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Şeker Dalaveresinde Tuhaf ( Çok Eski Devirlerde lstanbuı ) 

Ve Garip ~ir Safha Daha! Eskiden ls~an~ulda Birçok 

M h IB 
. . Ad T hd•t 5- . Doktor Dukkanlan Vardı 

eç U ır aJI! -~ _ __! avuruyor Bu !Hekimler Sevda Hastalıklanna Da 
Bazı meçhul kahramanların ~ - - - - - 1 ren~ adam çıkıp fitmiftlr. • 

teker fiatleri üzerinde çevirmek .· .. . • Oğrendiğimize gare bua te- Reçete yazarlar t ilaç verirlerdi 
istedikleri esrarengiz dalavereden ker acenteleri ayni zamanda ti-
bütnn tafıilltile bahaetmif ve caret te yapmaktadır. Avrupada 
alakadar makamlann, bu garip teker fiatlerinde blsal olan te-
aoygunculuk hldiseıi hakkmda nezıtllden baza buradaki tacir-
nazarı dikkatlerİlll celbe~~· lerin vaktind nh b d dibne-
lki gün evvel de yudttumz sıbı, . e a er ar e • 
buı açıkg3z hileciler, A'ft'llP&dan dikleri, bu y&zden TDrkiye pıya-
ge1en ıeker fiatlerine ait fabrika Aıuıcla teker fiatleri y&bek 
mektuplarım burada tahrif etmek kaldıjı anlqılmaktadır. 
suretile. fiatler üzerinde oynamak Diğer taraftan alakadar ma-
lstiyorlar. Fakat bu- İfİ yapan kamlar mektuplan tahrif ed~n 
kimlerdir ? itte bu earare: esrarengiz adamı veya adamları 
adamlar meçhul oldup i~ • araıtarmakla meıguldtır. Meı'ul-
kadar makamlar, bir tacirin ~ı- lerln birkaç gü · · de meydana 
kiyeti üzerine tahkikata ,Pnr k 1 n ıçın. • 

· 1 d. B tahkikat devam çı arı acakları tahmın edılmek 
mış er ır. o. tedir 
ededursun... Fakat bizbn aldığı· · 
mız yeni maliimata gire bu ga· -===;===========ım111• 
rip meıele son iki gOn zarfında 
etrafa dal budak salan bir ma• 
hi,Y.:et almışbr. Bunu Iİzo de an• 
latalım: 

Bu dalavereyi ilk defa ketfe • 
dip bir pklyet ile aflia wran 
sal, tebrimizde İf ,.pan maruf 

• hfr 19ker taciricBr. Bu zat, hile
bazlık hldtseıinden evvela res-
men Ticaret tOdaaını haberdar 
etmiı, veaika mahiyetinde bazı 
telrraflar la Termlfti. 

Ticaret Odasının Bulundut-a 
4 Uncu Vakıf Hanı 

Bugün 

16 
Sayfa 

SUleymanlJ• caminin ••ki bir reaml, 
( ... ı.. Tlryaldlerçartı• ha ca.ıla brfaaıadachr.) 

Dilıaya tarihçilerinin tespit Ad.. otlu, Adana cinnadald 
ettikleri mllhlm bir hakikati ıa- kadim Anazarba belcleabacle ya
rada bir iftihar cDmlai teklinde fl)'U Dlyoekorldia ilmindeki 
yazabiliriz: Dllnya tlzerinde ilk patper~ vataadapmaclar • 

. Bu ilk doktoran ( terclmel 
doktor vo ıl~ eczaca ana .topra~- lıqayiı ) iımile arapçaya tercllme 
lanmızda dogmuı ve yetiımiıtir. edilen kitabındaki eaa1ıe re

Filhakika bupldl bbbıa •• timleri bugbkl ecımlerimil• 
ecıacıhğın ilk ...._. bru ( --.... 8 litcf ..,fa.ta ) 

Fakat bu tacirin meaeleyi lı-
caret Odasına haber verdiğini 
öğrenen meçhul bir adam, bu 
tacirin yazıhanesine gelmif, bir 
hayli bağırıp çığırdıktan ıonra, 
adamcağıza: "Sen casuıluk edi
yorsun!,, diye haykırmıfbr. ŞikA-
= ·-

yet ve ihbarı yapan lfeker taciri, 
bu aal bllcuma beniz muli:ıltele 
etmiye vakit bulamadan ikbaci 
bir feryat daha ifitilmiftir. Ha• 
riçten gelen bu esrarenıiz adam 
bu sefer ı6yle bağırmııbr: "Se
nin bu şikAyetin yilzilnden birkaç 
kitinin canı yanacak. Dilini niçin 
tutmadın!,, 

Bu son sözden sonra esra· 

izmirin Sanayi Şehri 

Birmanyada Türk Kabilesi 
Bir Macar Heyeti, Buradan Geçerek 
Bu Kabileyi Tetkik Etmiye Gidiyor 

Olmasına Karar Verildi 
Menderes 

Lira 
iz mir, 25 (ffu. 

ıusi)- Şehrimi

ze gelen Ruı 
miltebassıılal'llWI 

ilk tetkik le ri, 
mıntakamız için 
müebet bir ne
tice Yermif tir. 

ôirendiğime fi 
re buradaki Hali . 

panar mevkiindo 
bir mensucat 

Havzası 
İle Islah 

Yanm Milyon 
Edilecek 

-fabrikası kurul- ~ Sanayi fehrl olmaaın• karar verlten 
ması hakkında lzmlrden bir manzara 
fikir mtltabakati hhal olmuttur. ı Bu it için de Amerikadan gtlm. 
lzmirin, memleket sanayii nokta- rllk resmi alınmakıızm iyi cins 
ıandan bir merkez ıeklini alma11 pamuk tohumu getirtilecektir. Ay· 
çok muhtemeldir. rıca pamuk yetiştiren çiftçilere 

Elyevm mer'iyet mevkiin~e fabrikalar ve bankalar tarafından 
bulunan bir kanun mucibince, kredi temin edilecektir. Menderes 
Adanadan lzmire pamuk ithal nehri havzasının istifade edilecek 
edilmesi yasaktır. Fakat yapılan bir şekle sokulma11na çalıtılacak, 
teşebbüs üzerine bu kanunun bu hususta yeni tesisat yapıla· 
feshedileceği de haber verilmek· caktır.Bu tesisat için yanm milyon 
tedir. Memleket sanayiinin inki· liraya lllzum gösterilmiştir. Evvelce 
ıafmı temin maksadile pamuk bir lsveç grupu tarafından Men-
cinsinin ıslahı ve pamuk elyafının deresin ıslahı hakkında hazırla-
uzun olarak .yetiıtirilmesf huıu- nan proje tetkik edilecektir. 
•wada tertibat ahnacakbr. Adnan 

Peıte. 24 (Hususi) - Macar 1 
Alimlerinden mlirekkep bir heyet, 
ıu gilnlerde mOhim bazı tarihi 
tetkikat için Birmanyaya hareket 
etmek Ozeredi'r. Malüm oldutu 
üzere Birmanya ltindiltanın ya
kınındadır ve bir lagiliz me .. 
teaalekeaidir. Macar ilim heyetinin 
bu tetkik 1e7ahatini icap ettiren 
sebep pclar: 

Umumi harpte Ruslara esir 
olan birkaç Macar askeri, uzun 
maceralardan sonra nihayet Vla· 
divoıtok limanından firar etmlye 
ve Blrmanyaya gelmiye] muTaf• 
fak olmutiarc:lır· Macarların ek· 
ıeriai, yolun zahmetlerine katla
namıyarak16lmllf)erdir. içlerinden 
yalnız bir taneai satlam olarak 
Birman arazisine ayak baımıya 
muvaffak olmuıtur. Bu aıker orada 
Sana iıimlei gçebo bir kabileye 
tesadnf etmiıtir. Bu kabilenin 
Adetleri, musikisi ve folkloru bu
gllnkU Macar milleti ile o derece 
bUyllk bir benzeyiı arzediyormuı 
ki, firari asker, bu mllfabebet 
kartısında derin bir hayret duy• 
muıtur. 

Bir milddet bu kabilenin için-
de yaşadıktan sonra teaadtıf 
ettiği bir lngiliı kıt'asına teılim 
olan bu asker, harp sonunda 
memleketine iade edilmiıtir. Fa· 
kat Birmanyada tesadllf ettiği 
Saim kabileıinin Macar ldetlerile 

olan mllıabehetini unutamamıı, 
bu huıuata tetkikat yapllllf ve 
dem ittir ki, bu kabile, bir kasım 
Macar ve Kırgız] unıurl&rile ka
nıık olarak on llçtmcn uır ipti
dalannda Mekonı vadiline hicret 
etmiftir. . 

O zamandanberl Samlar, 
muhtelif kollara aynllDlflar ve 
Birmu,atla llfebe bir bayat 
yqamakta devam etmiılerdlr. 
Macar tetkik heyeti, geçenlerde 
Amerikaclan Peıteye uçma teıeb
bDıDne girften bir tayyare af bi, 

"Macaristan için adalet isteriz., 
iımini tapmaktachr. Heyet, Bir
manyaya, Balgariltan, Tllrkiye 
lran •e Efganistan yolile sidecek 
ve Hindiatanın Ganj vadilindea 
geçecektir. 

Son Potta: Macarlarla T&rklee 
rin ayni amldan olcluldarma g&re 
bu heyetin Sus kabilesi hakkın
daki tetkikabaı bllytlk bir ehem
miyetle beklemek lbımdır. 

Macarlarla olduğu kadar Türk· 
lerle de Adet itibarile bu k6çebe 
halkın btıyilk benzeyif noktalan 
bulunmuı kunetle muhtemeldir. 

Aaadoloya letldkata tiden DuDlfilnun Talebe •• Mlderrla Heyeti, 
Çaalurı da haruetJe karıalenmıı .... blyllc bir ml•aflrperverUk rlrmilft~ 
H•J9tl slltena IHa nalm Çukıra mubablrlmla tarafıaclaa ılnderUmlf 
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Halkın Sesi 1 

Köylülerin Satış 
Koopertifi 

F.ü)liilerin mallarını ınut:naı;sıtla
mı clindon kurtarmak için bir sa
tıt kooperatifi kurduklarını bildir· 
ıııiştik. Bu hususta balkınııı di· 

yor ki: 
Nusrat H. ( Kuınka.pı lshakpaş:ı 

mahallesi 7) 
- Bazı kö1lüler kendi mahıulle· 

rini •almak için aralarında birer 
aatıı kooperatifı yapmıılar. Köylü· 
l~ri çok takdir ettim. Hakikaten bu 
eene köylüler çok fena bir vaziyete 
düştüler. İstihsal ettikleri meyva ve 
saire yaptıkları nakil masrafına bile 
tekabül etmedi. Mallarını yok paha· 
sına verdikleri halde halk yine her 
şeyi pahalıya yedi. Bu işte yalnız 
mutavusı-1ıtlar kazandı. Meteliksiz 
işe başlayıp ta bu yüzden aparbman 
kuran kabzımalJ arı bilirim. Bu diğer 
müstahsillere de bir örnek olmalıdır. 
Pe ynirci, zeytinciler de birer koope· 
ratif yapmalıdırlar. 

« 
Nccı:et l3cy - ( EminönU Balıkpa· 

zarı :u ) 
- Köylüler mutavasaatları ortadan 

kaldıracaklarmıı. Bence bu eaaeh 
ve cezri bir tedbir değildir. Kabzı· 
mallar yalnız bu ıene mantar gibi 
yerden çıkıveren mahluklar değildir 
ki. Bunlar aenelerdenberi vardı. Bun
lar da devlete muhtelif vergiler veri· 
yorJar. Şimdi bunları itsiz bsrakmak, 
işsiz ve kazançsızlar kafileaini biraz 
daha yükıeltmek demek olur. Sonra 
kurulan şirketlerde de adam çalıı· 
hrmak ve doyurmak mecburiyeti 
vardır. Bence hep bir hesaptır. Bu
nun bafka ıuretle çaresini arama· 
hdır. 

Emin B. ( Betiktat Akaretler 28 ) 
- Türkiyede hayat her yerden 

ucuzdur. Fakat biz lataobuUular her 
teyi ateş paha11na alıyoruz. Bunun 
eebebl de bir malan mesela mahal
leye gelinciye kadar dört, beş elden 
geçmesidir. Her mutavaHıt halkın 
zararma mahn fiatine bir kar zamme
ediyor. Böylece karlar eıyanın ma• 
liyet fiatinin bazan Oç dört mislini 
bile buluyor. Köylülerin satış teş· 
kilatı bizi bu mutavassıtlardan kur• 
taracsğı için çok iyidir. 

* Sadık B. (Fatih Ç:ır~amQa caddesi 21) 
- Karamürsel çiftçilerini t e brik 

ederim. Hem kendilerini zarardan, 
b c m de bizi pahalı üzüm •:e meyva 
1emekten kurtaracaklar. Fakat dikkat 
etmeli. Bu iş öyle lafla olmaz, ada
makıllı ıöz ve para birliği yapmaları 
lazımdır. Yoksa aermayeyi kediye 
yükletirJer. 

Zorba Bir Kadın 
Kadıköyde Y eldeğermeninde 

Ci turan Madam Takubi henüz an· 
laşılmıyan bir sebeten ayni evde 
Helidor isminde birini fena halde 
dövmüştür. -----Sulu Ziya Sahnede 

Maruf sabıkalılardan Sulu Zi· 
)'a Laleli apartımanları arkasında 
bir yapıda çalışan dülger Hami
din caketini çalarak savuşurkcn 
yal{alanmışbr. -----

Çivi Batmış 
Salıpazarında yıkanmak için 

deuize giren hamal Abdullahm 
ayağına bir demir parçası bata
rat' yaralanmıştır. 

BABIBLIB 
.............................................................................. 

u·sta, Çırak Bir Olmuş! 
Bir Kunduracıya,HemDayak Atmışlar, 

Hem De Başından Yaralamışlar 
Dün polise şayanı dikkat bir müracaat ve şikayet 

yapılmıştır. Şikiyeti yapan adamcağız seyyar kun· 
duracı Abdullah isminde birisidir. Abdullahın iddia
sına göre kasaplık yapan bir usta ve çırak birlik 
olarak kendisine evvela dayak atmışlar, sonra da 
başını yarmışlardır. Şikayete nazaran hadise şöyle 
olmuştur: Abdullah ile bir usta ve çırak arasında 
bir pantolon satmak meselesinden ihtilaf çıkmı~tır. 
Tophanede kasaplık yapan Asım Ef. ve çırağı 

almıştır. Neticede usta ve çırak Abdullahı nem 
devmüŞler, hem de yaralamışlardır. 

