın ne faidesi olur. 

Şessiz okuma da vaktin yüzde 
doksanı mananın anlaşılmasına 
aittir. Ne de olsa, vakit en 
ziyade Fahime işinde tek;hüf 
eder. Bu türlü k raatte 
çabuk anlamıya muvaffak olan 
çocuk, hayatta okuyacağı şeylerin 
mealini idrakte de sürat gösterir. 

Bi.naenaleyh çocuklarımıza 
sessiz kıraati de talim etmeliyiz. 
Bu hususta, her vakit yaptığımız 

gibi hareket etmek kafidir. iste
necek şey, okunan parçayı anla

mak hususunda zihnin kaçamaL.
lar yapmasma meydan verme
meldir. 
c:: ==> 
dir. Bu halde ilkmektep mual-
limlerinin maaşları da umumi 
bütçeye ithal ediliverir. 

Hem devlet, müte.dahil ma· 
aşları vermiyor değil ki.. En son 
bu maaşlar veriliyor, ve yine 
devlet veriyor. O halde; doğru
su biu manasılığa biz akıl irdire-

miyoruz. Eğer ilk tedrisat, bir 
klll olan umumi tedrisattan 
ayrt birşey telakki olunabilse, 
masarifi ete umumi teklif· 

Ruı., .ı.Ja çoc .. kların kitap okumı• 
ya, kibıpları sevmiye alıtmalart, Ma· 
ar:f idaresinin ehemmiyetle düşüniip 
temin etmiye çalıştığı işlerdendir. 

Çocuklara mabauı kitaplar 1rittikçe 
artmaktadır. Bu buau&ta yapılan 
propagandalar, muazzam nümayişler 
şeldini alıyor. (3) numaralı reamimiz, 
" çocuk kitabı haftaıı " nda kitap 
sergisi otomobilini ve "çocuklar, ki· 
tap aab ibi olmıya çahşanu:." Levhası· 
nı gösteriyor. (4) numarala resmimiz· 
de iıe, bir çocuk kitabı sergiıinde 
kitaplara bakan kız çocuklarmı gfü
termektedir. 

Bahar gelmek üzere Mektepler _ 
çocuklar bahçe iılerile meşgul olma
ya hazır!anıyorlar. Hayat bilfiıi ve 

tabiat tetkiki dersleri için mektep 
bahçelerinin ehemmiyeti büyD.ktür. 
Resmimiz, lngilterede bir mektep 

talebeı"nin kendi bahçelerini, kendi 
ihtimanılarile yetiştirmekte, bu auret• 

le hem ders görmekte. hem çiçek 

nvgiıi edinmekte, hem de ıalim bir 
beden hareketi ynpmaktadırlar. 

-·= 
lerden ayn olan halkın 
uhdesine bırakılsa, o vakit iş 
değişir. Devlett bütün müessese• 
leri devletleştirirken ilkmektep
lerin yalnız maaşlarını, umumi 
devlet prensipleri haricinde gör

memelidir. 
Aı·· t'-. a~ı ·.meye değil, diğer iş· 

jTalim 
Ve Terbiye 
Filim/eri 

Almanyada - Tedrisi sine
manın inkişafı ıçın W einerde 
yeni bir sinema müessesesi vücu• 
da getirilmiştir. Bu müessese, ge
rek kendi yapacağı ve ger.ekse 
ecnebi memleketlerinden getir· 
teceği tedrisi filimlerin satılması 
ve kiralanmasile meşgul ola· 
caktır. 

BerJin Darülfünun Profesörle
rinden Hindeser, Berlinde sine
maya ait meselelere dair bir sıra 
konferanslar verdikten sonra, 
şimdi de sinemaya ait bir ensti· 
til vücuda getirmek llzere lazım 
gelen teşebbüslerde bulunmak
tadır. 

F ransada - Pariste intişar 
etmekte olan Cineopse mecmu
ası ahiren intişar eden 149 uncu 
sayısında, bilhassa terbiyevi ve 
tedrisi sinema meselelerinde sa• 
lahiyet sahibi olan zatların ma• 
kalelerini neşretmiştir. Bu maka· 
lelerden bazılarının serlevhlarını 
kaydediyoruz: "İlme hadim sine· 
ma,. , "Hıfzıssıhha ve içtimai 
hastalıklara karşı tahaffuz kai
deleri,, , "Sinema ve turizm,, 
"Tedrisi sinemanın terakkileri,, , 
"Sinema ve ziraat,, • 

Rusyada - Moskovadaki "Su
yonskins,, müessesesi, mekteple
rin politeknizasyonuna dair dört 
filim hazırlamaktadır. 

ispanyada - ispanyada 11Ta
biiyat Cemiyeti,, Madritteki Ope
ra sinemasmda umumi terbiyeye 
dair filimler göstermiştir. Pro· 
gramda "Bahçe örümceğinin inki· 
şafı ve hayab,,, "Mon Blinın 
eteklerinde,, , "Kap Londrası,, 
filimleri vardı. 

Brezilyada - Sao Paolo Ma· 
arif idaresi tarafından, sinema 
ile tedrisat işi için teşkil edilen 
komisyon mesaisine faaliyetle 
devam etmektedir. Komisyon 
azasından biri , bir propaganda 
seyahati esnas.nda, mekteplerde 
coğrafya dersine dair bir film 
göstermiştir. Komisyon Sao Paolo 
şehrinin ticari ve sınai faaliyeti· 
ne dair de bir filim hazırlamak· 
tadır. 

lerdeki gibi cezri hareketlere 
dönmek liznn. Muallim maaşları, 
en yakın zamanda. insaf ve man .. 
tığın i~tediğ hal yoluna sokulma• 
lıdır . 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanları • BGyOk ter
biyecilerin hayatı - Türkiyede yeni 
nazariyelerin tatbikatı - Muallimlerin 
dertleri- Yeni tecrfibe,er vesait"e. 

!Hayatı 
Mektebe 
Sokmalı 

Bizim zamanımızdaki mektep
lerle bugünkü mektepler arasın· 
da karla dağlar kadar fark var
dır. Bizim içinde yaşadığımız ve 
çalıştığımız muazzam bioalar. 
yalnız şelden değil, ruhan da 
kışla idi; hem bugünün kışlası 
değil, mutlakıyet devrinin kışla
sıydı. Hayat onun içine girmek 
değil, kapısmdan bakamazlardı. 
Böyle hayattan uzak, insanlık· 
taıı uzak bir terbiye ile yeti· 
şen bizler, bugünkü mekteplilerin 
serbestisini gorunce faşırıyor, 
böyle terbiye mi alacağında tered 
düt ediyoruz. 11 Kızı kendi hali
ne bırakırsan, ya davulcuya 
vanr, ya zurnacıya ,, derlerdi; 
11 Kızını döğmiyen, dizini döğer " 
derler di; biz bu sözlerin müed
dasına göre yetiştiğimiz için 
döğülmiyen, tazyik görmiyen ço
cukların adam olmıyacal<larına 
hükmediyoruz. Nihayet en asrimiz, 
dayak aleyhinde bulunsa da, izinsiz.. 
lik, tekdiri aleni, ihracı muvakkat 
gibi ağır cezalara ihtiyaç bulun· 
duğu fikrindedirler. Çocuğu kor
kutmalı ki itaat ne olduğunu 
bilsin; itaati öğrenen çocuk doğru 
yola gider, hflkikati bulur, derler. 
Bu doğru yol nedir? Bu hakikat 
nasıl şeydir? Anlaşılan dcğru 
yol, hendesenin bir hattı müste-
kimi; hakikat te " iki kero 
iki dört eder ,. mütearifesi 
gibi, mllcerret bir şey telakki 
ediliyor. Halbuki hayat bu mü· 
cerretlerden uzaktir. 

Çocuk nereye namzettir? Ha
yat içinde yaşamıya, bu yaşamayı 
nasıl öğrenir? Kitaptan mı? Asla, 
dört tarafı kapalı, dört köşe 

pencerelerden göğü gören bir 
bina içinde, kitabi tedrisat, beyni 
bir kumkuma gibi doldurmaktan 
başka bir şeye yaramaz. 

Nasıl Fransızlar " insan de
miri döverek demirci olur,, der
lerse, çocuk ta hayat içinde ya· 
şamakladır ki hayatı öğrenir. Bu-
günkü mekteplerimiz hayata yak· 
laşmıştır; fakat yaklaşmnk kafi 
değil, hayatın içine girmek, ya· 
hut hassaten hayatı mektebe sok
mak lazJmdır. 

Açık 
Hava 
Dershaneleri 

Sıcaklar gelmek üzeredir. Ha
vaların durgun ve sıcak olduğu 
günlerde çocukları mektep binası 
içinde tutmak, onların bedeni 
ve fikri &lhhatleri için zarardan 
başka bir şey değildir. VakıA 
memleketimizde açık bava mek
tepleri henüz bilinmiyen şeydir. 

Umu:ni harptenberi Avrupa 
ve Amerika, zayıf ve hastal ıklı 
çocukların hayata kazanılmaları 
için açık hava mekteplerinden 
büyük istifade etmektedirler. 

Bir ağaç altında, yeşil yap
rakların gölgesi içinde bir kıra
at dersi yapmak, hem istifa
delidir, hem de daha ziyade ca
ziptir. Bunu tecrübe eden mual
lim, f Jrsat buldukça açık hava 
dersi vermekten geri durmaz. 



SÔYLIYENLER: 
Mt1s'at Cemil Beg - Çocuklar 
Halid• Hanım - Mahmut Beg 

EvvelA dışarıdan - Sekiz on 
kişinin Habibe Mollaya (voyvo, 
YO)'YO.. diye bağırdıkları işitilir .• 
Sesler arasında çocuk sesi de 
vardır.. Sesler gittikçe yaklaşır .. 

Herkes - Voyvo... Habibe 
Mollaya voyvo •• 

Spiker - Bu da ne.. Dışarıda 
ne oluyor kuzum?.. Ahmet ağa .. 
Kuzum dışarıya bak.. Bu ne 
rezalet.. 

Mahmudun sesi - Voyvo .• 
Habibe Mollaya voyvo .• 

Spiker - Hanımlar efendiler .• 
Galiba sokak çocukları Habibe 
Mollayı alaya almışlar ... 

Mahmudun sesi - Haydi ço
cuklar hep bir ağızdan: Bir, iki, 
tiç .. 

Herkes Habibe Mollaya 
voyvo ••• 

Habibe H. - Sesiniz kısılsın 
inşallah ta s~yliyemez olun .• 

Gülilşmeler •. 
Bu da nesi.. Voyvo da ne 

oluyor ayol? 
Gülüşmeler .. 

Çekilin arkamdan... Yangın yeri 
mahsullleri •• Şimdi elimdeki ıem
ıiyeyi başınızda paralarım. 

