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Rıhtım Şirketindeki Hırsız-ITürk Maarifine Kasit 
lıklar Dal Budak Salıyor Yapan Bir Sebeke 

' Sahte Şahadetname Satanlar Yaka-
450-460 Bin Liralık Maldan Başka Da landı, Bir Sahtekar Mısıra Kaçh 

Bir Çok Eşyanın Yerinde Yeller Esi yor ~::~
0 

~!E. ~~:r!d~::: 
Gümrllğe ait oJup Rıhtım an- leketin mllnener kiltleıini, mu-

trepolarandan çalınan eıyanm allimlerini iğrendiriyor, ve çok 
tahldlcab ehemmiyetle deYam mUteeısir ediyordu. Bu ıayia ıu 
edi., or. idi: 

Çalınan 450 • 460 bin liralık 
eşyadan başka, daha birçok et
yanm da yerlerinde yeller estiği 
maalesef tespit edilmiştir. Bu zayi 
qyanın kıymeti de yüı binlerce lira• 
yı aşmaktadır. Ancak bu hırsızlık
larm çok esrarenğiz ve ince ma
ri! etlerle yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Bız, vaziyeti tetkik ettik ve hırsız· 
lığın nasıl yapıldığını öğrendik, 
yazıyoruz: 

Eşya Ambara Nasıl Girer? 
Antrepolara giren eşya, girer

ken, gerek liman, gilmrük ve 
gerek Rıhtım şirketi memurlan 
tar~fından tespit ve kaydedilmek· 
tedır. Çıkarken de her iki taraf 
memurlarının kontrolu altmda 
~ılcmaktadır. Geceleri ise antre
polar Rıhtım şirketi bekçileri ta· 
rııfmdan beklcm?ıektedir. Ayrı • 
Glimrllk muhafaza teşkilAtı an
trepolara nezaret etmektedir. 

. . ~ılıtı~ şirketi, mal nakligatl w ambar faaligetl 
.sı ıhtımah varıt görülmemektedir. ... ............................... - ........... -""'"''""" 

Antrepolar çifte kilitli ve çif.. 
le anahtarlıdır. Bu şerait albnda 
hırsızhldann gece yapdmıı olma· 

O halde bu eşyalar nasıl ve han· 
ii eller tarafından çalınmışbr? 

Hırsızhkların nasıl olabileceği 
hakkmda GilmrUk itlerine vikıf 
bir zat bize ıu maltlmab vermi.
tir: 

Muhabirimizin Bir Muhaveresi 
11

- Sizin senelerce memlekete 

( Denmf 12 inci sayfada) 

Mühürlü Telefon Me
Esrarr! selesinin 

Bozukluk Aletlerde Mi, Usulde Mi, 

Yoksa Muamelenin Şeklinde Midir? 
işlemediği ve mühürlü olduğu 1 

bal~e. çalışıyormuş gibi telefon 
ıahıbmden para istediği için Te
lefon şirketi aleyhine açılan da
l'ıtmn tahkikatı de\'am ediyor ve 
bu işle Altıncı müstantik me.şgul 
oluyor. 

Bu münasebetle bir de şahsi 
dava açan Bayezit Belediye Mü
fettişi Ali Yaver Beyin dava is· 
tidası, tahkikat evrakıle birleşti
rilmiştir. Bunun haricinde Anka
radan gelen ve vaziyeti tetkik 
eden Muhtelit komisyonun rapo
ru da Müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Muhtelit komisyonun bazı su· 
allerine cevap veren Telefon şir· 
keti, şu fhyanı hayret ifadede 
bulunuyor: 

11 
Kanunuevvel ve sani ayla

rmda mükalemeleri yazan saatler 
b~zuk olduğu için ayni ayların 
~ır sene evvelki vasatileri üzerin· 
~n . abonelere fatura gÖnderil· 
mıştır • ., 

o·· b un, u hususta asıl davacı· 

~~k.da ~:f~~~ini ö~renmek iste-
. e ış Alı Yaver Beye 

nıUtaleasını sorduk B t d. k" " Ş' k . · zn ıyor ı: 
.. - . ~r etın nizamnamesine 

reore mü~alle~eleri Yazan aletJerİn 
a r ay ., emıye hazar bir halde 
bulunması lizımdır. 

Telefon otomatik amma hesap 
makinesi nalıncı keseri gibi 

İşliyemezlerse, bunu hükumet 
komiserine haber vermiye mec• 
burdur. Şirket böyle birşey yap
mamıştır. Yalnız lstanbul tarafın· 
da 9 bin makine vardır. iki ayda 
18 bin makine eder. Vasati her 
makine için ayda 1 O lira alındığını 
kabul edersek 180 bin lira eder. 
Böyle mühim bir yekün tutan pa· 
ra tahminle alınırken hükumetin 
haberdar edilmesi lazım gelirdi, 
derim. 

........ 
Şeker Davası MUnasebetile 

Dün şeker ihtikarı davasının 
kararından bahsederken mabku· 
miyet kararı alanlar arasında 
Debreli Hayn Bey, Teodoridis 
Samailidiı ve Nimet Tevfik Beyl~-
rin de isimleri bir tertip hatası 
olarak geçmiştir. Bu zevat beraat 
kararı almışlardır. itizar ve tas· 
hih ederiz. 

Ömer 
ayyam 

932 senesinin en 
heyecanlı tefrikasını 
birkaç güne kadar 

( SON POST~ 
sütunlarında 

Zevk ve heyecanla 
okuyacaksınız. 

En Güzel 
Roman 

- Memlekette maarif ve irfan 
kaçakçdıiı var. Artık lisede se· 
nelerce okumaya, kafa patlatmıya, 
dirsek çOriltmiye ihtiyaç yoktur. 
Paran varsa bir şahadetname ah· 
verirsin r 

Lise talebesini, lise mezununu. 
Darülfünun talebesini, mual .. 
limleri ve kafası işli yen her mü· 
nevveri çok müteessir eden bu 
"ilim ve irfan kaçakçılığı" bugün 
maalesef tesbit edilmiş bir ha· 
kikat halindedir. Gümrük ka· 
çakçıbğı, vergi kaçakçılığı ni· 
bayet hazineyi ıuar eder, 
tesiri arızidir. Fakat ilmU irfan 
kaçakçalığı yapmakla memleketin 
kültürünü, kafasmı satmak ara· 
sanda ne fark vardır? Neticesi 
itibarile ikinci kaçakçalık birinci· 
den binlerce defa zararla dır. 

Bu faciayı bütün teessür 
kabiliyetinizle Maarif Vekiletiuin 
nazarı dikkatine vazediyoruz · 

lstanbulda çalışan gizli ve 
kirli bir şebeke, Anadolu ve 

Mch1rif Vekili Esat Bt1g 
lstanbuldaki bazı liseleriı.. mUhtır
Jerini ve müdilrlerinin imzalarıne 
taklit ederek lise tahsili yapmak 
istiyeo veya yapan gençlere 
1 ()()().1200 lira mukabilinde sahte 
tasdikname satmışbr, bu sureti• 
mühim bir se"et elde etmitler
dir. iki hususi lise, kendilerine 
müracaat eden efendilerin ta. 
diknamelerinin ıahto olduğun• 
anlamıf)ar ve talebeleri polise 
vermişlerdir. Bu talebeler timdi 

( Devamı 12 inci aayfada ) 

Bir Doktor Muayeneha
nesinde Yapılan Hırsızlık 

Kadıköyiln maruf çocuk doktorlarından Nazım Bekir Bey, ıeçen 
giln posta ile namına gönderilmiı bir mazruf almı§br. Zarfı açtığa 
zaman içinde bir takım evrak ile beraber namJna yazılmıt bir de 
mektup çıkmıştır. Bu mektup ta ezcümle deniliyor ki: 

Bir yankesici cüzdanınazı aşırmışhr. Fakat içinde hususi bazı ev
rakımı da bulunduğu için bunlan iade etmeyi vazife bilmiştir. 

Nazım Bekir Bey, zarfın içindeki diğer evrakı muayene edince 
bunların kendisine ait olduğunu görmüş, derhal, portföy ve evrakım 
sakladığı odaya koşmuştur. Filvaki, bahsedilen cllzdanı aradıiı zaman 
koyduğu yerde bulunmadığına görmüştür. 

( Devamı 4 Oncil aayfada ) 

Telef on/arımız Nasıl işliyor I 1 

.._. Saatler bozuldu, mükalemeleri kaydedemiyoruz. 
- Telişa hacet yok. Eski cetvellere bakarak azami fatura 

cıkarırsınaz 1 



(Halkın Sesi' 

Kontenjanlman 
Suiistimali 
Etrafında 

Kontt.njan lıateleri etrafında tbO
him bir auiiatimal •ukua ıetirildi
ti haber nri'iyor. Biz, bu şayanı 
hayret bidise hakkında dün balk 
ile konu,tuldarımııı ... taya yaıu

yoruı: 

M.Hıa Bey (Karakl>y Tun~I Hltak 08J 
- Kontenjan listelerinin ha

kiki ibtiyaet adamakıllı karşılaya
cak bir ,ekilde tanzim edilmediği 
artık ay gibi meydana çıkmışbr. 

Şeker ibtikircılan mahkum oldu-
lar, kahve ibtikirıaın davasına 

devam ediliyor. T ahdittenberi 

giren limonlann dörtte biri ka
çak olarak girmiş. Artık biran 
evvel bu ifin icabına bakılmak 
lizlmdır. 

• Sal&haddla Be7 (Sultauell• Ç91nırbee· 
••• 3) 

- Bazı muhtekirler mabk6m 
oldular, bazılan da aorguya çekil
diler. Fakat bunlar piyasadaki 
gayritabüliği izale edemedi. Ha
len kahve (200), limon (7-8) ku-

rup aablıyor. Bug6nkü konten
jan sisteminin birçok bozuk nok

talan bulunduğu kat'ı surette 
an !aşılmıştır. 

Jt 
Cemal Bey (Fatih Simitçi Hkak 34) 

- Kontenjan usulünün tatbi
lsinden sonra birçok §eylerin 
fiatlan arttı. Bazı tacirter fırsat

tan istifade ederek zengin oldu
lar. Kırk paralık limon (5-6) ku
rup çıktı. Tahditten maksat pa
ramızın barice çıkmaması değil
tir amma halk ta ibtiyaçlanm 
temin için 16.zumsoz yere fazla 
Cıra vermemelidir. Bazı madde-

n tahditten istisnası çok li
zımdır. lhtikirm önüne ancak 
bu suretle geçilebilir. .. 

Se7fi Be7 (Bqlktq KllıcaUpaıa mı) 

- Üç beş aybk bir tecriibe
den sonra kontenjan usulünün 
birçok yanlış noktaları meydana 
'9kllllfbr. Bunun daha salim bir 
şekilde teı:tip edilmesi lazımdır. 
Halkın ve hazinenin menfaati bu
Da icap ettiriyor. 

Hariciye Vekili 
Şehrimizde 

Dün akşam Ankaradan hare
ket eden Hariciye Vekili T t!vfik 
Rüştü Bey bu sabahki tren' e 
şehrimize gelmiş, Haydarpaşada 

karşılanmıştır. Tevfik Rüştü Bey 
~radan doğru Cenevreye gide
cek, Tahdidi teslihat mü:ıakerele
rine iştirak edecektir. 

SON POSTA .. 

DABİLİ BABIRLBB 
HAMALLAR Milyon EKMEK 

Terfi İçin/ 
Talimatname 
Hazırlandı 

Belediyenin Parası Lokantalarda · 
Nasıl Kurtuldu? Niçin 20 Kuruşa 

Eakiden kasaplık eden bir 
zabn nıezbaba aleyhine açtığı 

Belediye lktısat Müdürlüğü davanın Devlet Şurasmda bele-
eski hamallık talimatnamesinin diye lehine neticelendiiini dün 
bugünkn ihtiyaca tekabül ede- yazmıtbk. Bu davanın mahiyetini 
miyecek bir halde bulunduğunu 1 ve iddia edilen paramn miktarı 1 
na.tarı itibare alarak yeni bir hakkında kendiline m6racaat 
talimatname hazırlamıştır. Bu eden bir mubarririmize Belediye 
talimatnameye göre iskeleler - Reis Muavini Nuri B. şunları 
senelik umumi varidatlarına göre söylemiştir. 
sınıflara ayrılmış ve hamallar da .. - Mezbaha (339) senesinde 
kıdem ve ehliyetlerine göre de- açılmıtbr. Bugün mezbaha ile 
rece!erc taksim edilmişlerdir. biç bir alikası olmıyan ve eski 

Yeniden hamal ığa girenler bir kasap olan Cafer Beyin bak-
doğr~dan doğruya birinci sınıf sız olarak alındığım iddia ettiği 

iskelelere verilmeyecek ve en aşağı ahır ve soğuk bava resimleri 
smıfı bir iskelede birer sene ça- 341 senesindeoberi tahsil edil-
lışarak sıra ile terfi edeceklerdir. mekte idi. Senevi ( 150) bin liradan 
Talimatname daimi encümen ta- fazla olan bu paranm yedi sene-
rafmdan tetkik edildikten sonra liği hesap edilirse bir milyon 
şehir meclisinde müzakere olu- lirayı geçtiği görülür. Belediyenin 
nacaktır. hakkı çok aşikAr olmakla beraber 

Kahve ihtikarı 
Ticaret Odası . İhtikara 
Karşı Yeni Tedbir Aldı 

Ticaret Müdiiriyeti kahve ib

tikirına mani olmak için mühim 
ve şümuJlu tedbirler almıştır: 

Müdüriyet gümrükten mal 
çıkaranların çıkardıklan m:ılm 
hesabını tutacak ve kime nereye 
sattıklarını tespit edecek, malı 
müstehlike gidinceye kadar takip 
edecektir. Bu suretle: Normal 
temettudan fazla kirla mal sa
tanlar, gümrükten mallannı kas
ten çıkarmıyanlar, çıkardıkları 
halde dahi satmayanlar derhal 
mahkemeye verilecektir. 

Cam Fabrikası Açllacak 
Bir Türk sermayedar grupu 

lstanbulda bir cam fabrikası 
açmak için teşebbüslerde bulun
maktadırlar. Fabrika bu sene 
zarfında muhakkak açılacakhr. 

Kanh Bir Kadm Kavgası 
Kumkapıda taşcılar sokağında 

oturan Madam Eoliya ve Sepuhi 
kavga etmişlerdır. Madam Eoliya 
Sepubinin başını taşla yarnuşhr. 

Yaralı hastahaneye kaldmlmış, 
diğeri yakalanmışbr. 

Evkafta Nisan Maaşı 
Evkaf idaresinin nisan maaşı 

henüz verilmemiştir. Cumartesi 
günü verileceği fimit ediliyor. 

pek mühim bir mesele olan bu 
işle Vali ve Belediye Reisi Mu-
hiddin Bey bizzat meşgul oluyor
du. Yine bizzat Ankaraya gide
rek Devlet ıurasmde beş saat 
süren bir celesede müdafaasına 
yapmış ve davayı tamamen Bele
diye leyhioe kazanmıştır.,, 

Şunu da kaydedelim ki Mu
hiddin Bey Hukuk mektebinden 
mezundur ve bir zamanlar müd
deiumumilik le yapmqtır. 

Bir Kadının 
Müthiş Cinayeti! 

Üsküdarda Solak Sinan ma
hallesinde oturan Nebahat is
minde genç bir kadant basurcu 
Agah Paşamn kızı Sabiha 
Hammdan çocuk düşürmek için 
bir iliç almış ve içmiş, fa .. 
kat tesirini görememiştir. Sabiha 
H.mım parasını isteyince Neba-
hat Hammın tesirsiz ilaca 
para veremiyeceğini söylemiş 
ve iki kadın arasmd:ı şiddetli bir 
kavga başlamışbr. Bu sırada Agah 
paşanın kızı iskarpinini çıkarmış 
ve Nebıhat Hanamm kamana 
indirmiştir. 

Neticede Nebahat Hanımın 

çocuğu derhal düşmüş ve Sabiha 
Hamın da yakalanmıştır. 

Bir Vahşet f'Umnnasi 
Çengelköyünde taş ocaktan 

cıvarmda başı ezilmiş bir halde 
yeni doğmuş bir çocuk ölüsü bu
lun muştur. 

Satılıyor? 
Ekmek hariçte 7,5 kurup 

aahldığı halde lokanta ve bi
rahanelerde hali yirmi kunqa 
kadar sablmaktadır. Bundan ~ 
ka aynca .yüzde on da ganon 
ücreti ahnmaktadar. lıtanbal 
Belediyesi ortada bir ekmek 
narhı olduğu halde lokantalann 
ekmeği yirmi kuruşa satmU1nı 
ve aynca bir de yiizde on gar
son Ocreti alınmasını muvafık 

bulmamaktadır. Haber aldığımıza 
göre belediye bilhaaa lokanta
larda ekmek ihtikinmn &aane 
geçmek için mllcadeleye girife
cektir. 

iş Kanunu Tetkikall 
Dün Ticaret Odasında bir 

komisyon toplanmıı ve lı Kanunu 
liyibasını tetkik etmiştir. 

Kavganın Sonu 
Bir Erkek Bir Kadını 

Jiletle Y ara1adı 
Karagümrükte oturan Hacer 

H. ile komşusu Fethiye H. bir 
çocuk meselesinden kavga et
mişler, Fethiye Hanımm kocası 
Mehmet Ef. jilet ile Hacer Ha· 
nımı bacağından yaral&mııbr. 

Sarkmtıhk Yapmış 
KU1mpaşada Yağhane aoka

ğında oturan Hüseyin komşusu 
Mediha hanıma el ile sarkıoblak 
ettiği için yakalanmı~lır •. 

Bir Kaçakçı Yakalandı 
Osküdarda f cadiyede Y orgi 

isminde bir adamın evinde kaçak 
rakı, kazan ve saire bulunarak 
müsadere· edilmiştir. 

Şapka Kanununa Muhalefet 
Fenerde Salmatomruk cadde

sinde kahveci Abdurrahman Ef. 
şapka kanununa muhalefet etti
ginden yakalanmıştır. 

Bizden Mal Almak lstiyenler 
Bazı Fransız ticarethaneleri 

hükümetimize müracaat ederek 
Türkiyeden mühim miktarda ar-
pa, buğday, mıssr, fındık, incir, 
kuru üzüm, deri. yumurta, av 
derileri, afyon, palamut alacak-
larını bildirmiılerdir. Bu müracaat 
Ticaret Odalanna bildirilecektir. 

Günün Tarih~ 

Türkiye - İtalya 
Kara Suları 

Tirl&iye - ltalya kua ıuları halr 
lunda iki taraf arasında bir itilaf-' 
me İmzalanmıştı. · ltalya Haridr' 
Naaın bu mukaveleyi faıiat Meeli" 
.... •ermiftir. İtilifname mucibhl" 
Antalya •ahHleri karfmnda Kar 
telloriao adası civanndaki Aliın_.. 

..,.. Nol.. Kııruola, Kara.
,,. ... adalar civarındaki ad.c·tk.., 
Gaerlnde Türk hakimiyeti ka.,.ı 
edilmittir. 

AJnea ltu civarda kara aulaı_. 
tayia edea bir hudut çiıdlmit*
M•kHele yakında teati edilecektir• 

Şehir Meclisinde 
ŞHir Mediıi dün toplanmı~t baıl 

meMlelerl a-lSrüştükten aonra dafll
mıştu. Cumartesi günü tekrölr ttJP" 
IHılacakhr. 

Prvidans Kurtarılamadı 
Geçenlerde fırtına yüzünden ,,,.. 

roz civartnda karay oturan Fran11• 
Pro•idana Transatlantik \'Jpurtl 
henüz kurtarılamamışbr. On be~ rilll 
daha uğraşmak icap etmekled ir . 

Avusturya Sefiri 
A•uıturya Sefiri M. Oguı-t Kral 

keadi ar:ıuaile tekaüde sevkedil• 
miştir. 

iki Kaçakçı 
Zonguldakta cıgara kij'ıdı l&r 

çakçılıA-ı yapan Etem ve Mehmet 

l 
laminde iki kişi dün ihti.aı mahk~ 

meaiode 1400 lira para ve hap;• 
ce:ııalarana mabküm edilmiılerd i r. 

Kargalarm ltlAfı 
Kanun mucibince kargaların itlAfı 

lbımdır. Bu işin ıehir dahilind• 
aillh atmak ıuretile yapalamıyaul' 
iddialarına kartı Vali Munini Faslı 
Bey her çareye müracaat edilebilr 
ceğini aaylemiştir. 

Pehlivanlar Arasında 
Çoban Mehmet Pehlivan cihaf 

tamplyonlutu için meydaa okumak• 
tadar. Himmet Ye Kara Ali pehliH• 
lar Çobanın da•etinl 'kal>ul etmlr 
lerdir. 

Kahve lhtikln 
Kah•e ihtikirından maznun Vitall 

•• Refail Ef. lerin muhakcmeain• 
din de devam edilmiş, fiat meseletİ'" 
nia halli için Ticaret Odasına tekrar 
müracaat icap etmiştir. Bu •eb~pl• 
da•• 12 nisana kalımthr. 

M. Yansen lzmirde 
Mimar M. Yansen fımir Bel~dj. 

yeai tarafandan davet edilmiştir. 

Milli Talebe Birliği 
Yarın Mılli Talebe Bir:iği fevka• 

ilde kongre halinde toplanacakhr. 

Kocasını Zehirlememiş 
Bak1rköyüne tabi Anas köyünde 

Sinem H. kocasını zehirlemek cür• 
mile Agır cezada muhakeme edilmiş, 
beraet karara almıştır. 
• 
lnhısarlarda 
Tasfiye 

lnbiaar idarelerinde Jeni kadrola• 
nn tatbikine yakıııda ba~anacakhr· 
Tamye işini hususi bir konıisyoıı 
idare edecehtir. Tevhıt edilecek fU .. 
belere mensup memu rlardan bir kır 
mı ıimdlden Ankaraya gideceklerdir· 

Son Posta'nın ResiTf!.li Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Şair 1 

_____________ ..,,. _________________ _ 

.._ ________________________________________________________________ ~-------:~----------------------------------------------=-....:.-----...J 
ı - ~air: Bak Hasan Bey, gök ne 

•adar güzelle~ti: Engin ,bakıılr maYİ bir 

ıö:ı. ribil 1 

2 - Yine şair: Hele dağlar; tabia1m 1 3 - Yine şair: Ağaçlar, büsbütün 
bu çilrümez yasbkları bahara karşı Adeta zarif, -güneşten . izin alrr almaz yefil kos-

yumuşuyor, tatla tatlı esniyorl · · Htmlerini giyiniyorlar, nazlı naz.la sallan· 
maya başlıyorlar. 

· 4 - Hasan Bey: Evet üstat, ıörüyo-
rum; herşey yeşilreniyor! i .. . .. 



•' 7 Nisan S O N P O S TA Sayfa 3 
===== __;::..=:===================:===============""'~============::;::::=;:::::;:::=:;::c:=============~====:=-,,:-==~==================~-:;=======~~==--===-=== 

Her gün 
Ecr bi Şirketlerin 
İçyüzleri 
~legdana Çıkıyor .. 

lzınir Rıhtım Şirketinde bir 
suiistimal oldu. İstanbul Rıhtım 
Şirk~ti antrepolarmda da mühim 
bir harsızlık mey dana çıkarıl da. 
Bu bidiseler, memleketimizde 
çalı~an bütün ecnebi şirkdler 
Uzerine nazara dikkatimizi celbe· 
decek derecede mühimdir. 

Türkiyede, aşağı yukarı, bil· 
tün umumi teşebbüsler ecnebi 
şirketlerinin elindedir. Suyumuz. 
rıhtımımız, kömiirümüz, petro)u
IQU:r., sigortalarımız, bazı yerlerde 
timendiferlerimiz onların inhisarı 
altmcladır. Umumun hizmetine 
taallfılc eden işleri ellerine aldık· 
lan halde bu şirketlu §İm· 
diye kadar kontroldau, tef· 
tiş \ 'C tetkildcn azade yaşa· 
mışlar, hükünıcte, millete ve 
cemiyete k .. rşı hiçbir mes'uliyet 
hissi duymamıslar, hiçbir gün 
hesap vermek lüzumunu hisset· 
memişlerdir. Bütün şikiyetlere, 
blltfül feryatlara rağmen Terkos 
Şirketinin likayt vaziyeti bunun 
en giizel misalidir. 

