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Gümrükte Aksak1•r.::n:a111~182!!!mgam-.----------------.. Akvam Cemiyeti 
Bir Muayene Usulü T A K A S l Çete C İ N A Y E T L E ff Gireceğiz 

Iktısal ve Maliye Vekaletleri 
gümrükte, gt>zlük çerç ~vc!cri
nfn yakılmak ıuretile muayene 
edilmelerini, yapılan şikayet 

üzerine menetmİ§, hu işin fen 
yolunda" yürünerek yapılma
ıını tavsiye etmişlerdir. Bu 
hadise hakkında dün, karileri• 
miz bize dediler ki: 

.JI Rıza Bey - Şehzadebaşı Emin Nu
,.ttin mahnllcal 5 -

- Bizi hayli geride bırakıp 

ilerliycn Garp medeniyet kerva

nına biz de katıldık. Bilhassa 

mrni işlerde tamamen garphlaş

malc kararını verdik. Bu mede

niyet alaylığm düşmanıdır. Fen 

ve san'at zaviyesinden başka 

yörliş tarzı yoktur. 

Gümrüğe gelen gözlüklerin ve 

bazı tesbihlerin bağa olup olma

dığını anlamak için muayene 

memurları bunların çerçevelerini 

yakıyorlarmış. Bugünkii buhran 
kurşısında tek bir santimin bile 

büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Tüccarı zarara sokmak doğru 

değildir. Rir maddenin bağa 

ıolup olmadığını tetkik için. çok 

basit fenni yollar vardır. Bene(; 

bugün yapılan iş bir alaylılıktır. 

Bunun değiştirilmesi iktısadi 
menfaatlerimiz icabıdır. 

ic 
S:ılahattin Bey - Eyüp iskele cad. 15 -

- Gözlük çerçevelerini yaka

rak muayene etmek fannin çiz

diği çerçevenin haricine çıkmak 

~emektir. Yirminci asırda fen 

herşcyin z&rarsız bir usulle mua

yene edilmesini bulmuş ve tespit 

etmiştir. Yakarak, yıkarak ~apı

lan muayenelerin manası yoktur. 

Gümrük idarelerimizin de bu fenni 

vısulleri kabul etmeleri lazımdır. 

* Fikret Bey - Beyazıt Şarlt apartıınanı 3 -

- (100) kuruştan (10) liraya 
kadar gözlük çerçevesi vardır. 

Bittabi bunların gümrük resimle
ri de farklıdır. Fakat gümrük 

memurları bunların muayenesini 
garpteki usullerle yaps~lar çok 

iyi olar. Gözlük göze takılan 

bir ıhtiyaçhr. Herkt:s bunun 

temiz ve lekesiz olmasını arzu 

ıeder. Kenarı çakı ile kesilmiş 

tre yahut yaknmış çerçeveleri 
kimse almaz. Neticede tüccar 

zarar eder, Teftiş ve mua} ene
lerimizi kimseye zarar vermeksi
zin yapmak lazımdır. 

Takas mukaveleleri yapmak 
üzere Avrupaya giden heyetimiz 
ilk mukaveleyi Macarlarla yap
mış ve hiikümete bildirmiştir. 

l\facarlar bizrlen tiitiin, pamuk 
l<ömiir ve saıre alacaklardır. 

Heyet şimdiki halde Çe-
l oslovakyadndır. Çelcoslovakya 
ile de tarafımızdan tütün, iizüm, 
incir ve kısmen pamuk satılmak 
üzere bir mulrnvele yapılması 

mevzubahs olmuktadır. Bunu mü-
' tenkıp heyet Londraya giderek 
1 ingilizlerlc de bir mukavele yap

mak esasları ÜZt'rindc tetkikatta 
bulunacaktır. 

Bir Yu1nrukta 
Çocuğunu 
Öldürmüş! 

Ramide fslamheyde oturan 

Hatice Hnnım kara\(o!a giderek 

şu şikayette bulunmuştur: 

" Kocam Hüseyin Efendi beni 
döviyordu. Bu sırada bana salla-

dığı bir yumruk 8 aylık çocuğu

muzun ba ma isabet etti, yavru

cak lıcmen öldü. ,, Polis derhal 

tahkikat yapmıya başlamıştır. 

Milli Takım 
Değil Mi? 

lstanbul mmtakası tarafından 
gazetelere gönderilen bir tebliğde 
Macar takımının (Milli) olmadığı, 
birkaç Macar kulübünden seçilen 

kinci c{erecede oyunculaı·dan terek
<Üp ettiği, esasen Macarların milli 
takım forması bile giyınediklt.ri 
bildirilmektedir. Bu şayanı dik
kat itham karşısında Futbol Fe
dera } onu Rei&i ı-Iaındi Emin 
Bey "'Uıı~arı söyl ·miştir. 

"- Islanbul mmtakasınm bu 
tebliği tamamen hakikat hilafıdır. 
Bu maçların mi li m:'iç olduğun:ı 
dair elimizde k.afi \•c!;.ika vardır.,, 

Venı Gümriik Tarifeleri 
Yeni gümrük tarifeleri hak

kında fikirlerine müracaat edil
mek üzere İktısat Vekaleti tara
fından Ankaraya davet edilen 
Sanayi Mi.ifettişlerinclen Burhan 
ve Kudret Beyler vazifelerini 
bitirerek şehrimize dönmüşlerdir. 

a 
Kasa Hırsızları 
Yakalandılar 

Macar kükümetinio uzun .za
mandanberi aramakta olduğu 
maruf kasa hırsızları şehrimizde 

yakalanmışlardır. Bu hırsızlar şim
diye kadar birçok kasaları ve 
birçok evleri soymuşlardır. 

Beş ay evvel Bcşiktaşta Mal
müdürlüğü kasası kırılarak iki 
bin lira çalınmıştı. Bu hadiseyi 
Belediye Tahsil şubesinin, Bey
oğlunda mezeci Nikolanın, Emin
önünde Alaiye hanında tüccar 
İzzet Beyin kasalarının kırılması 
takip etmişti. 

Kasalar çok mahirane bir 
şekilde kırıldığından zabıta bu 
hırsızlıkların, ecnebi hırsızlar ta
rafından yapıldığını anlamı~ ve 
takibe başlamıştı. Dün Gröner 
Feri, Prins, Çopur F erans, Kons 
Karo), Aguşten Şaodar isminde
ki hırsız çetesi yakalanmış ve 
bütiin bu hırsızlıkların bu çete 
tarafından yapıldığı tespit edil
miştir. 

Bunlar Şehremaneti icra da
iresi kasasın , Seyrisef ain le asası
nı, Galatada demir tüccari Eva
kimyanın kasalarını soymak için · 
tertibat aldıklarım itiraf ctll"iş
lerdir. Bu çete geçen sene Sir
keci istasyonundan 1900 lira 
çalmıştır. 

Bu çete teferruatından olan 
Giynş Jozef, A,~ın, Papo~ Jozef 
ismindeki hırsızlar da yakalan· 
mıştır. Artin Beyoğlunda şapkacı 
Madam Marinin evinden binlerce 
liralık eşya ve mücevherat çal
mıştır. Bunların hepsi Macardır. 

Haraç istemişler! 
Halil ve Rasim isminde iki 

kişi T opanede kahveci Hakkıdan 
haraç istemişler, vermeyince de 
13 lirasını almışlardır. Şimdi ikisi 
de yakalanmıştır. 

Biribirlerini Vurdular 
T anaş ve Galip isminde iki 

genç Kurtuluşta Alyasi isminde 
bir kız yüzünden biribirlerini ya
ralamışlardır. ----Yeni Kalipter 

ihtisas Mahkemeleri katiplik 
ve başkatiplik iıntihanma giren
lerin imtihan evrakı Adliye Ve· 
kaletince tetkik edilerek netice
leri f stanbul Müddeiumumiliğine 
tebliğ edilmiştir. 

Beş Katil 
Adliyeye 
Verildi 

Evvelki gece Abanoz soka
ğında bir cinayet olmuş, Sait ve 
Murtaza isminde iki kişi Zeki 
B. isminde bir genci öldürmüş
lerdir. Katiller yakalanarak Müd
deiiumumiliğe teslim edilmişlerdir. 

lf. Dün Balatta Nesimin mey
hanesinde işret eden Mehmet 
isminde birisi meyhanecinin çıra
ğı Fa7Jıyı b çakla ağır surette 
yaralamıştır. Fazlı Musevi hasta
nesine nak!edilmiştir. Hayatı 
tehlikededir. * Arife günü Edirnekapıda 
bir yıımurtacı. çocuğu yumrukla 
öldüren Kör Ömerle Hasan dün 
Adliyeye verilmişlerdir. Katillef 
tevkif edilmişlerdir. 

BuğdalJ 
Ve Arpa 
Geldi 

Dün Anadoludan lstanbuıa 
on vagon buğday gelmiş, fakat 
piyasada muamele olmamıştır. 
Alman haberlere göre dünya 
buğday fiatı beş kuruş se~sen iki 
para olduğu halde Arpa fiah ye
di buçuk kuruştur. 

Yüz Çevirmiş 
Beşiktaşta oturan Fevzi is

minde biri kendisinden yüz çe
viren Fethiye isminde bir kadını 
bıçakla yaralar~ 

ihraç 
Mallarımız 

Devlet laboratuvarı için yeni 
aletler alınarak laboratuvar tevsi 
edilmiştir. Laboratuvar şimdiye 
kadar fındık, peynir ve afyonun 
vasati evsafını tesbit etmiştir. 
Diğer ihraç mallanmızm da va
sıfları tayin edilecektir. 

Şişlidel<i Hadise 
Geçen gece Şişli de Avcılar 

gazinosunda bir hadise olmuştu. 
Hadise Koza gazinosunda geçti 
şeklinde yazılmıştır. Koza gazi
nosunun bu işle bir alakası yoktur. 

Sokaklar Sulanacak 
Havalar kurak gittiği ıçın 

sokaklarda toz yıgınları başla
mıştır. Belediye sokakların mun
tazam şekilde sulanması için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Cenevre 20 - Salahiyettar ma 
hafilin ifadelerine nazaran, Türkiye 
Cemiyeti Akvamın bir rülrnü tara· 
fmdan resmen davet edilirse Cemi
yete girmeyi memnuniyetle düşün
mektedir. 

Gayet iyi bir membadan ahnaıt 
malumata göre, yakında toplanacak 
olan Cemiyeti Akvam heyeti umu· 
miyesinde, Reis Türldyenin Cemi· 
yete girme.&i arzusunu izhar ()de
cektir. B.lahare Türkiye hükumeti 
bir talepname verecektir. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye V kili Şükrü Kaya Bey 

de dün akşam Anknraya hareket 
etmiştir. 

Tarihi Evrak 
Elycvm gümrükte bulunan tarihi 

evraktan gümrük resmi isteni diğf 
kaydedilmektedir. 

lnhisarlarda Son Vaziyet 
Son kanun mucibince inhisar 

idarelerinde tasfiye icrasına bugün• 

Ierde başlanacaktır. inhisarların 
Ankaraya nakli işinin gelecek &Pnr 
ye kalmaııı muhtemel görülmektedir• 

Te~ekkürler 
Başvekil Paşa ile Büyük Erkin• 

Harbiye Rciııirr.iz bayram münasebc· 
tile tebrik arzeden zevata teşekkUr 

etmektedirler. 

Hariciye Vekili 
Dün Akşam 

Hareket 
Ankara ya 
Etti 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Be· 
yin Avrupadan şehrimize geldiğini 

r haber -vermittik. Velcil e · dün baıı 
ziyaretler kabul etmiş, akşam treni
le Ankaraya gitmiştir. 

Terkos Ve Belediye 
Terkosun yeni tcaisata giriştiğini 

haber vermiştik. Belediye bu meae· 
leden resmen haberdar olmadıtın• 

söylemektedir. 

Rasim Ali Bey Meselesi 
Darülfünun Divanının dünkü içti

maından sonra Muammer Raşit Be)' 
beyanath bulunmuş, Rasim Ali Be)' 
hakkında ikinci defa olarak henüı 
kat'i bir karar verilmediğini, meıe• 
lenin tetki1< edildiğini söylemiştir. 