Mahmut - Voyvo . .! 
Habibe - Ne •• ? 
Mahmut - Voyvo .. 
Gülüşmeler. 
Habibe - Voyvo.. Senin gibi 

olur.. Tulumbacı yamağı .. 
Mahmut - Ne. ? Öyle ise 

al gözüm bir daha.. Hadi çocuk
lar.. Aşk ile şevk ile : 

Herkes - Voyvo .• il 
Habibe - ilahi hepinizi voy

volar götürsün.. (Spikere) kuzum 
evladım.. şu çapkınlara bir şey 
ıöyle ayol.. sen de oraya geçmiş 
bu maskaralara güliiyorsun .• 

Mahmut - Maskara mı? Şu 
ıafi köpeğine bak.. kırkından 
ıonra saz çalmıya başlamış .. 

Yaşına başına, boyuna bosu
na bakmadan yüzünü gözünü 
boyamış, suratını çiriş çanağına 
çevirmiş.. Şimdi gel de böylesine 
cam göni.ilden voyvo deme 
badi canlarım, bir defa daha 
aşk ile şevk ile: 

Herkes - Voyvo .. 
Habibe - (Spikere) ayol sus

turun şunl~m... Şimdi avazım 
çıktığı kadar bağıracağım.. İçi· 
me heyheyler geliyor.. Çekin 
karşımdan rezil kepaze gülha
beyini. 

Mahmut - Ulan kanananın 
kaynanası kılıklı muşmula surat .• 
Ağzını bozma... Yoksa ben 
ağzımı bir açarsam ken-
dini İstanbul kanalizasyonuna 
düşmüş görürsün de alimallah 
bir alay itfaiye gelse temizlene-

• HA 1 MO NIN 
• 

FiSKOSLARI 

Habibe 

. 
mezsıo .. Anladın mı fırında 

sütlAç .. 
Habibe - Suı densiz, terbi-

yesiz külhanbeyi.. Senin hakkın
dan Allah gelsin.. Bak sana 
söylüyorum, bana bayraklarını! 
açtırma.. Şimdi yedi mahalleyı 
buraya toplar da seni r~zil rlis
vay ederim.. Sonra hır daha 
voyvo dcmiye yedi ceddine tövbe 
edersin .. 

Mahmut - Öyle ise.. Voyvo.I 
Spiker - Durun bakalım .. 

Dur Habibe Hanım.. Bir defa 
siz çekilin oradan, kapının 
önünden bakalım Çocuklar 
size söylüyorum... Çıkın dı-
ıarı burada durmak yasaktır ••.• 
Yasaktır yahu .. Anlamıyor mmm
ouz.. ( Mahmuda ) delikanla sen 
söyle de çıksınlar.. Ne laf anla
maz şey bunlar .. 

Mahmut - Onlar laf anlar 
beyim tasa etme.. Hadi 
bakalım bizim tayfa.. Siz şöyle 
biraz alarga durun,. Dışarıda bir 
parça soluk alın.. Ben şimdi ge
lirim.. koca karıyı kapının önün· 
de yine enseler voyvolamıya 
başlarız .• 

"Guya herkes çıkmıştır,, 
Spiker - Ey şimdi söyle ba

kalım azizim.. Siz kimsiniL. Bu
raya ne diye geldiniz.. Habibe 
Hanımdan ne istiyofSunw '/ Ne
hakla bu gUruh ı: e~i111izde gc· 
ziyorsunuz, isminiz ne? 

Mahmut - (Kah1rnha ile gü-
lerek) Hay yaşayasın beyim •. 
Dinim hakkı için afalladım be .. 
Kendimi mustantik Beyin hu
zurunda zannettim.. Bir dizi 
sual. . Hangisine cevap verece: 
ğimi şaşırdım.. Amma mademkı 
sordunuz .. Maamafih, binaenaleyh 
işte size cevabı; İsmim voyvocu 
Mahmut, babamın ismi zurnacı 

Kazım.. Mesnedim boşta gezen 
yan kesen. (İkametgahım; Sayeniz-

de İstanbulun yetmiş iki mahalleside 
acizlerinin. Ve lakin bir aydır ken
dime yeni bir meslek buldum .. 
Söylesem alnımdan öper, göğsü
me iftihar madalyası takarsınız .. 
O da işte.. ( ağır ) Beyim, Efen
dim.. Siz bakmayın fakirin kılığı-

na kıyafetine.. Üstüm başım ci
lalı değildir amma içim cevherli· 
dir. Lisanım yoktur amma iz'anım 
vardır.. Gidişim çarpıktır amma 
işim doğrudur.. Ağzım belki 
bozuktur amma yüreğim temizdir. 

Spiker - Peki, peki... Şu 
yeni mesleğin ne imiş bakalım 
onu sayle ? .. 

Mahmut - Yok yAni anla
vasınız diye söylüyorum.. Hal.. 
Ne diyordum bir mesnet ki hiç 
kimsenin hatırına gelmemiştir •• 

Mollaya 

Bir mesnet ki Allah... Tica
ret, ziraat, siyasiyat bu mes-
nedin yanında kaç para 
eder.. Bu, zanaatlerin zanaati .. 
Adeta bir maden... Mangiz ma
deni beyim mangiz madeni.. 
Hey babam işlet işlet işlete
bildiğin kadar.. Sermayesi ne-
dir derseniz... Kafa.. Kafa .. Nah 
bu kafa.. Beğim bir parça tüssü-
lü olduğuna bakmayın, midenin 
damarı, damannın ucu burada!. 

Spiker - Peki canım ıöyle 
bakalım nedir anlayalım? .. 

Mahmut - Efendim .. bundan 
bir ay evvel birgün Voyvo gaze
tesi sabyordum .. birdenbire bey
nımın içinden jijit... Bir şimşek 
çakll.. Hah dedim.. Allah... Ma· 
denin ucunu buldum.. kendi 
kendime kararımı verdim, kaske
timi çıkardım, şöyle düşündüm 
Ulan dedim.. Kainat dalavere 
peşinde.. Mangiz uçlanmak için -
kitaba uydurduktan sonra - her-

şey sünneti şeriftir.. Ben de bu 
yolu tutarım.. Aylardan, seneler· 
denberi • memlekette herkes 
( iktısat, iktısat aman israf 
etmiyelim .. para biriktirelim 
Paramızı Avrupaya vermiyelim .. 
Yazık oluyor .. Bu gidişat iyi değil.. 
Sonra parasız kalacağız.. Herşe
yin yerlisini giyelim, herşeyin 
yerlisin yiyelim.. Her şeyin yer· 
lisioil.. kuUanalım. ) Diye bar bar 
bağrıyor.. Ter ter tepiniyor .. 
Evet amma paşam.. Herkes kendi 
başına bu düstura riayet etmeli 
ki bu iş başa çıkabilsin .• 

Meseli ben kendi kendime 
erkekçe söz verdim. Amma mertçe 
bir erkek sözü; hep memlekette 
çıkan şeyleri yiyeceğim, hep mem· 
leketimde yapılan şeyleri giye
ceğim, hep memleketimin malını .. 
hep yerli malı .. Bir taraftan ken· 
dim böyle yaptığım gibi başkala-
rını da buna mecbur edeceğim. 
Başka türlü bu iş yürümez .. 
yarını düşünmiyen, şıklığı, züp
peliği memleketinden ziyade 
seven andavalJıları yola getirmek 
lazım.. Ben kendi hesabıma buna 
bir çare buldum.. Hah işte şimdi 

Voyvo! 
bizim madene, bizim mesnede f 
geldik •• 

Spiker - Hah söyle şunu .• 
Mahmut - Dur Beyim telif 

etme.. işte: Dişi olsun erkek ol
sun sırtında yerli malı olmıyao 
birisini g8rdüğüm yerde şıpın iti 
voyvoya tutmak... Sekiz on 
arkadaşım var.. Çoluk çocuk 
ta karışıyor.. Benim takımım 
tamam.. Bir yerde İngiliz kuma• 
şından palto giymiı bir züppeye 
tesadüf etmiyormiyiz?.. Basıyo
ruz voyvoyu.. Yahut bir tarafta 
yerli kumaştan manto geymemİf 
ayğı şooşonlu, elleri manşonlu 
züppe görmüyor muyuz .. Basıyoruz 
voyvoyu.. Herif olsıın karı olsun 
neye döndüklerini anlamıyorlar. 

O ara tayfa)'a bir işmar, bir 
iki üç: Voyvo!. 

Spiker - En sonra ?. 
Mahmut - Sonrası malüm .• 

Herif, yahut gaco. 
Spiker - Gaco nedir? 
Mahmut - Gaco, gaco nedir 

bilmez misiniz? Yani karı. 
Çürük yumurta yağmuruna 
tutulmuş uyuz eşeğe döner.. Ne 
var, ne yok soyunmak ister ... 
Yahut •. 

Spiker - Ay yahut? 
Mahmut - Yahut bir prtla 

susarız.. O da mangizi uçlanmalı. 
yanıma gelir elime usulla beş on 
papel kaptırdı mı?. Biz de susarız .. 

Spiker - A.. işte bu olmadı. 
Mahmut - Ne yapalım beyim. 

Bizim mesnetle bu.. hem de aci-
zane kendime •. 

Habibe H. - Ya... Demek 
marifetin, mesııedin bu ımış 
öyle mi? Demek bunun ıçın 
arkama küfeci çoculdaını takmış 
voyvo diye zevklendiriyorıun 
öyle mi? 

Mahmut - Beğenemedin mi? 
acuze.. Onların hepsi yerli malı, 
sırtındaki küfelerden ayağındaki 
çarığa kadar .. 

Habibe H. - Sus terbiyesiz .• 
Demindenberi sustum, suatum •. 
Bakalım neler yumurtlayacak 
diye bekledim.. Meğer bu 
imit öyle mi 1 dur sen bak 
bak beu saııa bir uyuı1 oyna) ım 
cıa gör VO} voyu •• Seni doıandırrcı 
külhanbeyi seni .. Kim demiş be
nim Ustümde yerli malı yok diye .. 

Mahmut - (Alaylı) ah anam 
var, yeli malı var, sende de var 
amma nasıl söyleyim sultanım .• 
Rütubetli depoda senelerce bıra
kılmış bir çuval çürük patates 
gibi... Evet öyle. . İçin yerli malı, 
yerli malı aının a.. Üstünde hiç 
birşey yok ki yerli olsun .. 
Ah elime verseler seni de 
senin gibileri de bak nasıl muz 
gibi soyar kabuğunu sıyırırım .. 

Habibe - Sus.. Hele elini 
sür de bdk .• 

Mahmut- Yok be .. Sana ne 
diye elimi süre} im. . Ben seni 
elimi sürmeden soyarım.. Tayfa· 
ya bir işmar .. Bir iki üç (Voyvo .. ) 
evelallah.. haftasına kalmaz .. 
eski kılığına girersin .... 

Habibe - Sen bu kadar atıp 
tutuyorsun amma acaba senin 
üı:tündekiler pek mi yerli malı .. 