Ecnebi tirketlerin bu müsta· 
kil ve bir nevi "Hariç ez mem· 
leket" vaziyetleri, Osmanlı im• 
paratorluğu devrinden kalma bir 
rihniyetin mahsulüdür. 

Ecnebi sermayesi, Tllrkiyeyi 
6tedenberi bir müstemleke veya 
tarım müst!mleke addetmiıtir. 
Buraya aermaye getiren her şir-
ket Tlirkiyeyi bir mftstemleke 
gibi istismaTa kalkıımııtır. Vak· 
tile mukavelelerini o suretle 
tanzim ettirmişlerdir ki, bütün 
haklar onlarda oldqğu halde 
mes'!lliyet onlara ait değildir. 

1 elefon muhaverenizden, mu· 
baverenin fazla yazılmış olmasın
dan müştekisiniz • Elinizde bunu 
ispat P.decek vesikanız yoktur. 
Aktamları apartıman:nıza su çık· 
maz, yahut mahallenize haftalarca 
su gelmez, doğrudan doğruya 
umumun sıhhatini alakadar eden 
bu meseleden dolaya şikayete 
hakkınız yoktur. Bu misalleri 
her aah ıc' a binibaye tekrar etmek 
mümkündiır. 

Encebi şirketleri, millete ve 
memlekete karşı böyle lakayt 
Ye istismara bir zihniyetle 
hareket ettiği gibi, devlete kar
tı da, hariç ez memleket birer 
milesseae vaziyeti takınmışlardır. 
Kanunlarla mukayyet olmak iate-
~ozler. Kanunun hllkmü altına 
cırmemek için bin bir Tasıtaya 
milracaat ederler. 

itte iki nhtnn şirketinde ae
ne~~r~enberi yapıldaA:ı keşfedilen 
ıuuahmaller bu vazıyetin bariz 
birer ifadesidir. 

Binaenaleyh biz umumi kon
trol iıtiyoruz. Hayatını bizim 
kazancımızdan alan bu mOesse
ıeler umumi bir teftişe tabi hı· 
tulmah ve Türkiyenin artık bir 
mnstemleke gibi istismar edile
miyeceği gösterilmelidir. 

Avukatlar 
Adliye Vekaleti Bir Tasnif 

Listesi Hazırlıyor 
Ankara, 6 - Adliye VekaJe

ti avukatları tasnife tabi tuta· 
caktır. Tasnif sulh, hukuk, 
ceza, ticaret, t emyiz, ağır ceza 
mahkeme!eri için olacak, avukat· 
lar tasniften. sonra başka mahke· 
melerde avukatlık yapamıyacak· 
lardar. 

Kont Çernin Oldü 
Viyana, 6 - imparatorluk 

umanında hariciye nazırlığında 
ltuluoaa Kont Çeraia 80 yaşancla 
elclufu laalde vcf at etmqtir. 

Son Post anınResimli Makalesi * He;es Tam Fena Değildir * 1 

1 - Namoalu, aamimt, temiz 
kalpli olmak iyi 4eydir. Fakat sami• 
mt olacatım diye baıkalanna rencide 
edecek •5zl•r aaylerniye hakkmus 
yoktur. 

2 - Herke•ln pzel Ye iyi tarafı 
vardır. latedikten •onra herkeste 
bcığenilecek noktalar ·ye meziyetler 
bulmak mOmkündOr. HJç klmH baı• 
tanbaıa hata detildlr. 

3 - Kendinizi başkalarının iyili· 
ğiııden bahıetmiye alışhrınıx. Bunun 
için de herkesin iyi taraflarını arat· 
tmnız Ye daima bunlara ileri aGrü• 
nGz. Çünki berke. az çok metbedil· 
mekten ho~lanır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Halk Fırkası Divanı Mali 
Meseleleri Tetkika Başladı 

Ankara, 7 (Hususi) - Halk 
Fırkası Umumi divan şu dakika· 
da toplanmak Uzeredir. Ağlebi 
ihtimal içtimaa Başvekil Pata 
riyaset edecektir. Gazi Hz. nin 
de teşrif buyurmaları kuvvetle 
muhtemeldir. Vekiller Heyeti büt
çe nzerindeki tetkikatmı bitirmiş-
tir. En son malOmata göre 1932 
blHcf'si muvaezneli bir tekilde 
teabit edilmiştir. 

Fırka divanı, bütçe projesin· 
deki esasları müzakere edeceği 1 

cihetle verilecek kararlar çok 
mühim olacaktır. Cumartesi günil 
de fırka meclisi grupu toplana· 
cak ve yeni bütçeniu tetkikatana 
başlayacaktır. 

Ankara. 6 - Fırka Malt Ko
misyonunun raporunda, hilkümete 
senede ilç milyon liraya malolan 
teşviki sanayi muafiyetlerinin ye· 
nideo tetkiki, farktan gerbe na· 
kil ve becayiş harcirablannın 
mllbim bir yeküıı tuttuğu, 

fakat bu husustaki kanun tadil 
edilmedikçe bu fasılda tasarruf 
mümkün olmadığ•ğı, senede 17 
milyon lira tekaüdiye ve ik· 
ramiyeler ilzerinde de durula
bileceği, tekatit ikramiyelerinin 
niabetleri üzerinde tadilit ya
p·labileceği, açak maaşlarının da 
tetkik mevzuu olduğu zikredil· 
mektedir. Komisyon Milli Müda· 
faa bütçesi üzerinde mülahaza 
reddini teknik bir me3ele ad· 
delmiştir. 

Hududumuzda Bir Müsademe 
Dokuz Kaçakçı Ve 63 Balya 

Kaçak Eşya Ele Geçirildi 
Urfa, 7 ( Husust müstacel ) - Bu civarda hudut 

6zerinde mühim bir kaçakçıhk hadisesi olmuı, jan
darmalarımızm isabelli takipleri neticesinde şerirler 
maksatlannda muvaffak olamamışlardır. Yaptığım 
tahkikata göre hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 

Silihlarla mllcehhez bir kaçakcı kafilesinin 

Birecik kazası hududundan içeriye girmek istedik
leri jandarmalar tarafından haber alınmış ve derhal 
takibe girişilmiştir. Neticede kaçakcılardan içil ölü 
ve albıı da yarala olarak yakalanmışlardır. Kaçakçı· 
Jann huduttan aokmak istedikleri 63 balyo mani
fatura eşyua da ele geçirilmiştir. 

Fransa, 4\lmanyaya Karşı Haklarından 
Bir Zerre Bile Feda Etmiyecek 

Pari•, 7 (Huıuıi) - Meb•usan bugün lD '!ydanda ve ayakta dört 
meclisi yarın son celsesini ak· kiti kalmışbr. Himans, Venizelos 
tederek dağdacak ve ilç hafta ve ben. Almanyaya karşı tuttu· 
aonra yeni intihap bqlayacaktar. ğumuı siyaset hep anlatma 

Bu münasebetle Başvekil M. şeklindedir. 
Tardiy6 mühim bir nutuk söyledi. Fakat muahedelere istinat 
M. Tardiyö diyor ki: eden hakkımızdan bir zene bile 

"1918 ., Sulbunu yapanlardan feda etmemek ıartile ... 
---

Fin1andiyada içki Memnuiyeti 
Helsingfors, 6 - içki mem· 

nuiyetini kaldıran kanun meriyet 
mevkiine girmiştir. 

Briyamn Cesedi Nakledi1ecek 
Paris 6 - M. Briyanın cesedi 

haziran ortasında vasıyeti muci
bince memleketi olan Koşrele 
nakledilecektir. 

'

Çin - Japon Müza-ı 
keresi Durdu 
Şanghay, 6 - Çin - Japon 

mUıakereleri inkıtaa uğramııtar. 
Çin ~a Zelzele 

Şaogbay, 6 - Hankov Nan· 
kinde birkaç saniye sllren bir 
zelzele olmuştur. 

İSTER İNAN, İSTER 

DabiU vaziyetimize gefinci 
Bugün Almanya, Amerika ve 
lnııilterede milyonlarla ışsiz dolu· 
dur.Fakat Fransada bir kiti bile 
i~siz değildir. lkta .. di buhrandan 
hiç müteessir olmadak. Aynca 
ithalih tahdit ederek 20 milyon 
Fransız köylüsllnll kurtardık.,, 

Sırbislanda Siyası Vaziyet 
Belgrat, 6 - Sabık Başvekil 

M. Zivkoviç meb 'ualuktan istifa 
etmiıtir. Kabine reisi M. Maren
koviç liberalizme doğru gidiyor. 

Safirler Arasmda 
Ankara, 6 - Moskova Sefiri 

Hllseyin Ragıp Beyin Romaya ve 
Visıf Beyin de Moskova Sefir
liğine tayini mubtemeldit. 

İNANMA! 
Belediyeye üç tahsil memuru ahnacakb. Talipler 

•rHında müsabaka yapılacata Ula edilınce W kiti 
mGracaat etti. 

ki,ive mukabil it iıtiyea 400 ldtiY• teHdlf edl1dltl 
bildiriliyor. 

Bizde rakam ve 1.tatiıtlk olmadıta için itsiılerin 
miktaraaı bilmiyoruz. Fakat bu mUracaatlere •e btı 
kilçük rakamlara bakarak. bl&de de bir ltsi& ka ... oeu 
bulunmaclıtına. artık ı 

Gazetelerden birl İfSldere it bulmak için delllet 
edocot;aı ilin ettL Şimdiye kadar lfçl isti,.. 12 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 
---- --

Nurun 

..s~ . ' esı. 

T • 

Telgraf direkleri için mede
niyetin işaret siitunlan derlerdi. 
Tiren dOdükleri için de feaofn .a
lığı dediler. Biz radyo için: 
" Nurun sesi ., diyoruz!.. 

Nur, alellde ışık değildir, 
kuvvetli şule veya lem'a da değil 
dir. Bir aı kutsi, biraz esiri ve 
herhalde milfekkereler, muhayye
lelere, yfireklere, vicdan1ara onfuı 
eden bambaşka bir ziyadır. O 
sebepledir ki nurlu, dediğimiz her 
şeyde mutlaka hürmet telkin eden 
bir hususiyet sezinseriz. 

Radyoda bu hususiyet, bDttın 
şumulile vardır. Çünki radyo, il
min seaını terennüm ediyor, 
ilmin kudretini söyliiyor, ilmia 
azametini haykırıyor. ilim ise nur 
demektir ve nur denilen aönmu 
ışık, ilimden ibarettir! 

Tabiidir ki bu sabrlar radyoya 
tebcil için yazılmıyor. B8yle bir 
hareket. çok manasız ye lllzum• 
suz olur. Biz, nurun esini bili 
işitmiyen k6şelerden, kaylerdea 
bahsetmek istiyoruz. O k&ylerdea 
ki yirmind asr n olgun gaj'ıll• 
den göklere doğru faık:ran n• 
huzmelerine ka111 semalan beall 
kapalıdır. O k6ylerden ki her ... 
babında bir yenilik günefl doğaa 
bug&nk& dllnyanın haberlerini 
yalnız n yalnız fedaklr mualll
min ağzından dinliyebiliyorl 

Söylemek istediğimiz ıudar ı 
Mekteplerini yapmlf Ye muallim 
yibll görebilmit olan k6ylere 
birer radyo temin olunamu mı? .. 
ilk lahzada aykırı gibi görülecek 
olan bu fikir, insafla bir dfittınce 
ile tahlil olununa köyl6ye • • 
kadar, ziya kadar ve gıda kacm 
mühim - birşey verilmesini iat .. 
diğimiz anlqıhr. Evet, radyo. 
nurun sesi ise bu sesi kayıa,. 
işittirmek lazımdır ve bu aealll 
köylerde işidilmesiledir ki mutlak 
bir sukün içinde yaşıyan yiiz bin
lerce dımağ urJ cereyanlara hD
ceyrelerini açabilir ! 

Emin olahrn ki nurun aesl, bi
zim köylerde bizzat nur olacaktuf 

Macaristanda 
Bir Gazete Kapatılınca 
Diğerleri De Çıkmadı 
Budapeıte, 6 (A. A.) - lıla

car Ajansı bildiriyor: 
Bu sabah hiçbir gazete çalt

madıgından htik6met huaual Wr 
gazete çıkarmııhr. 

Meık6r gazete bqmakaleafatle 
sosyal demokrat farkua IUlfİll 
efkirı olan Nepuava ıazet..-. 
tatili aebepleriai tahlil ederek 
bilyilk devletler tarafından Tuaa 
devletleri meselesinin halli içla 
vaki olan ve Macaristan vaz:J .. 
tinin salahı için iyi bir iatikh.I 
vadeden meıaiyi kaydetmektedir. 

Tuna Meselesi 
Dörtler Konferansında 
Tam Bir Ahenk Varmıı 

Londra, 7 (A. A.) - Mevauk 
bir membadan bildirildiğine tire 
dUnkil içtimaın en barla •• 
tam bir ahenk ve bDtiln deYle 
)erin mesai iştirakinde kun 
bir arzu göstermiı olduklarıdıl 

Bütnn heyeti muranm._• 
azaları bu birinci içtima ha 
mn samimiyetinden çok me;-ı-. 
görilnmekte idiler. Konferaaaı 
Tuna DeYletlerine acilen ınaU 
muavenetin ifası noktasında d.,.. 
IW mutabık kalmt olduP ltr 
renllmekteclir. 
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Ölçülere Dair 

Ölçecek 
Akıl 
Nerede? 

Maddelerin ölçüye vurulması 

yeni bir şey değildir. Çok eski 
:zamanlardanberi iri çalul taşla· 

rının irhem, insan kolunun arşın 
olarak kullanıldığını biliyoruz. 
Bugünkü ölçüler, iptidai ölçülerin 
biraz daha sistemlisidir. 

Fakat Amerikalılar ölçü · ve 
tarlı işinde daha ileri gitmiye 
ba !adılar. Onlar yalnız madde· 
lerin boyunu, ağırlığmı değil, 
mana ve mefhumların bile kud· 
relini bulmak için ölçüler ica· 
dettiler. Amerikanın büyiik şe

hirlerinde :zekanın tartıya vurul· 
duğu, kabiliyet denilen kafa mah· 
ıulünün metreye çekildiği ve 
nihayet aklın kilo ile alınıp sa· 
tıldığı her gün görülen manza
ralar ve belki de garabetlerdir. 

Artık yeni dünyanın şehirle

rinde, kim akıllı veya kim akıl· 
sız, denildiği zaman uzun müna
kaş• 1ara hacet yoktur. Çünki 
orada aklın terazisi vardır. 

Bu teraziye çekilen akıl, 
kaç direm olduğunu kendi ken· 
dine söyler ve siz de meraktan 
kurtulursunuz. Kabiliyetten mi 
bahsediliyor ? Hiç yorulmayınız. 
Onu da rlerhal 5lçüye veriniz. 
Hakikat kendi kendine sırıtacak. 
Tefekkür kudreti mi mevzubahs 
oluyor ? Onun da kolayı var. 
Ölçü cebinizdedir. Hemen onu da 
mesaha ediniz ve kat'ı cevabı 

.Slçünfin ibresinden alınız. 

Bunu bir arkadaşla konu u
yorduk. Arkadaş oldukça nükte-
cidir. Benden bu tafsilin duyunca 
içini çnkti, çekti ve: 

- Ah, dedi, şu yeni aletler
den getirtmek mümkün olsa? 

Ben, çok pahalıdır, filan, di· 
Jecektim. Fakat bizim sabırsız 
arkadaş vakit biralmıadan kendi 
sualine kendisi cevap verdi: 

- Doğru, diye fısıldadı, alet
ten evvel ölçülecek akıl lazım bize! 

TA. 
. 
lzmirde 

Şoförler Ayni Renkte 
Elbise Giyecekler 

1zmir (Hususi)- Bütün şoför· 
lerin ayni renk ve şekilde elbise 
giymeleri belediye tarafınd.:m ka
rarlaşmıştır. Şoförlere 15 ııisana 
kadar mühlet verilmiştir. Fakat son 
günlerde şoförlerin yeniden mü· 
r•caatleri üzerine mühlet 15 ma
yısa kadar uzatılmıştır. 

•• 
Om er 

Hayyam 
9 3 2 senesinin en 
heyecanlı tefrikasını 

birkaç güne kadar 
(SON POSTA) 

sütunlarında 

Zevk ve heyecanla 
okuyacaksınız. 
irkaç gün daha beklemenizi 
tavsiye ve rica ediyoruz. 

MEMLEKET 
• 

HABERLER/ ' 
Söz Aramızda 

---------------------Bu Da 932 Yılı Ve Sıvas Asriliğin Hangi 

Maarife En Çok Kıymet Veren 
Viliyetlerden Biri De Sıvastır 

Sıvas(Hususi)
Vilayetimizin932 
yılına ait bir se· 
nelik bütçeyi 
hazırlamak üzere 
bir ınüddetten

beri içtimalar ya· 
p an Vilayet 
Umumi Meclisi, 
bütçeyi tespit 
suretile mesaisini 
ikmal etmiştir. 
Biitçe, bir sene
lik faaliyet ve 

(291) bin, Zira
at işlerine (2200) 
San'atler Evine 
( 29 ) bin lira 
tahsis edilmiştir. 

mesaı programı ~ 
.-uıuısın t.arihi ehemmiyeti haiz lisft binası 

demek olduğuna 

Fakat şayanı 
dikkattir ki bir 
ziraat memleke
ti olan vilayeti
mize, yine kendi 
bütcemizde çok 
az para ta hıis 
edilmiştir. Gerçi 
devlet bütçesinin 
ziraat faslı da 
yok değildir.An

göre bu hususta bira ı tafsilat sarf edilecektir. Bu para koca bir cak vil&yetimiiıu kendi teşeb· 
vermeyi faydalı buluyorum. Yeni vilayetin irfan ve tahsil faaliye-ti büsile yapılacak bir çok işler 

sene bütçemizin umumi varidat için belki azdar. Fakat masraf bulunabilir. Bu cihetin nazarı 
dikkate alınacaiını ümit edi-yekunu (582,859) liradır. Masraf kısmının umumi yekununa nispet 

kısmı da bu miktara muvazi olarak edilirse şöyle böyle yarısına yakin yorum. 
tespit edilmiştir. bir miktar demektir. Bu para Diğer taraftan vilayetimiz da· 

bilinde vazife gören fedakir muaı .. 
limlerimizin terfi listesi hazırlan· 

Yeni sene biitçesinin viliyeti· ile önümüzdeki sene birçok yeni 
mizi bahtiyar eden mühim bir ve hayırlı işler yapılması mu-
hususiyeti vardır. Bütçenin masraf karrer Jir. Ezcümle San'at mek· mıştır. Liste mucibince bu aene 

için (25) ilkmektep muallimi maaş 
itibarile bir derece terfi ettiril
miştir. 

ktsmmda en büyük yekün maarif tebinin tevsii, Köy mektenleri 
faaliyetine hasredilmiş bulunmak- inşası bu meyandadır. Bütçenin 
tadır. Yani önümilzdeki sene / diğer fasıllarına gelincej Husus[ 
Sıvas maarifi için 216,437 lira muhasebe için (78) bin, Nafıaya 

Muğlada 
Köylünün 
Faaliyeti 

Muğla (Hususi) - Vilayetimi· 
zin köyceğiz, Fethiye, Marmaris 

ve Milas kazalarında şubat ayı 
sonuna kadar 32 bin 867 dönüm 

arpa, 51 bin 627 dönüm buğday, 
4007 dönüm burçak, 3090 dünüm l 

balda, 1508 dönüm nohut, 550 
dönüm soğan, 727 dönüm Yulaf, 
5195 dönüm çavdar 1 7 48 dönüm 
mercimek ekilmiştir. 

Adanada Kaçak Rakı 
Adana, 5 ( Hususi ) - Kanu· 

nusani bidayetinden mart niha

yetine kadar vilayetimizde 263 
kilo kaçak rakı ve 800 kilo da 

cibre yakalanmıştır. 

Otomobil Ve Sinema 
lzmir (Hususi) - Sinemaların 

önünde taksi otomobillerinin bek

lemesi menedilmiştir. 

Müreftede 
Kuduz Tehlikesine Karşı 

Mücadele Başladı 

Mürefte, (Hususi) - Son sene
ler zarfında kasabamızda kuduz 

vak1aları ehemmiyetli derecede 

artmışbr. iki gün evvel Karagöz 
Ali Ef. isminde bir zat koyun· 

)arını senelerdenberi muhafaza 
eden ve çok kıymetli köpeği 

tarafından kolundan ısmlmıştır. 
Köpekte kuduzluk alametleri 

gördüğünden öldürmOş ve ken
disi tedavi için lstanbula git-
miştir. Her ihtimale karşı kasa· 

hada bütün köpekler itlaf edil· 
melidir. 

K.S. 

Bitliste Kaplıca Bolluğu 

Orada Her Hastalığa Şi
fa Veren Çermikler Var 

Bit listen bir manzara: Birinci mektep binası 

Bitlis (Hususi) - Geçenlerde 1 Uyuz hastalığına tutı ıanlara 
yazdığım bir mektupta aziz oku· Köçür Çermiki tavsiye (.;dilmek-
yucularımıza kasabamn:ın köprll- tedir. Filhakika bu kaplıcanın 

)erden mürekkep olduğunu bil- cilt hastalıklarına tesir eden bir 
dirmiştim. Bu mektubumda da şifa kuvveti vardır. Fakat asri 
güzel şehrimizin şark kasabaları ve fennt usullere riayet edilecek 

arasında kaplıcalarile şöhret al· olursa kaplıcalarımızdan daha 
dığmı yazmak istiyordum. ziyade istifade mümkündür. Bu 

Fak at derhal iJAve edeyim ki hususta alakadarların hareketini 
birer hayat ve şifa kaynağı olan bekliyoruz. 
kaplrcalarımız bakımsızlıktan ve 

bilhassa asri usullere uygun ha
reket edilmemesi yüzünden bugün 
perişan bir haldedir. Burada 

kaplıcaların ismi ( Çermik ) tir. 
Şehrimizde dokuz çermik vardır. 

Bekir manasına gelen azap çer
miği vOcuda çok nafidir. Çem 
çermıgı kulak ağrıları için 
çok şifalıdır. 

Hatuniye çermiği iki taraf· 
lıdır. Birisinden kükürtlü, diğe
rinden gazozlu ıu çıkar. Yılan 
dirilten çermiği de gazoz gibidir. 

Alemdar çermiği bilhassa sinir 
hastalaraua şifa Yeren bir kay· 
aakbr. 

NIY AZI YILMAZ 

Antepte 
Maraş ... Antep Şosası Bu 

Sene Yapılamıyacak 

Antep, (Hususi) - Maraş ve 
Antep arasında bir şose yapıl· 

masına karar verilmiş ve kapalı 
zarf u~mlile münakasaya konul
muştu. Münakasaya birçok kim-

seler iştirak etmiş ve muayyen 
vakitte zarflar açılmış, fakat tah-

sisat olmadığı için şimdilik bu 
ıosenin yapılmasından sarfı na
aar edildiii bildirilmiştir. 

!vev 'indendir? 
Çok defa sizin de ba mıza 

gelmiştir: Sokaktan geçerken bfr 
pencere açılır, önünüze bir tabak 
portak. ! kabuğu veyahut bir 
faraş süprüntü atılır, bir kova su 
dökülür. Bunların başınıza isabet 
etmemesini temin eden, bir te
sadüftür. 

Sabah erken sokağa çıkmak 
bir mesele.. Her adımda iğrenç 
ve pis bir şeyle karşılqmamıya 
imkin yok.. Hele kuru havalar
da... Ve bilhassa köprü altında, 
merdivenlerinde, üstünde ••.. 

Belediye ceza alacak dendi •• 
Yazılar yaııldı, çizildi, fakat so
kakların manzarası değişmedi .. 

Herkesin kıyafeti şık.. Herkes 
sinemalarda, danslarda.. Aarf 
hayatın icabata .• iyi giyinmeısenh, 
sinemaya gitmez, sinema artistlerini 
tanımazsanız, dans bilmiyorsanıı 
hanımların mantolarını tutmasını 
öğrenmemişseniz, pantolonunuzun 
paçası bol değilse, favorileriniz 
yoksa asri değilsiniz? 

Fakat acaba yerlere t6ktır. 
mek, evin çoplerini pencereden 
sokağa fırlatmak asri hayatın 
hangi nevi icababndand1r? 

