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iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGON NEŞROLUNlfR 
SON POSTA Halkı• d I 1 l dl re Halk bununla a3 ler. 

SON POSTA Halkın ıtzüdGrı Halk bununla i'örür.J 
SON POSTA Hallna kulafıdın Halk bununla ltltlr. 
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~YKEL TRAŞJ SABiHA H.ANIM SORUYOR Gazi Hz. r 

Heykeltraş Kenan· B in vaıov•~· butun•n R•iai.·ıı~- 1 

1 

• bur Hz. nın bugün şehrımıze J 

• teşriflerine ve t Boğazda bir 

Imt•h Ne Zaman? ı tene:ıznh icra buyurmalarına 1 anı . kuvvetle ihtimal verilmektedir. 

Hanım 
Eserin 

r 

San'atkarımız İmtihanda Vekiller 
Yapılışını Görmek İstiyor Şehrimizde 

Toplanıyor SON POSTA 
Milli Müdafaa ve Adliye 

Vekilleri dün öğle trenile 
ıehrimize gelmişlerdir. Adliye 
Vekili Yusuf Kemal Bey, bu· l 
rada on gün kadar kalarak 
istirahat edeceğini, sonra An
karaya d5neceğini söylemiştir. 

Teklif Ediyor 

' 

Hegkeltrtış Kenan All beg başoekil Paşanın 
lıeglull bittikten sonra 

Mlinhner Nahrihten atlı bir aiparlt aldıgı eserleri hemen 
Alman gazetesi, lstanbulda kAmilen kendisinin yaptığını, 
bulunan Alman heykeltrqı fakat " benimdJr ,, diye Aleme 
Her (Gros) ile heykeltrq Ke- teşhir ettiğini, buna ratmen 
nan Ali 8. arasında mevcut hakkını vermediğini,(6) bin lcUsW' 
bir teıriki mesai mukavele- liralık bir alacağı olmaıma rağ· 
ıinden doğan bir ihtilAh mev· men kapı dııa11 ettlgini ı6yledi. 
ıubaha etti. Kenan AH Beyin, Kenan Ali B. cevap verdi: 
muhtelif ıahıs ve şehirler lçln [Devamı 3 GncQ aayfada 1 

MilIJ Müdafaa Vekili Zekii 
Bey de hususi işleri için gel· 
diğinf, bugün tekrar dönece
ğini bildirmiştir. Birkaç gündür 
tehrimizde bulunan tktısat 
Vekili Şeref Bey dün tedavi 
için Viyana ya gidecekti. Fakat 
hareketinf bugilne tehir et• 
miştir. 

Maarif Vekili Ent B. de 
bugün ekspresle Ankaradan 
buraya gelmittir. Hariciye Ve
kili de bugUn Ankaradan teh
rimize hareket edecektir. 

Baıvekil ismet Paıa dilıı 
Dolmabahçe sarayında Meclm 
Reiıi Klzım Pş. ile bir hrlul
det görlifmUılerdir. 

Yangın Sahasında Dün Neler Gördük ? 

Herkesin Hali Acıklıydı, Fakat En 
Çok '"~cınılan Şey Yeni Evlenecek 
Bir Kızın Çeyizlerini Kaybetmesiydi 

.. 
Niıantaıı yangınının feci 

tafailibnı karilerimize bildir· 
dik. Dön de yangın yerlerini 
ıezdik, harabeler arasında 
dolaşbk. MnıahedeJerimizi ar· 
lediyoruz: 

Evi yanan ailelerden bir 
kıaını geceyi T eşvikiye ve 
raifağa camilerinde geçirmiş-
erdi. itfaiye elin enkazı sön· 
dUrınekle meşguldli. Çoluk ço· 
cuk, kadın, erkek herkes ya
llan evinin yarı ılSnmilt kıvıl-

Yangın g11rinln dünlc/J fltızigetl 

cımlan karıısında kilme kOme 
bakıııyorlardı. Kiminin elinde 
bir kazma, küllerin, taılann 

arasmdan yamrı yumru olmuf 
bakir tencereleri, erimiı ma· 
denleri çıkarmakla meıguldil. 

Bunlardan birinin yanına so• 
kulup sorduk: 

- Geçmit olsun Efendim. 
Bakırlarınızı nu çıkarmıya çalı
ııyor sunuz? 

Genç adam esefle bnkb: 

- Ona da geç kalmıtıı • 
Akıam şu çukurda iki l>Oyilk 
kazanım vardı. Vakıa ateı iyi· 
ce tahrip etmİf, şeklini boz .. 
muştu 9 fakat okka besabile 
bile satsam epeyce tutardı . 

Pek ııcak olduğu için çıka· 
ramadık, sabaha bıraktık. Şim· 
di bir de geldim baktım ki, 
kazanların yerinde yeller esi· 
yor. 

(Devamı 6 incı sayfada) 

Tayyarecilerimiz Amerikalı Arka-
• 

daşlarınaladei ZiyaretEdemezMi? 
iLK MUVAFFAK .MÜTEŞEBBiSE 500 LiRA HEDİYE EDİYORUZ. 

Amerikan tayyarecilerinin ıehrimize ge• 

}işleri TOrk gençliğine medeni vazifealnl 

hatırlatan bir nevi meydan okumadır. 

Gazi Hz. de TUrk ıençlitinin bu vaıl

fesine iıaret etmiıtir. 
· Dlln neırettiğ'İmiz tayyarecinln mektu• 

bu, genç tayyarecilerimiıin bu yazifeyl 

ifaya kadir ve hazır bulunduğunu göster

mektedir. Filhakika TUrk tayyarecileri, her 

zaman daha noksan vesaitle daha bnynk 
kahramanlıklar göstermekte hiçbir gUa 

geri kalmamışlardır. BugOn de J:>u kahra • 

manJıktan kaçacak değillerdir. Fakat on• 

lara imkan vermek lizımdır. Bizde sivil 
tayyarecilik olmadığı için TUrk genci 

bugllnktı şerait dahilinde mOnferiden tay· 

yare rekorlan kırmağa muktedir değildir. 

bugün Sidna Fran5ız v11 brendiziye 
lşligen /talan taggarelt!rinin pilotları 
ekseriyetle Türk çocuklarıdır. As-

kert tayyareciler içinde de ismimlrl 
btlttln dnnyaya işittirecek büyük rekorlar 

kırmaya muktedir genç zabitlerimfz eksik 
değildir. 

Binaenaleyh Tayyare Cemiyetinin derhal 

lt bqına geçerek, Türk gençlerine bu 

imklnı verecek hazırlıklara bqlama111 

lhımdır. 
Tayyare Çemiyetl, TOrk tayyarecilerinin 

Amerikah meılekdaşlarının ziyaretini iıtde 
edecek bir •efer tertip etmeli, bunun için 
muktazf tayyareleri hazırlamalı ve genç 

tayyarecileri müsabakaya davet etmelidir. 

Son Posta, naçiz /,;,. hizmet olmak 
üzer:!, bögl• bir teşebbüste muvaffak 

. olacak ilk Türk taggarecisin• " 500 ,, 
lira mükafat fltlrmlge karar vermiştir. 
Ttirk çocukları haydi lf batına. Tilrk 

gencinin de havalaı'ı fethe muktedir 
olduğunu ispat zamam gelmiştir. 

Zarar Ve Ziyan 1 jı------=B--ir~lı~la-nı-A~ş~k-S ..... a-hn-e-si----.] 

750 Bin -
Liradır 
Sigorta Şirketleri, Ter
kos Aleyhinde Tazmi
nat Davası Açacaklar 

Yapılan tetkikata göre Ni
şantaşı yangm faciasında umu-
mi zarar vasati olarak 750-800 
bin lira raddesindedir. Sigor· 
ta şirketlerinin umumi zararı 
ise 250 - 300 bin lira arasın
dadır. 

Sigorta şirketleri gerek bu 
yangından, gerekse bundan 
birkaç gün evvelki Fincancılar 
yangmından yalnız Terkoı Şir· 
ketinin mes'ul olduğu kanaati 
(Devamı 3 üncü ıayfada ) 

=----·~----====--=====-~-

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam ) 

f ştc efendiler, zaman zaman 
memleket içerisinde, Vanda, 
Bitliste, Adanada, Kayseride, 
lstanbulda ellerinde bombalarla 
ya istiklal, ya ölüm diyerek va· 

( Devamı 1 inci aayfada) 

Erkek - Sizi •evıyorum, stıfn için • çıldmyorum, sizinle 

Evlenmek fıtiyorum. 

Kadın - Bunlan düşünürüz, fakat, hazır eğilmişken şu 

kanepenin a.lt·na dOşea düğmemi rar mısınız? 



2 Sayfa 

* lbrahlm B. KOçükayuofya Ş.hlt-
mehmetpqa Hkafl 2 

- T erkos hakkında 96y
lenmedik söz, yazılmadık yazı . 
kalmadı. Mukavelesi de bitti. 
Şehir Meclisi, halk, belediye, 
vilAyet bu ıirketi istemez. Fa
kat bu tirket semavt bir var
lıkmıı gibi bir türlli tnyünü 
bile oynatmaz, f elaketlerimizle 
istihza eder. Belediye ve bti
kümet ıon bir teşebbllsle ar
bk buna bir nihayet verme-
lidir. 

* MW'at B. (Türbe aokaj'Jada Mah-
mudiye otdinde 6) 

- T erkoı yine büyük iki 
mahalleyi yaktı. İstanbul her 
An yangın tehlikeıi geçirmek-
tedir. Çünki ne vakit yangın 
olsa su bulunmaz. Bu vaziyet 
kaqısında ehemmiyetle ve cid
diyetle dUıünmek ve tedbirler 
almak zamanı gelmiıtir. .. 

Abtdla B. (Bey ant Gedlkpaıa 70-
lnqu 23) 

- Ben T erkoı hakkında 
lüçbir fey ı6ylemem. Çnoki 
korkanın. Adre.iMi alır ıonra 
benim eYİn 1Uyunu keseceğim 
derken bOtilD mahalleyi ıuauz 
bırakır. 

Gözü Kızmış!. 
Mavnacıyı Yakaladığı 

Gibi Denize Atmış 
Dün Haliçte garip bir hA

diae olmuıtur. 395 numaralı 

mavna Çardak iıkdesi civa

rından geçerken ( SelAmet ) 
mot.,rüne çarpmııtır. Motör 
tayfalanndan Halit bu mtısa

demeye kızarak hemen mav

naya atlamıt ve mamacı HO
ıeyini boğazından tutarak de
nize atmııbr. HO.eyin kurta
rılmıf, fakat Halit bir kolayını 
bularak kaçmııtır. 

SON POSTA 

Geçenlerde çok elim bir hava facluı oldu, buradan Bnk

rete hareket eden yolcu tayyaresi, Bulgariıtandan geçerken 
lıtial neticesinde ıukut etli, pilotlarla birlikte yolculu kısmen 
yandılar Ye kıımen de feci ıekilde parçalandılar. Facia kur
banları arasında kıymetli pilotlarımızdan ihya Beyin de balun-
dutunu, daha o zaman sukut taf ıilltile birlikte haber vermif
tik, ihya Beyin ceıedi enelki gt1n ıehrimize sretirildl Ye 
dtin de 6}1 c· en soma Fatih camiinde namazı kılınarak huual 
merasimle Edirnekapıda ıehitliğe defnedildi. Defin meraalmi 
çok hOzünll oldu. Resimde en önde görnlen cenaze otomobil 
ihya Beyin c~ naıesini taşımaktadır. 

Bizden Tütün Ve Ke
reste Almak istiyorlar 

Hicaz tacirlerinden bazıları 
memleketimizdeki bazı ticaret 
odalarına mllracaat ederek 
ticari milnaıebet tesiıi tekli
finde bulunmuşlardır. 

Bunlar memleketimizden 
tüttln, arpa Ye kereste almak 
iatemektedirler. 

KömDr lstihsatatı 
Geçen temmuz ayında Zongul

dakta 132 bin ton kömür latihaal 
olunmuft 17 bin ton ihraç edil
mlıtir. 

Ağustos 8 

Kıbrıatan Maarif Vekileti 
müracaat edilerek orada vaıi 
alacak üç muallim ve bir müd 
istenmiştir. Müdür kadın olac 
br. Şartlar latanbul Maarif M 
dürlüğüne bildirllmlttlr. 

Yeri i Şarap Mayaları 
lırnaat Veklleti tarahndaı 

Ankarada tealı edilen Merk 
Şarapçıhk l&boratuan Yerli f 
raplardan ıarap mayaaı yapmı 
muvaffak olmuıtur • Şarapçı! 
mızın timdiye kadar kullanclıkl 
rı yerli mayalar çok iptidai b 
tekilde hazırlanıyordu. Vekil 
yeni tarap mayalarını ucuz fia 
fabrikalara ıatmıya karar nrml 
tir. Ayrıca bu yeni mayal 
kullanılma tanlanna alt bir 
talimatname yapalmıttir • 

fSon Posta' nın Resi111li Hilcigesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tabancalı Kadınlar J 

l ı Yolcu - Hasan Bey, ıazetelerl oku· 

madın mı? Bir Mekkeli Hatice H. varmıı, 

2: Yolcu - Hatice H. kocasına öfkelen

mlı, piıtova, aanlm ... 

3: Haıan B. - Pazar ola sil~hcıbaşı. 

Bana bir tüfek, iki tabanca, kabilse bir de ıun, Hasan Bey? 
Hasan B. - Hayır hizam l 
4: Silihçı - Efkiya takibine mi çık· i 

L-......... .a.tua.a.ca...U..L...:1aaaaıılill----~~~~~~~~-L---~~~~------------------------~~JL-Jtwt.ı:a.1.aı.a:L-11tar..~~~~~~~~~~~~--- ivarP-t P.deceüim. 
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Genç Boksör 
Melih Bunga SPOR KISMI Kadın Ve 

Kalp işleri 

Karilerin Su 
rine Cevapla 

• 

ile Döğüşügor 
-·--------- _____ ......... 

Yazan: Bolcsör Kemal 

Bu aktam için Tak•fm •tad70-
111unda tebrlmlzde tlmdfye kadar 
yapılan bok• maçlarının hemen 
hep•inden daha heyecanlı ltlr 
müsabaka hazırlanmqbr. Bou5r 
SeJ .. miyi d~rt deYrede peı etti• 
ren Romanya tamplyona ile boa 
•ubemlzin yt:nl ümitlerinden Me· 
Uh ara•ında ya)'lılacak olan bu 
müsabaka lı•kkında bir haftadır 
gazetelerde, apor muhitlerinde 
tdıminler yGrüt1110yor. 