Mahmut - Ne sandın ya .. 
Başımdaki kasket halis Kon· 
ya k eçesinden çevirme, kalıplama 
dedekülahıdır.. içimdeki gömlek 
Şile b ezinden... Mintanını Bursa 
ipeklisinden hey babam, pırıl 
pırıl mubarek.. esvabım.. Hereke 
kumaşı.. tepe tepe kullan .. 
Görüyorsun ya tepeden tırnağa 
kadar içim dış·m yerli malı .. 
Nem eksik.. Yaşasın yerli malı •• 

Radyo için skeç 

Yazan i. Galip 

Habibe - Hımm.. Mundar .• 
Sana inat ben de sade yerli ma• 
lından giyinip süslenemez miyim? 
Hiçbir şey bulamazsam inadıma 
ayağıma takunyalar giyerim, 
belime peştemal kuşan mm. 
bak o zaman benden daha iyi 
yerli malı olur mu? 

Mahmut - Ona akan sular 
durur. Duran sular da akar .. O 
zaman voyvo falan demem.. Am-
ma kar.şımda böyle durdukça 
voyvo.. Yine de voyvo... Voyvo 
oğlu voyvo .. 

Habibe H. - Seni çapkın seni 
ıen benimle başa çıkabilir misin? 
Peki öyle ise söyle bakayım senin 
(Voyvo) dediğin lakırdı yerli malı· 
mıdır sanki ?Ha ?.Söylesene .. Dut 
yemiş Kahatane bülbülü gibi ne 
sustun?. 

Spiker - Ha.. Orası öyle 
Mahmut... (Voyvo) kelimesi de 
hiç Türk malı olmıyan çürük 
birşey .. 

Habibe H. - Hah.. Türkçe 
değil öyle mi oğlum? 

Spiker - Hayır Habibe H. 
Türkçe değil.. 

Habibe H. - (Sevinçle ve zafer 
le) l-lah ... Şimdi görüyorsun ya •• 
Ağzından düşürmediğin şey de 
yerli malı değilmiş.. Öyle ise 
şimdi sıra bende: Veyvocu Mah• 
mut al sana (voyvo .• ) biitün 
tayf ana: (Voyvo .. ).. Bütün voy-e 
voyculara topunuza (Voyvo .• ) 
Voyvo.. Voyvo ... 

Mahmut - Evet amma .. Qg. 
tündeki Rusyanın soktuğu kürk
ler.. ingilizlerin ı:ıürdüğü kumaı• 

lar.. Fransızların gönderdiği bo· 
yaları ne yapalım ? . 

Habibe H. - Öyle mi? Al 
sana h epsini üstümden çıkarayım 
soyunup dökünüp sade yerli ma
lı Türk oğlu Türk bir kadın ka
layım da görürsün sen .. 

Mahmut - (Telaşla) A man .• 
gözünü seveyim burada soyunma .• 
Bu manzara pek çekilmez dur .• 
dur.. Nafile soyunma .. 

S piker - A man ne yaptyor
sunuz Habibe Hanım. . burada 
soyunulmaz. 

Habibe H.- Bırakın şu bıçkını 
mat edeyim de görsün bırakın 
beni soyunayım .. 

Mahmut - Aman Allah.. bu 
ne manzara.. dur, geçtim, vaz

geçtim .. Gidiyorum.. Ne halin varsa 
gör.. A llaha ısmarladık b e;) im .. 

Spiker - Güle güle ... 
Mahmut - Hay Allah acuze .• 

Alacağın ols•nı senin, elbette 
dışarı ç ı karsın sen.. Allah ;ıı smar
ladık. 

Habibe H. - Nasıl.. Cirliyor 
musun. . Baba 
Voyvo ... 

torik... Voyvo .. 

Mahmut - Tövbeler ti'vbesi 
nasuf nusuf tö" bcsı.. Yam;ı l ka
rı .. Matetli beni. ( çıkar ) 

Habibe H. - Voyvo .. /. 1 hın ı 

s even VO}VO des'n .. Voyvo .. 
( Spiker güleı ) 
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Oradan çıktıkları vakit haki
kat ihtiyarın önünde tavazzuh 
etmiş bulunıyordu. Çünkü Vezir 
sarayında ne siyasetten, ne as· 
kerlikten, ne maliye islerinden 
söz açılmamıştı ve uzun bir saat, 
sarı saçlı halayığm okuduğu şiir
ler din enmişti. 

lsmail, bu müşahede üzerine 
düşündü, güzel bir plan kurdu 
ve yegeninden hususi bir müla
l<:at i..tedi. Halifenin yanına gir
diği zaman ilk sözü şu olmuştu: 

- Emirülmiiminin, ihtiyar am
calarile bir gece tenezzühil yap
mıya tenezzül ederler mi? 

- Maalmemnuniye. Fakat bu 
teklif neden? 

- Bir adamın elinde üç par· 
ça mücevher var. Biri zümrüt, 
biri yakut, biri de elmas. Bu mü
cevherlerin küre üzerinde eşi ol
madığına eminim. istiyorum ki 
Emirülmüminin hazretleri bunları 

görsünler ve beyenirlerse satın 

alsınlar. 

Muhterem Amcamızın 

mücevherat bezirganlarile müna
sebeti olduğunu bilmiyordum, 
bunu öğrendiğime memnun 
oldum . Fakat amcamızın 
hilifet mevkiinde bulunan yeğe

nım o bazirginlann dilkkinına 
götürmek istemesine de miltehay
yir oldum. Biz, bize !Ayık olan 
feyleri ayağımıza getirtiriz. 

- BütUn dünyanın bu eşiğe 
yüz sürmek mecburiyetinde bu
lunduğunu unutacak kadar ihti
yar değilim. Maksadım, evveli 
mücevherleri yerinde ve ıimdiki 

mahfazaları içinde göstermek 
ve ıize güzel bir gece ge
çirtmektir. Söylediğim yere 
halife sıfatile değil bir Bas
ralı veya bir Horasanlı gibi teş
rifinizi de rica edeceğim. 

- Kıynfetimizi tepdil mi ede
ceğiz? 

- Gece tenezzühilnün zevkı 
o suretle çıkar! 

Hanın, biraz düşündü: 

- Fena değil, dedi, benliği
mizden bir gece olsun ayrılmak 
ıyı bir fikir. Hemen bu gece 
gidelim mi ? 

- Ferman efendimizindir. 
- De idiğiniz bezirgan kim-

dir ve ne. ede oturuyor. 
- Onu söylersem eğlencenin 

zevki k çar. Meçhule doğru yü
rümel' daha tatlıdır. 

Harunürreşidin, binbir gece 
hikayelerine zemin teşkil eden 
esrarlı gezintilerinden birincisi 
işte bu suretle vaki oldu.Tacidar 

yeğenle tecrübeli amca, o mu· 
havereden sonra kıyafetlerini 
değiştirdiler, bıyıldarını ve sakal
larını mükemmelen boyadılar, 
seslerini boğuk ve kısık bir hale 
getirmek için tecrübeler yaptılar, 
en yakmlannın da tanıyamıyacağı 
bir kılığa girdiler, yanlarına, 
kendileri gibi Horasanlı kıyafeti
ne bürünen, zeki bir uşak aldı
lar. Yatsı vakti Hult sarayının 
bahçe kapılanndan birinden çık
tılar. Karanlık Bağdat sokakla
rında )Ürümiye başladılar. 

ihtiyar İsmail klavuzluk edi
yordu. Harunürreşit, Bağdatta 
doğup büyümesine rağmen o 
büyük payıtahhn kenar ma-
hallelerini bilmezdi • Çocuk: 
luğundanberi alayla gezmeyı 

itiyat edinmişti ve muayyen so
kaklardan gelip geçmek mecbu
riyeti içinde yaşamıştı. Şimdi 
karanlıkta ve yaya olarak girin· 
tili, çıkıntılı sokaklarda dolaşmak 
hoşuna gidiyordu. Arasıra eve 
geç kalmış Bağdatlılara rasgeli
yordu. Onlar halife ile karşı· 
Jaştıklar ndan bihaber, kaytsizce 
geçiyorlar ve hazan Harunu 
göğüslüyorlardı. Bu göğüsleme, 
resmi gezişlerde rükabına saçı-

lan hürmetkar selamlar kadar 
ve belki daha ziyade hoşuna 
gidiyordu. 

O, karanlıklarda yeni haz 
mevzuları arıyarak amcasının 
izinde yürüyordu. Basit evlerinin 
harap eşikleri fizerinde temiz 
hava almıya çalışan kadınlar, er
ken uyumamak için sokaklara fır
lamış donsuz çocuklar genç halifeyi 
eğlenceli bir rllya gil; i mahzuz 
ediyordu. 

Yolcular, "Cesri esfel,,in ya-
nından geçtiler, büyük köprüye ve 
mUteakıben sonuncusuna geldiler. 
Bağdadın her üç köprüsü, biri· 
birine zincirlerle bağlı ve Üzer
leri tahtalarla örtü mavnalardan 
(şahturlarda n) müteşekkil idi. 
Diclede dolaşan kayıklara yol 
vermek için zincirler çekilir, 
mavnalar arasında bir boşluk 

vücude getirilirdi. Üçüncü köp
rüden karşıya . geçtiler. 

( Arkası nr , 

Halk Evinde 
İstanbul Halk Evinin, Halk 

Dersleri ve Kurslar Şubesi idare 
Heyeti 29 mart perşembe, İçti
mni Yardım Şubesi İdare Heyeti 
25 mart cuma, Kütüphane ve 
Neşriyat İdare Heyeti 26 mart 
cumartesi giinfi intihap edilecek
tir. Evvelce bu şubelere isimle· 
rını kaydettiren veya ettirmek 
istiyenlerin bugünlerde Halk Evi
ne gelmeleri rica edilmektedir. 

Bromural cKhollt tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
~sap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon., 
!arca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor .. 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alınan
)'ad:ı Rlıein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

Kaçırmıya Teşebbüs Ettiler 
Atina, 19 ( Husust) - Bu 

ıoektubumda siyast meseleleri bir 
tarafa bırak1p buradaki bayatm 
cazip ve dedikodulu taraflarmı 
canlandırmak istiyorum: 

Gazetecilerin balosunda bir 
piyango tertip edilmişti. Biletlerin 
beheri bizim para ile takriben 
J 25 kuruş, ikramiye de 5 bin 
lira kıymetinde bir evdi. 

Piyankonun çekilmesinden Uç 
gün evvel Lula isminde fakir bir 
genç kız bir tıbbiyeli ile nişanlan• 
mışh. Lula nişan merasiminden 
sonra, çarşıdan geçerken piyan
go satan bir çocuğa rastlamış 
ve gazetecilerin piyango ~iletin
den bir tane almıştır. Üç gün 
sonra çekilen piyankoda talili 
genç kız 5 bin liralık evi 
kazanmıştı. Bahtiyar ve mes'ut 
Lula bu suretle hem bir koca 
hem de bir ev sahibi olmuştur. 

Talih bir kere yeni nişanlılara 
teveccüh ettikten sonra bununla 
da kalmamış, gazeteciler cemiyeti 
talihli nişanlıların yeni evlerini 
döşemiye karnr vermiş ve hemen 
evi döşemiştir. Yeni nişanlılar 
hayatlarından pek memnundurlar. 