B. HALIM 

Bir Doktor Mua· 
yenehanesinde Ya• 

pılan Hırsızlık 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

O zamana kadar bu portfij. 
ye ihtiyaç hasıl olmadığı iç.hs 
hırsızlığın farkına vanlmamıştir. 
Yankesici, doktorun kanaatine 
göre, müşteri sıfatile birkaç gUn 

evvel muayenehanesine gelen 
kahve renginde, çizgili elbiseli, 
esmer ve siyah saçlı bir yençtir. 
O gün, doktor bu genci mtit· 
terileri arasında ve mütemadiyen 
gazete okur bir vaziyette gör~ 

müş, fakat muayeneye gelen!er· 
den birinin akrabası zannile ala
kadar olmamıştır. Son muayen~ 
ye kadar intizar odasında bekll
yen bu genç, bir ara ortadan 
kaybolmuştur. Doktor, kendi-
sine hitap ederek derdini 
sormak iç:..ı intizar odasına gir
diği zaman adamı orada bula
mamıştır. Doktor, hırsızın bu 
şüpheli adam olduğu kanaabn-
dedir. 

Bir Başka Vak'a Daha 
Kadıköyde Ihlamur civarında 

Ömer Efendi bostanını işleten 
Hayıka, reçen gün bir adam 
gelmiş, bostan kuyusunu ağzını 
açık tuttuğundan dolayı bir hayli 
çıkışmış, ceza yazacağından hah· 
setmiş, sonra çekilip gitmi tir. 

Az sonra, Hayık usta cüzda· 
nının cebinde olmadığını görerek 
dövünmiye başlamıştır. içinde 
dört lirası varmış ve askere gi .. 
den oğlu için harçlık olmak 
üzere saklıyormuş. 

23 Nisan ·-o gün çocuk ha/taıının 
başlangıcıdır. Çocukları 

unutmayınız 

• 
23 NiSAN 
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Kon/ eransıntla 
Lonclra. 6 - Dartler Kon

feranm din aaat 14,30 ela laıU
tere Hariciye Nezareti bin•acla 
Uk içtimauu aktetmiftir. 

Hitler Darbei Hükômet Hazırhyormuş. ~imsel!i ? 
,,,evemıgorum 

Pariste Tiyatro Grevi Başladı tea ~ı:-.:v:lt..":tası:: 
içtima riyuet eden M. Mü 

Donald'm yambqıncla Maliye 
Nazın M. Nevil Çemberla111t 
Hariciye Nazan Sir Joa Simoa, 
Ticaret Nazın M. RDnlimaa bu
lunuyordu. 

Alman heyeti marahh .... 
reisi M. Fon Bl6•dDr. Ba zat, 
1abahleyin ltalyan murahham M. 
Grandiyi ziyaret etmif tir. M. 
Grandi de Sir Jon Simoa ve 
Mak Donaldı ziyaret etmiftir. 

Bitler Bir 
Hükumet Darbesi 
Hazırlıyormuş 

• Berlin, 6 - Bütiin Almanya, 
yeni Reisicllmhur intihabı dola· 
Jlsİle bllytlk bir heyecan içinde 
çalkanmaktadwr. Bundan evvelki 
intihapta olduga gibi llç namzee 
din taraftarları da ellerinden 
geldiği kadar çalıımakta •e her 
vasıtaya mllrac.at etmektedirler. 
Yalnız komllnistler fazla hararet 
rfisterememekte, kuvvetlerini ya
kında yapılacak olan meb'usan 
intihabına aaklamalctadarlar. 

Nazarlar, milcadele eanumcla 
•utuk liyJiyecelderl mahalleri 
tespit için badn •e JU'UI top. 
lanacaldardır. 

Hitlerin rekllmlaruu havi 18 
ilin ılitunu gazle yakılmııtır. Bu
nu komDnilt.lerin yapbğa Zlllllle

clilmektedir. Diba ıec:e burada 
8IJUI Mbeplerd• dola11 70 Lı..ı 
tedif edilmiftir. .... 

D&a. BrUnavik lalkemett.m 
Iİyul vaziyeti hakkında Dahiliye 
11a1ınnın riyaseti albncla btr içti
ma yapılmlfbr.lçtimacla, Nazileria 
binalarında mOaadere edilen bit
ler orduanma gayrikanuni tah
rlklbaa ait veaik hakkmda ka· 
rar alındığı zannedilmektedir. 

Polisin elde ettiği bu vesaikia 
•.n tehlikelileri nepeclilmiyecek· 
tir. Prusya hllk6metinia nqrettiği 
ftl8ik. Mitlerin Almanyada haki
ki bir ordu kmdujunu •e riya
Mte iatibap olanuraa hemen bir 
darbel •""6met1e bittin iktidar 
meYld .. mabmlanm ifple ha
m btalanduğaaa teeblt etmekte
dir. Vaikalarda bGIOk, tabar .. 
flrb teklinde eski lmoaratort.1c 
on1._.. benziyen Hitler h&ca. 

Fransada 
Tiyatro Greoi 
Başladı 

Paria 6 - Fn•aamn blttln 
ti1atro Ye uemalan dDnden iti
barea bpılanm kapayarak lltl
ae fU DAnı asmıtlarchr: .. Tiyat
rolar, vergi mllkellefiyetinde ml
Avat istiyorlar. " Dana yerleri, 
gece eğlenti yerleri de bu hare
kete iıtirak etmiflerdir. Her •a
kit bDyOk biJ kalabalap Ye et
lenceye aabne olan Monmarter 
aokaldan kuanlıklar içindedir. 

Hindistanda Vaziyet 
Düzeliyormuş 

Londra, 6 - Hindistan itleri 
nazın, Hindistan nziyetiain ..... 
ha doğru gittiğini ıaylemiftir. 

kat' aları teıkil edileceği anla• 
plmaktadır. Bundan başka b&-
cum kat' alara erkim harbiyeainin 
riyueti albnda, bllttbı Almanyaya 
pmil istihbarat tetkilb yapaJ. 
llllfbr. Zabıta, bu istihbarat mer
kezlerinde polia, ordu, aillll, ml
lümmat depolan baklanda la,· 
metli tahilAb havi vetikalar but. 
mUfbn'. Almanyanm nehirlerini, 
reçitlerini ihtiva eden kıymetli 
bir harita da vesaik aruancladar. 
Şifrelerin mnftahlan da bulua
muttur. 

Hitler orduıu martın 12 •• 
13 Gadl ,nnleri blt6a Almuya-
da Mferber hale •eçeeelr. hlcam 
lat'alan tam bir techpatla tahtlt 
edlJecekmif. Katıwetlw, ilk ltant
te demiryollan latuyonlarma, tel-
graf •e telefon merkezlerini, ıı.. 
vagui, elektrik merkezlerini, n 
teaiaabnı, ordunun Ye polisin 
mlihimmat depolarma ele geçt. 
receklermit-

Hitlerciler timdi de askeri 
techizat ve silahlara malik 
bulunmaktadırlar. Klçtlk felıir-
lerden lıirinde bllytlk mikyasta 
piyade tafek ve tabancalara, 
mermiler, hatta mitraly6zler bue 
lunmuttur. 

Hindenburg, kGy muhtarla
nadaa mDrekkep bir heyeti ka
bul etmiftir. Heyet, Alman Çift
çiler Birliiinin verdiği muhalif 
karara ratea. blitla kGyllllerin 
re,lerinl encliaine ftreçelderini 
llyiemiflerdlr. 

IDEBI TEFRIKAMIZ: 80 555555555E5!55555==s 
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8irclea kendimi ka1bettim, ld de.. Ha,., bar.._ llylemeıim. 
•izaacla budalaca bir kelime Utaamahnaz, UJll' dotn-ı bana 
pkta, ıenç kaa ıtlld&rdl, fakat sizden ummazdım. 
ltea timdi onan kulağına tath Bu kadar genç oldup 
kelimeler mınldanıyordum, o, d.. nm halde fimdidea saçlannı1: 
•Jlal ı&rOnOyordu. Hatta bir dlkOlslinl.. Şimdi bana nasal 
•alalc o da bir elini umum- bir bayat yaşadığaaı1:1 anlabmz. 
ma atb, sonra saçlanma Eminim ki çok feci bir lmDr ıO. 
-.kşamaya baıladı. Derken çok rüyorsunuzdur. 
il~ri gittiğini dllflbımüş gibi durdu, Fakat yalnız hakikati isterim 
bıraz yanımdan çe ildi, eline baktı, anlıyor muıonuz, kaçamakla ı8z· 
parmaldarımn ara ada saçlarımdan lere gelemem. Zaten yalan .aylee 
cfökülmn., birkaç tel yip söyle diğinizi ytlzGnlb:den 

- Saçlannız d6kiilllyor, nee anlarım, haydi bqlayınızl 
elen? Ah, omuılanmdan aşağıya ne 

- Bilmem! bllyllk bir yorgunluk ç6kOyQrdu 
- Çok lçiyorauuuz tabii, beJ.. ve blitlla bu letebbüslere 

,,..,,,. ,.,..,.. ... ..,.1 , .. ,. ...,....,.. 
lerılldu lı._,.,. ,,,,,.., 

/ngi.lterede 
işsizlikle 
Mücadele 
lngiltereda işsizlikle ıacadelı 

Londra 16 - Meaal nazın 
ipizllie karp yapılacak mDca
dele için 20 milyon lirahk kredi 
ye ait kararnameyi An• kama• 
nama •ermiftir. Nazır, ba tede 
biria mankkat oldujuna, ,... 
lecek ... lpa ipbflfe brp bir 
aiıOrta -m teaia eclileeetlnl 
lmit ettiiW llJielDİftİr. 

Lonclra 6 - BG)'lk don••ma 
açık deniz manewaianm bitirerek 
limanlarma d&amlftar. Ba ma
nevralarda la,ms milletinin ••ta
nın emniyet •• mldaf ... m Gzee 
rine allDlf buhman donaamuma 
itimat eclebileeetl bir defa daha 
tezahllr etmiftir. = TAKViM= 

/PERŞEllBB/ 
31 Glll 7. Nisaa - 932 1eaaaısı 

Aralıl .... 
1 • Zlllalcee • •• • -llatt- ..... iMi 

v- ···sf ti v .... ı- v. ti QI ... IO 34 ...... 11.- I& 
Ötle S. 12. it Yata L M 
....... .. 1 l!L 51 ..... .. 1 

ıirifecek ,erde lllkaaetle , .. 
rimde oturap mltemacliyen ona 
bakmakla ..tdt ıeçirmeJI aeka
clar isterdim. Ent net hiçbir 
ite ,.,..... bir lnaaact.m, bir 
ÇUYal paçana laaliacle1dlm. 

- Ha1cll ...... ,...., diye 
tekrar ettim. Fanab yabladaa 
ye her 19yi anlatbm •• yalma 
hakikati .. ,ıecHm. Fakat afb.. 
hep karaalak pmllyordam. Mak
aadam kendime ac11achrmak de
lildi, •• bir akıam bet karon 
çalchjum da anlatbm. 

Beni, y&ıll An, apa açık, 

giderinde korku, iki kulata ile 
dinliyordu. HikAyemi bitirince 
lizerinde bırakbğam fena tesiri 
ailmek istedim ve biraz kendimi 
toplayarak: 

- Fakat arbk bltlba bunlar 
bitti, bir daha tekerrOre menu• 
baba olama, arbk kurtuldum. 

Faka geç l:ız çok bitkin<li: 

- AIJalı bau yard.m ebia, 

Sovget Ali 
Mahkemesinde 
Bir Dava 

Moakon, 8 - An mahkeme, 
Alman aefiriae mikutta balaa
malda maznun olan Stern'la ma-
bakemeaine bqlanmafbr. Ba ... 
kut eanaamda Alman Sefaret 
Ma.tepn Foa T•ardofıld ,..... ........... 

Dan allka 111aacllnufb. S... 
ffrler, Matltut MI........... _. 
miia aruaacla idi. ltlaamnamecle 
ba mikutia Rmya Ue Alm&llJ& 
arumdaki cimtaH mtlauebab 
mar edeblleceji dyleamekte idL 

Sterain cinayetle tqyik 
eden V uiliyer de teftlf edil
miftir. Maznun Sten mah
kemede c&rmlinD itiraf etmif, 
ancak V uillyerbı kendiainl tet
Yik etmediiiai alylemipir. V ui
liyer latiatak ifadelerini redclecle
rek kat'İ)'J• lllÇAS oldafmaa .a,. 
lemiftlr. Strea iaticnp eclilirkm 
kencllaial ba bldiaeye •Ykecl• 

amiberl bU..clitlnl alrl•• ..,_. 
eUi ifacl.ı.lal cleiiftlrmlltlr. Şa-
hitler keDıllalnla ale,hlncle teha
dette bulanamflarchr. 

dedi, bqlca birfe1 .a,lemecli._. 
da, aonra ,_........ .. Wnıtıfl 
bir kaç defa tekrar etti. 

Yiae.-ueliieclalmak iate
clim; kola .. tekrar .. ttam. Fa 
kat oclemlablruapa.a ~ 
kapabDlfb. ..... beni ........... 
.. bpabmfb? Artık ............ 
ela lati•-· bir hayatla ... 
laram b,&etmif bir •dam derece= 
ae mi dllfmllftllm? y oba keacl
mi bir aefilı l..aiade ıa.teneydlm 
hakkımda daha am iyi bir fikir 
peyda eclecekti. Utife bertaraf, 
nihayet ben de erkektim, koluma 
tekrar uutbm, yerinden farlach: 

- Deli mi oldunuz. 
Gayriihtiyari durdum: 
- Hayır, çalchrmadam. 
- Bana lyle gelmiyor, Ozeri-

nize garip bir hal ç6kt0. Şimdi 
ıayleyiniz banL.. O... Beni takip 
ettijiQİJ sabah aarboı nu7dımz? 

Hayır, fakat ogün kamım aç 
deiildi. laenb yemek yemittim.. 

ailiyor ki. 
.. Yirmi ,..._ pçtilla W. 

de qk nedir bilmiJorum. Sewlıa 
tenleri ,Wlkçe kaaba1Joram. 
Fakat bea bir tirli •nml-
Jora& Baua MYcliiiml ....... 
dlyoram, ... aldaadatum 
anlıyorum. bör bir W. olclah 
llJlenen ba ..._ ....ı 191clir? 
Bea Diçba leftlD1yanm? .. 

Ba ...U. ceYÜI bir keHme 
U. plan Sefteek ldme1• heala 
ruplmedipu. için. 

Atk cledea f8J aramalcl .. 
arkulaclaa kOflllakla elde edilir 
bir ...... cleiildir ld 1 Sb .. 
aradıkça, o maea kaçar. Bir ... 
farkma •armakmaa tmata
dlttlğlntld anlannuı. Sizin oma 
aramamza ihtiyaç yoktur, aw. 
gln ıelip mi hular. 

Se•ememeldijinizia ikinci ... 
bebi de tabiatinizin laercai olma-
11 ihtimalidir. Hercai geaçl~ 
bir dalda claranuyacaldan için, 
qldaruu bir İDl8a lzeriade te
merldb etmif glremuler. Se.,.P 
leri de tablatlan sibl laercalclbı. 
Çabuk aeYer, çabuk anatar, p-
buk vu geçerler. Bunlar; ıere11 
kendileri, ıerek ae•dilderi inau
lar için telalikeli lcimlelerdir. CIDe 
ki bir tarafta ...... ...... 
tatmaktaa mahram lrahrlar, .. 
taraftan da oalan ....ıer1 becl
balat ...... 

Blyle birilÜle .... .. ... 
bir ... betbalıt ....,. ...... 
ktmclar. 

• All lf .. , • 
Km .... ....... .. .... 

lmlanm bir ......,. ......... 
1atem...ıer1111 tabD ........ 
El- • ._.,. " Tllrld7ecle 
,....,. karar ~..,. 
Terk tabiifetiaa airm1Jor ....... ? 

HANIMTE\'Z& 

.-•Hanımlara~• 
Şapka 

ANKARA da urlf n ldw Mııo 
mmlar meni• .. ,a
laruu HÇIDÜ ı,ı.. 
ICaraoflaa .. 

APIFE c~ ..... _.,,_. 
• Zira ora• 

PAR I Sla ... motla • .,.,_ 
....... taldp .... ARı. .... , .. "'~ ...... 
8"1d ......... ..... --- ....... ..... .., ...... ,.,........... 

- o halde clalaa =k=-.:.. _y .... ..... 
terclla ..... .... 
- Eftll Oll. ._.,. l&orL1• 

.... v .................. .,.,., 
°'a .... p ........ 

.... unrla ...... a.. 
cuba ba 1aıtlade '- lcıaıpı .. 
lberincle ... lltifelse .... ,... 
ta. Fakat ba lwlmlar ela '- 111 
orahyacak ........... icat ... 
yorlar_ch. .. Fakat ha"', bayar ... 
ttla banlar maahUlnll benim 
koıbldıtımclan ileri geliyrd• 
Mahakkak daha çok toıcla& 
Fakat artık lltife klfiydi. 

Elimi omuzuna atmn, ,...._ 
di, aadece korkuya •e mahcaW. 
yete atfedilmiyecek kadar tiddet-
li bir hareketle mukavemet edi
yordu, gAya dikkatsizlikle yapm .. 
ıım giH bir kolumu masaya 
çarptım. Şamdan dDftl, aöndl, 
karanlıkta kaldık. Fakat bu k .. 
ranlak ona bDabOttln korkuttu, 
bir ç.jlıkla yammdaa f1rlacla: , ...... 
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BAHAR HOROZU! 

• 

Bir Tedavi! 
Bu, olmuş bir vak'adır. Bir 

doktor arkadaşım anlath: 
-Konyada bulunduğum esna· 

da, bir gün bir evden çağınldım. 
Hasta yaşlıca bir kadındı; ko
cası Hüsmen Efendi de Konyalı 
aaf ve yaşlı bir adamdı. 

Muayene neticesinde bunun 
hafif bir soğuk algınlağı olduğunu 
anladım. 

- Korkmayan, çabuk geçer; 
dedim. Bu gece boynuz çeker
liniz! 

Hüsmen Ef. hayretle yüzüme 
bakb: 

- Ne boynuzu? •• 
Karısı atıldı : 
- Camm sen de hiçbir ıey 

anlamazsın, doktor bey keçiboy-
Dmu ile ıliç yapın, diyor 1 

- Hayır, dedim, bu da de
lil 1.. Vantoz yani ••• 

Oturdum nasıl yapacaklanm 
anlatbm ve en son söz olarak : 

- Sekiz, on kahve fincanı 
klfidirl .• 

Diyerek, evden aynldım. Ertesi 
•hah, henilz uyanmıştım ki, kapım 
ao acı çalındı. Hüsmen kan ter 
içinde, ellerime sarıldı: 

- Aman; doktor Beyi. Yetiş 
bizim hatun gidiyor •. 

' ikimiz de telişla eve koş
tuk. Hastanın odasına girdiğim 
zaman, otuz senedir tabiplik ha
yatımda görmediğim, işitmediğim 
bir vak'a ile karşılaştım. Has
ta kadın yüzükoyun yatmış, 

tam ıırtının ortasında, kos koca
man bir karpuz bOyilkllüğünde
ki fişin verdiği izbrapla inliyordu. 

Hafif bir gribin böyle bir 
netice verdiğine hayret ettim. 

- Ne yaptınız!.. Bu tiı nasıl 
oldu? ••• 

Diye, kocasına aorduğum 
zaman, Hüsmen Efendi bön bön 
yüzüme bakıp: 

- Ne bileyim ben, doktor 
Hey 1.. Dedi, siz söylediğiniz gibi, 
boynuz yapbk. Evde o kaar çok 
kahve filcam yoktu. Ben de 
•Hepsi bir hesaba çıkar •.. ,, diye, 
bununla toptan boynuz çektim! •. 

Hüsmen Ef. bu sözü mütea
kıp konsoldaki kin kadim saa· 
tin ilatünde duran büyük f ennozu 
gasterdi. 

Bahar katı kovuyor, 

lıte ıünet •otaJon 
YGkaeliyor ufuktan, 

Bizi nura botuyorl 

* Açıbyor c1çelder, 
Uçuyor kelebelderl 

Uyanın! Hbah oldu, -
Bahçeler aiıi bekler~ 

* Çiçekten, •ülden uaan. 
Geldi aevlmll Ni1anl 
Hiç bahar aabahında 

Böyle UJUI' mu inaan?L 

* Rengi pembe fulyaaına 
G3nnek için, uyanın! 

Ne mutludur canına 
Kokuıunu duyanınL 

* Ne tüzel ma•l mine! 
Bakın fU yueminel 
Biz kavuftuk aenenin 
En can alan demine 

• 
~ istirahat/ 

Keçiye Ne Derler? 
Merhum Reşat Bey, bir mec

liste sohbet ederken, konuşulan 
mevzua misal olmak llz~re: 

- Koyunun bulunmadığı yer
de, keçiye ..•. Demiş ve o zaman
ki Maarif Nazırı Abdurrahman 
Şeref B. in ansızın içeri girdiğini 
gördüğü için, Ost yanını ıöyli
yememiş. 

Abdurrahman Şeref Bey gü· 
lümsiyerek : 

- Sözünüze devam edin, de
miş, koyunun bulunmadığı yerde 
keçiye ne derler?. 

Reşat Bey boynunu büküp 
cevap vermiş : 

. 
- Keçi derler, efendim 1. 

YENi AŞKLA 

Kadm - Ne o kocacığım, pek durgunsun? Galiba benimle ev
lenememiş olsaydm ne yapacağını düşünüyorsun?. 

Erkek - Hayır, karıcığınil Evlendim; timdi ne halt edeceğimi 
,J&~ünüyoruml. 

VECiZELERi 
-1-

"Geçme namert köprüsilnden, 
ko aparsın su seni!.. 
· Hayır: Geçme Eminönünden, 

şoförler çiğner seni!.. 

-2-
"l.Af kıtlığında, asmalar bu

dayım." 
Hayır: Para kıtlığında eşyaları 

aatayımf. 

-3-
"Zenginin malı zUğürdün çe· 

nesini yorarl" 
Hayır: Celil Muhtarın malı 

milletin çenesini yorarl •• 

-4-
" Ayranı yok içmiye, tahtara

vanla gider .••.••.• ! ,, 
Hayır: Zeytini yok yemiye, 

kürk mantoyla gider gezmiyel 

-5-
"Komşunun tavuğu, komşuya 

kaz görünür!,, 
Hayır: Komşunun dulu, kom

ıuya kız. görünür!. .. 

SALINCAK! 
Kız!. Bahçende, bağında, 
Sallan sahncağında!.. 
Bu en körpe çağmda, 
Sallan sahncağıodal. 

Jf 

Eşisin çiçeklerin. 
Ne hoş gözbebeklerinl 
Uçarken eteklerin, 
Sallan salıncağmdal. .. 
Dudakların nar gibi, 
Hele tenin kar gibil 
Havalan kuşlar gibi, 
Sallan salıncağında!. 

Arttı rünetln hara, 
Karıalaclak babar.t 

Bizi •aıhot ediyor 
Toprakların buhara! 

* GellndkJer!. SGmblllerL 
Mor menektelerL GüllerL 
Bu manzara aaünde 

Titremez mi •annıler?L. 

Kızlar! kalkan yataktan, 

Usandım batırma ktanl 
Sizi görmek iıtiyor 
Atılnnız uzaktanL. 

* Hep el ele, kol kola, 

Kularda düıGn yolal 
Gelincikler içinde 

Kotufun Hta, ıolaL. 

Bahçeler ne boı bakın 
GötsOnüze gGI talunl 

Sevitinı ilkbaharı 

Bot geçirmeyin aakınL. 

Tecahül 0 
Karı koca kavga ediyorlardı. 

Hanımefendi hiddetle adamca· 
ğızın üzerine atıldı ve gözilDU 
yumup ağzını açtı: 

- Hıyar!... Kaz!... Balka· 
bağıl. .. 

işinden yorgun argın, karnı 
aç avdet eden zat müliyim bir 
sesle yalvardı: 

- Karıcığım! Bu kadar yc.
mek yetişmez, bir de sıcak çorb.ı 
pişirse idinf. •• 

Herşey Karşılıklı •• 
Bir adam bocanın birine 

üstü taşsız bir yiizilk verip: 
- Hocafendi 1. Al ıunu, bana 

dua et!.. 
Demiş. 

Hoca, bu taşsız yllzllğe bir 
müddet bakıp ellerini açmlf! 

- Yarabbi!.. Sen bu zata 
cennette tavansız bir köşk ihıan 
et!.. 

Bilmem! 