Vilayette 
Tebeddül 

Vali Muavini Fazlı Beyin fal'lı 

vilavetleri Mülkiye BaşmilşavirJiğioe 

tayin edileceği söylenilmektedir. B" 
Takdirde muavinliğe Beyoğlu Ka)• 
makamı Sedat ve Beyoğluna da 
Belediye Mektupçusu Halük Beylerin 
tayinlerinden bahsedilmektedir. 

~~~=====================~~=================-~====== 
~~----~~--~~~----~~--~--~--~--~~~~--~~--~~--~..---~----~--~--------~----------~~·---~------------~·--------~ 

Soıı Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Ucuz Yemek 

1 
f 

1 - Komşu: Hasan Bey ne duruyor

sun 1 Haydi peşime takıl, Belediye Rcisi

ae gi.lip te,ckkür edelim. l
ı 2 - Komşu: İtilmedin mi'? Hayatı 

ucuzlatmak için belediye bir lokanta 

aç.mıya karar vcrmiı! 

~ 

1 
3 - Komşu : Memurlarına ve halka 

övünii 35 kuruştan yemek verecekmiş 1.. 

J 

' 

4 - Hasan Bey : Şimdilik 

birader, ben keneli hesabıma 

peyniri ucuza verdiği zaman ıelirim. 

sen gıt 

ekmek, 

1 
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H erg Ün r Son Postanın Resimli Makalesi Zerık Meselesi Sözün Kısası 
il~ ----.------

B~ynclmilel 

Para 
H okkabazlan 

s. 
Meşhur Kibrit Kıralı Kröger 

inanılmıyacak bir akıbete uğradı. 
Milyonlar sahibi iken 3 milyon 
dolarlık bir kredi bulamayarak 
müthiş bir mali rezalete meydan 
verdi, birçok bankaları ve dev• 
letleri sıkıntıya soktu ve bu diln· 
yadan böyle gürültüln bir surette 
göçüp gitti. 

Krögerin bu akıbeti, harp ba• 
şmda birer hiçken, harp içinde 
ve ondan sonra muazzam servet· 
leı· yapan ve bir müddet sonra 
g·· rültü arasında. kan ve gözyaşı 
d' ktürerek eski sönük hayatları· 
na dönen insanların hahrasmr taze· 
le i. l-le!e bunlar ar.asanda birkaç 
ıima vardır ki, maceraları nakle d:l
m "ve değer. Hu beynelmilel para 
ho kabazlarından bir tanesi de 
( K .. stiglioni ) dir. . 

Kastiglioni aslen Tiryest<:: ı 
ve bir İtalyan Musevisidir. Bahası 

ııaı mdı. Baba oğul, sıkantıla bir ba· 
yat yaşıyorlardı. Tiryesteden .her 
haf ta Şimal ve Cenup Amerık~
sına yüzlerce, binlerce muhacır 
taşıyan gemileri gördükçe bôyle 
U4un bir ser JÜzeşt seferine atıl
mak ve sonunda bOyfik bir ser· 
vete kavuşmak hırsı içini yakıyor
du. Kastiglioni bu seyahat hasre· 
tini hiçbir zaman gideremed!· 
Çahşma çağile beraber otomobıl 
yedek aleti satan bir dükkana 
s.~tıcı olarak lntisap etti. Zekisı. 
bılgisi, vazifeşinaslığı, insanları 
istediği yola getirmek hususun
daki kabiliyeti, kasa zamanda 

- Düz yeşil b r manzarayı 

ıevenle, bir çiçeği sevenin zevkleri 
arasında uçurum va,.<fır. Blri basit. 
öteki mürekkep bir zevkin mahsu• 

lüdür. 

~ ~ -
_,Jı )\'J 

2 - E~ser yet tepeden, tepeye 
koşarak gi ıemeı. Düt yolları takibe 
mecburdur. 

' 

J -- Fakat çiçl"ği s ven, tepcd-n 
tepeye athyarak ko .. an nsanlar. ha· 
yattan dalsa çok zevkalmasım bılen 
kimselerdir. Çünki adi, hcrgunlük 
zevkleri haric"nde, hay&i:anlı zevkler 
tat nasını ötrenmişlcrdir. 

• 
SON 1~ELGRA ~ HABERLERi 

Y unanist ric~ Borçl rda 
e 

Moratoryom ilin Edecek 
-

Ayrıca Kontenjan Usulü Kabul Edildi 
-Atina, 21 (Hususi) - Meb'usan Meclisi Yunan göre, drahmi altm esas ndan aynlacakbr. Bundan 

gümrüklerinde ithalatın tahdidi hakkındaki kanun layi· başka yine ayni mahafil, M. Venizelosun harici 
hasınm birinci milzakeresini yapm~ ve kabul etmi~tir. borçlar hakkanda umumi mahiyette bir moratoryom 

Atina, 21 (Hususi) - Başvekil M. Venizelos ilin etmek kararında bulunduğunu temin etmek· 
kabine erkinile görüştükten sonra mali vaziyet tedir. Hakiki vaziyet bui\in Başvekil tarafmdan 
hakkında gazetecilere mühim izahat verecektir. iyi gaıetecilere verilecek olan iuhattan sonra tebeUür 
haber alan mali mahafilin kuvvetle temin ettiğine edecektir. 

·Onu mutavazı vaziyetinde" kur· 
tardı, mlleHesenin b8flll& getirdi. 
Kastiglioni. buracla,birkaç ay iyin· 
de Avusturya • Amerika Sempe- J d 
rit otomobil ıirketini kurdu, o aponya a 
mr~da patbyan harp, Kasligli· 
oninin iş dehasını daha ziyade 
inkişaf ettirdi. Birçok bankalarla 
'lnuamdeye girift~ şirketler kw·· 
du, Daymler ve Puch Şirketinin 
başlıca hiuedan öldu, oldu, ol· 
du. Hiçbir taabbnt işi yoktu ki 
Avusturya • Macal' Sqkuman· 
aanhğı Kastigli oni'nin fikrini al

-Faşizm Afyon Beyaz Ruslar 
Mançuride Esrarengiz 
Faaliyette Bulunuyorlar 

maktan müstağni kalsın. 
Harpten sonra, bütün bu 

-harp tesisabnı sulh işi~e yar1y~
cak bir hale koymak lazımgeldı. 
Tiryesteli olmasından istifade etti, 
Daymler Şirketini, Fiyat Fabri· 
kalarile temasa geçirdi, bir kıs .. 
mım Fiyata devretti. Fakat bu 
fabrikaları işletmek mümkün 
olmuyordu. Zira Çekler kömür ver-

lbiyorlardı. Kastiglioni, zararı Fiyat 
müessesesine ait olmak üzere bu 
işi de tasfiye etti. Ve meşhur 
Alman zengini Hügo Stinnesle 
anlaşh. Fak at Stinnes te işi kı· 
vıra adı, çekildi ve Kastiglioni 
hövlece Avusluryanan muazzam 
çelık tesisatının sahibi oldu. 

Kasliglioni Avusturyanm en 
güzel aktirisi ile evlenmişti. Otur· 
duğu ev bir saraydı.. , için· 
deki eşyanm kıymet ve ıhtışa.mı 
bin bir gece masallarına nazıreı 
teşkil edecek mertebeyi buldu. 

Derken 1924 senesı gelip çattı 
ve bu tarihle beraber birtakım 
garip şayıalar da çıkmıya b~şl~dı: 

Sabık Dahiliye Nazırı Bir 
Fırka Tesis Etti 

Tokyo, 20 - Sabık Japoa 
Dahiliye Nazırı M. Adaçi bir 
fqist fırkası tesis etmiştir. Mak· 
sadı, komllnizimle müessir surette 
mDcadele etmektir. Bazı meb 'us• 
lar da bu fırkaya intisap etmiş· 
lerd:r. 

Emir F e ısal Romada 
Roma, 20 ( A. A. ) - Hicaz 

Kırah lbnissuudun oğlu Emir 
Feysal buraya vasıl olmuştur. 

Gizli Nikah 
Bir Genci Gizli Surette 

Evlendirmişler 

Evrenye, ( Hususi ) - Hur· 
dacı Mehmet Efendi isminde 

bir köy delikanlısının eski usul 

üzere ve gizlice nikabı kıyılarak 
evlendirildiği haber alınmıştır. 
Adli takibat yapılmaktadır· 

Fransada Doğum arttyor 
Paris 20 _ Nufus bareketle· 

rine dair olarak neşredilen bir 
istatistik 1931 senesi za fındaki 
teveUüdatta 49,539 kişilik bir 
fazlalık olduğunu göstermektedir. 

Yunan intihabatı 

Bu şayıalara göre Kastıgho~ı 
müesseseleri büyük zararlara ~g
ramışb. Bu arada Viyana Mernu: 
nat Bankası iflas etmişti. Adlı 
takibat başladı. Kastiglioninin ~e 

alakası mevzubnhs oldu, miistantık Atina, 20 - - Siyasi maha· 

ı'Vlukavelesi 
---------

ltilifname Dün Ankarada 
imza Edildi 

Ankara. 21 (Hususi) - Tür· 
kiye - Yugoslavya afyon muka· 
velesi dfin imzalanmışbr. ltillfna· 
meye gBre afyon müştekkab 

mütekabilen her iki memlekette 
cari olan kanuni hükümler mg. 
cibince ihraç edilecek ve kaçak· 
çılığa karşı ciddi tedbirler alına· 
caktır. Afyon satışı istanbulda 
tesis otunacak merkezi bir şube 
tarafından yapılacaktır. 

• iki Başvekil 
Baş başa 

Paris, 21 ( Hususi ) - lngiliı 
Başvekili M. Makdonald dün 

buı·aya geldi ve M. Tardiyö il~ 
görüştü. 

Mülakat hakkında Başvekil 
M. Tardiyö şu beyanatta bu
lundu: 

"iki memleketi alakadar eden 
ve Ceoevrede bugün mevzubahs 
olunan bOtUn mesaili görfiştük ... 

iki Başvekil akşam Cenevreye 
haroket ettiler. Mükilemeler 
trende ve Cenevrede devam 

edecektir. 
kendisile görüşmek lüzu~unu .~0t filde beyan edildiğine göre ge-
du.Kefalete bağlanması düş~n~ld~. Graf Zeplin 

O zaman ögv renildi ki Kastıglıonı· lecek umumi intihabat eyl6lde, 
vfik · Resif, 21 ( A.A) - Graf nin vaziyeti bu kefalet parasın! nisbi temıil usulüne te an ıc• 

Moskova 20 ( A.A. ) - Şarki 
Çin Şimendiferi ünrinde km 
Pogranicnaya kasabuuıdaki Çin 
konsoloshanesi. kendilerine Soıv· 
yet tebaası sllsünfi veren bir ta
kım beyaz Rusların gitgide daha 
biiyfik bir faaliyet gösterdiklerini 
bildirmektedir. Beyaz Ruslardan 
müteşekkil müteaddit çeteler 
şimendifer istasyonlarmda g6rtln
mektedir. 

Vekiller Heyeti . 
Yeni Vergi Layihalannı 
Tetkik Etmiye Başladı 

Ankara, 20 - Heyeti Vekile 
bugün saat on beşte toplandı. 

içtimada yeni bütçe esasları ile 

yeni vergi layihaları Vfl İnhisar· 
Jarm tevhidine müteallik projeler 

ile Gümrük Muhafaza Umumi 

Kumandanhğı bütçesi üzerindeki 
müzakerelere başlannuştar. 

Vekiller Heyeti yann da tet• 
lriklerine devam edecektir. 

Denizde Bir •osademe 
CebelOttarik, 21 (A.A) - ln

giliz filosunun maoewaları esna· 

sanda Duglas ismindeki filo kıla· 

vuz gemisi ile lhgent isimindeki 

tahtelbahır arasında bir mllsa· 

deme olmnştur. Nufusça telefat 

yoktur. lemin edecek kadar da kuvveth edilecektir. Zeplin bqraya vasal olmuştur. 
değildir. Ve bir gün, diinyanm dö.rt ~r~·~~~::;::;~=-~========~:::::=::==:::~=:=:=:::;:::'.:~=::=::::::.::::::=::=:=:==:~ 
bir tarafından koşup gelen anta· r 
k a meraklılaranm huzurunda 
ıneşhur Kastiglioni sarayımn eş~. 1 
yaları müzayedeye çıkarıldı, bu mu· 
zayede "'AOO milyon utt~, !a~at 
hu paranın tek bir santamı .b 1.e 
onun cebine gitmedi. Kastıgh· 
oni sefil, perişan, da;arcını 
sırbna vur•r~k eski serserı haya· 
ima avdet etti, O· gnn, bu"'ilo, 
hitA dolqayor. Bu seriye fası· 
lalarla devam edec~&. 

ıNAN, İSTER İlt/ANMA I 
G lıl · · 'le o' ı'r kari Adanadao Hüıeyin ey nı ımza11 

y:ızı~,~dana yeni iıtaayoa ci varanda 75 yaı1ınbeda • ~lr d Bu adamcafıı, hergün ku il 11nın 

dıfını, uyku uyumadığını ötrendim. artık bayati 
a6amek üzere bulunu bir ihtiyarın. kalbinde bu 
kadar he1ecan kabiliyeti bu!unma11 beni hayrete 
dOtllrdG. Zavallının batka ıBıii ve baıka gayesi yok· 
tur. Kası bir ,Un ıBrmezse deli gibi olmaktadır.,. ~~~dr ~e~· rDsel bir kıza ifık olmuıtur. Kendisnl 

~:_.~,t~• uman bu qkıa t..ulle rece ,.ondüa afla• 

/.STER J.NAN, IS.PER /NAN.MAi 

Bir Beş Senelik 
Plan Dn Bizirn 
Varnuş ! 

A. E. 
Sovyet İdaresi Rus ilk~si aio 

im:mm muhtelif devirlere :ıyırclı. 
ilk beş senede yapacağı işlerin 
bir listesini yaptı : 

- Şu kadar lokomotif, şu 
kadar traktör, şu kadar otoa 
mobil fabr;kası, bu kadar tersane. 
bu kadar imalathane yapacağız 
ve bu kadar dönüm toprak eke
rek bu kadar mahsul toplayaca-
ğ z, dedi. Bu tasavvura '"beş ıe
ne~ik program., isnıini verdi. Mu
vaffak oldu mu olmadı mı? bilmi· 
yoruz. Anlamak lcabil değil. Gi
dip ~ören erden bir lnsmı Sovyet 
idaresinin Jehtart< ı lar: 

- E et. tamamen diyorlar. 
Fakat gidip görenlerin ikinci 
kısmı bu ıdare şek i lİn aleyhta· 
ı ıdırlar: 

- Ha\ ır, kat'1yen cevabım 
veriy rlar. Hulasa haki•tati anla
mak kabil değil, fakat muhakkak 
olan bir nokta var : Ruslar oka
dar iyi reklam yaptılar ki büttha 
dünya bu işle meşgul. berku 
hep bu mesele etrafında kafa 
yormakta. 

Buna muk bil bizim de bet 
senelik bir plimmız olduğundan 
kim haberdardır? Eminim aiz de 
ititmemifsinizdir. Kendi beaabıma 
ben bile gazeteci olduğum halde 
bu sabah duydum: 

Bu plim latanbalua yollanat 
aslah maksadile Nafia Bqmabea
disliği yapmıt. Şehir MeclİIİDe 
vermi•, timdi tetkik edilecek ft 

tatbiki için para bulunursa derhal 
faaliyete geçilecekmit t 

Doğrusu ben bu haberi oku
duğum uman yirminci asarda ea 
mleRlr aillblardan birinin propa
ganda olduğunu elin anlıyam•m11 
olmamıza canım sıkıldı. Kim bUir 
bu plin Ruslarda oluydı etra
fında ne kıyametler koparırlardı? 
Bizim illmataflab sem çalww 
dağımız yokl Hem efendim 
bu bet senelik plbdaa evvel 
bizim yaptığımız daha nice 
muazzam şeyler vardır ki onlan 
liile duyuramadık. 

MeselA Beyazıtta bir bavus, 
Edimekapıda bir cadde, Aksa
rayda bir ,ehrah. Taksimde bir 
bahçe yapbk, fazla olarak 18taa
bulun liğamlarını da aslaha koyul
duk. Fakat bu muazzam işleri 
muvaffakıyetle yaptığımıza bir 
türlü ilin edemedik. Avrupa 
gazetelerine birer ilin veremedikı 

- İstanbul gllzelleşiyor, asri
leşiyor, her sene bir kasma yapıla 
yapıla bir asır sonra cennete 
dönecek, geliniz, görllnllz, ibret 
alınız, diyemedik! 

5azün kısası: Plin dediğin bD
de de vardır. Hem de neticeleri 
ile birlikte. Amma diyecekainlz ki 
onlannki başka türllldllr, bizim
kiler bqkal Çok mOmkOn, fakat 
nihayet mesele bu pllnın olup 
olmamasındadır, büytlklllğUnde 
küçilklilğllnde, yapalıp yapılma· 
masında değiL Var ya, siz ona 
bakınııf 

Kasırga 
Bir Kasaba Halkı Ta1na

men Y ersizl Kaldı 
T egucizalpa, " Hunduran " 21 

(A.A.)- Etançito isminneki ufak 
kasabada 3 saat kadar devam 
eden gayet şiddetli bir kasırK• 
zuhur etmiştir, 

Ahalinin onda dokuzu mes
kensiz kalmıttır. Birçok kimseler 
yaralaq.,ııtır .. 
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• 
dÇllıCe •• 
Otobüsler belediye imtiyazı 

altma geçi}or. Umumi menfaat
lere badim mücs cselerin, bele
di; \;.nin, eline geçmesi, halkın 
menfaati icabıdır. Fal at beledi
yenin eline geçmesi bunların ti
caret yapması manasına alınma

malıdır. 

Belediye, otobüs imtiyazını 

ne maksatla alıyordu?: 
1 - Otobiisler balkın ihti

yacına cevap veremiyorlar. 
2 - Otobüsler, şehrin ihti

yacana göre t?.ksim edi.uıiş de
iildir. 

3 - Otobiisler, halktan faz
la para ahyorlar. 

4 - Otobüsler, müşteri top
lamak için, halkı fazla bekleti-

Antalya, (H~- . 
susi) - Diyebi
lirim ki kasaba
mız, her köşesi 

eski devirlerin 
yadigarı olan 
kıymetli eserler

.. 

• 

y 

-
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~====~~:z:J:::=c::::~~~:;:;;;::=:~"@ Zehirli Gazler 

a 
A 

ar ı se 
arması vardı. Bu 
arma şimdi fs
tanbul miizesin
dedir. 

llu tarihi ka-
1 ının açıldığı 
Jzun cadde vak
tile büyük bir 
ehemmiyeti haiz
di. Bilhassa tica
ret noktasından 
fevkalide ehem
miyeti olduğu 

vıe Tedavi 

Bugünl<ü yazımda, hususi 
sıl.bat bahislerinin haricine çı
karak umumi bir endişeden hah· 
sclmek istiyorum. Zehirli gaz 
mesele~ ı. Dünya matbuatı, as
keri yazılar gözden geçirildiği 
z-ıman görülüyor ki istikbal 
harplerinin en endi{e veren nok
tdarından biri de 2:ehirJi gaz 
harbidir. Gazler kaç nevidir, te
sirleri nedir, malum olan cinsler 
hangileridir, bunlara nasıl karşı 
koncbilir ve nasıl tedavi yapılır? 

Zehirli gazları, ilk defa, Umu
mf harpte Almanlar~ lcullanmışlar
dır ve bunlar üç cinstir. 

Boğucu, ağlatıcı, körletici 
gaı.lar. 

yorlar. 
Ve saıre. 

le bezenmiş bü
yük bir müze 
gibidir. Tarih 
meraklıları, bil
hassa kadim de
virleri tetkik et
mek istiyenler 
bizim kasabada 
bir haylt mevzu 

Antalgada kadim es1ırlerden Çiçeklikapı 

tarihlerde kayde
dilmektedir. Be· 
tediye Reisi Hua-

Bu gaderin cümlesi de hava
dan ağırdır. Binaenaleyh gaz tc· 
!İrine maru~ kalmış olan hastayı 
yere yatırmak doğru değildir-. 
Hasta, derhal bol havala bir oda
ya götürülmeli, su bulmalı \'e 
Uslü iyice örtülmelidir. 

Otobüs imtiyazının belediye
ye geçmesi, bu noksanların önü
ne geçmek için atılmış bir adım- 1 

dır. Fakat bilahare, belediyenin 
bu imtiyazı yine hususi hır şir
kete devredeceğini haber aldık. 

O halde, maksat ve gaye 
kaybolabilir. 

bulabilirler. Şehrin içi ·ve dışı bu 
mevzularla doludur. Bu mektu
bumda bir yığın tarihi eserden 
birkaçını yazıyorum. 

Gönderdiğim resim eski dev
rim bugüne kadar kalmış 

olan biı· hediyesidir. ismi (Adri
yanos)dır. Bugünkü ismi ise çi
çekli kapıdır. Bu kapı vaktile 

Adan ada 

Umumi menfeatlere hadim 
müesseselerin belcdileştirilmesi, 
bu menfaatleri şehrin kontrolü 
allına vermek içindir. Umumt 
meııfaatleri hususilerin fevkında 

tutmak içindir. Halka daha mü
emmen ve sigortalı vesaiti nak
liye temin etmek içindir. 

1 Yakalanarı 
Kaçakçılar 

Binaenaleyh bu işe verilecek 
şekil ne olursa olsun, hakim dü
şünce, bu olmalıdır. 

Siperisaika 
,, 

istikraz 
Meselesi 
Hariçten Hangi l\~aksatla 

Para Alınabilir? 

Siirt meb'usu Mahmut Bey 
bugiin yazdığı bir ıriakalede mali 
meselelere temas ederek bilhassa 
istikraz meselesini teşrih ediyor. 
Mahmut Bey, paramızı korumak 
ıçın evvelce alınan tetbirlerin 
İsabetinden ve Yuııanistandaki 
ıon buhranın sebeplerinden bah
settikten sonra hariçten para 
istikrazı meselesine geçiyor ve 
diyor ki: " Biitçe açığını kapa
mah: için değil, fakat başka fay
dalı işler için bir istikraza gitm k 
caizdir. 

Esasen maliyesinde mevazene, 
tediyelerinde intizam ol:ın mem• 
leketlere para vermek, sermaye
dar memleketler için de daha 
kolay ve daha emniyetlidir. 
Harici istikraz mutlaka verimli 
teşebbüsler için makbuldür. Eğer 
döktüğümüz sahada hiç r 1'1lazsa 
o paranın senelik ta. 1 .:erini 
ödemek milmkün olmuyorsa ona 
fena kullanılmış para, fena intihap 
edilmiş bir teşebbüs na. ile 
balcmalıd:r. ,, 

Suikast 
ispanya Dahiliye Nazırına 

Taarruz Edildi 

Sevil, 20 (A. A.) - Müscllah 
bir şahıs Dahiliye Nazın ile 
Sevil Valisine taarruz ctmiı ve 
Valiyi yarafamııtır. Tevkif edilen 
.mUtecaviz, Nazırı vurmak istemif i 
eildut-a.a Myu ebnittir. · · f 

Adana (Hususi) - Sıkı ted
birlere rağmen hala şehrimizde 
k:ıçak rakı çeken imalathaneler 
bulunuyor. Birkaç gün evvel 
Kayı~lı köyü ile Abidin Paşa 
çiftliği arasındaki sa1.hk bir b& .. 
taklıkla bir rakı imalathanesi 
bulunmu hır. Burada kaçakçılar 
rakı çckerlei·ken yakalanmışlnr· 

dır. Beş fıçıda 800 kilo ıslatıl
mış uzum bulunmuştur. Gece 
yarısı yap lan baskın sayesinde 
kaçakçıların hepsi yakalanmıştır. 

Zarada Güzel Bir Kuzu 
Ye ıniş Beş Kuruşa 

Zara, ( Hususi ) - Kasaba
mızda bu ay içinde şayanı hayret 
bir ucuzluk baş göstermiştir. 
Bugün sekiz yumurta beş, bir 
tavuk on, bir horoz yedi buçuk, 
bir hindi otuz, bir okka tereyağı 
altmış ve bir okka et yirmi ku-
ruştur. En güzel yağlı kuzu 75 
ve biraz zaifçe kuzular elli ı~u

ruşa satılmaktadır. 
HiKMET 

Yaralanan Adam Ordu 
Salihli (Hususi) - Geçenlerde 

yaralanan kahvecı Hamdi Efendi 
Mnnisada Memleket hastanesinde 
bir ameliyat neticesinde vefat 
etmiştir. Katil Ali hapishanede· 
dir. Tahkikat devam etmektedir. 

Evrenyede Mektep ihtiyacı 
Evrenye ( Hususi ) - Kasaba

mızda tam devreli muhtelit bir 
llkmektep vardır. Bu mektebi 
ikmal eden çocuklar maalesef 
vaziyeti maliyeleri dolayısile daha 
yüksek mekteplere gidememekte
dirler. Esasen bir muallimi nok
san olan mektebimiıin bir mual
limine de bir ay mezuniyet veril4 

diğinden tedrisat bu2ünlerdc in
tizamıoı kaybetmiıtir. Maarif 
idaresinin acil tedbirler alacajı 
muhakkakbr. 

. .'A YWNUI MDi 

Antalya cıvarında serpili bir va
ziyette bulunan birçok kasabala
ra giden yolun başlangıç noktası 