Bir Avul<atın Karısım 
Kaçırmak istediler 

Birkaç akşam evvel de Ati
nanın en merkezi meydam olan 
Sindagma caddesinde bir avuka
bn zevcesini kaçırmaya teşebbüs 
ettiler. Avukat M. Makriyani nin 
genç ve güzel bir zevcesi vardır. 
Avukat karısının kaçırıldığı gün 
mlihim bir cinayet davasının 
maznununu müdafaa etmekte idi. 
Kadın, muhakemeyi takip ettikten 
sonra akşam sekiz buçukta ko· 

Talilıll Lala 

casımn hususi otomobiline bine
rek zevcinin yazıhanesine gitmiş
tir. Otomobil yazıhanenin önünde 
durduğu zaman şoför, avukata 
zevcesinin geldiğini haber vermek 
üzere otomobilden inip yazıha
neye çıkmıştır. 

işte tam bu esnada iki yakı
şıklı delikanlı hemen otomobile 
atlayarak şoför mevkine geçmiş 
ve otomobili sürmiye başlamış
lardır. Kadm, evveli bAdiseye 
hayret etmiş, fakat otomobilin 
yol almıya başladığını görünce 
ifin ciddiyet ve vahametini an
lamış ve avazı çıktığı kadar hay
kırmıya başlamışhr. Kadının ba
ğınp haykırmaları otomobilin 
gtlrültüsü arasında boğulmuş ve 
hiç kimse aldırıı bile etmemiştir. 

Bereket versin ki otomobil bir 
miktar ilerledikten sonra maki· 

Bu akşam 
Büyük GALA 

M Ajl K sinemasmda 
olarak görülmemiş zengin ve çok ıen 

İZDİVAÇ LİMİTED ŞİRKETİ 
( Mariaa-e Llmlmlted ) 

~zıo, danılı •e ıarkıh O P E R E T - V O D V 1 L 

Heyeti femılllyeal baflDda ı FevkalAde a-Ozel bir yıldııı CHARLOTTE SUSA • 
M~bur bir artlıt GEORG ALEXANDER - Jön prömyelcrln en sevlmllıl WERNER 
FUTTERER bütiln lıtanbal halkı bu harikııyı gidip görecek ve yllrelcten ~lecektlr. 

lıAveten ı P. D. C. hallhazır dilnya ha vadlılerl arasında : 

• Çin, Japon muharebesi ve dehşetleri. 

akşamdan itibaren 4 a. Bu 

A S R 1 SiNEMADA 
ALTIN GASIPLARI 

• Bugünden itibaren . " 
Şehzadebaşı : MiLLi ve Hilal sinemalarında 

Sureti mahsusada sinemalarımız için celbolunan ve 

Türkiyede ilk defa olarak : 

Tarihi 
.11ukaddesten 

bir sayfa Hazreti İsa Emsalsiz ve 
muhteşem 

film. 
Yllıı binlerce lira aarfile vücuda gelen ve muanam blr heyeti temsiliye tarafından 

temsil olunan ve şimdiye kadar gürülen t:ırlht filmlerin fevkinde ıeall 
ve hakll,t en yeni kopyesl 

Binlerce figüran.... Zengin dekorlar.... Hakiki sahneler. 
lı!veten Hilal ıinemasında f Aveten Milli ıinemıuıında 

PLAN (W) Tahtelbahir 13 
sesli, sözlü şaheserler şaheseri sesli, sözlü muazzam film 

Matineler • 2,30 - 4,30 - 6,30 da, Suvare : 9,30 da. Cuma 

11 den itibaren devami seanslar. 

!tŞ e A Mi ea ;= t o ·1s * a;;e ,.. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı ()() 12 03 
lngiliz lirası 7 74 00 
Dolar o 47 30 
Liret g 16 00 
Belga 3 38 ()() 

Drahmi J6 33 00 
İsviçre frang1 02 44 ()() 

Leva 63 58 00 
Florin 1 17 27 
Kuron ç. 15 92 ()() 

Şiling A. 4 02 ()() 

Pezata 6 26 00 
Mark 1 98 05 
Zloti 4 21 ()() 

Pengo 3 89 ()() 

Ley ()() 78 82 
Dinar ()() 26 92 
Çervonets 10 94 

Tahvilat Kapanış 

1. DahiU 00 50 
D. Muvahhide 46 50 
A. Demiryolu 26 50 

Borsa Harici 

Albn 9 22 
Mecidiye 48 50 
Banknot 2 32 

Bugün akşam 
saat 2 J ,30 ta 

lsTAttBUL BELED(Yf.S1 

SAA TÇI 
Musikili kome· 

di 3 perde 
Yazan ve bes

teliyen: 

~~ ~ ~~. 

Celil Esat 
t 

1111 I 
11111111 

nesi bozulmuş, ve otomobil zıng 
diye durmuştur. Kadmm feryadı
na polisler ye6'miş ise de, cllret
kir gençler de ortadan· kaybol
muşlar ve bir tarafa sıvışmışlar
dır. Kadın sapa sağlam kocasına 
teslim edilmiştir. Türln türlü de
dikodulara sebebiyet veren bu 
hadisede kadının parmağının da 
bulunduğu söylenmektedir. 

Bu kabil hadiseler burada 
sık sık oluyor. Fakat hadisenin 
şayanı dikkat tarafı Atinanın en 
merkezi ve en kalabalık cadde
sinde oluşudur. 

** 
ÇÖL MENFiLERi 

s.-• Ş 1 K sinemasında..__ 
BllyOk muvaffakfyetlerle gösterilen 

mevalmln en gU:ı:el filmi 

Prenses Emriniz 
Ltt.IAN HARVEY ve HENRY GARAT 

tarahndan tcmall edilen film arzuyu 
umumi üzerine bir hafta daha 

lrae edilecektir. 
Göı-meyenler için aon fıraat 

RASPOUTİNE 
CONRAD VEIDT tarafından 

Raşit Rıza Tiyatrosu Şehzadebaıı 
Bu akşam saat 

21,30 da 

Kurt Ağzında ~ 
Kuzu 

Vodvil 3 perde a 
Nakleden: 

Mahmut Yesari 8. 

Ekonomou Operet Heyeti 
FRl\NSIZ TiYATROSUNDA 

Bu akıam Saat 21,30 da ilk defa olarak 
CAMPANELLE 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi •e idrar Yolu 

Hastalıkhrı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiy" caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 



Abdülham.it Ölümün Korkunç Akıbe
tini Biran Bile Hatırına Getirmiyordu 

------- -
Halbuki Vaziyeti Gün · Geçtikçe 

NAKJLf ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı nıahJuzdur 

-269-

Doktorlar Abdillhamidin ya
ltk odasmdan çıkar çıkmaz Ka
dın Efendiler geldiler. Abdiilha
ltlit, odaya girenlerin çehresini 
tetkik ediyor ve hakkında verilen 
~likümleri bu çehrelerden öğ
tenmek istiyordu. 

Kadınefcndiler, mükün oldu
iu kadar metanet gösteriyor ve 
kalplerini yakan teessürü hisset
tirnıcmiye gayret ediyorlardı .. 

Abdülbamidi soyarak yatağı
lla yatırmak istediler. Fakat o, 
•oyunmıya razı olmadı: 

- Doktorlar gelip gidiyor. 
Soyunmak ayıp olur. Sade, ce
ketimi çıkarın. 

Dedi. Müşfika Kadinefendi, 
ttketini çıkarırken Naciye Kadı
ltefendi, kolundan tutmak istedi. 
Abdülhamit glilerek: 

- Hayır.. Hayır.. O kadar 
tabatsız değilim... Ah şu ağrı 
aeçsin.. Hiçbir ıeyim kalmıya· 
tak. 

Dedi. .. 
Ooktorlar, yarım saatte bir 

Yatak odasına geliyor ve 
Abdülbamidi yatağında uzan -
ltlış olduğu halde muayene ediyor-

lardı. Saat onda, Abdülhamit 
l&brabının gittikçe arttığından 
tikAyete başladı. Doktor: 

- Müsaade buyurursanız bir 
ltlorfin şırıngası yapalım. Çok 
tahat edersiniz. 

Dedi. Abdiilhamit, elini sallı
Yarak derhal cevap verdi: 

- Hayır •• hayır .. Ben, mor
finden ölenleri bilirim... istemem. 
ıcat' iyyen istemem... Harici bir 
ltyle bu ıstırabı dindiriniz. 

Abdülhamidin bu sözleri oka
dar kat'i idi ki artık değil mor
fin batta en zararsız bir madde 
llc şırınga yapmayı teklif etmek 
bile hiçbir netice vermiyecekti. 
l!una binaen doktorlar hardal 
keten tohumu lapası ile ıstırabı 
\ahfife karar verdiler. 

it 
Saat on bir buçukta, muha

fıılı k odasındaki telefon işledi. 
aaş mabeyinci, ser mahafızhğa 
tu iradeyi seniyeyi tebliğ etti: 

- Zati şahane, biraderinin 
'iır basta olduğunu haber aldı. 
l>ck mükedder oldu. Hanği dok-

torları isterse gönderelim, buyu
t"tlyorlar. Derhal hakanı sabık baz
l"ctJerine arzediniz. Cevap bek
liyorum. 

Dedi. Bu irade. Abdiilhamide 
•rıedildi. Abdülhamit: 

- Biradere, teşekkür ve se
lam ederim. Zahmet buyurmasın-
1~r. Benim doktorlarım kafi. 

Demekle iktifa etti. 

Fakat.. Abdülhamit, vaziyetin
deki vehametini bilmiyor, hele 
~ı·· b·urn denilen o korkunç akıbeti 
•tan bile hatır ve hayalinden 

geçirmiyordu. Istırabını saklama
makla beraber. yine her zaman 
olduğu gibi basit ve iptidai illç
larla bunu da geçiştireceğini zan
ne':liyord J. 

Abdülhamidin bu cevap ve 
arzusuna rağmen, yine doktorlar 
Ras'm Beyle görüştüler, beheme
hal doktor Akıl Muhtar. Neşet 
Ömer, Selanikli Rifat beylerin 
derhal saraya gelmesini istediler. 
Çünki, vaziyet vahim görülUyor 
ve hiç kimse mes'uliyet altında 
kalmak istemiyordu. Ser muhafız 
telefon başında bekliyen ( baş 
mabeyinci ) ye Abdülhamidin ce
vabını bildirmekle beraber dok· 

torların gösterdiği lüzumuda bu
na ilave etti. 

* 
• 

Sabaha karşı 1aat dörde ka-
dar Abdülhamit ilAcım muntaza
man içti. Salonda bekliyen dok

tor Atıf Beyle Nikolaki ve AJki
yoyadis Efendiler, yarım saatte 
bir Abdülhamidin yatak odasına 
geçiyorlar, muayene ediyorlar ... 
Baıan thardal kağıdı gezdirmek 
ba:ıan da midesinin üstüne ke
ten tohumu lapası koymak su

retile - Abdülhamidin arzusu vec
hile - ıstırabı teskine çalışıyor

lardı . 
Saat dörtte, ilaç bitmişti. 

Abdülhamit, doktorlara haber 
gönderek odasına getirtti. 