Polis, şikayet üzerine hadiseyi tahkik etmiye 
başlamıştır. Bundan başka dün gürültülü bir kavga 
daha olmuştur. Kasımpaşada oturan tütün amelesi 
Emine H. dün karakola müracaat etmiş, çahştığı tü
tün deposunda ustabaşı muavi~i Şevket Ef. tara
fından fena halde döviildüğünfi söylemiştir. Ka
dıncağız ayni zamanda bu adamın kendisine 
tecavüze yeltendiğini de iddia etmiştir. Hadise 
tahkik edilmektedir. 

Feyzullah ile Abduullab arasında çıkan bu ihtilaf 
evveJa ağız kavgasına dökülmüş, sonra dövüş şeklini 

Borsada 
Yozgat Tiftiği Dün 50 

Kuruştan Satıldı 
Dün Anadoludan İstanbula 55 

buçuk vagon ve 178 çuval buğ· 
day gelmiştir. Polatlı buğdayl 
yedi kuruş otuz üç paradan 
satıldığı gibi, Yozgat tiftiği 
50 kuruştan satılmıştır. Dün ge· 
len tiftiğin miktarı 152 balya, 
üç vagoodur. Yapağının miktarı 
ise 35 balyedir. 

Hayırlı Çırak! 
iş İstediği Terzinin Saa

tini Aşırmış 
Hasköyde oturan ve muhtelif 

yerlerde terzilerin yanında çırak· 
hk eden Leonida isminde bir genç 
dün Mabmutpaşada terzi İsrail E
fendiye müraccµt e~erek iş iste· 

miştir. Leonida terzi lsrailin meşgu
liyetinden istifade ederek ma~a
nın üzerinde bulunan 1 O lira 
kıymetindeki saati çalarak savu· 
şurken yakalanmıştır. 

Parayı Nereden Buluyorlar ? 
Birçok ecnebi ve ekalliyet mek· 

teplerinin fazla ıarfiyab Maarif Ve~ 
ka!etinin naı.ara dikkatini celbetmiş
tir. Bu mekteplerin faaliyetini daha 
sıkı bir •ekild~ kontrol etmek için 
bu mekteplerin irat membalarınm 
tamamen tespiti tekarrür etmiştir. 
Mezkur mekteplere bir tamim gön
derilerek, irat membalarının vazıh bir 
şekilde ve muntazam liate halinde 
yazılarak vekalete bildirilmesi isten· 
miştir. 

Bir Eroin Kaçakçısı 
Hırsızlıktan 10 ay emniyet 

nezareti altında bulunan sabıkah 
Ahmet, Beyoğ)unda eroin satar· 
ken yakalanmıştır. 

Ahmedin üzerinde 34 paket 
erom bulunmuştu. 

Tedrisat Kongresi 
Maarif Müdüriyeti llk T edri

sat Müfettişleri kongresi dün de 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

-- - -------
Araba 
Ve Beygir 
Denize Gitti 

Evvelki gün Galata rıhhmin
da çok garip bir hadise olmuş, 
bir yük arabası beygiri iJe be
raber denize yuvarlanmış ve 
kaybolmuştur. 

Arabanın sahibi Kırklarelili 
Palabıyık Ali isminde biridir ve 
kendisi de Sirkeci taraflarında 
iş yapmaktadır. Uzun müddetten· 
beri arabasını, arabacı İbrahim 
v~31tasile işletmektedir. 

Evvelki gün saat üçe doğru 
İbrahim araba ile nhbrna gelmiş 
re demir yüklemek üzere ara· 
banın arka tarafını deniz tarafına 
çevirmiştir. Bu sırada, İbrahim 
hayvanına kızdığı için k:rbaçla· 
mak istemiş ve beygir dayaktan 
kaçarken, arabanın arka teker· 
lekleri rıhbmdao denize kaymıştır. 

Bu suretle araba, atı ile be
raber birdenbire deniı:e sürük· 
lenmiş ve derhal kaybolmuştur. 
Yapılan bütün taha rrile re rağmen 
arabanın ve a t ·n izi bulummıa
mışhr. 

Sarraflık 

Ciizdan Kıranlar Hakkında 
Takibat Yapılıyor 

Dul ve mütekait maaş cüz
danları mukabilinde rehin üzeri· 
ne borç para veren ikraz mü0 

esseseleri hakkında sıkı bir mu
rakabe tesis edilmiştir. 

Müsaade almıyarak gizli ve 
kaçak çalışanlar hakkında sürek
li takibata başlanmıştır. Mura· 
kabe komiserliği müsaade alma· 
dan çahşhkları sabit olan Beya
Zltta Ali Hilmi, Beşiktaşta Meh
met Raşit, Koço Koplos efendi
ler haklarında vilayete müraca· 
atte bulunmuşlardır. 

Muallimler 
---·---

1 Ecnebi Mekteplere Kimler 
Tayin Edilecek? 

İstanbul Maarif Müdüriyeti ilk 
ekalliyet ve ecnebi mekteplerine 
tayin ıçın müracaat edenle
ri, munhallere inha edecektir. 
Ortamektep ve liseler için müra
caat evrakı doğrudan doğruya 
Maarif Vekaletine gönderilecek, 
bu kısmın tayinleri Vekalet tara
fından yapılacaktır. 

İhtikar 
Kok Kömürü Satan Ta
cirler Cevap Verdiler 

Vilayetteki İhtikar tahkik ko
misyonu dün toplanmış gaz ve 
benzin ihtikArı hakkında tetki· 
katta bulunmuştur. Ticaret Mil· 
düriyeti kok kömürü ve kahve 
ihtikarı hakkındaki tahkikatına 
devam etmektedir. Abdullah 
Delmekani isminde bir kahve 
taciri Riyo cinsinden kahveyi 
15() .. 160 kuruşa satarken Ticaret 
Komiserliği tarafından zabıt va
rakası tutulmuş ve derhal Müd· 
dei umumiliğe verilmiştir. 

Kömürcüler, Ticaret Müdüri· 
yetine verdikleri cevapta, geçen 
sene fazla kömür stoku bulundu
ğu için fiatlerin düşük olduğu, 
bu sene &tok olmadığı için nor
mal fiatle kömür sabldığını bil-

dirmektedir. Maamafih, Miiddeiumu· 
miliğio gazetelerdeki şikayetleri 

ihbar addederek Üzerlerinde ihtikAr 
yapıldığı söylenen eşyaları satan 
tacirler hakkında takibata başlı
yacağı söylenmektedir. 

İpek ipliği fiatJerinin yüksek
liği ha1<kında evvelce yapılmış 
olan ıikayetler üzerindeki tabki· 
kat derinleştirilmektedir. 

Ağustos 25 

,,. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz . 
Reiıicümhur Hz. dün Millet çift• 

litlni ziyaret ettikten sonra motörle 
denizde bfr tenezzüh yapmışlardır. 
Ga:r.i Hz. saat 20 de kaplıcaya avdet 
buyurmuılar dtr. 

Başvekil Paşa 
Batvekil ismet Pata dün Heybe• 

lide biraderlerinin evinde istirahat 
etmişlerdir. 

Vekillerin Tetkikleri 
Hariciye Ve Gümrük Vekilleri 

elyevaı lzmirdedir. Ziraat Vekili 
Muhlis Bey dün Ankara Zahire Bor• 
ıa11na giderek Ziraat Bankasının 

butday satın almuında haztr bu .. 
lunmuştur. 

Amerika Erkam Harp Reisi 
Ankara, 24 - istihbaratımıza na• 

zaran Cemabiri Müttehide Erkim 
Harbiyei Umumiye reisi Jeneral Mae 
Artbur 25 eyliılde Ankarayı ziyaret 
edecektir. Mütarünileyb 26 eyllılde 

Ankaradan müfarekat edecek ve 'l:1 
eylulde Reiaicümhur Hazretleri tara• 
fından kabul buyurulacaktır. 

Uydurma Bir Şayia 
Poli11 amirleri arasında yapılan 

tebeddülat özerine ba11 kim1eleı 
şehrimizdeki polialerden mühim bir 
k11m1nm Anadolu şehirlerine nakle• 
dileceğini lleri sürmüşlerdir. Fakat 
vali muavini Ali Rıza B. bu haberin 
uydurma olduğunu söylemiştir. 

iki Mahktlmiyet 
931 senesi haziranının on b(. 

rinci günü Tarlabaşında Kadriyenln 
randeYu evinde Muetafa Bey ismin· 
de bir bahriye zabitini öldüren Arap 
Mubarreınle Zekinin muhakemeleri 
dün intaç edilmiştir. 

Arap Muharrem 15 ıene ağır hap. 
•e mahkum olmuf, fakat yaıı doJa
yısile cezası 6 seneye indirilm iıtir. 

Zeki de cinayetle neticelenen bu 
kavgaya iştirakinden dolayı 15 glln 
ağır hapse'! mahküm edilmittir. 

§ Unkapanında Raşit isminde bir 
şahsı öldürmekten maznun Sadığın 
muhakemesi dün Ağır Ceza mahke
kemeainde intaç edilmif, Sadık 15 
sene ağır hapse mahkum edilmi4, 
fakat hadisede ağır tahrik g ör ül dü
tü için ce:ıası yedi buçuk s eneye 
indirilmiştir. 

Fransız Talebeler Gitti 
Birkaç gündür şehri mizde bulu· 

nan Fransız talebelerinden müre kkep 
ıeyyah grupu dün ayrılmıttır. 

Kaçak Etler 
Tozkoparanda ve Unkapanmda 

yeniden mühim miktarda kaçak et 
yakalanmıştır. Belediye kaçakçılar 
hakkında takibat yapmaktadır. 

İlk Hanım 
Miiddeiumumi 

Dün tebrimizde bir mahkemede 
ilk defa olarak iddia makamını 

Hanım Müddeiumumi itgal etmiştir. 
Adliye tarihimizde ilk olan bu vazife 
Muddeiumumi muavinlerinden Mat• 
buat Tetkik Bürosu Şefi Meliha H. 
tarafından ifa edilmiştir. Meliha ff. 
bir nbfus davasında ÜçüncU Hukuk 
mahkemesinde hukuku umumiye 
namına ıöz ıöylemiştir. 

[ Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 : Komşu - Hasan Bey, im
dadıma yetiş Allah aşkana... Şa
ısrdım kaldım. 1 

2 - Köylü dayı güneş al
tında kavrulup buğday toplar. 

3 - Ekmeğin okkası on (,u. 
ruşa satılır. 

4 - Fakat beri tarafta bir 
bardak su beş kuruşa 1 

5 : Hasan Bey - iyi ya ltt• 
komıu... Hesap tamam. iki au bir 
ekmek yeriai tutar demn1er mi 1 





4 Savfa 
t::: 

A:emleket L11anzaralarz 

1 
Köylüleri 
Tefecilerden 
Kurtaralım 

1 

İzmir ( Hususi ) - Miinev• 
verlerimiz ve zenginlerimiz Karis· 
pat kaplıcaları veya Kot Dazür 
plajları hakkında bize b ·rçok 
malumat verebilirler. Avrupa 
gazeteleri ve ansiklopediler bize 
dünyanın bu tanınmış yerleri 
hakkında reklamla şişirilmiş bir· 
çok malumat vermektedir. Fakat 
biz ayağımızın dibinde, yanıha· 
şımızda olan güzel yerleri tanı· 
nuyoruz. Onlar hakkındaki bil· 
gilerimiz çok basit ve pek azdır. 
Bir vesileden istifade ederek 
Cumaovası nahiye merkeziJe, 
Gölcüklere gittim. Gölcükler ta· 
bii güzellik itibarile dünyanm en 
gilzel köşelerinden biri addedil· 
meğe layıktır. Bilhassa geceleri, 
ıerin ve hatta soğuk denecek 
bir havada ayın mehtabı altında 
pırıl pırıl yanan serin sulara 
akseden yı1lanmış ağaç gölgele
rinin seyri kadar insana zevk 
veren bir şey tasavvur edile· 
mez. Saf ve serin hava, şiirli 
bir mehtap,! nefis su, gayet ucuz 
ve bol yiyecek... lşte Gölcükler 
böyle bir yerdir. 

GölcUklerden biz İzmirliler 
istifade etmesini bilmiyoruz. Ora· 
dan istifade eden İzmirdeki Ame· 
rikala ve ecnebi zenginlerdir. Bir 
Amerikalı aile her sene yazı ge· 
çirmek için Amerikadan kalkıp 
GölcUkler gelmektedir. Bu aile 20 
ıenedenberi Gölctiklerin müdavimi 
imiş. 

Geçen senenin yaz mevsimin· 
de Cumaovanıo nahiye merke· 
ıinde iktısadl vaziyeti çok dur
gun görmüştUm. Bu defaki gi· 
ditimde vaziyeti daha iyi, daha 
ftmit verici buldum. Bağ mabsulU, 
köylUniln yUzUne neşe katacak 
kadar olgundur. Fakat köylünün 
murabahacılara çok borcu var· 
dır. Çiftçiler borçlarını ödeye
bilmek için UzUmleri daha ol· 
madan ekşi ekşi sergiye atı
yor; bu suretle erkenden mahsu
lünll paraya kapatıyor. Cuma· 
ova nahiyesinde, zürra bir mu· 
•·abahcıdan yüzde elli, altmış fa. 
i.ıle para tedarik ettiği için bor· 
c ı bitup tükenmiyor. Çünkü her 
ıtıne faiz miktarı artıyor; borç 
aı hyor; bilhassa mahsul olma
dığı seneler köylilniln vaziyeti 
fenalaşıyor. Nahiye merkezinde 
aı,ııele iicretleri nisbeten iyidir. 
Üzüm sericiler yevmiye 25, ban
dırmacılar 40, (Keletirci) ler 75 
kuruş almaktadır. 