sayılırdı. Kapı uzun müddet toprak 
altında kalmış, mutasarrıf Tur
han paşamn zamanında ( 1892 ) 
temi:detilip meydana çıkarılmış
tır. Kapının üstünde zamane 
imperatorunun altın yaldızlı bir -

1 

nU Bey, · bu tarih hediyesi
nin hüsnü muhafazası emrinde 
IAzımgelen tedbirleri almış ve 
kapıyı geçenlerde tamir ettirmiş
tir. Gelecek mektubumda Antal-
yamızın diğer tarihi eserlerine 
ait merakı. izahat vererek rcsım
Jer göndereceğim. 

Sl:.Yfl 

Kooperatif Teşkilatı 

Tiredeki Şirket 2000 Li
ı radan Fazla Kir Bıraktı 
1 ~·-......-

Tir• kooperatif idare heyeti 

Tire ( Hususi ) - Geçen sene tiği gayeyi takviye etmek ve onu 
· kUşat edilen Zirai kredi koope- korumak zamanı gelmiştir. Satış 
ratifi bayramdan evvel senelik kooperatifi bu teşkilatınuzın me-
heyeti umumiye içtimaını aktetti. saisini emniyet altına alacağı gi-
lçtimada Vali Kazım Paşa da bi müstahsile de müsait flat bek-
hazır bulundu. içtimada evvela lemek fırsatım verecek ve istihsal 
kooperatif reisi Hacı Edip B. sahasından uzaklaşmasına mani 
bir senelik bilançoyu okudu ve olacaktır.,, 
bazı mütalealarda bulundu. Bu Müteakıben ortaklardan söz 
mütalealardan çıkan esaslı netice ıöylemek istiyen olup olmadığı 
sudurı " Geçen sene pamuk soruldu ve bir saat kadar müze· 
mahsulü fazlaca; darı, susam, kere edildi. Sonra heyeti idare in· 
bürülce gibi sair mahsulatımız tihabına geçildi ve eski heyeti 
oldukça haşarattan müteessir idare tekrar intihap edildi. Bu 
olarak çok bereketsiz çıkmıçtır. kooperatifin ( I07 ) ortağı olup 

Fiatler umumiyetle düşük, ( 9000 ) lira tahsil edilmiş sernıa-
hatta bir kısım mahsulat istihsal yesı vardır. 931 senesinde (2037) 
masrafını dahi kurtaramıyacak lira kAr bırakmıştır. 

RECAi 
bir hale yetmiştir. Bilhassa tütün 
mahsulilmUıiln nefaseti ve re
koltesi iyi idi. Fakat fiat eski 
tenclere nispeten çok düşüktür. 
Bir buçuk milyon kiloya yakın 
miktardan ancak yarım milyon 
kiloıu aatılabilmiftir. 

lkt1Hcllya~11ıu11a temel tııı 
..,.. ....... klll.ria htiltd.t. ~ 

.. 
' , Salihlide Bir Vangm 

Salihli ( Hususi ) - Kasaba
mızda tüccardan Osman Nuri 
Efendinin auığaza~ında diln gece 
yaaaıın çıkmıt ve tamamen yan· 
m1ftir. Mai•ıa •iıortah olduiun-
4.a tahlrikttt :.hın• et.u&cteclir • 

l - Boğucu gaz - Bu ga· 
zın esası klordur. 
Tesirine nıaruı kalam bayıltabilir. 
Bu takdirde hastanın dili çekil
meli, sıkı teneffüs usulü tatbik 
etmelidir. BilAhare, gssyan tevlit 
etmek için bir bardak ıhk suya 
2 gram (ipeka} karıştırmalı ve 
her on dakika bir çorba kaşığı 
vermelidir. 

Ayrıca kalbi kuvvetlendirmek 
için kokain ve spartein şiringa
ları tatbik etmelidir. 

Eğer kan hücumu \ar a kuru 
vantöz çekmek milnasipfir. Ar 
rıca iki titre suya 3 kahve kaşığı 
tuz koyarak tenl<iye de yapılmak 
münasiptir. 

Ağlatıcı gaz - Bu gaizn tesi 
rine maruz olan kimsenin göz!er1 
kapanır ve şiddetli ıstırap duy r. 
Bu takdirde gözleri ( Serum fiz· 
yolojik ) le tedavi etmek lazımdır. 
( 993 gram suya 7 gı·am LUI 

katarak) 
Kör edici gaz- Bu gnzin te· 

sirine uğrayan kimsenin elbisp. 
leri derhal çıkarılır, vlicut, 1 ·r 
duş altında sabunlanır, fak.ıt 
elbiseyi çıkaran kimse kauçuklu 
eldiven giyer. Ayrıca ökaliptüs 
teneffüs ettirilir. Gözc!eki tesiri 
gidermek için de fhyolojik serum 
tatbik olunur. Hastanın elbiseleri 
tekrar giydirilmez. Giydirilmek 
icap ederse beher litre suya 5 
gram karbunat kaTıştırarak dbt. 
se bu mahlOl içinde tutulur, 
sonra kullanılır. 

** 
Edirnede 

Muallim Me!debi Spor
cuları Galip Geldiler 

Edirne 17 ( A.A.) - Bugün 
muallim mektebi ile San'ntlew 
mektebi arasında yap!lan mevsi
min ilk ve pek heyecanlı maçı 

muallim mektebinin (5-1) galibi
yetiyle neticelendi. Oyun teknik 
ve zevk itibarile fevkalade idi. 

Ağa Zadenin Davası 
Adana, ( Hususi ) - Müflis 

Ağa Zade Hulüsi Beyin bazı 
hakimler aleyhine açhğı vazifeyi 
suiistimal davasına l>ayramdan 
iki gün evvel ağır cezada devanı 
edildi. Geçen celsede mUddeiumu
mi maınunlarm tecziyesini iste· 
mişti. Bu celıede maınunlann 
mUdaf aası yapıldı. Karar ıeı .. 
cek celteye YerilQCelrtir. . , 
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Cenevre 20 - Terki tesJibat 
konferansındaki Fransız heyeti, 
nakliye ve sivil tayyareciliği bey
nelmilelleştiren bir muhbra neş
retmiştir. Bunda, sivil tayyareci
liğin askeri işlerde kullanılmasının 
menedilmesi, müdafaa, bava ıi
lihlarmın hzkikt surette tahdidi 
için bir hal sureti tavsiye edil
mektedir. 

Bu teklif, devletlerin eaaa1ı ba
Jdmfyet laaldanna dokumadan 
hali hasırda me.-cut olan hava 
mukavelelerine tatbik edilmekte 
olan prensiplerin tamimini bütiln 
cihana teşmilini istemektedir 
Muhtıra, tek bir teıekknı vey~ 
kıt'al .ra mahsus bi.r~akım teşek
killlenn vilcuda getırılmesini tav• 
siye etmektedir. 

Sevil, 20 ( İspanya ) - Da
hiliye Nazırı M. Kazerez Kiroza 
ve vali M. Sol Vadiülkebin vapu
ra binerlerken. f spanyol ecnebi 
Jejiyonu firarilerinden birinin 
taarruzuna maruz kalmışlardtr. 

Bu şahıs, elindeki çekiçle herkese 
vurmaya başlamış bu esnada vali 
omuzundan yaralanmıfbr. Tevkif 
edilen mllteamı maksadman Da .. 
biliye Nazırım vurmak olduğunu 
söylemiştir. 

Gazeteler Şiklyetçi 
Londra 20 - Gazeteler büt

çe hakkındaki teessUrleriai ~iz.IC4 
memektedirler. Çtlnld werılıer 
iodirilmemiftir. MDkelleflere daha 
uzun mDddet sabır taniye edil
mektedir. Taymis l'azetell, bOt-

* Göztepede Tnrkan ffamm : 
Nitanm uzun sürmeli dotna 

mudur? Nişan müddeti, ıaman 
ve mekina göre deiifir. 

Zaruri ahval mllstcsna, nişanı• 
altı aydan fazla ıDtmemesi tercih 
olunur. Nişan m8ddeti uıadık~ 
evlenme ihtimali uaı.r. 

* Bakırk&yde MclAbat Hanım: 
"Annem çok sinirli bir kadın. 

Kendisini daima basta faneder. 
Evi bir celaeıaneme -çevirir. Ne 
yapalım?,. 

Kendiafne k.,. fevkalAde 
şefkatle muamele ediniz. Huta 
o!~•dığuıa ~andırmaya çalıpnız. 
Sınırleri tahrik edilmeue J•vq 
yavq iyilqir. 

çenin ~IAstikıyeti olmadıflm, fa
kat saglam bulunduğunu yaza
caktır. Deyli Heralt blltçenin 
mllkelleflere hiçbir feY temin * 
etmediğini yazmaktadır. 

Çek, Sırp Ve Yunan Ticaret Bebekte Nuriye Hanım: == TA K V I M == Müzakereleri " Annem alh ay evvel öldO. 
f PERŞEMBE/ Prag, 20 - Çekoslovakya, Ş~mdi önüme bir genç çıkh. Be-

30 Gan - 21 - Nisan - 932 ICaıım ı66 ve Yunanistan arasında bir tica- nımle evlenmek iıtiyor. Bu hr•ab 
Arabi Rumi rl mukavele akti için yakında kaçırmak istemiyorum. Fakat 

15 - z lhlcc• - 1:00 8 -Nı•an- .. !I. -1349 müzakerata başlanacakbr. matem devreainde eYlenmekten 

söylemiştir. ~ M. Stimsonun Cenevre Faaliyeti utanıyorum.,, 
Fransa namına söı söyliyen al v. ti Cenvre 25 - M. Stimsoa Şimdi Dlfanlanır, matem defle 

8 
Kosvada Zelzele M. Pof Bonkur, misakm sekizinci ~o !~~2. :: Yııt1ı '!~ -;.,~· : 1 Çikn -djaponkiibtilAfının safahatmı ~e~i ~eçince evlenirainlz. insanlar 

lal grat 20 - Kosva, Metroviç maddesinin ahkamını ıhtiva eden 9• ~115• 59 Jmıal& t- 28 3 22 ya .'n anh tka P etmektedir. Dün olulerın arkasından ilelebet 8 ;;.1a-

tnt asında ciddetli bir zelzele dört devlet kararına tamamile vazıyet a kında M. Himans ile hk •• n.ı_ y K f t mıya ma üm demldirler. 
-ıuuştur. Hasar yoktur. iştirak ettiğini söylemiştir. uğu ır •sı uzun bir mülAkat yapmıştır. •· 

~ ====~===========================~=======~=:=::;;.:ı~:::::::=~~==~~~~~~~~============:.:===:::::~H~AN:IM:T~E~Y~ZE:. 
ll>E . ·:=::=:==::==::=:=:=:E=::::=:= ıçıoe atmak, çirkef içinde yuvar- Oh, bu bir zafer olacakb. 

BI TEFRİKAMIZ: 91 : Jamak bana hakiki bir sevinç K d maz . ~mimin s6ylendiğini ifld .. 
ceksınız ! Bu 16z ü:ıerine aynldua, 

" ç 
Mu IJifi: Xnul Ham un Mutercimi: P S. 

m 
iyen, ut m d y n ani -

: bu adamı ı karşıs.nda g!J -
iti!. 

N fesimi tutarak sordum : 

- Peki sonra ne oldu ? 
...... Ne olacak?.. Manubahs 

olan adandır, üzerinde tahmin-

lere 

du 

r z'y ler girişemeyiz. 

ıı ve ben bir saniye 

r 

t 

dev m ediyor· 
n Düktü, peki 

sonra ne o acal t ? B na ne aidi
yeti var ı, ~e ç kı ve onup 
b"\t 'R cazibekrı e veda etmiştim, 
ve genç kız hakkında en fena 

şeyleri dfişüperek kendi Keddimi 
tesellive ~alıyordum. -On• çirkef 

en ime itimadım vardı, bqla-
veriyordu. dığım piyesi daha 0 gece ikmal 

Beni kızdıran yaJnız bir şey d b"I" d" b e e 1 ır ım ve u takdirde sekiı 
vardı. O da eğer hakikaten güne varmaz, genç kızı, bUHin 
yaptıysam, bu çift ıçin şapkamı güzellikleri ile önümde diz çök· 
kaldırmış olmakla ımdı. Bu gibi türebilirdim. 
insanların kar ısınd şapkamı ne- Kuru bır e le: 
den çıkaracaktım. Artık ç - A ı 
luza aldır ş etmıyordum, hiç t

r lum, o b im için so m 

ladık, dedim. 
b ni bırakma· 

y 
"nde v· n 

ba ' Bunun n 
aya larının ônun diz çôk k 
d ğildim, kend si bilbas a u 
son günlerde tamamen so 

bir zamanda selimlıyacak d il
dim. 

Şüphesiz, gözlerimi kald rıp 
ona ·bakmadan yanından ~e-' 
bilecefim flil de ge1etillitfi.: 

F 
dı ve 

t imdi ne ya· 

a ne apa
u sayede ka

z. . ı i halde buyük 
~ır pı~ , e m gu 'im. Bu piye
ın ad~ . Haçm i a eti,, dir, mev· 

zu tarıhın orta devirlerinden 
almmışt r. 

Demvazel samimi bir eda ile: 

·- -; .V.•Y ~anma dedi, bu piyesi 
"bır bitirırsenır yok ma o zaman. 

1 
• - Oh. 1 , . Mera~ etmeyiniz, 

ıtimıt edenm ki 'iekiz güne var-

Eve dönd ğllm zaman derhal 
otelin sahibi olan kadm• 
müracaat ederek bir IAmba 
is.tedim. Bu 14mbayı elde edec 
bıl ek benim için çok m&
hi di. Bu gece yatmak iste-

i o dum. Piyesim kaf mda 
fırt n lar yapıyordu. Sabaha 

a r büyük bir kısmını 
. b 1 c gimi . katiyetlc Umit 

dıyordum. Rıcamı otelin sahibi 
o an dına çok m tevaııane b" 
d ·ı t . ır 

:ı e ze tını Çünki benim 
t ar ra, a ldigimi görünce 
hoş u uzl.ukla yüzl'ınü buruştur
d guna dıkkat ettim: 

- Mükemmel bir piyes yaz.. 
? .m, diye söze başladım. Bitmesi 
~çm ancak bir sahnesi kaldı. Ve 
ıhsas ettim ki bu piy•• •11 b • - r- veya 

u tiyatroda neredeyse temsil 
edilecektir. Yalnız bu ak 
bana bir llmba bulabilirse .•• faıa 

( Arkua var) · 



.·. •. ,.·. ~ ,.. . ·.. ' .. . :· ·.. ' . 

- T tiplerinin her ikisi de 
,ok iyi delikanlılar .. 

- Onun için ben de evvela 
hangisine varacağımı bilemiyorum! 

Pakett 
Tramvay hıncahınç dolu. Ka

dın erkek birçok kimseler ayakta 
duruyorlar. Bir aralık genç bir 
hanım yanma sokulmuş biı· beyin 
yfizüne dik dik baktıktan sonra 
bu bakıştan daha dik bir sesle: 

- Elinizi çekiniz ... 
Bey şaşalar. Elinde tuttuğu 

paketi gösterir. 
- Şey... Ben... Elimle pake· 

timi tutuyorum ... 
- Öyle ise paketinizi iki 

linizle tutunuz!.. 

Anlaşaımyorlar! 
Mahkemede bir talak davası 

rü'yet ediliyordu. 
Hakim, müddei mevkiindeki 

ıuh, sarışın hanıma sordu: 
- Kocanızdan ne için ayrıl

mak istiyorsunuz? 
Hanım şöyle bir süzüldü, son

r cevap verdi: 
- Anlaşamıyoruz efendim. 
Hakim bu cevabı. kafi bul

madı: 

- Ne gibi nnlaşamnmazhk? 
- Ne bileyim efendim.. Me-

ıela ben boşanmak istiyorum, 
k<leam beni boşamak istemiyor!. 

Bir Firilcsiyon !.. 
Tıraş olduktan sonra: 
Berber - bir firiksiyon em

r der misiniz ? 
Müşteri 

dersin? 
tyi olur mu 

Berber - Elbette efendim .. 
Hem sizin başınız 
hem benim ellerim .. 

temizlenir, 

·:::'\. :· ; ~ ,. . ... . ."' : . . . 

Hüsnü NiyEttı 

Lokantada 
milşteri garsona 
hesap pusulasını 
göstererek sorar: 

- Ayol ben 
Uç türlü yemek 
yedim, sen bura
ya beş türlü ye-
meğin para mı 
yazmışsın ... 

Garson gü-
liimser: 

- Efendim, 
zatıaliniz birkaç 
defadır benim 
masamda yemek 
yiyorsunuz. Dik
kat ettim. Hiç 
hesap puslasmı 

okumuyorsunuz. 
..-. E ... 
- Onun için 

aize acizane bir 
ders vermek is
tedim! ... 

ASMA SA I CAK! 
Size açıkça bir söz -çünki sevmem riyayi· .~ 
Benzetirim gönlünıU bir asma salmcağa! 
Onun gibi kararsız, hırçın, oynak, havai, 
Bir yerde karar kılmaz sallanır sola sağa, 
Benzetirim gönlümü bir asma · salıncağ;tJ .. 
Parasız pulsuz bütün sevdiklerim binerler. 
Kısmeti pek açıktır, ne de olsa boş kalmaz. 
Bir müddet sallanırlar, "yandı!,. derirn inerler. 
Müşterisi nedense hiçbir z.aman azalmaz.! 
Benzetirim gönlümü bir asma salıncağa! 

* Sarışın, kumral, esmer, hepsinin var sırası. 

Bal<ars·n sarışmı uçurur havalara. 
Sonra kumraldır binen. Şimdi esmerin sıra. 
Yerinde bir dakika tek durmaz kör olası .•• 
Gönli.imii benzetirim bir asma salıncağa! 

* 
Bu böyledir biliniz, nasılsa kurmuş kuran; 
Benzetirim gönlümü bir asına salıncağa! 
Semtimin güzelleri, sıra ile vurur kolan. 
Bir yerde karar kılmaz, sallanır sola aağa 
Benzetirim gönliimii bir asma ımlıncağa! 

Vecizeler 
Genç kıı. kal

bi, yavru kırlan
gıçlarm başlarını 

çıkarıp uçacak
ları uınıanı bek
ledikleri bir yu
vaya benzer. 

~ 
Evlenmek is-

tiycn genç kız
ların çoğu hür
riyete can atan 
esirlere benzer
ler. 

• Bir kadına 
vaktilc güzel ol
duğunu öylemek 
bir iltifat değil, 
bir mersiyedir! .. 

-----------:-----------~-----------------------1 

Gezintide ol
duğu gibi ha· 
yatta da kadın 
kendinden daha 
büyük bir erke-· 
ğe dayanarak 
yürümek i ter. 

- Çocuk, sen gittikçe baba
na benziyorsun .. 

- Annem babamın eski c -
baplaranı bozup bana yapıyor c!a 
ondandır! 

Diplomasi! 
Karı koca cilvelerinden: 
Bey - Senin şapkan ada· 

, makıllı eskidi değil mi? 
Hanım - Eskidi de söz mü? 
Be}' - Arhl< o şapka ile ti· 

yatroya falan gidemezs:in, de
ğil mi? 

Hanım - Nasıl giderim .. 
Bey - Ben de öyle tahmin 

ettim de bu akşam Darülbedayi 
için bir bilet aldım!.. 

Onceden Pazarhk 
Hocanım, siz ınsaııa yap· 

madığı bir şey için ceza verir 
misiniz? 

- Yok kızım, ben öyle 
haksızlık yapmam! 

- Öyle ise habniniz olsun. 
Ben bugünkü vazifemi yapma-
dım! 

Mazur! 

lçk 

ŞARAP: 

Üzümiin oynak kızı, 
Dudakları kırmızı! 

* BİRA: 

Başı hafif döndürür, 
Amma yangın söndürlir 1 

* LİKÖR; 

Çileğin yok menendi 
Kiiçük hanım beyendi 1 

KONYAK; 
Sancım tuttu ..• Of, aman 1 
Yuvarla fincan fincan 1 

* VİSKi; 

Gerçi zevke mutabık, 

Amma kazık ıuı kazık 1 

* KOKTEYL; 
Karışık ismi faif 
insan olur kör kandil 1 

VOTKA; 
Haraşo içkisidir, 

Üşüdiin mü birebir I 

RAKI; 
Hepsi iyi hoş ama, 

Sen bildiğinden şaşma ! 

Yahudi Fıkrası 

ne 
Talebe - Efendim, eve gd· 

diği zaman annemle cumbadan 
bakıp kapıyı açmadığımız bir 
adam var, onun ismidir. 

lmtizaçl 
Baba ile kız arasında: 
Baba - Kıztm, varmak iste

diğin adanı için pek huysuz di
yorlar .. 

Kız - Daha iyi değil mi 
baba .. Annemle anlaşırlar! 

Cömertl;k! 
- Allah hayırlara tepdil et· 

sin: Dün gece bir rüya gördtlm. 
- Ne gibi? 
- Sen giiya bana beı yüz 

lira borç vermişsin. 
- Gönlünü hoş tut canım .• 

Elin genişlediği zaman verirsin .• 

Bir rı~ahzur! 
- Benim iyi bir adetim var

dır: Tıbbi eserler çok okuduğum 
için hasta olduğum zaman bu 

' ldtaplara bakarak kendimi teda
vi ederim. 

- İyi amma birader, günün 
birinde bir mürettip hatasına 
kurban gitmezsen çok iyi ... 

- Bu otel hakikaten çok gU
ıcl bir yer.. Buradan gayet iy; 
habralarla ayrıhyorum. 

- Ben de üç gümü~ çatalla!. 

Memur - Müdür Beyefendi ... 
Bendenize bir hafta mezuniyet 
vermenizi rica edeceğim ..• 

Müdür - Kat'iyyen olamaz.·· 
Memur - Teehhül edeceğioı 

Beyefendı. Yoksa izdivacını sceri 
kalır •.. 

Müdür - Olamaz dedim ya .. • 
Fazla laf istemem. 

Memur ( Minnettar) - LutfLY 
nuza teşekkür ederim Beye(cn' 
di... Allnh ta sizin muradınııJ 

. ' versın ... 

Tam Val<tinda .. 
Misafir sofraya konulan ta\'" 

tandan biraz tadar. Vakıa kok 
mamıı amma... Her halde biraı 

tuhaflaşmış! Lokma mı güçlükl• 
yuttuktan sonra ev sahibin• 
ıorar; 

- Bu 
dunuz? 

tavşanı ~iz mı 

Ev sahibi sözüm yabana 
geçindiği için hiç bozmaz: 

- Tabii .. 
- Ne zaman vurdunuz? 

- Şey .. Bugün .. 

vur-

avcı 

- Tam vaktinde vurmuşsı.ı" 
nuz. Yarına kalsaymış ağza kO" 
nulamıyacakmışf 

Kaçan Kaçana ... 
Davetlilerden biri geç kal· 

mışb. Kapıyı açan hizmetçiye: 
- Aman geç kaldım, dedi· 

Salondalar mı? 

- Evet amma, biraz bekliye• 
ceksiniz ... 

Neden? 
Salonun kapıları kapalı .. · 

Peki açılmaz mı? 

Hanım şarkı söylerke-
kapı nasıl aç.ılır efendim? Sontl 
salonda kimse kalmaz 1 •. - Yahu, si

zin hemşirenin· 
ki de arlık faz· 
la ... 

---=-- ==== 

Ne gibi? 

Otuz beş 
yaşında olduğu 

halde yirmi beş 
yaşındayım di
yor ... 

- Mazurdur 
azizim... Sayı 

saymasını on 

lsak, maruf bir doktora mü

racaat etti ve acı acı derdini 
anlattı: 

- Doktor, kendimi pek fena 
hissediyorum. Galiba, geçirdi

ğim bekar hayatı bana yaramı· 

yor. Siz üçüncü doktorsunuz ki 
müracaat ediyorum. 

- ilk müracaat ettikleriniz 
neler söylediler? 

Hayırsız Baba 
- Pederiniz 

vefatından evvel 
bütün borçlarını 
vermiş ... 

- Maalesef.. 
Benim de ebe
bi felaketim 
oldu .. 

- Niçin? .. 
- Niçin ola-

-Son giinlerJe kocamın harcl atındaki ı ıüva
r.enesizlik tamam ·:e geçti .. 

yaşında öğren

diği için kendi 
hesal ına göre 
on yaş küçük 
çıkıyor ••• 

- Bunlardan biri evlenmemi, 
obürü de Vişi kaplıcalarına git
memi tavsiye etti. Siz ne dersiniz? 

- Ben de evvela . evlenmenizi, 
sonra da bir Vişi seyahati yap
manızı tavsiye ederim. 

cak?.. O borç
larmı verince 
bana beş para 
kalmadı f.. 

Garson (Kendi kendine) - Ne olur ne olmaı.·· 
Herife hesap pusulnsmı dayamadan evvel önuıı· 

' den biçağı kaldırayım! -Müvazene vergisinin hüsnü tesiri olsa gerek .• 



Bu Haftaki Bilmecemiz Bir Çin 

y z geldi, herkes gibi his de reçea ... ka,lerclea lıtrüule .,. 
ly mıya çıktık. Bir eve rasgel~ik. 

11 binayı ı&rllyor musunuz, dediler. BIİ em eahibi $0k ... 
t' adamdır. Emi yapbnrkea Meline berilİae bir takım hu&r 
11111f1ur. Bu harflerden bir kamını yanyaaa konum ew .uihl
ı pkar. Ba binamn reamitıi aldırdım. Yukanya koJUJOftm· 
e ltakınıa ve harfleri çıkarmız. Sonra ba harflerden baıılannı 
a ıetirerek bir ilim yapımz. Bakahm ev Mhibhüa illllinl 
cek miıinll ? 
ilmeeeyl dojnı h~edenlerden 150 kiıiye muhhlif ılzel • 

mııvRJı .... nrilecektir. Cevabunza resimle birlihte on htı glD ~e 
llemurluğamua fhderiniL. 

Misiniz? 

lamıya çahpcak. Zincir b&Jl
dlkçe kovalama ~ ejlmceH 
" ,el8Dc bir teldi ahr. ,........,. 
Mi• Pek ... un• .......... 

Masalı 