Romanyalı • Melih maçının 
galibine ıneydan okuya• yerine 
boksörümüz. küçlk Kemalin bu• 
~nkil miiul:aka için dlfGndOk· 
lerinl CSj'rcnmek iıtedik. Çok 
teknik bir bokıörümüz olan ktl
çük Kemal iki bolu6rG de iti 
tanıdıtı için bu hususta herkeı· 
ten daha ıarib fikir verebilir. 

Kemal Beyin makalesl'll a7• 
aen dercediıoruz: 

• Buglln Romanyalı pmpiyon 
He çarpıpcak Melih klip 
arkadaşımdır. Birçok kereler 

beraber eldiven taktık, beraber 
idman yaptık. Son zamanlarda· 
ki idmanları da hep g61Umllıı 
önünden geçiyor. Bu itibarla 
•on ıenelerin en bllyfik istidadı 
olduğunda hiç ıilphe olmıyan 
ge!lç arkadaşımı iyice tanı· 
yorum diyebilirim. 

Romanyalıya gelince; bu 
pı of esyonel boksörün iki ma· 
çını gördük. Selimiyi kazan
dığı ıoıı maçında tetkik etti-
ğim Romanyalı bana fevkallde M•lilıin şampigonlulıı kauındılı dölüş r~sm · 
mahir bir profesyonel tesirini alabilir. Buna mukabil Melih i 
bırakmadı. Fakat itini biliyor. Romanyalıya nazaran daha 
Her meslek boksöründe olduğu ateşlidir; daha çok yenmeyi 1 
gibi, hasmın açıklaı-ından isti· iıtiyecektir. Onun için bu maç İ 
fade ediyor. Açıktan mukabil bir teref meselesidir. Yani 
hücumlannda biraz geç kal- takabnın ıon saniyesine kadar 
mas na mukabil, yakın döjiiı- canla haıla didinecektir. 
teki mukabil darbeleri daha Muammanın anahtan, Mdi· 
çabuk ve tehlikelidir. hin ilk dovrelerde mu'Yllffak 

Bilbaasa RD yumrukla d•a olacajı birlca9 aat ,.............. 
aonra kara ciğer OstOne sağla nun Rumanyab maçın ıonuna 
geçişleri çok ıerttir; yerini kadar sarsıp sarsırıyacağın· ! 
bulursa karşısındaki için feci dandır. Eldivenler s~k'z (oncluk)} 
olabilir. Bana kalırsa, Roman· yani bilnisbe kaim ·olduğuna 
yalının en tehlikeli tarafı, göre bir profesyoneli yere 1 
hasmın üstüne mütemadi çul- bir daha kalkmamak üzere J 
lanmasıdır. Bize rahat nefes sercl:;ilmek ıçın yumruklann 
alacak bir saniye bırakmayan tam yerine ve çok tiddetli 
boksör karıısında ayaklar Us- olarak isabeti şartbr. 
tünde fevkalide oynak döiilf· B?yle isabetler olamadığı 
mek f&l'lile bir iş görOlebilir. takdırde maçın yarııınclan 

Buglln çarplf&cak iki bok- sonra bOcumlan artbracak ola- Küçüle Kemal 
ıörün bqbca evsaflarmı fÖyle ' cak. Romanyabnı~ . karıısında celeri pek qağı profeıyonel
hlllha ettikten •onra, maçın Melih .çok ~·~ışa~ıhr. ı lerle yaptığım maçlar en ıert 

ti • -ivo m Netıce ıbbarile bugilnkO amat6rlerle yapbgıv m musaba-
ne cesıne g-r,, ru • . . d' · gl I' · 

Melih •ıkı yumruklu çok m~~ ıçın en 1.fem.ı z ıyemıye• j kalardan daima daha çetin ol-
b• · Fak • cegım. Bu, belki çok kazan· 

cesur ır gençtir. at nnl' ak iat . . d'". 111 muştur. 
tecrilbesi henilz bq m6saba- :mauz b:e:hl:d;er ıgı • Eğer Melih bug8D Rom~n-
kayı reçmemiştir. Karıısında· Fakat muhakkak. olan bir- yalıyı kazanabiline, Tilr~ıye 
kinin ise altmış maçlık, hem ıey vıu sa, bir amatörün ken· yeni ve ıerefli bir ıampıyon 
profesyonel altmış müsabakahk dinden ~aha tecriibeJi bi~ pro- daha kazanmış olacaktır. ~e~ 
bir tecrübesi vardır. fesyoneli kazanması, şeraıt ne bunu bütnn yüre;imle JSti• 

Bu noktadan maç arkada· olursaa olsun çok güçtür. yordum. 
tım Melih aleyhine bir cereyan Ben hAIA hatırlarım. Dere· 

Tefrllcamız : No. 104 

IUCIKTAB IUCAIA 
SERVER BEDi 

- Senin onu ıeYdijine hiç J - Biliyorum. Baylesin. Bu-
itimadı olmaaın. Fakat &midini nun için erkeklerin botuna 
ele biç kumesin. Çok değif. sıidiyorıun. Bir mllhi~ te~ 
Anladın mı ne dediğimi ? Gll· daha: Sakın onunla tıddetli 
n6n gllnC\ne uynaum. Fakat bir mllnakqaya ıirifme. Hiç 
birdenbire kederden sevince, kavıa etme. 
)'Umupkhktan 6fkeye geçme. - Ne Mllnuebet? iki de-
Bu ıinirli avam kadmlarmın fa g6rdüjiım bir adamla •• ! 
efiımesidlr. KencUal çok belli - Hayır. Evlendikten son
tme. Hem Amiml, herı siul rayı ı6ylllyorum. Erkekle 
1. Şqırt. Renk yerme. Anb· kavı• etmekten daima kadm-
orawa d-tll mi? lar urarh çıkar. 

- Çolc dojnı anlıyorum. Amma auıl kavga biliyor-
nia tablatim a,Jedir aate& mUIUD? Glrlltlllll, ~bnlılı. 

Bolaör Kemal 

ınünakaşau kavga... Yoksa 
aeuiz kavgalara diyecek yok. 
O zaten olacak. Şart. 

- Buralanm anhyamayo
rum. 

- Ah, evet, ıen bir erkek· 
le uzun uman yapmadın. En 
ıevdiği11 adamı boğmak için 
diılerin gıcırdamadı. 

- Aman abla ..• 
- Sen beni dinle... Dinle 

beni sen... AldanmaDJD, al· 
danmazıın. 

Parmağını Nerminin çene
sine dokundurarak ilive etti ı 

- Anladın mı? Yavrucum? 
Bu 86zler Nerminin a.tnnde 

kuvvetli bir teıir yapmamlf 
dejildi. Nadirenin ı&nn gtlnll· 
ne, 8611 16z6ne 11y1111yaa bir 
kadın oldajıuau bUdijj laal-

FutbolAntrenörü Bazı Amerikalı 
Fen erli Ffkretle Gala
tasaraylı Rebiiyi En 

Çok Beğenmiı 
lngilteredea Milli takım 

•tren&rl olarak anı•J• eclilea 
Mi.ter ( Pepam) futbolcu.,. 
mide temas etti, bir Ud eber
tll de yapblar. 

ln,ın. utren3rlln oymacula
nmısla ilk telDUIDc:lu IODra 

1anmdaJdJere 13ylecllfl but 
Glmleler f6yle blllaaa edllebllln 

ı - Tlrk fatl»alcllerl ... 
mmam bir pyret aarfediyor
ı.... Ku'ffttlerlnl ekseri lll'al 
Miyorlar. 

1 - Cenah hafbeklerl 
clltvlvlne nuaran dllfllkttlr. 

1 - Umumi muayyen bir 
OJ8D mlteml yoktur. Yeal na· 
uilyelerden haberdar olmama• 
mıfbr. Meaell lngilterede mil· 
t .. dclit tec:rtlbelerden ıoma 
merkez muavinin geride Ye 
cenah muaYiıılerln ileride 
oynamaları kabul edildiği 
ye ,Uzel neticeler verditi, halde 
burada billki• cenahlar geride 
ye merkez ileride oynamaktadır. 

4 - En iyi oyuncular ıim· 
dilik Fenerin solaçıiJ Fikretle 
Galatuaraym ıolaçığı Rebiidir. 

Antrenl>rOmllzllıı ilk intıba· 

lan ıimdilik bu kadardır. 

Büyük Atletizm 
Müsabakası 

Şehrimizde yapılacak bllylk 
bir atletizm müıabakaıının ilk 
projeleri hazırlanmaktadır. "0-
limpiyı t , tarafından yapılan 

tetebbüs muvaffakıyetle aeti
celenine eyJal aya içinde 
Yunaniatanın en iyi kOfUCU• 
larile bizimkiler Tabim ıtad
yomunda çarpıpcakbr. 

Getirtilecek Yunan atletleri 
meyanında bizim ıampiyonu· 
muz Semihi geçen Lambrunun 
da bulunması bu mliaabaka
lann ehemmiyetini bir kat daha 
arttırmaktadır. Semih Ye Meh-

met Ali ıimdiden formlarım bul-
mak üzere hazırlanmıya bqla· 
mışlardar. 

Çukurbostan Maçları 
Karagtlmrilk futbol takımı 

bugtın ÇukurboataD Ahuanda 
Alman futbolclllerile bir maç 
yapacaktır. 

BugUnkU Deniz MUsabakaları 
Buglln Büyllkderedeld yllz

me havuzunda ytlzme seçmeleri 
ve •u topu mllaabakalan ,.. 
pılacakbr. 

de kendini bu telkinlerin kuv· 
vetli akınbıına bırakıyordu. 

Fakat, bu F eridi HvebiUr 
miydi? Ona kartı bagtlnldl 
duyguıu neycU? Bunu bilmi
yordu. 

Ondan, haftanm bir iki ti
n& mtıstesna, hemen her ıOD 
mektup alıyordu. Bu ııcak 
yaıılann içinden ıelen haYa, 
ıitgide bir yanım fiddetl 169-
teriyordu. Artık bunlarda 
Atıkane duyplar artlllll dejildL 

Son mektuplarda f6yle cllm· 
leler Yardı ı 

" Sizi tanımadan enel ben 
manuız bir et ve kemik Jltım 
lmftim." 

.. Siz benim laer,.ylmln ele 
fevkandeainiı.,. 

• Sia ldunl•? • mm " 

l<.adınların 
Delice Cesareti 

Lll,.,. Bo,.r ltıggue.
,.,,,,.,,.., 6ir Nıld• 

Konyada T, H. Hanıma 
Kendisine kartı hiçbir 

ka duymadığınızı, batta 1 
kaldığınızı söylediğiniz, y 
mmarujınızı itiraf • 
adama, mf zengin oldup 
varmanızı doğru bulmuy 
Y almz para, aile yu 
Aadet getirmiye kAfi d 
Daha çok gençsiniz. 
olduğunuı: erkeği bekle • ... 

IZMIRDE F AIK Is 
BiR GENÇ SORUYOR: 

Bir gencin aynı u 
birkaç kızJa alikadar o 
mümkOn mlldiir? 

Ştıpheaiz. Fakat birkaç 
alakadar olmak demek, 
birisini ıiddetle ıevmemek 
meldir. yalnız bu mnn 
size hangisini daha çok 
dijinizi tesbite hizmet 
içlerinden birini seçti 
sonra diğerlerile alikayı k 
mek en doğru bir hare' • 

... 
Beyazıtla Perihan 
Nitanlısına yaşını 

:söylemiş 28 yaşında old 
halde 23 yaşında oldu w 

bildirmiı. Şimdi nişanlısının 
hakikati· öğrenmesinden k 
kuyor. Fakat söylemiye 
cesaret edemiyor. Fakat 
dmlann en büyük zlflan, 
lanm itiraf edememektir. 
her erkek bilir ve ka 
bundan dolayı mazur g6 
Hiçbir erkek kadından y 
doiru eöylemesıni beklem 

Hanımlegze 

Amerikada bir kaç menedir 
bırakaJao tayyare cambazlık· 

Her Ev Kadını 

Neler B,/melidir? 

Lilgan, l.arıatlar iizd,.inJe 

1 
!JUriirkt' 11 

larına yeniden bqlanmııtır. ._ _________ .,.. 
Evvelce ıeyircilerden para Soianı soymak için evv 
almmadan ıırf ş6bret ıçın kaynar suya atımz. Bir 
yapılan tc y ıare cambazlıklan dakika ıonıa çıkarıp ıoğuk 
ı;mdi duhuliye veren ıeyirciler ya daldınnız. Kabuğu kolnyl 
ka11ııında yapılıyor. çıkar ve gözünüz yaşarmaz. 

Bu tekil çok rağbet g3r- -tr 
dilğilnden ıeyirci ve oyunculan Bıçakları parlabp, üzerin 
her glln artmaktadır. Ameri- ld lekeyi çıkarmak için yı~ 
kan tayyare cemiyetleri bu madan enel biraz llıbna&; 
gibi hareketleri büytll.. tehli- Soma kaynat auya atını% 
kelerine rağmen ahalinin tay· 
yarelere karp allkuam tahrik aoiumadan kL,ru!ayıp Yeriae 
etmek ltibsrile tqvik etmek· koyunuz. 
tedir. -----------...J 

Koydujumuz resimlerde, bir T AKVIM 
kadın cambaz Lilyan Boyer 
tayyare uçarken yapbj1 mari-
fetleri ılrtılüyor. 

F evkalAde Kongre 
Kuampap idman Klibi 

bugia Kuampqa fırka nahiye 
merkalnde levkaJlde kollfl'e
aini yapmaktadır. 

benim blld!jimiz Yarhktan da 
yllkaektir.,. 

" Sizi HvebUmek için hayat 
ae kadar kıu. " 

" Her rece, ıld 1aratbtı 
için Allaha, ıizi doturdutu 
için annenıze ve ıebep oldujıı 

m. 11 8- Atutoı ·931 .._ ts 

...... 
2S ·Rebllen el-SSI 2'- Hulraa • Ulr - -•ött-ennl·•uad ~ 

oıa. .. ı°'· a s.oı o,.. t.oı 12.lf 
lldadl US 16.IS 

için pederlnize dua ediyorum.. 
"Ben size Atık dejilim. A.pJ;. 

lann MYgiai benim HVgimia 
yamAd• gOIDnç bir takuD W.. 
aiyab kalblytsden batka blw 
.. , deiflclir.,. 