- ilacım bitti.. Istırabım de
vam ediyor.. Bu ilaçtan bir daha 
yazınız. 

Resnıinizi Bize Gönderiniz, 

lf * 
Size Tabiatinizi 

Söyliyelim ... 

İzmirde NECA Ti B. ; Kıs-
men mağrur

dur. İzzeti ne
fis mesailinde 
alıngan ve 
atak olur. Ta
hakküme ta
hammül ede-

mez. Muame
latında daha 
ziyade müs· 

tağnidir. Şık
lığa, temizliğe ehemmiyet verir. 
Kadın ve sevgi meselesinde ma
cerayı sever. Kıskançlık gösterir. 
İğbirarı çabuk geçmez. 

• HAYDAR B. Zekidir. Her 
zaman sokul
gan değildir. 

Arkadaıları 
arasında ser
best bulunur, 
,akalaşır ve 
muzipliği se-

ver. Bazan id
diacı ve inatçı 
olur. Tasar-

ruftan ziyade 
sarfa mütemayildir. Kederlerini 
belll etmek istemez, merhamet 
ve muavenet davet, edici şikayet
lerde bulunmaz. 

Fenalaşıyordu 

Dedi. lıaç, derhal tekrar edil-
di. Fakat bu defa, sulfat ispar
teinin miktarı biı· santigrama 
çıkarıldı. 

10 9ubat 1'18 

Gece, harem dairesinde hiç 
kimse uyumamıştı... Beylerbeyi 
camisinin minaresinden akseden 
ezan sesleri, buradaki mahzun 
kadın kalplerini tchziz ediyor .. 
Tenha köşelerden, güç zaptolu
nan hıçkırıklar işitiliyordu, 

Kuytu keşelerde, seccadelerin 
üstnne diz çöken kadınlar, elle
rini semaya kaldırıyor, efendile
rine şifa ve necat ihsan etmesi 
için Cenabı Hakka yalvarıyorlardı. 

Fakat Abdülhamidio ıstırabı 
gittikçe artıyor, gösterdiği bütün 
mukavemete rağmen yine vakit 
vakit gözleri acı bir şikayet ma
nasile kapıınıyordu. İkinci defa 
yatırılan ilaçtan bir filcan içmişti. 
ilaç vakti gelince doktor bir 
filcan daha içirmek istedi. Lakin 
Abdülhamit, clile reddederek: 

- Bu ilaç bana yaramadı. 
Dedi ve içmedi. 

Saat, sekize gelmişti. Abdül
hamit, banyonun hazırlanmasını 

emretti. Bu emir, doktorlara ha
ber verildi. Hayretler içinde ka
lan doktorlar, buna mani olmak 
isted iler. Fakat Abdülhamit: 

- Banyo, benim medarı ha-
yatımdır. Beni, ondan kimse 
menedemez. 

1 

Dedi ve banyoya girdi. 
(Arkası var) 

Bir, iki Fıkra 

Kışa Dair 
Bir Şimalli ile 1ranh iki sey

yah konuşurken bahis, kışa inti
kal etmiş. Şimalli adam, kendi 
memleketini kastederek demiş ki : 

- Geçen kış bizim memle
kette öyle soğuk yaptı ki ateş üs
tünde suyun donduğunu gördük. 

lranlı seyah cevap vermiş: 
- Ya bizde, ya bizde, o se

ne Iranda da çok soğuk oldu. O 
derecede ki kibrit çakıp mum ya

kamadık. Çünki alevi donuyordu. 

}f 

Şimdi Hortlayan Yok mu? 
İki köylüden biri öbürüne 

söyliyordu: 

- Yahu bir zamanlar ölüler 
hortlarlardı. ihtiyarlardan hortlak 
hikAyeleri duyardık. Şimdi hort
layan yok mu? 

Öbiirli düşündü, başım kaşıdı 
ve dedi ki: 

- O zaman doktorluk bu 
derece ilerlememişti galiba! 

Şimdi çok ileride, bir ölen bir 
daha dirilemiyor! 

---
Fotofraf Tahlil Kuponunu 

15 inci Sayfamızda bulacaksımı. 

Mart 24 
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Bugünün Romanı 
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Vals bittiği zaman Ferdi, be
ni bırakmadr. Büfeye gidenlerin 
arasından geçirmiye çalışarak: 

- Biz de, bizim büfeye gide
lim. 

Dedi. Necla ile Avni de önü
müzden oraya gidiyorlardı. O.fa
ya girdikten sonra; 

- Aman, babam görmesin. 

Diye Neda kapıyı kapadı. 

Ferdi. hemen konyak şişe!:iine 

sarılRrak kadehleri doldurdu. Bi
rini bana, birini de Neclaya uzat
tı. Necla, tabii bir alışkanlıkla 

kadehi aldı. Fakat ben, biraz 
geri çekilerek reddettim: 

-Teşekkür ederim Ferdi Bey •. 
Fakat mümkün değil... içkiye 
hiç alışık değilim. Bir iki l{adeb 
likör bile başımı döndürdü. Sonra 
siı, çevire çevire alt üst ettiniz .. 
Şimdi bunu da içersem ... 

Hep birden öyle bir itirazla 
hücum ettiler ki nihayet muka
vemet edemiyerek ben de elimi 
uzattım; ve konyak kadehini aldım. 

* 
Tango, bütün füsunile ruhlan-

mızı sarmıştı. Ağır ve vakur 
tempolarla dalga dalga yükselen 
nağmeler.. Ve nağmelerin ezeli 
bir aşka doğru sürüklediği hat
velerle his ve hayalin engin boş· 
luklarına doğru kayıyorduk. Av
ni, kendi cinsi kudret ve cazi-

besine emin olmasından doğan 
gururla kolunu gittikçe artan bir 
sokulganlılcla belime sarıyor ... 

Ve bu kadar kolun üzerine 
bUyük bir emniyet ve teslimiyetle 
yaslanan vücudumu, bir tüy gibi 
çevirirken kulağıma eğilmiş şu 
sözleri söylüyordu: 

- Nekadar ılık bir vücu
dunuz var Kevser Hanım... lnsan 
sizinle dansederken bütün varlığı
nın yavaş yavaş kaynamıya başla
dığını hissediyor. 

Eğer bana darılmıyacağınızı 

bilsem, kadınlığın bütün aşk ve 
hararetini siz toplamışsınız, diye
ceğim. 

Kulağıma fısıldanan bu sözler, 
uzak bir aksi sacla gibi bana 
çok derinden geliyordu... Avni, 

beni geniş sinesinin üstüne biraz 
daha bastırarak sakin bir deniz 
dalgası gibi zarif inhinalarla adım 
adım geri çekilirken fısıltılarına 
devam ediyordu: 

- Emin olunuz ki bu geceye 
kadar, kadın kokusunu bu de
rece lezzetle tatmamıştım. Dün
yanın bütün içkilerinden fazla 
sarhoş eden bu kokuyu ebedi
yen U!'utmıyacağım ... 

- Yalan!.. 

Bütün viicudumu saran bir 
humma arasında bu bir tek 
söz, hezeyan gibi ağzımdan 

çıkıvermişti. Bu bir tek söz, onu 
coşturdu. Sol elinin içindeki par
maklarımı sıkıp sağ kolunu da 
daha kuvvetli sararak tekrar 

kaynatan ilahi bir şarapsınız .•• 
Kevser şarahı .. Yani, cenetteki 

. insanlara, meieklerin ellcr:ie içiri
lecek olan o .. Allahın ._arahı ... 

Gözlerim onun gözleıine doğ
ru kaydı. Diişiik gÖ2. l<apakla
rmın altında hiç titremeden 
bakan bu yeşi l gözierin derinlik

leı indet parlak ve ca1.ip bir nur 
vardı. Bu mır, ~anki Lir anda 
oydu ve kal l•iı ıc c..:~ı · . Btiti.in 

irade kudretimi yaktı. } f rimin 
amakında kaynayan ve z1 th. m 'im· 
kün olmıyan bir heyec:ı 1 dudak
larımdan taştı: 

- Yeter, Avni .• Artık yeter ... 
Şu anda, düşecek ve efece:..: bir 

haldeyim. S ana hiçbir fen alık 
etmemiş olan masum bfr kıza 

acı ... 

Dedim. O, buna cevJ p ver
medi. Düşük r,öz kapnt~ı.mnın 

altında hiç titremeden b a 'can o 
yeşil gözlerinin nurunu. f·Öz!crime 

ve oradan da kalbime a~ t n1kta 
devam ederek, kolunu, daha 
hakim, daha kadir ' lı'.·ve tile 

beni göğsüne bir daha b:ı· t rdı. 

~ 

- Kuzum Necla.. Be 1i bir 
yere yatırabilir misin?. (ok fe
nayım. 

Dedim. Necla, bu gib' :-z ylere 

alışkın bir vaı.iyetle giık :ek: 

- Gel abla cığım .. 

Dedi ve elimden tu, ı :ık ya
tak odasına göf~rdü. Be!l: oymnk 

ve karyolasına yatırm an. istedi, 
buna mani oldum. 

- Biraz şöylece uzannyım •• 
Belki geçer. 

Dedim ve soyunacak halim 
olmadığı için şezlonga uzanmak

la iktifa ettim. Necla, üzerime 

bir atkı örtüp elektriği d e sön
dürdükten sonra çekildi.. . 

Başım dönüyor, kulaklarımda, 
d erinden gelen sesler uğulduyor
du. Uyku ihtiyaci!e kapanan göz
lerim yanıp tutuşuyor. Fakat, 
zulümkar bir kuvvet, bir türlü 
uyutmuyordu. 

Şimdi içerde, oynak bir 
fokstrot başlamıştı. Biribirine 
çarpan nağmeler, kapılardan 
ve duvarlardan süzülerek bana 
kadar geliyor.. Dimağımın içinde 
b ir musiki çağlıyana gibi müte
madiyen akan anşılmaz ahenkler 
husule getiriyordu. 

( Arkuı var ) 

SON POS i'A 
Y::;;,t, Siyasi, Hnvadit ve H.ı l • 

gazetesi 

idare .. lıtanbul: E-ki Zap. iye 
Çatalç~~mb 1>0 ··'1' 'l) 

Telefon İdanb~l - 20:?03 
Posta kutusu: fstanbul - 741 
Tclırraf: ir.ta:ı :ıul SO:'i.>J »rA 

ABONE EiAT . 
TÜRKİYE EC'4E~I 

1 Sene 
6 A; 

140i> Kr. 
750 ,, • 
400 " 
150 " 

3 ,, 
1 ,, 

27 JJ Kr. 
H JJ ·• 
80} " 
.:SJJ .. fısıldadı. 1 

_ Yemin ederim, ne üstiine Gelen e\'ra~< gerı ve. il ı c ı. 
isterseniz yemin edeı·im... Siz, llan lardırn ınes'uliıet •' • ı •11!. 

bir ruhsunuz.. Siz bir aşksınız.. Cevap içlin ~I ~ktu.pl~~· 6 rk u •12 .': ' 

k pu ı av .:;ı ı.aıım.ıı -. 