Murabahacılarm bu insafsızca 
hareketlerine rağmen çiftçiler 
kredi kooperatifine iyice sarılma· 
mışbr. Çünkü kooperatifler köy· 
IUye lUzumu kadar ikrazatta Lu
lunmuyor. Çiftçiyi murabahacmm 
elinden kurtarmak için b.oopera· 
tiflerin daha faal bir şekilde 
çahşmasım temin etmek zaru
ridir.- Adnan 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Malatya (Hususi) - Adıya· 
man kazası dahilinde kaçakçılık 
mücadelesi şiddetle devam et
mekte, yeni kaçakçılar meydana 
çıkarılmaktadır. Kazada muh· 
telif kaçakçılık suçlarından maz· 
nun altı erkek ve iki kadın ya
kalanarak şehrimize getirilmiş ve 
ihtisas mahkemesine teslim edil
mişlerdir. 
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MEMLEKET 
A 

Nasrettin Hoca Ne Alemde? 
•• 

Bu Kalender Ve 
Mezarı Tamire 

Filozof Olünün 
Çok Muhtaçtır 

Akşehir (Hu- olan geniş avlu-
susi)- Şehrimiz.. • ıu kalabalık bir 
de ecdadımızın halk tabakasile 
bize bıraktığı dolar. Camiin 
kıymetli tarih) yanıbaşmda meş-
eserler ve Abi· bur Nasrettin 
deler arasında Hocanın, nükte· 
İmaret Camii bir leri kadar meşhur 
inci gibi dur- olan türbesi var· 
maktadır. Mima· dır. Halk tatil ve 
rt kıymeti itiba- cuma gUnleri 
rile bir zarafet buraya gelerek 
nilmunesi olan bUyUk filozofun, 
bu güzel yadi· emsalsiz kalen-
gar, bugün ma· derin türbesini 
alesef harap ol- temaşa eder. 
mak ve belki Fakat asırlarca 
okadar uzak ol- e v ve 1 b e ş e· 
mıyan bir istik· riyete ıaheser-
balde büsbütün ler hediye edip 
ortadan kaybol· gt .-en Nasrettin 
mak tehlikesi Akfehlrde Nearettln Hoca tUrbe•I ve imaret cemH Hocanın tür· 

karşısındadır. Türk harsile ya- etsin. imaret Camii bir kubbe besi de tamir ihtiyacındadır. TUrk 
kından uğraıan heyetlerin bu altında inşa edilmiştir. Genit bir büyükleri arasında ismi her zaman 
güzel mimari nümuneıile de avlusu, bir zarif şadırvanı, avluda anılacak olan bu nükte ve mizah 
alakadar olmaları lAzımgeldiğini bir de a1ırdidc çınar ağacı mev• kahramanının ahret köşkiinU mu· 
söylemiye bilmem lüzum var mıdır? cuttur. Camie uzaktan bakıldıtı hafaıa etmek çok doğru bir ha· 
Evkaf İdaresinin, tarihi meziyet zaman hakikaten bir 1&n'at eseri reket olacaktır. Yukarda bahset• 
ve kıymetlere malik olan Edirne olduğu göze çarpar. 

Fakat yakından tetlfik edHince tlğlm imaret Camii bundan alb camilerini tamir ettirdiğini ötre• 
nivoruz. GönUl ister ki Evkaf löa· ıan'at ve inşa kıymetinin daha ay kadar t.vvel vuku bulao tid· 
re.si, memleketin kuytu köşe· yUksek olduğu anlaşılır. Camiin detli bir fırtına esnasmda harap 
!erinde bulunan eserlere dikkat gUzel çayırlarla tezyin edilmiı olmuıtur. - T. N. 

Muşta 
Ziraat Tetkikatı 

İcra Edildi 
Muş (Hususi) - Birkaç gün 

cvvtl şehrimize Ziraat mlltehas
cıalnrından M. Kristiyan gelerek 
ycnmda bulunan asistam ve ziraat 
fc~ ı 1emuru Saim Beyle birlikte 
mü:ıbit ovamızdaki mer'alarda 
tetkikat yapmıştır. Öğrendiğime 
göre mütehassıs, ovamızın nebat 
yetiştiroe kuvvetini ve bilhassa 
ç.:ıyırbnnı çok mükemmel bul· 
muştur. - Köylü C. 

Tekirdağda 
Güzel Ve Şirin Bir Park 

Vücude Getirildi 

Tekirdağ (Hususi) - Burada 
Uç ay evvel .. bir park yapılmağa 
başlar.ııştı. Uç aylık bir faaliyetten 
s jnYa güzel ve şirin bir park 
vücuda getirildi. Renkli çiçeklerle, 
yeşil çimen ve ağaçlarla süslenen 
bu parkın i~erisinde beyzı tekilde 
gi.:zel bir hav-uz da Vl\fdır. Bu 
h .yırlı İ.J viliyetimi.z için bir hiz
oet olmuştur. Fal<at bu parkın 
etrafındaki harabelerin de bir 
waL.lUre haline getirilmesi ÇOk 

temenni ediliyor. Memleketin en 
güzel ve mutena bir mahallinde 
vücude getirilen bu parkın ya• 
kında resmikUşadı yapılacak ve 
halkım !zın yegane teferüç mahalli 
olacaktır. - G. C. 

Temizlik Faaliyeti 
Merzifon ( Hususi ) - Birer 

çöplük halini alan bütün boş ar· 
salarm etrafına, Belediyenin em• 
riyle duvarlar çevrilmekte, bu 
suretle pis manzara ortadan 
kalkmaktadır. 

lAntalgada 
JEski Eserler 

f f 
1 

Antalya, (Huıust) - Reıminl 
ıönderdiğim Yivlim camii An
talyamııın eıki tarihi eserleri 
arasında çok methurdur. Bu cami 
yedi aıır evvel Selçuk padiıah
larmdan Sultan Gıyasettini Kiy
hllsrevi Saliı ıamamnda yapıl
mıştır. lnıa tarzı itibarile tarihi 
kıymeti çok büyüktür. Fakat bu
gün bir harabe halindedir. Minare 
çok ıan'atkarane bir tarzda ya· 
pılmış, minakArt tuğla ve moza
iklerle süslenmiştir. - Seyfi 

Merzifonda Bir Hırsızlık 
Merzifon (Hususi) - Muallim 

Hulusi B. geçen akşam hamamda 
yıkamrken elbiseleri karıştırılmış, 
parası ve diğer eşyası çalınmıştır. 

ı Salihlide 
Halk Dünya Güze
lini Görmek İstiyor 

Salihli ( Hususi ) - Türkiye 
ve dUnya güzeli olan Keriman 
Halis Hanımın 9 eyliilde zmirde 
bulunacağını gazetelerde okuyan 
kazamız ve civar kazalar halkı 
güzelimizi görmek için lzmire 
kadar gideceklerdir. Bu bliyük 
muvaffakıyetin sahibi olan Keri-
man Halis Hanımı görmek istiyen 
halkın İzmirde büyllk bir kala· 
balığa sebebiyet vereceği tahmin 

. edilmektedir. - .._ ~ 

Sındırgı da 
Eski Tütünler 25 Kuruştan 

Satılmıya Başlandı 

Sındırgı (Hususi) - Geçen 
seneden kalan tlltUn1erimizin sa· 
bşı başlamıştır. Okkası yirmi bet 
kuruştan satılmaktadır. Sındırgı• 
Bigadiç arasındaki yolun mUhim 
bir kısmı yapılmak Uzeredir. 

Smdırgı-Balıkesir arasındaki 
menfezlerde yeniden yapılmak
tadır. inşaat yakında bitecektir. 
Yalnız Çintekor ve Tepecik köp
rüleri bu ıene yapılamıyacakbr. 
Fakat kış mevsiminde §İddeli 
yağmurlar yüzünden dereler taş· 
tığı için çok sıkıntı çekmekteyiz. 
Bu sebeple gerek bu köprUlerin, 
gerekse Sındırgı ile Simav çayı 
arasmdaki yolun vakit geçiril
meden yapılması çok elzemdir. 

Çirkin Bir Hadise 
J Gönen ( Hususi ) - Buraya 

ı
l merbut Tuzakçı köyiinden Arna

vut Nazmi isminde birisi hak
kında, kUçük bir kıza çirkin bir 
muamelede bulunmak cürmile 
takibat kra~ma başlanmı1tır. 

Şairlerimize 
Dair 

Nurullah Ata 
Eski şairlerimizi sevmiye çok 

gayret ettim. Asırlardanberi 

okunan, muhafaza edilen ka• 
sideleri, gazelleri büsbütün boı, 
vahi saymıya insanın gönlU 
razı olmuyor. Hem, böyle uzuQ 
senelerdenberi sevilen eserleri, 
kendi zevkimizi tatmin etmiyor 
diye reddetmek te çirkin bir 
gurur, nefsimize hayran olmak 
gülünçlüğil vardır. Bu yilz• 
den, şüphesiz ki etrafımdaldlerio 
de tesiri ile, divanlarda hakiki 
güzelliği aradım; bazı beyitlerin 
serabına kapılarak bulduğumu da 
sandım. 

Hafızamda terennüm eden 
harikulade bazı mısraları, beyitle-. 
ri de inkar ederek eski şiirimi• 
zin hiçbir güzelliği olmaclığmı 
iddiaya kalkacak değilim. Fakat, 
dorğusu, biz onlardan beşeri de
ğil, ancak tarihi bir zevk alıyo
ruz. Bir san' at eserinin ihtiva ettfjl 
heyecanı ahzedebilmek jçin onun 
vücuda geldiği zamanın ve rnekl• 

nm havasına girmek lAzımgeldiğinl 
söyliJ enler, bizim eski edebi~ atı• 
mızı öne sürdükleri vakit, daima 
haklıdırlar. Fakat hakikaten güzel 
eserler de vilcuda geldikleri za• 
man ve mekAnm şartlannı aşarak 
her yerdeki her insana hitap eden 
bir kudret vardır. 

Şiir, bir insanın blltlln insan• 
larla dertleşmesi, onlara kendisini 
ve kendilerini daha iyi sezdirmiye 
çalıımasıdır. Bir Nedim, bir Bald, 
hatta bir Fuzuli' de kendi sevinı 
veya kederlerimizi bulmak çok 
mütküldiir; çünkü onların kendi• 
lerini söyledikleri de pek nadir
dir. Onların gayesi ruha nüfuı 
değil, kelimelerle maharet göa• 
termek, hayal, istiare cambazlıl'ı 
yapmaktır. Okadar ki ıiirlerinin 
ekserisinde bir mevzu, bir mer• 
kez yoktur; her beyit müstakil, 
hatta avaredir. 

Böyle olmasına rağmen eski 
şairlerimizde mükemmellik merakı 
da yoktur. Bazı çok glizel yazı• 
larda zayıf parçalar, ihtiva ettik• 
leri şeyler kul için lUzumlu ol• 
duğundan bir dereceye kadar 
mazur görülebilir. Fakat arala• 
rında vezin ve kafiyeden başka 
bir irtibat olmıyan iki b eytin 
biri çok güzel, biri çirkin olunca 
bunları bir araya getiren şair ne 
mazeret gösterebilir? 

"Ziba yarqır hil'ati naz ol 
boyu serve • iki kolumu kılsam 
ona beldolaması • Dikkatler ile 
seyrederiz yarı serapa • Görmez 
mi idik biz de eğer olsa vefası.,. 
Bu soğuk, ahenksiz ve lllzu:nsuı 
ıözler Karagözde Hacivatın tu• 
haflıklarından değil, Bakinin bel• 
ki en güzel fahriyesi ile bitirdiji 
gazelinden iki beyittir. 

Bazan bir kaside, dahice 
denebilecek bir beyitle haı• 
Iıyor: " Ruhbaş oldu Mt.siha 
sıfat enfası bahar· açblar diclele
rin babı ademden ezhar.,, Bunda, 
eski Yunan mitolojisinde göriinen 
her şeye canvirmek zihniyötinl 
andıran bir hal vardır. lnsan: 
"İşte coşan, coşturan bir şairi" 
diyor. Aldanmayın, ikinci beyit 
size şairin ancak maharet göster• 
mek hevesinde olduğunu, manzu• 
mesine kalbini, "havası haıns., mı 
karıştırmağa niyeti olmadığını 
ihtar ediyor. 

Bunları sevmeğe çok gayret 
ettim; fakat aldığım zevk, cam• 
baz seyrederken duyduğumdan 
farklı değil. 
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lrlanda - lngiltere 
Münasebatı Ne 
Halde? 

frl anda ile lngiltere arasında a n• 
l ıışamamazlık, gittikçe derinleşiyor. 
Bu sütunlarda evvelce kaydettiğimiz 
gibi bu anlaşamamazlığın esaa ae
bebi, bir kısım İrlandalıların tamnm 
bir istiklal arzularıdır. Fakat bu· 
günkil ihtilafı doğuran saikler iki 

tanedir : 
1 frlanda hükümetinin lnıri-

liz Kıralına yapması mutat olan 
sadakat yeminini bugünkü dö Valera 
hükumetinin kaldarmak iateme1i; 

2 - Arazi vergisi namile lrlan• 
danın lnıHtercye vermekle mükellef 
olduğu paranın verilmek istenme• 
mesi. 

Bunlardan aadakat yemini me1e
lesinde lrlanda hükumeti, kuvvetini 
aldığı Meb'u.an Meclisinden bu ye
mini kaldırmak aalihiyetinl de elde 
etmiştir. Ing-iltere ilo herhangi çiddi 
bir ihtilaf çıkarmamak için Ayan 
Meclisi bu kımunu tasdik etmiyordu. 
Nihayet yapılan tazyik ile ve bir sene 
•qnra mer'i olmuı şartile Aya,!l da 
bu kanunu tasdik etti. Fakat Ayan 
Meclisinin hükUmete zorluk çıkar· 
ınak istemesi dö Valerayı kızdırdı. 
Şimdi Meclisi Ayanm lağvi mevzu· 
balutir ve belki bu huauata arayı 
umumiyeye müracaat edilecektir. 

* frl ıındanın resmi bir ordusu var· 
dır. Bunun haricinde •1 K1rmızı., de
nilen ikinci bir ordu da!::a vardı ki 
bu kuvvet irfanda istiklali için çalı
fıyordu. Bundan evvelkJ Kosgrav 
hükümeti bu orduyu kanun harici 
ila n etti, ' şeflerinden bir kısmını da 
hapıe attı. Hükumetin değişmeı ile 
beraber "Kırmızı,, ordu tekrar meı
ruiyet kazandı, reisleri de hapisten 
çıkarıldı. 

Fakat şimdi, Kosgrav hükumeti 
taraftarlarından O' Higgins kırmız ı 
orduya mukabil " Beyaz ,, ordu un· 
vanlı üçün cil blr kuvvet tefkiline 
'eııebbü.s etmiştir. Guya bu ordu, nİ· 
zam ve in tiıamın temini için çalışa-
caktır. Fakat dö Valera hükumeti, 
O' Higginsin bu tarzı hareketini, 
bilakis nizam ve intizamı bozmak 
latiyen bir arzunun tezahürü gibi 
e-örüyor. 

* Bütiın bu hadiaeler önünde lrlan-
da - lngiltere milıakerelert henüz 
bir adım atmamışbr ve iki taraf 
hidiıelerin iokitafını bekliyorlar. 

Siireyya 

idam Mahkumu Gorgulofon 
Bir Talebi 

Paris 24 - idama mahkum 
edilen, sabık reisicümhurun katili 
Gorgulofun avukab, maznunun 
akli hastalıklarından bahsederek 
tekrar muhakeme edilmesini iste-
nıişrir. Bu dava hakkındaki dos
ya 3000 sayfa tutmuştW'. 