(Arkuı Yar) 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
UMUM DEPOSU 
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Şimdi yanımda Hint hllki-
D muva kkatesi reisi Abdullah 

fendinin bana "Herat" ta iken 
~ye verdiği tabancadan bqka 

şey yoktu. 
Eşraftan birkaç kifiyi çatı· 

k sordum: 
Köylerde silih var mı 1 
- Bulunur, isterseniz getl• 
·m, dediler. 
Y anm saat sonra bizden 

ara geçen ve nihayet sa· 
a satıla buraya kadar gelen 
u ddel bir mavzer ile yil• 
ek emrime imade idi. Bun· 

sonra yapılacak şey etra· 
q.öbetçi koyarak müteyakkız 

ulanmaktan ibaretti. 
Gece hadisesiz geçti. Sa· 

a' eyin kalktığım zaman va· 
e i Bereketullah Efendiye 
'attım. Benim fikrime g6re 

.. er her hangi bir baskına 
ruz kalmak mukadder ise 

unu köyün içinde değil, fakat 
ında kabul etmek, binaen-

eyh yola çıkmak llzımdı. 
reketullah Efendi mtıtaleama 

)ftirak etti. Derhal bazırlan
k. Fakat köyün eırafı bizi 
rakmak istemiyor: 
- Emir tarafından mubak
k asker gönderilecektir. On
rı bekleyiriz, diyorlardı. 
Biçare köylü aadece alelide 

bir eşkiya hadisesini dUşllnll
yor, ona göre mütalea derme
yan ediyordu. Siyasi cereyan· 
lan ve. bu siyast cereyanlar 
içinde tertip edilebilecek oyun· 
ları hatıra hile getiremezdi. 
Fakat biz Buhara Emirinin . İn
gilizlerle münasebete giriftiğiııl 
düşünmiye mecburduk. 

İsranmız karşısında ldSylll 
çaresiz muvafakat etti ve ya· 
nımıu on, on be, renç verdi. 
Birlikte yola çıkbk. Ben Hin
distanlı İbrahim ile emirberim 
Hacı Ahmedi yanıma alarak 
en öne geçmiş. Bereketu:Iah 
Efendiyi de en arkada bırak
mıştım. 

Sağ ve sol açaklanmıza da 11-

llhlı kimseye tesadllf ettilıleri 
takdirde kollarım açarak bize 
haber vermek vazifeıile mükel
lef iki mnfreze yUrDyordu. Fakat 
bllllin bu zahmetler beyhude 
imif. Çtınldl eıkıyac:laa eser 
prünmllyordu. Buna mukabil 
-t bire doğru kartımıza lh
tik tekerlekli iki llndon çakb. 
Bunlan Buhara Emirinin bq
yeziri bizim için gGndermiftL 
Fakat ben attan inerek arabaya 
binmeyi ihtiyada muvafık bul· 
madım. Reddetmek te elimde 
defileli. 

Bereket Yenin arkadan Be-

Atletleri Davet 
Atletlsm Fcdera•yoau Relallftadeaı 

Aakeı1 llpGI' tcpllltmdaa ı Tnfllr, 
lla•er eo--•) Şokfp, Fual (Ordu) 

Galatas&raydu : S.talh, llehmet All 
irfan, Sedat. Beetmt Haydar, W.. 

FeaerbalıfeUa ı Saki, Fikret, Hilal. 
Be11kta1taa ı Mehmet. Ferhat, Sapld, 

Hayati NurL 
l.taabultpel'cln ı Vepl. 
Ballda ......_. ...ı.an. atletled• 

aj'uatHua ... , lwl CiUmartul l'hl 
uat ctt •ibda c.febihmda Feden. .. 
,.. llerkeı.IM .al:..atleri ... _...._ 
,.... tüUt ...... 

1 
rinl çıkararak toplamıya ko
yulmUflar.. Fakat az ıonra 
bnk6met memurlannm reisi 
olan zat aklını bBflD& toplamlf: 

- Soyulduğuma yanmam, 
demif, fakat bizi aziz Tilrk 
miaaflrlerlmize kaJ'fı mahcup 
ettiniz, ona mtıteeuifiml Bu 
ıupettiğiniz atlar ve hayvanlar 
onlara tahsi• edilmişti. 

Haydutlann re•i •ormuı: 
- Bu gelenler Tllrk mil? 
- Evet 1 
- O halde onlar hakkın-

da icap eden malümatı size 
ben vereyim: Misafirleriniz 
(K&111) ıelıriuden evvelki gün 

,.. '-- L- dı 6 v. ~ çıkblar, dlln ( Kasan ) da kal-
• af1W1tt so1U1iların a ı•z•n lr Aırıız kaıUesi dılar. Bugiin Hocamübareke, 

reketullab Ef. yetiıtl. Onu ara· ce karanlıkta olmuştu. Hilkô· 1 yarın da buraya geleceklerdir. 
baya bindirerek, ben at Os- metin g6nderdiği memurlar Görüyorsunuz ya, kendilerini 
tnnde kafilenin eski vaziyetine •ahah namazını kılıyorlarmış; uzun uzadıya bekliyecek değil
halel getirmeden yllrOmiye de- birdenbire silahlı kırk, elJi siniz, o halde erzakınızın yarısını 
vam ettim. Bir taraftan da haydut tarafmdan ihata edil- bize verebilirsiniz.Atlanmza, ara
arabayı getirenlerden qkıya diklerini görmUşler ve: halarınıza ve kemerlerinize gelin
kldisesi hakkında malümat al- - Kazaya rıza lAzımdır, ce, misafirlerinize hürmeten bun
mıya çalışıyordum. Bunların karannı vermişler, haydutlar da lan size iade edelim, demişler . 
anlattıklarına göre bldise ala- memurlann kıymetli kemerle· ( Mabadı yarın) 

== 

Yangın Sahasında Neler Gördük? 
(Bat tarafı 1 inci uyfada ) 
ÔbOr tarafta yaşlıca bir 

bamm yanında on bq yaş-
larında bir çocukla k6mllrlil· 
ğilnll kazıyordu. Tamdıklann· 
dan olacak, diğer bir kadın 
sordu: 

- Ne Japıyorsunua hanımeı• 
ğım? 

- Biraz kömOr kaldı da onu 
alayım dedim, ne yapalım, •ekiı 
çuval k3m6rden ne alabilsek klrl 

Bir k6şede de yan yanmlf 
odunlanm bir arabaya yfildll
yorlardı. Bunlar da kı1lık 
odunu daha yeni almışlarmıt-

Bir giln evvel mezarlık mey· 
damnı dolduran harikzedeler-
dea pek azı meydanda idL 
Herke• tanıdıklannın, akraba
lannın erine datılm1Şlar. Bun• 
lar içinde birkaç eYi olup ta bl· 
rl Yeya lldai yananlar da Yar
di!'. Genç bir zabit vekilinin 
:lç evinden ikl•I tamamen, biri 
de kısmen yanmışh. Çok mO
teesairdi, fakat batını sokacak 
bir çab olaun kaldıjına ftlkre
dlyordu. 

Evleri yananlann yllregi kan 
ağlıyor, bunda ı&pbe yok. Fa
kat herkesin acıdığı, kendi 
derdini unututu birpy vardın 
Bir kızcağız bu pe11embe 
relin olacakllllf, d8iftne bazır
Janmıılar, zavalhmn bOttln çe-
yizi yanmlf, tabii eY de 
beraber. 

Bundan batka AbdllfeyyH 
Tnfik 8. Ankara Talim Terbiye 
Heyeti için bOytlk bir eHr terci· 
me etmekte imlfo Son kmmlerına 
kadar yazılmıt olaa bu He• de 
yanftnm ale.lnden kurtulama• 
mııbr. 

Herk• telif içiıade qyaaı· 
ı•m kurtarmiya çıla11?"ken bir
çok k&nflklıldar ve h111zhk· 
larda olanqtur. 

Temasta bulunduğumuz alle-
lerdea birçofunda, Wıibl hl· 
llnmlyen etyalar ı&rdllk. Ayn· 
ca efYUI kaybolan veya çah
aaa kimaeleı de varmr. Evi ya· 
naa bir ut bize dert yanarakı 

- Hayli eaa ~armıtbk, de-
di. Fakat yanım p6!tih:1 ara

nnda twaımad;tu:aıs ınıanlar bual11-
rıa bir kıımanı Uf1' H'Y'.aftu. Ne
reli• uar, ae.eden bulunun? 

Yaagmdaa lmrtalan evler de 

az zarara uğramıt değillerdir. 
Yangın gUnü bilyük bir bayrı· 
hablıkla bazı evlerin qyasım· 
taşıyan tofarlerin ve arabacı• 
lann bugün ev sahiplerinden 
olmıyacak para istediklerini 
Ye saatlerce kapı önünde 
çene çaldaklannı hayretle g6r
dnk. 

Cami avlularında bannabi· 
len aileler kederli gözlerle 
kapıya doğru bakıyor, hükô· 
metin yollıyacağı yardım geli· 
yor mu? diye bekliyorlardı. .. 
Yanan Evlerin Kat'ı Adedi 

DGnkl yantında yanan evlerin 
•• dGkklnların hakiki miktarı 
ıudurı 

Muradiye mahallesinden (47) 
evle (S) dükkQn, Tefvikiye ma
hallHlnden ( 33 ) evle ( 3 ) dGk· 
klndır. 

l•tanbulda akraba n taaUQ. 
kata ve yardımcıları olmıyan 
(41) aile tamamen açıkta kalmı .. 
lardır. 

Fırka bunlardan (15) aileyi bu 
olnrda bulunan Ata camilae, (S) 
aileyi bot olan Klmll Bey apar• 

tınıanının birinci katına, (10) aileyi 
Teıvikiye Aakerllk ıubeslnin 
metruk blna11na, ( 1 ) aileylde 
MGnfr Bey l•mlnde bir aatin bot 
olan eTine yerlqtirmlıtir. Betik
tq Hilillahmerl muhtaç olan 
allelere naktl ve 11dal yardım 

yapmııtır. Halk Fırkan Terkoı 
al•ıhinde umumi merkeıler neı· 
dınde yeal bir tetebbl•te bulu
ucakbr. 

Yangında Kasit Yok 
Dh yangın mahallinde 

mGddeiumuml muavlnlerlodea 
Cemli ve Burbanettln Beylerle 
bizzat tetkikat yapan mnddel-
umuml Kenan Bey yangında 
kaılt olmadıtını garerek tahki· 
kata yazlyet etmemit ve tami
kinl polise bırakmııhr. 

Maamafib MGddelumumllik ter
koı borularında •u bulunmadıtına 
•e bunun yan.anın ıeniflemesine 
aebep oldufunu ve Terk.osun hu• 
kaka mH'ul olman llıımreldl· 
ti kanaatim Wul etmiftir. 

Terkoıun mukaYel•l muci
bince cezai mea'uliyet teYcila 
etmek mllmklla dejildlr. 
Ancak eYl.rl yanan zeYat 
ayn ayn da•a etmek •uretile 
tazmlııat 1.tiyebilirler. 

Polil te fimdiye kadar _ yap-
bit tahl&lkatmda hlcllaecle 

kasit bulunmadığı neticesine 
varmıştır. 

S~hiyettar Zevatm Sözleri 
Jl~n bir muharririmlı hidise 

e1fi.a'fında salahiyettar zı vab ayrı 
ayrı _rörerek mütelealannı almı~
tır. Vali Muavini Fazla B. demlt· 
tir ki: 

" - Şimdiye kadar yapılan 
tM.kikat hidi•ede bir kub olma
dığı merkezindedir. Terkos bo· 
rularmda •u bulunmaması esba· 
hını da ancak fenni tetkikat 
meydana çıkaracakbr. Bu hu
•uıtaki mütaleaya onlar aerdet
.Uelft:lir. 

Belediye Fen MUdUrU 
Sizzat yan(Jn yerinde bulu

nan Belediye Fen lılerl MiidGrQ 
Ziya Bey de tunları •Öylemlftir : 

" - Dün yangın yerinde ılz 
de bulundunuz. Terkoı borula
rında •u var mıydı? G3rd0n0s. 
ftte yoktu. Binaenaleyh batka 
söyliyecek ne var? E•asen Ter
kosa yapılaca1i: herıey umumi bir 
tarzda ve mükerreren zapılmıtbr. 

Hamit Bey Ne uiyor? 
Belediye Rel• Mua•inl HAmlt 

Bey bu hu•ustakl suallerimize 
kı••ca ıunlerı söylemlttirı 

" - Terkoı hakkında söy
lenecek ve yazılacak şeyler 
daha evvelce umumi bir şekil
de söylenmiş ve yazılmııtır. 

Şimdi neticeyi bekliyoruL 
Abdülkadir Beyin Sözleri 

Daimi encGmen aıasından 
Abdülkadir Ziya Bey ıu mütele
aya serdetmiıtir: 

" - T erko• iti cezri bir tekil
de ve acilen halledilmelidir. Öyle 
anlatılıyor ki Terkosun bu~nkG 
boruları •e bugünkO teslıab 
yan .. nlua su •uecek vaıiyette 
detlldir. 

Bunu hemen her yanrında •a 
bulunmamasından anh1oruı. Ter
koıun hayart müddeti de bltml .. 
tir. Bu teıkllltile belediyede 
alıa busr(lnden fazla blrşey yap• 
111ak lmkinı yoktur. ÇGnkl teıl
.. t ve YHaitl takviye ve te•sl 
edilmek llzıdır. Binaenaleyh eter 
hOkOmet Terko•u fİrketten almak
ta mali ve •iya•İ herhanrl bir 
mahzur görüyorsa derhal tir· 
ketle mOna1ebete rfritmell 
•• yeni bir mukavele ile bu iti 
•alim bir tekle •okmalıdır. Bu it 
teehbiir ettikçe bu ıibi fellket
lerlD tevali etmed muhakkaktır. 