Siz. aşkı ve rubu biribirine a- Adr·• d e fşti·ıl 11 ... i (ll) 
tan, insamn damarlarındaki kant 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde •• Muharriri: 
Stakpool 

Üç Serseri •. Üç Milyoner -13-

Bu düşünce ile ben son de
rece garip ve hayali bir işe giri
tirken sizin her Uçünüzil de kendi 
menfaatlarıma bağlamak arzusun• 
da .. ··m. Mesele sarih olarak vaz• 
edih~ıişlir, zannederim. Şimdi ~u 
vesikayı imzalar mısınız? 

Müsveddesi Sıkrit tarafından 
yap!!mış olan mektubu evveli 
Maknr, sonra Tilman, en sonra 
da Hagton imzaladılar. 

Sıkrit kağıdı itina ile cebine 
yerleştirdikten sonra: 

Şimdi işe başlıyabiliriz, 

dedi. Bize lazım olacak olan ge
miyi buldum. Bu, inci toplamak • 
maksadile altı sene evvel yapıl
mış ve son zamanlarda da ıslah 
edilmiş, elli kadem büyüklüğün
de bir yelkenlidir. Gemiyi 
sahibi olan Mister Kullule ge· 
çen hafta belki sabn alırım 
Umidile bana göstermişti. Bu 
sabah telefon ettim, henllz sa• 
blnıamış oldu~unu 6ğrendim. 
Tilm m, siz gemicilikten anlarıı· 
nız, elli kademlik, tek direkli bir 
sefine bu ışe yarar mı ne 
dersiniz? 

- Mfirettebnt mahdut oldu 
mu tek direkli gemi elbet te üç 
direkliye müreccahbr. 

Hagton da söze karışb: 
- Tek direkli gemiden ben 

de anlarım. Vaktile bir tanesine 
sahiptim. Tam bir sene müddetle 
kullandım. Makar: 

- Evet, dedi, tek direkli 
gemi üç direkliye müreccahbr. 
Kullanması kolaydır. VakıA kendi 
hesabıma fazla gemiciliğim yok
tur, amma bana bir kronometre 
ile bir pusula ve harita veriniz, 
ltln içinden çıkabileceğimi zan
nederim. 

Sıkrit: 

- Ala, başlıca mesele hal· 
!edilmiş oluyor. Geminin idaresi 
kafamı bir hayli yoruyordu, bir 
kaptan tutmak lazım mıdır, de
ğil midir, diye düşunüyordum, 

ve kendi hesabıma bu fikre de 
pek taraftar değildim. Her ne 
ise demek ki kaptana lllzum 
yoktur. Fakat isterseniz yardımcı 
olarak bir zenci alabilirsiniz! 

Makar ayağa kalktı: 

- Şimdi söyleyiniz, hazırlık 

ne vakte kadar biter, ne gUn 
hareket edebiliriz? 

- Bu dakikada bilemem. 
Yarın sabah saat tam altıda üçü
nüz birlikte olarak buraya geli
niz, gidip gemiyi görelim, vazi
yeti tetkik edelim. Fakat hab
rın!zda olsun, bu teşebbüs bir 
••r olarak aramızda kalacakbr. 
Ne ortağımın, ne dostlarımın, 

ne de hükumet memurlarının 

kulağına gitmesini istemem: 
Üç arkadaş inci toplamıya 

gidiyorsunuz, harice karşı vaziyet 
sadece bundan ibarettir. Dikkat 
ediniz 1 Eğer bu tembihime rağ
men iş şüyu bulursa derhal sizi 
kendi halinize terkederim. 

Tilmao: 

- Merak etmeyiniz, birer 
heykel gibi sessiz kalacağı7., fa
kat isterseniz şimdi biraz da 
cep harçlığımıı:dan bahse
delim. Kendi hesabıma kifi 
derecede param vardır. Fakat 
dostumuz Haglon pek müsait 
vaz.ivetle değildir. Açıkçası me
teliksizdir. ( Makar) a 2elince .. 

JOç Arkadaş Sermaye Sahibi İle Birlikte 
Gemiyi T etkika Karar Verdiler 

Makar arkadaşının s6zllnll 1 
kesti: 

- Oh ben yllz dolarla, batta 
daha eksiği ile iktifa ederim. Bu 
dakikada aklım fikrim nakit pa· 
rada değil, teşebbüstedir. 

Hagton da söze karışb: 
- On liram olsa işimi göre· 

bilirim. Ev sahibime kira olarak 
iki lira borcum var. Üst tarafı da 
bana hareket edeceğimiz gfine 
kadar bol bol yetişir. Sıkrit ya
zıhanesinin gözünü açarak bir 
tutam lngiliz alhnı çıkardı, sa
yarak iki arkadaşa taksim etti: 

- Şimdilik bunları alınız, de
di ve yarın sabah saat albda bu· 
burada bulunmayı unutmayınız! 

Kalktılar. Gidiyorlardı. Tilman 
ayak üzeri sordu: 

. 

- Az kaldı unutacaktım, ge
minin adı nedir? 

- Barrakuda! 

Kaptan Hul 
Barrakuda adını taşıyan yel· 

kenli " Sidney ., limanının sol 
tarafında, buharsız sefinelere tahsis 
edilen kısmında ve biraz açıkta 
yatıyordu, ilç arkadaş Mister 
Sıkrit ile birlikte bir sandala at
lıyarak yelkenliye gittiler. İçinde 
bekçi yoktu. Bu sebeple bir ta· 
raftan gemiyi gezecekler ve bir 
taraftan da serbestçe konuşabi
leceklcrdi. 

Tilman yeknazarda gemıyı 
beğendi. Anadan doğma deniz· 
ciydi, ilk söz olarak: 

dedi. 
Fırtınaya mütebammildir, 

(Arkası var) 

GAZ OCAKLAR 
FENNİN EN SON iCADI 
iDARELi ve DAYANIKLIDIR 

Bunları Her Yerde isteyiniz. 

Umumi Deposu: 

JAK. Y. LEVİ 
Çiçekpazar, Altıparmak Han 

Altında, lstanbul. 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Kazası Kilo Cinsi 
Çatalca 100,000 Kömür fstarnca Vakıf Ormanlarının kasap 

Y orgi orman mevkii civarında. 
BalAda mevkii ve nev'i muharrer Vakıf orman kıt'ası 20 mo.rt 

932 tarihinden itibaren pazarlığa kalmıştır. Müzayedesi 28 mart 
932 pazartesi günü saat on dörde kadardır. F azlasile talip olan· 
larm lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Araıii Vakfiye 
İdaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 

Müdürlüğünden : 
1 - 3 • 932 pazartesi günü ihale olunacağı evvelce ilan olunan, 

(40,000) kilo yerli nebati kola için esbabı tarafından verilen 
nümunelerin tecrübeleri heniiz ikmal edilmemiş olduğundan kapalı 
ı:arf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. 

Nümuneleri Fabrikaca kabule şayan görilfmü~ olan tUccaran 
yevmi münakasa olarak tayin edilen 26 • 3 • 932 cumartesi günU 
saat ( 10 ) teklif ve teminat meKtuplarmt hamilen Galatada 
Mubayaa Komiayoauna mUracaatleri. 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün ..____________________________ 

Muharriri: Necati Yusa/ 

Deniz Tutması 
DUnkU HikAyenin HulAsas1 

Bir kotra gezintiainde bu hika
yeyi anl&tan genç kız, eakiden• 
beri tanıdığı Ce!alı büyümüş 
ve gtlzelleımiı bulur. !Kisi de 
bu kotrada yalnızdırlar. 

Nefesim sıklaşmış, göğsüm b· 
kanmışb. Gfineş cildimi hissedi
lebilecek kadar kuvvetli bir 
hararetle yaktığı halde içimde 
titreten bir ürperme vardı. Onun 
dönUp bana bakmasından korku
yordum. Başımı uzaklaşan kotra
lara çevirdim. Birdenbire hafif 
bir kıpırdanma oldu. Ve göz 
göze geldik. 

Yüzü bembeyazdı. Gözlerinde 
korkunç kararlann hummalı kızar
tısile, her zamanki derin, mağ· 
mum ve yalvaran bakııları biri· 
birine karışmışb. 

Bu gözler okadar güzel, oka
dar derin ve yakıcı tahassüslerle 
dolu idi ki; ilk defa. benim için 
çek~ği ıstırabın onu ne kadar 
sarsbğını anladım. Kendimi kol· 
lan arasına atmamak için bana 
kuvvet veren his içimde zerre zerre 
eriyerek dökülüyordu. 

Bir söz söylemek, hem onu, 
hem de kendimi teskin etmek 
istedim. Fakat, açılan dudakla
rımdan derin bir nefesten başka 
birşey çıkmadı. Artık, mağlup 
olmuştum. 

Celal, dikkatli ve gittikçe 
daha kuvvetli adımlarla yaklaşı
yordu. Önümde durdu. Oda bir 
şey söylemek istedi. 

- İçlal! dedi. 
Fakat, sesi titriyordu. Devam 

edemedi ve yanıma oturdu. Şim· 
di sıcak nefesini yüzfimde, saç
larımda hissediyordum. Bu yakın
lık beni, tatlı bir rüyaya benze
yen dalğınlıgımdan uyandırdı. 

Silkinerek ayağa kalktım. Fa
kat, daha ilk adımda sendeliye-
rek Celalin kolları arasına 
düştüm. 

* Celalin umuzlarına dayanan 
kollarım şiddetle bir hareketle 
bizi ayırdığı zaman, bana herşeyin 

1 rengi bir sis albnda erimiş. 
mütemadi uğultuların yeko 
yeti içinde ezilmiş, alçalın•I 
geldi. Deniz ve ta uzakta '1t 
yelkenlerile olduklarından 
küçük görünen kotralar bir 
lonun içindeymiş gibi cansa• 
hareketsizdi. 

!çimde biraz evvelki hey 
dan eser kalmamışta. Ha~ 
haz, ne de bir ısbrap hissed 
dum. Ant bir baygmlıktan 
dınlmış gibi uğultular ve 
hemiyet içinde bezgin ve 
boştum. 

Celal de hali yanımda • 
idi. Belki, o da benim gibi 
mızda geçen şeylerin bir b 
den ibaret olmadığına k 
innndırmıya çalışıyordu. 
ilk defa bugün atkının bey 
!iğini anlamışb. Sabah 
onu ihmal ed~n çılgın şe 
bütün Omitlerini kırmıştı. Bil 
dar kendisine uzak ve bu le 
muhitine ait bir kadındaJJ 
bekliyebilirdi1 Beni, baş d 
rücü bir neşe iç.inde meı'ut 
dnğn bu muhitten çekip a 
cak kadar kuvveti olma 
nihayet inanmış ve, yanıma 
bir veda için son sözlerini 
lemiye gelmişti. Fakat, 
benden intişar eden bir 
belki ümitsizliğin ona v 
cür'et, yahut, sadece günetr 
niz ve kıyafetimizin firyanlığıO 
örperen insiyakımız bizi bi 
bire nmit etmediğimiz akı 
sürlildemişti. 