............ Mr 

ejder _.. a. Wi•• t!lder 
...... tir ............. . 
~tmaia çalıflJ'ch. A,ı.rca, 1ene

leree atrllfb. .._,.ı bira• 
blJllı bir pyredla ...... ,..... 
layıp ptmafa ..-.lfak oldu. 
Ve ıGnet tutuldu 

O •Mit b8tDa Qı.• kaJımet 
kopta. Çialiler da..,. __.-. 
tabancalar •tank • ..,... ,.... 
rak ejderi korkutm1J8 .......... 
Ô,le alrllltll yapt# it eJcler 
....- aDneti b....., t-e itik· 
mı,a mecbar old .. 

Gla .. brt.ıaa. ..... ,.. 
~ ........... . ....... 

o -- -... Qwllt ..... 
tutaldop ....... ··- ,....., 
ejderi brlaıtmap ~· 

TI•i ile .... 
Bir )'U •balu ...... 1* Til

ki çiftlilfa kap111adu ..,onla. 
Çiftçinin Tillüp ,...-mu illere 
kurd+. tuz.ta ~ 8-os 
biraz aıaktae hl~ drd&· 
Bl~e tehlikeli bir ...,._ P" 
n na JaklaımaktU hibrak ... 
tiyatla biraı ilerle& TiDd Horo
zu ıarda tatlı bir .e.re: 

- SeYgiU u..-. MI. 
Baflllla gelen fellbil ,..,_. 
sun. Batla baalar ....... ,a. 
zllD-. b...- plı& .I• pter. 
ken ,olum .W. ...,_ dlftl. 
Senin tini ..W ....... Sealne 
bayıldım. Nual .,.. I~ 

Güneş Ba 
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1 SON rOT A ) kadınları u f"!IÇ kı:ıl:m C~ON POSTA) da Hanımlt'92e büliin 

ıcnçluin kalp ve a!ıl' ;,ıeriı de en • mimi dnt 
•rt•jıdır. Ailcnbc, dostlarıııızıı ,,·, ı.yemcdiğini:r. 
atk clcrtlcrlnlıi Hanımteyı.eyc yaı.ınn. Hanım· 

l•JH ya her ırUnkü sütunda veya hu.1~i mek
tupla cc,.·ap nrir. Hanlmteyz:cnin fikirleri, birçol< 
ıençlcri büyük mü,küllcrdcn kurt~rıyor. 

K AD 1 N 
alikadar cılcn rııcvzulııra lırr ~eyden fatln 
dıf'mıniyeı vcnıı.,J<tcdir. 

Şimdf'ıı ııonroı haftada bir defa Kadın U\'" 

fıımı:r. olacak ve bu sayfada şunlar bulunacaktı; 
Güullik ıncı;dcleri, ııon modalar, çocutu· 

llllZUll lcrbiyeSİ, CVİtıİ7İn fUZcllli'J, CY İlleri, 
el işlerl ve uire ... Dttrtlerinizi Hanımlegzege Yazuuz 

~...::::======================7========-=================================:-========~======::::;;;::==============~==================;=========================== 

ı GÜZELLİK DERSLERİ ı Her 
Cocuk Annesi 

Neler Bilmelidir? 
Çocuğunuzu 

Anlamzga 
Çalışınız 

Geceleri yalnızlıktan, karan· 
1 ktan korkan. r •• hat uyku uyuya 
mıyJn çocukları anlama.< ve ona 
göre onl.ırı bu korkudan kurtar~ 
mıya çalışmak lôz mdır. Cocuğu 
korktuzu için utandırmak kafi 
değildir. 

Korku, yalnız telkin veya asa
bi bir hal neticesı değildir. Ço· 
cuğun korkmasında hazım ci
hazlarmın veya midesinin iyi 
iflcmemesi de amil olabilir. Bu 
tft'dirde çocuğun beslenme şekli 
rl· 1,işmedikçe çocuğun korkudan 
kt• ılmasıııa imkan yoktur . 

Oırnn için küçük çocuklara 
sa.~ beşle süt yoğurt gibi hafif 
~uta/ ar verdikten sonra, bir da-
h;ı yemek yedirmemeli, ve 
ımat yedide yatağa girmesini te
nıin etmelidir. Sıhhatli ve normal 
bir çocuk akşam yemeğine muh
taç değildir. Geceleri çocuğa 

1emek, hatta biskUvi falan ver· 
nıek bile do~ru değildir. Gece, 
mide is~·an eder, çocuğu kabus· 
lar içinde bırakır ve yorar. 

Çocukları geceleri mustarip 
eden amillerden biri rle boğaz
daki bezlerdir. Eğer çocuklar 
gecderi korkar veya kabus 
ıeçirirlcrse, ve bezlerinden şüp
heniz varsa, bir doktora mii
mliracaat ederek bunları çıkar
tınız Bu bezleri:1 geceleri çocuğu 
rahatıız etmesinin sebebi fudur: 
Bezler çocuğun kafi derecede 
bava alnıasma mini olur. Cümlei 
asabiyenin muhtaç olduğu oksijen 
temin edilemeyince, ıinirler ze
•irlenlr. 

Baıan da gece korkulara ve 
ıece rabatsızhklar1 gelmekte olan 
IJfr hastalığın piştarı vazifesini 
ı~rür. Çok defa çocuk çiçek, 
lmıpala:ıı gibi siri hHtahklar
dan birine tutulmadan ieceleri 
klbuslu rüyalar görtir ve korku 
içinde yaşar. 

Binaenaleyh ıeceleıi korkan 
~e rahabız uyuyan çocuklar1 iyi 
tetkik etmek, aebebi keşfetmek 
ft ona göre muamele yapmak 
IAxımdır. 

Korku asabi zaaftan geliyorıa 
çocuğa balak yağı içiriniz, birşeyi 
kalmaz. Fakat herhalde yeme
fine, muntazam uykusuna dikkat 
ediniz. Lüzumsuz şeylerle mide· 
ıını doldurmaıma, yatağa ıeç 
ritmesine mani olunuz. 

Beyaz Ve Siyah 

Mllte"t ild r••ıin •lae11Jctar bir 
t.r•tlo 6lrl•ıtiri'1n•sln• 

iir misttl 

· Kaş Ve Kirpiklerimizi Nasıl 
Güzelleştirebiliriz? 

Kaş ken11rlarını cımbızla 
alınız 

Kaş ve kirpiklerimiz, göstere
ceğimiz itina sayesinde, 2lizelleş
tirilebilirler. 

Kaş ve kirpiklerinizi daha 
u.ıun, daha itinalı göstermek ıs

ter misini7.? Onları yağlayınız ve 

Kirpiklerinizi cımhul• 
Kn111'1nız 

hafifçe fırça ile tarayınız. Kaşlar 

için vaıalin ve petrol kullanabi
liriz. Kirpikler için ise biraı rom 
karıştırılmış rejine yağı tercih 
edilmelidir. Kirpikler çabucak 
sertcleşir ve uzar, fırça ile onları 

J< irpiklerinizi reı ına ıalı 
ile ıslatmız 

hafif çc kıvırabilirsiniz. 
Kaşlara verilecek ~ckille, çeh

renin :şeklini değiştirmek müm
kündür. Her kadın cvvell tabi· 
atin kaşlarına verdiği şekildeki 
ana hatları tespit etmeli, sonra 

Kadın 1Kunduraları 
Dost başa, dlişman ayağa bakar 

derler. Onun için kadınlar kundu

ralarını iyi seçmiye çok itina ederler. 

Filhakika ıon senelerde kadın kun
duraları çok muh-

telif ,ekiller almıştır, ( 

Kadın bütün ince- t 
liiini kunduraıınm 1 
ıeklinde 11österebilir. ~ 
Kundura bir kadının 
içyüzUnU göıterebilir. 
Çfinki kundura, çok 

defa kadımn zevki 

seliminin bir ifade

lidir. 

MeselA kııa topuk mantıki bir 
ıevke, hiasi ıelimc ve:akhn faikiyeti
ne delilet eder. Uıun topuk, yqa
••k zevkine, kaytsızhia1 fantazi 

dütkilnlUj'üne aJl
mettir. Size şu veya 
bu kunduraya beğen
menizi söylemiyece

tiı. Yalnız çiçek se

çer ıibi, kundurayı 
seçerken de iUnab 
olmanaıa tavıiye ede .. 
cetiı. Bu reaimler, 
ıinema artistlerinin 

&iydikleri kundura
lardan bir nüınunedir. 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
• 

Ev işlerini 
KolaglaşiErmak 
İçin 

Linolenom kapları yıkarken 
kaynar suyun içine biraz parafin 
atımı, hem lekeleri çıkarır, hem 
kapların daha ziyade dayanma
sına yardım eder. 

lf 
Çorba fazla tuzlu olduğu za

man, içine bir kaşık şeker atinız 
ve karııtırımz. 

lf 
Patatesi, bilhassa kart pata-

tesi beyazlatmak için, kaynahr· 
ken .suya biraz sirke karıihrınız. 

* Yumurtayı kaynatırken, kabı 
ince iae, ve çatlaması muhtemelse. 
ıuya biraz sirke atınız.. 

* Kola ıulandığı zaman ıçine 
biraz lorinenin karıştırılırsa, Utü
le~diği zaman ~ertleşmesine mini 
olur. 

çehreye en ziyade yarayan şekli 
araştırmalıdır. 

Kuvvetli kaşlar, bakıılaLa 
§iddet verir. İnce kaılar, çehreye 
huzur verir. Ortası kemerli kaş
lar, yalnız ince çehrelere yaraıır. 
Ufki kaşlar, bakışı tatlı, yllzil 
hassas gösterir. Ufak bir itina 

ile kaşlara istenilen şekilleri ver
mek mümkündür. Kaşlarınızı fır
çalayını:z ve farçalarkeo onları 

istediğiniz istikamete yabnmı. 
Kaı hatbnı diizeltmek için ke
narlara dUıcn kılları çıkarmak

tan çekinmeyiniz. Kaş k~narları
nı ustura ile de alanlar vardır, 

fakat cımbızla almak müreccah
tır. 

HUiasa kaılarınııı olduğu gi
bi b11akmayınız, onlara çehrenize 
en ziyade yıkııan şekli vermiye 
çabpnaı. 

Kirpiklere ~elince aarı kirpik
ler gözlerin güzelliğini kaybeder. 
Onun için kirpiklere mutlaka 
sürme sUrmelidir. Bazan kirpik
leri kana ile de boyamak mUm
kilndilr. Fakat kirpikleri boyar
ken, etin de boyanıp lekelenme• 
mesine itina etmek lizımdır. 

Beyaz Ve Siyah 

Bt-gaz ve sigalala gapılmıı 
zarif bir Jco,tüm 



Macarlar 
Meydan 
Okugorl 

Biriuca maçı kazandıktan IOll-' 

ra Macar oyuııcafanna ve idare
cilerm.t -hlytik bir itimat geleli. 
Oldukça yüksek perdeden io
GUfllll)'• başladılar. ldareClleriıle 



Haf-ta.da Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Muhtelif 
Terbiye 
Meseleleri 

Sinemanın Tesirleri 
İngiltere, cinai istatistiklerin 

ne,ı i münasebetile İngiliz gaze
te e-rinin yazdıklarına inanılacak 
ol sa, sineman n bu son sene
Jc ·i çocuk uçlarına ve cina· 
ye rine adeta büyük tesiri ol· 
m d ~ını kabul etmek lhımgelir. 
1 <. , h rsızlıklarda, yankesici-
lik rcle bir artış var, fakat şid· 
de bereketler, cinayetler azal· 

adır. Anlaşıldığına göre 
ç ı bir çocuk. pek te sinema 

vimi değildir. 
3uounla beraber, bizatihi iyi 

ol ahlaki noktai nazardan bü· 
Y' t r için bir zararı bulunmıyan 
b filımlere çocukları götür-
m r.: mana yoktur. Çocuklara 
m sus filimler lazımdır. 

u hafta (Melek) sinemasında 
s ba11nda gösterdiği tabiat 

filmi, pek ziyade terbiyev~ 
ve tedrisi bir mahiyeti haizdir. 

eketimizde bu türlü filim· 
e iddetle ihtiyaç vardır. Bun-

Je. ralnıı çocuklar için değil, 

b kler için de gayet faydalıdır. 

cuklar 
namalı Mı? 
nne, çocuğuna sert bir ses· 

le •b vdi, git, oyna" dediği va
kit onun annenin vazifelerinden 
mt tt?, fil olduğu anlqıhr. 

Adam nasıl çalışırsa, çocuk fa 
cs. ı oynar. Fakat çalışan ada· 
aıa işi öğretilmiştir, halbu-
k çocuğa kimse oyunu öğ-

1.. Fransada çıkan M yeni 
ter ı e Nouvelle educatin" ismin· 
d-ki yhk mecmuada. bu mese· 
le\ air şu satırları okuyoruz: 

" Çocukluğu tetkik. edenler 
rörmüşlerdir ki, oyun, çocuğun 
tnb1 bir faal\yeti ise de, garip· 
tir l çocukların birçoğu bu faa· 
li~efl kabiliyetsizdirler. Çocukla· 
rı.ı ı'atı, oynamaktır, likin ço· 
cu n çoğu bu san'ati bilmez· 
le Koy mekteplerinin ek· 

ı de, çocukların oynamayı, 

klerin yardımile öğrenmeleri 
dır. Ana mdcteplerindeki 

k .. ukler için böyle yapmak icap 
ed r Böylelikle anlaşılıyor ki 
kü k yavrunun ilk faaliyet te?..a
h r eri, oyun değildir. Tavnna 
ba lınca hareketlerinin oyun 
ol dı... görülür. Bu hareketle· 
rind ciddidir. Onları yapmakta 
z.a et çeker, Adeta çalışır. 

Faaliyetine uur basıl edebil
se, 'i pbesiz. onu faydalı bir şey 
tel" ki etmez Çocuğu eğlendi
ren. (Maale ef) bo l daran, ona 
giı meyi ve oynamayı öğreten 

btiyu erdir. 
0 Ç cuk, bızce biribirine zıt 

ol ·n ciddiye le şetareti mez· 
ced r. ihtimal ki faaliyetinin 
mü eyyiz vasfa budur, belki de 
dig !eri bu " sfa bağlıdır. Ço
culc herhalde oynamağı sevmez, 
eğl nerek Ç.llı~nrnyı sever, çalış· 
m kla eğle ıir. Çocugu, anlaşıl· 
ması, terbive ile yardımma ko
şulması çolc güç, fakat terbi)•eye 
kahiliyetli, günü gelince bizim 
r ·; etimizin şekline baztr kılan 

UALL 
SAYFASI 

İngiliz Mektepleri 

l111lllz ille melcteplerlnd• 6ir lclUiiplı•• lnıllb ilk mekt~plerinde 6lr derslıtuN 
hr ıaal tıılebege •çılchr 

Biyoloji tler•I 

Talebeyi işe hazırlamak hır 
susundn leh ve aleyhte bazı fi
kirler; 

"Umumiyetle mektepler, tale
beyi baynhn daha ziyade ameli 
işJerine yeti~tirmekte fazla terabi 
gösteriyor. Ecnebi liaan tedrisata 

iyi bir istem dahilinde yapılamıyor. 
Bu busustn bir muharrir,kendi oğ
lunu menubahs ediyor, oğlunun 

gayet az Fra~ızca ve Almanca 
bildiğini, halbuki bu lisanlara 
hasrettiği müddet zarfında bu işi 
gayet iyi )'apabilmeai iit.ımgel· 
diğini öyliyor. 

Sonra muharrir, mekteplerde 
ehemmiyet verilmesi lizımgelen 
bazı derslerden bahsediyor. Ez· 

cümle yaZJ makinesi, istenoğrafi, 
otomobil idaresi gibi çocuğun 
hayatta fazla muhtaç olduğu 
derslerin behemehal sıkı bir 
surette tedrisi llzımgeldiğini 
ileri sürerek diyor di: Eıki zih

niyetli mektep muallimi, kısa 
metotla (yani sten<>ğrafi ile) not 

tutmasını bilmez; o, yalnız mutat 
yau ile kelimelerin yan yana 

gelmesile bir mana ifade edebi
leceği vehmindedir. 

. f Bilb.... bu buhran dewe
ainde kabiliyet n fikir .ahibi 
adamlar çok aranılmaktadır. ln
gilia mekteplerinde bu meseleye 
bDyük bir mevki verilmeli il· 
zımdar. Bu mektepler, eski 
sistem ı.erine mebni olduklan 
halde, yeni aıırda da tedrinta 
devam tmektedirler. 

86yle .olunca, bu mektepler 
llizumsu:ı mudur? Bazı aleyhtar
ları, Publie •chool (Halle mektebi) 
denilen bu mekteplerin, lngilte
rede kamilen kaldmlmuını iıti
yorlar. Halbuki bu kadar bedbin 
olmıya tilzuuı yok; çllnki bu 
mekteplerin hayatta çok tesiri 
görlilmOıtOr. Birçok fabrikalara 
• diğer bazı işlere intisap 
etmiş •e imirleriuin yüzlerini gül
dilrmtlt olan memurların bftyük 
bir k11m1 bu mekteplerden çık-

mqtır 

Bunlardan çıkmadıkları halde 
k blliyet göıtermiş dahiler, mev
zuumuzdno hariçtir; Çünki onlar 
autodidakttırlar, yani kendi ken
dilerine ~·etişmişlerdir. 

Binaenaleyh bu sistem tahsilin 
tamamen kaldırılması ve yerJerintı 

ecnebi memleketlerde kullanılan 
istemin konulması doğru değil

dir. Her memleketin kendi ana
nelerine ve adetlerine muvafık 
olan aiıtem, diğer bir memleketin 
anane ve idetleriac uyamaz. 
McselA Fransada tatbiki kolay 
olup müsmir neticeler vermiş olan 
bir tarzm lngiltercde de ayni 
neticeleri v«ıreceği iddia edilemez. 

Halk mekteplerinin iki gaye· 
:si vardır: Parlak bir seciye sa· 
bibi meydana getirmek, serbest 
tahsil için temel kurmak. Her 
hangi bir mektebin tahsiline mn
kemmel ve tamamdır demek bu
dalalıktır; fakat bu tahsil bir 
başlangıç olabilir. 

= 

Ameli der•, telsiz molcin.eleri 

başında 

Halk mektebı talebeyi hayata 
hazırlar, ondaki temyiz kuvvetini 
arttırır. Ön ne gelen fırsatı k ... 
çırmamağı ğr tir. 

Bu sözlenmle, Halk mektep-
lerinin nıllk mmel olduklanm 
iddia etmiyorum. diyor Muharrir. 
Bo mekteplerin birçok fena ci
hetleri vardır. MeselA lisanlara 
ehemmiyet ermezler. İspanyolca 
ve Porlekizct: biç okutulmaz. 
Cenubi Amerıka ile olan ticare
timizde hu li anların yardımı çok' 
olabilir. 

Bundan ba,ka, meseli ta· 
ribte, hAll ayni tarıı takip et• 
mekteyiz. Bit. tarihi, imperator
lukların devrilmesi, dini mUca
delelerden, cür6m1erden müte
tekkil bir vak'alar sayıyoruz. 
Halbuki meseli V uoanlıtarm nasıl 
desti yapbklarını, diğer milletle
rin aanayide ne gibi teklmül 
buaule aetirdiklcrini v. s. gibi 
teyler, talebenin muhayileaini kuv· 
velendirir "• kendisini heye.cana 
geti\ir • ., 

Gelecek haftaki ayfamızda. 
lngiliz halk mektepleri hakkında
ki diğer mlltaleaları kaydedeceğiz. 

Bahar başlayınca mektepler kendilerini kırlara atar. Yukardaki resimler, Kireçburnu llkmektep talebe 

ve muallimlerinin kırda, actk havada den i!ördlikld'iui eôstermektedir. 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanlara - BilyGk t.,,.. 
biyecilerin bayati .. Türklyede yeni 
oaıarlyelerio tatbikat. • Mualllmlerfa 
dertleri· Yeni tecrübe1er vesaire. 

/
Mekteplerde 
Faaliyet 
'Haberleri 

Giresonda 
Senelerden beri şahidi olduğu

muz Gireson ismet Paşa mektebi
nin canlı ve müfit hareketleri he.
kesi ve bilhassa çocuk velilerini 
mezkur mektebe daha ziyade can-
dan bağlarnııbr. DeniHyor,işitiyor, 
ve görüyoruz ki bu mektep her 
hususta olduğu gibi teşkilib iti
barile de en ilerdedir. 

Mektebin gayyur ve çalışkan 
Baı muallimi HiJmi Bey çok kuo
V«;tli bir fekilde teşkil ettiği hi-
maye Myetinin a~ z.amanda mfts... 
bet ft müfit hareketleri evliyayı 
etfali memnun etmiştir. Bir ham
lede mektebe temin ettiği 310 
lira ile yirmı çocuğun mektep 
ihtiyaçlarile 16 çocuğun da el
bise, fotin v 18.stilderinl temin 
etmiftir. işittiğimize g6ro mekte
be de 70 liralılc den levanmı 
getirtmiştir. 

Mektep ıducade himaye he
yetinin ele)e ~ererek kuvvetli 
adımlarla ,Urü,nşlerini. ( kalp
leri siyahlanmış olanlardan baş
ka ) maarif hiasile mlltebassı• 
olanlar niçin takdir et~sin. Hi
maye heyetinin reisi muhterem 
avukatlardan Hamdi Beydir. Aza
lan da şah!i kıyuıet ve resmi 
Yazifeleri itibarile mühim phıi-
yetlerdir. Bunlar muayyen içtt
malardan başka baımuallim Hil
mi Beyin lüzum gördüj'ü zaman
larda derhal içtima ederek 
melctebi h r hu u ta mO.
miı· adımlarla yilrürncsini gö
rüşüp konu uyorlar, bir çocuk 
velisi olmakhğım itibarile gerek 
tedris ve gerek bu gibi teşkillt 
dolayısil takdire değer bir va
ziyetle olduğuna benim gibi 
berke.t te şahidi bulunduğundan 
bu mektep bakkmdaki samimi 
hislerimi muhterem gazetenize 
yazmayı vatani bir vazife borcu 
bildim. Temenni ederiı ki her 
mektep b6yle eanh adımlarla 
yürüsünler. 

Size Gire ondan - kabul ettiti
oiz takdirde .. daha bqka yazalar 
kudretim dahilinde yazacağım1 
vadediyorum. 

Gtrcıaınad•lı.1 oku1uculannıulu 

M. AGAH 

Studiometre 
Karilerimiz, bu da nedir? diye 

soracaklar. Tahrir vazifelerinim 
tashihi için sarfettikleri zamana 
ve çektikleri S1kıntıyı dllşUnürlv
se, bu meselenin kolaylaşhnlma
sına ait bahislere isteye isteye 
alika gösterirler. işte Studiomet
re bu meseleye aittir. 

Studiometre bir mürakabe ol
çüsüdür. Diğer b tiln 6lçüler gi
bi tahminin yerin sarahati ko
yar. 

Okutulan mevzua göre her 
dersten, her parağraftan, her 
malümahn başına bir numara 
konur. Evvelce unutulmuş olup ta 
bugün tekrar edi~cek olan ders
leri, ve paragraftan olamak 
için stndiomelreye bakmak ka
fidir. O gün verilec k der ı efe 
tudiometreden anlarız. Bu cm

retle tekrarlar ka~dedilmiş ve 
tesadüfe bırakılmamış olur. 

Tekrarın yapıld.ğı, te r edi-
len maddeleri gö t ren numara
lar üzerine bir ic: e kovmakla 
taayyün eder. Bu usul, iyi anla
şılmış ise, ne nm~llim ne- de 
talebeye hiç gUç ge mez ve va
kit ziya mı da mucip olmaz. r:ı ... 
kis zekanın ve ferdi say (""ahili
yetin inkişafma sebep olur. 



( Yazı makinesinin tıkırtıları .. 
(failatün, mefailiin, failün) veznin
de işitilir. 

Arzuhalci - Bülbül asa şAlur 
durur makinem, (Makine ile) 

Failatün, mefailün, failün( ma
kine ile) 

Mürgu dile zehep kafestir 

ıinem ( makine ile ) 
Failfitün, mefailün, failün 

Ulan Ferit yaşın elli bir 
buçuk değil a.. yedi yüz elli bir 
buçuk olsa yine uslanmıyacak
•ın vesselam.. Beynime ge
len lahuti bir ses (uslan ey dil 
uslan artık ihtiyar olmaktasın) 
der ve lakin bendeki dil, hakkın 
öyle ezelden bir gençlik imti
yazına mazhar olmuş bir heyet 
arzetmekt~dir. Ne yaparsın gönül 
ihtiyar olmaymca vilcut göç
mek bilmiyor... Şüküller olsun 
ca rabbiınc başımda bir 
tek kılım ak değil.. (gülerek) 
elbette, köftehor müccella ba
tında saç namma Ur şey 
yok ki ak mıdır? Kara mıdır 
belli olsun. Çehreme gelince 
bet sabah burun diplerine, 
kulak sırtlarma kadar sinek 
kaydı bir tıraşı müteakıµ bitaz 
pudra elli bir buçuk senenin 
kazdığı çizgileri doldurup kapa

tıyor... Şöyle beş on adım geri 
çekilip tc aynada endamımı te
maşa edince, hay hikmetine kur
ban olduğum Allahıın bu ne iş
tir, bu ne san' attir, yirmi beşlik 