Fırkanm tetkikatı 
Fırka merkezinin yapbrdıta 

lauıu•i tetkikata ıBr• dtln yanım 
yerindeki tukoı borulannda ta• 
mam bir •aat su bulunmamıtbr • 

Ondu •oma relen ıucla da 
klfi tuyık bulunmadıtı için au 
cleve boJUDlanndaıı ancak 118 
Wr balde akmakta ldL 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ ~ -tt 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocupnuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Ba 
aene tahsilinizi ikmal etmek llzere hangi mektebe girmek 
latiyonunuz ? Gazetemiz gençlere Ye ebeveyne rehberlik 
etmek llzere bllttln mektepler baklanda her türlD 
mal6mab vermiye amadedir. Mektebinizi seçmedf!n ev
vel bize 10nnım Ye airmek Mediğiniz mektep bakkınd2 
bizden malimat lateyiniz. 
Y alms cevap içiıa ( 6 ) kuruşluk poata pulu leffetmeyi 
unutmayın11. 

* Çocuklarımı Leyll Vermek 
istiyorum 

Adanada Hikmet Reşit Beye; 
Evvela 13 yqındald çocuğunu:& 

M. Hapi doktor olmak istediğine 
ıBre, orta ve u.. tah•ilini yap
mıya mecburdur. Bunu timdiden 
latanbula leyll mekteplere gCSnde· 
rip masraf etmenizi tavsiye et-
meyiz. Orta ve li•e tahsilini 
yanınızda, Adana mekteplerinde 
bitirirse daha munfık olur. 

11 yatındaki yavrunu& A. 
Reıide getince: 

Bu çocuk mektepte huıu•İ bir 
itinaya muhtaç l'Öriinüyor. Sını
fında kalma•ının •ebcplerinl araı;
brmak lhımdır. Onu çalıı;mamıya 
sevkeden sebep nedir? Mektebi 
mi, ev mi, sıhhati mi? Bunları 
anladıktan ıonra bu sebeplerin 
izalesine çalışmak daha muvafık 
olur. Leyli mektepte ayni şerait 
devam edecekse. or.sda da mu
vaffak olmaması ihtimali vardır. 
Leyli bir mektebe vermek mut-

laka ll11mA, kendi•lne buauıl 
itina g3•terebflecek olan hu•u•i 
mekteplerden birane gönderilmr.
•İni tavsiye ederiz. Bunun için de 
aize l.tanbulda Feyziye. Feyziati 
ve Şişli Tarakki liselerini tavsiye 
ederiz. Fakat bu mektepler pa· 
halıdır. Onun için çocuğunuzun 
yine nehari olarak tahsiline de
vam etmesini, fakat onu çalışma
ya sevkedecek aurette idare edil
mesini daha muvafık görürüz. ,.. 

Langa tramvay caddf:>c:inde 
Orhan BeyP.: 

Leyli ve meccani bir mektep 
olarak ancak askeri mektebe 
girebilirainiz. Mülki liselerden 
hiç biri bu sene leyli meccani 
talebe kabul etmiyecektir. 

* lktı ~at Vekaleti 1. M. Müdi-
riyetinde Mümeyyiz ecati B0 ye 

Mühendis Mektebi "'liai hak
kında iki üç gün evvelki nüsha
larımızdan birinde izahat veril
miştir. Bu nüsha adresinize gön· 
derilmiştir. Orada ıizi tatmin 
edecek kadar malumat vardır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
-1-falit Efendi: Menfaatleri· Nişan 1. r Açıkgöz ve 

ni temin husu• 
'"""1.:ı- sunda çalışkan 

ve beceriklidir. 

Baıkalarına 
minnet etmek• 
ten fazla endi· 
şe eder. Uaul 

ri batmaz, ao

kulur ve çabuk 

.. 
HaUnr Br'l:.. 

mü te feh histir. 

Yemesini, iç

mesini ve eğ

lenmesini bilir. 
Zevke ait f "Y· 
lerden geri kal

mak istemez. 

Menfea t ler i n 1 

sretmez. 

. : Kendini 
cğenir, ezdir

r.!ez ve saydır
mak İder, bir 
ıeyin iç taraf· 
ı,nnı fazla ta· 

mik etmez, 
zevahire uy• 
sallık g6ıterir. 

•.ilratle mnto
eHir ve mlln-

1 eil olur. 
~==----------------..-=-
Adli g e Vekaletinden: 
Fransızca ve Türkçe yazılmış ev

rakı adliyeyi okur ve makine ile 
süratle yaza•· bir mütereccim alına
cakhr. Ücret maktuan (120) liradır. 
Memurin Kanunundaki şartlan haiı 
ve bu işe talip olan hanım ve bey
lerin 15 ağustos 931 tarihine kadar 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu
miliğine ve Ankaradaki talipleriO 
Vekilet istatistik ve Neşriyat Mü
dürlüğüne müracaatlan. 

Tayin olunacak günde taliplet 
arasında müsabaka yapılacakbr. 



Her gün Son Posta'nın Resiınli Malca/esi il Cesaret Nedir? * 1 Sözün Kısası 
Erkek Maçka Yangını 

Ve 
Mübadiller Jvleselesi 

Evvelki gün İstanbul yine 
an'anevl bilyük yangınlanndan 
birine dokuz mahalle1ini ve 
iki vatandaşım kurban verdi. 

Qir asırdanberf lstanbulun 
Jangın felaketine uğramıt bir 
ıemti kalmamıştır. Her yan· 
tuıdan sonra aldığımız dera
lerle evlerimizi klrgir yapbr
nııya, ve T erkoı meıeleıinhı 
UWne karar Yeriyoruz. Bu 
karanmızm birinci maddesini 
kısmen tatbik etmitiıdir. Fa· 
kat Terkos meselesi hlll ol
duğu yerde saymakta berde
vamdır. 

Susuzluk yüzilnden bu şeh
rin kaybettiği servetin miktarı 
milyarlara, vatandaşlann adedi 
yüzlere baliğ olur. Yalnız bu 
yangın bize birkaç milyon lira
ya mal olmuştur. 

Btitiln bu fellketlerin en 
btıytik mes'ulii, şehri susuz 
bırakmakta taannllt eden Ter
kos Şirketidir. Bu şirketi or
tadan kaldırmak için ne bek-
liyoruz, İstanbulda yanm~f 
bir yer, zarardide olmamış bır 
vatandaş kalmamasım mı? 

Bu maksat hemen de ta-
hakkuk etmiı gibidir. Fakat 
arbk, birtakım hukuki for· 
müller içinden çıkılamadiğı 
için, bütnn bir şehrin bqında 
böyle bir mnesseıe bırakıla
maz. Cumhuriyet HnkUm.etinln 
F arkada Terkos Şirketi hakkın
da verilen karan bir an evvel 
icra mevkiine koymasam bek
lemek, en bllylik hakkımızdır. .. 

Mübadillerin ŞikAyeti 
Bliyük Millet Meclisi, dağıl· 

madan bir iki gUn evvel mil· 
badillere ait mühim bir kanun 
kabul etti. Bu kanan mucibin
ce mftbadillere teffiz ve tem
lik edilmiş olan Rum etabli 
ve firarilerine ait mal ve mlUk:-· 
ler derhal tahliye edilecek ve 
o mülkil işgal eden sahipleri
ne bedeli mukabilinde ( 3 ) se-
nelik bonolar verilecektir . 

Mübadiller bu karardan fev
kalade müştekidirler. Hiikü
metin Millet Meclisinden b6yle 
bir kanun çıkartmasındaki za
ruretleri kabul ve teslim edi
yoruz. Fakat Teşkilatı Esasiye 
Kanununun tanıdığı bazı hak· 
ların, diğer bir kanunla derhal 
liğvedilemiyeceğini zannedi
yoruz. Ayni zamanda hükfune
tin bu kanunu tatbik ederken 
mübadilleri de kısmen memnun 
edebilecek bazı hal şekilleri 
bulabileceğini zannediyoruz. 

Ezcümle, 
l - Mübadillerden alına-

cak mallar, istimlak Kanunu 
mucibince istimlak edilebilir. 
Bu suretle mübadiller, elle
rindeki malları kıymetleri üze
rinden iade etmiş ve o ııisbette 
bono almış olurlar. 

2 - Mübadillere, ellerinden 
alınacak mallara mukabil bir 
miktar avans verilebilir. Bunun 

1 - Kınk bir tekne, hosak bir motarle 
denizlere açılan, me~hul tehlikeleri si•• 
alan, kendl.ınl Nl1apra fiWel.mdea qata 
atan adam c .. ur defli, delidir. 1 

2 - Fakat bir hamlede NeyYorktaa 
l.taabula uçan, d8rt pde dlnJ•J'I elen .. 
den, tahtelbahlrle clenb albndaa kutba 
rbadenler CUlll' n bbramudırlar. 1 

S - Çtıaıdl cesaret ldSr kBrGne tehll· 
ke1• atılmak detll. buap ederek, fenni 
•uıtalara milracaat ederek tehlikeyi ev•el· 
den ıarmek demektir. • 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
8 İ R MEKTUP J ~-Vı~a-n,-M-u-ş,-V-e ...... E .......... rz-u-ru_m _ 

* * ~ Mehmet Sırn B. Fırka 
Reisine Müracaat Etti 

fzmir, 7 (Hususi}- Deveran 
eden bir şayiaya göre burada 
çıkan ( Halkın Seıi ) gazeteal 
başmuharriri Mehmet Sım B. 
Halk Fırkası Reisi Hacim Mu-

hiddin Beye bir mektup yaza· 
rak kendisinin vatan haini 
olmadığım aöylemlf, hakkın
daki zannm tashihini iste
miftir. 

Melahat Hanım 
Ölüme Sebep Paratifüs 

Hastalığıdır 

Ankara, 7 (Hususi) - Ya
pılan tahlil neticelİDde Ziya 
Gevher Beyin zevceai Melahat 
Hanımın g:dal bir teaemmlm 
netieeei puatifBa hutahjmdua 
8Jdtij11 te8hit eclDmfttlr. 

Hakimin Katli 
Şube Reisinin Muhake
mesine Dün Başlandı 

Mıntakalarında Haydutluk 
Mardin - Birçok ıekavet hidlseleri yapan Seyltban çete

sinin htıkdmete kayıbız ve. prtSJJ teslim olmaıı için YilAyet 
makamı tarafından bir tebliğ neıredilmiftir. 

Tebliğde çete efradımn MUJ, Erzurum, Bayazıt ve Van 
viliyetleri dahilinde bir aenedenberi muhtelif haydutluk hAdl

seleri yapbklan, adam aldürllp k6yleri basbklan zikredilmektedir. 
Tebliğe merbut listede elli sekiz haydudun İlmi yazılıdır. 

Heykeltraş Sabiha Hanım Soruyor 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Her ( Groı ) u yaninda ça

htan bir amele olarak göa-
tedi ve borcu olmadığım 
beyan etti. Heykeltrq Sa-
biha Ziya H. ise " Son 
Posta,, da Kenan Ali Beyin 
san' at behreıizliğini iddia ıttl· 
ği gibi bu ıan'atk•ra vertlen 
aipariflerin teklini de hoı 
bulmadığım bildirdi. 

Kenan Ali B. şimdJ, hey
keltrqideld bebre.int • :, - : 
... ._ heike.ID i:" 
aallade Millet Medid 
Klzım Papnm bir heyk~ 
yapacağım blldhmekte, · . .W 
bu iıin nP. zaman başhya4ft' 
söylememektedir. Bu mUna.e-
betle heykeltrq Sabıha Ziya 
Hamm, bir sual ıoruyor ve 
cevap istiyor. Sabiha Hanımın 
mektubu ıudur ; 

Şimdi ortaya bir de milsabaka 
meseleıi çıkb. Kenan Beyin 
böyle bir tehlikeli oyuna girl· 
ıeceğini kat'iyyen ümit etme
mekle beraber bu hususta 
kendisinden bir ricada buluna· 
cağım: 

Yapacağı her hangi bir eıe-
rin başlanğıcından nihayetine 
kadar bir mOıahit sıfatile 
benim de bulunmama milsaade 
etsinler. Gerçi yapacaklarım 
Ayledilderl Kizım Pa.- Haz. 
retJerinfn heykeJJerİDİll ~ma
runda gazeted " san'af mllD
teaiplerinin bulunabileceklerini 

sBylOyorlar iae de gllnflntl tasrih 
etmiyorlar: Bu fırsattan istifa
de imklnını pek kuvvetli g6-
remediğimden çalıımıya başla
yacaklan gllntın turihine ga
zetenizin deliletini ricaya 
muztar kaldım. 

tekrarlanm 

Ankara, 7 Ufusual) - Ge
çenlerde Kangal Kazuı hAld
mi Galip Beyi 61dllrmekle Muhterem Son Postaya: Hürmetlerimi 

efendim. maznun şube reisi binbqı Efendim: 
Müfit Beyin muhakemesine "Heykeltrq Kenan Beyin Sabiha Zig11 
Ağıt' cezada bqlanılda. Maz- san'atteld muvaffakıyetleriııİD SON POSTA: Henüz bu 
nun Müfit B. f6yle demiıtir : kendisine ait olmadığı haklan- tarih tayin edilmemiştir. Gün 

1 MÜSADEME 
Bir Zırhlı Hayli Tah

ribat Yapb 
Banelon, 6 (A.A.) - Ami

ral Ron ismindeki Arjantin 
kruvazörD, kuvvetli bir cere
yan neticeıinde palamarlarım 
koparmlf, evveli etrafındaki 
gemilere çarpmış, sonra tid
detle iki aabib dokla müsa
deme etmiftir. Doklar üzerle
rinde bulunan iki gemi ile he
men bq qağı denizin dibine 
imııiftir. 