Vay Halimize! 
Itır Hoca vazediyordu. ~ 

yada yalan söyliyen erkeğidr J 
kodu yapan kaclımn, bunları 
liyenlerin de kulaklarından 
çengelle asılacağım söyledi: 

Cemaat arasında nükt 
biri bağırdı! 

- Vay halimize! desene, f 
cafendi; ahrette kimsenin '~ 
yere değmiyecek!. 

Amma, Natık! 
Cumaibalilı Hoca Yahya ~ 

muallimi bulunduğu mekt• 
müdürünü hiç çekemezdi. • 
dtlr de, onun hissiyatmdan ? 
berclar olduğu için, zaman za~ 
Yahya Efendiyi mahçup ediyJ 
Bir gftn yine talebelerin içirıd' 

- Hocafendil Derse geç W 

byoraunuz. Çocuklar sizi bJ 
yor!. .. Diye tekdir etti. Y nhya ~ 
buna fena halde içerledi. 51" 
girip, bu manzaraya şahit olaO 
lebelere, müdürü çekiştir,.. 
bqladı: 

Abe, çucuklarl.. dedi, 
kulak vermeyin bu susak a~ 
mlldlbiin er anki bir sö:ıOd" 

O, epten hayvanın biridir 1.. 

Bu cümleyi henüz bitirJ1'W 
ki, geriye döner dönmez, mii~ 
rün kapıda durduğunu görtı 
Sapaan oldu: 

- Evet, dedi, siz de hay•1 
ımaz, ben de hayvanım, o 
hayvan.. Amma, nitık 1.. 

Ahır Nerede? 
Nabi Efendi bu sene sayfi~ 

ye gitmek istedi. Heybeliad~ 
gllzel bir köşk buldular. Kell' 
kan11 ve çocuğu evi gezdi" 
d~u çok güzeldi. 

Fakat tamahkar ev sahibi: 
- Alh aylığım bin lira~ 

qağı vermem! 
Dedi. Bu sırada on Uç ~ 

ımdaki oğlu sordu : 
Komşu hanım, minimini Ne- - Ahırı nerede ? .. 

rimana sordu : - Ahırı ne yapacaksımı f 
- Kızım 1 Yine dişin ağn- Çocuk şu cevabı verdi : J 

yor mu ?... - Böyle eve bin lira vere 
Neriman masum masum baktı: hayvan için bir ahır lazım 1 

==-=B=il=m=e=m=;=d=iş=im=d=iş=ça==· d=e=k=a=ld=ı=I ==ğil=· =m=i ?===- ~ 
MAŞALLAH! 

- Geçen gün Dürdanelere gittim: Altlannda bir kilim Y~ 
Borç gırtlağa kadar.. Dürdane bir zabiti seviyormuş.. Kocası 8' 
rnarbaz.. Kızı bir çocukla iti pifirmif.. Fakat kimseye söyleme: 
dedi koduyu biç aevmemL. 

- ?l?I?._ 



OCUK SAYFASI 

Bu hafta sııe bir mimar oyunu 
•e eylenceli Lır bilmece veriyoruz. 

Yukarıda iki resim göriiyorsu- ' 
auz. Bunlardan biri Holandada bir 
tehrin bir sokağmı gösteriyor.Di
ler resimde ev resimleri glSriiyor-
\unuz. Bu ev resimlerini kesiniz. c:;s. 
Oteki resimde yol kenarına o su• 
retle yerleştiriniz ki, baktığınız za• 
man t,ri bir sokak manzarası versin. 
Bunu temin ettikten sonra bina resimlerini zamkla yapııhnnız. Hatta 
isterseniz boyay mz ve sonra bize genderiniz. Resimleri en iyi tanzim 
edenlerden 150 kişiy~ muhtelif aüzel hediyeler verileceldir, 

CevaFl<ır on beş giln içinde idarehanemize gelmiı olmalıd.r. 

~~------------~·--------------~ 

Oyun Ve Eğlenceler 
-

Kırk Parayı IKendi Kendinize 
Oynatmadan Yapabileceğiniz 
Çekebilir Misiniz Bir Oyuncuk 

Arkadaşlar n zı hayrete düşü· iste size kendi kendinize ya· 
recek bir oyun. Onlara şunu pal>ıleceğiniz güzel hir oyunca {. 
torunuz: Annenizden boş bir kutu ka-

- B"r kağıdın üzerine kırk pağı isteyiniz. Bu kapağın tize· 
para koyacağım. Bu parayı oy· rine }e diğerinden az çok uzak 
Dalmadan, kınııldatmadae bu delikler açınız. Deliklere birer 
kiğıdı çe:~bilir misiniz? num.ıra koyunuz. 

ilk hamlede bu iş güç görü· 
11nr. f şin sırrını bilmiyen arka
claşmız yapamayacağını söyler. 

Halbuki bakınız bu oyun 
ne kadar basittir. Uzunca bir 
klğıt alanız. Ucunu bir masanın 
kenarını koyunuz. Resme bakı
nız, bunu n :ısıl yapacağınızı an· 
larsınız. Kikıdın diğer ucunu sol 
elle tutunuz. 

Sonra bir cetvel tahtasile 
kAğıda vurunuz, parayı kiğıdın 
kımıldatmakr~z n yavaş yavaı 
kaymıya başladığım görürstinüz. 

Cenneti Bırakıp Bu Eve 
Gelinir Mi? 

3 yaşında Türkina annesi 
ıeni bir kardeş doğurmuştu, 
Fakat Türkan bebeğin nerden 
pldiğini bir türlü anlıyamıyordu. 
Birgtın annesine sordu: 

- Anne, kardeşim nerden 
ıeJdi. 

Annesi; 
- Cennetten, dedi. 
O vakit Türk in dayanamadı; 
- Ayo~ dedi, cennet bıra-

lalıp ta bu eve gelinir mi 1 

Oyuncağımz hazırdır. Oyna• 
mak için bir kOçnk topaca ibti-

yac nız vardır. Bunu yapmak ta 
gDç değildir. Bir mukavvadan 

ufak bir daire yapınız, ortasana 

küçük bir kalem geçiriniz. Bunu 
bir topaç gibi çeviriniz. Dön.ip 
deliklerden birine girecektir, 

işte birkaç arkadaş bir araya 
gelerek bu ovuncakla oymyabilir• 

siniz. T opacm girdiği deliğin nu• 
marası ne ise, o numaraları top· 
lanınız, ençok numara yapan 
bahsi kazaoır. 

Koçuk Cemil 
KOçük Cemil bir glln komşu· 

nun kapasını ça mıı, hemen kaç• 

Dllfb. Komıu Ali B. hani harıl 
bu yaramazlığı yapanı anyordu. 
Nihayet Ali Beye bunu kllçük 

Cem:lin yaptığını s6ylediler. Fa· 
kat Ali B. Cemili tanımıyordu, 
Sokakta bir ldlçllğe rast geldi 
ve ıordu: 

- Yavrum, dedi, Cemili ba· 

Hikiye 

Yolunu Nasıl Bulur 
Örümcek bağ rdı: 
- Ağımda yoHarı kim bula• 

bilir? 
Örümcek, ağının yanında bir 

yaprak Ozerine oturuyor Te glll 

fidanı llzerinde yapraktan yap

raga uzanan ağının sırma iplerine 

hayran hayran bakıyordu. 
Böcekler tereddllt ettiler. 

Ateş böceği. 

- Ben bulamam. dedL 
Tırtıl, 

- Ben de bulamam, dedL 

""" - Hele 
-~-... ben biç bula· 

mam, 

Civarda 
ne kadar böcek 
varsa hep top-
landılar. Konuştu• 

lar, ıııraşhrd lar. Fakat bu yol
lan bulamıyacklarına karar ver
diler. 

Örümcek artak dayanamadı. 
Gül fidanınan gölgesine koştu. 
Dallarda" birinin ucuna gelerek 
kendisini oradr.n b raktı ve aşağı 
doğru sarlrb. 

Orada derhal kendisine yeni 
bir ağ yaph •e içinde saklandı. 
Bu yolu siz de keşfetmek ister 
misiniz. Elinize ka'emi alın•z. 

Bu resimdeki ağan çizgilerinden 
bir tanesi, diğer çizgilere dokun· 

maksızın merkeze gider, onu 
bulunuz. 

1 NiSAN OYUNU 

Kim kimi aJdath? 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Şlınden ıuıU"a Sem Po•ta Ktnbllne 
azı olabilmek için her hafta bu aayl d.1 

nefl'edeee~lıni• kupon ardaa d3rt tane 
oplayıp getirmek veya ~nderme.ı 

tJb•mdır. tJu kuponlan kt'ııp toplayı11ı •. 

na gösterirsen sana beı kuruı 

veririm. 
Küçük Cemil hiç taşırmadan 

cevap verdi: 
- Ccrtıil benim! 

Çocuk Mu, Değil Mi? 

Reıime iyi bakın. Bunlar çocuk mudurlar, değil midirler ? Mera
kın111 gidermek için aöyliyeyim ki, çocuk deiildirler. Bunlu cnce-

dirler. Onlara mahaua aandalye Ye mua 7apllllflarcLr. Orada oturup 
iskambil oynuyorlar. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

24 mart 932 tarihli nnshamız· 
da çıkan bilmecedeki (K. ve B) 
harflarile başlıyan eşya isimleri· 
ni tam bulan1ardan hediye ala· 
caklarm isimlerini aşağıya yazı· 

yoruz. 
Bunlardan lstanbulda bulunan 

karilerimizin pazartesi, perşembe 
günleri 6ğleden sonra bizzat ida
remize gelerek hediyelerini alma· 
ları liıımdır. 

Yalnız taşrada bulunan kari· 
!erimizin hediyeleri adreslerine 
posta ile gönderilir. 

Birer şi,e esans kazananlar: 

lstanbul Kız Ortamektebi ta· 
lebesinden 588 Saadet Asaf, 
lstanbul Erkek Lisesi birinci sı· 
nıftan 477 Asaf, Sen • Benuva 

mektebi ikinci sınıftan Jale Sa· 
lihattin. lstanbul 12 inci mektep 
llçüncü sanıftan 360 Fahriye A i· 
eddin, Kuleli Askeri Lisesi tale· 
besinden 1059 Necmeddin Bey 
v~ Hanımlar. 

Dolma kalem kazanan1ar f 

lstanbul 15 inci llkmektep 
talebesinden Güzide Hasan, Ka· 
dıköy 10 uncu mektep ikinci 
sınıftan 243 Perihan, Beyazıt 
6 ıocı mektep beşinci •ımftan 
287 Hayriye, lstanbul birinci 
mektep talebesinden 417 Zıya, 
lstanbul 44 ftncil mektep talebe
sinden 181 Bahattin, Pertevniyal 
lisesi dördüncn sınıf an 194 Orhan, 
Kabataş Gazi Osmanpaıa mek• 
tebi ikinci sınıftan 401 Kenan, 
Robert Kolej mektebi beşinci 
san1ftan Peı>a, Gelenbevi Orta• 

1 

mekte!>I son sınıftan456 H. Reca 
Şitli Terakki lisesi talebesinden 
41 Sedat Adil Bey ve H. lar. 

Album kazananlar: 

Adana Ticaret mektebi birinci 
sınıftan 53 Ahmet, Konya Erkek 
lisesi ikinci sınıftan 546 Hiiaeyin, 

Çenbeditaı M\lbtelit orta mekte
bi birinci sınıftan 216 Hulüsi. 
Adana Kız muallim mektebi 
ikinci 11naftan 450 Mahmure, 
Kabataş 13 iincü mektep dör
düncü sımftan 333 izzet Haydar, 
Ankara Erkek Lisesi birinci aa
nıftan 150 İsmail, Antalya Dum
lupmar lıkmektebi muallimi Na-

ciye Hanım oğlu Halil Nihat. 
Vefa Ortamektep ikinci 11nıfın
dan 7 42 Muzaffer, Adana lnönD 

Mektebi Dçüncll •ınıftan Klznn, 
Sctmıun Kızorta mekhbl birind 
sın·ftan 212 Sübeyli Senat, Adana 
Ortamektebi talebesinden 310 

Mustafa, Eyüp Ortameklebi ta· 
lebesinde:n 59 Sebati. Göztepe 
Yeni yol Şartifillizade Arif, Çorlu 
Şecaattin mektebi ikinci sınıftan 

495 Galip, Kabataı lisesi tale
besinde 337 Behçet Edip B. 
va Hanımlar. 

Boya kalemi kazananlar 

Kadıköy Çocuk Yuva Mekte
binde Refik MOııir, Beykoz 
51 inci Mektep Oçllncll •nıftm 
136 Celil, lstanbul 12 ine Mek· 
tep betinci aınıftan 318 Fahriye 
Edip, Çenberlitq Muhtelit Orta
mektebi 6 ıncı ıanıftao 58 Behçet. 
Bey ve Hanımlar. 

• Arka11 nr • 

1 - Cingaz, bugiln 
uslu otur, vallahi ka· 
fam patlabrıml 1 

2 - Köpekle oyna• 

m'!'.< ta yaramaılak ıa· 

,dmu al 

3 - Yağma yok, 1 
elimden güç kurtulur
sun. 

4 Ben seni şim- 5 - Vay hınzır 1 
vay, çamaşırlarımı kir· 
letirsin bal 

6 - Gir bakayım 

içeri. ben şimdi aana 
ıösteririml 

di yakalarım! 



.. (SON POTA) kadmlua ve ı-t 1aaı.n 4SON POSTA) da Hanımlt!gze b&tl• 
se-1lerin ~alp ,,e •tk itl...rlııde en • ımiml dert 
..utıdar. AUeai:ıe, <lo.tları ıza MSylıyeı:nedlflntz 
llflı dertlerWtl Ha aıateyz.eyo Ja&uuL Huum• 
teyse ya •er ,Unk& aUtuada yeya buusl mek· 
blpla cnap nrlr. Hanlateysemla filairleri, blr,ok 
~ri bGyGk mütkUllerdea kartanyor. 

K AD 1 N 
allkaclar edea menulara her teJdea fal• 
ehe•mlyet vermektedir. 

Şlmden HIU'a haftada bir defa Kadın .. r 
famıa olacalı nı ita aayfada ,..._ W..aealdvı 

Ghelllk me.elelerl, MD modalıır, fOelli• 
DUSUll terw,uı, eYialala sh.Wfl. n Wen, 
el lflerl" .. ıre ... Derl;lerinizi Hanımte.f zege Yazınız 

El işi 
Dersi 

Zarif Abajurlar 
Geçen dersimizde aplikuyon

lann muhtelif tekillerfnden bah
actmiftik. 

Bu deraimillde de size ,O.el 

,_, 
lıtrk., • ..._. mo4eti .. ,.,.. .. 

(2) .. .,. ... ŞelEil ( 1 ) .. 
pd*8lz Waklar 

Ş-1 

•iti hareli bir kumqtan yapa)-

••fbr· 
Hareli knmq 

·-· yapıbr. 

bula mı yular 
berindeki çiz-
gileri siyah ip 
Jikle yapabi
lirler. 

Bal.tın ya· 
nanda g6rlllen 
ıölıclerin lar
mya 1'6re, çi
Dİfİ, ipe ardı 
ij'nelerile ya• 
pılcbiı ı,ibi 
açık· reak bir 
nlllaf tan ela 

Bu modelden ( 6 - 6 •e 8 ) 
•maralı resimlerde gkdllitlnb 
abajurlan yapabilirainiz ve erer 

S-4 ş-~ ş-ı 

arzu ederseniz, perdelerinizi, 
mau 6rt01erinizi, ve yasbldan
nızı da bu modelden yapabiiir
ıioil. 

Şekil 3 te g6rülen çiçek 
dala yeşil ve pembe renkli ku
maşlardan yapılmııtır. Çiçekleri 
zevkinize göre kırmızı, eflitun, 

Ş-7 Ş-8 

un YC iJih renklerde 
lir•iniz. 

Ş-9 

yapabi-

Bu m@del 4 , 7 , 9 numaralı 
abajarlan süalemeğe yaram,tbr. 

Aym umanda yat"rakları bi-
raz klçllterek ktiç&k hemşireni
sİD balutrbk elbisesinıa eteklerini 
• .W.1elnJinio;z. 

J 

Artistlerin Giydiği Şapkalar 

Gelecek mevsimlerde tapka 
modası ne olacak? 

Bu sualin cevabmı •ermek 
için kadınlan ikiye ayırmak 
lazı mdır: 

Şapkalarım çıkaranlar ve şap
ka ahnırçıkarmıyaolar. 

Birinciler, erkeklerin tercih ettiği kadmlardır. Bublar bere şeklindeki baait, aade, kOçllk, cebe veya 
çantaya girer kilçük şapkaları tercih edeceklerdir. ikinciler ki. ppkalarinı biiyilk bir itina ile giyer, Açlarım 
uatJercc ona g6re tanzim ederler, daha mükellef ppkaları beğenirler. Yukardaki resimde her iki aımf 
kadın için de ppka modelleri vardır. 

Güzellik Dersleri 

Saçlarımızı 

Krize saçlar 

Saçlaumız, temizlemek, zan
nedildiği kadar basit değildir. 
~laranm kcr ekli, yağu, &cirli 
olmasından şik~yct edcu!cr, saç· 
larını ~ ılcanwsını hilıuavenlcrdir. 

Saçları t~mizlcmek için muh
tdif ululler \"anin·. Bunların biri 
petrolla f. ikslyo.ı vapmaS.tır. 

Saçlar11Hz. h~rgüa aabahl•rı pet-

' 
Nasıl Temizlemeliyiz? 

rolle yıkayınız. laterseniı petrol ı 
kokusunun çabuk zail olması 
ıçm içine biraz rom kabnız. 

Yahut şampuvanla temizleyi· 
Diz. Gerek siyah, gerek san 
saçlar için birçok şampuvanlar 
vardır. Fak at biz size pratik ve 
ucuz bir şampUYan tavsiye ede
biliriz. 

Bir arap sabunu alımz, bunu -
sıcak suda iyice eritiniz. Scnra 
soğutunuz ve bunu şampuvan 

olarak kullanınız. 
Sonra saçlannm su Be temiz

lerken, suya bir parça limon, 
veya sirke ilave ediniL Bu su, 
alelide sudan daha iyi aaçlan
n zı temizler. 

Bu yıkamadan sonra saçlanmz 
parlak, temiz ve yumtak olur. 

Ba:ıan tampuvana kma ka· 
rışlırırlar. Bu kına saçlarm ren
gini laı.~Jcr. 

Başıwzı yıkaJaktaıı &C-ura saç· 
lar n ıı ha\iJu ile kurutumıı., .eleL.
trik makineleri kullanmayını z.. 

Al-ada 5mıda saçJar"a.ı.a ma-

Veyahut taranmış saçlar ~ltre,i 
nasıl d~ğiştirigor? 

aaj yapmayı da unutmayınaL 

Masaj için parmaklarınıza, lnal
landrğnaız losyvnu dökünüz. veya
hut k<>lonyaya biraz v•zelin ilive 
ederek saçlann ~· bununla ovuauz. 

Ma~ajt yttpark .. n dirseklerinizi 
mnıu a •l:ıy. yamz başmı:ı : eUeri
uiziıa ar-üma aimıa ve 6)11e U\l.aDUZ. 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir 
Hasır 
Sandalgeler 

Yu gcldL Bahçenbtle bl-
lanabilecejiniz ha11r veya kam• 
11a11dalyelerinizi çıkarmadan enel 
temizleyiniz, kuru bir bede Jıw. 
rulayuuz. Sonra bir kalın hm 
pirinç ıuyuna batırarak tekıw 
tlzerindea ıeçiniz. Bu aon snrt. 
len, bir nevi cill yerine seçer. 

Yumurta 
lekesi 

* 
Yıkanan çamaşır YeJll 1tezı.. 

de launle gelen yumurta lek .. 
aini çıkarmak için bezi Jilra ... 
elan enet IOğuk saya babnp 
biraz tutunuz, 80Dra aıealr -
Ye .. bunla yıkayım&. 

• 
Artmıı 
Sabun Parçaları 

ArtlDlf Jdlçik Ab• parçala. 
nm atmayıDll. Banlan bir kap 
içine toplayımı. Sonra içine W. 
raz zeytinyaj lcabp eski Wr 
kapta yavaş ateıte kaynahn& 
Yai ile ubunu biribirine kanşbrt 
dıktan sonra çıkanp, diz kau .. 
d6klinllz. Tekrar Abun olur. 

Bezdeki 
Yanıklar 

• 
Sofra 6rtt1lerinde mcak kap 

konduju zaman huaale gelea 
JUUk •eya kiri izale için, ora,. 
yumupk bir bezle klfirulai .. 
rlDlz. Biraz ovduktan 10nra le
kenin çıkbjuu görilniDlb. 

* Benzinle Temizlenen 
Elbiseler 

Kirli ipek elbiseleri benziae 
babnp çıkararak temizlerler. F• 
kat bu takdirde ekseriya elbl
lede görünmez küçllk lekel• 
hasıl olur. Bunlann lamulilae 
meydan Yermemek için elbiMJI 
benzinden çıkanr çıkarmar. Jaf 
bir bez albnda üttilemelidir. 

* Saç Fırçalarını 
Temizlemek için 

Saç fırçasını temizlemek içia 
içine biraz amonyak karııbrıllDlf 
ıu ile yıkayınız. Sonra suyuna 
ailkip açık~ havada kurutunuz.. 
Amonyak lallardaki kiri giderir. 

Fildişi 
takımları 

.. 
Fifdişi ta1nmlan gtlneşten ko

rumak lazımdır. Gilnqte kalırsa 
saranrlar. Bu takdirdeı bir bezi 
tuz Ye limona babrarak ovmak 
lazımdır. 

Fildişi takımlar laahac:la bir 
defa zeytinyağ ile temizlenme-
lidir. 

Masaja boynUDuzclan baflayıp 
yukarı doiru çıkınız. 

Saçlanmz J•ilt İ8et laerp 
bir havlu ile lamalar gibi 8İIİllİL 
Bu ailme saçların yajlm alır ft 

tenaizlenmesiae yardı~ eder. 
Saçlar.n dlzpn ol-Mı ipi 

hrça De yabnbaw .IA•ı=dar. .. 
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1 1 Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
·Pe..,embe ve Cumartesi Gtbıleri 

Çıkacak Spor SayfalarımıZJ 
Okuyunuz .•• 

s p o R 
Gaı.etcmiı: timden 5onra ~rıcmbe ve cuuıar- ı 

tcsi günleri olmak Üzf'.re haftada iki •por r.ayf .ut 
nqredeccktir. 

Perıembc •ünlcü spor aayfa.ında dünya •pot 
ban.ketlerini, memleket spor hldlıclcriıll 
okuyacakmnn:. 
Cumartul aayfaaında Cuma gilnkii maflano 
taf•llltını bulacakaınız. 

· Milli Takım ilk Maçını 1 Amerika Kızları Cesaret 
Yarın Yapacak Rekorunu Da Kırdılar 

Darülfünun 
Takımı 
Gidemiyor 

Balkan kupasma iştirak ede· 
eek milli takımımız yarın Tak
ıim sahasında ilk ekzersiz maçını 
Beşiktaşa karşı oymyacaktır. 
komşu milletlerle mühim bir 
imtihana hazırlanan milli takımın 
tanı kadro ile sahada yapacağı 
bu maç çok ehemmiyetlidir. Ka
dıköyünde açılan idman kampı
na girecçk futbolcülerimizi )&

lunda ciddi ve kuvvetli bir 
milli takım karşısında da görece
ğiz. Macarların B Milli takımı iki 
hafta sonra şehrimizde buluna
caklar, . Macar B Milli takımı 
önünde randımanlarının bir nu
munesini gösterecek olan futbol
clilerimizin ondan bir ay sonra 
girecekleri Balkan kupasında 
Türkiyeye temin edecekleri mevki 
hakkında aşağı yukarı bir fikir 
edinmiş olacağız. 

Milli takımımızın antrenörü 
Mister Pegnamın Macar B. Milli 
takımile oyniyacağımız maç hak
kındaki kanaati bizim lehimizde
dir. Antrenör, tavsiyelerinin oyun· 
cular tarafından dinlenmesi ve 
takım idmanının da arzu ettiği 
ıekilde temin edilmesi şartile bi
zim takımın Macarları mağlüp 
edebileceğini söylüyor. Macar 
Milli takımı mağlup ediidikten 

sonra yirmi ıün kadar munta• 
zam bir surette idmanları· 
na devam edecek olan Türk 
takımmm bu ıeferki Balkan 
kupasındaki ümidi her hal-
de 2, geçen senekinden faıla 
olacaktır. 