delikanlılarda bulunmayan bir ta
ravet bir zindelik akran ve emsali
ni gıptadan, hasetten kudurtacak 
bir tazelik gösteriyor. Acep kaf
fei arzuhalcılar meyanında biı· 
eıek daha var mı Ferit, sen 
cidden F eridi Devran mısın kafir 

herif diye söylenir dururum .. 
Esasen ruh göçmeyiııce viicul ta 
göçmez amma.. Benmki gibi bir 
dakika yerinde duramıyan, fıkır 
fıkır kaynıyan bir gönül söner mi? 

Bakm işte bu~iin de işsizlikten 
yine şiirlet tanzimine başladım .. 
(bülbül asa şakır durur maki
nem • mürğü dile zelıep kafestir 
sinem) fena başlamadım.. Fakat 
bu vezin ..f1iç te sevmediğim bir 
vezindir. Benim gönliimün bitip 
tükenmez heyecanıııı, darabanını 
daha kıvrak bir vezin, daha 
canlı bir şekilde ifade edebilir. 
Öyle ya failatün mefailün, faulün 
nerede? Faulün, faulün, faulün, 
faulün, kulağa daha genç, dah.ı 
usturuplu çarpar. Binae'laleyh 
haydi bakalım F etit Ef di, 
kolları sıva, yeniden başla ... 
Bu g önlüm sinemde şakır bülbiılasa 

F. u ün faulün faulün faulün 
Açıld•n ha\ al b.ıhçesinde gü föıa 
faulün fau in f, uluu faullin 

Arrıaıı :ı de,n ıı Feddı devran 

HABİBE MOLLA 
ARZUHAL CIDA 

SKEÇ 
0 ~) /\ -- .... 
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Sen hergün öniindcn gelen ge- J 
çen erbabı hacatı nezdine davet 

1

, 
edeceğin yerde böyle aşıl\a!le 
şiirler yazmakla ımrarı evkat 

ya .. Eksik olma.. Siz ne ikramcı 

arznhalc~sınıL böyle? 
Arzuha'ci - Sizin ~ ibi Hanı

'lH fc.ndilerc i1'ram vazifemizdir 
Hanımefendi.. ( seslenerek ) Ab
bas Efendi. Abbas Efendi.. 

edersen aç kaldığının resmidir. j 
Şiir kamı doyurmclz. Armut piş 
ağzıma düş lıiÇ olmaz Biraz kı- l 
mılda, biraz ga} ret .. 

- Efendi oğ!uın efendi 
oğlum!.. 

- Yanaşın, ) azı haneye teşrif 
edin, tcrotaze bir yazı makine· 
sinde her türlü muharrerat bü
yük bir siiralle tahrir ve tanzim 
edili•. Hususi ve resmi bilciimle 
mekatip ve arzuhal, istida hatta 
aşıkane ve manzum yazılır dnhi 
acizane naçizane 1\altme alınır .. 
Buyuruıı ne emredersinb• efendim 
ne gibi bir haceliniz vaı·? 

Bir adam - H<.cetiın mace
tim yok efendi baba .. 

Arzuhalcı - Hayır durdunuz 
ve yazıhaneme doğru bakıııdmız 
da.. Acaba dedim, olura ... 

Ada m - H"y ı r hayır geçi-

ci im .. 
Arzuh ılcı - 'Pe cala öyle ise 

durmay n, eflah ı g!bi, gölge 
etme baş1rn ih.,an istemem .. . 
Bu~ urun, btıyurun ağam mektup 
mu, arıuhal mi? 

Habibe - Baksana efendi .. 
Siz nrzuhalcı mısınız? 

Arzuhalcı - Evet valide ha
nım buyurun ... 

Habibe - Bir def edebini 
takın patavatsız adam .. Ben sc~ 
niıı validen olacak yaşta mıyım? 
Galiba hiç aynada kendme bak
mıyorsun? 

Arzuhalcı - Af buyurunuz 
Hanımefendi.. Ben zali aliye!erine 
makamı hürmette vaide dedim. 

Habibe - Evet amma.. Sen 
de kadın olsaydın kendinden 
genç bir kadına valde diyen • 
benim gibi kızardın. 

Arzuhalcı - Amman efendim. 
Bir daha böyle tabir.niz veçhile 
patavat ızhk etmem! Ne emriniz 
var han mefendı? 

Habıbe - Hah şöyle dur 
bakayım evvela şuracıga ilişeyim 
de biraz nefes alayım .. Olur mu? 

Arzuhalci- Hay hay efendim 
bum 1 sizin.. Bir 1 ahve içer mi-

siniz Hanımefendi? 
Habibe - A temizse içerim 

Abbas ( uzaktan ) - Emret 
F eridi Devran, katibi alôlünvan 
Ferit Efendi. 

Arzuhah:ı - Hanımefendiye 
bir temiz kahve, şekerli mi, sade 
mi Hanımefendi? 

Habibe - Sade sade efen
dim .. 

-Arrnhalcı Simdi geleHm işi
mize. Ne emriniz var? Arzuhal mi, 
mektup mu, istida mı nedir? 

Habibe - Ah.. Ah.. NP.re
sinden başlayım bitmem ki arzu
halcı efendi hcnirn başıma gelen 
pişmiş ta\'uğun başı:ıa gelmemiş
tir, roman bir roman .. 

Arzuhalci - Derdini söylemi
ven dermanını bulamazmış. Söyle
yiniz her ne ise tehvinine şitaban 
olayım. Galiba bir roman yazdı
racaksınız? 

Habibe Öyle öyle.. Ro-
man gibi. ~ayfa sayfa yazmnkmın 
bitmez benı m derdim. 

Arzuhalcı -Öyle ise siz söy
leyin ben yazayım.. olmaz mı? 

Habibe - Hayır hayır.. Ev
yelü ben dilimin dönclüğii kadar 
anlatayım da sonra siz yazarsınız. 
s·zin aulıyacağınız. Ben size çar-
şaf gibi kosk.oc~ bir istida yaz
dıracağım o ıstıdamı da büyük 
bir reise vereceğim. 

Arzuhalcı - Evet amma ne 
hakkında? Kimi dava ediyor-
sunuz? 

Habibe - Kocam olacak bos-
tan korkuluğunu .. 

Arzuhalci - Ha talak davası 
ve ona dair bir istida.. Hangi 
sulh mahkemesine, ikametgahınız 
neresidir'? 

Habibe - Taş kasap. 
Arzuhalcı - Öyle ise kolay. 

Zevciniz kimdir? İsmi nedir? 
Habibe Faik.. Soğancı 

Faik.. Boynu altında kalsın .. 
Arzuhalci - Sizin isminiz .. 

Sa ı'almız·? 
Habibe - Ben mi kim .. Ayol 

beni cihan aleın tanır.. Ben 
İstanbul telsiz telefonunun bir 
tanecik menşur H{lbibi! Mol4 

)asıyım.. Beni t~ıumıy.or mısm .• 
ÖyJeya.. Nereden tamyacaksm !.. 

"· 

Ben de durmuş ta aptal gibi 
soruyorum. Derdime gelince .. 
Evvela söyliyeceğimiz şeyler ara-
mızda kalacak.. Size hepsini an· 
latacağım· ki istidamı ona göre 
yazm olur mu? 

Arzuhalcı - Elbette efendim. 
Merak etmeyin.. Size yalan ben
delerinize gerçek.. Bendeniz de 
bekarhğı sultanlık ad ve teJakki 
edenlerdenim de ondan. Hem 
fikri acizaneme göre bekar bir 
erkek evli erkeklerden daha 
ziyade kadın kıymeti biliyor .. 
Amma afedersiniz maksadım 

kadınlardan şikayet değil ha .. 
ı Allah nisa taifesinin neslini tez

yit ve teyit eyliye. Cenab 
Mevta Beuatı Havvayı başımızdan 
eksik etmesin.. Cenabı Hafız 

sineınızı <:İnsi latiften mahrum 
ve ciida etmesin. 

Habibe - A ne hoş sohbet 
adamısımz ayol. 

Arzuhalcı - Zati aliyelerinin 
ilhamı zerafet merammızla öyle 
olduk. ( Güler ) 

Habibe - İlahi pek tuhaf 
bir erkeksiniz. Ah efendim far-
zedin ki evlisiniz kır! beşine 
ba~mış basmamış, camı vıran 

olsa da mihrap yerinde tap-
ı aze duran bir lrnrıcağmı 

olsa, ŞÖ) le giyinip l.uşan:p ta eş 
dost içine çıkınca sözii sohbeti 
çekilir.. Daha yüzüne bakılır .. 
Eti, canı ye:·inde bir kadın, ltmiz 
tendüriist.. Elinden her iş gelir, 
s, el k, namuslu, scvinılı bir ka-
dıncağız. 

Arzuhalci - Hey Allalıım ne 
devlet kuşu !.. 

Habibe - Hah hah kurban 
olayım.. Ay affedersiniz katip 
Efendi. 

Arzulıalcı - Aınan·n bu sfüe 
rencide olmak kabil mi? 

Habibe - (gülerek} İlahi hiç 
te gülecek haıim yok. Ha ne 
diyordum .. Söyleyın bakayım böy
le biı kaciınm iistiine hıyanetlik 
eder misiniz? 

Arzuhalcı Hudanekerde 
evli olup bu yolda harekatı na
layıkada bulunan bir erkeğin 
taşa tutulmasını teklif cderdi.ıı. 

Habibe - Hay Allah razı 
olsun.. işte beniml<i iki h ftadır 
iistüme hıyanetlik ediyor. 

Arzu halcı- Nereden nnlndm z? 
Habibe - EHmle bastırdım l 

Yazan: /. Galip 

ayol.. Gül üstüne gül kokJıyanın 
burnu düşsün.. İlahi dullar, ye" 
timler yüzü suyu hürmetine bü-
tün azgın kocaların burunlar 
düşsün inşallah.. Senin anlı· 

l 
yacağm arzuhalci efendi, ben 
kocamdan boşanmak istiyorum. 
Artık bıçak lcemiğe dayandı. 
Konuya komşuya rezil oldum. 
Birgün benim gözümt kızacak 
ayağım kayacak diye korkuyo
rum. 

f yisinıi beni bu heriften ayırın 
Dayanannyacağım. A hanımcığım 
ne elinde var ne dilinde.. Hafta
da dört gece evinde yatmayan 
erkeğe ne yapılır? Gelir çamaşır 
değiştirir. kalkar gider. Gece 
gelmez. Ne o büyük bir işi var
mış.. Tüccardan bilmem ne efen
dide kalnıış büyük işin ne oldu
ğunu anladım. Meğer herif beyoğ~ 
lunda sürütüyormuş. Hamam anat 
kıyafetli kart bir Macar ka-
tanası güya bunu sevmiı. 
hani onnnda midesine ne ise ..... 
karşı o keleek kavunun iç yüzii
nü bilmez.. Boyuna bosuna, kalın 
ensesine bakar da aslan zanne
der. Ne ise uzatmıyalım herifi 
takip ettirdim büyük işi meyda
na çıkardım. Bir akşam zil zurna 
sarhoş geJdi. Burnunun ucunu 
görmüyor. Fırsat bu fırsattır de
dim. Hep böyle kızgın maşalarla 
orasını burasını yakmak istedim 
amma yapamadım ki. Şimdi siz 
tuzlu biberli bir istida yazan. 

ArzuhaJci - Miisaa 'e buyu
rursanız arzedeyim ki bu gibi 
talak davaları şimdi pek uzun 
sürer. Bana kaJsa siz de kısasa 
kısas yapın kolları sıvayıp mu
kabeleye geçin bu herifin kar
şısına temiz tendürüst şöyle mih4 

rabı memberi adam akıl yerinde 
katibane lakırdı etmesini bilir, 
ehli dil ve freyif bir ekeğin ko
luna girip te çıkasıca göıJerine 

r~ı 
~~ 

göı ün dünüz mü, yiireğine iner 
de alimallah yaptığına yapaca
cağma pişman olur. 

Habibe - Acaba ? .. 
Arzuhalcı - Elbette bir de

facık tecrübe edin de görün. 
Habibe - Ev\ et amma öyle 

zarar~ıı erkegi nerede buJmalı. 
Arzu halcı Kısmetinizde 

varsa lrnrşınıza çıkar .. Bunun için 
kasvet çekmayin sultamm. 

Habibe - Ne tatlı konuşu
y rsunuz böyle, sizinle dertle,..ip 

mahrem konuş ak hoşuma g· diy r. 
Arzuhalcı - Elbette gül\im 

bnkın gönliim kafesle mahpus 
kalmış aç kuş gibi kıpır kıpır 
kanal kımıldatıyor. Y nzıhanemi 

kapayıp ta söyl yanyana ıl i dertli 
gibi g" e l'm biı :ız hm a alal m. 

Habibe A ol mn amki 
isli !adan daha 1 uvvetli, daha 
t sirli bir ç :ıre v ı ı bari ona 
b ş vuralı ı. H nzır F ile kıskanç
lıktan çatlac:ın .. 

Arzuhalci - H ydi ö le ise 
civanım buvııt' ın çı alı 1 • Y zı-

hane ni ka )adım ve la in goy
niimü a~tım. 
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HARUNÜRREŞİT 
Hayat Faciası! 

-
Sekiz Sene Sonra Ameri-

~=----
69 Yazan : * lf -

kadan Zenginleşerek Ge
len Adam Yine Ters 

Yüzüne Döndü Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
F ehnas, bu emri birkaç hala

yık vasıtasile çarçabuk yerine 
getirdi, mükemmel bir sofra 
kurdurdu. İsmail, şişelerin, ka· 
dehlerin mezelerin hazırlanmasın· 
dan sonra ikinci bir tebliğ 
yaptı: 

- Şimdi zehmet edeceksin, 
nekadar cariyen varsa hepsini 
buraya setireceksin. Kızlar. kı
yafetlerine itina etsinler. 

Belki bizim, yeğen, onlardan 
da birkaç tanesini satın alır. 

F enhas, kızları giyindirmek 
ve oraya getirmek için çıkarken 
İsmail, arkasından bağırdı: 

- Havace! Şu bizim köleyi 
buraya göndeı·: 

Esir taciri, belli belirsiz bir 
tereddüt geçirdi, müteakıben 
dudakhrını ısırarak yürüdü. Biraz 
sonra İsmail ile Mesrur, karşı 
kar ıyn bulunuyorlardı. Köle 
gelinciye kadar ihtiyar Haşimi, 
yüzük taşndaki zehiri bir kadehe 
atmış ve kadehi de nebiz ile dol
durmuştu. Köle gelir gelmez o
dolu kadehi gösterdi: 

- Ben, dedi, efendimizin ya
nma gjdeceğim .• Sen ne yapıp yap 
bu kadehi F enhasa içireceksin. 

Mcsrurun sert bakışlı gözle
rinde çirkin bir pırıltı belirip 
ıöndü ve kalın dudakları oynadı: 

lsmail, yavaş sesle bu emri 
\l'crirken yanı başındaki duvara 
baksaydı, küçük bir deliğe ya
pışan zeki bir gözün kendisini 
taras ut ettiğini görürdü. Bu, 
Fenhas idil.. Fakat o, azmını 
yerin getirmek üzere bulundu
juna lcanidi, alelAcele odadan 
çıkarnk Harunun yanına gitmişti. 
Halife, ihtiyar Haşimin pek ça
buk avdet ettiğini görünce sordu! 

· - Hayrola Amca, halvetten 
Yaz mı geçtiniz? 

- Hayır. Kızlar hazırlanıncı· 
ya kadar vazifemi boş bırakmak 
i.:,t medim, hizmetinizde ~ulun· 

mıya ~eldim. 

- Galiba ayağınız gitse de 
kalbiniz burada kalıyor. 

- Bu, tabii değil midir? 

- Evet tabiidir. Fakat gayri-
tabii olan eğlenceyi bırakıp ta 
kalpleı den bahsetmektir. 

Şimdi Harun amcasını savmak 
istiyord . Çünki hekim Cebrail
den aldığı ilaçlarm tecrübe vakti 
geldiğine hükmediyordu. 

Kendisini o dakikaya kadar 
muhtemel bir düzene karşı mu
vaffakıyetle müdafaa etmişti. 
İşrette de nisbi bir imsak gös
tererek kafasını sağlam tutabif
m 'şti. Bu şerait altında kızlardan 
barine ve tercihan Zahilhale ilaç 
su u bir ş ·yl r anlamak tasav
~urund idi. Bir gece evvelki 
ı uya k nd ver ceği hükilm, 
L t r ıb nin n ticesine bağh 
id 

M mafih acele etmedi, kız
ı m gö terere emir 
ve di: 

Su aym, şu ihtiyarı sulayın. 
Yam ıdan ayrıldığı halde daya
n a ı, yine geri geldi. Anlaşılıyor 
ki sut nmak istiyor. Bizde kendi
sini sulayalım. 

Kızların her biri, birer kıvrak 
terane ile ismaile birer kadeh 
sundular. O, diğer salonda işle
nilmekte olan cinayetin göz be
beklerfoe yapışan hayalin\ ıilmek 
kaygusile üç kadehi de biribirioi 

l müteaktp içti: 
- Oh, dedı, nebiz değil. 

kevser. Meclis değil, cennet. 
Allah hepi mizi var etsin. 

Yine o sırada F enhas, ilk 
cariye kafilesinin önüne düşerek, 
Mesrurun yalnız başına içinde 
dolaşıp durduğu salona gelmişti. 
lsmaili orada göremeyince sahte 
bir şaşkınlık gösterdi ve sordu: 

İhtiyar nerede? 
• - Gencin yanındaf 

Niçin gitti? 
Galiba bir şey söyliyccekl 

Ve birdenbire Fenhasın koluna 
yapıştı: 

- Ben de, dedi, içmek iste
rim. llıtiyar gelmeden ıeninle 
kadeh çarpışhrahm. 

Mesrur, hakikaten içmek isti· 
yordu, O güzel ve muattar sofra, 
Zencinin içine tahammUI edilmez 
derecede keskin bir içmek işti
yakı getirmişti. Nebiz nedir, bil· 
miyordu. Şarap nedir bilmi
yordu. Yalınız efendisinin her gece 
bir odaya kapanıp bu renk 
renk sul&rı içtiğini ve neşeli bir 
cinnet geçirdiğini görüyordu. 
Gerçi efendisi gibi şen bir deli 
olmaktan korkuyordu, !tikin ya
rım deli neşesini tatmak ihtiya
cile de kavruluyordu. 

Bu sebeple hemen eğildi, 
bir kadeh doldurdu ve evvelki 
kadehi Fen hasa uzattı: 

- Haydi durma, içelim. 
Onun sesinde " içmezsen ıçı· 

ririm ,, diyen bir ahenk vardı. Göz
leri, içindeki iştiha ile alevlenir
ken parmakları da sabırsızlıktan 

titriyordu. F enhns, teJaı göster
medi, yüzünü ve sesini tatlılaş
tırdı: 

- Aziz evladım, dedi, nebi.ı 

böyle içilmez. Senin şu ihtiyar 
ve genç iki Horasanlıdan ne far
kın var? Onların yapbğım aynen 
sen de yapabilirsin, nebizi erka
nile içersin. 

Ve kölenin cevabım bekleme
den bir kız çağırdı: 

- Şu kadehleri al, tepsiye 
koy. Sonra bize sakilik )'ap! 

Mesrur, efendisile dizdize 
oturan esir tacirinin kendisine 
"aıiz evlat,, demesinden adeta 
mütehassis olmuştu. Onun ru
hunda toplanan habaset ve cina
yet meyilleri, miitemadiyen haka
ret görmekten ileri geliyordu. 
Ömründe ilk defa olarak tatlı 
bir öz işitmek ve tatlı bir yüz 
görmek adeta benliğinde bir 
tahavvül uyandırmıştır. 

Sersem sersem F enhasa bakı
yordu. Bu sırada kızın bir el 
çabukluğile kadehleri değiştirdi
ğinin de farkında değildi. Esir 
taciri, ayni tebessiimle ve "Buyu
run 1 ,, kelimesile ikaz edinciye 
kadar o sersemlilt devam etti ve 
zenci Mesrur, Fenhas için hazır
lanan kadehi bir hamlede içti ! 

( Arkası var) 

anım/ara~.., 
Şapka 

ANKARA da zarif ve kibar 
ıımlar mevsim şapka· 
larını seçmek için, 
Knraoğlanda 

A Fİ F E şapka salonuna uğrar· 
lar. Zira orada 

P A R.1 S in son moda cereyan
larını takip eden Afife 
Hanım çok şık, çok zarif, 
zevki 

1 
selim nü~tineıi 

den~cek katlar ' güzel 
"ş~pkalar ya maktadır. 

Prag, 17 (Hususi) - Buraya 
civar köylerden birinde Andrcy 
lndrik isminde bir köylli vardı. 
Bundan on sene evvel ayni köyde 

genç ve son derece gUzel bir 
kızla evlenmiştir. Yeni evliler iki 

sene güzel gUzel geçinmişler; bir 
giin Andrey karı ına: 

" - Herkes Amerikaya gidi
yor ve lnsa bir zamanda zengin 

olup memleketine dönüyor. Ken· 
dimi çok şanslı bir adam olarak 
tanıyorum. Zaten böyle olmasa 

idi sana malik olabilir miydim. 
Böyle bir seyahate sen ne dersin?,, 

Genç kadın kocasının bu A
merika seyahatine muvafakat et
miş ve Andrey kısa bir zamanda 

tedarik ettigi parasile yola çık· 

mıştır. Tali hakikaten Andreye 
yardım etmiş ve Amerikaya ayak 

basar basmaz çok iyi ve dolgun 
aylıklı bir işe girmiştir. Buradan 
genç karısına sık sık mektup gön

deriyor ve her mektubunda öliin
ciye kadar kendisine sadık kalaca

ğını yeminlerle temin ediyordu. 
Aradan 8 sene geçmişti. Bukadar 
zamanda Andrey tamam 20.000 

dolar kazanmıştı. Bu para ile 
memleketinde rahat bir hayat 
geçirebileceğini anlıyan An· 
drey memleketine döıımiye ka
rar verdi. Biriktirdiği paraları 
bin dolarlık banknotlara talı· 
vil elti, sonra banknotları 

muşamba bir cüzdanın ıçıne 
koyarak pantalonun arka cebine 
yerleştirdi. Andrey, memleketine 
döneceğini karısına haber ver

mişti. Ona bir sürpriz yapmak 
istiyordu. Yolculuk Andreya çok 
uzun görünmüştü; çünki kazan• 

dığı para ile yaşayacağı sakin 
hayatı düşünüyordu. 

Andrey köydeki evinin önüne 
yaklaştığı zaman heyecandan ba
yılacak gibi olmuştu. Evin kapı

sını ansızın açb ve açmasile be
raber beyninden vurulmuşa dön-

dii; çıldırasıya sevdiği genç ve 

güzel kansı, mektuplarında ölün
ceye kadar kendisine adık kala

cağını yeminlerle temin eden 
karısı, yabancı bir erkekle konu
şuyol'du. 

Andrey, elini arka cebine attı 
ve birkaç adım ilerledi. Korku
dan ne yapacaklarını şaşıran 

genç kadın ve yabancı erl<ek 
hemen Andreyin ayaklarına ka
pandılar: f stediğini yapmasını, 
fakat kendilerine kıymamasını 

rica ettiler. 
Audrey gayet sakindi. Arka 

cebindeki meşin cüzdanı çıkardı, 

· çinde! .. i biner dolarlık banknot

ları açtı, p:ı a parç ettikten 
sonra bir tar 'l ya akt olan 

.. obaya attı v hiçbır lime söy
lemeden e\ den ç ~ıp gitti. 

Andrcy 111, ayni gtin, elin e 
kalan para ile Ame ılrnya bir 

ilet alıp yola çıl tıg nı görenler 
vardır. >f. 

Teşekkür - Müptela oldugum 
fıtık hastalığımı ameliyat ile 

ı tedavi eden Guraba hastanesi 

1 operatoru Ali Riza ve muavinleri 
Mithat ve Recep Beylere ve bu 
hususta hizmetleri sebket eden 
rüfe~ayı. nıcsa,isine ayrı ayrı 1e-

şek~r e .. ~.'f~}.pl· ,. . . . • . . 
I• •Son Posla ını.ircttiplwrlnden Kadri 
j• ·.: • -·- •• • • 

Nisan 21 

Belçikalılar Tarihi Binayı 
ikiye Ayırdılar ... 

Temelleri Bozmadan Bu İki Bölüğün 
Arasına Başka Bir Bina Yapıyorlar ••. 

Belçikanın jllpil ıehrindeki tarihi piıkopoıluk binası, buıUnkil 
ihtiyaca k!fi g<-'1-

memektedir .• 
binayı böyütmcı" 
icap etmiştir . 

Fakat yapılacak 
ilavelerle bina· 
nm eski ve ta
rihi kıymeti d 
berbat edilmek 
istenmemiştir. 

Belçika mi
marları, bunun 
ıçm bir çare 
düşUnmüşlerdir : 

Binayı, büyük 
testerelerle ikiye 
kesmek, ikiye 
ayrılan parçalar· 
dan birini teme

lile beraber ya• 
na çekmek ve 
araya ~ni bir 
bina parçası ı
kıştırmak. 

Resimde de 
göreceğiniz gibi ın hizarla ikiye bölme ameliyesi tamamlan .. 
mışbr. Şimdi, bu parçalardan birini yana çekmek ve iki böllik 
arasına yeni parçayı ilave etmek kalmıştır. Asır, fen ve fennin 
harikası asrı. Eloğlu neler yapmıyor ki ! 