Prf Pikkar, ZUrihe Gitti 
Roma 24 - Balonculardan 

heynelmilel federasyonu, Profesör 
Pikkarm vastl olduğu 16 bin metre 
İrtifaı tasdik ve ilin etmiştir. 
Profesör dün öğleden sonra 
Zürihe gitmiştir, profesör, Moso· 
liniye ve Hava Nazırına birer 
teşekkür telgrafı çekmiştir. 
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Hit erci er idam Edilecek Mi? 
Hitler, Hükômete Karşı En Galiz 

Küfürler Savurmaktan 
Çekinmiyor ! 

Berlin, 24 - İdama mahkum '-·-
olan beş Hitlercinin idam edilip ~ . -
edilmiyecekleri Almanyada gü
nün meselesidir. Bu hususta ka
rar vermek Almanyanın Prusya 
komiseri sıfatile tamamile, ba .. 
vekil Fon Papene aittir. Zira bu 
hallerde cezanan affı veya hafif. · 
letilmesi Prusya hükumetindedir. 
Başvekil bu karannda siyasi 
tesirlerden uzak kalmak, ve 
hukuki noktai nazardan hareket 
etmek niyetindedir. 

Başvekil, Prusya af komisyo· 
nunun hazırlıyacağı dosyayı tet
kik edecek ve mabkümlar hak
kmda ayrı ayrı karar verecektir. 

İdam hükmü çok ağır olmakla 
beraber memleketteki kargaşalığı 
izale etmesi ve bir ibreti mües· 
sire teşkil etmesi itibariJe zaru· 

ridir. 
Hitlerin KUfUrlerl ! 

Hitler, mahkumlara gönderdiği 
mektuptan başka bir beyanname 
neşrederek hakaretli bir lisanla Fon 
Papenin şahsma meydan okumuş· 
tur. Hitler, beyannamesinin b ir 
yerinde "cellatlarla hiçbir münase-
betim yoktur,, demektedir. Hitler, 
hükumete karşı ancak ve ancak 
Nazilerin durabileceğini ilin et
mektedir. 

Hitlerin bu beyannamesi şimdiye 
kadar tesadüf edilmediği şekilde 
çok sert ve çok şiddetlidir. Fakat 
içinde çok laübali ve galiz kü· 
fürler de vardar. Gazeteler, hüku
met erkAnına karşı bu kadar kaba 
küfürlerin yapılmasının doğru 
olup olmadığmı münakaşa etmek-

tedirler. 
Hitlercilerin ihtir~ıslarındaki 

bu şiddet , uğradıkları son muvaf· 
fakiyetsizlilderin bir delili addedil-

mektedir. 
Nazilerin bu suretle gemi 

azıya almaları Rayştağın feshini 
intaç edecektir. Rayhiştağın ye
niden intihabı hiçbir ameli ne• 
tice doğurmıyacaktır. Sadece si
yasi kargaşalıkları arttı.racaktar. 

RömUn TefebbUsU 
Berlin, 24 - Beş Hitlerclnin 

idama mahküm olması Hitlerciler 
arasında bliyllk heyacan doğur
muş ve bu karar Hitlerciler ta• 
raf mdan protesto edilmişti. Hit
lercilerin hücum kıtaatı erkAm 
harbiye reisi yüzbaşı Röm, Baş-

Hit ler, ıon g!tnlerde Almanyadaki peres
tiıini kay betmek tedir. l•'on Şlayter- Fon l'a.~ 
pen kabineaiııi n ~Iillt. Soııyalist fırkasına. 
kartı ta kip e ttigi siyaset llitlerin nüfuzunu 
kırın19 tır. Fakat Böyten mahkeınesinin mev
kuf Nazırlar hakkında. verdiı.,r:i ldam coıım 
infaz ed il diği takdirde, }[ itlerin yıldız ının 
sö ıı eeeğine her kes kadar kondiei tle ka nid ir . 
Hit lm, ın li ntehlplcri (lzerinde eı:ık i n !lfuwııu 
ıırnlıa fa;1,~L odobi!mek i ı: irı ik i cephe l\l rıı ı~ t ır. 
Evvt>lft Döyt.en mah kemesini n karnrlarını 
t ~ Hkit ~derek, Foıı Pa.p oıı kabinesine meydan okuyarak t ehdit eiyaseti rı e 
s.ıptı. Sonra da. eskiden ~forkeı fırk a~ ı ile toıtrik l meHaiye bile lc ne:r.zül ot
r~ıezke~, . b~~üu e;;ki Baş,·pkiJ Fon Briiııing-e, P rusyada müşterok bir lı ilkı1ırıo
tııı tc ısı ıç ı ıı tekliflerd e hıı ltıııd u. Faka t Fon Briiııing bu tekl ife karşı ha:r.ı 
a~ır ı;a:tiarı ileri sti rdii. BUtiln bıı hallı•r, IIi llerin bir za.fo. (rn,wrru 11 u bari'l. 
lıı r ıJ?kılde güSIPrnıektedir. Hitlor rııcv kiiııi ırıulı afaza iı:in, itl aııı nı: ıtıküıııl:m ıu 
affl•ttırmck İ\'İıı, erk:lrıi lı ·ırlıiyo rı>İ:·d )[. IWıııi, Bal} vokilin nezdino glln<lorıli. 
lılarıı ~ııah kiırnn Hitlon·ilı•ri affl'lıııek Sl'li\lıİ) eti ıııUnlı:ı.,ıran Foıı Papeııin 
ollıJ.dc~i ır. Acalıa ıııalıkuınları affı•tleet'k rııi'? Biitiin Almanya. l>u :m:ılirı cı• ,·alıı
rı~ııtızar etnwktedir. 

Tayyareci Karı Kocanın 
Düğün Hediyeleri .. 

- . -
Mistres Mollison Da Bir Sefer Yapacak 

Nevyork 24 - İrlandadan • bir müddet evvel, Deyi Meyi 
Amerikaya ve Amerikadan lrlan- gazetesinin tertip ettiği Londra -
daya uçmağa muvaffak olan tay- Avustralya hava seferini mu· 
yareci Mollison, bu sabah tayya· vafakıyetle yapmış ve mükAfat 
recı Lindbergle uzun uzadıya olarak 1 O bin İngiliz lirası mü· 
görlişmüştür. kAfai almıştı. Misteres Mollison 

MolHsonun zevcesi Misteres evlenmezden evvel Ami Conson 
Mollison, Oeyli Ekspres gazete- ismini taşyordu.Evlendikten sonra 
sine beyanatta bulunarak, şark- kocasının ismini almıştır. Tayya· 
tan garba ve garptan şarka doğ- reci Mollison bu son azimet av· 
ru bir hava sefera yapmak niye- det seferini karısma bir düğün 
tinde olduğunu söylemiştir. hediyesı olarak yapmış ve 100 bin 

~=S=o=n==P""o"":s~ta=: _M==is=t=e~r---:e-:=s=:"'M""'o=l=fi~so;.;n~~d:;o~lar almıştır. 
vekil Fon Papen nezdinde teşeb- gemisinde bo~ğ=u=la=nlarm hatırala~ 
bilsatta bulunmak üzere buraya rım taziz için birkaç kelime söz 
gelmiştir. Baıvekil, M. Röm'ü bu~ .. 1 . t ' 8 d b soy emış ır. u esna a litiln 
gün kabul etmiştir. 

KomUnlatlerln Nezaketi meclis hürmet eseri olarak ayağa 
Vaymar 24 - Vaymar Diyet kalkmış fakat komünistler hiç 

Meclisi Riyasetine Hitlercilerden aldırış etmemişlerdir. Bu vaziyet 

bir aza intihap edilmiştir. ilk üzerine reis komünistleri 3 gün 
celse fırtınalar ve gürültUJerle müddetle müzakereye iştirakten 
geçmiftir. Reis, geçenlerde batan menetmiştir. Komünistler nümayiş 
Niyobe ismindeki Alman mektep yapmadan celseyi terketmişlerdir. 

TEFRiKA NUMARASl:47~========== 
Ve annem ona eşkıya prense

sinin sözlerile cevap veriyor: 
hğından bir gürültii ve haykırma-

dır koptu ve beni uyandırdı. Küçük 
pencereden başımı uzattım. Bü
yük l>abam, Y akof amca ve 
meyhanenin uşağı Çeremisse Mel
yanm Mihael amcayı kapıdan 
sokağa fırlatmıya uğraşhklarını 
gördüm. O mukavemet ediyordu. 
Onlar sn tına, kaf asma, kollarına 
vuruyorlar, tekmeliyorlardı. Niha
yet tepeüstü sokağın tozları 

arasına . yuvarlandı. Kapının üs
tünden paralanmış kasketini 
attılar. . ve her şey sustu .. 

Ç~CUKLUÖUM 
Oorklnln hayat romaıu 

Me,hur Ru• Edibi MaJ<slm 

=::=::==::==::==::=:=:=:=:=::= Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
beraberdi ve onların ormanda 
işini görUyor, çalınan altınlan 
muhafaza ediyordu. 

Annemi şimdi daha sık hatırlı
Yorum. Ninemin bana anlattığı 
hikayelerin ve masalların kahra
lllanı o oluyordu. Ailesi yanında 
Yaşamak istememesi onu muhay

yile ve rüyalarımda yükseltiyordu. 
Onun bir çöl kenarmdaki handa 
e,kıyalarla beraber oturduğunu 

tehayyUl ediyordum. Bu eşkıya
lar zenginlerin mallarıoı yağma 
ediyorlar ve fakirlere dağıtıyor
lardı. Belki o ormanda ve mağa·· 
rada ve tabii mert eşkıyalarla 

Veyahut annem oradan ora-
ya dolaşıyor, eşkıya prensesinin 
hazinelerini sayıyordu. Allahm 
anası annemin vicdanına hitap 
ederek tıpkı prenses Eogalitşevaya 
dediği gibi: . 

Ey içi servet hırsı ıle dolu 
olan insan! Dünyada allan, gümüş 
ne varsa hepsini topluyorsun. Ey 
imansıı, bütün servetini• bile re-
zaletlerini örtemezsin' 

Beni affet f'Y All ahı doğuraıı aıı :t t 
Bu gii ıı :llık ftr kadı n ı affet J 
Reıı kendim iı: i ıı değ-i l, bir irik oğluııı 

içi il ç::ı ldı 1111 
Allahın anası onu affediyor 

ve diyor ki: 
A lı kiiç flk M:ı.ri, Ta t ;ı r ço<'ı ı ~ıı! 

Seıı biit il ıı llris ti} aıılı ğı k ork ıı t ııyo rırn ıı 
~en g-fü y:ı!fl vare ıı kötfl yol ıı rıı l:ı d eva m 

ot ! 
Agfaııı;11ııl:~ k :ı.lıa hat yalnız ::ıı' n ıiolli r. 

Yalııı 1. H ıı:-. ın i lleti nı k orıı , g-iıı.e tl 
Orıııun vo stt•plerlle yii r u, git! 
Morıh in (1) lcriıı ve I\:\lııınklar ı ıı 

diy:m ntla. <I ıır ı 
Bu efsanelerin sihri içinde 

rüyada imiş gibi kendimden geç
miştim. Aşağıdan, kapmın sahan· 

( 1 ) Vasatl Volga. nııııtakasıııda 
takriben 1 milyon kadar n üfuslu Fin 
ıclwu. ıuensnp bir kavi m. 

Mihael amca böyle uzun müd· 
det kdldı; sonra doğruldu. Elbise
leri lime lime olmuş sarkıyordu. 

Yerden bir taş aldı ve kapıya 
fırlattı. Yere bir fıçt düştüğü 

vakit hasıl olan bir seda gibi 
donuk bir gürüttll {işitildi. 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Karımızın 
Ailesini istemi -
ye Bilir Miyiz ? 

(17 yaşındayım, benden az 
yaşlı bir gençle sevişiyorum. Rir 
sene sonra evlenmeğe karar ver
dik. Fakat sevgilim kuracağımız 
yuvaya evebeynimin ayak basma .. 
mamasını şart koşuyor. Bense 
~u şarb kabule mütemayil deği
lım, sen ne dersin hanımtey7e ?) 

Sc-ni.: 
Kızım, 

Sevgilinin bu şarb koşma11 
aileni bakir glSrdilğOne delAlet 
eder. Bugün onlara kartı aldığı 
bu hakaretlmiz vaziyeti yarın 
da size kar~ı tatbika kalkar, o 
vakit tahammOl edemez, ayrıl
maia mecbur olursun.. Gnlli 
koklayan dikenine tahammül et· 
melidir. 

* ( Dans bilmeyen bir erkeğin 
asrt kızların hoşuna gidecek ne 
gibi meziyetleri olabilir. ) 

Gihangir E. R. 
Oğlum, 
Bir defa dana bir meziyet 

değildir. Erkeklerde dans bilmeyi 
arıyan kızlar asri kızlar değil, 
züppe kızlardır. Aklı başında bir 
kmn erkekte aradığı meziyetler 
bilsbütlln başkadır: Tahsil, zeka, 
terbiye, içtimai mevki, para, iyi 
ahlak ve saire. 

HANIMTEYZE 

Almanya Ve 
Terki Teslihat 

Bertin, 24 - 20 eyliilde Ce
nevrede toplanacak olan Terki· 
teslihat konfransı riyaset divanın .. 
da Almanya temsil edilmiyecektlr. 
Yakanda toplanacak olan Cemi
yeti Akvamda yapılacak olan te
maslarda tealihat meselesinde 
Fransız ve Alman noktai nazar .. 
larımn telif edileceği ümit edil
mektedir. Bu yakınlak hasıl ol· 
mazsa Almanyanın Terki teılibat 
konfraosının yeni mesaisine işti .. 
rak etmiyeceği açıkça söylenmek· 
tedir. 

Geçenlerde Batan Fransız Tahtel· 
bahrinin Kumandanı Mahkemede 

Paris, 24 - Geçenlerde batan 
Fransız tahtelbahiri Prometenin 
kumandanı. kolağası Kuesjeldü· 
mezil hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. Kumandan istintaktan 
sonra divanı harbe verilecektir. 
Tahtelbabirin batrnasında kuman· 
danın bir sunu taksiri olmamakla 
beraber gemisi batan kumandan· 
ların divanı harbe verilmeleri 
teamül icabındandır. 

Meyhaneden karanhk yUzlU 
insanlar çıkıyorlar, bağırıyorlar, 
baykmyorlar, kollarını salhyorlar, 
evlerin pencerelerinden başlar 
görünüyordu. Sokak canlanmıştı; 
gülliyor ve haykmyordu. Bütün 
bunlar benim için bir masal gibi 
idi. Eğlendirici fakat .ayni za
manda üzücü ve korkunç .. 