Bir taraftan Milli takımın 
Balkan lrnpası gibi temsili ı maç· 
lara çok zaman ene) idmanlara 
başlamış olmasına, ışın, ciddi 
tutulduğuna herkes memnun 
olurken, diğer taraftan sporcular 
arasında bazı dedikodular ol
maktadır. Sporcular Milli takım 
namzetleri olarak ç"ğyılan bazı 
futbolcülerin namzetliğini nizam
nameye muvafık görmüyorlar. 
f\1illi kadroya (dahil olan bir 
oyuncunun mıntakaca altı ay 
boykot edilmiş ve kulübUnden 
istifa ettiği için henüz bir kuiübe 
malcdilmemiş bulunduğunu ileri 
sürerek Federasyonun namzetleri 
ayırırken cezah oyuncu!arı iyi 
tetkik etmemiş olduğund, n şiki
yet ctmeme}dedirler. 

Milli takıma seçilmek bir 
şeref olduğuna göre, cezalı oyun
cuların cezalarını ikmal edinciye 
kadar temsili takımlara alınma
mak suretile disiplin tarafından 
sert davranılması en tabii ted
birlerdendiı·. 

Bulutların Üstünde ... 

Bu resimde tayyaresile bir arada .. gördüğünüz genç kadın, Ame
rikada kadın uçucular arasında yuksel'!1e. rekorunu k!rrmşhr. Rut 
Nikols ismindeki bu kadın 21,000 kadem ırtıfaa ylik~elmı~. bulutların 
ilerinde uçmuştur. Bu yeni rekor, tayyare sporunda mühım bir rakamdır. 
~ - - - -

Açık Mulıabere: 
-----..... - -- - . 
Ankarada (S) ve (8) H. lar. _ • 
Spor sütunlanmııda takip etmekte ol~uguı!u~u yaı.dıgınız kadın 

llııiinıareaeleri ı.,'<kıııda daha ziyade !~fs~li ıstıyorsuoz. Arzu1a__nnı~ 
nazan dikkate uıoım,,·hr. Spor muharrınmız gelecek. perşembe gunkü 
•Por sayfasmd" kndııılımn idmaulanna dair uzunca bır. ~azı ya.ıacaktır. 
Pcrşenıbe günü intişar edecek ) a?I yaptığımı &J>?rla~ ıçın kif ı dc!ece
de sizi tenvir etmiş olur;a: ıbiıe bütün tefcrrüatılc ıdmanlarm: 6ğre~
~c.k .istediğiniz spor ,ubeaiain jımioi ve o sporu. yapma~ üıere vaktı· 
alaiıa ne derece olduVunu bildirmenizi rica edenz efendım • 

Amerikalı kızların erkeklerden fazla sporcu oldukları muhakkak· 
tır. Su üstünda pek seri giden bir motörc bağlanmış iki ( at kayık) 
ıilvarisinin bacaklarında muvazenesini temine muvaffak olan bu genç 
kız birkaç rekorun sahibidir. Küçük bir hatah hareketle suya şidu 
detle çarpıp sakatlanması muhtemel olduğu halde bu tehlikeli oyun .. 
dan neşelenen kızın soğuk kanlslığı, erkekleri bile hayrette bırakacak 
kadar mühimdir, 

Spor Bayramı 
Fener Ve lstanbul Spor 
Takımları Karşılaşıyor 

Yarın Kadı köyündeki Fener
babçe Stadının teme) atma mera· 
ıimi yapılacak ve bir de atldizm 
programı tatbik edilecektir. Bu 
münasebetle iki güzide kulilbü
müz olan F enerbahçe ve lstan
bulspor gençleri futbol ve atle
tizm sahalarında kabiliyetlerini 
&içecekler, bu sureUe atletleri
mizin dereceleri de anlaşılacaktır. 
Yeni bir tCJekküJ olmasına rağmen 
hem futbolde ve hem de diğer spor 
şubelerinde bariz faaliyetler gös
teren lstanbJsporu tehrik ederken 
Fenerbahçenin atletizime verdiği 
ehemmiyeti memnuniyetle kay
dederiz. 

Golf İçin 

izmire gideceği ilin edilen 
Darülfünun Takımının seyahatine 
mani olacak sebepler çıktığı için 
hareket edemiyeceğini haber 
aldık. Bu sebeplerden başlıcalan 
şunlardır: 

DariHfiinun takımında oymyan 
İstanbulspor kulübüne mensup 
oyuncufrırın bu hafta ic"nd~ ls
tanbuldan ayrılmalarına Istanbul
spor müsaade etmemiştir. Bunun 
sebebi de lstanbulsporun burada 
yapacağı müsabakalardır. Diğer 
taraftan Darülfiloun takımındaki 
G. ıarayh oyuncuların kaptanları 
da lzmir seyahatini imkansız. gör
müıtür. Bunun da sebebi Milli 
takıma seçilmiş GaJatasarayJıla
rın idmanlarda bulunmak mec
buriyetinde olduklarıdır. 

Bu suretle kadrosunda kapa· · 
namıyacak kadar hoşluklar açılan 
Darülfünun takımının seyahatine, 
akim kalmış denilebilir. 

Fransada At Yarışları 
Paris,5 (A. A.) - 2000 metro 

mesafeli ve 140,665 frank mü
kafatlı Edgard De\acharmo )arışı 
dün koşulmuş ve M. Fribourg'a 
ait olup Alman Stripin binmiş 
olduğu Fire Off ismindeki at 
tarafından kazanılmıştır. 

ikinci Willow, üçüncü Honin, 
dördüncü Zoroastre ismindeki 
atlardır. 

Otomobil 

Hazırlanan programa gelince; 
öğleden evvel Fener ve spor 
üçüncü takımları karşılaşacak, 
sonra ikinci küme lik maçları 
yapılacak, öğleden sonra Fener -
l.sı:or ikinci takımları hir maç 
yapacaktır. MüteakıbPn biitün 
sporcular tarafından bir geçit 
resmi yapılacak, sonra atJetiznı 
mü sa bakalarma geçilecektir. 

Bizim henüz bilmediğimiz golf oyunu Avrupa ve Amerikada, bil
hassa zengin tabakalara mensup olanları heyecana dlişüren bir 
spordur. Amerikalılar, diğer sporlara olduğu gibi, golf oyununa da 
bir yenilik vermişler, hususi golf otomobilleri yapmışlardır. işte bu 
resimdeki otomobil elektrikle harekete gelen bir golf arabaSJdır. Bu 
moda yavaş yavaş Avrupaya da sirayet etmektedir. 

Müteakıben Fener - l.spor 
birinci takımları oynıyacalc, ına· 

çın hitamında da mükafatlar 
dağıtılacaktır. ----

Yarınki SP.or 
Yarın Taksinı stadyomuuda 

futbol Hk m~çlarına de\•arn edi
!eccktir. Bu ıefer Sülcymaniye -
Vefa, Eyup - Kumkapı, Beykoz -
Anadol•ı teksmlan karşılaşaçalclır. 
Kadıköy sahasında d3 Altınordu 
ile Beylerbeyi takımlar. müsa
"baka yapacaklardır. 

Dünya Spor 
Haberleri 

Paris 5 (A.A.)- Paris halk ... 
nın çok hüyiik bir rağbet göster
diği altı glinlük meşhur Paris 
bisiklet yar1..,ına dün akşam kışlık 
yarış meydanında haşlanm·şt.r, 

Adanada Spor 
Geçen cuma günü Adanada 1 

Seyhanspo:- \'e İdman Yıırdu ta
kımları heyccan'ı bir mu abaka 
yapmışlardır. İki takım da biitün 
uğraşma1arma rağmen netite)'i 
lehleri ıe çcvirememiş1er ve maç... 
beraberlikle hitam bulmuştur. 

Bir Tayyare 
Seferi 

Brisban 5 (A.A) - Tayyareci 

Verneilh Deve ile Munch'un idar• 

ettikleri Biarrisz tayyaresi Mou
mea 'ya gitmek üzere bu sabah 

baat 6, 15 le havalanmışbr. 

Voleybol 
Her haf ta biraz daha hararet 

kespeden Voleybol maçlar,na ya

rın da dc-vam olunacaktır. Yarm 

Vefa "c Kasımpaşa kulüplerine 
·mensup gençler kıırşılqacaldudar. 



aftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Bir Amerikan 
Muharririnin 
Fikirleri 

Bir Amerikan muharriri, ba· 
kınız ne diyc.r? 

"Çocukluğumdan beri ~itirim 
ki mü1e ıassıslarm tetkik ettikleri 
içtimai meselelerin halli, talim ve 
terbiyeye bağhclır. Çocukluğum· 
dan beri ı; örüyorum ki umuma 
ait mese!elerde talim ve terbiye 
en mües:.ir bir çaredir. 

''Yeni belirmiye b?ışhyan içti• 
mai bir af etin önüne geçilmek 
için çareler ve devalar sorulduğu 
vakit, şaşmaz bir kat'iyetle hep 
ayni cevap veriliyor: Talim ve 
terb'ye. 

" Terbi7e görmüı bir adam, 
okumuş bir adam demek değil· 
dir. Terbiye görmüş bir adam 
demek, herhangi bir hadise kar· 
ıısında soğukkunlılığmı muhafaza 
ederek, müspet deliler elde 
edinceye kadar, kat'i hükmünü 
ve son karannı vermiyen dam 
demektir. 

"Karar vermek, ilk bakışta, 
insana kolay görünür.. Fakaf 
bir az aleyhinde olduğumuz, 
hakkında suiniyet beslediğimiz 
bir vak'a karş smda soğuk Kan· 
lılığımızı muhafaza etmek maale· 
t>ef çoğumuzun yapauıadığımız 
bir ~cydir. lşte benim dediğim 
ndam, böyle hadiseler karşısında 
bitarafane düşünebilecek bir 
adamdır. 

"Duşünen ve muhakeme ede-
bilen bir adam, herhangi bir te
lakkisi hakkında münakaşayı ka· 
bul eden adamdır ; fakat batile 
inamın kimse, münakaşa etmek· 
ten çekmir ; o, yalnız kendi ba· 
tıl akidelerini çocuklarına naklet· 
mck ister. İşte herhangi birşey 
bakkmda suiniyet ve suizan bes· 
lemek, bu suretle ailevi bir 
nane, bir kanaat halini alır. 

"Bugü'l tamamile değişmiş ve 
bala değişen bir muhit içinde 
yaşıyoruz.... Bugün kendimizi, 
bugiınil 1 mu ıitine ve cemiyetine 
alıştırmak mecburiyetindeyiz. 

"Dem o <rasi, idaresi çok güç 
bir makinedir. M ıtlakiyctle idare 
olunan bir memlekette yapıcı 
ve müsbet bir sıyaset takip edil· 
mek istenirse, müstebit hüküm· 
darı tenvir etmekle mesele hal· 
lolunur: fa nt demokraside, ayni 
meselenin halli için, bütün va· 
tanda Ja n okumasına, talim ve 
terbiyesin~ ihtiyaç vardır. 

"Bir dcv!rdl;yiz ki sürat, artık 
haya ımız n ayrılmaz bir farçası 
haline g"rmi~rr .. Bugünkü diınya, 
cirım efkarımı utlliyesi karşısında, 
or un a!'li arzulan, ani aksülamel· 
leri iie idare o unuyor. Eskiden 
bir memleketten diğer bir mem• 
lelcet · gönd\,;rilen bir nota bil' 
ayda mıcak yerine varıyordu; bu 
müd( et zarfında iki taraf efkarı· 
umumiyesi nisbeten sakinleşiyor· 
du; fakat buk iin öyle değildir; bir 
haber, bir saniye. e her tarafa ya· 
yılıveriyor... Bôyle bir zamanda, 
ıoğukkanlı olmıyan kimseler, 
birdenbire parlıyor, zararlı işler 
yapıyorlar. Bunlar nekadar ço
ğalırsa, dünya okadar tehlikelere 
maruz kalır .....• 

" Amerikada bizler, maddi 
bir felsefe gU derek yaşıyoruz; 
maatc ef senelerdenberi böyle 
madcl~ ideal er arkasından koşup 
durduk. Fakat artık halkımızdan 
yükseı\. ve şuurlu idealler i te· 
mek ha.kkı 'Tlızdır, sanıyorum. 

" Amerika artık münferit bir 
halde yaşamamalıdır, ya ıyanuya· 
caktar da.. Sulbün devamı için 
kökle ·ıniş ve köhneleşmiş kana• 
~ıtteri bırakma1c, beynelmilel te-

·~ başlamak lazımdt.r. Bu 

• 
UALLIM 

,_ ________________________ .......-. 

SAYFASI 
• 
smet Paşa Enstitününde 

Memleketin her tarafında yeni yeni mektepler 
yapılıyor, irfan milesseseleri vücude getiriliyor. Bu 
işte en ileri giden yerlerden biri de Ankaradır. 
Son günlerde Ankaraya giden bir muharririmiz, 
İsmet Paşa Kız Enstitüsünü ziyaret etmiştir. Arka· 
daşımız, bu ı.iyaretten aldığı intibalarım heyecanlı 
bir ifade ile anlatıyor. 

1 

şapkaçılık, nakiş, ütncülük ve çamaşırcılık göste· 
riliyor. Mubarririmiz, talebeyi işlerken görmüş, 
hanım kızlarımızdaki gayret ve ciddiyete hayran 
olmuştur.Müessese yenidir,malzemesi yenidit; her ta· 

rafta intizam ve nezafet görülmektedir.insan buraya 
girince kendini bir say ve ıevk muhitinde buluyor. 
Müessesede, elbise ve şapka yaptırmak için felen 
hanımları kabul eden bir oda ve bir salon vardır. 
Bu salonda da büyük vitrinler içinde, hanımların 

Külıik tarzı mimarisinde yapılan bu irfan mO· 
essesesi, Ankaranın yeni binalarının en güzellerinde 1 

biridir. Müessesede kız ortamektebile Uç sınıfı 
muhtevi kız enstitüsll dtrs Ye iı görmektedirler. 
Üç yüz kadar serbest talebesile birlikte aiti yüzü 
mütecaviz talebesi va,.dır. Binanın alt kabnda, 
caddeye bakan kısmında vitrinler vardır ki burada 

yaptıktan elbise ve eşya teşhir edilmiştir. Üzer
lerinde fiatleri de vardır. 

Mektepte, talebe bir ıatış kooperatifi vucüde 
getirmişlerdir. Hanımlar, elbirliğile yaptıklara 
işleri az hir karla satıyorlar. BLI para te11miye 
ediliyor ve mektepten ç ktıklan vakit kendilerine 
epeyce iyi bir sermaye biriktirilmektedir. 

zeki Türk kızlarımn ellerinden çıkan işler teşhir 
edilmektedir. 

Talebe dershanelerinde ders görürken erbest 
talebe atelyelerde çalışmaktadır. Bunlara terzilik, 

Sayfamız müsait olsaydı, bu say müessesesi 
hakkında daha fazla tafsilat vermek isterdik. 

.Şinema Ve Radgol 
ile Tedrisat 

l 931 senesinin son üç ay zar
f ın da si:ıema ve rndyo ile Bey· 
nclmilel İçtimai Tedris ve Terbi· 
ye Komisyonu üç defa top• 
lanmışbr. Komisyon, kendisine 
merbut olan milli cemiyetlerin 
müstakbel mesaisine yar21m hu· 
susunu da tezekkür etmiştir. Ko
misyonun gayesi tedris ve içtimai 
terbiye meselelerine sinemacıları 
nazarı dikkatini celbetmek 
olduğu için, milli cemiyetlere 
müracaatle malumat alması el· 
2.emdir. Butün azaya bir tamim 
gönderilmiştir. 

Romadaki beynelmilel terbi· 
yevi sinema müessesesi idare 
heyetinin müracaatı üzerine ko
misyon, Roma ile kendisi nra• 
sında müşterek çalışma maksadile 
bir layiha hazırlamıştır. Bu layiha 
tasd k olunduğundan yakında 
tatbik sahası'.la konacakbr. 

Radyo meselesine gelince 
Beynel:nilel fikri kooperasyon 
müessesesi tarafından komisyona 
müracaat edilerek, tedrisi ve 
içtimai terbiye hakkında radyo
dan nasıl istifade) olunacağı so
rulmuştur. 

Biz sinema ve radyodan yal
nız 2.evk ve eğlence maksadile 
istifade etmeğe yeltenirken ba~ka 
memleketlerde bu iki vasıta hal· 
kın ve gençlerin talim ve terbi· 
ycsirle istihdam olunuyor. 

adımı atabilmek için, Amerika 
efkarı umumiyesinin tenvir edil· 
mesi, suizanların ortadan kaldı· 
rılması icap eder .•• 

" ••• Amerikanın istikbalini. 
kendi şahsi istikbalimizden Ustnn 
tutarsak memlekette, yukarıda 
bahsettiğim talim ve terbiye pr0e 
grarn:nıo tatbikine başlamalıyız. 
Ta 'ki batıl itikatlar yıkılsın, aui• 
zanlar ortadan kalksın. 

"Eski Yunanlılar, amme işle
rile meş ıl olmıyan kimselerin 
vahi birşey olduklarını söylerler· 
di. Biz bugün daha ileriye gi· 
dere'<: 

A 'llme ve ammenin menfaati 
ile alakadar olmıyanların hem 
vahi, hem de tehlikeli şahsiyetler 
olduğunu söyleriz . ., 

Seyyar Mektep 

Kanadada demiryolu boyunda istasyonlarda bulunan memur çoe 
cuklarını okutmak için, trenin arkasına seyyar bir mektep vagonun 
raptedilmiştir. Tiren giderken çocukları toplar:Gündüz tiren yürürken 
ders verilir. Akşam dönerken çcçuklarl evlerine terkedilir. 

Cinsi Terbiye Nasıl 
Verilmelidir? 

Znhrevl hastalıklarla esaslı 
bir mücadelede bulunmak için 
en iyi ve emin vasıtanın, gençl~ 
re cinst terbiye vermek olduğu 
hemen her tarafça kabul edil· 
miştir. Belçikada da umumi harbi 
müteakıp "Zührevi hastalıklarla 
mücadele cemiyeti,, unvanile bir 
cemiyet teşkil olundtL Bu cemi· 
yetin azası meyanında memleke
tin en yüksek şahsiyetleri bulun
maktadır. Bu cemiyetin bir 
şubesi, cinsi terbiye meselesini 
llzerine almıştır. 

Mekteplerde çocuklara cinsi 
terbiye vermenin ehemmiyet ve 
nezaketi büyüktUr; herkes bu 
vazifeyi iktıza ettiği gibi vermek 
mevki ve kabiliyetinde ohmaz. 
Esasen bu terbiye anne ve baba 

tarafından verilmek lizım ise de 
maalesef birçok anne ve baba· 
lar içtimai an'aneler dolayısiJe, 
bunu yapamıyorlar. Binaenaleyh 
mektep bu husustaki yazifayi 
uhdesine almıya mecbur bulue 
nuyor. 

Fakat her mualliın de cinsi 
terbiye vermekte salahiyet sahibi 
addolunamaz. Bunu vermek için 
az çok yaşını başını almış olmak 
lazımdır. Böyle olmakla beraber 
harici hayatta bir hayli memnu 
şeyleri doğru ve yanlış öğrenmiş 
olan çocuklarla bu bapta hiçbir 
bilgisi bulunmıyan çocuklara bu 
yolda telkinlerde bulunmak ta 
büsbütDn tehlikesiz sayılmıyor. 

Kötü bastalıklarıo yaptığı ve 
yapmakta olduğu maddi ve manee 

Bu Sayfada: 
Yen( terbiye cereyanlara • BQyQk ter' 
biyecileria bayatı • Türklyeıde yeni 
nazariyelerin tatbikatı - Muallimlerio 
dertleri· Yeni t~crübe'er •esalre. 

Dünyada 
Maarif 
Haberleri 

Danimarkada Maarif 
Kopcnhagda " Yüksek Ticare' 

Mektebi dersleri " admda bW 
yüksek tedrisat müessesesi 'fal' 
dır. Bu müessese bir ve iki sen_~ 
lik tahsil veren iki şubeye ay~ 
mıştır. 1929 da 423 talebel' 
vardı. 

Bundan başka biltün memlt" 
kette ya gündüz dersleri veY1 

akşam dersleri veren 95 tica~ 
mektebi vardır. Bunların l~"'' 
daki talebesi 12.SCO idi. 

§ 1927 de takriben 2000 talebe~ 
muhtevi, kız ve erkek 20 mualli!IS 
mektebi vardı. Bunlardan sekiıl 
devlet mektebi, 12 si hususi 111& 
essese idi. MuaJlim mekteplerit1' 
de tahsil üç sene devam edeı1 
mezuniyet imtihanını veren mil"' 
allimler, ilk ve orta mekteplerd• 
tedrisat yapabilirler. Bundan bar 
ka Kopenhagta hususi bir mual' 
lim mektebi vardır ki 15 gündell 
1 seneye kadar devam edell 
dersler verir; bir de yükse~ 
jimnastik mektebi vardır. Li!f 
muallimleri umumiyetle Darü.lfi)' 
DUD görmü lerdir. 

Bir Mektep Müzesi 
lsviçrede Hof. Oberkirchin ye~ 

mektebi 1006 danberi, faal mek-' 
tep usulünil tatbik etmektedir· 
Burada el isi dersleri medeniyet 
tarihine merbuttur, medeniye tır' 
rihi dersi de insanın gıda, aletf 
ev eşyası, mesken, elbise, ınli• 
dafaa vasıtaları gibi ihtiyaçl21'ınıO 
mazide nasıl tatbik olunduğun" 
tetkik eder. 1930 - 31 senelerİO" 
de bu mektepte bir salon yapıl-
mıştır ki fist k•smı, mektebin i~~ 
esas binasına merbut bir galerı 
teşkil eder. Bu salon talebeni~ 
işlerine mahsus bir müzedir, er 
var muallimler sık sık buraY' 
gelir, tetkikatta bulunurlar. 

Bir lstaı;stik 
Rusya 1931 temmuz 25 de 

dört senelik mecburi tahsil bak' 
kındaki kanunu neşrettikten 00" 

ra Okranya Cümhuriyeti Maıırd 
komiserliği şu istatistiği neşret' 
miştir: 

8 ili 1 O yaşındaki çocuklarıO 
%98,2 i i k mektebe devam et~ 
mektedir. Kanundan evvel b'1 
miktar %76,2 idi. Dört seneli~ 
ilk tahsili bitiren talebenin % 70 Ş~ 
yedi sene!ik ikinci devre tahsilini 
takip ediyorlar ( bu miktar gt' 
çen sene %55,5 idi). , 

Okranyada ana daile taht~ 
bUtün ç 'lcuklara temin edilın,'f 
ve akalliyeUere ait mekteplerı" 
miktan artmıştır. Okranyad• 
Rusların 8-10 yaşındaki çocuklatl 
% 98, Musevilerin % 99,3, Al' 
manların %97,4, Leblilerin %96,9• 
Bulgarlann % 96,3, Rumlatl,, 
%96dır. 

Yedi enelik 
%75 inden fazlası 
büslerine, 
merbuttur. 

sovhaz 

mektepleri" 
nanayi teşeb' 
ve kolbozlat' 

~---./ 
-;ı-;~;;;la;· gaz ö;ü~~" getirilince• 

cinsi terbiyenin netice vereb'lC: 
ceği tehlikeleri düşünmek ikinc' 
derecede ehemmiyeti haiz kabt• 
Yapılacak iş, tehlikeyi mnınk~ 
olduğu kadar izale veya t~ -
fif etmek şartile, g~nçlere cın 
terbiyeyi wermeğe çalışmaktır· 



Radyod• bir diyalo• 
- -

Yazan: /. Galip 

Habibe H. - Eh.. Eh ~ocu
tum... Vallahı, billahi canına 
yazık... inci tanesi gibi göz yaş
larına acımıyor musun kızım ... 
Yeter artık yeter.. içime fenalık 
geliyor. 

Ay.. (Geğirir) içim, bağrım 
taf kesildi ... 

Jale - (Hıçkırıklar arasında) 
Ah Habibe H.. Ne taHsiz başım 
varmış .•. 