~~~~------....... ---------~~~ 
- - RADYO-= 

21 Nisan 932 Perşembe 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

rramofon, 19,5 Hayriye Hanımın 

ittirakil~ •tudyo heyeti, 20,5 konfe· 
ranı, 21 Belkis Hanımın iıtirakilt 
studyo heyeti, 22 orkestra. 

BELGRAT - ( 429 metre) 22,15 
Danimarkadan naklen Avrupa konıeri. 

ROMA - ( 441 metre) 21 gramo
fon, 21,55 Roma şehrfoin yıl dönümil 
münasebelile büyük konser. 

PRAG - ( 488 metre ) 21,15 Da
nimarlcadan naklen Avrupa konseri. 

ViYANA - ( 617 metre ) 19,10 
musahabe, 21 askert konser, 21, 15 
Danimarkadnn naklen Avrupa konseri 

PEŞTE - ( 550 metre) 21, 15 Da· 
nimnrkadan naklen Avrupa konseri. 

VARŞOVA - (1411 metre) 21,15 
Danimarkadnn naklen Avrupa kon· 
ıeri, 23,30 danı havaları 

BERLIN - (163S metre t 20,55 

küçük hikayeler, 21,15 Danimarka
dan nakil. 

22 Nisan 932 Cuma 
iSTANBUL - (1200 metre) - 18 

gramofon, 19,5 Vedia Rıza hıınım, 

20,5 gramofon, 21 inci hanım, 22 
tnngo orkestrası. 

BELGRAT - (429 metre) 21 ke

man konseri, 22, IO ses konseri, 22,40 
piyano konseri, 23,50 cazbant. 

ROMA - (441 metre) 20,50 gra· 
mofon, 21,45 Mariça opereti. 

PRAG - (488 metre-) 2),20 şen 
gece, 21,29 küçük Ruııı hikayeJeri, 
21 kuvnrtet, 22,30 piyano konseri. 

VIY ANA ·- {517 metr .. ) 20,35 
mus ki akadem'ıin'n konseri, 23 
dans havnlnrı. 

PEŞTE - (550 metre) 20, ~O kon· 
se~ 22 dans havai n. 

Vnrşova - ( 1111 rnctr } 20,35 
gramofon, 21 musildli mu lı:ıbe, 
21,15 senfoni. 

Bcrlin - (1645 metre) 21 şen nıu
sıki, 21,45 Mun hten naklen Jcomedi. 
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Borsa Fiatleri 

Kambiyo 1 Kapamı 

Fransız Frangı ()() 12 06 
lngiliz liraaı r793 50 00 
Dolar o 47 60 
Liret 9 27 05 
Belga 3 39 00 
Drahmi J7 73 3,8 
İsviçre frangı 02 44 51 
Leva 65 40 00 
Florin 1 17 1,8 
Kuron ç. 16 ()() 00 
Şiling A. 3 77 65 
Pezata 6 26 00 
Mark 1 99 5,8 
Zloti 4 23 00 
Pengo 3 78 00 
Ley 00 79 85 
Dinar ()() 27 10 
Çervonets 10 87 50 

Tahvilat Kapanış 

t. Dahili 96 50 
D. Muvahhide 50 50 
A. Demiryolu ()() ()() 

Borsa Harici 

Altın 9 
23 r 00 

Mecidiye 48 50 
Banknot 

'l 31 ... 

Bugünden itibaren ...._ 

ALEMDAR 
1 

1 AZ i FE 
2 biiy"jk arti t 

WILLi fRITCH ve 

BRIGITE HELM tarafından 
sôı lü ve sesli şaheser 

Ayııca zengin teferruat ~ 
M el r 2,30 • 5 ıuvare 9,30 te 
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Bu akşanı 
SIDNE"Y 

AS R 1 
CHAPLIN 

En büyük kahkaha muvaffakiyeti 

OH! NE HEMŞİRE 
{ Oh. t quclle Nurse l · ) son filminde. ·...I 

-· Perde aralarında: Zengin Varyete Numaraları 41 



Şehzade Büyük Bir Istırap Küçük 
içinde Kıv:ranıp Duruyordu .. 

Valde Sultan Hayretler İçinde Kalmıştı 

Her hakkı mahfuzdur. -8- Yazan: A. R. 

Mehtap, bütün botnn şaşırdı. J 
Fena halde teliılandı. Hocanın 
ellerini tuttu .. Yalvarmaya başladı: 

Bakalım, netice ne olacak? .. Ha· 
san, tekrar sordu: 

- Demek ki ümidiniz bu 
kadar az.. Şu halde, zavallı 
şehzade, dünyanın ezvak ve sa· 
adetini göremeden hayata terke· 
decek öyle mi? .. 

l yada yüz sene, bütün aızularana 
muvaffak olarak muammer ol· 
:nuşsun.. Ve farz et ki yOz sene 
daha muammer olacaksan; bunun - Anlat bana bu kağıtta ne 

•ar?.. Ben bunu anlamalıyım .. 
Eğer bir felaket haberi ise, ben 
bunu btHUn kuvvetimle karşıla· 
malıyım .. 

Ve, birdenbire ellerini boynu· 
lla kaldırdı. Boynundaki kalın 
inci diziaini çıkardı. Hocaya u· 
qttJ: 

- Bunu al.. Eğer korkuyor· 
1a11, derhal memleketten kaç.. 
Seni ytlz sene refah içinde yap· 
tacak bir servettir. Yalnız aiiyle, 
bu kljıdın içinde ne yazılı ol· 
dutunu siyle. 

Hoca, inci dizisini aldı. Awu
cuna yayarak bakb. Sonra Meh
tabın c:liıleri iiıtünde durao k&
iıdı alarak kulağına eğildi, oku
•ıya başladı. 

* Ayni zamanda, hula tehza-
denin oduanda, yine o .hazin 
1nauara devam ediyordu. 

Valide Sultan, ev)Adının ba· 
taada oturmuş, meyus bir halde 
düşünüyor, yatağının yanına diz 
~öken cariyeler, yavaş yava, yel
pazelerini sallayarak basta ıeb
ıadenin hararetini tadile çalaşı· 

yorlardı. 
Odaya, bir cariye girdi. Vezir 

ile Ömer Hayyamın geldiğini ha
ber verdi. Valide Sultan, başına 
bir ıal örttU, gelenleri kabul etti. 

Vezir ile Ömer, içeri girdiler. 
Büyük bir tazim ile valde sulta· 
na selim verdiler. 

Ömer, derhal yatağm yanana 
gitti. Diz çöktü. Hastayı muaye
ne etti. Ve sonra, doğrularak 
cariyelerden bir tas istedi. 

Cariyenin biri, kUçilk bir al· 
tın tas verdi. 

Ömer, koynundan ilacı çıkar
dı. Tasa boşalttı. Bir eli le has· 
tanm başını kaldırarak ilacı ya
Yaş yava., içirdi. 

* ·1 Mehtap, büyük bir telaş 1 e 
Yine çıktığı kapıdan girdi. Kota 
koıa dairesine geldi. Çarşafı 
çıkardı. Bir tarafa atta ve sonra, 
haıtanm oda kapısına geldi. Ka· 
pınııı önünde duran kızlara 
lordu: 

- Şehz demiz nasıl ? .. 
Kızlardan b · ri cevap verdi: 
- Şimdi, vezir ile tabip gel· 

diler. ilaç içirdiler. 
O zaman Mehtabm, başı dön

dii, düşecekti, duval'a dayandı. 
Öylece kaldı. 

* 
Vezir ile Ömer, divana ıel· 

ll»İf, oturmUf, çay içiyorlardı. 
içeri ( Hasan Sabbah) ıirdi, 

IAm verdi. 
Ayaja kalktılar. MUsafaha 

hptdar. Tekrar oturdular. 
Huan, entllfeli bir halde 

.... da: 
- HubmPI bali awl? ... 
v .. , ••• , ..... _.,. ..... ~- -·· 

Vezir, sustu. Önüne bakh. 
Ömer Hayyam, büyük bir 

tevekkülü ima eden bir hare· 

ketle ellerini kaldırarak ıu ruba· 
iyi okumaya bqladı: 

( Farzet ki dünyada istediğin 
sfbi mu'ut ve bahtiyar yqamış
aın .. Fakat sonu ne?.. Farzet ki 
bu (8mür) denilen kitabı baştan 
başa okuyarak hatmetmişsin .. So
nu ne? ... Farzedeyim ki, bu diin· 

da sonu ne? ... J 
• il# 

Hastanın odasında ayni hal 
devam ediyordu 

Kiiçük şehzade, pek muzta· 
ripti.. Bir aralık gözlerini açh. 
Başucunda oturan annesinin yli· 
züne• baktı. 

Valde Sultan, evllchnm ıstı· 
raplı parbyan gözlerini glrUr 
görmez btlyiik bir ıefkatle sordu: 

- Nasılsın evlAdım ? ... 
Şahzade muhtazar bir sesle 

cevap v~rdi: 

- Bütün vücudüme birşeyler 
batıyor. 

Bu sözleri, orada duran meh· 
tap ta işitti ve titredi. 

Valde sultan, hemen yerinden 
kalktı. Yorganı kaldırdı. Sultanın 
elbiselerini sıyırarak karnını açtı. 
Gördüğü manzara onu hayrette 
bıraktı. 

Arkası var 

Resminizi Bize 
.. . 

Size Tabiatinizi 
Gönderiniz, .. 

17 M. NURi B. : Girgin ve be
ceriklidir, mü
nakaşayı an· 
laşmak safha
sından uzak· 
laştırdığı tak· 
dirde işe 
yumruk karış· 
tırmasını bilir. 
Men faat !erini 
.sraf etmez. 
İşlerinde ace

leyi ihtiyar eder, çabuk konuşur. 
ameli sabada daha ziyade mu· 
vaffak olur. • 20 AHMET ASIM EF: Atak ve 

ıiirilltücü de-
ğildir. Sessiz-
liği tercih 
eder , filen 
alAkadar ol
mamakla be- ' 
raber muhitin· 
de cereyan 
eden hadise· 
leri dikkatin-
den kaçırmaz, 

parayı ıarftao ıiyade biriktirmek 
ister, süse ve intiıama heveskirdır. 