Kızıl ve mahcup glSzle 
birleşti. Uzun, uzun, konuştJJ• 
bir şeyler anlatmıya çalı , 
bakıştık. Her şey beyhude 
Gözlerimiz yorgun ve 
kapaklannın arasında 
küçüldii. 

CelAl birden geri 
dümene geçti ve kotramız, 
bir manevra ile ilerdekilere 
bak etti. Bütün bunlar, • 
basit bir deniz tutmasından i 
kalmışb. 

Almanyada Yeni ıKıgmetli f!ir R 
Bir Heyecan Ele Geçtı 

• • Londra, 23 - l 7 inci 
Vesılesı ait s tngiliz lirası altın kıy ... 

de duka denilen İsviçre 
Berlin, 23 - Memel Diyeti 184 liraya satılmışbr. Mes 

hUkumete ademi itimat ka- mütehassıslan bu kıymetli 

ran vermiş, bunun üzerine di
yet feshedilmiştir. Bu karar Al
manyada heyecan uyandırmıtbr. 

Bu hareket, Memel kanunu esa

sisinin ihlili mahiyetinde tellkki 

edilmekte ve oradaki Alman 

ahaliye hakaret addolunmaktadır. 

muayene için her taraftan 
draya gelmişlerdir. Asıl 
bu paranın kıymetini bilmİ.t' 
altın fiati lizerinden satmıştı· 

Portekiz Tayyarecileri Ual~ 
Roma, 23- Portekiz tatlJI 

zabitleri, ltalya tayyare teGr 
hnı tetkik için buraya f' 
lerdir. 

• Kuranı Kerim Tercümesi 
TÜRKÇE MUSHAFI ŞERİF 

KURANI KERIMiN ESKi HARFLERLE BASiLMiŞ TAM v6 
TAMAM TERCÜMESiDiR. BÜYÜK KIT'ADA 719 SAYf,,, 

Ders vekili Halis, Meclisi Maarif azasından Hacı Zihni "le 
Faiz, tetkiki müellefatı ıer'iye azasından Hüsnil Efendi 
merhumların tetkikinden geçmiş ve takdirlerini kazanmıtbf· 

SiJhu1e-t kBtüphaner.l mllhUrJne n 719 aayfa olnıaııına dikkat edıals. 

Müıı:eyyen ciltli•i 200, nrakları yaldız ciltlisi 2S() yaldıalı. fevkalld• cittlllarl JOI ~ 
Satış yeri: Sühulet kütüphanesi 
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Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar 
verem hastalıklanna, yürümeyen, diş çıkarmayan 
hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

SON POSTA 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, NeYaphlar 
OTELCİYE GÖRE HALKIN HUSUMETİ 

BOZABİLİRDİ OTELİN TiCARETİNİ DE 
-37-

Otelci de korkuyordu. Bu nil
mayişt canlı bir ilan gibi otelin 
ismini dillere düşürecekti ve bu 
mutavazı yeri lekeliyecekti. Fira
rilerin arada barınmasına taham
mül edemiyen şu coşkun kütle 
umumi duygulara tercüman olu
yor demekti. 

O takdirde birçok insanların 
bu otele inmekten çekinecekle-

. rindeo şüphe yoktu. Nümayişçile· 
rin: 11Ya muzahrafatı atın, ya 
oteli yakarız!,, Diye bağırmaları 
nihayet tehdit olabilirdi. lskende· 
riyenin göbeğinde oteli yakmak 
ne mümkündil, ne muhtemeldi. 
Lakin firarileri muzahrafat saymak
ta bütiln halk müttehit olduğuna 
göre, lskcnderiycye gelecek yol· 
culardan hiçbir ferdin o muzah
rafatı saklayan kabın içine gir
miye razı olamaması da tabii idi. 
Maamafih yapılacak tedbir, teves
sül edilecek çare yoktu. Şu uğur
suz herifler, kendiliklerinden 
oteli terketmiyeceklerdi, yaka
larından tutup sokağa da 
ablamazlardı. Bu sebeple kazaya 
rıza verip birçok ziyanlara gö
ğüs germek icap ediyordu. 

Otelci, kulağını dışarı verip 
nümayişçilerin gürültüsünü dinler
ken bu hesapları da zihninden 
geçiriyordu. Zorla otele yerleşen 
uğursuz misafirleri başından at
tıktan sonra bütün odaları, ko
ridorları güzelce dezenfekte eltir
meği, yatakları filan mükemmel 
yıkatmağı ve gazetelere bu te
mizliğin yapıldığına dair ilanlar 
vermeği de için için tasarlıyordu. 
Berikiler, can korkusile titreşi
yorlardı ve birbirlerinin iç.ine gİ· 
receklermiş gibi küçülüyor, büzü
liyorlar ve susuyorlardı. 

Bir aralık sokaktaki glirültü 
karışık bir şekil aldı ve mütea• 
kıben otel merdivenlerinde ayak 
sesleri işitildi. Bu sebeple otel
cıyı başka ve firarileri başka 
türlü mütehassis etti. Otelci, ka
labalık arasında şahsen de haka
ret görmek endişesile sarsıldı. 
Öbürleri, elinden kurtulmak için 
her şeyi feda etmek istedikleri 
ölümün lskenderiyede ve bir 

1-otojra/ Tahlili Kuprm" 

Tablatlal&I lfreıa••la ı.ı ·,.,.. 11111 

fetotrafınaaa 5 adel la ı;>oıa .ıe bir 

ilkte ,ancleriala. F•tojnfı m •1.11• 

labldiı ve iade edil A ... 

ı.-, -····, veya •an'a . .' 

Hanıl •u•ll•:in 
cevab ı ı' 

Foto: 1.f n . 1 .1. ı 

e ecek m. : 

Fo o}raf,,, k.ı,ul}()"u.-u,t.ı•)J. 
mukabilinde gönder• eb:Jr. 

Otelci, halkın süprün
tü diye tavsif ettiği baş
belası müşterilerini nasıl 
başından def edebilece
ğini düşünüyor, bir çare 
bulamıyordu. Ayrıca, fs
kenderiyenin göbeğinde 
bir otelin halk tarafından 
yakılamıyacağını da bi
liyordu. Biliyordu am
ma, işin içinden çıkacak 
bir hal çaresi bulamı
yordu. 

otel odasında kendilerini yaka
lamak üzere bulunduğu zchabile 

1 
hafakanlara uğradı. Fakat iki ta
rafın da tahminleri yanlıştı. Çün· 
ki merdiveni çıkanlar, sokaktaki 
kalabalığı dağıtan polislerden 
bir kısımdı. 

Gelenler, ampullere cercyen 
verdiler Ye karyola diplerinde 
kümelenen firarilerle otelciyi 
gözden geçirdiler: 

- Korkmayın, dediler, da
tıldılar. 

Ve sonra §U nasihati verdiler: 
- Halkın heyecam büyüktlir. 

Size karşı bir münasebetsizlik 
yapmaları mümkündür. Bu sebep
le sokağa çıkmamam:n tavsiye 
ederiz. Birkaç gün burada kalı-
nız, sessizce oturunuz, pyet isti
rar duyarsanız, dışarı çıkmak 
isterseniz polise haber veriniz. 
O vakit tedbir alınz, taarruza 
uğramamamzı temin etmiye çalışırız. 

( Arkası var ) 

Zafiyeti umumiye, İftİhHızhk ve kuvvetsiı:lik 
faide ve te1irl l'lirGleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Ölçü Üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünliiğüne 

.Fenni 
Korsal ar 
İsti yenlere 

ölçü tarif esi 
gönderilir. 
Eminönü: 
lzmir sokağı 
Tel. 20219 
Zaharya Oreopulos 

LASTER SlLBERMANN ve Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah ara11nda azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Poterdam'dan limanımıza muvasalatı 

belenen vapurlar 
Alimnia vapuru 2S marta doğru 
Tesalia ,, 4 nisana ,, 
Chios ,, 11 ,, " Nauplia ,, 11 ,, ,, 

Burgaz, Varna, Köatcnce, Kalas 
ve lbrail iç;n limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Alimnia vapuru 2S • 28 martta 

tahmil de. 
Nauplia 

tahmiJde. 
vapuru 17 - 19 

Yakında Hamburı, Brem, 
ve Ro:erdam limanları için 

edecek vapurlar. 
Aqulla vapuru limanımızda 

nisanda 

A:ıvera 

hareket 

Albania vapuru 24 • 25 martta 
tahmild". 

Apol'onia vapuru 28 - 29 m •rtta 
lahnl'lde. 

Faz.la tafsilat almak için Galatada 
Ovakiıny<1n hanında Laster Silber
mann ve Şürei<ası v&pur acenta-
lığına mür acaat. · 

Tdefon : B~yoğlu 6U • 674 

MÜZA YED iLE SATIŞ 
Yarınki cuma rünü Hat 10 da 

Kadıköyün'de Feneryolunda Bağdat 
caddesinde Otobü• İstasyonunda 
168 numıualı hanede mevcut etyalar 
müzayede •uretile satılacaktır. 

Büfe dresuvaJ' ve oval masadan 
mürekkep rönesana yemek oda takı
mı kanape 2 koltuk ve 4 aandaliye 
den salon takımı, defa kanape ve 
2 kolluktan .alon takımı, aynalı 
dolaplar, gardroplar, lavabolısr, gece 
masaları, bronz ve demir karyolalar, 
çocuk karyolası, bürolar, aynalı kon
•ol, masalar, diki' . makinesi, para
vanalar, şeı.long, çını ve demir aoba
lar, duvar Hatleri, kadrolar, perde
ler, Brüksel halıları, !>ib!olar, vazo· 
~r, ve aair efyalar. " Milner ,, lngi· 
lız markalı para kaaaaı pey aüren
lerdcn 100 de 25 teminat alınır. 

._ UCUZLUGUN ÇARES-1 -~ 
İptidai maddelerini Anadoludan 
getirten lokantamız buhran dola
yısile mühim tenzilat yapmıştır. 
Herkese elverişli abone usulüne 
başlamıştır. Y t:mekler adamları· 
m zla ev:ere gönderilmektedir. 

Mü~terllerimtz:ln nnan dlkkıltl!ıi 
cc•be~erlıı:. 

Sultanabmet Narin zade lokantuı -------. 
latanbul üçüncü icra da'resinde~ 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer bubn«n 
Unkaparr1da Yavuu nan mahallesi 
KeHrcilılr caddesinde 29 - 31 nu
maralı dükkanda bir adet silindir 
makinesi biri dokuz buçuk diğeri 
bir buçuk beygir kuvvetinde iki adet 
dinema ve bir adet aiırama Ye üç 
parça yatak ve ka.nakların 30-3·932 
tarihi.,e müsad:f çartaınba günG aaat 
10 dan it baren mahalli mezkQrda 
satılacatından talip olanlann ma
hallinde memuruna 1nüracaat eyle· 
ıneleri ilin olunur. 
- ----~--------

Fevrozin 
Grip 

Nakris 

Romatizııayı 

Sinird~n gelen 

Baş ve di~ 

Ağrılarını 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 
.< ,t'iyyen boznııas 

Her y~rde .t'et•ro:i11~ecdet arayınız J 

Sav~-:ı 15 

şu 

Radyoda 
Dinliyeceksin iz 

Akşam Ne] er 

24 Mart 932 Perşembe 25 Mart 932 Cuma 
lstanbul - (1200 r.ıetre S kilovat) 

18 gramofon, 19,5 H..ı, r:ye Hanımın 
iştira kile stüdyo saz İıe) eti, 20, 5 kon· 
ferııns, 21 BeJK:ıs l.anım, :.!2 orkestra. 