Bin Kişi 
Çinde Bir Feyezan 
Neticesinde Boğuldu 
Nevyork, 6 (A. A.) - Pe

kinden Associated Presse bil

dirildiğine göre Y ang • Tse neh
rinin feyezanı neticesinde l 000 

kiti 31m0ftllr. ---
irtişa Meselesi 

Muhakemeye Yakında 
Ankarada Başlanacak 

Ankaradan gelen bir ha
berde barut irtişası meselesin· 
de mllıtantikliğin yakında kara
nnı vereceği ve memleket hari-
cinde bulunan maznunlar hak· 
kında buradaki kefillerine mü-
racaat edildiği, davanın ıu 
günlerde başlıyacağı bildiril
mektedir. - Galip B. odama gelerek daki yazılanına ne vakıttanberi takarrür eder etmez Sabiha 

bana üç el silih atb. Sonra bir cevap bekllyerek beni ta!• Hanımı haberdar edeceğimiz 
da ben tabancamı çektim. min etmesine nafile yere inti· gibi bu ıan'at mllsabakasında Bir Şehir Mahvoldu 

Halbu ki raporda Galip zar ettim. Maalesef buna dair bulunarak bilhassa SON POS. 
Beyin tabancamın ablmadığı en ufak bir izahını benim gibi TAyı temsil etmeaini de aynca Nevyork, 6 (A.A.) - Tegu-
yazılıdır. intizarda olanlar da glSrem8cU. rica edeceğiz. cigalpa (Honduras) dan Asso-

Muhakeme 26 ağustosa kaldı. =;r::=:=::::::::::::::=:;;:~::=;;::.. =======:;::::::;:=:=~.... ciated Press'e bildirildiğine 
glSre bir yangın Ceiba şehrini 
tahrip etmiftir. Gazi Köpruso için 

Belediye -bllkümete mDraca
at ederek Gazi K6prDıflnün 
inşasma ait kambiyo ihtiyacı 
için müsaade verilmesini iate
miştir. 

• 
ister 

• 
inan-

• 
ister • 

inanma/ 
Dibi Maarif Vak&letln· çılann ellerinde balana 

den Babılli kitapçılanDA orta mektep kitaplannm 
bir tamim ıeJdi. bu sene okuttarulmamua 

---Yeni Bir Gazete 

için de, Yunan HUktimetinin Ag"' rı Oag"' da Tetkikat 
Türkiye emrine, Muhtelit Mn-

Bu aene mekteplerde muhtemeldir. Bu ıuretle 
mllnhasıran Tarih Enci- orta mektep kitabı buan 
meni tarafından hazırlan&D kitapçılar, ikinci Ye mtlt• 
tarih kitaplarınm okuta- lıİI bir ziyanla daha kar
lacağı, binaenaleyh clipr tı18'mıı bulunuyorlar. 

lzmir, 7 (Hususi) - Burada 
( Hadiaat ) İlminde bir gazete 
imtiyazı alındı. Akşamları 
çıkacaktır. ---

Devlet Demiryollarmda badele Komisyonuna yatırdığı J Umumi Mllfettiı lbrahlm 
(45) bin lngiliz lirası karşdık Tali Beyin Ağrı Dağ mıntaka
olarak kullanılabilir. sında tetkikat yapbğı haber 

3 - Mübadillere verilecek alınmaktad_ır_. __ 
tarih kitaplarımn llıtey• Böyle, tam kitaplann 

Ankara, 7 (Hususi) - Dev
let Demiryollannda muhasebe 

k • b·1d· ·1d· Nbf zamanı geldiği Ye 

bonolar için liç sene gibi UIUD Torbahda Bir intihar 
bir zaman tayin edileceğine, 
bir sene de itfası vadedilebi· 

onmıyacagı ı an ı. kitapçdann blr .. ok maaa• 
Diğer taraftan V..... T 

geçende Ankarada in'ikat rife katlanarak hazırlan· 

mlldilrltlğ veklletine muavin 
Cevat, Haydarpaıa mağaza 
müdürlilğtlne, Ankara mn-

lir. 6ıu sayede mDbadiller, 
ellerindeki bonolan kıymetleri 
llzerinden kırdınp paraya tah· 
vU edebilirler. 

Maksat mubadilleri izrar 
olmadığına g6re, bu bal pkil· 
lerinin tatbikında bir mabur 
olnıua ıerektir. HUk(imetin 

._bu teldi tuvip ettiiüd g6rmek, 
11llttın mllb aclWerf memnun 
decektr. 

lzmir, 7 (Hııaull) - Torba
lmın Dağ Kızılca nahiyesinde 
leblebici oğlu Halil Ağa ken
disini asmlf, intihar etmiftir. 

Karnmdan Yaralındı 

dığı bir sırada verilen bu 
eden muallim mektepleri karar kitapçıları çok bev• 
mlldllrlerinin içtimaıncla mit etmiftir. 
takarrllr ettiği veçhile, Bu kararlar bayle ta-
orta mektep kitaplanm vali ettikçe, kitapçdann 
toplu tedriut eıa11•• ne mektep kitabı, ne de 

. dllrU Kemal, Ankara mağa
zasına Haydarpqa Sevk 
Miidnnı Nuri B. ler tayin edil
mlflerdir. idarede maqlar 
bundan 80Dra pqia v•rile
cektir. 

b tevfik için, Devlet Mat· diğer faydalı kitaplar bu-
On iki yqında Haydar ı- b d · kita 1 Yanı· Matbuat Kannnu H d aa11n a yem P ar mıya cesaret edebilecek-

aikletle gezerken ay arpaşa- butırmıya bqladı. Kitap- lerine, artık z Yeni Matbuat Kanununun 
da bir demire çarpmış, kar- re81DI a.azeteninJ.annki nllaha· 

.x.. tt ala /mr lna11, lstar inanma/ •-mndan a5 .r sue • yar n- j smda İDtİfar e eceği aıilqıl· 
llllfbr· ,._ _____________ ~ .. ...---------------------J. maktadır. 

Kanına Giren 
Kadınlar 

• • 
Mekkeli Hatice Hanım 

minde biri kocasına ıillh çU.. 
mif. Birkaç sene enel ha 
çığın Sitli kahramanı Aliye 
Şakir Hamm açmlfb. Oglba 
bugiin, kadınlar aruında sillba 
davranmak ve tetiji çekmek, 
adeta allrme çekmek kadar 
basit bir hareket, bir ı&a, 
bir moda haline geldi. lstw 
Şiılide, İlter Mekkede doğm111 
olsunlar, zamanımızın birçok 
hanımlan piıtova davranmakta 
erkeklerden geri kalmıyorlar; 
ve.iki llç gDnde bir, gazete
lerde, kadınlar tarafından çı
karılan vak'alan alışkın giz
lerle takip ediyoruz. 

Eski zamanda da kadınlar. 
erkeklere kıyarlarmıı. Fakat 
bugünkn gibi değil. O zaman-
lar, sevdalı bir erkeğin İ§İJİi 
bitirmek için, kadının bir gh 
süzüşil kifi gelirmiş : 

Gamzei celladın etti işılun kira 
tamam 

Hatta, eski zaman kadınları, 
birgöz sllzlllflyle, cerrahlar 
gibi erkeğin kanını alırlarmıt : 
Nitterl gamzen acep üstat imlf 

kan almada 
Hele Aşıkım kan revan için

de bırakanlar da eksik değil : 
Gamzei zalim yine kan eylemit 

kan üıtlln• 

O zaman kadınlanmn kq
lan birer hançermiş ve ucunda 
hep kan varmıı : 
Görürsün hançeri ebrusunun nev• 

kinde kan vardır. 
ve şair Nedim, sevgilisine 
türlO cinayetler işlemek hak· 
kım veriyor: 
Dilersen idem tildilr, yare kH 

kan iç, cij'erhar oU 
Hele Kiğıtane deresini ka

na boyıyan cellat bakışlı ha· 
nımlar için tarkı bile yapıl
mııbr: 

Çeımf cellidın ne kanlar d6ktil 
Kij'ıtanede 

Zavallı F uzull bile bir ke-
man kaşlı gftzelin kirpiğinin 
hançerile şehit düşmemiı miy• 
di: 
Ey keman ebru, fehidt hançeıol 

mfljginınua 
Velhasıl, eski zamanda da 

kadınlarımız erkeklerin kanına 
girmekte bugünknlerden aşa .. 
ğı kalmıyorlardı; fakat silah
ian başka idi. Rövelver veya 
bıçak yerine "hançeri müjgin"' 
·• tiğı nigih ,, , "ceşmi cellat,, , 
"hançeri ebru,,, "tiri müjgAn,, 
kulanıyorlardı. 

Ben halis muhlis inkılApçı• 
yım, Cllmhuriyetçiyim, yaşasın 
Cümhuriyet, yaşasın inkılip 
amma, bu meselede muhafa· 
zakir kalmama izin veriniz. 

Çünki ben, kaşlan hançer 
değil birer pala olsa, kirpik
leri ok değil, birer süngil olsa 
eski kadınların öldürilş tarzla
nnı bugünkil eli tabancalı, 
mitralyoz bakışlı kadınlama 
cinayetlerine tercih ederim. 
Bu bapta asri değilim. 

Zarar Ve Ziyan 750 
Bin Liradır 

( Bq tarafı 1 inci sayfada) 
ile mahltemeye milracaat et
miye, yukarda bahsettijimlz 
300 bin liralık ıaran firkettea 
iatemiye karar vermişlerdir. 

Vali Muhiddi11 ve Belediye 
Fen MlldGrD Ziya Beyler tiyle 
domiJlerdir : " itfaiye çok ça
lıtb, ne yapaha ki au yoktu." 
Bu ı&ıler T fl.rkosun bu yan
gından yeglne meı'ul oldu· 
ğunu g6ıte.rruck iUl>uil11 çok 
şayanı ClikJ"ttir. 
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• 1 Memleket Haberleri 

Samsunun 
Bahtiyar 

1 

SiNEMA 
Halkı !Sinemada Da 
Onların Güzel Bir Me- Rus Dampingi 
sireleri Ve Mükemmel Tehlikesi Var 

Bir Plajları Vardır. 
Bir ay mütemadiyen yaian 

• yağmurlardan ıonra ııcaklar 
bütün şiddetile hüküm sUrmiye 

, baıladı. Halk deniz banyola
nna ve tehir haricinde hava
dar yerlere gitmiye mecbur 
oluyor. Bu meyanda ıehre 
en yakin en ziyade rağbet 
bulan Çarıamba hatbnın seki
zinci kilometresinde ilk iıtaal-
yon olan Derbent mevkii ol-
muıtur. iki daiJn aahilde 
birleıtiği noktada aiaçlık 
ıirin bir mesire mahalli ol-
makla beraber temb: ve gtızel 
bir de plljı Yardır. 

Herkes ailealle gidiyor. 
Mnıik dinliyor, dansediyor, 
temiz hava alıyor ve banyo
ıunu da yapıyor. Bu vaziyet 
karşısında Sahil Demfryollan 
idaresi de ıeyrllıef er tarifeaine 
Derbende kadar müteaddit 
poıtalar illYe etmiıtir. 

H4mit 

Mersinden Hayvan ihracatı 
Meraio, (Hususi) - T emmus 

ayı zarfında limanımızdan ha
riç memleketlere 11180 liralık 
hayvan ihracatı yapılmıı, buna 
mukabil 6400 liralık hayvan 
ithal edilmiıtir. 

·Kumar Mücadelesi 
Balıkesir, (Hususi) - Bura

da balık hanındaki kahvede 
kumar oynıyan üç kiti cürmü 
meşhut halinde yakalandı. 
PoJia kumar mücadelesine 
ehemmiyet vermektedir. 

iki Haydut Yakalandı 
Adana, 2 (Hususi) - Saim 

Beyler taraflarında bir müd-
dettenberi haydutluk yapan 
Çapar Ali ile arkadaıı Yuıuf 
jandarmalann takibinden kur
tulamamışlar ve silAhlarlle bir
likte yakalanmışlardır. 

Yalovada Çekirge 
Orhangazi, ( Husual) - Ka

umı:ı dahilinde çekirge mOca-
deleai bitmittir. Fakat Yalo
vanın Gacik ve Llledere ta-
raflannda birkaç uçkun g6-
rlllmtlftllr. 

Zeytin Sineği Mücadelesi 
Orhangazi, 6 ( Huauai ) -

Zeytin ıineklerile yapılan mD-
eadele (50) bin atacın llAç
lanmasile hitama ermittir. 

Beş kuıağı (hayat devresi) 
olan bu muzır mahlukun ikin
d kuşak mücadelesine bu 
ayın onunda ba9lanacaktır. 

Feci Bir Boğulma HAdisesi 
İzmir, ( Huıuıi ) - Urlada 

feci bir boğulma hldisesi ol
muştur. Topal Mahmut Ağanın 
12 yaımdaki kızı Şefika iske
le kenarında denize girmiı, 
biraz sonra "boğuluyorum, 
imdat,, diye bağırmıya baıla
mış, derhal annesi ve babaıı 
koımuş, fakat ikisi de yüzme 
bilmediğinden kızcağız gözleri 
6nünde boğulmuştur. 

Çoban Serbest Bıraklldı 

İnegöl, (Huıuıi) - lnegöllln 
Tacir köyünden bir çobanı 
birkaç şaki ıllrllıUnUn baıın
dan alarak daia kaldırmıı
lardı. Fidiye yerecek kimseıi 
olmadığını anlıyarak aerbeat 
bırakmıılardır. 

Dünya plyaaaaını ucuı ffatll 
yiyecek ve giyecek qyulle 
bombardıman ederek damping 
yapıp fiatleri kıran Ruslar, 
timdi film piyasasına ı el attılar. 
Makaatları, galiba, bu aahada 
da damping 1apmaktır. Bu fı 
için Ruslar, Berlinde merkezi 
bir büro tesis etmlıler ve bu 
büronun bqına da Antonov 
iıminde blrlıini getirmişlerdir. 

Bundan baıka, Moıkovanın 
on beı kilometre yakınında 
Potllikba ismi verilen kllçtık 
kuabada muazzam Te Holi
vuttan daha asri Yaııtalarla 
mllcehhez bir ılnema ıehrl 
vUcuda aetirmlılerdir. Bu atüd
yolarda, gtlnde ( 16) aesli ve 
ı6zlU film çevirmek mllm
kilndllr. Rusların 1931 - 1932 
senesi içinde başarmıya karar 
verdikleri eserler iH ( 160 ) 
seniz film, (50) aesll ve sözlU 
kurdela, ( 160 ) tarihi ve ilmi 
eıerlerdlr. 

Son zamanda Ruı aahne 
vazıları arasında, aon derece 
tayan dikkat · ıimalarda yetiı-
miıtir. Bunlardan Ek "Hayat 
yolu,, iıminde bir film vUcuda 
getirmiştir ki Fransız ıan'at
kirlan ve ıahne vazılan 
medhini IYapmakla bitireml· 
yorlar. Bu film, Rus lhtilAlinin 
bqlangıcında, Moskova ıo
kaklarmdan başı boş kalan 
ve feci bir ıerseri hayat ya
tıyan Rus çocuklarının vaziye
tini ve hayatlarını gösteriyor. 