37 REŞiT HA,KI 8. : Asabi ve 
bazı ahvalde 
hırçandar. Çok 
•&ylemez. tut- • 
tuğu işi yarı• 1 

da bırakmaz. 
izzeti nefis 
meaailinde a-
lmıaa olur, 
plMak parlar, 
itbinnm çe
•'* mnat..., 

~· pri bllln1• taraftar _.. . ... ~ 

Sög/igelim ... 
23 NECiLE HANI~.= Olduğu 

gıbı görünür. 
Sokulgan de
ğildir , ağır 
durur, kızdığı 
zaman muan· 
nit olur, mu· 
amelesine, hiy
le, riya kanş· 
brmaz, icap 
ettiğinde aö· 
zünü esirge· 

mez, tok aöyler. femizliği sever. 

18 B1R KAR,MIZ: Sakindir. 
Mes'uliyeti ye 
m&c adeleyl 
davet edici 
hareketler den 
müç tenip t i r • 
Tarzı teleb· 
btıste mOfkOl
pesent değil-

dir. Menfaat
lerini, parayı 
israftan ziyade 

nefsine baıretm~ .nütemayildir. 

24 FATMA JD:NIM; Babayani 
ı l>İr ev kad1D1-

dar. Ev itleri
ni muvaffakı .. 

atlerial tüip ... 

yetle idare 
eder. Sert 
muameleye 
gelemez, mu-
kabel~7• mi
tema,ucHr, g.. 
nftulaotlaa
IDU. Meafa

ayfa 13 

B t Z İM _, -
. .:.;:.._ ' . ',"'· .. -_' . . ' ·. 

DAKTIL 
Bugünün 

. . ·~ ~ . : : ~ . ,. . 80 

Az kalsm isyan edecck,hatta, 
bu kalpsiz adamın yüzüne tükü· 
recektim. Vicdani duygusunun 
ne olduğunu şu sözlerle ispat 
eden bu adam, ayni zaman
da beni aptal bir çocuk 
gibi en basit, en iptidai bir tu
zakla avlamaya calışıyordu. Bu, 
daha ziyade gur'bruma dokundu. 
Yavaş yavaş başımı kaldırdım. 

Mutedil bir tavırla : 
- Fakat, Enver Bey... Sine· 

mada gördüğümüz şeyler de ha· 
yattan alınmış parçalar değil mi?. 
Ôyle zannediyorum ki, hassas bir 
kalp, bir hastanın yatağı yanın· 
da da sinemadaki his ve heyecan
ları bulabilir. Fazla olarak ta 
insani bir vazife ifa eder. 

Derin bir silk üt ... 
Enver Bey, bu muvaffakıyet

ıizliğinden mfttevellit bozgunlutu 
g&termemek için, saatini çıkar
dı, baktı. Gazeteyi elinden ma• 
sanın liatüne bıraktı. 

- Bir tftrlü vakit geçmiyor .• 
Bari biraz muhasebeye ride
yim de .. 

Diye mırıldandı ve kapayı ara
lak bırakarak yanımızdan uzak· 
laıtı. 

Suat, onun arkasından kapıya 
doğru baktıktan aonra ba11nı 
iki tarafa salladı: 

- İşte, ben bunlara züppe 
derim.. Sanki sinemadan bir ıey 
anlıyormuş gibi... Galiba sizi de 
mütesair etti. 

GOlerek cevap verdim: 
- Aaa.. Y oook .. 
Ve.. Suat, bu fırsata kaybet

memek enditesile, sözilmü ke
serek : 

- Elbiselerinizi nerede yap
tırıyorsunuz Kevser Hanım? 

- Niçin sordunuz Suat Bey .• 
O, samimi bir tebessüm tak

lidile derhal cevap verdi : 
- Dün akşam, bizim refi· 

kaya uzun uzadıya sizden bah
settim. Çok zarif, çok temiz gİ· 
yindiğinizi söyledim. Refikada da 
cidden bir merak uyandı. ( Ah 
mümkün olsa da, kendilerile gö-

Romanı 

Yazan: Z. ~akir 

rüşsek ... ) Dedi ve sonra, terzi
nizi sordu. Her halde modayı, 
iyi takip ediyorsunuz zannederim. 

Bu, acemi avcıya da şu alaylı 
cevabı verdim: 

- Moda mı?.. Ben ona isyan 
ederim Suat Bey... Bence moda
ya uymak, onu takip etmek, 
ancak zevksiz insanların ifidir. 

Kendi kafasına güvenemiyen
ler, kendi kendine bir şey dü
şünemiyenler, başkalarının bul
duğu şeyleri körü körüne kabul 
ed~rler. Bu, iğrenç bir mukallit-
liktir. .. Ben, ne modaya, ne de 
terziye tabi olurum elbiaelimi, 
daima kendim düşünür ve ekse-
riya da kendim dikerim .. . 

- Bravo, Kevser H ... Valla-
hi, 11iı, harikullde bir kadınsı
nız ... 

Alı ne olur, bizimki ile 4e 
1ir6peniz de ODUD kafuuaa IU 
firi •okHDız... Acaba sizi refika. 
1• ne ıaman prezante edebilirim? 

Suadın ytlıOne bakbm, baıı
mı bir tarafa çarpbın: 

- Benim için de büytlk bir 
şeref teıkil eder. Fakat, ne za
man bu ıerefe nail olacaiJmı 
tahmin edemem. 

Dişarda, saat ajır ağır beti 
çabyordu. Hemen kalktım. Şap
kamı aldım. 

- Orevuar Suat Bey •• 
Dedim ve kapıyı açhm. 

24 apıtoı 

Dün, ağızlarmm payım doya 
doya verdiğim için bugün Enver· 
le Suadm bana muğber oldukla
rına hissettim. Bana, pek az 11-
kırdı söylüyor ve kendi kendile· 
riJe pkalqıyorlardı. Ben ele, 
bunlara hiç ehemmiyet vermeden 
bilifasıla işlerime devam edi· 
yordum. 

Akşama doğru müdürü umu
minin hademesi geldi; 

- MüdOrü umumi sizi (dik
te) ye istiyor. 

Dedi. Hemen, defterimi, ka
lemi aldım. Müdürü umuminin 
odasına gıttim. Büyük masanın 
yan tarafına bir sandalye konul
muştu. Müdürü umumi ayakta 
elleri cebinde, odada dolqıyordu. 
içeriye ııirdiğim zaman: 

( Arlcaaı Yar) 

Hayatım zehro?urdu 
118 Bromural komprimeleri olmasaydı 1 

Snarltriln .,..ınmi? Bromural! ••• Uykusum..,..., 
emnaurıll ... Bir birdik .. içerisinde alınan bu ...... 

ile l'llf• tlaittcri teskin edlr. 
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Akşama doğru Pspu kabilesı 
cfrad ışten döndü\er Hemen 
aynı zamanda dcniıe nçılmış 
olan Diyak k bale inin sandalları 
dn derede boy gö terdıler Bun· 
Jar ~nı gelen AHupalılara 5 le 
bir defa ne k bakmı hu·dı, 
fa'< t •· Papu lnr daha mü· 
t ıs da r ndılar Kadml rı 

·adır o etrafı da 
dıl:ır Bıraz onr nralart 1da 

t beHrdi Tii an 
la· 

- G"neşe b:ıkmaktan dıye 
ızıh etti Fakat dağılmıya b~ş· 

! .. d !ar. Bu da ne, bakanız 

Via k• lübcsinden çıktı, anlnşı· 

lan yeni uyanmış. 

Filhakika Viar kulübesmin 
önündeki çardağa çıkmış, Papu 
knbilcsi efrad um getirdiği kauçuk 
dallarını muayene ediyordu, mha· 
\et bukadar kabile efradı yere 
bıraktıkları sepetlerini toplıyarnl< 
biiyük bir hangara doğru (Viar) ı 
takip ettiler Hangarın önüne' e 
küçük bir pazar kuruldu, Viar 
her adamın getırdiği sepetim 
alıyor, hang dan çıkardığı bir 
te ıı ile tartıyor, sonra muhte· 
viyatmı depoya atıyordu 

Kaptan Hut: 

- Herife bak nız, diye söy· 
lendi, herif ayyaş amma Zendi ri 
ton aya b:ı hr ak i tediği zaman 
., nü dört a ·ıyor Bu tip adam· 
lar dünyanın bu köşesinde çok 
nı hurdur endi hesabıma ben 
bir kor an ıle ış yapm yı böyle 

dam ıle ı ya mıya bin defa 
ederm , 

n t ri alhn o 
ı d rt arkada n 
n g d ki rı h k

\ erdiklerı zahatı olduğu 
gıbi kabul etmt ti, fakat şimdi 
bu z açılmca eni gelenl rin 
maksatları hal<kmda daha fazla 
tafs !at almak ı ter orünü) ordu 

- Beyaz dam görmek ha· 
kik. ten bir 7.evktar, dedi. Fakat 
sız buraya ticaret yapmak ıçin 

gelmediniz 'a? 
liul: 
- Hayır cevab nı verdi, biz 

maden ara) ıcısı)ızl 

- Ala, fa rnt ne cıns maden 
aradığmızı orabilir miyim ? 

- Şu. bu ne olur a olsun 
Viar: 

- Vallahı kendi hesabıma 
Jur 1. rda topr. gı şmek zahme
tine deyecelc bır maden bulabile
ceginizi zatın tmem. Farzı muhal 
olarak bulsanız bile işletmekte 

muşki.ilata ugrıyacagmız nıuhak· 
kaktır. Bir dt!Fa hariçten ışçi 
getirmek mecburiyetinde kalacak· 
sın zl... Fak at vapprunuı n,,rede? 

Viar Bu '/ ahşi 
Beyaz Adamın Niçin 

Adaya Dört 
Geldiklerini 
Düşmüştü Anla na Merakına 

- Silhı de dola ıyor. Biz bir 
tacirin be nbın .ı çalı ·y'<>ruz Ve 
h~traya men lek ttc c .su lul yap· 
mak için de ·.-il fakat kendi is· 
lerimizle u ş . a < 

gc!dik, h' kı si 'n 
v· r 

- 01. k 

m 

rzusuuda :ıız ? 
Vlalrnr •iraz evvel kendi irı'n 

ı.e Cekin'n kul oed'" }atm 1 rıııı 
teklif etmi tti, fakdt du ünüliince 
bu teklif kabılı ta 1bik görilm di. 

Gece' crı erb.!st k. imaları la
zımdı, hail> ıki Makar ile Ceki i u· 
lübede yattıkları takdirde adamın 
şüphesinı uyandırmadan mntemc1· 

diyen gıdıp gelemezlerdi. 
Kaptan Hul: 

- Bir kısmımız çad,rda. bir 
kısmımı7. dıi sanclalda yatacağız. 
ihtiyaten ıki tane cibinlik getir· 
miştik, cevab m verdi. 

Viar: 

- Fakat ben izı davet cdi
} orum, dedi. arzu edersenız he
p ınız birden benim kuliihemde 
yatabilirsiniz. 

Biraz d?.lıa h "'aiyattan ko
nuştular. Sonra Viar yemeğini 

yemiye gitti. 
Altm arayıcılara gelince, on· 

lar güne~ bahp ta kar nhk çükün· 
ce (Makar) n reh erliğı arl n ın· 
da yola koyul r. 

Sahil boyuncLı, öyden biı· mil 
aşaya kad r ag lar hep palmi· 
eydi. Ber k t ve i 1 yekdigerinden 
biraz fa ılalı ldul ları için uru· 
mek mü t l de ldı. Y ıld ziarın 
ziyası da kıf } et ediyordu ve üç 
arkadaş onlerinde, biraz ılerıde 

iden { 1 ar} ı ır ayal gibi 
örtiyorl dı . _ 

Köyün bir buç k 

•• •• 

rada durmuş, nra.:lığım bulamıyan 
bir adam gibi etrafına bakmı· 
yordu, rkadaşlnn gdince. 

- Huı ıdır, dedi, fakat ışa· 

ret noktaları kaybolmu ! 
Kaptan Hul: 

sorc'u 
Ne an atıyor un? diye 

bur d 
ı \ lı, tam ri ö • 

r t K y muşl~r.. K m· 
de i 1 .. esmiş. y hut 

d vırmişhr f al~at 
olan bu ey 

" r a o d ı eıdanda oJmadıkla· 
rıdır r~ mafih z r.'.lr yok! Define 
ikı agac o am arasındaydı. Ka· 
zarsnk buluruz t 

(Arkası nr} 

Almanya da 
Y"omünizm 

ıMücadelesi 
Bcrlm, 20 - 1930 da dağı· 

tılan "Kırmızı Cepke,, mücadele 
teşkiUitmı istihlif eden gizli ve 
gayrikanuni teşkilatın izini bul
mak için komünist teşkilatının 
merkezlermde tabarriyat yapıl
mışbr Bu taharriyatm bütUn 
Almanya & teşmili muhtemeldir. 

ançuride Simendifer Grevi 
' TeşebbUsU 

Tokyo 20 - Bugün başlama· 
sı kararlaşhrslan Şarki Çin De· 
miryolları nmefesi grev rapma· 
mıştır. 

Hindistanda Hapıshanefer Dolu 
• Bombay 20 - Buradaki ha

pishaneler son zamanlarda siyasi 
mnhküm!arm fazlalığt yüzlinden 
okad .. r d lmuştur ki cinai mah· 
kümlar n bir kısmı mahkümi· 
yetlerin amamlamadan tahliye 
edilmi.Jer ır. 

Boli ya Ordusu Hummaya 
Tutuldu 

Ser (Cenubi Amerika) 20 -
Bofü ya keri kıtaatınm yüzde 
60 ı arı hummaya tutulmuştur. 

Bir sıh i kordon yapıl mı, br. 

BUYU TAYYARE 
. 

PIY ANGOSW 

4. cü keşide 1 l Mayıs 1932 dedir. 

s.··yük 
4 .000 

ikramıve: -
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
liralık bir mükafat vardır. 

r 

BİKAYI 
Bu Sütunda Herg ·in 

Yatan: K. 

SİRAYET 
Neriman H. o akşam kocasına 

üzülecek bir haber verdi : 
Ayol, hani mektep arka

daşım Naciyeyi biliyosun değil 
mi 7 Zavallı hastalanmış, he· 
kimler verem diyorlarmış. Ne· 
reden geçtiğini kimse bilmi· 
yorn us. Ne iizii diim bilsen .. 
Ne ıenhus ne sari hastalık bu 
böyle ... İnsan '' sağlamım, hosta 
deği im., diy" bü}li.k söy1ernen e
li. . çimizde ne oluyor, ne biti· 
yor, b · miyoruz ki .. 

O gece yen ekten sonra yine 
bu bahis acıl ı. Ha talıktan bah
se ıldi. Y ntaca darı zaman Ned· 
man şöyle omuzlarını kımıldattı, 
üz"nti.ılü bir sesle: 

Tuh<>f! dedi. Arkamda 
sanki hafif bir sancı hissediyo· 
rum gibi.. Garip değil mi? 

Kocası da alakadar oldu: 
- Eskiden de var mıydı? 
- Eh... Pek te yoktu de· 

nilemez sanki... Ne ise... Allah 
hayırlara tepdil etsin! 

O gece Neriman H. kocasını 
uyandırdı. 

- Ne var? 
- Hiç. .. 
- Nasıl hiç? 
Neriman çehresini ısbrapla 

buruşturarak sustu. 

- Neriman, sen adam akıllı 
hastasın galiba... Arkan nasıl'( 

- Ağnyor.,. Ay ay ay ay ... 
- Yarın hemen doktora gi· 

delim ... 
- Ay ay ay ay .... 

Karı koca o gece rahat uyu· 
yamadılar. Ertesi sabah Neriman 
Hanım bayağı hasta uyandı. Ko
cası, o sabah ga-ıetesini ilan say
fasmdan okumıya başladı . 

Muallim dQktor Ferhan -
göğüs hastahkları mütehassısı .• 
Aman Neriman bugün herhalde 
bu doktora gidelim. 

Bilmem ki gidebilecek 
miyim?. 

- O kadar mı? .. 

- Canım hastayım diyorum 
sana.. Hastayım ayol... Dün gece 
halimi göl'di.in.. Ay ay ay ay .. 

O gün doktor Fer han Beyin 
muayenehanesine gittiler. Kapıyı 
bizzat doktor açta. Genç bir 
adamdı. Hastayı nezaketle kar· 
şılayıp muayene odasına götürdil. 

Muayene epey uzun sürdü. 
- Öksürün... Nefes... Nefes 

Almayın... Yine nefes .. 

Bu esnada Neriınanla kocnsı 
baygınlıklar geçiriyorlardı. Nihn
yet doktoı neticeyi bildirdi. 

Hanımefendi.. Maşallah 
arsl. n zibisinız.. Hiçbir şeyiniz 
yok... Göğsunüz gayet sağlam. 

Hatta o rndar ki size reçete bıle 
vermiyec .... ~im ... 

Neriman Hanım derin bir 
nefe aldı 

- Zaten biliyordum, dedi. 
Lakin ağ olsun bizim bey bulut· 
tan nem kapar ... Her ne ise ... 

D· .. arı çıktılar. Neriman H. 
bayağı hiddetli}'di. Kocasın.ı çı· 
kışmıyR başladı. 

- Nastl ıçin rahat etttn mi? 

Üç lirayı sokağa 
olmnıdı değil mi? 

"Hekim bekiw.. diye tuttu 
dun : hekimlik bir hastalığı 
yoktu ki.. Sonra da bana mü 
rifsin diye iftira edersin .. O üç 1 
!le aiti biı· ipekli çorap alırdım 
insan durup dururkC"n 
olmaz ya .•• 

Aradan iki gün geçti. 
muddet zarfında Neriman Ham 
hiç hastaltktnn şikayet etmed 
Bi akis duyduğu sancının bo 
bir kuruntudan ibaret olduğun 
ke di bile itiraf etti. 

Bir sabah kocası gazete okur 
ken birdenbire bir kahkaha attı 

- Aman Neriman.. Sana bi 
şey okuyayım da şaşl. 

- Ne o? .. 
Kocası okumaya başlad&: 

" Sahte bir doktor - Dü 
muallim doktor Ferhan Beyi 
muayenehanesinde garip bir vak 
olmuıtur. 

Bir haf tadan beri Buraad 
bulunan doktor, dlin 
ettiği Eaman, gaybubeti esnası 

da uşağının kendi beyaz g6mle 
ğini giyerek bazı yeni bastala 
muayene ettiğini ve ftçer li 
vizite aldığını haber almıt v 
kendine doktor süsl\ veren b 
c:üretkir uşağı zabıtaya teali 
etmiıtir. 

Bereket versin ki. uşak ihti
yatlı hareket etmif ve hastalara 
ilaç vermiye kalkmam1Ştu. ,, Na
sıl? .. Olur şey değil.. .. Hah hah 
hah hah ha •••. 

Neriman bu kahkahaya iştirak 
edecek yerde birdenbire ciddi· 
leşti. 

Deli mısın, divane mısın 

kuzum?. Öyle sersem gibi ne gü
lüp duruyorsun.. Ben bunda gn
lünecek hiçbir şey görmüyorum •• 

Kocası bu ani şiddet karşı· 
smda şaşalamışh. 

- Neden? 

- Neden olacak? Ben bu işte 
bir knrışıldık olduğunu zaten 
anlamışbm. 

- Alay mı ediyorsun Ne
riman? 

Bilakis Neriman H. pek ciddi 
idi. Kocası da gülmekten vaz· 
geçti. 

- Hamm niçin böyle yapı
yorsunl Sahte doktor olmuş bize 
ne ... Hastalığının kuruntudan iba
ret olduğunu anladık ya... Sen 
ona a.akl 

K tu lakırdısı Neriman 
Hanımı büsbütün sinirlendirdi. 

- Hele şu sersemin söyle
digi söze baki Sen ne zannedi
} orsun? Bır şeyim kalmadı, öyl• 
mi? Ben herkesi telaşe vermek is
temiyorum, yoksa .. 

- Yoksa... Ne yani? 
Neriman Hanım biraz evvel 

sakin ve müsterih oturduğu lca· 
napeııin üzerine bitap bir tavırla 

uzandı. 

- Haydi kuzum, seninle uğ
raşıuağa vaktim yok... Ben oe 
çekiyorum öilmiyorsun .•. Ay •1 
ay ay .... 