Heilsberg - (~76 metre 75 kilovat) 
20 !dliaeden nlklen ilalıi ve org, 
21, 15 hi kô.ye: P.ı.ssion. 

Mühlaker - (360 metre 75 kilo
vat) 11,35 tari. i hi ayeler, 20,05 
kırnl olsaydım opc<et". 

Bükreş - (394 metre 16 kilovat} 
19,40 gramofo.ı, ~O koro kon!'ö~ri, 
(Veber) in eserleri. 

Bcrvat - (429 ı etre 2,S kilont) 
20,35 lı:eman konseri, 21 orkestra, 
22,20 piyano konseri. 

Roma - ( 441 met•e 7S kilovat ) 
20,45 keman konseri, 21 senfoni, Re· 
ficc, Fılm pl.ı uderei. 

Prag - ( 488 metre 120 kilovat ) 
21,05 11 Bethov,.n ,, den bir parça 
Christusan ölbera, 22,20 org kon•eri 
H·uska. 

Viyana -- (S17 metre 20 kilont) 
20,10 Marions piyesi 5 perde, 21,45 
salon orkestrası ve şarkı. 

Pe.,te - (550 metre 23 kilovat) 
19,!0 operadan nakil. 

Vartova - (1411 metre 156 kil~ 
vat) 20 Haydcnden Şöpfü~ g. 

BerJin - (1933 meb'~ 7S kilovat) 
20 Kolonva katedralinden naklen 
ldliae dualan, 21915 Göthe hakkında 
konferan•. 

lsbnbul ·- (120!} metre, 5 k wat) 
18 gr:-mofon, 19,'; Vedia Rı7;ı H., 
20,5 Habibe Molla, 21; inci H., 22 
tango orkestras!. 

f.f.h'a! er - (360 metre, 75 ,i •v.1t) 
21,30 Frankfortt.,.n naklen He li<! Zeit. 

Hei s· erg - ( 2, ~ metre, 7 > '. • <>· 
vat) 20 Vercibin "Rcquiem" i. 

Bükre~ - ( 394 metre 16 ki l')V.ıt) 
19,45 grarııofon, 20 es1.d musiki, 21,45 
Porrsifal. 

Roma - ( 441 el.re, 75 kianvat) 
20,45 piyano konseri 21 l!iC!lfonl 
ge:nİ!l ~rn ·• 

Prag - ( 48S metre, 120 ki ovat) 
20,45 kiliseden nak en dua ve org, 
21.30 piyano konseri. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,22 Mathaus passion Layip.tiı:ten, 

Tomaa kilisesinden nııklen. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat ) 
19,45 yük•ek musiki mektebinden 
naklen konser. 

Varfova-( 1411 metre, lSS kilovat) 
19,30 gramofon., 20 musahabe, 20,lS 
dini musiki Su.motu'•ki. 

Bcrlin - (1635 me.ro, 7S kilovat) 
18 Layip:ıigde Torna. kiliaesinden 
nakil. 

Dikkat: Dercetmekte oldutumuı. programların Avıupaya ait 
olan kıamı vaaatt Avrupa .aatine göre tanzim edilmi1tir. 
latanbul saatine tatbikı için Avrupa da saııt (12) oldu {U 

uman latan bul da (1) e gcld. ği fancdilınelidi. 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

MEHMETÇiGIN 
Yazanlar: Muallim Fa~ıl Behiç, muallim Celal Sıtkı 

Biiyük Erkin harbiye Reisliğinin 21 • 11 - 931 tarih ve 7 Ş. 32336 
numarab tahriratı ile takdir edilerek alfabeyi h:tiren askerlerİmİLI! 

okutulmak üzere orduya kabul ve tavsiye olunmuştur. 
A3keri tedrisatı yapan merkezlerin : 

İs\anbulda, Resimli Ay Matbaası Türk L. Şirketine 
Topt.ın sip.ırı,ıer.: 

Fiati 25 kuruştur. 

= 
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VE TURK IŞÇILIGI iLE YAPILMIS 

FORD kamyonları fstanbul'da Tophanetde Türk 

işçiliği ile yapılmaktadır. Yapılan müteaddit 

tecrübeler bu kamyonların Türkiye"nin nakliye 

ihtiyaçlarını en elverişli bir ·surette . temin- ettiğini 

isbat etmiştir. Bundan maada satın alınan her 

Ford kamyonu bu rnemleketin ... refahı noktai naw

rından yapılmış eıWaydalı bir .. .teşebbüsün timsalini 
teşkil -eder~ 

Ford . .kamyQnJarmınıfiatı ~ehven ve evsafı pek 

yüksektir, Bu .lcamyonlar· o derece idarelidir ki iıt< 

işletilmeğe ba*lnnf!ığı günden itibaren sahibine 

p,ara kazandırır~ 

._ Arapçasile Birlikte Kuran~. keri_m 
tercumesı 

Büyük Türk ıı..imi Cevdet Patanın IGga=: Kuranlyeıinl havi doi'ru cıerl şerifin 
milkemmel ciltlisi 200 kuruştur. K~ymakh klğıl ve alun yaldıı:lı ct!tllııl 

300 kuruıtur. N:iıhaları azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetll e1erln tekmili ciltli 31)0 kuru.,tıır. 

Mufassal İslam Tarihi 
Ctltliıi 200 kuru,tur • 

• 
Meşahiri lslam Mej;0~ü:scr 

kum~tur. Bu kitaplardan poıta ilcreti alınmadan g-ISnderllll'. 

Merkezi : Türk Neşriyat Yurdudur. 

celpnameler ikametgablannızın meç .l 
huliyetine tıinal·n bila. tebliğ iade 

Beyoğlu İcra İtiraz Mercii Ha.kim
liğindı:ın: Mukadılema Beyoğlunda As
malıme~çitte ~ofyalı sokagında 18 nu· 
maralı lıanede mukim Tuksyarhi kızı 

Eleni Hanımla .Ko~tantin Ivraki ve 
Klcanti Ivraki Efendilere: 

edilmiştir. Budefü tayin olunan 25-4-32 
tarihine mllsadif pazarte:>i gllnü saat 

11 de Beyoğlu lem ltiraz Mercii nez 
dinde bilesale veya bilvckftle hazJr 

Hissedarı olduğun uz gayri menkulün bulunmanız lüzumu telıli~ makamına 
satış taı zının tayini zımnında çıkan lan kaim olmak üzere ilan olunur .• 

mEnSUCAJ SlftTRAL Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDİKULE İSTANBUL Tel 21128 

YÜN 

boyar 

büker 

PAMUK FLOŞ iplikle 

Boyar Büker Kasarlar büker 

Parlatır (Merserize eder) boyar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve Yün Bezleri 

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj F abrikaJ arına lüzumu olan noksanları 

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

Himayey~ S A N TR A L dan arayınız. 

Dr. Aristidi 
Emrazı zühreviye tedivihanesi 

Eminönii Han ( Sabık Karakaı ) No. 8 

Adana vilayetinde Karaisah 
kazasının ( Küp ve Söğüt ) 
Devlet orll'anından her sene 
11 19 gayrı mamul metre mi· 
kap besabile beş senede 5595 
gayrı mamul metre mikap Ak· 
çam eşcar1 beher gayrı mamul 
metre mikabı 396 kuruş mu
hammen bedeli üzerinden tali
bine ihale edilmek üzere mü· 
zayedeye konulmuştur. Müza· 
yede ve ihale kapalı zarf usu· 
lile ve 661 - 799 No. h ka
nunların ahkamı umumiyesi 
veçhile 6 - 4 • 932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
15 te Adana vilayetinde müte· 
şekki! Orman Sa ış Komisyonu 
huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin 15000 lira sermaye 
vaz'ına mali iktidarlarını gös
terir ticaret odası vesikasını 

ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartile vereceği bir 
senenin hedefi miktarının yüzde 
15 şi nisbetindeki teminatı mu· 
vakkatesini mnhtevi teklifna
melerini ihale kanununun o
nucu maddesi sarahati daire
sinde mezkur saate kadar ko
misyonuna tevdi eylemeleri ve 
şartname ve mukavelename 
sureti musaddakalarımn Anka· 
rada Orman İşleri Umum Mü
dürlüğü ile İstanbul 1 ve Ada
na orman miidüriyetlerinden ve 
Karaisalı Orman Muamelat 
Memurluğundan alınabile.ccği 
ilan olunur. 

J 

ON LA.RI 
Yeni Ford kamyt>hlarının m:ıka.slar.ı, yilk n8 

kadar büyük o!ursa olsun, arabayı daima yaylı 

bulunduracak bir tarzda yapılmıştır. 

Bir kamyon a1acağmız ?.aman evveld F'<5r<I 

kamyonunu tetkik ediniz. Çünki iktisada sonıderece. 

riayet_edilmesi lazım plan_bu günlerde para ~atl• 

rılacak her hangi.Jlir .işin- .aıami bir istifada temin 

.~tmesini düşünroek.."1aıımdı~ 

Fabrikamiz n\üteMadiy~n _haff faaliyelta..:ohl_p 

&i parişlerin..JlQt.balJcsJi mim t.eahhüt- · eder~ 

FORD Kamyonlarının yenf· fiatlarf 

t3f1/2 p!Jsluk:arka,tek tekedel<Ji kısa·şası! 1780'Urı 

T 

157 n o n o uzun n t 1820 n 

1311/2 l) J) çirt n kısa ,. ı 1830 1) 

157 n n n uzun " ! 187.0 D 

A .modeli tenezrlih, ~asisi .. ._..,-. ............. t.1!!10 » 

Bu,Jiatlar.'lStandard .Jastiklerle•mUC-ehhe'Z' olail 

berveçhi bati kamyonların her han~l bir 

,imanda {lilmrüklenmiş satış flatlarıdır. 

Al~CRAFT 

T E L E F U N I< E N in en son ~ser:t 

341 modeli 
Rf\DVO-GRRMOFON 

Musiki \le sedayı emsalSli 

bir sedakat ile tekrar verin 
ı 

Harici' şekll g~yet zarifti'• 

LE NICEN 
Salış mahali 

BOURLA BiRADERLER ve ş~· 
s AT 1 E SE YO~LU - BEYAZIT -KAOfKÖY 

.MAGAZALARI 

Dr. A. KUTIEL Son. Poıta Matbauı 

Cllt Ye ıilhrHt hastalıklar milt~ 

busısı. Karaköy büyilk maballebic 

yanında 3<& 

Sahipleri: Ali Ekremt Selim Rafll' 

Neıriyat Mildiirih Selim Raı•1 