Ve birdenbire sanki silinmit 
gibi berşey sustu ve kayboldu. 
Kapının eşiği yanındaki sandığın 
üstünde ninem iki büklüm olmuş, 
hareketsiz oturuyordu. Ben onun 
önünde duruyor, sıcak, nemli ve 
yumşak yanağını okşuyordum. 
Fakat o bunu hissetmi or gibi, 
meyus, kendi kendine söyleniyor: 

- Allahım, çocuklarımı yola 
getirecek kadar sende kudret ve 
basiret yok mu 1 Allahım, acı 
biıe artskt 

(Ark.uı nr) 
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t Bu Sene f._~iı·g· ·ıara _R_ ağbet Gösterilmedi 
Dünya Garibeleri __ 

-'"------r- Plijcılar Bütüıl Kabahati Şimendifer 
998 Saat 

K'lri Mektupları 

Devam Eden Kumpanyasına Yükletiyorlar 
' Aparlıman 

Kapıcısını 
Soymuşlar Dans Müsabakası Fakat, Acaba Kendilerinin Hiç 

Tuluz, 23 (Hususi) - DUnya 
Maraton mukavemet dans reko
runu kırmak için buradaki yeni 
tiyatroda bir müsabaka tertip 
edilmiştir. Müsabakaya dalıil olup 
ta şimdiye kadar terketmemiş 
olanlar tam 998 saattenberi zıp
lamaktadırlar. Müsabıkların hep
si de takatsiz bir vaziyette
dirler. Kırılması lazımgelen dan!: 
dünya rekoru ise (1042) saatliktir. 
)on olarak dans sahasında l\ç 
;ift bulunmaktadır ki hüviyetleri 

Kabahati Yok Mudur? 
Beyoğlunda Şahkulu sokağın· 

da 3J numarah aparbmanda ka
pıcı bulunuyorum. Bugün saat 
iki raddelerinde kamaramda otur
makta iken birdenbire içeriye ta
nımadığım bir adam gelerek 
karşıma dikildi. Bana hitaben 
sen necisin dedi. Ben de apart
manın kapıcısıyım, sen ne isti
yorsun dedim. O da cevaben 
seni istiyorum dedi. Pekala dedim 
ne istiyorsun oda mı apartman mı 

söyle dedim. Cevaben, hayır 
dt:tli ve derhal üzerime hücum 
ederek beni darbetmiye başladı. 

~udur: 
T ed • Stanley çifti (Amerikalı), 

Villy - Amerefeld çifti (Alman), 
Orest - Natali çifti ( Franstz ) , 
Sandelli ismindeki ltalyan dan· 
sör 992 saat zıpladıktan ıonra 
diskalifiye edilmiştir. 

Mukaddes Filin intikamı 
Kolombo (Seylin Adası) -

Ad~tmı cenup kısmmdaki Mecu
ailerin taptakları mukaddes bir 
beyaz fil vardar !d Kataragama 
mabedinde bulunmaki..:dır. Bu 
file kartı bütün halk derin bir 
hürmet gösterir. Hususi hizmetçi
leri vardır. Herkes, büyük bir 
tevazu ile yanına yaklaşır. Fakat 
kasabanın ilkmektep muallimi, 
aer nedense, bu file hürmetsizlik 
göstermiştir. Arasıra hayvanla 
1lay eder, yemiş vermek bahane· 
,ilo içi bot kabuklar verirdi. 

Son defa yine böyle içi boşal
ı lmış bir hindistancevizi verince 
il son derece hiddetlenmiş ve 
nuaUimi hortumu ile yakalıyarak 
ıyaklarınm altında ezmiştir. 

Llndberg Rica Ediyor ı 
Maruf tayyareci Lindbergin 

ilk çocuğunu paraya tamaan 
kaçırdılar ve öldllrdlller. Amerika 
gibi medeni bir memlekette bu 
feci cinayeti iıliyenler cezasıı 

kaldı. Çocuk kaçırıldığı zaman 
Madam Lindberg gebe idi. 
Şimdi ikinci yavrusunu dünyaya 
getirmiş bulunuyor. Bunun da 
öbUr çocuk gibi kaçırılmasmdan 
korkan babası, Amerika haydut· 
larma ve cihan efkarına hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. Yü
reği yanan bir babanın bütün 
elem ve ıstıraplarını ifade eden 
bu hAdise, bugünkü insanların 
yllz.llnU kızartacak bir vesikayı 

ortaya atmış oluyor. Lindberg 
beyannamesinde diyor ki : 

"Zevcem ile beraber Nev 
Jersey eyaletinde oturuyoruz. Bura 

da birçok dostlarımız ve birçok 
menfaatlerimiz vardır. Zannedi· 
yoruı ki bizim çocuğumuz da 
diğer çocuklar gibi yaşamaya ve 
tabii bir surette büyümek hak
kına maliktir. Gaıetelerin aile
mizle yakından alakadar olmalara 
devam ettikçe bunun böyle ola· 
mıyacağına, maalesef, kanaatimiz 
•ardır. Çocuklarımızın Amerika
da, aakin bir bayat yaşamasına 
müsaade edecek imkanlara ve 
esbabı oı:,tadan kaldumamasını 
matbuatımızdan bilhaasa raca 
ediyorum." -----

Halk Evinin Konferansları 
Halk Evi Konferans Salonunda 

her perşembe saat 18 de konfe
ranslar verilecektir. Yarm akşam 
N.:ırullah Ata Bey "Yunanca ve 
Latince tahsili., isimli bir musa· 
habe yapacaktır. Nurullah Ata 

Bey yunanca ve latincenin lüzu
munu izah edecektir. Konferans 
münakaşalı olacağından bu fikirde 
o)mıyanlar itiraz edebileceklerdir. 

O anda dışarda beş altı kişi 
arkadaşı daha varmış hemen on
lar da tlzerime hücum ederek 

beni darp tahkir ettiler. Bin bir 
mlqktılltla kurtuldum ve kara
kola müracaat ettim. 

Ftorye plAJınm cum• gUnlerl aldılı manzara 
burdur. ÇünkU bizim lmtiyazımıı İ 
vardır. 

Bir müddet evvel de birkaç 
ıahtekirla karşı karşıya gelmiş
tim. Bu efendiler benden ne is
tiyorlar. 20 gün evvel de odam
daki eşyalar çalındı. Nazarı dik· 
kati ·elbetmenizi ric' ederim. 

Filorya plljı, hemen hemen 
dünyada emsali bulunmıyan tabii 
bir gUzelliğe malik olmasına rağ
men, bu sene hiç rağbet görmedi 
Filoryadaki bUtun plAilar geçen 
senelerdeki kalabalığı bulamadtlar• 
Halk iktisadi vaziyetin tesirile 
kendisine daha ucuz yollar arama
ğa başladı. Ve buldu. Filorya 
plajlarında bir banyo alabilmek 
lstanbullular için çok pahalıdır 
ve bu pahalılık, tabiatin bize bir 
hediyesi olan, Floryayı, öldlirtnek 
üzeredir. 

Plajlarda meşgul olan alAka
darlar bu rağbetsizliğin sebebini 
şu şekilde izah etmektedirler: 

.. Bizim bütün derdimiz bir 
ile hullsa edilebilir: kelinı 

Tren ... 

Evveli tren Floryaya geldiği 
zaman en münasip yerini seçer 
ve orada durur. Burası halkın 
yere inemiyecegı ta~larla dolu, 
hendeklerle muhat, münaıebetıiz 
bir yerdir. Treoden inen çocuk 
ve kadmlar içinde yere yuvarla
nanlar, elbise.si yırtılanlar olur. 
Ve treni idare edenler bu vazi
yetle alay ederler. Yolculardan 
biri kızıp makiniste: 

Daha ilerde yol var, neye 
orada durmadın? dese alacağı 
cevap muhakkak şudur: 

- Keyfim öyle istedi!. 

Sade makinistin keyfi ile iş 
bitse biz buna da razıyız .. Fakat 
bu sefer de ateşçinin keyfi tu
tar ve tren tam Floryada durur
ken treni fayrap eder. 'Gazino 
ve plajlarda nekadar müşteri 
varsa hepsinin yüzli gözü du· 
mandan kapkara olur. 

Kumpanyanın hem keyfi ve 

hem de inadı vardır. Bütün t~ 
şebbüslerimize ve ricalarımıza 

rağmen son treni okşam 7,40 

ta kaldırıyor. T abiatile mlişteriter 
bu kadar erkenden dönmek mec
buriyetinde kalıyorlar ve canları 
sıkılıyor. Trenlerde intizam ve 
temizlik aramayın.. Yani, elham

dülillah şimendifer kumpanyası 
elin<ien geldiği, aklının yettiği 
kadar Floryayı öldürmeğe çahşt
yor ve bu işte cidden muvaffak 

ta oluyor .• 

Halbuki kunpanya bizi öldü
rürse kendisi de mühim bir. ka
zanç meobamı kaybeder. Şimen• 

\ 

Pllıjda zarif kıyafetll bir yUzUcU 

difer kunpanyası biraz istikbali 
görebilse, hemen tarif el eri ucuz
latır. Bu vaziyette tabiatile hal
km buraya rağbeti artacakbr, 
gelip gidenler çoğalacaktır. Bu 
vaziyetten yine şimendifer ida
resi kazanacaktır. 

Biz kunpanyanın bütiln bu 
teşkilAtları karşısında kendi ba
şımızın çaresine kendimiz bak
mak isterdik. Bu hatta bir vapur 
veya diğer vesaiti nakliye 
işletmiye teşebbüs ettik. Fakat 
bu teıebbüsümüz de akim kaldı. 

Kumpanya yi_ne karşımıza 
çıkh ve: 
1 - Hiçbir şey iıletemezsiniz, 
bizim imtiyazımız vardır. Halk 
bizim bu treolerimizle gidip gel
miye mecburdur. Hem bizim 
bütün kahırlarımızı çekmiye mec-
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Kumpanya bize ve halka karşı 
müşkülat çıkarmak imtiyazmı 
nereden almıştır, ve bu gayri· 
makul hal ne vakite kadar de
devam edecektir? 

Bir ara otobüs seferleri ihdas 
etmek istedik. Fakat Floryamn 

otomobil yolu çok bozuktur. 
Bu vaziyet karşısında otobüsler 
çok benzin yakmakta ve ancak 
şimendifer fiatine mlitleri nakle
debilmektedirler. Otobüs yolu 
üzerindeki Kalitarya köyünün pis· 
liği bu yolun işlememesi için en 
mühim ar•zadır. Yolcular köyden 
geçerken bütün neşelerini ve sıh
hatlerini kaybetmiş bir vaziyetle 
geliyorlar. Rica ettik, yalvardık, 

yakardakt şu köyü temiz tutun! 
dedik. 

Fakat derdimizi kimseye an
lamadık. Hatta köye adanı gön
derdik bir iki defa temizlettik 
yine para etmedi .• 

Görüyorsunuz ya, muhtelif 
sebepler hep bir araya toplan-

mışlar ve Floryaya kastelmiye 
ahdetmişlerdir. Bu vaziyette biz 

ne yapabiliriz. Plaj ucuz, kon
sumasiyon ucuz, otel ucuz.. Kaç 

para eder. 

Halk gelemiyor ki .• Halk da
ha yolun başında iken Urküyor .. 
Bizim bu derdimize kim çaresaz 
olacaksa bir an evvel olmalıdır. 
Ya:ııkhr, günahtır fU FJoryaya .. 

Geçenlerde birkaç Avrupalı 

gelmitti. Otelde dört beş gün 
kaldılar. Tabiatin bu lfttuf ve 

ihsanı, hu güzellik ve haşmeti 
karşısında mest ve hayran bir 
şekilde çok tatlı &aatler geçir
diler. Ve ailelerile tekrar gelecek
lerini vadettiler. Hatta kedileri 
için bir daire kiraladılar.. Eğer 

Hasım 

Gerede-Devrek Köprusu Mutlaka_ 
Tamir Edilmelidir 

Umumi harp sıralarında bir 
tabur askerle inşa edilen Gerede-

Devrek şosası üzerinde Mengenin 
Beşler köyünde kain büyük köprü 
tahminen t 7-18 sene evvel inşa 

edilmiş o zamandan bugüne kadar 
tamir bile gôrmemiştir. Yalnız 

senede dört amele harap ve 

geçilemiyecek yerlerini tamir edi
yorlar. Arbk son zamanlarda 
tamiri gayrikabil bir vaziyet 

alan köprüden geçmek mümkün 
olamamaktadır. Esasen yalnız 
Gerede - Devrek değil Ankaı a • 

Zonguldak umumi ııosasmı 

bağlayan bu köprüden ne otonıo· 
bil, ne araba ne insan geçe• 

bilir. Bolu nafıa başmühendis• 
liğinden bütün Mengen halkı 
namma bu köprünl\n tamir edil· 
nıesini rica ederiz. 
Mengen Beşler köyUnden; MUrettip Cemi.t 

Kütüphanede Guı·uıtu 
Yapırır Mı? 

Eskişehir kütüphanesi meml-ı• 
ketin büyük bir ihtiyacım tatmin 
etmektedir. Küliiphanemiz genç• 

lerin bütün müşküllerini halled~ 
cek kadar zengindir. Yalnız kil· 
tnpbanede rahat ve huzurla kitap 

okumak imkanım pek elde ede
miyoruz. Biraı fazla gürültU 
oluyor. Hademelerin demir çivili 
ayakkaplarının çıkardığı g~rültll 
gUllişmelere, fiskoslar karışıyor 
ve inıan dikkat hasaasını kaybe
diyor. Bazan telefon muhaverele .. 
ri bile yapılıyor. Sohbetler, çay 
kahve içmeler umumi kütüphane
de yapılamıyacak şeylerdir. 

dünyanın yegane incisi olan Flor· ( 
ya biraz himaye edilse bütün 
dllnyadan Floryaya akın akın 

seyyahlar gelecektir. O zaman 
memlekete altın akacakhr, altın.,, 

Eıkişehir Servet 

Cevaplartm 

Adana. hapis:rne~incle !\i, :ızi Bt>y ez 

Teveccühünüze teşekkürler Fakat plajcılarm bu iddia ve mü
dafaaları karşısında onların da 
pek çok kusurları olduğunu 

söylemek mümkündür. Çünkü ban
yo Hatlarını biraz daha ucuzlat
mak, suretile müşteri adedi iki 
ve hatta üç misline çıkacaktır. 

bunu da onutmıyalım. "f Jf 

ederiz. 

Bebekte N'ı·r'lfl Haıııına: 

Greta Garbo'nun memleketine 
döndü:jü doğrudur. Orada bir 
müddet istirahat ettikten sonra 
film çevirmesi muhtemeldiı·. 



Çıngıraklı Yılan 
Neye Benzer? 

Ba ....rmde Jl)aam kuJl'Up. pa,...W. ,.a
lmyrutun1111 maktaı alrlllyor. 

Oyun Ve Oyuncaklar 
Tüyden 
Uçurtma 

K rda, klyde iatedijiniz kadar 
tawktlJI Wa.,...._ ......,. 
da bir miktar t.playıms " M 
re•mcle t&dBil•• ~ .. ,. 
Japmız. 