SON POSTA 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
Mıdotriri: 

HAİNLERİN iç Y ··zü._·~ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
y ABANİ ÇÖLLERDE DOLAŞAN BEDEViLER 

HALA KERTENKELE Yi YORLARDI 

-60 - 1 
Hicaz Kıralı Şerif Hüseyin, 

zeki bir adam olmak itibarile, 
bütün bunları sezmişti, yeni baş
tan ihtirasa düşmüştü. Şimdi o, 
Avrupalı arın kendisinden esirge" 
yip te aralarında paylaştakları 
Ara topraklarına mukabil halife
liği eld etmfl!k istiyordu. Pey
g mber tor oluğu iddi sında bu
lundugu için o unvana, herkesten 
ziyade m · stabak olduğuna kanidi. 
Dört büyük harp senesinde 
oynadığı rollerle İslim Aleminde 
töhret kazandığına zabipti ve 
halife olursa Arap imparatorluğu 
gayesine daha kolay viııl ola
cağına inamyordu. 

Buuu bulamadıklan za
man deve tüyünü deve 
Kanile karıştınp midele
rine indiriyorlardı. 

nqelendiler, ukada baraktakları 
aziz yurt için k&ç&k bir hicran 
elemi duymadan yola Çtkblar. 

Emir AbduUab. hakikaten 
Kahirede idi. Firarilerin muvafık 

ı -bir cevap vermeleri &zerine İs-
1 keoderiyeye gelerek kendiJerile 

"------------__. temasa girişmişti. Bu temas, 
arıyabilirdir. Nefislerini vatanla- ilmitlere cilA veren bir şeydi. 
rma tercih eden o nabekirlann 
bolca bahşiş mukabilinde Vah- Çünki Emir HazretJeri, öğle ve 
deddini de künteden atacaktarına akşam yemeklerinde firarileri 

sofrasında bulunduruyordu. Is-
kanaati vardı. kenderiyenin birinci ıınıf bir 

İşte Hoca Sabri ile arkadaı-
larının Mekkeye çağmlmalarımn otelinde, denize karşı itina ile 
illeti !... Fakat onlar, vukubulan kurulmuş mükellef bir sofra? .. 
bu llitufkir davetin içyüzOnil talı- bu, muhayyel saadetlerin ilk tulü 
lile IDzum gönnediler, teşekklU izleri, mes'ut ferdalana ilk f8· 
eden Hicaz kırallığında yllksek fakları idi. 
vazifeler alacaklan hulyasile ( Arka11 Yar) 

Sayfa 16 

T aııklardan Sonra "Kara 
Ejderleri,, De Yapı ıyor 

Modern orduların elinde .. Kara Ejderi" ismi verilen tanklar 
kıymeti o derece artmıştır ki bugün, hiçbir ordu bu mlıthiş YU1ta
dan kendisini müstağni addedemiyor. Her devlet, ordusunun dere
cesine giSre bu ıilihtan kifi miktar edinmek heves ve sevdasındadır. 

Bu tanklann, irili, ufakb her nevi ve şekillisi vücude getirilmiştir. 
Hatta çocuk tangı denilen ve parça parça bir hale getirilerek bet 
on nefer sırtında tafınanlarından tutun da muazzam ve bir 11rblı 
kadar büyllk olanları yapılmaya bqlanmifbr. Resim, (Kara Ejderi) 
ismi verilen bu nevi tanklardan bir tanesinin lnllnde mani tanımaya
rak ve her ıeyi yakıp devirerek Uerlediiini ga.teriyor. Dediğimiz gibi Şerif Hüseyin 

Fasit te olsa, kuvvetli bir zekiya 
malikti. Durup dururken halife
liğini ilAn etmeyi makul bulmu
yordu. Mısır ve Hint mUsltlman
larının, mabza TOrkiyc 80y0k Mil
let Meclisine kal'fl bir cemile ol
mak, yani Tlirk zaferini bilve
lile alkıılamak için Valald.d
dinin mahl6iyetinl ve Abdftlme-

Piyasada Kahve Yok Mu? 
-~~-- -=========================================-~=========-===·~ 

cid. halifeHifni tehalDkle 
tasVip ehnitlerdi. Böyle bir 
sırada Mekke duvarlarına asılacak 
hillfet ilinnamesini kimse okumı
yacaktı. 

Şerif .._yin; ba aebeple 
bir plio çizdi. Hillfet. umumi 
biatle olduğu gibi ferat ile de 
olabiliyordul Zaten Osmanlı pa
dipblanaın, o unvana alabilmele
ri de ferağ tarikile vaki olmu.,tu. 

yavuz, Mısırda bulduğu der-
.iş hırkalı halifeyi alıp lıtanbula 
getirmit ve Ayasofya camiinde 

mimbere çıkararak hilafeti kendisım 
devrettirmifti. Bu, gerçi kuvvetin 
yapbğı ve kabul ettirdiği bir 
muamele idi. Fakat Şerif Hüseyin, 
ailih kadar paranın da kavi ol 
dugunu bı iyorda. Binaenaleyh 
lngilizlerden aldıgı yllz binlerce 
liradan bir kısmm bu uğ rda 
sarfetme) i ve hilaf ti matru 
ve mahlu Vabdeddinden kendı
aine devrettirmeyi kurdu! 

Bizim için bunlar, bu dilfDn
celer ıllliinç gelir. Llkin fikirleri 
doğdukları muhite ıöre 6lçm~k 
icap eder. Şerif Hüseyin, llz.erın
de henllz kurunuulA gUneşı do· 
laf an yetim . ç6Rerin hükOmdarı 
idi. Bedeviler, blli ve hAli ker· 
tenkele yiyiyorlardı. Onu bula· 
madıkları zamanlar, deve tOylinO 
deve kanile kantbnp midelerine 
iadiriyorl81'dı. Blyle bir k&tle 
lzerinde daha esaslı hlkimiyet 
telis etmek için bu gibi unvan· 
ların tesiri vardır. 

Şerif Hllıeyin, işte bu milli· 
baza ile Vebdeddini Mekkeye da
vet etmişti. Fakat ona, doğrudan 
doğruya fikrini açamazcL. Bu, 
pek tuhaf olurdu. Binaenaleyh 
V ahdeddinio etrafında bir zUmre 
yaratmak istedi. Öyle bir zOm
re ki ilk nazarda firari ve serseri 
padişahın yabana ıimalar içinde 
ı lalmama11m temin için tetkll 
edilmit rfiriluDn. Fakat ~evrile
eek entrikada da rol derL.ı.de et
mek lrabUiyetiade bal_.. 

ac.. larab, muhtaç olclaia 
aclamlan aacak rarariler ., ... c1u 

Şehrimizdeki B!zı Kuru Kahveciler, 
Ayda Ancak Uç Gün Çalışıyorlar 

---- --·-
( Bat tarafl 1 ine Ayfada ) 

PoU. plmit ve jtip kakmalara 
mini olmuttur. 

Talep fazlalığı karşısında 
müşterilere ancak 50 - 100 dirhem 
kadar kahve verilebilmiıtir. 

Kahve fiatının bu kadar yük
selmesi sebepleri hakkında aözll 
Mehmet Efendi mabdumJanu 
hını IPyorus: 

- .. latanbuhm aylak bh•e 
ihtiyaca liç bin bet yilz çuvaldır • 

Halbuki laer ay için (312-350) 
çuval Yeriliyor. Bu vaziyet karp
amda biz ayda ancak Oç ı&n ça
lıpblliyoruz. DllflinOnUz, arife 
g6n0 d&kklam lnllndeki cadde 
insanla doldu, taştı, mOnakale 
kesildi. 

- Kahve niçin bu kadar pa-
haladır? 

- Sebepleri : 
1 - Kahve az, talep çok. 
2 - Üç bin beş y6z yerine 

( 350) çuval veriliyor. Tiirkiye 
kahve sarfiyabmn yüzde elli bqi
ni lstanbul yapar. Halbuki verilen 
miktar ytlzde ondur. 

3 - lstanbul kontenjana tıze
rinden çıkan kahveler diter Vi
llyetlere aenediliyor. Belediye 
buna mini olmalıdır. 

4 - Nisan nihayetine kadar 
lzmir, Mersin, Trabzondan kahve 
geliyordu. Ora Belediyeleri bana 
mini olduğundan arbk gelmez 

oldu. 
Bu arada telefon çaldı. Tiwet 

MOdDriyeti kahve fiaboı soruyor• 
du. Şu cevap Yerildi: 

- .. Piyasada kahve yoktur. 
Biı ( l80) kurup aabyoraı. Bat· 
ka yerlerde iee 240 ve hatta 280 
kurup aabldığını itidiyoruz." 

Telefon muhaberesinden ıonra 
kahve tüccarı aözllne devam et
mit ve kahvenin mahallinde ytızde 
4 pabalandıtım ve b\lrada okka 
batına 12 kurut masraf bindiğini 
a1ylemittir • 

Bizim yaptığamız tahkikata ve 
alclajımıı mevsuk malGmata göre 
kahve Gıerine mlbim ihtiklilar 
yapdmaktachr. Kahvedeki ihtiklr 
yllde IO dea ylsde ,ese kadir 
,ebelmektedir. 

Tabclit .Wemhadea ....a P. 

yasada 94 kuruşa kahve aablchğa 
gibi, tahditten biraz tonra da 
( 102) kuruşa kahve aablmııbr. 
Bu fiat, çi kahvede, tedricen 
160· ı ss- 110, 180 kuruşa kadar 
ytikıı;elmiştir. Kahvenin vasati 
maliyet fiab ( 100) kuruştur. Ve 
bunda bütiin yeni masraflar da
hildir. Bima nrclap.m bu neti
..,. tcımll)9Daaml ela 
ftl'IDIJ o~ nazaran nasal 
oluyor da kahve 240 ku1'11f8 aa
tdıyor? 

itte bunu anlamak milmklln 
delil. 

• 
Irak isyanı 

(Bat tar•fı 1 inei aayf ad•) 

Kurduğunu iddia ettiği dinin 
bazı kabil r tarafından kabul 
edilmediğin• g6rilııce bunlan 
vurmaya ve 6ntine gelen mazlum 
balkı katliim yapmıya mallarını 
gasbetmİ)e b tladı. Irak Hükü
meti, kuvvet istimal etmeksizin 
bu adamı yola getirmek istedi • 
Fakat asi aerkerde 16z anlar ta· 
kımdan dejilai. Üzerine asker 
aevketmiye mecburiyet hlad oldu. 
Fakat lat ıelcli, catta. askeri 
hareket yapmak imkanı kalmadı. 
Hareklt bu defa, on beı martta 
tekrar bafladı. Bu barplarde yal· 
naz yiikaek rltbeli bir lngilia 
zabiti maktul dllfmllıtOr. Tenkil 
hareketi devam ediyor.,. 

Yenı Bir Tayyare HOcumu 
Baidat 20 - lngiliz tayyare

leri Kiirt kıyamcılarına ap zayiat 
yerdirmiflerdir. Alilerden 10 kiti 
61mut ve birçoklan yaralumııbr. 

Tayyareleri dağlık mmtakalar
da sukut ederek parçalanan iki 
Iraklı tayyareci K&rtler tarafın
dan 61d6r61m6ftilr · 

Konservatuvar Talebesinin 
Konseri 

Konaervatuvar talebesi tara· 
fınclan yannki cama glinl Tepe
bqı Kıtltk tiyatrosunda MA4 
kcmaer verilecektir. Proın- çek 
...... ~ .... iatiMp .. = .. 

tur. 

Yunan Buhranının Esası 
Eski Zamana Dayanır 

( Bq tarafa t inci aayfamuda ) 
o sene dainlerle uyutularak ge
çen elli seneye yakın bir zama
nın yüzde beş hesabile faizleri de 
ödenmek şartile hesap kapabl
mışbr. Bu hesabın kapablması 
için ise Yunanistan aekiz milyon ' 
.... lirahk yeal bir iatiluu 
yapmaya mecbur oı. .. ta. Daba 
birinci iflbın heaaplan kapabl
madan, 1844 te ikinci bir adı 
hali bafıa.termiftir. Bu vali· 
yet te 1861 aeneline kadar .ar
d&. Bu sefer de yeni istikraz 
yerilmediğiaden uzun vadeli 
taksitlere raptedilmek IUl'etile 
borç 6dendi. 

Bu ikinci iflitan sonra dahili 
istikrazı..- devresi ba,ladı ve bu 
dahili istikrazlardan ele geçirilen 
para h rici istikrazcalara verildi
ğinden m mleket mu,kOI vaziyet
te kaldı, 1878 de liçtıncii iflAs 
vuku buldu. 3 Onç& iflistan son
ra yine barid istikrazlar liyue
tine avdet eclildı. 

Ve I~ te Bqvekil Trikupğ'. 
in Medisi Meb'uaan kilrıllltinden 
o methur: 

- '' Efen diler maalesef iflla 
ettik, a6zile dörd&ncO iffb vazi.. 
yeti basıl oldu. Aradan .t HM 

pçmişti. 1897 de Tlrk • Ymwa 
maharebeai illa edildi. Neticai 
mal6mdur. 

Yananiataam bualaldl mkın
tah vaziyeti, amaml bahranm bir 
neticesi olmakla beraber a11l esa
sını daha çok gerilerde aramak 
IAzımdır. Tftrk • Yunan f1'I har
binin f rdaamda Yunanistanın 
umumi borç yekunu bir milyu 
drahmi ( 50 milyon albn lira ) 
tutuyordu. 

Bundan sonra Vunanistanıa 
yaptağa istikrazlar ıunlardar. 

Sene Miktar drah•l 

1900 11,750,000 

190'l ---1906 ı&.CJOt,OOO 
1907 20,000.000 

~- ıs.aoo.ooo 
1911 110-.000 
J914 !1),000.000 

içinde bir defa 46 buçUk milyon 
dolar ve bir defa da 48 IİIİlyon 
lngitiı Urau iki borç daha yapıl
m1Ştır. Bntün bu borçlara maka
bil Yunanistanın senede vermesi 
llzımgelen taksit miktarı bugtln
kO rayiç &zerinde~ aQ mllJOD 
Tlrk liruadS 

Giriliyor ki, Yun..Wana 
alt.ada ezen, yiksek iaiz kabul 
ettiıınif kimselerdir. 

** 
Fotolra/ Talllill K,,,,.,,. 

Tabiabnizl afrenmek lıti7or• 
ıanız fototrafanm 5 adet ku-

pon ıle biri ide rlnderinlz. 
Foto afanıa •ray tab dir ye 

ade ed J es 

Haarl nallerla 
cevaba? 

Fototraf ıatipr 

••celr .ı? 

Fotetrafa• ..... 30 kur11flak 
pnl .abbllhade r&aderUeblllr. 

SON POSTA 
Ynml. Slıaıf, Ha•a:lı n H• c 

pseteıl 

idare ....... E8ld Zaptly, 
Çatalteı•• "·'•J1 25 

T.WO. W..W - 2020J 
Poda katuu: lttanbul - 741 

Ttlrrafı l.tanbul SONPOST A 

ABONE F. AT 
TORKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2704) Kt. 
150 • 6 A1 HM ,. 
400 .. 3 •• 80G .. 
ıso ,, 1 " scw " 
Ge1ea Hra'c rt nril ... 
lllalardan mu'uliıet a •• naı 

Ce••P lfla •eiltupJara 6 laattlfl4a~ 
,,.a ilAYP lam tır. 

A ... iıtet ,u u .. 1 flit ktll'J ..... Baalnda l.atka Umumi Harp- ._ _________ _ 



Nisan 2J 16 Sayfa SON POSTA ~ 
===:: ~---=:s===~=::-~===========ı=========================....:==================-=-=-==-:::======rnc==z:-==-..-=o=-=:==============-====~.:...=::'!=.~~===-~==-=-

-
1 

Haşarattan ve Tahta korularından f A y D A •ı f h • d• • 
k tulmak için şimdiden yuvalarını 1 e 8 rıp e iDi Z. 

OJ iD1JiH nl 
ŞOFOR REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapnıah? 

Kitapları çıl<tı 
Tevzi merlrnzleri: 

Taksim, Cu nhuriyet meydanı 
FıKRı TEVFıl< OTO ~oBıl 

rt.Er<TEBI Kayit mahJ.lfi 
ve 

fstanbul, Babıali Hüsnutabiat 
matbaası 

Doktor Or anidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları miitehassısı 

Beyoğlu, Tokatlayan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 -""'-

EMLAK ve EYTAM BANKASI İLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BAN ASI 
ŞUBESiNDEN İST ANBUL 

Kiralık Ekmek Fabrikası 
Nişan taşında kain ekmek Fabrikası bir sene müddetle ve 

kapalı zarf usulile bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 
şubemizden olacakları şartnamenin leffile 25 - 4 - 32 tarihine mü· 
sadif pazartesi saat on altıya kadar teklif mektuplarını Bankamıza 
tevdi eylemeleri. E. 

... 
Şişlide Pazarlıkla Satılık Arazi 

Şişlide Hürriyeti Ebediye Tepesi civarında İzzetpaşa Çiftliği 
arazisi dahilinde tahminen on dönüm araziyi müştcmil münhedim 
tuğla fmnı bedeli pefİo veya taksitle ve pazarlıkla satılacağmdan 
taliplerin 25 - 4 - 1932 Pazartesi saat on altıya kadar şubemize 
müracaatleri. 

. 

ittihaaızhk ve kuvvetsizlik hali.tında büyük 
faide Ye teıiri rörülenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Istanbul Gümrük Muhafaza Mü-
dürlüğünden: 

1 - Gümrük Muhafaza Alayı revirleri için kapalı zarfla ilAç 
ve sıhhi malzeme alınacaktır. 

2 - ilaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gösteren 
şartnamelerin sureti musaddakası müdüriyet kaleminden alınacaktır. 

3 - Münakasa 11 Mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafaza 
müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnamesini tetkikile ve 0o 7,5 teminatlarilc 
birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. 

LASTER SILBERMANN ve ŞU. 
DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

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

beklenen vapurlar 
Alaya vapuru limanımızda 
Andro 11 27 nisana doğru 
Nicea ,, 30 .. ., 

Burgaz, Varna, Köstencc, Kalas 
ve lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Andros vapuru 27 - 29 nisanda 

tahmilde. 
!\1acedona vapuru 22 - 23 mayısta 

tahmil de. • 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam liman!arı için hareket 

edecelc vapurlar. 
Alaya vapuru liınanımızdn. 
Tinos vapuru 23 . 24 Nisanda 

tahmil de. 
Alimma vapuru 26 • 28 Nisanda 

tal milde. 
Fazla tafsilat alm .. k için Galatada 

Ovakimyan hnnında Laster Silber
mann ve Şürekası vapur acenta
lığına müracaat. 

Telefon : Beyoğlu 641 - 674 

Ö çü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
{orsalar 
İstiyenlere 

ölçü tarifesi 
gönderilir. 
Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
Zaharya Oreopulos 

Zayi Köpek 
Siyah beyazlı bir köpek 

zayi ettim. Bulan efendiyi 
memnun edeceğim . 
Çemberlitaşta Merkez Lokantast 

sahibi Mehmet 

SELANiK BANKASI 
Teala tarihi 1881 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri: 

GALATA iSTANBUL, İZMİR, 
SAMSUN, ADANA. MERfilN 

VUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SELANiK, 
KAVALA, 

ATINA, 
PİRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cinı nakit üzerine 

hesap küşadı. Hususi 
kualar icarı. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ra(rıp 

Neşriyat Müdürü: Selim Rağıp 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız RADYOLİN Dİ 

DIŞ 
Ağnlarım 

• 

BAŞ 
Ağrılarım 

N 
E 
c 
D 
E 
T 

Kadınların MAGLÜP 
AYBAŞI EDER Romatizmayı 

Nal<risi Sancılarmı Her eczanede bulunur. 

ayram g 
Çocuğun 
Sev·nd0 ri 

• 
ıyo 

e 

• • 

zu sız 
z' 

de 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

[J:ürkiye İş Bankası ] 

B. Orf an idi. 
Mimar, Müteahhit 
Galata Büyllk Millet h .. n No. 35 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Teaiı Tarihi 1906 

Merkezi: Be r l in 

Türkiye Şubeleri: 

istanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

İstanbul ,, 

Deposu ,, 

Her 

24410 
23227 
. 

nevı 

banka nıııamelatı 

Yapıncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yapılan 
üzümlerdendir. 

En iyi şarap 

Mürefte şarabıdır. 
Bu şarabı Galata Topçular 

No. 187 den tedarik 
edebilirsiniz. 

Türkiye lş Banka11ndan : 

Milli Bayram milnaıebetile 23 

Nisan 932 Cumartesi ııünü latanbul ve 

Beyoğlu şubemiz kapalı bulunacaktır. 

Dr. ŞAUL 
Dahiliye Miitehassısı 
Pıarlli lıutaneılndcn mezun 

Balat Rlfatefendl ıokak 

Dr. A· KUTIEL 
Ci1t Ye zQhrevt hastalıklar müte-

1 
hassısı. Karaköy bilyük mnhallobici ;..----------mm-• yanında 34 

CUNU 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel 04 
Macunudur. 