Habibe H. - Talisiz mi? Ah 
benim çitlembik kızım.. Kendien 
iftira etme ... Sen galiba talisiliğin 
ne olduğunu bilmiyorsun 1 Senin 
başına konan devlet kuşundan ha

berin yok galiba .. Bu zamanda üç 
tane erkeğin bir kıza talip olma• 
aı ne demektir, biliyor musun, 

aen ? Bu bir kuyruklu yıldız 
yavrum.. Caleciğim, kııım.. Za
manımız öyJe bir zaman ki 

insan ayağının dibine gelen 
kısmeti tepmemeli.. Geçenler
de işitmiştim: Dünyanın her bir 

~~afında erkekler azalmış •• Kızlar 
eh böğründe bekleşip duruyor .. 
Dullar koca diye kuduruyor .. Bu 
gidişle, korkarım yer yüzünde 
erkekler azaldıkça azalacak .. Son-

ra bir gün gelecek kadınlar er
kek diye tavan süpürgelerine 
aanlacaklar .. 

Jale - (Birden gülerek) A.. 
a.. Onasıl şey, Habibe Hanım! 

Habibe H. - Hani ağlıyo~
dun, ne çabuk güldün? 

Jale - Sinirimden gülüyorum. 

Habibe H. - Sen Habibe
ciğin nasihatlerini dinle.. Ben 

ıenin ağlamanın sebebini biliyo
rum.. Sen hani o doktorun oğlu 
Hami Beyi seviyorsun .. 

. Jale - Ah Habibe teyzeci
kım .•. Hiçbir şeyle avunamıyorum. 
Hamı Viyanaya gideli iki ay 
oluyor.. Daha bir satır mektu
bunu alamadım .. 

Habibe H. - Hah.. işte .. 
Ya .. Gördün mü oğlan da seni 
n~vseydi şimdiye kadar hergün 
hır . mektup yazmaz mı idi? Zaten 
sem bu kadar ihmal eden bir 
adamı nas ı l seviyorsun bilmemi 

J le - Ah.. sen galiba sevgi 
nedir, unutmuşun Habibe Hanını. 

Habibe l1. - Ben mi unutmu
ıum... Ah.. ah .. sevda bir ateşten 
gömlektir.. insan onu bir defa 
~,.tına geçirdi mi çayır çayır yan-

mıya başlar.. insanın içine bir 
kurttur düşer.. O ateşi ancak 
insanın sevdiği söndürebilir .. Evet 
•nıma.. kızım, sevda bilen hic
•an da bilir .. 

• Sev seni seveni hak ile 
geksan olsa 

Sevme seni sevmPgeni Mısıra 
sultn olsa ,, 

Amma bilirim.. Gönül bu .. 
Gönül gülistana da düşc:r çöplü
ğe de.. Benim vazifem de senin 
gönlünü çöplükten kurtarmaktır 
kızım.. Ben bugün buraya mah
•ustan geldim.. Sana nasihat et
mek için .• Bak Cal ci~im aklını 
başına topla.. Son pişmanlık 
elvermez.. Seni üç kişi istiyor •• 
Üçü de Allah için ekmeğini 

• HABiBE MOLLANIN 
• • 

NASiHATLERi 
EŞHAS 

Habibe Molla - Halide Hanım 

Jale - Şadf'! ,, 
(Mikrofon açılırken /alenin lunçkırıklun) 

pa.zeliğioize.. Sizi gidi vicdanı da 
terbiyesi gibi bozuk pintiler sizi ... 
Ben de sizin foyalannızı bir mey• 
dana vurmazsam banada Ta~ka
saph Habibe molla demesinler!., 
Dedim ... 

Kmm karıyı bir hıçkırık tut
tu.. Tnvuk gibi çırpına çırpı

na bayıldı.. ( Oh olsun ). De-

dim.. Karşısına geçtim.. Bir 
göbek attım.. bir göbek attım .. 
Üstümüze gelen hizmetçiler ka
bldılar. 

Ya.. işte böyle kızım.. Böyle 
bir ailenin içine girip te ne 
yapacaksm ? Yarın, öbür gün 

arala! ında kadidio çıkar.. Haydi 
yavrum haydi.. Sen bu sev 
dadan vazgeç le öteki taliple
rine bak •• 

Jale - Ya ... Öyle ise .. Peki 
Habibe Hanımcığım.. Ötekilere 
dair konuşalım.. Peki amma .. 

Taliplerimden ikisini redettik 
üçüncüsü de ( 45 ) yaşında bir 

Ben de karşısına aeçtim, mekemmel bir oyun oynadım. Hizmetçiler de kapıdan 
bakarnk kırılışıgorlardı 

adammış.. Ben ( 20 ) yaşındayım 
nasıl olur? .. 

Habibe H. - Öyle bir olur 
ki yavrum .. ( 45) lik bir erkek taştan çıkaran erkekler. 

Hc.I bir tanesi tosun gibi deli
kanl .. 

Jale - Şimdi onları bırak ta 
Hami Beyden bahsedelim. 

Habibe H. - Aman yarabbi 
senin aklın bir defa o züppenin 
zülüflerine takılını .. Tonton kı
zım.. sen bu oğlandan ümidini 
kes.. bu sevdadan vazgeç, sonr:ı 
~açını, başını yolarsm amma i~ 
ışten geçmiş olur.. Hazır önüne 

ilç kısmet çıkmışken birinden 
birine razı ol .. Olmıyacak hulya
lara kapılma.. O Hami dediğin 
oğlan .. 

Jale - Anıma ne güzel dans 
ediyor bilst:n Habibe Hahım. 

Habibe H. -E şimdi oynataca
ğım.. Kızım kuru dans karın do
yurur mu? insan evleneceği adam· 

nan bütün ömrünü düğümler .. 
öyle ipsiz, sapsız bir sersnının 
neresine bağlanacaksm? Ayol 

ev bark sahibi olmak, yuva kur
mak için başka şeyler lazımdır .. 

Biri çıkıp ta: 

- .. Kocanız neci efendim ? " 
diye sorsa: 

- "Dansçı efendim!,, diye mi 
c~vap vereceksin? Haydi hepsini 
hır tarafa bırakalım.. Bir defa 
onun ailesi s oradan görme 

şeyler.. Hasi.s mı hasis.. Peyniıi 
çimdikliyen, yumurtayı halka-

dan geçiren soydan.. Babasının 
pangada dünya kadar parası, 
tümen tümen aportumanı varmış .. 
Halbuki herif hala oınuzlanna 
kadar düşen saçmnan geziyor .. 

Hamfendiye gelince; o kocasının 
zıddı.. Handise haftada bir 
manto yaptıracak.. Benden be-

ter.. Gıgısı çıkmış.. Sütlaç su
ratına hergün elektriknen masaç 
yaptırıyor. 

Utanmadan otomofilden aşağı
ya inmiyor.. Amma sonra bir 

hayır işlemeğe gelince karı koca 

yan çizerler ... H ani nerede kibar
lık, nerede zenginlik, insanlık? 

Kızım, beni dinle, erkeğin 

/azla geuci kadrini bilm'1Z· 
Sonra memrırın olacaksın! 

Birisi sorsa da kocanız ne 
iş yapıyor dese "dansçı mı ,, 
diyeceksin? 

Jale - Camm Habibe Ha

mın .. şimdi dedikodunun sırası mı? 

Habibe H. - Sı rası ya.. bak 
dinle: Hami Beyin anası olacak 

karının ne yaptığını anlatayım da 
gözlerin açılsın: 

Jale - Ay .. Ne oldu? Anlat 
bakalım ... 

Habibe H. - Hani geçen

lerde annenle beraber kimsesiz 

çocuklara kalem, kAğıt, kitap 

almak için zengin aileleri gez

dikti de para topladıkb.. O 

ara Hami Beyin annesine de 
gittik... Karı parmaklarında yü-

zükler, kollarında altın bilezikler, 

Cevahirci dükkanı gibi şıkır şı
kır yanuyor .. Ne ise uzatmıyalım. 

bu dllz.me hamfendiye 
söyledi, çocuklara 1 

Annen 
maksadmı 

yardım demeden, kızım... Karı 

açtı ağzını, yumdu gözünü •• Ailem 

etti, kallem etti.. Bin dereden bin 

su getirdi, bizi atlatmak istedi .. 
Ben dayanamadım.. Yerimden 
zemberek gibi doğruldum, kalk
tım. Kollarımı sıvadım, eteklerimi 
belime soktum .. Başladım koofe-
ransa .. 

" Utanın ayol .. Utanın .• Mem-

leketin büyükleri işlerini güçleri
ni bırakıpta fıkaralara, düşmüş· 

lere, kimsesiz çocuklara yardım 
olsun diye kapı kapı zenginlerin 

ayağına l{adar gidip avuç açı· 
yorlar amma kendi hesaplanna 

değil.. Fıkara için yardım iste

mek dilencilik midir? Tu ... Sizin 
kalıbınıza kıyafetinize. .. Hen Ha
bibe Molla iken bunu takdir 

ediyorum da siz kasalarmıza yığ
dığınız paraların istifini bozma-
m ok için kılınızı kımıldatmıyor

sunuz.. Yazıklar olsun sizin ke-

tam bir erkektir.. Hem de kökn
ne kadar .. 

Jale - Peki amma Habibe 

Hamm.. Sen kendinden 20 yaş 
farklı bir adama vanr mısın ? 

Habibe H. - Elbette çocu
ğum.. ben (55) yaşındayım.. ken

dimden (25) yaş büyük bir erkeğe 
varırsam (75) yaşında bir erkeğe 

varmam lazımgelir.. Halbuki (70) 
lik bir erkek posadır.. Maluma .. 

yaş yetmiş, iş bişmiş.. amma 
seninki .. (45) lik bir erkek tam 

bir erkektir sen benim dediğime 

bak.. benim nasihatlerimi tut ... 

Aldanmazsın .. 

Jale - Peki Habibe teyze
ciğim.. Bnri ben de sevip bed-

baht olacağıma; sevilip baht iyar 
olayım .. 

Habibe - Ah benim lonlon 

kızım.. İşte şimdi inciler dökıniyc 
başladın.. Gel seni öpeyim.. Ber
hudar ol çocuğum .. 

•• 
Selçuk Sarayında Omer 
Hayyamın Maceraları 

Ömer Hayyam 

Edebiyat .. . . 
uç ısım, 

Hasan Sabah 
Nizamülmülk 

tarihini bilenlerce ıneçhul olmıyan bu 
Şarkın en efsanevi macerasının üç 

büyük kahramanıdır 

Biri :şiir ve etlepte beynelmilel bir sima olmıışlıır. 
ikincisi asırlarca etrafına dehşet ve korku saç.an 
bir din yaratmıştır. Üçüncüsü eski bir Şark veziridir. 

Pek YakındaBuSü ınlar
da Okuyunuz ... 



12 Sayfa 

HARUNÜRREŞIT 
Yazan: * lf. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Odadaki kızlar, bu sözleri ı 
belki sarhoşluğa hamlediyorlardı. 
Dünyaya bakim olduğunu. şair
lerin dilini kesip dişlerini söke
ceğini söyliyen bu genç, nihayet 
bir deli olabilirdi. Fakat Fenhas, 
telis gösteriyordu. Genç sarhoşun 
önünde egilip bükülerek ve: 
" Evet efendim, ıyı yaparsınız 
efendim ,. gibi cnmleler savurarak 
yaltaklanıyordu. 

İsmail, işin tamamen cıvıdığmı 
görerek yese düştü ve çalgın ta
cidarı daha fazla söyletmemek 
için boyun kırdı ve mırıldandı : 

- Alerre's velayn! 
Harun, amcasının ve F enhasın 

itaat ve inkıyat gösteren vazi
yetleri üzerine biraz sakinleşti, 

'Zatülvisalin elinde bekliyen ka
dehi alarak haykırdı: 

- içiyorum ve uçuyorum! 
Lakin bu kadeh, efsunlu bir 

su ile dolu imiş gibi başka, çok 
başka bir tesir yapb ve Harun, 
Zatülhalin kolunu bıraktı, geri 
geri çekildi, bir kanapeye yas
landı: 

- Acayip şey, dedi, uykum 
geliyor. Tam uçacağım sırada 

uyku, ne fena şey1 

Müteakıben F enhasa döndü: 
- Şu üç kız yanımda kalsın. 

Sen ihtiyarı falan al, başka oda
ya götür. Uyumazsam kendimi 
toplıyamıyacağım. 

yükseldi. Yer, tuhaf bir alçalışla 
indi, indi, indi. 

Duvarlann uzun mesafe-
lere kadar çekilişi, tavanın 
göz karartan bir irtifaa kadar 
yükselmesi, döşemele.rin nrkfinç 
bir derinliğe kadar göçmesile hu· 
sule gelen hayretengiz saha 
içinde Harun, kendisinin küçüle, 
küçfile elle tutulmaz bir zerreye 
inkılap ettigini görüyordu. Oda, 
son derece büyümüştü ve kendi 
sonderecede küçülmüştü. Bu nis-
betsizlik ve hele bu küçülüş. 
şimdi içime korku veriyordu. La-
kin damarlarındaki sinir cereyanı 
da hala devam ediyordu. 

Rüya, teselsül edip gidiyordu. 
Odadaki şamdanlar, şimdi ufuk-
ların en uzak köşelerinde pml
dıyan beyaz noktaları andırıyordu. 
Kanepeler, minderler, yastıklar ve 
her şey hudutsuz çollerin ta 
ucunda kalan vahalardaki belirsiz 
gölgeler gibi seçilmez olmuşlardı. 

• Arkası var • 

SÜRAYYA TJYATROSU 

Ertuğrul Sadettin ve arkadaşları 
Esir taciri, yirmi kızla lsmaili 

şimdiye kadar bu sahneye şahit 
olan genç uşağı önüne kattı, 

odadan çıkardı, eşik üstünde şu 
cümlelerle Harunu selamladı: 

8 nlaan Cuma 

ııkıamı 21 buçukta 

- Uyuyun aslanım, güle güle 
uyuyun. Kızlar da size ninni söy
lesin, yelpa::e sallasın. Yaran gö
rtişürüz l 

Uyuyacağını zannede halifenin 
gözleri açıktı. Fakat sinirlerinde 
uyuşukluk vardı. Ellerini kımıl-
d ıtamıyordu, ayaklarını oyna-
tamıyordu, upuzun yahyor-
du. Vaziyetin garabeti bu uyu
tuklutaki tatlılıktı. Damarlarında 
~anki sekirli birşey dolaşıyordu 

ve bu şey, onun bütün benliğin
de tasvir olunmaz, tadına da do
yulmaz bir sarhoşluk yaratıyordu. 
Üç kız, herşeyi vadeden ve her
şey bekleyen tebessümlerle ken· 
disini renk renk halelere sarar
ken o, beyninden top.ıklanna ve 
topuklarından beynine inip çıkan 
bu tath şelalenin sekrini avuç 
avuç messediyor gibiydi. 

Bu sekirli uyuşukluğu biraz 
ao•na rüyalar takip etmeğe başladı. 
İlkin Zatülhal, arkasından Zatül
cemal, ve nihayet Zatülvisal 
bu rüyalar içinde sesziı 
adımlarla odadan çıktılar. Harun, 
aç•k gözlerinde teressüm eden bu 
rüyadan hoşnut değildi, kızların 

ayrılmasını istemiyordu. Likin 
dilini oynatmak kudreti yoktu, bu 
sebeple sesini çıkaramayıp rüya
sını takip ediyordu. 

Kızların çekilmesile odada 
ha ıl olan boşluk. üç beş dakika 
d vam etti. Şimdi Harun, rüya
sında yalnız, yapayalnızdı. Koyu 
renk kumaşlı oda, bir itikaf 
höcresi gibi gözüne sırri bir en
ginlik serpiyordu. Biraz sonra bu 
enginlik hakiki bir şekil alır gibi 
oldu. Duvarlar, meçhul ellerle 
çekiliyormuşçasma yavaş, yavaş 
uz. klaştı. Tavan, kanatlanmış gibi 

ZÜHAL 
BURCUNDA 

Komedi 4 perde 

Ynzan: lbalrreflk 

Ahmet Nuri 8. 
AYRICA: REVÜ 

' ••••••• '. t- . • ' ••••••• 1 ....... :-. u 

=---=RADYO= 
1 Nisan 932 Perşambe 

ISTANBUL - ( 1205 metre) 18 
gramofon, 19,5 stüdyo heyeti ile 
Hayriye H., 20,5 konferans, 21 Bel
kıs hanım, 22 orkestra. 

BÜKREŞ - (394 metre) 25 musi
ki hakkında konferanı 20,40 grnmo
fon, 21 Zaloznanın farkılan, 21,20 
konser, 22, 15 senfoni. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21,30 
keman kenseri, profes<>r Holup tara
fından. 

PRAG - ( 488 metre) 20,30 Ope
rada naklen Traviatanm Verdi operaaı 

ViYANA - (517 metre) 21,10 
bar muıikisi, 21,45 Haydenin çok 
tanımnı, parçaları. 

PEŞTE - (550 metre) 20 Macar 
halk bilgileri. Çigan orkestrası, 21, 15 
operet parçaları. 
VARŞOVA - (1411 metre) 20,30 

gramofon, 21, 15 akşam konseri, 23,30 
danı hava1arı. 

BERLIN - ( 1635 metre) 20 
Bugünkü Ruıyadan manzaralar, 21,3 
operanın son aen faaliyeti, aonrae 
danı havaları. 

8 Nisan 932 Cuma 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19.5 Vedia Rıza Hanım 
20,5 gramofon, 21 inci Hanım, 22 
tango orkestrası. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 19, 10 
Muhtelif şarkılar, 20,40 gramofon. 
21,45 Romanya orkestrası. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21,30 
Varşovadan naklen beynelmilel Av
rupa konıeri. 

PRAG ( 488 metre) - 21,30 Sl
vak şarkıları, 21 triyo, 21.30 Varşova
dan naklen Avrupa konseri. 

ViYANA -- ( 517 metre ) 20,30 
Viyana ş:ırkıları, 21,30 Varşovadan 
naklen. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 21,30 
Varşuvadan nal.il, 23, 15 Çıgan or· 
kestrası. 

BERLİN- ( 1635 metre) 20 kon
ferans, 21 Livşakofun konser., aonra 
danı havalara. 

SON POSTA 

Kodak Kıralının 
Mirası 

Binlerce Kişi Mirastan 
Hak istiyor 

Nevyork 5 ( Husust ) - Geçen
lerde intihar eden Kodak fotoğ
raf malzemesi kralı M. lstmamn 
vasiyetnamesi henUz açılmamıştır. 
Birçok kimseler lstmanm yakın 
akrabası olduklarını iddia ederek 
müracaat etmektedirler. Müracaat 
edenlerin miktarı bini geçmiştir. 
Kodak kıralmın birçok yakın 
ahbapları bu vasiyetnamede ken· 
dilerine mühim bir servet terke
dildiğini ümit etmektedirler. 

lstmanın Roma mümessili, M. 
Musoliniyi ziyaret ederek Musoliniye 

1 milyon dolarlık bir çek vermiştir. 
Mümessil, M. lstamanın Fa

ıistlere büyük bir teveccühü ol
duğunu, intiharından iki giln 
evvel sadece faşistlere mahrns 
olmak üzere Romada bir hasta
hane inşaasını emrettiğini söy· 
lemiştir. M. Musolini, lstmamn 
mümessiline teşekkür etmiş ve 
yapılacak hastahaneye lstmnn 
ismi verileceğini söylemiştir. 

Türk Maarifine 
Kasit Yapan 
Bir Şebeke 

( Baş tarafı 1 inci nyfada ) 
mahkemededirlcr. Liselerde, Ba-
kalorea imtihanlarında sınıf-
ta kalan bazı talebelerin de 
Darülfünuna devam ettikleri na• 
zarı dikkati celbetmiş ve tahki
kata başlanmıştır. Bu JıidiseJerle 
alakadar olarak bir muallim tevkif 
edilmiş biahare tahliye edilmiştir. 

Hadise hakkında Maarif Ve
kileti Müfettişi Umumilerinden 
Ekrem B. tahkikat yapmaktadır. 

Darülfünun Emin Vekili ve Fen 
Fakültesi Reisi Mustafa Bey bir 

muharririmiıe şu izahatı vermiştir: 
- Bu meseleleri ben de işittim. 

Bizim Fakültede böyle bir hadise 
olmuştu. Tıp Fakültesile, eczacı 
ve dişçi mektebi talebesinden 
dört efendinin P. C. N. tasdik
namelerinin sahte olduğu görül
müştür. Bunlardan ikisi P. C. N.den 
mezun oldukları halde benim bu
lunmadığım bir sırada bir tasdik· 
name tanzim ettirmişler, mektebin 

posta mühürünü basmışlar ve imzamı 
da atmışlardı. Diğer iki Efendi 
de P. C. N. smıfmdan mezun 
olmadıkları halde birer mezuniyet 
tasdiknamesi tanzim etmişlerdir. 

Bu işle alakadar olduğuna 
kani olduğum dosya memarumuz 
Mustafa Efendi birdenbire Mısıra 
kaçmıştır. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 06 
f ngiliz lirası 94 25 00 
Dolar o 47 55 
Liret 9 21 05 
Belga 3 41 00 
Drahmi J7 84 00 
lıviçre frang1 02 44 05 
Leva 65 59 05 
Florin 1 17 50 
Kuron ç. 15 00 00 
Şiling A. 3 91 00 
Pezata 6 28 00 
Mark 2 00 04 
Zloti 4 24 00 
Peııgo J 78 05 
Ley 00 79 47 
Dinar 00 2i 12 
Çervonets ıo 87 05 

TahvilAt Kapanış 
-

t. Dahili 96 00 
D. Muvahhide 52 00 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

Altın 9 
Mecidiye 
Banknot 2 

Nisan f 

Rıhtım Hırsızlığı Dal, 
Salıyor Budak 

( Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

hizmet etmiş bir genç ihtiyat za
biti olduğunuzu zannediyorum. Bu 
itibarla, memlekete taalluk eden 
bir mesele hakkında bana malü
mat vereciğiniz kanaatindeyim " 
güldn ve: 

- Peki.. Sor bakalfml Dedi. 
- Antrepolardan mal ve eşya 

nasıl çalınabilir ? 
- Hırsızlıkların gece yapıl

dığına kani değilim. Olmuşsa 
daha ziyade gündüz olmuştur ve 
şu -şekillerde olabilir : 

t - Gümrük ve antrepo 
memurları görmeden tllccarlar 10 
parça yerine 20 parça mal çıka
rabiJirler . 

2 - Açıkgöz tacir ve komis
yoncular antrepoda hırsızlık ya
pabilmek için ayni markalı ve 
fakat muhtelif kıymette mal ge
tirirler. Kıymetlileri çekerler, 
kıymetsizleri kalır. 

3 - içerideki snndıklardan 
bazılarının markaları teneke veya 
zımpara kiiğıdı ile silinerek san
dıklara başka marka ve numara 
konur ve böylece çıkanlabilir. 

4 - Bazan mallar vapurda 
çalınır. Kumpanyalar bu noksan 
maiları açıkgözlülde noksansız· 
mış gibi limana verebilirler. Li· 
man da bunu antrepoya devrede
bilir. 

5 - Memurların dalgınlığın
dan istifade eden bazı komisyon
cular (5) sandık mal teslim et
tikleri halde (IO) teslim etmif 
gibi makbuz alırlar. 

6 - Mal, muamelesi yapıla
rak antrepodan çıktığı halde ant· 
repo memurları çıkan mahn 
makbuzlarım manifesto memurla
rına göndermeği unuturlar, za• 
man geçer, makbuzlar kaybolur. 
Manifesto kayıtları açık kalır, 

7 - Tüccarlardan bazılan 
içeriye girdikleri zaman bazı 
sandıklan muayene edilmiş san· 
dıklara aktarma ederek hırsıxlık
lar yaparlar." 

R'hllm Şirketi Mes'uldUr 
Bu hırsızlıkların mes'Uliyeti

ni Gümrilk BaşmUdürü Seyfi B. 
şu suretle tespit etmektedir: 

-uAntrepo talimatnamesine 
göre Rıhtım Şirketi antrepolarda 
zayi olan eşyanın bedelini öde
mek mecburiyetindedir • ., 

iki Mütalaa 
Rıhbm Şirketi iki noktadan 

mes'ul addedilmektedir: 

1 - Kanuni müruru zamana 
uğradığından devlete intikal edip 
zayi olan eşyanın bedelini devle
te vermek, 

2 - Gümrük resmi verilme
den antrepclardnn çalınan mal
ların gümrnk resmini vermek. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Şehxadebaıı 

Bu akıam ,.. 1an111 

gllndllı 

YARASALAR 
Facia 3 perde 

• Bu akşamdan itibaren 

MAJIK'te 
HAŞMETMEAP EGLENİYOR 

Geors ALEXANDER • Trude BERLlNER ve Lleıa DEYERS'ln tem•lll 
Zenııln vo fevkallde OPERET filmi baılayacaktır. 