I BeşMi, Dört Mi? ... ,.... .... ..,. .... 
kenannda oynayabilirsiniz: 

Yere bllyikçe bir murabba '°iniz. Ba murülwa d6rt köşe
sinde dirt pc.k char•r. Bir 
taaeai de ortada darar. Y alru'I 
köşeleri iyice taşla iıaret etmeği 

•nahuJID. 

Şimdi, ortada bulunan çocuk 
Bunu ,.pmak için l•zım olan (bqlaym) diye ipret verir. Dirt 

ıey ince man. on santim boyunda, ~ocuk onun etrafmcla mçr•J•P 
bir santim blınbfında bir •pa- oy•••ai• başlarlar. Soan orta-
dır. iyi netice almak için büyttk daki (dur) diyioce herkes lrlfe-
lki tüylln boyu 15 santim olma• ıini kapaıağa çalııar. Ortadaki ile 
hclar, arlaMlaki tlyler 1ekizer köşelerdaı birille koamaja pyret 
laatio olabilirler. Ktp'kler de eder. KimiD kifesiai kapar• 
d&der ,...., ı.o,.-. elaWlirler. erta1a •seçer. 

Yalnız iç tane fİI" mutan Haylı eileoceli bir oyamdm. 
lhımdır. Banlar da resimde slFll- __ 
ata ftzere yerlerine koyar•nız. Bu Kuçult 
mantarlar deliklielir ve aopaya ya- Bir T aggare 
plfbn,l..p. Tüyler de onlara ya· Size tah1cle yapıp etfenebi-
PlfbnllDlfbr. lecejiniz fhel bir oyuncak. 

Buna pptıktaa 80M'• hir iki 
dakika teerllte eclhriz. Manffak 
olaaı;ııuams tl,lerill yerlerilli, 
bo,lanna deiiftiriaiL Herbahle 
•naffalı ••••• ... -L 

Çocuklar 
Miclelıis .....,_ y.. ..,.. 

Jemeyiııiz. Sopk au ~ 
Sonra mideaia afınr Te ,Onler.ce 
laaıta , • ..._._ 

Resme bakımz. Göriiy onu-
nuz ya. bu tayyare biribiri11e ya• 
w:ııbnlm .. kart_._.. yapdmftır. 

?~~ 
~ ~ 
.. _'-'> 

E'fftll cllrt tue aym boyda 
mukana Yeya kart• kuiniL 

HlN T HlK.A Y ESl 

Dingt.ının 

En Kuvvetli Şe!Jİ 
in.ti •w •irbaz bk 11a Wr 

nehir kenmuıda a-iyordu. Baır 
Osttlnden bir kartal ıeçti. Karta· 
.. ..... bir ~ nrcL. Si
..... kanala lıowiuk İçİll e .i 
kd•.ı.. le.tal kw:td.. ac• 
....-, •• el ...... 

Ailtu pk · .. bipi -. .. .,. • "· 9'••• ...... ...... ... 
... .. ilı"ıle ... -- lııir ............ 

Km .._ pek .... a6ıJeri 
,.a..L: 

- Bea dlnyanm en bwet
iisile ••-..mek isterim. eledi. 

Sihirbaz: 

- 1>1a,ac1a alneftea ..._ 
bnetti WcWr tef ,..... o 
laalde .. alaeşle ..... ,. 
dedi. 

-OlliWe •• , 
reJia. dedi. 

a.llll: 

._ ... 
- Ola,... iM.den dalaa 

kunetlW _.. R.... iltediji 
ı•-- hem ........ 

Sihirltaa .. defa ....... 
ıitti. 

Rezpr: 

- Daflm' hndea claha lmv
yetlidir. dedi. En hlyDk kasırp
larmt iMie _. çarpmea da;.ltr, 
ite,. ıe~•e•. 

Silairba& clai• sitti. Dai: 
- 8-dea daha bnetlW 

•ar. dedi. Ş. içimi delik deıwlk 
edH •ıtaH ~Jr. len fateaeat tfe 
oa• W.,le lıaer tarafawla Wr 
delik açmellDA mini oı ... -. Sı
çan benden d... kuvvetlicllr. 

Sillirl»aa ba .aicedea ,_ 
balda mltee.- oltla. 
hiçbir zaman M •çanı sevmiye
eeiini t.iliyoı cı.. Bananla hera-1 

hr •ç••• cllayama ea kunetli 
.. lallfu oldujuD& pek fAllDlflL 
Kıza tekrar ıı~• teldiae Hktu. 
clajları eyan sıçanla evlendir· 
di. ikisi tle •••ut bahtiyar y...
clılar. 

......... ....llnlfl mahiyetini 
lf. Aa-• .&Jleyin ele adi 

•neli doktora pter•İD, eter 
doktor mllaacle yerine denize 
aoUwı. 

Bunl..... biri dd ... w. re•it- ılatermez. 

* Çok klçilk yqta bisiklete 
'-üımek iyi dejildir. Bel kemipi 
•iriür. Biru bllylldllkten monra 
binin. 

Jf. Şeur çok ,_eyiniz. Fakat 
Jediğinb-nkit ukıa diıinizle lw
... yanıL Hem çok • ._,eyiab. 

Htinde, 10 -w. laoyuacla ola- ------------
cak "" tayyareeia Ylcaclln& tet- kanada, resimde flrlldftiil 
kil edecektir. iki tanai ta71a- llzere, iki de&lr deHniz Ye kanat· 
renin butlan olacaktır. Bunla- lan oradan geçiriniz, hurauna 
na boJD yedifer santim olacak· bir kljıt iflve ediniz. lnayl'Ufu 
br. Bir tane de cl&t aaatim bo- ela vticude ekleyiniz. Mlhnkln 

1
uncla ~ kaynak içia kulla-• oldaja bdar resme henzemesi

aacalmnaz ae dikkat ediniz. Sonra havaya 
Vlctlt ......_. atrecek ma- 1 abp ..., ..... 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Deniz Kenarında Ei 
Bilmece len celi Bir 

. Şnad nktumm. ÇOfllDU deniz keouUMia ıe9riJarıuan.. Orada 
~ P1'er 1lt•1ersnuz. Bu &lnki;ialk pylıer ilim•• bs 
t eesmm iAli f D ) brfile batiayoi"la onlan yumız Ye buldlajuam 
isimleri laiae ... dmab. 

Biitua ·•hri w .. ı ... c1ao ylz kifiye güzel hediyeler vereceifz. 

Geçen 
Do~.._ --

Bilmecemizi 
Halledenler 

15 at•tee 9D taPU aW..ma• 
P._ wı.-c.. ima •tftti ıa..,. 

--rt··~... lt ..... ..... ~ ... •nM•• ~.,. ....... 
.... W...rİılli .....,_ 1ua:pnım 

Hecli19 alac~ lataaMWa 
bulurıann karilerimizin puartHi, 

..-ı vbe _..a..i .... elen •Ônra bl~ 

ıat id•• ·.. ........ ~eluini 
al•a'nnlbtaw. 

Yalnn: tafracla bulanan brfterf. 

ısıizin hc.diyeleri, posta n. adreılerl
.. pclerillr. 

Birer adet •ilrekkepB kalem 
alacaklar: 

b.tub91 UWi ..-aımanlm 
aurparada Kemalettin, latana.1 KD 
or....-teM taleMIDdea 147 Jülide, 
Erenköy Kavaklıbağ da Cahicı. lbra

lim. Bqaat & •• mektep Mıthıci 
.. nıftan 4JS Pakize, lıtanbul Ka Or-

tamek .W W•tle1iadeo 6<N Nuriye 
Haawa ft Beylor. 

.. ••• alac.ald.r: 
ltalıteıir Gazı metteW taıeheafn

den aha, Sultanabmet Yerebatan 

Şeftali &okak H aamara Fümrye, 
Mut Mlttetatt Jandarma hesap memn

ru Celll Ber tısı Peyker, Adana Ka

palı tartıda saatçı Ham eysel •tt• 
Şem ettin, Zeyrek caddeelncle •••ara 
~ Sulha Sat.ymao, Darnlf&flata it· 
MSi talesinden 212 Jlusa tkım, lımir 
Meuıleket hastahanesi elvarında Yag
o ll4r aokak 9 Neriman, f taubul Srkek 
1l11alhuı mektebi Tatbikat kıs1D1ndan 

lJ Hayrettin, Aydın Gaıl Pqa mekte· 
atı dönllaeD auuftan !61' Jıl. Şabaa, KL 
ıultoptak letuiyon eaddeai n•aara 32 
Buarı 84ty " Hanımlar. 

Birer adet c1o1.. k..- ka
lemi alacaklar. 

t.yip 31 •eı ••ktep "tlaol mıuf
tan 218 sanrı, ÇHplklJ Tah•haa• 

ıaeydanı •••ara 80 S.r•et, Bayna\ 
Suvanap ..U.lleel AllM)' apar"maa 

nuınara 1 Sllte1li Rna. lata.bul Er
kek Maalli• Tatbikat mektebinde• 
JOS t'ikret, latanbul Kıs tktaaektebl 

taleb•nden 14 Rebia Hanım •• Ber 
ler 

Birer hikaye kitalM alaealdar: 

Bergama Cllmbun1et ua fabrika
srnda Faik Efeadi oll• Melamet Cemal. 

Silif.ca Baytar aadlrl otl• Eai•, 
Bandına& dan nkUi Aüs Be, ofl• 
Enver, Adana Erkek mualllm mek ebi 

tarih muallf mf L&tft Bey o ru md.,et 
lamlı Şaduvaa alta ,..- lııeaincle 

lbsaa, Zortptdak Bacı dede ~· 
Tahir Ber •ti• $Mir, OrtU6' Çiftlik 
sokak numara 50 Cenap Ş'ehabettm, 
Bau1ırma ll111taatik Nadf S.J oğla 

lbrahiıa Ra,uı. \Jsuk.öprü lltht z 
Haht Efen.eli kızı Samiye. Be101l• 
28 ncO mektep betl•cl ıuuftaa 4ıU 
R .. at, Abara1 ltOClk Langa Jttlrkol 
Atııae ..tat •ttmara !SO •uutrer, 
Men ... Varidat •"l'Mi•de lloetata 
Keaat, Manisa Halit Pap eadd811 
mutekait Ziy& Bey k.nı Süreyya. Gala• 
Mus vi mektebi betine\ ıuuU WeM-

aind u J:ıak oryaao, AAaa• Ceıı .. 
lD Qta 19 • nlai ...._ ... 
ğlu •uulfer Bey T• Uaıua ar. 

Birer adet mohbr• defteri 
alaatldan • 

Ant&l.y& Bilal boaoıarpanada Refia 
Seyfi. Adana 1'&1• kapısınü. fırıa.QI 

Mustafa Efendi oğlu HUaeyin, hair 
Karataı tramvay caddesi numara 158 

Roza Anlı, tdtan Ahmet ltapuatuı 

fen erli &okı.k a .. ara 16 Btrrea, 
Galata Oold Şimit mektebi t&lebeıindea 

Jak uoe, Da••tpafa o.ta ..-..w 
tale'-iatleıı 1'18 IWahl• K•ltafta, 
lltu~•I Kaa Oftaaektebt talebee..._ 
56ll Muz.aCfw. Adada. Sutıwa. ehanM& 
8&nd-1r.alar iUiealla4e nuıura 11 Fikri. 

Orl.aköJ D nn yola numara 51 uaaa. 
llt:ın t ul Binuci llkmektep tal•bealndea 
ISerıne&, Kadırga Tahsin Bey sokak 
nu•ara ta BürMa Bey •• Raaımlar. 

llrer kuta ltoya kalemi ala
caklar: 

Bayaut 6 anca mektep taı.ı>eatadu 
181 l'elt.l•ttin, Ortaköy TramftJ iKa
aİ) oıı u 15J Hayrunn u, ıstaubul Kıa 
Ortatnektebf talebesinden 58ıt Saadet. 
Be otl• 1! İftoi m ktep ht acl ••• 
tan 213 A.hwet,. lata.anı Sekb.iael 
ıaektep talebesinden tö9 .lleb.-t Şa
hin, ( skfidar İhsaniye Orta ıekak na
mara :l8 ilahide But• •• a.,ter. 

(ArkHı Yar) 

Bir Hesap lfi 
38 Dhclana hesap lflerlae 

aldı pek e...-,.N& 
ena tarhı öğretmekte hayli ...,... 
lllk cekiyonlıa. Hoca Dla•n 
elene~ wdm 

- Et-'. lekiz kmUf'lll olu,. •u- içini bfbetaeydlD. b9 
k•i!il•• lralercb? 

38 O..du hiru d .... • 

- Niıe il~ a-... k.,...., .. 
nam, lıocabaaam. dedi? 
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1-Iaf tada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ;;-~martesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
·Okuyunuz .•. 

s p o R 
Gazeteıntz pe•şernbe Ye cumarteel günleri 

olmak üzere haftad3 lkJ apo; sayfası netretmek
tedir. 

Pertembe günkü •por aayfuında dünya apo• 

hareketleri memleket apor hldiulerl vardır. 

Cumartesi sayfasında iae cuma fiinkil aıaç

lan11 tafsiJAtı yazılıdır. 

Yunanlılar 

Acaba Niçin 
Nazlanıyorlar? 

Üç Kıt'a Arasındaki Yüzme /Antre.nör. 
Mevsımsız 

İstanbul atletlerile Yunan ve 
Bulgar atletlerinin Ağustos so

nunda Kadıköyünde karşılaşma
ları için bir ay evvelinden te

ıebbüsler başlamıştı. Bulgar at
letlerinden muvafakat cevabı 

geldiği halde henüz Yunanlılar

dan kafi bir cevap gelmemiştir. 

Burada bulunan Yunan idareci
lerinin tavassutile yapılan muha

berat henüz son safhaya girme
miştir. 

Tarafımızdan tespit edilen 
tarihe nazaran Y ı.inan atletlerinin 

nihayet ağustosun sonunda şehri
mize gelmiş olmaları icap etmek-

tedir. Bu haf ta içinde Yunanlılardan 
kati bir cevap gelmediği takdirde 

Kadıköyde yapılacak atletizm 
müsabakaları tehir edilecektir. 

Balkan Birincilikleri 
Atina olimpiyadı pro. r 1 ın

dan "fazla masraf olur,, iddiasilf! 

çıkarılan Balkan güreş birincilik· 
lerinin, fstanbulda yapılması için 

Türkiye Güreş Federasyonu bir 
ay evvel teşebbüslere haşlamıştır. 

Bu hususta icap eden 2,000 lira
lık masrafı bir organizatörle 

müştereken temin eden federas
yon kuvvetli olduğumuz gHreş 

ıubesinde de Balkan birincilikle
rinin yapılması için çalışmaktadır. 