Denilebilir ki, Rus ıinemaaı 

son zamanda Amerikan film 
ıehirlerinl teknik itibarile ge
ride bırakacak bir iıtidat ve 
inkişaf göstermektedir. 

Yeni Filmler 
Maruf Fransız muharriri 

Hanri Berniştaynın hazırladıti 

Sanaryonun filmini Jean Crav
fort'un vücuda getirmesi ta
karrOr etmittlr. Aynı artist 
"Serap,, iıimli bir film daha 
vücuda getirmektedir. 

lf-
Şarli Şan, " Siyah Deve ,, 

isimli bir zabıta filmi vücuda 
getirmiıtir. Mevzu Havay ada
larında, gitara ıesleri, genç 
çocuk ve kız dansları arasında 
geçiyor. 

lf-
ltalyan-Avusturya hllrriyeti-

nin başlıca bir safhasını gös
teren " Ateıli Dağlar ,, filmi 
bitmiıtir. Bu ay sonunda dün
ya piyasasına ıevkedilecektir. .. 

Ronald Kolman Uğursuz 
Bahçe ismindeki filmi bitir
miye çalışmaktadır. Filim 
Metro Goldvin hesabına yapıl· 
maktadır. Önümüzdeki ıinema 
mevsımının ilk gösterilecek 
filimlerinden biri olan ( Uğur
ıuz Bahçe ) nin bUyUk bir 
muvaffakıyet kazanacağı ıim
diden tahmin ediliyor. .. 

Meıhur artiıt " Rokı lng-
ram,, bugünlerde (Mavi adam
lar) lımlnde yeni bir filim çe
Yirmiye bqlıyacaktır • Filmin 
en mühim kısımları Futa geç
mektedir. Filim iki aya kadar 
bitecek Ye mevsim bqlangıcın
cla IİDemalarda ıöıterilecektir. 

Merkezi Avrupa Rıu filmleri mil•asesesi mütliir/J Antonov ıoltlaıla, 
•alıne vazıı AIMI Ganctt ıörüıii,orlar. 

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

Bir Amerikan 
Stüdyosunda 
Çalışan Kadro 

Filimler çok kazanıyor. Bu
nun ıebebi, bir filmin, kopye 
edilerek birçok diğer nüsha
ları vücuda getirilmek ıuretile 
bütün dünya ıinema aalonla
nnda gösterile bilmeıindendir. 
Fakat ayrıca filimlerin aldın 
almıyacağı kadar masrafı ol· 
duğu da muhakkaktır. 

Elbise, eıya, fU, bu masrafı 
hariç, bakınız bir film yapılır
ken artistler hariç olmak 
üzere kaç kişiye ihtiyaç vardır: 

Filmin tahta dekorlarını 
hazırlamak için ( 20 ) kif 11. 
Bu tahtalara iıtenilen şekli 

vermiye memur ( 20 ) maran
goz. Lizımgelcn boya işlerini 
ve zinetleri yapacak (6) res
sam ve nakkaş. 

( 20 ) döşemeci artist. 
Bntun bu işlere nezarete 

memur bir san'at mUdUrü, el
biselerin tanzimine memur (20) 
terzi, (8) elektrikçi, ( 1) müellif, 
(1) iktibas edici, (1) muhavere 
muharriri, (2) makyajcı, (6) ha
deme, (3) gürUltü yapıcı, ( 1) ses
leri biribirine karıştırarak bun
lardan matluba muvafık neti
celer çıkarmıya memur tek
nik adamı, ( 1) fotoğraf opera
törü, ( 1) ses alıcı, ( 1) müdür, (3) 
muavin, (1) rejiıör, (2) daktilo. 

Bu rakam, bir Amerikan 
ıinema stödyosunda mevcut 
en asgari kadrodur ki, alAka
darlann iddiasına göre bu 
kadrodan tek bir kişi hazf edi
lemezmiş. 

Prandello 
Ve Sesli Sinema 

Meıhur ltalyan piyes mu
harriri Prandello, tiyatrolann
dan hiçbirinin sesli filme alın
masına rıza göstermemektedir. 
Geçen gün, bir gazete mu
harriri, büyUk edip ile görU
ıUrken bunun sebebini ıormuı 
Ye fU cevabı almıştır: 

- Bence, bugÜnkU şeklile 
sözlü sinema. ıesli fotoğraf
larla konserve haline konulmuş 
aadanm garip bir halitasından 

ibarettir. Böyle bir vasıta ile 
heyecan uyandırmak mümkUn 
olabilir mi? 

Olamazsa benim piyeslerim 
de filme alınamaz. 

1 --

Dorothy Yordan, Genç Gllnabklrlar lamtade yeni Ye çok beienllen, hayat icabı 
•• :ıaruret mahıulll olarak dDtmOt lnaanların bayahnı taavir eden bir flllm 

yapmııhr. Dorothy, bu filim de lllhi olmnkla tavmlf edilmektedir. 

Mali 
Buhran 
Alman Sinemacılığının 

Da Belini Büktü 

Son mali buhran, dünya 
ıan'at Alemine ıayılı eıerler 

hediye eden Alman ıinemacı

hğını da esasından saramııtır. 

Mevsimin batlamaaı yaklqtığı 

için yeni birtakım filmler vü-

cuda getirmeyi dUıünen mües
ıeseler, birdenbire bu teteb-

büslerinden vazgeçmişler ve 
uıukavele yaptıkları artistlerle 

anlaşarak bu mukaveleleri iki 
tarafın nzası ile feıhetmiıler

dir. 

Bu yüzden, bu sene, Alman 

filmlerinin pek mahdut olaca
ğı ıöyleniyor. Bunların en bU
yUğU (Werner-Kraus) un Con-

Jeanne Helbing 

gres·Danıe adlı kurdelesi ola- Jeanne Helbing ıon ay-
caktır. larda b:tyUk muvaffakıyetler 

Bu ıon buhranın birçok _ kazanan bir F raııEı.z kı1dın 

h d ld 
y .b. Al 

18 san'atklrıdır. Hollivutta (10) 
a a o ugu gı ı manyanın f.l . •·ı F . . . . ı m çevıraı,den sonra ran-

fılımcılık ıahasında da uzun l saya dönmü,tür. Bu artist bil
zaman için belini büktüğünü hassa gözlerinin yakıcı cazibe-
iddia edenler çoktur. sile töhret alnıı~lar. 

Ağustos 

il Harici Haberler J 
Alman 
Bankalara 

,, 
ikinci Hücum 
Halk Başvekilin 

Sözlelerini Hüsnü 
Telakki Etti 

Son gelen telgrafların hu· 
lbası ıudur: 

Alman hükumetinin yardımı 
ile son buhrandan müteesir 
olarak aciz haline gelen, fakat 
ıonra tekrar kapılarını açan 
bankalar da dahil olmak üze· 
re halkın bankalara koşup 
evvelce çektikleri paraları 
yatırmak istemeleri, görülecek 
bir manzara teşkil etmektedir. 
Bankalar, bu tehacüm karşı
ımda bu paraları ne yapacak· 
lannı ıaşırmıılardır. Bu hal, 
Başvekilin milleti ıUkfıta da· 
Yet etmesi, halk üzerinde 
hUıntlteıir hisıl etmiştir. 

Birçok bankalar yüzde (12) 
faiz verdikleri halk paralarını 
müstahsil bir hale koymak için 
yllzde on bet faiz getiren ha
zine bonoları ile değiştirmiş· 
!erdir. Fakat ilAve etmelidir ki, 
bu paralar cari hesaplara ya· 
tınlmaktadır. Halk, paralarmı 
hususi iktısat müesseselerine 
yatırmadığı için, biran gelmiş, 
ıermaye kat'ı baş göstermişti. 

Vaziyeti düzeltmek için, hU· 
kiimet, memlekete girecek 
maddeleri Uç sınıfa ayırmıştır. 
Bunlar için döviz alınmak za
ruridir. Bundan dolayıdır ki 
bazı memleketlerden Almanya· 
ya hiç mal girmemiye b:lşla· 
mıtbr. İthal edilecek mevaddm 
başında Alman sanayiine lü· 
zumlu mevaddı iptidaiye gel· 
mektedir. 

lngiliz Duşuyor Mu? 
Nevyork Borsasında lngiliı 

lirası düşmiye başladığından 
umumi bir hayret uyanmıştır. 
Bankerler, vaziyeti düzeltmek 
için uzun vadeli bir istikraı 
esasının hazırlanması için harp 
borçları meselesinin tekrar 
tetkiki lüzumunu ileri sürmek" 
tedirler. 

Bir Yıldır1m 
Fransanın Laun şehrinde 

askeri bir çadıra yıldırım düş" 
müf, (8) kişi telef olmuş, bit 
kişi yaralanmıştır. 

Hallede Yangm 
~ 

Almanyanın Halle şehrind• 
bir zahire ambarında yangıll 
çıkmıf, iki kadın yaıımıfr 

birçokları ağır surette yar•" 
lanmışbr. 

Bir Haydutluk 
İki haydut tabancalarla bit 

kooparatif binasına girmift 
müessesenin kasasını alıp atef 
ede ede götürmüşlerdir. 

Alman Tayyareleri Ve Tale~ 
Almanların Lufthanza şit' 

keti, yolcu yerleri boş ol-' 
tayyarelerde üçüncü nıe11' 
ücretle bu yerlerde talebe nsiı
line karar vermiştir. 

lspanvada işsizler 
ispanyanın bazı yer!eri01d' 

i9aizler belediye daireleri~ 
hücum etmişlerdir. Mest~ 
Belakazarda belediye re,.. 
jandarma dairesine it ,.çt!I , 

kaçarken taşla baımd:ı:ı Y'~~ 
lanmıştır. Evido şehrinde te;,. 
fon amelesi, l<ab1ohrı kc.t•'f. 
muhavereler LUr .~~~~ur. 
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8 Afuatos SON POSTA 

"Komitacılar,, dan ir ısını, 
Korkulanndan Kendilerini Denize 
Atmışlar... Öile işittim ... 

NAKILlı ZIYA şAıcfir - 44 
( H•rWlu •dfatl,,,) 

Yine durdu. Sankl ılzl
•lbı &nnnde o ıeçea flnleriD 
laayalini canlandırmak latiyor 
fil.i g6derlnl kırparak; 

- Hiç unutmam, bir cuma 
fllnll idi. Merhum biraderim 
sultan Murat ile Gıskıuya ıit· 
•ittik. Hiç birıeyden haberl
llliz yoktu. Keadi kendimize 
eğleniyorduk. Bir aralık bira· 
der, ortadan kayboldu. Ben 
yalnız kaldım. O eanada adam· 
!arımdan Snleyman Ef. kop 
kop geldi: 

- (Aman efendi~ ~up 
cuma ıellmlığında bır nvayet 
çıktı. Bntnn hanedan azasını 
mahvedeceklermif. Derhal sa· 
rayınıza dlSntinüı) dedi. Hemen 
biradere koştum. Aradım, bu
lamadım. Meğerse, ona da ha
ber gelmif. T elqla beni unu
tarak derhal kayığına atlamış, 
&itmif... Süleyman Efendi, çok 
tadık bir adamımdı. Beni aldı, 
aahile getirdi. Orada~ ~ir 
kira ıandalı çağırdı. Benı içme 
bindirdi. Kendi de karşıma 
bindi. 

Kar.ıı sahile geçmek için 
açıldık. Sandal, harap bir tek
ne .. sandala; bir Yahudi.. Kü
rekler kırık.. her tarafı, tene
ke parçalarile tutturulmuş ... 
Böyle tehlikeli bir zamanda, 
daha tehlikeli olan bu eskı 
püskll sandalla bin bir helecan 
çekerek, nihayet saraya. y~
laştık. Süleyman Ef endı, ıh
tiyatlı bulundu. 

Beni, hemen oraya çıkar
madı. Etrafta, birşey var mı, 
yok mu diye her tarafa dik
katle baktı. Eğer şüpheli bir 
hal varsa, beni alıp evine 
ı_ötürecek ve . aaklıyacakh. 
Uzerimde on bıo kurtıf kadar 
da bir para vardı. F evkallde 
bir hal görmediğimiz için, 
nhbma yaklatbk. Bizi o 1811-

dalla ge>ren adamları .n koıtu
lar, ieldiler. Bizi nhtıma çı

kardılar. 
_ Peki Efondim, hakikaten 

böyle bir suikast tqebbnın 
Yar mı imiı ? .. 

- Olmu mı biç?.. Bere
ket venin ( Cihan Seraskeri ) 
denilen Rıza Pqa... Vaktile 
Wter almıt·· Bu komitenin 
UUım derhal yakalmtmq .. 
Banıaran başlarında, Sadık 
Pllfa isminde biri v~rmış. 
Hepsiai atet kayıklanna dol
durarak (tahtelbıfız) Kuleliye 
JollalDlfo Komitecilerden bir 
kısmı yolda giderken korkula
rından kendilerini denize atmış, 
dediler. Bilmem, asla •ar mı, 
Jok mu? .. Fakat Babıali tara
fından Mitat Paşanın istintaka 
lllemur edilerek g&nderildiğini 
biliyorum. Hatta, ŞOrayı Dev
letten de birkaç zatten mil· 
rekkep bir heyeti tahkikiye 
teşkil edilmişti. Bunlar, her 
Rünkn hıtintaklarm neticesini, 
Pederime resmen bildirirlerdi. 

Abdnlbamit, durdu. Birer 
llıara daha verdikten sonra: 

- itte Efendim bu mue-

Cihan Seraskeri denilen 
Rıza Paı• 

le de pederin ölümünll tacil 
eden sebeplerden biri oldu. 
Pederimi, en ıon defa olarak 
yefabndan on beş gtin evvel 
görmfiştüm. O zaman ben, on 
bef, on altı yaşlarında bir ço
cuktum. Odasına girdim. Pe
der, bir kanapede oturuyordu. 
Yanlanna ve arkasına ya.tık
lar konmuştu. Çok zayıflamıştı. 
Kesik kesik öksüri\yordu. Ben 
bu hali görür görmez, daya
namadım.. Ağlamıya başladım. 
Hemen yerimden kalktım, yerle 
beraber bir temenna ede
rek kapıdan dıprı fırladım. 
Peder, arkamdan; 

- içli çocuk.. Kaçma .• gel.. 
gel ... 