Paris'in son moda modelleri teşhir Edilecektir. 
• ilaveten : P. D. C. dünya haberleri. 

» Bu akşam: A R T i S T i K 'te 
Çarlar Rusyası devrinde hafi 
zabıtanın kurbanı masum bir 

köylü kızı 
Genç Musevi kıza vahşiyane 
musallat olmakta zevk duyan 

Baron Andreff 

EliSSA LANDi 
Lionnel Barrymore 
VESiKA 

( Le Passeport Jaune ) filminin ilk iraesi 
Çarlar devrinin mutantan işunuş alemlerini gösteren hakiki 

ve muazzam ve tamamen sözlü bir eserdir. 
Dramatik sahneler - Rus musikisi • Baş döndürücü şarkılar. 

• Bu filmi hassaten tavsiye ederiz. 

Bu akşam 
KADIN 

A S R I sinemada 
CİLVELERİ 

( Caprice de femme ) filminin ilk mutantan temsili. 
Bu yUk•ek P•lkolojill mauum .. erde genç lılr kız:, valde•lnla namu.una 

taarruz taaaddlslnde buhınan bir erkeği yakalıyor. 

Milmeulllert ; Mütenulbtilendam dilber DROTHY MACKAIL 

He büyQk 1&n'atkar JACK MULHAll.. 

• Perde aralarında : Zengin varyete numaralan. 

MİLLİ ve HİLAL sinemalarında 
dolar ve 4 namdar artistin ölümilne malolnn 

CEHENNEM MELEKLERi 
sesli, sözlü. tayyareli, zeplinli, meydan muharebeli şaheserler 

şaheser filmini bir defa görenler tekrar görmek için koşuşuyorlar. 

• Bugün matineler: 2.30- 4.30, auvare 21.30 da 4 

• 
ad .. 



hdülhamidin Metrukatı İçinde Ancak 
• 
iki Yüz Seksen Altın Bulunmuştu 

~~~~~~~~~~-----~~~~~---~~~~ 

Şeklindeki Kutu Acaba Bir 

ZlYA ŞAKIR 
Her hakkı mahJuzdur 

-283-

Heyet, odaya girdiği zaman 
dülhamide ait eşyayı tespit 
iye başladı. Gardroplardan 
açılınca, heyet hayrette kal

Gardropun bir köşesi, mil
leri açılmamış birçok ilaç 
ları ve ilaç şişelerile dolu idi. 

Bunlar, doktor tarafından Ab
amide verilen ilaçlardı. Ab

hamit senelerdenberi bunları 
ı, fakat mlihürlerini bile aç

dan hepsini saklamıştı. 
Bu gardrobun üst gözünde 

kitaplar da vardı. Bu kitap
da, şunlardı : 
Hadikatnlevliya - Basma 
Şifaişerif - Yazma 

" - Basma 
iki niiıba hizp - Yazma 
Dua kitabı - Yazma 
F arillİdea tercilme edilmit 
r bir dua kitabı. 

(Yasin) ıuresi - Yazma 
Enamı şerif -
Kuran - Basma 
Buharü ıerif 
Aaiziye - Buma 
Bir kadife kaph mahfaza için
üç adet Kuramkerim 
Bunlardan başka, muhtelif 

aza ve kutuların içinde do
adet cep saati, birçok muh· 
cinsten cıgara ağızlığa, on 

t cıgara tabakası, iki adet 
ih, yirmi tane kadar gözlük. 

l 
tu Fakat, yapılan bu teklife kar
''• bütün bntiln lakayt • kalmak 
ta caiz olamazdı. Enver Paşa, 
mühimsemiyen bir isteksizlikle eli
ni uzatb. Kuran kesesini aldı. Bu 
kese, adi kalınca bezden yapılmış, 
kenarlarına ince meşin çevriltil
mişti. Ahdiilhamit, Selanikten 
İstanbula gelirken, arabasının 
üstüne binen Şöhreddin Ağanın 
boynuna asılmıştı. 

Enver Paşa, yavaş yavaş, 
keseyi açtı. İçindekini çıkardı. 
Fakat o anda: 

- Aaaa .. Bu ne? 
Diye haykırdı. Çünkü kesenin 

içinden bir Kuranıkerim değil, 

tam o büyüklük ve o biçimde 
bir kutu çıkmıştı. 

Bu, kutu, cev
0

zden ma"ınuldü. 
O kadar san'atkarane yapılmıştı 
ki görüp te hayret etmemek nıüm
k&n değildi. En büyük san'at 
ve ehemmiyeti, kapağının belli 
olmamasmda idi. 

Şimdi, bütün heyet havagazi 
limbalannın altında bir araya 
toplanmış, büyilk bir dikkatle 
kutuyu evirip çeviriyor, nereden 
açılacağını bir türlü anhyamıyor
lardı. Kutunun köşesinde kırmızı 
bir mühür mumu vardı. Bu mn
hlir mumunun t\zerine Abdülha
midin kliçOk mlihrO ba11lmışb. 

Enver Paşa: 
- Durunuz.. Akbma birtey 

geldi. 
Dedi ve cebinden çıkardığı 

sadef saplı bir çakıyı açtı. Kes
kin tarafını yavaş yavaş mühür 
mumunun altına sokarak mühUrü 
bozmadan kaldırdı. O zaman, 
kalkan bu mühür mumunun altın-
da küçük bir delik iÖründü . 

Define Miydi? 
Deliğin içinde ve birkaç mi

limetre derinliğinde bir vida 
parlıyordu. Enver Paşa çakmın 
ucunu bu deliğe soktu, vidayı 
ağır ağır, burdu. Vida dönerken 
kutunun alttarafmaki tahta bir· 
denbire fırladı. Odanm içinde 
sanki bir şimşek parladı. 

Herkes derin bir bllbtü 
hayret içinde birer adua geri 
sıçradı. 

Ortada akıl ve hayale gelmi
yen bir manzara vardı. Kutunun 
alt kapağı birdenbire açıldığı 
için, içindekiler tamamen yere 
boıanmışb. Şimdi odanın ze
manım teşkil eden açık 
renkli Hereke hahsınan OstOnde 
bir yığan pırlanta kıvılcımlanıyor. 
Bunlarm arasındaki zümrlt ve 
yakutlar, nazarlarda efsanevi 
hayaller uyandmyordu. · 

Odada mevcut olanlann hay
reti birkaç saniye devam etti. 

Sonra, karma karışık sözler 
işitildi. 

- Şayanı hayret.. 
- Olur şey değil.. 
- Hiç beklenmiyen bir 

hadise .. 
- lşte servet, buna derler .. 
- Bunu yananda saklamak 

bile bir cesaretdir. 
- Her ihtimale karşı •.• 
- Acaba kıymeti nekadar-

dır? •. 

Enver Paşa, bütün bunlara 
cevap verdi: 

- Şurada, tam iki milyon 
liralık bir servet yabyor. 

Parmaklar ısırılıyor, hayretle 
açılan gözler, biitün bu pırlanta 
ve elmas alevlerinden bir türlü 
ayrılamıyordu. 

- .ıyka11 var • 

Ve nihayet, bir çanta içinde 
it Venson) markalı ve sedef 

h iki adet rovelverle, yUz tane 
ar fişek •.. 

Diğer -gardirop açıldığı zaman, 
ela sekiz on kat kadar elbise 
raflarda yine o miktarda fes 

alt tarafta da, uzun konçlu, 

Resminizi Bize Gönderiniz, ı' 1 Birkaç Fıkra 1 
SizeTabia~nizi ~öyliyelim. -"---------+-

Müstakbel Bir -ek topuklu, kısa çizme şek
e birkaç çift potin g6rllnll-
du. Bunlar, çıkarılıp ta tetkik 
irken elbiselerin arasında 
ı bir Kuran kesesi de bulun
ve hiç ehemmiyet verilmiye-
kitaplann üstüne konuldu. 

Abdtilhamidin odasında zuhfir 
n para, iki yllz seksen k6sur 
k evrakı nakliyeden ibaretti. 

dülhamidin dillere destan olan 
si serv~ti ile bu ebemmiyet

para, ne büyük bir tezat teş

ediyordu. Bu vaziyet karşı· 
a bilyUk bir taaccüp göste· 
heyet, Abdülhamidin bu kıy
siı ınetrukitile diğer ufak 
k şeyleri tespit ederek işleri· 
bitanı vereceği zaman bir ses 

• di: 

- Şu kesenin içindeki Kuran 
ldü 'llft?.. Belki kıymettar 
nüshadır. Böyle itina ile ve 
ca saklanmasına bakılırsa, 
halde bir kıymeti olmak li
gelir. Eğer böyle bir şeyse 
eye gönderilir. 

Btitün nazarlar, Kuran kesesi· 
Çevrilmekle beraber, hiç kim

onu açmak ve niuhteviya
..ı..ak itin bir merak yok· 

H. AVNi BEY: Sakindir, fiil 
ve hareketle
rini ilin et
mez, şarlatan
lık ya~amaz , 
aüma yişkir 
lıareketlerden 
müctenip t i r , 
israf yapmaz, 
men faal lerini 

· ihmal etmez, 
çabuk kızmaz, 

hazimkir olmak ister, maahaza 
iğbirarı devamlı olur. • 93 ISMAIL F AHRI BEY: ( Fo-
toğrafının dercini istemiyor.) Mü· 
dekkik ve azimkirdır. Bir işte 
bat olarak çalışmakta ve çalıştır
makta muvaffakıyeti vardır. Tarzi 
telebblisle ve hayatının intizami-
le allkadar olur. Menfaat bah
sinde pek kanaatkir değildir. 
Gözü bOylikte ve btiyllklüktedir. 
Ç buk ahbap ve liilbali olmaz, 
arkadaşlarım intihapta müşklil· 
pesenttir. 

l'otoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci S. : famızda bulacaksanıa. 

Tüccar 
-Evladım, al ıu kuruşu da ba

na Mehmet Efendinm oğlu Ah-
medi göster. 

- Peki efendim. 
- Al öyle ise kuruıu 1 
_ Mehmet Efendinin oğlu 

Ahmet benim efendim. 

Bir Tesviye Şekli 
Tiyatro Müdürü - Piyesinizi 

beğendim, fakat benim tiyatrom 
için biraz uzun. 

Muharrir - Tiyatro biraz bü-
yDtiilemez mi ? 

B~r Is koç Fıkrası 
lskoçyalıların basisliğine şu 

misali de zikrederler : 
Birbirini tanınuyan iki lskoç· 

yalı ile bir Musevi, bedava bir 
konferansa gitmişlerdi. Bir ara 
heyeti tertibiyeden bir zat çıktı 
ve hazırunu bir emri hayır için 
iane vermiye davet etti. Bu da
veti işiten Musevi derhal bayıl
maşb. lskoçyahlar da bay1lan 
Museviyi urtlayarak daprıya can ..... 

Sayfa ıa 

BiZiM 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 
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Ben, bu merak ve heyecan 
içinde iken, telefop çaldı. Hacı 
Bey konuşmıya başladı. Telefon 
eveden geliyor ve Hacı Bey, 
Amca Beyle konuşuyordu. 

Necla ile kulak kabarttık. Ve 
Amca Beyin bir yere gitmek 
üzere olduğunu anladık... Necla, 
hemen babasma koştu. Meseleyi 
sordu. Meğer Amca Bey ınüsta
cel bir telgraf almış, mühim bir 
para meselesinden dolayı ( Brük
sel ) den çağmyorlarmış. Bu ak· 
şamki ( ekspreks ) le harekele 
mecburmuş. 

Kendisi başka hazırlıklarla ' . . uğrasırken pasaport muame esmı 
takip etmek için dayı beyi isti-
yormuş. 

Amca Bey, Necil ile Dayı 
Beyi aldı, gitti. Fabrikayı yalnız 
bırakmamak için ben kalmıya 
mecbur oldum. Akıam, istasyon
da birleıecek ve Dayı Beyi teıyi 
edecektik. 

Onlar çıkar çıkmaz, mektubu 
çantamdan çıkardı11.1, okumıya 
başladım. Okudqkça hayretim 
arbyor ve adeta beynim kannca
lamyordu. Bu mektubu aynen 
buraya kaydediyorum. 

"Kevser Hanım 
Bu mektubumun gayet büy6k 

bir cür'et mahsulü olduğunu zan
nedeceksiniz. Belki de öyledir. 
Malumunuzdur ki aşk insanı deli, 
divane eder. Cenabı Hakka yemin 
ve kasem ederim ki, timdi ben de 
bir mecnun gibiyim. Sizi glSrdli
ğilm gOndenberi, yerde miyim, 
gökte miyim, bilmiyorum. Gece 
giindüz, kalbimden ah ve feryat 
ediyorum. Bunlan size biç söyle
memiye çok çalıştım ve daha da 
çabşacakbm. 

LAkin dün Avni Beye karşı 
yaptığınız muamele beni heyecanla 
titretti. Kalbinizin nekadar has
sas olduğunu ispat etti. Siz de 
bedbahısınız; ben de bedbahtım •• 
Bilirsiniz ki, refikamdan nefret 
ediyorum. Hele sizi gördükten 
sonra, onu artık hiç sevemiyo
rum. Allah aşkına Resulullab 
aşkına siı: de bana bissiyabnıza 

ifta ediniz. 
Kalplerimizi birleştirelim. Uzak 

btr diyara gidelim. Orada baş
başa vererek mes'ut bir bayat 
geçirelim. Baki, dört gözle ce
vabınıza intizar ederim, benim 
sevgili giizelim. ,, 

Malum ... 

Yazan: Z. $alclr 

Mektubu, parmaklarımın ar ... 
sanda sıktım, buruıturdum. Şu 
anda kalbimde nefretin en acı 
hislerini duyuyordum... Bu adam 
bebek değildi. Aşağı, yukarı, 
kırk yaşını geçmişti. 

Nur gibi taze ve güzel bir 
karısı, nur topu gibi iki evlidı 
vardır. Bunlardan nasıl nefret 
eder, bunları birdenbire nıııl 
terkedebilirdi?.. Bu sırada, heı 
türlii kadınlık hislerimi çiğniyere) 
açıkça söylilyorum ki: Kanii, 
benden çok güzeldi. Onun g&
zelliğini ihmal eden bir adam, 
nasıl oluyordu da beni gördtttG 
gündenberi, yerde mi veyahut 
gökte mi olduğunu onutuveri
yordu? ... 

Ya sonra o yemlemeler .•• 
Kalbimin hassasiyetini anlam .. 
Betbabt oldujumu da idrak et
miş. Beni uzak diyara ahp g&. 
tllrecekmiş te mes'ut edecekmİf. .. 

Okadar uabi, okadar mote
euirim ki, fazla bir teY yazama
yacağım •.. 

Ah Allahım.. Bu, erkek mil
leti mi 1 .. .. 

lıtaaiyonda, bu ahllksız herif· 
le karşılaşmamak için Amca Beyi 
teıyie gidemiyeceğim. ~ca S.. 
yin; bu, dünyanın en temız ve ea 
nezih erkeğin, beni vefallzLk Ye 
nankörlükle itham etmesi ih~ 
mali var. Ne yapayım? •• Öyle bit 
vaziyetteyim ki, bu ağır ithamı 
bile t&Ş1mıya razıyım. 

25 Nfaa• 

Bugiin Nedl ıordw 
- Abla, ne oluyorsun?.. Bu-

günlerde sana bir ıinir geldi. 
Eski neşeni kaybettin. Herkue 
kartı somurtuyorsun... Dikkat 
ediyorum, hele dayımi g&rdllkçe 
mosmor oluyorsun.. Niçin Allah 
aıkına? •.. 

Dedi. 
Bu sual, ıliphesiz çok yerin-

de idi. Az kalsın bir anda b~ 
şanacak, ve her şeyi olduğu gibi 
Necllya anlatacakbm. Fakat -. 
zaman vaziyetim ne olacakb ? 
Belki de bir, aile faciuma sebep 
olacaktım. 

Hiç plmeden Nedlya cevap 
verdim. 

- Kalbimdeki acılan bili
yorsun, yavrum... Bunlar vakit 
vakit aklıma geldikçe fena oluy~ 
rum. Dayı Beye gelince, niçin onu 
gördükçe mosmor olayım. Sana 
öyle geliyor. ihtimal ki benim 
buhran geçirdiğim zamanlara t9't 
sad&f ediyor... • • . 

Dedim ve aöztı deiiftirdim. 
(Arkan var) 

Bromural •Knoll• tabletleri dünyada en ziyade mOteammifll 
Asap müsekkini ve mOnewimdir. Bu mO~tahzar milyon
larca vakada tecrilbe edilmiştir ve hergQn binlerce doktor• 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dalriq 
geçer geçmez, şayanihıyret olan müsekkin tesirini g6sterir" 
Uzun zaman alınsada biç bir zarara yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alman
yada Rhein üzerinde Ludwiıshafen, de KNOLL A.·0. dal. 
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a .iKilYE Cenuv Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın peşinde •• Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: 
Stakpool 

Muharriri : N. F. 

Üç Serseri •• Üç Milyoner -30- Aşk Ve Sürat 
- Bana öyle geliyor ki adam Haftalarca Deniz Üstünde Kaldıktan Sevgili Zehra; 

M dakikada ·msan kıyafetine Seni neden terkettim ? Şim· 
finniş bir uzviyettir. Bir gemide Sonra ( Makar) ın Deresini Gördüler diye kadar kimseye, hatta sana 
pnyana bulunmak tüylerimi dl- bile hesap vermek mecburiyetin• 
ken diken yapıyor. Adeta bir Yapurlardan birisinde g6verte ilzerinde meçhul aergüzeştlerine do olmadığım için bunu düınn-
kibus içind~yim. tayf ası olarak hizmet etmiştim, ne doğru koşan yelken gemisinden, medim J>ile.. Aşk, benim için 

Tilman da bu fikirdeydi: olduğunu bilirim, ve bir daha medeniyetin bu ışığı_cidden garip nihayet bir eğlence, bir tiyatro 
- işin en garibi bu son haf.. ayni işe düşmektense domuz taşı• görfinüyordu. kabilindendir. Bıkmcıya kadar 

taya gelinciye kadar oldukça hoı yan bir yelken gemisinde hizmet (Arkası var ) eğlenir, etrafımdaki duman nefe-
ıohbet bir arkadaşa benziyordu. etmeyi tercih ederim." UCUZLUGUN ÇARESi simi kesinci}'e kadar seyreder, 
Birdenbire değişti, ekşi karakter- Hagton büyük posta vapuru- Lokantamız buhran dolayı• sonra bırakırım. 
li çekilmez bir adam oldu. nun havada siyab ve denizde sile mühim tenzilat yap- Fakat mektubunu alır al-

- Kendi hesabıma beni kor- beyaz birer iz bırakarak geçme- mıştır. Herkese elverişli maz mesele değişti. Düşündüm ki 
kotuyor. Endişem başıma getire- sine baktı, pencerelerinden denize abone usulüne başlamıştll'. sana değilse bile kendime, kendi 
bileceği herhangi bir hadiseden akseden elektrik ziyalannı dalgın Yemekler evlere gönderilmek• aklıma karşı bu alelacayip işin 
değildir. Fakat ondan aşağı }7U4 bir gözle süzdü. Hatb istüva tedir. Nazara dikkati cclbeduiz. sebeplerini anlatmalıyım. Öyle.. 
karı bir hayalden, bir şeytandan merkezinin nihayetsiz genişlikleri Suttanahın~t Narınsade lokantaat Bir vakitler seni okadar seviyor• 

korkar gibi korkuyorum. dum ki?.. bir dakika sarı be~ 
Kendisine ilk defa olarak Zafıyeti umumiye. iştihasızlık ve kuvvetsizlik ha!~tıada büyük zini görmesem deli olurdum. Bir 

(Sidney) in parkında rastgeldiğim fa:de Ye te5iri g8r6lenı dakika san gözlerini gözlerimin 

zaman beni adeta teshir etmişti, f O S F A ·T L 1 içinde bulmasam çildırırdım. Be-
fakat şimdi.. nim ıçın yalmz sen vardın. 

Tilman bu mütaleayı tamamen ş A B K .. A LT Kendimi yoklarsam anlıyorum 
tasvip etmiyerek: IWA ki seni şimdi bile seviyorum. 

- Azizim_, Makar dolayısile H 1 " Hem pek çok. Halen rüyalanmda 
kendi kendimizi yemek manasız· U a S a S 1 san saçların dalgalanıyor. Hila •. 
dır, dedi. insan altın peşinde Kullanınız.. H~r eczanede Ha.14 içimde sen varsın. Fakat 
koşarken bittabi yakında melek· niçin, niçin seni terkettim? Gel 
leri bulmıya intizar edemez. seninle beraber düşünelim Zehra; 

Bilikis şeytanlan altın kadar 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA TI 1 başmi şu kiğıdın iistllne koy. 

~~~~~·~.~---------------------------G~~~. tur. Her ne ise. Şimdi ki.. • 

nazarı dikkatimiz celbedilmiştir. EMLAK VE EYTAM BANKASI Hatırlıyor musun? Bir gece Kn-
Yapacağımız şey bu herifin ilze- çük çiftlik parkına gitmiştik. DiJ>" 

rine gözümüzü açmakbr. Zira ı• S T A N B U L Ş U B E S İ N D E N teki ağaçlardan birinin siyah 
bana öyle geliyor ki bu adam gölgesine oturduk. Gökyüzünde yıl-

munhasır:ın zevkini tatmin etmiş Ş d n l kl " l k A . dızıar. yerde ateı böcekleri " 
olmak için bile bizi öldilrmiye işli 8 .rQZQT l a .Jafz l TQZl uzaklarda ışıklar vardı •• Ayakla· 

teşnedir. Alelhusus ortada men· Şişlide Hilrriyeti Ebediye Tepesi civarında lzzetpaşa Çiftliği rmı uzattın. Gözlerini yavaş ya• 
faati de vardır. arazisi dahilinde tahminen on dönüm araziyi müştemil münhedim vaı kapıyordun. Parmakların te-

Aklmı kaybeden adamların tuğla fınnı bedeli peşin veya taksitle ve pazarlıkla satılacağından linden boşanan yelkovanlar gibi 
tarzına· tabi olarak kaptan Hul- taliplerin 25 .. 4 _ 1932 Pazartesi saat on altıya kadar şubemize l>ileklerinin dibine düştü, ceylan-
den bütün kuvveti ile nefret müracaatlerL lar giL i gerindin. 

etmektedir. Halbuki Hul onu Sana nasıl ani.tayım? Ben 
elinde tutuyı.; r. Adamı silihtan ilk defa senden 0 gece o 
nasıl tecrit ettiğine dikkat etti- , Afyonkarahisar Madensuyu <il(. anda soğudum. Senin damar-

niz mi? k Iarına yayılan zehirli kanını be-
Hagton güldü, sonra ilave Böbre , yaz ellerinde seyrettim. Bütilo 

etti: vücuduna, gözlerinin akına bu 
- İtiraf ederim ki bu daki- Karaciğer, kirli kanın kara ışığı yayıldı. 

kada teşebbüsümüzün akıbetini 116 J Boynun kabarık saçlarının ağır-
dUşünerek Makardan şUphelen· LV.l İue • lığına ve kollarm ince ellerinin 

mekle beraber en ziyade kork- hastalıklarına karşı Türkiyenin "sıkletini çekemedi. Önümde, hat· 
tuğuuı şu Con Landın karısı Şaya ta kucağımda diyebilirim, bir 
dır. Eğer elan berhayat ise işi· Yegane madensuyudur. tembellik heykeli gibi kmldın, 
miz iştir. U d y . ta k d damldın. mum eposu : enıpos ne arşısın a o· 

- Temenni edelim ki ölmüş 
olsun! caddesi No. 20 Ben. dikkat etmişsen anlamış• 

Hayton bir dini kaşlarının üze
rine götürerek ufkun uzak bir 

noktasına halctı. Orada kesif bir 
duman içinde bir ışık parlıyordu: 

- Bir vapur, dedi ve dümen· 
de bulunan kaptan ( Hul ) un ya-

uına giderek ~ördüğünü gösterdi, 
kaptan bir dakika dikkatle bak
bktan' sonra: 

- Evet, dedi, bir vapur .•• 
slir'atine bakıl ırsa yük vapuru 
değil, pcsta vapurudur. Ağlebi 
ihtimal Brisbandan gelen Hong 
Kang vapurudur." 