GUreş birincilikleri hususunda 
da alakadar milletlerle muhabe-

rat devam etmektedir. Kat'ı saf
hasına girince federasyon bir 

tebliğle alakadarlara müsabaka

ların kat'i tarihini bildirecektir. 

Bir Antrenör Daha 
Atletizmin en lüzumlu bir 

ıpor olduğuna kani olan merkezi 

umumi bir tek anterenörün ica

bettiği kadar çalışamadığını ve 

atletizmi bütün mıntakalarda ta

ammüm ettirmek üzere bir ikinci 

anterenöre de lüzum olduğuna 

karar vererek ikinci atletizm 

antrenörü için tahsisat vermiştir. 

Sporcular arasında dönen şa

yıa)ara nazaran, yeni gelecek 

antrenörün İstanbuldaki atlet1erle 

uğraşacağı eski antrenör Her 

Abrahamm da diğer mıntakalarda 

meşgul olacağına ihtimal veril
mektedir. 

Futbol Birincilikleri 
Türkiye futbol birinciliklerinin 

yapılası için 13,000 lira tahsisat 

alan futbol federasyonu gurup 
birincilikleriyle nihai müsabaka-

ların perojesini tamamlamak lize
redir. 

Bu sene yapılacak Türkiye 
futbol birincilikleri dolayısiyle 

lstanbul kulüpleri arasında da 
oldukça büyük bir alaka başla· 

mışhr. Daha futbol mevsimine 
girilmediği halde kulllp takımları 

yavaş yavaş saha faaliyetine gir
W. "'k üzere tertibat almış bu
lum 1orlar. 

Birinciliğini Japonlar Aldı 

Bir Boykot 
Karneranın Hakkını Yiyen 

Hakem Boykot Edildi - --
insan azmanı denmekle maruf 

otan meşhur İtalyan boksörü 
Primo Karnera, Poreda isimli 
aslen Çekoslavakyalı olan bir 
boksörle yaptığı maçtan sonra 
ıayı hesabile maglup ilin edil
miştir. Kamera, Poredadan 28 
kilo daha hafif gelen bir adamdır. 

Hakemin kararı hazırun ara
sında derin bir hayret uyandır
mış, birçok itirazlara ve protos
tolara sebep olmuştur. On devre 
devam eden bu maçta hazır bu
lunan gazete muhabirlerine göre 
mllsabekanın sekiz devresini Kar
nera, iki devresini de Poreda 
lehine kaydetmek icap elmekte

YUksek atlamada mUhim neticeler dir. Nevyork atletizm heyeti, maçı 
alan Amerikala Rober ve idare eden hakemi diskaHfive 

Kan•dail Dilnkan etmiştir. 
Uzun atlama rekorunu kıran 
Amerlkiliı zencı sporcu Gordon 

Geldi 
Türkiyenio, su sporlarına en 

müsait memleketlerden biri oldu
ğunu nazarı dikkate alan Merkezi 
Umumi, Denizcilik Federasyonu
nun, yüzme antrenörü getirtmek 
hususundaki müracaatini kabul 
ile Almanyadan bir yüzme mü
tehassısı getirtmiştir. 

Şimdiye kadar istidatları ol
duğu halde usulsüz çalışmak yil· 
zUnden Avrupa kadınlarından 
bile geri . .kalan yüzücülerimi
zin gelen antrenörden istifade 
edecekleri muhakkaktır. Tabii 
antrenörlln muhtelif yüzme şekil· 
ferini hakkile bildiğini tahmin 
etmek şartile kabul ettiğimiz hu 
istifade maalteessUf bu sene için 
çok az olacaktır. 

Bir sene müddetle angaje 
edilen yüzme antrenörü yüzücü .. 
lerimizle ancak bir ay meşğul 
olabilecektir. Ondan sonra yüzü
cülerin atalet devresi başlıyacak• 
br. 

Şu hesaba nazaran dokuz ay, 
ıuda bilfiil çalışamıyacak olan 
yUzme antrenörüne maaş veril· 
miş olacaktır. Mütehassısın kon• 
turab bir senelik olduğuna göre, 
gelecek ıene konturat tecdit 
edilmediği takdirde tam yüzme 
mevsiminin sonlarında yl\zücüle· 
rimiz antrenörsüz kalacaklardır. 

Klş başlarktn yüzme antre• 
nörü getirtmek, ancak birçok 
kapalı havuzları olan memleket
ler için kabildir. 

vakıa, kışın, antrenörden na
zari istifade etmek mUmkündUr. 
Fakat nazari yüzme dersleri, bi
zim gibi hiç antrenör görmemit 
olanlar için ikinci derecede kalır. 
Hem gençlerdeki yUzme hevesi 
ancak yüzme mevsimile başlıyan 
bir arzudur. 

Bu itibarla yüzme antrenörü
nün getirtilmesindeki faydayı 

kaydederken, geç kalınmak d<>"" 
layısile de antrenörden beklenen 
istifadenin yarım kalacağmı ha· 
tarlatmak mecburiyetinde kalı
yoruz. 

Yarın Büyükdere yüzme ha
vuzunda yapılacak olan Tiikiye 

yüzme birincilikleri müsabakala· 
rına iştirak etmek Uzere K. S. K. 
kulübü umumi kaptanı Cemal 
Ahmet Beyin r :yasetinde olarak 

dUn akşam şehrimize gelen lzmir 
mıntakası birincileri Alp, Rasim, 

Sadi, Salahattin, Muhiddin Beyler 
dUnden itibaren Antrenörün ne
zareti altında havuzda çal ı şmıya 
başlamışlardır. -----

Beykozda Müsabakalar 
Beykoz futbol takımının bi

rinci, ikinci ve Uçüncil takımlarile 
Altaysporun iiç takımı geçen 
cuma günü Beykoz sahasında 
karşılaşmışlardır. Üçilncü takım· 
lar arasındaki müsabakayı Altay 
kaybetmiş birinci takımlar ara .. 
sındaki maçta ise Beykoz• 
lular galip gelmişlerdir. ikinci 
takunlar müsabakc.ısı beraberlikle 
ııetlceh~nmiştir. 
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• "Son Posta,,. Holivulta hususi muhabiri 

bulunan yegıinı, Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mekbı'l 

gönderir ve sinemi\ aleminin içyüzün:i SiNEMA 
"Son Pcı•a,, haftada iki defa ıiıu~ma 

sayfası yapar. Bu sayfalarda dünyamn 

en yeni ıinema haberleri, artis tlerin 

hayata ve sinema alemindeki san'at 

anlatır. 

K ayv Bruk Çalışıyor 

Holivudun en ağırbaşlı ve ciddi erkeği olan Klayv Bruk geçen
lerde Avrupaya seyahate çıkmış, birçok memleketleri dolaşmıştı. 
Klayv Bruk şimdi tekrar Amerikaya dönmUştUr. Tatil mevsimi olma· 
sına rağmen güzel yıldızlardan Klodet Kolber ile birlikte yeni bir 
harp filmi çevirmektedir. Filim bitmek Uzeredir. Buradaki resim bu 
yenı filimden cazip bir sahnedir. 

Mis İtalya 
- --

Holivuda Giderek Bir 
Filimde Rol Alacak - ---
Türk güzeli Keriman Hanım 

diinya güzelliğine seçildikten aon
ıa birçok filim kunpanyaları ken· 
disine müracaat ederek artist 
o1masını teklif ettiler. Fakat 
Keriman Hanım bir ev kadını 

olmak istediğini söyHyerek bütün 
teklifleri bir çırpıda reddetti. 
Gi:zellik kıraliçelerinin filim yıl
dızı olmas , filim kumpanyaları 

iç in, bilhassa böyle buhranlı bir 
zamanda lıiç şüphe yok ki mü
him birer kazançtır. Fakat kum· 
pan} alnr Keriman' Hanımı kan
dıramadıklan için bu sefer diğer 
gü:.rcllere miiracaat etmeğe baş· 
lamışlardır. 

Dünya güzelinden sonra ilk 
miiracaat Kolombiya güzeline 
yap.lmış, fakat .bu genç kız pa· 
ristc zengin bir Fransız delikan· 
hsile nişanlandığı için yapılan 
teklifi recldetmiştir. Bunun üze· 
rine A ·· ' -a kumpanyalarından 
biri it._,) a gi.izeline milracaat 
etmiş ve yıldızlığı kabul ettiği 
takdirde kendisile zengin bir 

mukavele imza)amıya hazır oldu
ğunu bildirmiştir. İtalya güzeli 

bu teklifi cazip bulmuş ve kabul 
etmiştir. Mis İtalya bir müddet 

sonra A 1nerikaya gidecek ve Ho· 
livutta yeni çevrilecek olan 
(A~k F:ıciası) hıminclcki filimde 
rol a lacaktı r. 

~ Prağda bir çocuk filmi 
çe,•rilnıckteclir. Bu filmin bütün 
ro ·eri ınc\:tep çocukları tarafm
rl .ın ifa edilmektedir. 

Amerika da 
Yeni Yıldızlar 

Hurada gördUğUnilz Riit Sel
vin, iktısadi buhrana rağmen, 
güzelliği ve bilhassa billlir gibi 
sesi snyesinde zengin bir muka
vele imzalamak surelile yıldızlar 
arasına karışmıştır. Bu cici lnz 
bir a:; sonra iki filim çevirmiye 
başlıyacaktır. Kendisine bu filim
lerde arkadaşlık edecek erkek 
yıldız henüz belli değildir. 

........ °li .. R~;;;<l·~··R~;··~;··Ük·;~;~; .. 
lisanlarında " lvan ,, isminde bir 
aesli filim çevrilmektedir. Mevzuu 
köylU gençlerin hayatıdır. 

Otuz Bin 
Sinema 

cereyanlarından bahsedilir. 

Mona Goya Hiddetlendi 
Sovyet Rusyada sinemacılık 

glln geçtikçe ilerlemektedir. El
yevm, Rusyanın yalnız meşhur 
ıehirlerinde 7, 726 tane büyUk 

~ ıinema salonu vardır. Ay
~ rıca ufak kasabalarda da 20,533 
, ıinema salonu mevcuttur. Bu su
~ retle Rusyadakl sinema salonla
~ rmm 30 binden fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. 
"'" Maruf Fransız koşucusu 

Ladumeg badema aporculuktan 
tamamen vazgeçerek filim çevir
meğe karar . vermiştir. Birkaç 

' b filim şirketi Ladumegi angaje 
etmek için tekliflerde bulunmuş
lardır. 

Fredrik Marş 
Makyaj Birincisi 
Amerikanın yetiıtirdiği şöh

retli erkek yıldızlardan Fredrik 
Marş yUz değiştirmek, yani mak· 
yaj yapmak hususunda bUyUk bir 

. ' 
Burada gllzel bir resmini g6rdllğllnllz ltalyan yıldızı Mona 

Goya, Fransız stüdyolarında, iki ıenedenberi filim çevirmekte ve 
çok rağbet kazanmaktadır. Çok hiddetli ve sinirli bir kız olan 
Mona Goya, ayni zamanda güzelliğine de mağrurdur. Bu sebeple 
kumpanya direktörleri bu cici kıza karşı fazla mültefit olmıya 
mecburdurlar. Mona Goya, geçenlerde mensup olduğu kumpanyanın 
direktörüne kızdığı için azkalsın Fransayı terkediyordu. Fakat 
istediği tarziye verilmek suretile bu tehlikenin önüne geçilmiştir. 

muvaffakıye ~ göstermektedir. Bu 

Edvinanın 

Piiaması -

genç adam . bir saat zarfında Edvina But, güzellik hususun-
makyaj sayesmde muhtelif sima• da olduğu gibi şıklık meselesinde 
lar takmmıya muvaffak olmak- de töhret kazanmıya başlamıştır. 
tadır. Bu mehareti dolayısile Gü l Ed · b h k ze vına, son a ar mevsimi 
kumpanyalar endisini el üstünde için, kübik biçimde bir pijama 
tutmaya mecbur oluyorlar. Fred- yaptırmıştır. Fakat bu yeni elbise 
rik Marş, geçenlerde Holivutta güzel yıldıza tamam 200 dolara, 
y~~ıla_n. w .makyaj mUsabakasmda yani bizim para ile 400 liraya 
bırıncılıgı kazanmıştır. Burada mal olmuştur. 

gördüğünüz Uç çehre, hep bu genç '••••••111··················-··••a••··························· 
adama aittir. Bu çehreler fred- lf Avustralyada Sidney şeh-
riğin makyaj hususundaki mu- rinde " İki Dakikahk Süküt ,, 
vaffakıyet ve meharetini güzelce isminde askeri bir filim çevril-
iapat etmektedir. mektedir. 

1 Şanghay Ekspre7 
------

Çin Hükumeti Bu Filn1in 
imha Edilmesini istedi 
Meşhur Alman yıldızı Marlen 

Ditrih geçenlerde Klayv Bruk ile 
birlikte ''Şanghay Ekspresi,, is· 
minde bir filim çevirmişti. Avrupa 
ve Amerika şehirlerinin birçoğu-

da elyevm gösterilmekte olnn bu 
filim büyük bir hadiseye sebep 

olmuştur. Çin htikfimeti bu filmin 
bütün Çinin ve Çinlilerin haysiye-

tini rencide ettiğini ileri siirerek 
filmin derhal imhası hususunda 

Amerika hükumetine müracaat 
etmiştir. 

Amerika hükumeti, Çin kükü· 
metinin bu talebini derhal fılmi 
çevirmiı olan kumpanyaya bildir
miştir. Fakat kumpanya bu hu

susta henüz bir cevap verme
miştir. Bununla beraber eğer filim 

imha edilmiyecek olursa, Çin hü
kumeti Amerikada yapılan {ilim-

leri Çine ithal etmiyecek ve 
bundan da Amerika filim kum

panyaları çok ziyan edeceklerdir. 

Böyle bir tehlike karşısında fil
min imha edileceği zannolun· 
maktadır. 

lf. Soyet Rasya Harbiye ko
miserliği filim kumpanya· arma 

askeri ve talim filim lednin 
arttırlmasmı teklif et .'iştir. 
Ayrıca, bu gibi filimler çeviri· 

lirken askerlerin azami te '3hilatı 

göstermesini, hatta zabit \ ' ku

mandanla ·m ic~b .>.:hı ro! :: )ıt ::ını 
bildirmiştir. 



{SON POTA) kııdınları n ı:-enç kadarı ıSON FOSTA) da Hanımtegze bütün 

rrr'i'lerin kalp \'(' ııifk işlerinde en •1nıinıl dert 
rı lıığıdır. A i!t"nıu:, dostlarınıza ~öyliyemedi§'ini:ı 

l!{fc dt'rtlerinizi Ha mm teyzeye yazınır. Haııım

eyıe ya h~r 15:ünkü sütunda Vt'ya huıuıi mek-
tupla cevap verir. Hanımtey:ıenln fikirleri, birçok 
ı;rcrçleri hiiyük mü~küllerden kurtanyor. 