Diye aeıleniyordu • Zaten 
bana daima, (içli çocuk) derdi. 
Hemen Bqmabeyinci Mehmet 
Ali Bey 6nüme geçti. 

- Aman Efendi Hazretleri.. 
Ne yapıyorsunuz?. Kendilerini 
üzmeyiniz.. İçeri buyurunu~ • • 

Dedi. Halbuki bende ıçen 
pccek bal kalmamıftı kil Du
vara dayanm11, hıçkıra, hıçkıra 
ağlıyordum. Nihayet biraz ken
dime geldim, gözlerimi sildim. 
Tekrar içeri girdim.. Ah bilse-

llls pederim ne nazik adamdı. 
8eal tekrar ılrtbace 1evindi: 

- Affedenin otlum.. Seni 
qiatmıya ıebep oldum. 

Dedi. 
- Eıtağfurullah Efendim. 
Diye hemen ısanne oturdum. 

Ellerini, dizlerini 6ptiim. 
- Merak etme yavrum, ben 

iyiyim. .. 
Diye beni teıelli etti. YO

z8m0, gözümll lSptu. Bana 
dua etti. 

Abdillbamit sustu, derin 
derin içini çekti. Göı.lerinde 
sızıımıyan yqlar parlıyordu. 

- Ne ise, ben; pederle gö
rllttüm, duasını aldım. Diğer 

biraderler, göriifemediler. He
le, büyük biraderle dargın öl
dü. Sonraları, başmabeynci
den işittim ki, artık vefat ede
ceğini aklı kesince amcam 
Sultan Azizi çağırmış; 

- Birader.. Ben artık bu 
dDnyanın mihnetinden kurtulu
yorum. Saltanat nöbeti ıenin
dir. Yarın tahta çıktığın Takit 
evlAtlarıma iyi bak. Onlar sa
na emanettir. Eğer, benim 
emanetlerime hiyanet edehe.n 
yarın (Ruzu mahşerde) , on 
parmağım yakandadır. Demiş ... 

Ne olursa olıun, Abdülha
midiıa bikiyesi, bizi mütecasir 
etmifti •. Aynhrken, doktora, 
rica ediyordu: 

- Doktor Bey, yarın tekrar 
gelirsiniz değil mi?.. Rica ~~~
rim, kadınıma iyi bakınız. h'ır
mi senedir beraber yaşıyorum. 

( Ar kası var ) 

Tashih 
(41) numaralı tefrikamızda 

Ahdlllhamit ( Müşfika Kadın 
Ef.) den bahsedeceği esnada 
(Hoşnutluk getiriyordu) yazıla
yerde m6rettip sehvi olarak 
(Hoputsuzluk getiriyor) yazıl
mışbr. Tashih ediyoruz. ________________ ..... .-.------~----

Çocuk Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

On bet si• enel çıkan doamı lıll
mecenılzl dojru halled-lerla lalml-' 

ataJaya Jaa:.ıllll'fbr. Bunlarda• NAaa 
e,, fotoiraf aıaı.ı .... ı kuaamıthr· Hr 
.. ,_. .. almp s.Urk•• a.1r de ,....,., 

setirmnlal rica ederlı. 

lttanbul Belediye cınnada Pl7er 
Lotl cadd .. l•de 40 Na11m Bey 

Birer AlbUm Kazananlar 
KonJ• Aıker1 haatanell dit hekimi 

Ali e. oilu Orhan, Ankara Atpazan 
Çenıel Han s Tahıln, Çorlu Tapu me· 

auru oilu Jlıuıtafa Fent, Fatill Zlmdrll 
kuyu Bakkal çıkmnı 6 Orhan, Şeref 
90kak 21 Mllflde Hamdi, Adana HUkll-

dd 1 Kamer lokantaaında HUıe· 
met czı esldak Madenci Nadf Bey Jin ODfU 

n ıd Adana 29 teırlalovvel oflu e ı, 
mektebi mezunlarından fhHn, Adana 

At• Mehmet mahallul Şeyhoilu camii 

7' Mustafa Kemal, Ankara Ön Cebeci 

R d Clhancrlr Goda apartıma• 119 ı van, o 

ıu S Kamelya, Uıunk8prtl Ham•• IO• 

lpık 21 GUlıar Hanı• n Beyler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Se.ı 8-uH mekt•W hlebeaJadOll 

C. S. B. Nesibe, Bereket ud• eollak 
SS Paau Kohea, Uzunldipr!i MerkOI 
ecumeel Nedim, Şahkalu aoluık ıo Kal'I 
Frollkla, Allkara Ön Cebeci U9 Adaaa, 

SaJOall A••kat Hayri 8. v&1ıt111le fal· 
ma, Sallbll Awukat Hayri B. lu11 Saadet 
Ankara Hlaar Demir Fırka mahallesi ıs 

Mllnlre, Uıunkökrll poıtane yanında 
Albert Şocf Bctf ktq Köylçl E&al. 
8eflktq Köylfl S.el•p•t• klflrl 
Nermin Hanım ve Beyler .• 

Birer Kari Kazananlar 
Adana Polla MldDrlUğil Adli k11ım 

Şakir Beyden Tura•, Y edllcule Çıaf1• 

raklı boatan aokak 13 Mnhar Müfit, 
Ankara Hlaar Devdlran mahallaıi Mea
çU 10kak 9 Necibe. Zonguldak Avukat 

Teyflk Be7 oflu Naci, Maltepede Gizin 
Ankara Hl1ccettepe Yaflıdede aokak 45 
Mlıeyyen, Fatih aakcrllk dalrcalnde Oı
aan Sahtr, Ankara Eallha tllfenk fab· 
rlkaaı 501 Muatafa, Ankara Atpuan 
Kule Hatl karı111ada U Hamdi Ber ve 
Haaım'ar. 

Birçok Yerlerde Ka
vundan Hasıl Oluyor 

Gönen ( Huıust ) - Burada 
fllnden ıüne göz hattabklan 
artıyor, bunun sebebi kawn
lardır. KöylD tarlUJnda çalJflr
ken 11cakların tuirile kaYUD 
veya karpuz yiyor. Elini yıka
madan tekrar it• bqlıyor, 
temiz olmıyan elile ytlz Ye 
f8ztbaÜ ailiyor Ye g8z haıtalığı 
da derhal yap19ıyor. 

Cndel 

Bir Bisiklet Hırsızı 
Bursa, ( Hususi ) - Buraya 

gelen bir Musevi genci, biraz 
gezmek için yirmi beı kUl'Uf& 
kiraladığı bisikleti alarak kaç
mııbr. Hırsız genç yakalanmış 
ye biıikleti Orhangazi ıuvari 
mObqirine ( 17,5) liraya ut· 
mıf, ancak ( 2,5 ) lirasını 
aarfedebilmiştir. 

Meclisteki Müzakereni-.. 
Son Zabıtlannı Ayne::l 

Yazıvoruz ., 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
tandat kanı döken, memleketin 
hayatına kasteden o hain çete-
lerin batındaki Boğoslar, Haça
torlar hep böyle Misyonerler ta-
rafından yetiştirilerek memleke-
timize hediye edilmiş adamlardır. 

Efendiler: lstanbulda eline 
bomba alarak Osmanlı Ban
kasını bosan, BabıAliyi basan 
ve Tlirk vatandaşlarının kanını 
akıtmak istiyen ve hamallann 
ıınğile başları ezilen o Haça-
torlar, Boğos1ar hep böyle 
Miıyonerler tarafından yetişti
rilerek memleketimize hediye 
edilen hainlerdir. 

Efendiler, değil bunların 
erkekleri, hatta Misyonerlerin 
elinde yetiıen kızları bi!e har
bi umumide kendi vücutJan
na, kendi kanlanna bazı aari 
hastalıklar aıılıyarak memle
ketimize hiyanet eden kadın
lar hep bu Misyonerler tara
fından yetiştirilerek memleketi
mize hediye edilmiştir. 

Efendiler, hiç biliyor musu
nuz ki Misyonerler Ermeniler
den başka bir millete itimat 
etsinler. Hiçbir Rum çocuğunu 
hiçbir Y abudi çocuğunu göttır
düklerıni gördiinUz mü? Yal
nız bir de kendi vUcudile ifti
har ettiğ'imiz bir ıairimizin 
çocuğunu götürdüler. Ona da 
dinini, milliyetini tebdil ettir
diler Ye bize gönderdiler. lıte 
efendiler, asrın en son silAhı 
olan gazete partisi, propaaan
da aillhı olan gazetecilik deıi
seaini 6ğretmek için mütareke
nin kanlı günleriDde Zekeri
yayı ( Ye kanaım 1eslerl ) ve 
karısını münasip ı&rdiller Ye 
yetiştirdiler memleketimize he
diye ettiler. 

Efendiler, size aoruyorum. 
Bu Zekeriyanın bir uharya 
olmadığı ne mal Om 1 

Hakkı Bey ( Van ) - iftira 
etme; dönmedir. 

Ali Saip B. ( devamla ) 
Muhterem arkadaılar; bir apar
hmanlar ıilailesi baıladı. Ame
rikada otuz kırk katlı •:>arlı· 
man glSrmDf olan bir adam 
neden bizde yapılan iki katlı 
apartımanlan çok glSrilyor. O 
apartıman kartısında yıkık bir 
evin resmini yapıyor. Evin 
yanıbqında çarıafına bllılln
milı zayıf bir kadın resmi 
yapıyor. Bundan mabat aedir, 
anlamadınız mı? 

(DeHIDI nr) 

Sayfa 7 
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BIEA'YE 
Bu Sütunda Hergün 

Nikili : Sa/iye Peyman 

GÜLMEK HAKKI 
Bir dostum kansının iha

netine uğradı. F eli keti ıözle-
rile g6rm0tt6. Son derece 
müteesıirdi. Kadın annesinin 

eYine aitti Te dostum yalnız 
kaldı. O aiinlerde yanında 

bulanmak isterdim. Fakat 
SamlUDa gitmek için haurlan
mıı, biletimi almıtbm. latao
bulda kalamadım. 

.... 
Birkaç hafta sonra dön

mllştüm. Dostum için "Karısmı 

affetti galiba" dediler. Mese
leyi kendisinden 6ğrenmek 
için acele ettim. 

- Evet, dedi, karımı affet
tim. Ancak birkaç gün var ki 
biraz iyileşti, şifa buldu. 

- Haıta mıydı ? 
- Doktorlara göre hasta 

değildi, fakat benim nazarım-

da 6yle idi. Dur ıana bak 
olanı biteni anlatayım. 

"EvvelA korkunç bir &mit
sizlik içinde her şeyi itiraf 

etti. Bir def alık uzvi zaafından 
o kadar utanıyordu, o kadar 

azap çekiyordu ki onu afettim. 
Kendi kendime de yemin 

ettim ki bu hatasına dair ona 
en küçük bir imada bulunmı

yacağım. 

"0 gilnder.berl bambaıka 
bir kadın oldu. Son derece 

itaatli, ıesaiz ve ev işlerinde 
çalııkan. Beni tatmin etmek 
için elinden geleni yapı;or. 
Fakat, vaktile çok canlı, ıe-

vinçli, taze görünen yüzünde 
hiç değişrniyen bir keder 1.Ulü 
dalgalanıyordu. 

"En küçak hareketi yapa
cagı vakit kendi ker.dini tef-

liı ediyor, aeai bir.Jz yllksele
ceği YGkit kendini tutuyordu. 

Aklına gO~el bir lAtife gel<liği 
vak:t, gözlerindeki neşei! pA

nltıyı gördUğümO .ınlaraa, 'ıe
men ken::!inl toplıyor, akhna 

geleni s6ylemeklen YH 'eçi
yor, bqını önüne iğerek ıu-

suyordu. Aramızda meçhul 
ve müthit bir kuvvet vardı ki 
onun omuzlanna bast;rıyor ve 
onu eziyordu. 

"TeeNOf, evet; vicdan azabı 
ş8pheaiz; fakat, bilhaMB arbk 

o ealci lekaiz kadın oJuaamak 
amrabı. Artık hiç ıtılmlye 

cesareti kalmallllfb. Bir IAtife 
llyleditlm nkit bile ıtllml
yor: 

•-Benim •tfenmiye hakkım 
yok, demek laUyorda. 

"Ktlçtlk bir köpeğin uda
katine ait harici İfaretleri 

zenrfnleıtlren, enditell bir ıaz
le ytlztlme bakıyordu. 

"Onun biru neıeılnl yerine 
getirmek için epe)i utrqbm: 
Bara:..er tiyatroya, vodrillere, 
kor.ıik f aiimlere ıittim. Ahali 
gtılml!\ktea lunlırken o, ,Oklm
f ?mlyordu bile. Kendi kahka
halarından, bir dinamit patlı• 
yacak!Dlf aibl, kor!luyordu. 

• Ne otomobil geılntllerl, 
.. Yol tu•aletler, Dl en HV· 

ıili dostlann ziyareti ona ae
Yincini iade edemiyordu. 

" Aramızda hava pttikp 
ağırlaşmııtı. lılediji hatamD 
habrası, aramıza bir hail gibi 
ıiriyordu. 

" Bir glln, OçftncO kabnda 
oturduğumuz aparbmanın ikin
ci kahna çıkmıfhm. Alt kat 
komıumuzun kapısı açıktı ve 

içeriden çılgınca, taşkın, sU
rekli, boJ, sonsuz kahkahalar 
geliyordu. Karımın sesini ta

nıdım. Gelen o idi. Sevinçle 
içeri girdim. Karım, komşunun 

küçük çocuklarile oynuyor ve 
en ehemmiyetsiz şeylere büylik 
kahkahalar atıyordu. 

"Fakat beni ı=örünce urar

dı ve hareketsiz kaldı. Adeta 
resmi bir eda ile: 

"- Anneleri yok. Çocuklar 
yalnız. Onlarla oynuyorum, 
bana kızma, ıenia geleceğini 

bilmiyordum, dedi. 

"Sonra da, adeta bağırarala 

.. - Ah, dedi, bilsen, nq' eH 
olmaya ne kadar ihtiyacım Yar, 
f akaf buna bakk1t0 olmadığım 
biliyorum. 