VaFur tal<riben JCO metre 
mesafeden geçti, kulaklarına ma• 
kine gürültüsü arasında hafif bir 
musiki sesi geldi. Hut boyuna 
söyleniyordu: 

- Şimdi akşam yemeği bit .. 
qıiştir. Kadınlar güvertede birer 

koltuğa llZanmışlarJır. Erkekler 
de onların yanında ayakta sigara 
içmektedirler. Bir vukitler bu 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
latanbulda Çakmakçalar, Sandalyacılarda Kuıtüyi1 Fabrikası yüzile şilte 

12, yüzile yorgan 15, yağbboya yaatak S liraya, kuştüyGnün kilosu 100 ku
ruştan batlar. Kuştüyü kumaşların bet ren~i vardır. Ucuı aatılır. TeL 2.3027 

TİCARETHANE 
Ve Müessesatı Resmiyenin 

Na~arı Dikkatine: 
Hi!aliahmer C. Merkezi Unıumisinden : 

Bu sene Kurban bayramında dört gün neşrolunmıyacak 
Türkçe gazetelerin yerine Hilaliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zengin münderecatla intişar edecektir. itan 
vermek suretile Hilaliahmer Cemiyetine muavenet arzusunda 
bulunan tilccaran ile milessesatm Babıali • Ankara caddesinde 
Sühulet kütüphanesi ittisalinde " lstanbul lılnat Odası " na 
mDracaatleri. Beşinci ve altıncı aayf ada beher santimi 40, 
yedinci ve sekizin.el sayfada 30 kuruştur. Telefon 20<ıl5 

smdır, tembellikte ve ağırlık
tan hiç koşJanmam. Hele b11 
iş bir aşk sahnesinde, bir kadın 

vncudunda, ne bileyim.. benim 
bağlandığım, sevdiğim yerlerde 

önüme çıkarsa bu hissim, nefret 
ve tiksinti derecelerine gelir. 

Eve geldik. Sesinde ayni bit• 
kin tavırlar, ayni ölü hareketle
ri varda. Hiçbir mülevves ayağın 

bana veremiyeceği ağ1r hislerle 
çoraplarım çıkardım, yatağa 

girdin. 

O günden sonra bu durgun, tem
bel Zehra gözümde büyüdü. Baş
ka hiçbir şeyi görmez oldum. 
Sen karşımda daima esniyen bir 
ağız, arkaya düşen bir top sarı 
saç gibi gezdin, yürüdün. Başın 
boynuna ve parmakların bilek
lerine iplerle asalmış, göz kapak
ların ince san tellerle alnına bağ .. 
tanıştı •• 

Kukla. kulda olmqtwı. 

Halbuki ben. dUşOn. hareki 
ve sürat Aşıkı bir adamdım. Oto' 
mobile seni eğlendirmekten ziy~ 
varacağımız yere çabuk gitlD 
İçin binerdim. 

Sinemalarda filmlerin dal-' 
en geç günlerini, en son se~ 
rını seçerdim. Operatör, elektrO 
masrafını bile tutmayan ilç bfl 

seyircinin çabuk defolması i~' 
motöre en son ailratini verit 
di. Perdede hareketler tdısı~ 
ellerde oynayan bebekler f 
esrarengiz, baş döndürilcO ~ 
yıldırımlı bir şekil alırdı. ~ 
buna sini:-Jenir, bağınr, ~ 
defa tılmi yanda bırakıp V' 

mak isterdin. Halbuki bİ 
bundan derin, adeta ha~ 
abrdım; bayahrdım bu kıl 
lalara.. Sonra... Sonra sen" 
yese dllştDğümilz, intihara kat' 
verdiğimiz geceler... sen daİI 
havagazini açarak ve biribiri..,I' 

ıarılarak &lmemizi isterdin. /J 
hna gelen ölümler hep motfİ' 
kömUr gibi aj'ır, zevksiz ıeyle1' 

( Arkua .. , • 

Yeni Kitaplar 
Peyami Safanın Eserleri s 

Fatih - Harbiye 
Fıatı ıoo. ciltllal 125 Ka,.. 

Şimşek 
Flatl 150, ciltlisi 175 Kurat 

BirAkşamd 
Ftatl 150, cUtllsl 175 Kurt&I 

Salat yeri " Sühulet .. kntnp.-' 

ALENi TEŞEKKÜR 
En kısa bir müddet z~ 

Romatizma hastal ığımı cezri 
rak tedavi eden Bayazıtta !.1 
terem doktor Cemil Necip 1'1'~ 
fendiye alenen teşekkür etti"' 
vazife bilirim. · 
· Beyoğlu telgraf sokağı b.ıt' 

çıkmazı 17 numaradl 
Oskan Obanesyaa 

Dr. Celal T evfi~ 
Ziihrevl ve idrar Yol

Hastahkl 11'1 MOtehassıtl 

Sirkeci, Muradiye cadd~ 
No 35. Saat. 2 - 6 

Dr. A. KUTIE!J, 
Cilt " ıührevl hutahklar dl 
ba111n. Karakör büyüle mab•11 

yanında 34 

Matbuat Cemiyeti azaııOİ 
Matbuat CemlyeU Kl.tibl u..-

Hilnden ı f. 
Kurban bayramında eef11:;, 

timiz tarafından tertip edil J 
deniz gezintisine iştirak etll' b' 
arzusunda olan asli vo aıO"I 
aıanan cumadan batka bet İ 

11 nisan pazar ııGnn akt•~ 
kadar cemiyet merkezine Sil ,ı 
caatla iıimlerinl kaydettlrlll 
rica otun ur. .,;I 
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Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. 

Bir Ölünün 

lstanbul Evkaf Müdü~ 
riyetinden: 

Hatıra Defterinden: 

HAİNLERİN İÇ YÜZOL-----M": __ ·;= 
Yüz Ellilikler Nasıl -Gittiler, Ne Yapblar' •e•ldi 

~---------· -- ' 
No. aı 

7 
8 

Ciui 
Oda 

Müddeti icar 

ı 

Ecri11ıWI 
Lira 
as 
38 
38 
23 
23 
23 

" " 
KARINLARI DOYMUŞTU; ŞARKI OKUYORLAR, f " 16 

18 
29 

.. 
" 

• 
' • 

•• 

GÖBEK KIVIRIYORLAR, EGLENİYORLARDI 
-50-

Bu enditelere ve gösterdikleri 
telAfa rağmen mavnalara doldu· 
ruldular, Çanakkaleye çıkarıldılar. 
Vapur kaptam, bu ağır bamuleyi 
ancak buraya kadar getirmiye 
.az vermişti ve orada " Yakın 
Şark Yardım Cemiyeti " namım 
taşıyan teşekküle mensup bir 
hey'ct bulunduğv için Taşkıılada· 
ki yabancı zabitler de, firarileri 
bir müddet onlara besletmek 
dilşüncesile kaptanın bu ta,ahüdü· 
nii kafi bulmuşlardı. 

"' Yakın Şark Yardım Cemi-
1eti" , filhakika yardımını esirge
medi, firarileri sahil boyundaki 
çadırlara yerleştirdi. Et verdi, 
ekmek verdi, bir kısınma da don 
ve gömlek dağıttı. Lakin onlann 
boğazlanndan ne et geçiyordu, 
ne ekmek. Yine vapurda yatıp 
kalkmaya ve balıklara atılan ka
nnblar karşısında yutkunmıya 
razı idiler. 

Ç&nki korkuyorlardı, yakalamp 
gerilere götürülmek ihtimalinin 
knfalarında yarattığı kabus ile 
inim inim inliyorlardı. O derece· 
de ki yardım cemiyeti adamlarma 
bu endişelerini anlatmaktan da 
çekinmediler ve kendilerinin bir 
an evvel oradan, o Türk topra
jından uzaklaıtanlmalan için el 
lptnlor, etek öptüler • 

Bunun üzerine yardım cemi
~ti har~kete geçti, Selaniğe 
sıdecek bır vapur kaptanile an
laşa~ak bu kalabahk kafileyi 0 
ıemıye yüklettiler ve yola çıkar· 
dıl~r ..... Hepsine birer battaniye 
"V~nJdıgı gibi Selaniğe kadar 
kıfayet edecek yemek te temin 
olunmuştu. Onlar şimdi, maddi 
ve manevi, rahata ermişlerdi. 
Önlerine sıcak yemek ve bol 
ekmek geJiyordu, sırtlarım rüı
gira karşı muhafaza eden birer 
örtüleri vardı. 

Binaenaleyh şarkı okuyorlardı, 
göbek kıvırıyorlardı, tahtalann 
listüne kömürle murabbalar çi
zip dokuz taş oynuyorlardıf 

Hiçbiri, evet hiçbiri karınla· 
nnı kimin doyurduğunu ve han· 
fİ bayrak altında nereye gittik
lerini düşünmiyorlardı. Tek bir 

Fotoğraf Tahlili Kapana 

Tabiatinizi Öğrenmek iıtiyor
ıanaz fotoğrahnazı 5 adet ku-

pon ile birlikte gönderiniz. 

Fotoğrahnız sıraya tabidir •• 

iade ediımez. 

r. m, meslek 
veya ıan'•t ? 

Hanrl auallerln 
CeYaba ? 

Fotoğraf int.ş-;;;
edecek mi ? 

Fotoğrafın kli,eıi 30 kurutluk 

pnl mukabilinde ıranderilebilir. 

Pehlivan Kadri diyor
du ki: Tasalanmayın be. 
Kahbe Selanikte vapur 
yoksa zırhlı da mı yok. 
Bir dritnota atlar Mısıra 
geçer ve kaçaklan yaka
lanz. 

düşünceleri varsa o da kendile· 
rinden evvel savuş.ın vefasız li· 
derlere yetişmekti. "Kaçak,, di
ye andıklara o liderlerin Mısıra 
gittiklerine kanaatları vardı. 
Çünki hocaların başka yerde 
barınamıyacaklarmı biliyorlardı. 
kendilerinin de oraya götürül· 
dü~~ne ~~e e~~~a~. 
Y almz vapurun Selaniğe kadar 
gidip yine lstanbula döneceğini 
haber aldıklan için biraz ııkılr
yorlardı. Bu sıkmb, maksut olan 
menzile varamıyacaklarını zannet· 
mekten değil, geç kalacaklarını 

Kröger Eshamı Mütemadiyen 
Duşu yor 

Londra 6 - Esham ve tahvillt 
bonaaı! .Kröger eshammın yeniden 
düşecegı hakkındaki mütemadi 
şayial:'rı aükônetle karş,lamışhr. 
Beş şıline kadar düşen Kr·; 
eshamı yarı fiatta açılmıştır. 

Mütehassıs bir makinist 
Anadoluda birçok fabrikalar 

tesis etmiş her nevi Dizel motör
lerinden iyi anlar. Büyük bir 

fabrikayı idare eder bütün tamiratı 
kendi yapar. Yirmi senelik tec
rübeli bir makinist isterseniz 

( Galata Perşembepazan Yeme
nicilerde 42 No. lı Ali Riza Bey 
fabrikasından arayınız. ) 

Telefon: BeyoJlu 3393 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
lstanbul Telefon Türk ano· 

nim şirketi avukat Leon Ama· 
raci Efendi tarafından kurtu
luşta Sinem köyünde yeni so
kak 10 numaralı apartıman 
dahilinde 4 numarada mukim 
ve halen ikametkihı mechul 
bulunan Mumtaz zade Rifat Bey 
mukaddema vuku bulan ilinata 
rağmen muracaatla cevap ver· 
memiş olduğundan H.U.Mkanu· 
nunun 398 ci maddesi mucibin
ce hakkında ğayap karan ittihaz 
edilerek bu kararın da 141 ci 
madde mucibince ilinen tebli· 
ğine karar verilmiş ve 142 ci 
madde veçhile ilin suretinin 
bir nushası da mahkeme divan
hanesine talik edilmiştir. Tahki
kat günü olan 10 Mayıs 9J2 
salı ğünil saat 13,30 da müd 
deialeyh Mümtaz zade Rifat 
Bey bizzat veyahut bir vekil 

g&ndermek suretile isbah viicut 
evlemediği takdirde valualan 
ikrar etmiş adc'ile bir daha 

mahkemeye kabul edilemiyeceği 
Un ol•aur· 

diişüumekten ileri geliyordu. Maa· 
mafıh Pehlivan Kadri, yoldaşla· 
rını teselli etmekten geri kalmı· 
yordu: 

- Tasalanmayın be, işin ko
layını buluruz. Kahpe Selinikte 
vapur yoksa zırhlı da mı yok. 
Atladık mı bir dritııota, lngilizin 
ahdı gibi dalgaları kamçılayarak 
Mı~ra göçeriz. Kaçakları ense
lerız. 

Onları Selanikte besliyen, 
yio~ (Yakın Şark Yardım Cemi· 
yetı ) oldu. Mahalli hükf1met, 
kendileriııin halk ile temas etme-
!e~ine muvafakat göstermediği 
ıçın kordon altında karaya 
çıkanJdılar, silahb nöbetçilerin 
murakabesi altında çadırlara 
~?~uldular, birkaç gün yedirilip 
ıçınldiler. 

(Arkası var ) 

Hindistandan lngiitereye Altm 
Bombay 6 - Siti vapuru dün 

1,002,000 rupi albm hamil olarak 
Plimuta hareket etmiştir. 

btanbul Dördüncü 
Memarluğundan: 

İcra 

Unkapanında Emin Med
das mahallesinde Kini 
paşa caddesinde J - 3 nu
maralı hanede mukiman 
iken elyevm ikametg Ah
lan meçhul Ommü Gül
süm Hanımla Ziyaeddin 
Beye: 

BalAda adresi yazılı hane 
lstanbul Emlak ve Eytam Ban
kasına Uç bin lira ile birinci 
derecede ipot<:k tesis edilip 
taabhildatmızı vakti muayyende 
vermediğinizden 9 nisan 1932 
tarihine müsadif cumartesi & Ü· 

nü öğleden evvel mezkür ha
neye mahallen haciz vaz vaziyet 
takdiri kıymet muamelesi yapı· 
lacağından tarihi mezlcürda 
mevzubahs hanede hazır bu· 
lunmanız )Uzumu ikametgabla
rmızın m çbuliyetine binaen 
icra ve iflas Kanununun 69 uncu 
maddesi ahkamına tevfikan ih· 
baroame tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olu· 
nur. 

Ha~l3 - Başımda inatçı Lir 
ağrı var. NezJeliyim. 
Dişlerimden muzla· 
ribim. Vücudumun 
muhtelif yerJerinde 
kesiklikler, sızılar 
vardır. Bunlara bir 
ilaç bir de bu grip 
belası için bir ilaç 
isterim kuzum doktor 

Doktor- Bunların hepsine bir 

tek FEVROZIN 
NECDET kAfidir. 
Başka derdin varsa 
oiıu s6yl~ J 

-s· 
() -· 

30. 31 
38 
39 
40 

26 
27 
28 
33 
36 
37 
32 
2 

.... 6 
11 

21 - 23 • 24 - 25 
27. 28 
33- 35 
37-39 

36-38·40 
10 
29 
30 
31 
32 
26 

• 
" 2 oda 

Oda 
., 

" 

1 

1 

1 
1 

" 
• .. 
., 

" 
ı .• 

.4fi 
2..l 
23 
23 

" 9JJ mayıs gaye.ine kadar 38 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

" 

" 
" 
" .. 
" 

2 oda 
Oda 

933 " 
933 " 
933 .. 
933 " 
933 " 

2 sene 

1 
1 

" 
• 
n 

4 oda 
2oda 1 
2 oda 1 
2oda 1 
3 oda 1 

" 
" 
" 
" 

.. " 
" ,, 

" " 
• " 
• ti 

28 
46 
J8 

170 
46 
46 
46 
69 

Oda 933 mayıs gayesine lıadar 23 
" .933 
n 933 
" 933 
,, 933 

" 2 

6 " 1 

5 " ' Oda 
,, 

" 
" 
it 

il 

sene 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" ,, 

" 

23 
23 
23 
23 
28 

180 

105 

JO 
JO 

1-2-3-4·5·6 
10. 9 - 8 - 7 • ı . 8 

19 
20 

30-31-32-33-34-35-
38-37-38-39-40 

11 ti " .. 264 

27 
28 
29 
17 

Bahçekapısmda 4 üncü 
Vakıf Han.2inci katında 34 
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kadar 22 .. 22 
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22 
30 

• 933 mayıs ıayesine kadar 23 

Balada yazıla olan vakıf emlik hizalarmdaki müddetJerle 

kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri nisamn 

9 uncu cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm 

ve saati mezküra kadar Çemberlita~ta Evkaf Müdüriyetinde Akaret 

kalemine müracaatleri. 

1 .. 1 lstanbul Belediyesi lliinları 1 * 1 
Fatih Belediyesi Müdüriyetinden: Atik Mustafapap mahalle

sinde Lonca caddesinde 88 N. maa dükkan hane harap ve tehli
keli bir halde olup sahibesi bakkal Bodos zevcesi Pirosononun 
mahalli ikameti maçhul bulunduğundan izalei mahzuru için kendi
sine ihbarname tebliğ edilememiştir. Üç gün zarfmda tehlike izale 
edilmek ve ihbarname makamma kaim olmak &zere ilAnı keyfiyet 
olunur. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ l 
Yaranki cuma günü 1abab ıaat 

10 da Beyoğlunda Büyük Parmaklra· 
pıda Afrika Hanı ittiaali11de 29 nu
marala hanede bulunan •e Mme Rot
ter'e ait eıyalar müzayede ıuretile 
ıablacaktır. Büfe, divan, kare masa 
ye 6 adet aandalyeden mürekkep 
yemek oda takımı, aynah dolap, 
lavabo ırece masası •e yataklarile 
ıomyeli lAke karyoladan yatak oda 

takımı, aynab dolap llnbo, gece ma
ıHı iki adet keatane •tacından mamul 
defa yatak oda talnmı, aynah dolap-
lu, ıradroplar, lanbolar, rece ma· 
ıalan,yataklarile ıomyeli demir kar· 
yolalar, yazıhaneler, kanapeler,etajer· 
ler tonet sandalyeler, çini Ye demir 
sobalar, uri portmantolar, duvar 
saati, perdeler ve iıtorlar cedit mu
tambalar, ayaklı Nauman dikiı ma-
kinesi, tabaklar nzolar, biblolar, 
halılar ve aaJr enalar, nefis emaye 
banyo takımı. 

ç.culıı hutabklan mliteııu..11 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyojlu Mek{ep 19kalc · 

Telef«Ht B. O. 249' 

POKER 

Tıraş bıçaklarını 
Her yerde arayınız 



8 Sayfa 

Mubayaat zamanı -
Hulul etti 

B E Y O Ô L U N' da 

Müessesab 

MALLARIN 
Tenezzülünü 

ihbar eden ilk mağazalardır 
~hval ve ilcaat, yakında malların 

tereff uu zannını vermektedir 

O halde şimdiden 

Mubayaa 
Ediniz 

MaUanmız eskisi gibi mUkemmal ve eyi cinsten 
olmasma rağmen 

Fiatlarımız daima aynıdır 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 4 

A BAM 
Galata' da Karaköy' de 

kain meşhur 

' 
Mağazası 

diğer 

mağazalardan 

o 
o 

SON POSTA 

VERESİYE 
6 ila 8 ay vade ile 

75 kuruş 

Haftalık taksitlerle 

F antau kostümler 

Tuhafiyeler 

Pardesüler 

Kunduralar 

Krem trençkotlar 

Şapkalar 

Viyana çocuk elbisesi 

Hazır ve ısmarlama 

Spor manto ve tayyör 
mütehassısı 

Makastar tarafından 

Her nevi yerli ve lngiliz kumaşları 
fstanbul Eminönü Köprübaşı No. 
15- 16 Karakaş elbise mağazasma 
bu ilAni kesip müracaat ediniı. 

Ölçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğiine 

Fenni 
Korsal ar 
İsti yenlere 

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

UNA 

l , 
Nisan 1 

(.~:{~~~ 

Her kes ,gibi siz de 
bütün· Avrupanm.her akşamki musiki ne§riyatım,muotazam 

takip etmek. ve kolaylıkla,. dinlem_;~i~tersen~_..mutlakf 
Otomatik ıskala ile mücehheı :_T ~LE F.Urtı~E Ni-3,f O 
cnodelini tercih etmelisiniz.Jcabanda.antensiz ioleyebilen IMi 
ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayüu~tmektedir, 

Oparl!Jri1. ayn& 1mahf a'ld JıÇinde ve ,.a J!0~.5 olata 
Tele/un~ıı· 34(), alı"t:e&in(~niuk-...tecrİıbeyelıiuırıı. 

TELEFUNKEN 
Sahı·mahalH 

BOUALA BIR~DERLEA ve şsı 
SAT 1 E BEVO<:iLU -eEvAzı,-i-t<ADIKO..Y 

MAGAZAL.ARI 

B 
il 

noksanına mallarını satar. Çünkü bilômum 
eşyalarını burada ve kendi fabrikasında imal 
eden yegane büyük elbise ticarethanesidir. 

Hanımlara, Beylere ve çocuklara mahsus Kostüm ve Pardesü ve Trençkotların mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur. 

~ Arapçaslle Birlikte K~~~:~!:~iim ~ 
BUyUk TOrk • ilmi Cevdet Pqaaıa lGga:: Kuranlyeılnl havi doğru eıerl .oerifln 

mükemmel ciltlisi 200 kuruştur. Kaymaklı klğ'ıt ve altuı yaldı"&la cUtllıl 
SOO kuruıtur. Nllıhalıuı udır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eserin tekmili clltll 30D kuruştur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltliıl 200 kuru,tur • 

• 
Meşahiri lslam M~~u~ü:ser 

kur u,tur. Bu ldtaplardao poııla (lcrotl alınmadan glSnderlllr. 

.. Merkezi : Türk Ne~riyat Yurdudur. ..-

Yap ncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yapılan 
üzümlerdendir. 

En iyi şarap 
Müref te şarabıdır. 

Bu şarabı G alata Topçular 
No. 187 den tedarik 

edebilirsiniz. 

Y enikapı ve Kum kapı iske

lelerinde mazbut 320 kilo meşe 

ve başkaca 12 çeki meşe 34 

çeki mahlut odun ile 250 kilo 
meşe kömürü 21 - 4 - 932 per

şembe günü ihale edilmek 

üzere mezayedeye çıkarılmıştır, 
izahat almak istiyen taliplerin 

Y enikapı Orman İdaresine ve 

yevmü mezkurda saat üç bu

çukta defterdarlık binasında 

ihale komisyonuna müracaat 

eylemeleri ilftn olunur. 

BURSA PAZARI 
~~~Fabrikaları yazlık kumaşların 

kara 
Nefis ve çeşitli 

nefis bir surette imaline 
başlamıştır. 

Merkezi : İstanbul Sultanbamam, 
No. 24. Tel. 20625 

-- Tavuk yemekleri 
Tayfur usta; halis tavuk suyu, 

çorba, sövüş, kızartma ve Çer
kes tavukları ile nam vermiştir. 
Titiz ve meraklıdır. Hepsini 
Büyük bir dikkatle pişirir. 

Yolcular: Yolluk düşün-

meyiniz. At8 tavuk sövıişü 
tuz ve biberile beraberdir. 
Akşam: Bol ve muhtelif 

mezelerle içki. 

Dördüncü icra Memurlu-
ğundan: 

Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesinde Arabacı so
kağında 18 No. hanede 
mukiman iken elyevm 
ikametgahları meçhul 
Zekiye, Ehliyet, Müşer
ref hanımlarla Nesimi 
Beye: 

BalAda adresi yazılı hane 
lstanbul Emlik ve Eytam Ban
kasına 3423.40 lira mukabilinde 
birinci derecede ipotek tesis 
eylediğiniz ve taahhüdatınızı 
vakti muayyende vermediğiniz
d~n 10 Nisan 932 tarihine mD· 
sadif paza~ günü oğleden evvel 
mezkür haneye mahallen haciz, 
vaz'ıyet ve takdiri kıymet mu• 
amelesi ifa edileceğinden tarihi 
mezkurde mezkur hanede hazır 
bulunmanız lüzumu ikametgah· 
larınızın meçhuliyetine binaen 
icra ve iflas Kanununun 69 un· 
cu maddesi ahkamına tevfikan 
ihbarname tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilanen tehlig 
olunur. 

l Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 
Netriyat Müdilrüs Selim Ratıp 