• 
Dostum devam etti: 

" - Zavallıcık. .. Bütün ham• 

leleri kırılmış, gençliği mahbua 
kalmıı, benden adaletimden 
korkuyordu. Çok mu aadun, 
bilmem? Fakat zayaJllJI te

daviye karar verdim. T ekr"lr 

onu bir müddetten beri mah· 
rum e ' ~iği:u zevciye.t mOnase
bctlerine kabul etti.,,. Yavaı 
yavaş açıldı. Gün:l(".J güne onu 

ezen kurşun mnntosunJa:ı sıy· 
nldı, çıklı. Birlrnç gündenberi 
gülüyor. Gözleri bana bakar
ken Drkek değ:I. Bu aabalt 
tarkı ı6ylediğini iıittim. .. 

Dostum Ulve ettia 

- En bOyOk cinayetlerdea 
daha bGytık bir cinayet •usa. 
~ da, bqka birinhı k•hkah .. 
lannı 6ldllnnektir. Kanm bop 
lacaktı. Bu manzaraya dayanae 
madun. Onun hayata ,..Ude11 

doiufu beni teYindlrlyor. H~ 
ullhlyetln bir lıudacl. ftrclır. 

Sad•.lrataiz bir kadım 6lc11Ua 
mekte belki baldı olabilirüe 
fakat ODU fOD olmaktu m ..... 
melde?.. Zamıetmiyona~ 

DOl<UZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 12 

1 

0.Hta•Jıı•'lfta Cfl bet ~ Mır 
..... ~kt• ••t••ıım ...... 
........ alaAlıı isti)'... .. ... 
lnlpoau ı ... Jp .. w.,...11 " n 
kupOI' topla7"".1w. ?etro.ı.nmaa· 

1 
du pek ••m".-a elacakaoaaa. 

Patronlar netrMlldll&lul w!la· 
dea IHban• J.tullal kvlleı:..U 
bir nafta, tqra \arllert... OD 

ı•• içinde lnıpoal.uıa shder
• • ·ldlrler. Bu aldd.e ,..Ukha 
..,. laupo.ı.r kab"J .. u ..... 
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BORSA 
fstanbul 8 Ağustos 1931 

- Kapanan fiııtlar -

NUKUT 
fıterlln 
Dolar A'llcrlkaıı 
20 Frank Fransn 
20 L!ıet ltalyaıı 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Franlc lsviçT• 
IC Leva Bulgar 

J t1o. icı Felemenk 
IO Koron Çckoslov:ılc 

l Şilin Avusturya 
1 Rayh~mark Almanya 
1 Zelotl l..ehiıtan 

20 Ley Romarıya 
20 Dln;ır Yugoslavya 
1 Çervoneç So-yy•t 

KAMBlYO 
l.ondra 1 !sterlin kunt' 
Nily. 1 Türk lirası dolu 
rarta t Türk IJruı Frank 
Mlllno 1 ,, • Liret 
Brillnel 1 • " Belga 
Clnevre 1 • " Frank 
Sofya l • ., Leva 
Amcsterdam 1 T. ,, Florin 
MndrH 1 Tür lirası Pezta 
Bedin 1 n n Mark 
Vıırşova 1 ., ,, ZcloU 
Bükrc1 20 Ley kuruş 
Ru'"ya 1 Çervonevlç kuruş 

1031,-
211,00 
1'7,7S l 
222,-
116,SO 
54,S0-

811, l 
50,50 
84,00 

124,00-
29,SO 
49,-,-
22,50 
26,50,-
76,00 .-

1030,-
0,47,13 -

1'2,1,50 
9,0t,--
3 38,00 
36,42-
65,00-

1,16,87 5r 
3,3S,S0-
2,00,7S,-· 

4,20 
79,30,-
1088-

LAR 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Anafarta • Türk • Antalya 
Mersinden 

Mersin - Tilrk • Ayvalıktan 
Bartın • ,. • Cideden 
Niliifer· " Mudanya 

Gemlikten 
Güzel Bandırma • TUrk -

Bandırmadan 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Çanakkale • Türk • Antalya 

Mervine 
Uğur - Tnrk • lzmite 
Marmara - TOrk - Mudanya 

Gemliğe 
Feyyaz • Tilrk • Bandım aya 
Çar F erdinand - Bulıar -

Varnaya 

---------------------·--
SEYRISEF AIN 

Merkc:ı: ııc~nta ı Galatata KlSpril 
ba~ı B. 2362. Şube A. Slrkacl M ·
hUrdnr uı.de han 2. 2740 

iZMlR SÜR' AT POSTASI 
(Gülcemal) 9 Ağustos pa

zar 14,30 da Galab. nhtı

mından. 

BOZCAADA POST ASI 
(Ereğli) 9 Ağustoı pazar 

I 17 de İd&rc rıhtımından 
L kalkacaktır. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurl&rı 

Karadeniz postuı 

SAKARYA 
9 ':\f::Os PAZAR 
günü akşamı 11 de Sir
keci rıhtımından hareket-
le (Zonguldak, ine bolu, 
Samsun , Ordu , Gi~·e-
sun, Trabzon, Rize, Mapav
rl ve Hopa)ya azimet ve ı;v
dette ayni iskelelerle ( Sür-
mene, Görele, ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet e<lecektir. 
F nzla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
nccnteliğine mOracaat. Tel. 
22134 

BAHRİ MUAMELAT 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Hail tasfiyede bulunan Bahri 
mucmelıit Türk Anonim Şirketi· 
nin tnsfi,·esi hitama ermit oldt.!· 
ğundan hiuedaramn 13 eyllll Pa
zar günü ıaat 14te Liman hanın• 
d.ı. 4 üncü hatta 4S No lu yaı:ıba· 

nede vukubı.lacak içtimaı umu.ut• 
• yeye te,rlflerı rica olunur. 

RUZNAME: 
ikmal ecH!en ta1Hye rnuameli• 

tının son neticeleri hakkıncia tu· 
f:yc memur )arının nihai raporu 
.. ~ ta· fiyenin hitam buldutu 
hakkında karar iltilııııı ile tasfiye 
memurlarının lbruı. 

Beyoğlunda K A R L M A N Mağazalarında 
Satılmakta olan mallann fiatlarından birkaç 

.. numune: 
Kurut Kur uf 

Fular Franse emprime 200 ipekli fantazi şemsiyeler 850 
1450 kuruş kıymetinde iken 

• 
emprıme 325 Bursa ~peği 190 

iyi cins ve müntehap renklerde 

Krep mimoza 
Tamamen ipekli son moda 250 Kadın elbiseleri 1750 

Sua emprimeden, yeni fasonlar 
---....-----.-......--~~~~.ur~ 

Kimonolar 1350 
Hanımlar için tamamen ipekli 

Fil a fil 
Tamamen ipekli roplar 

Sua ekose ipekli blfa-zl-ar ______ _ 
moda ve muhtelif desenlerde 

250 
280 Ajurla 

Hilaliahmer 
Balosu 

13 Ağustos Perşembe 
Büyükadada Yat 

Klübünde 
Her sene olduğu gibi bu 

sene de HilAli;shmer Adalar 
şubesi yazlık baloıunu Yat 
klübilnün emsalsiz salon ve 
bahçesinde verecektir. Büyiik 

Millet Meclisi muhterem reiıi 

KAzım Paşanın himayeıl altın

da bulunan bu balo için 13 
Ağustos perşembe akşamı ka
r arla~tırılmıştır. 

Şehrimizin en kibar zevat 
ve hanımlarından mtlrekkep 
bir tertip heyeti geçen hafta
dan itibaren içtimalar yap
makta ve balonun her Hnekl 
gibi milkemnıel olması için 
yapılan lıtihzarata nezaret et· 
mektedir. 

BAHRİSEF
1

İT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBF.SI 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçt>si: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak3y palaata Telafoaı 

Beyoilu 5711·5 lıtaabw tlll 9ubesb 
"Merku Poıtanesl lttl1allnd, Alla· 

lamel han, Tclefoıı.ı l.L 56t 

Bilumum banka muamelatı 

Emni;ıet Kasaları icarı 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Ltıl" ve ıeri Karadeniz 
postaıı 

B ··ı VAPURU 
U ent 10 Ağustos 

PAZARTESi 
güntı akıam saat 18 de Sir
keci rıhb!Dmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samıun, Ünye, Ordu, 
Gireıun, Rize ve Mapamys) 
azimet ve avdette ayni lı· 
kelelerle Vakfikebir ve G&
releye uırayarak avdet ede· 
cektir. 

YUk ve yolcu için Sirkecid 
ezir lıkeleıl ıokak kuı11ınd 

No.6lacente1ine mtıracaat.Tel. 
21031 

Cilt ve zilhrevi hastalıklar 

· Mlitehassııı 

DOKTOR 
Ôme:· Abdurrahman 
l&t:labul emrazı t~ rcviye dlıpaaa• 

aerl bayhekfınl 

Ankara caddeti ikdam 
Yurdu karşısında No.71 

İst. ADLİYE LEVAZIM 
MÜDÜRLÜÔÜNDEN: 

Adliye Sarayı kaloriferi için mubayaa edilecek olan 130 

ton Kıriple maden kömürü ıartnamesinde muharrer evsaf ve 
ıerait dairesinde Ankarada istasyonda muayene ve teslim 
alınmak ve Adliye sarayına kadar nakliyesi ve ambara konul

mBJı müteahhidine ait olmak üzere aleni münakasaya konul· 
duğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 - Ağustos - 931 

cumarteıl günll saat 15 te Adliye Vekaletinde müteşekkil 
Levazım Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları veyahut 

vekil g5ndermeleri ve bu hususa ait şartnameleri de şimdiden 
latanbulda Adliye Levazımından ve Ankarada Adliye mubayaat 
komüsyonundan talep etmeleri lilzumu ilAn olunur. 

RADYO İN 
DİŞ MACUNU 

Mütehassıs diş tabibi, doktor 
ve eczacı beylerin hergün has
talanna kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrulannızın ve aile
nizin dişlerJni RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü: RADYOLİN onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 
en sıhhi diş macunudur. 

D HORHORUN• Beyoilu, Tokat· 

r ı 
b7aa 1••1•d• 
mektep aokü 

~ROBERT KOLEC....._. 
K<ilec bımı • Ah mllhındll kıımı • Sanayi kurları 

Her perıembe Ye cuma a11nleri 1aat 9 dan 12 ye kadar 
ıııtlracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavalye olunur. 

RÖ o 
'' R E N A U L T 

" 
OTOMOBİLLERİ 

Sürat IKtısat 

Zarafet Metanet 
Sağlam ve Ucuz 

Son Modelleri Görünüz. 
T epehaşında : 

Şirketi ayriyeden: 
Şirketi Hayriye tarafından genç Deniz sporculanmııla 

yüzme meraklılarının m!imareseleri için ahiren Bilyükdered• 
Avrupadakl emsali derecesinde mükemmel bir tanda inıa 
olunan (LIDO}yilzme havuzu ile atlama kulesine yüzme bilmek 
şartile müsabaka günleri haricinde duhuliye vermiyerek girme· 
ğe ve yüzmeğe hakkı vardır. Spor klüplerine dahil ve anlar• 
dan vesikayı halı olanlar mllıtesna olmak Uzre diğer ıevatıD 
yalnız büfedMı Placakları şeyın ücretini vermek ktıfidir 

7, 14 ve 21 Ağustos Cuma günleri 

Havuzda Ve Atl<!ma Kulesinde 
Klükler tarafından se~me ve su topu müsa• 

bakaları ve deniz bayramı yapılacakbr . 
Fatih icra Memı. rt •ıjuad•aı 

Arıa No. Metro Zıraa beher nraı 
l 451 24 200 

2 '' 60 90ı) 
• 49 " 700 
~ 1os ao 650 
7 ll)S 80 650 

Arbrmada beher sıraı a YarUaa bedel 
as 

S61 
soo ,,o 
250 

Merhum Haca Neslp !feadl YeJ'eHıl11den Bedriye; Blnau, Hikmet, ffanna:arl• 
Nacl7e, Adviye, Mediha, Rukf)~ı Nefıa, lteffa, Emine HanJmlıula E•kaf mOdilrlyctf 
ve Hacı Şefik H Hamdi •• Faik Beylerle Şe.ket ata •• Lfıtfullab Efeadllarl• 
,aylan mut11arnf olduklan Fadbte Saraçanebaııada DaIJ"enada mahallaılnlıa 
:lalbaat aokafuıda L.Ala baJlde !~o.larJ J"lSıterllen Oımaa Pata arouı aal!lll• 
arif bet parçadan -~arat analuıa lcra kıhnu lkbıcl artırmuınıia Yerlle• 
oadel kıymeti muhamma111lar•H nasazaran fablt derecede noktaaı gllrWdSJltnd•• 
lrhrmı.nın yirmi .Un mOddele temdidi suretli• lcraıına lı:ara.- ver't.ınlt '' 
':>ermuc lbl karar ıon arttırma 3-9-951 pertımbe J"ÜaıU Hat 16 da lcraaı mukarı•' 
•ıulunmuı olduğundan dana ıtlyade7e talip olanlann " 10 nlıbellnde pey akçeıUe 
beraber tafılllt almak lıteyealırla yevmi me:ı:kQrda Falih icra M marlufun• 
931-2SS9 No. lu doıyaalle müracaat etmeleri UAn olunur. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci Keşide 11 Ağustos 931 de 

BÜ YOK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

SON POSTA 
e..t, S11..ı. Hnadla •• Halis suetu 

...... &.taab:i;N ......... 
ş..I aolufl U • J7 

l'eltıloDt l.taabw • 20211 
••• lmtw.Nı l.tub.ı. 741 
Telıralı l.taııbıa! SON !'OSTA 

ABONE FlAn 
'l'ORKIYll ECNEBi 

ıtlOı... ıs- 2700 la. 

flO • 'A7 1400 .. -• • • IOO • 
uo • ı • IOO • 

Geleaewalıı J"Crl verllnuı. 
banıardıua mesııllyct alı, tan. 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERlRIY A 'Ti 
MU .1 .. L L I M LE R 1 N DEN 
Dahili, •e intani hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali cadd :>Sİ 
Tillyet karıısı 15 No. 
Muayenehaııo: Telefo:ı l.tanbul '32! 
lkamctz5.hı ı ,, ,, 'll' 

1181931 ,/ 

Mes'ul Müd\\!': Sabri Salirff 

• 