K AD 1 N 
aUkadar eden me..,-zulilra lıer ~eydeıı faı:la 

ehemmiyet vermektedir. 
Şimden ıonra haftada bir defa Kadın uy• 

famız olacak ve bu ııa1fada tunlar bulunacaktır 
Güzellik meseleleri, son modalar, çocuğu· 

nuı:un terbiyesi, evinizin gilı:elllği, ey lılerl, 

el işleri ve saire ... Dertlerinizi Hanımte_qzege Yazınız 

Yeni Gelen Sonba-!1 

har Modası ak Bileklerini 

• 
Bu sene mevsimde renkli ka

dife ceketler moda olacakbr. 
Resimde gördilğünüz ceket, yeşil 
kadifedendir. Kollar son moda 
üzere bUzmelidir. Ceket tamamen 
vücude göre kesilmiştir. Düğme
leri sarı asker düğmesidir. Bu 
ceket için bir metre elli santim 
kafidir. Kumaşın geni~liği bir 
metre olmalıdır. 

Şapka Ve Keleb~k 
Modası resimdt: gürdüğlinUz vaziyette 

yere oturunuz. Bacağınızın adale
lerini avucunuzun içine alınız. 
Parmaklarınızla kuvvetle sıkınız. 

Bu adaleleri parmaklarınıı:ın ve 

Heı' 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
EfJ içinde 

ı 'teşillik 
Sonbaharda vazoya konan 

yeşil dallar, suyun içine üçte bir 
nisbetinde gliserin karışbrıhrsa, 
bUtün kış devam eder. .. 
Et Makinesini ' 
Bilemek için . 

Et kıyma makinesinin dişleri 
zaman ile körlenir. Bunları bile
mek için bileyciye kitmeğe ihti
yaç yoktur, makinenin içine kı
ralmı~ tuğla parçaları abp et gi

bi kıyımı. Dişler bilenmit olur. .. . ~ . -
Bu sene kadife ceketler nze• Yumurta 

rine büyUk kordeleden kelebek
ler de pek müteammimdir. Re
simde gördüğünüz ceket siyah 
kadifeden, kelebek te beyaz kay
taııdandır. Bu organtin de ola
bilir. Şapka yine ıiyah kadife, 
kenarları beyaz hasırdır. Sonba
har modasında hasır ve kadife 

Pişirirken 
Suda yumurta kaynatırken 

çatlamamuına temin etmek isti-
yorıanıı:, suyun içine biraz sirke 
karışhrınıı:. 

lrnrışık şapkalar giyilecektir. 

NE YEMEK y APSAM Kari/erimiz le 

Y l D Hasbıhal 
rıı 

umurta ı omates - -
D 1 Kadm karilerimizle bu sil-

0 ması tunda bir muhabere köşesi açı-
Domateslerin tepelerini ya- yoruz. Karilerimizin tuvalete, 

·.- 14ça kesmeli. Fakat domates- ev işine, çocuk bakımına, ye-
h"1 ayırmamıılıdır. Domatesin meklere ait soracakları suallere 
ir.·: ıi bıçakla O)'duktan sonra bu siitunda cevap verilecektir. 
a • ı ~ula tarif ettiğimiz mahlfıtu 
iç<ı~e doldurunuz. Janbonu ince ince Ayni zamanda karilerimiı:in 
el ;·rnyın z. Jambon yerine kavrul- bu mevzular hakkında bize ~ön· 
muş kıyma dahi kullanılabilir. Üç derecekleri yeni fikirleri mem-
yamurtayı iyice çallcadııctan sonra nuniyetle neşredeceğiz. 
k ym<ıı\ın ıçınc karışt.rınız. Bu Karilerimizden rica ediyoruz. 
mı' ICıtu domate !erin içine doJ- Tuvalet, ev işi, çocuk bakımı, 
dur ·ıktan sonra tencerede yag·ı k 
ı D yemek meselelerinde ne müş ül-

rz rııuz. olm "lla rı içine döşe-
yi 1 ~ . Az bir miktar su ile pişi- leri varsa bize sorsunlar, cevap-
riı .z. Dolmafar f.nnda pişirilecek larmı yine hu sütunda arasınlar. 
olursa daha nefis oluA"". ...J 

avucunuzun kuvvetile 
. masaj yaparak uğuıtu· 

rwauz. 

tkı elinizle bu yallı 
kısımları iyice oğaştur-

duktan sonra bat par
matınııı b11brarak bir 
müddet durunuz. Par-

maklarınızla, avucunuzla 
mükerreren baıtırı-

nız. Bacak adalelerini bu suretle 
yumıatmı!J olursunuz. Bileklerin 
yağını eritmek için yukardaki 
resimde gösterildiği Uzere yere 
yatınız. Parmaklarmıun ucu ıiv· 

EL İŞi 

Yün 
Ceketlerinize Süs 

Her genç kızın, her vakti bot 
hanımın elinde bir örgü görürsil· 
nüz. Ekserisi kendilerine kazak 
veya yün ceket örer. Bu ceket 
ve kazakların üzerine buradaki 
resimde görüldüğü üzere küçük 
resimler de yapabilirsiniz. Bu re· 
simler kola, ~öisc takılabilir. 

Bu şekille, muhtelif renklerle 
yapılır. Meseli burada size ga
ğüse yapılacak bir yelkenli şekli 
veriyoruz. Bu ieklin alt tarafını 
deniz mavisi. Direklerini kahve
rengi, yelkenlP.rini beyaı: yapa
bilirsiniz:. 

• • 
• • 

il ' 

Bu şekilieri alelade ceket 
veya elbise üzerine de yapabilir
siniz. Şekilleri yaparken muvaffak 
olmak için kumaşı iyice germeli 
şekil üzerine kurşun kalemile 
çizmeli, sonra üzerini renkli yünle 
doldurmalıdır. Şekli yaphktan 
sonra üzerine bir Y'1ll bez koyup 
ütülemelidir. 

Nasıl 
• 
incelt-
meli? 

ri bir şekilde olacaktır. Ellerin .. 
ba,ınızm Uzerinde kavuşturduktan 
ıonra muntazam bir hareketle 
bacaklarmıza indirip oiatturarak 
parmaklarniızın ucuna kadar 
indiriniz. Ayak paraıaklarmızı 

topuklarınıza detebilecek ka· 
dar altına kıvırmıya çalııınız, 
ilk ' günlerde bir iki defa, 
müteakıben gftnde yirmi defa bu 
hareketi tekrar ediniz. BUekle-

rlnlzdeki sızılara 
ehemmiyet ve~ 
meyiniz. Bu id
mandan sonra sı
cak bir havlıyı 

bacaklarınızın Uı• 

Ulne 6rtnnnı, 

par mak la rınızla 
tekrar oğuıturunuz. Bu idmanla 
ayaklar yumpr, yağlar erir ve 
istenildiği aibi kıvrtlır. Dansöz· 
lerin a7aklannı {iıtedikleri gibi kı
vırması, bu idmanların neticesidir. 

Her 
Çocuk Annesi 

Neler Bilmelidir? 
Çocugun 
Tabiati 

' 

Çocuk tabiaten şen, kayıoıuı 
ve korkusuzdur. Ona tabiatin 

verdiği bu hediyeleri terbiye ede
ceğim diye kaybetmemeğe, öldür-

memeğe dikkat etmelidir. Çocu· 
ğun dimağı o kadar ince ve 

hassastır ki, ufak bir temaa onu 

soldurabilir. 

Çocuğu mahçup ve korkak 

yapmak günahbr. Mahçup bir 
çocuk ,en ve kayguaua çocuktan 

daha iıhhatsiı; olur • 

Çocuğa kendisinin kliçllk, Aciz, 

liyakatsiz olduğu hissini verenler, 

ona karıı büyük bir cilrllm iıle

miştir ler. Çocuk kendisi ıçın mu
cizelerle dolu yeni bir dünyaya 

doğmuştur. 

Çocuk anlamıyor diye kızma· 

mak, inatç1lık ettiği zaman hiddet 

etmemek lbımdır. Her yeni ıey 

onu ıaıırtabilir, korkutabilir. An· 

ne çocuğunun nazma tahammül 

etmelidir. Onu lüzumlu lüzumsuz 

kumamah, rencide etmemeli, ar· 
zu ve heveslerinin önüne geçme-

melidir. Çocuk serbest yaşamıya 

ahı malıdır. 

Yaramaz 
Çocuk 

Bir çocuğun dimağ makinesi 

çabuk bozulabilir. Bu bozukluk 

gözyaşları, asabiyet, hırçınhk 

teklinde kendini gösterir. 

Bir amıftaki çocukların ya· 

Saç 
Tuvaletleri 

Sinema artistlerinin saç tuva
letlerini yapan Westmer isminde 
bir gUzcllik mütehassısı diyor ki: 

"Saç tuvaletinin şeklini, başın 
ıekll tayin eder. Bu resimde 
Loretta Y ong bize almnwn açık 
voya kapalı olup olmadığını nasıl 

tayin edeceğimizi g6steriyor. Kaş
lardan saçlara kadar olan mesafe 
Dç parmak boyunda olacaktır. 

Eger alnınız Uç parmaktan ge

nitse o vakit perçem b1rakabilir

siniz. Eğer darsa perçim bırak
mayımz. 

Geniş, gayrimuntazam ondii

IAsyon, sarışın saçların güzelliğini 

daha iyi meydana çıkarır. Sık 

dalgalı ve arkaya bağlanmış saç· 

lar bu gUzelliği kaybeder. Olgun 

bir çehre için bu şekil tuvalet 

pek yaraşır. 

ram azlık yapması, muallime 

ıöre deiitir. Sımfta intizam te

min edemiyen muallime kartı 

çocuklar yaramaz ve huyıuz o

lurlar. Evde çoçuk huysuzluk ve 

yaramaı.lık yapıyorsa bundan 

anneyi mes'ul tutmak lazımdır. 

Anneler, çocukları üzerinde nil· 

fuz tesiı etmedik_çe onlardan 

itaat beklememelidirler. 

Baıı anneler çocuklarını müs

takil yaşamıya ahştmrlar. Ço
cuğun serbestisi, kendine güven

mtı mecburiyeti ona mes'uliyet 

öğretir. 

Çocuğa darılmayın, yüz ver

meyin, ciddi ve vakur muamele 

yapın. Çocuk, yaramazlıkla itaati 

takdir edebilmelidir. 
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Eald bir yyafa lokantada 
•ır bardak bira ikram etmek 
istedim aznr diledi: 

- Mllsaade edin de içmiye· 
Jim Beyefendi.. Bir defa içki 
içmek için bu saat erken. Esasen 
hen, içkiler arasında birayı biç 
HYmem, ve bilhassa demin on 
IÜ duble kadar içtim. 

Koku 
Evde yemek yiyorlardı, ıof· 

nya ilk olarak çorba geldi. 
Zevç bir katık alınca yDz&nO 

•uruşturdu .. 
- Hamm, bu çorbada fena 

•1r koka yar •• 
Zefte ....,da: 
- BilAkia ben iyi bir koku 

Glacatanı zannediyorum •• T ereyajı 
•itmifti, onun yerine senin ıeçen 
sb alcLjua briyantini kullandım. 

Cehennem 
Arkadq arkadata kızdı: 
- Arbk ben gidiyorum, faz· 

la MI clialemem 1. 
- Celaeaneme git.. 
- Blyle fena lif ılylemeye 

•lnlmıyor moıun: 
- Ben fena llf llylemiyo

ram ki: 
Cenaette yalnızlıktan canın 

mlalmuan diye cehenneme sit ....... 
Salır Dilsiz 

Muhasebeci, mlidilrün odasına 
pdi: 

- BeıefeHI, dedi, demia 
mleueıeye alınmasanı emrettijinia 
memur hem •tır, hem de dilaiz. •• 
Bu adam ne İf flrebilirld: 

- e.a onu fiklyet blemi 
IPa alclma. Mleaeleden tiklyet 
edealerla fikl,eflerW clhaler. 

Kill SlnnUf 
AMeai ~ık Hal6fa darıldı: 
- Bunlar ne kirli e1clir. Şu 

.... bak, simsiyah olmUf, 1en 
laiçbir g8n benim ellerimi blSyle 
kirli g6rd0n mli?. 

Halik dtlfündll: 
- Hayır anne g8rmedim. 

A.... bana aane annem mu
•kkalr ........ ailti 1eli1•r· 

Topladıtanız çtçelcler rGzeL 
fakat •İZ oalaran hep•inden claba 
sü:ael bir ç · çekaioizL 

- Olabilir.. Babam da •İzin fik.• 
rinlzde.. ikide bir, ben ıenln ne çl• 
çek oıdatunu bilirim, derL 

Aile 
Cinglz Hllıeyin meğer hapı .. 

hanede imif, bana ailesinin ya
nına gittifini s&ylemifti. 

- Yalan ı&ylememif ki: Ba· 
bası orada, amcası orada, aile· 
ainin yamna aitmif sayılmaı mı? 

Gölge Etme 
- Diyojen lskenderi Kebire 

.. Gilıe etme bqka ihsan iste-

mem" demif. 
- Olarya, kendinin de şem-

. . ' •yesı vana .•• 

Mazeret 
ma111tt i odaya 

girdi , B yefendi 
koltntuna oturmut 

f!aıete oku\ or<!u ı 

Beyefendi be

yefendi 9imdi tele

fon ettiler Hanı me

fend'yl tramuy 

çığnem 9 .. 

Ucıuh gazetesini 

yanındaki muaıun 

üıeriıı bıraktı biz· 

m t<;isine dondü. 

Kırılan 

Tabak 
Naciye H. eYine bir hizmetçi 

arıyordu. Müstahdemin idareha· 
nelerinin birinde istediği sibi 
bir hizmetçi buldu. Yemek plfİr
mek biliyordu, evin her hizmetini 
yapacakb. Naciye H. ae•indi : 

- Peki kıı:ım sen nasal oldu 
da çalaıtaiın yerden çıktm?. 

Diye sordu. 

- Beni kovdular .• 

- Bir kabahat mi yapb? .. 

- Evet bir tabak karmıthm.. 

. - Hiç bir tek tabak için 
ınun evden kovulur mu? 

- Fakat bea tabaja laaaamm 
batma vurup lunnıtt-J. 

Tiyatroda 
liri glzel Hanım konafUYOr-

lardı: 

- Dün ıece tiyatroda, hiçbir 
fey göremedik. Yerimiı çok fena 
idi. 

- Biz de gittilr, bizim de ye
rimiz çok fena idi. 

- Siz de: göremediniz mi? 

- Hayır biz gördük amma, 
bizi kimse g6remedi. 

- Garson bu kadar çok lçkilui 

demindenberi kime 16tlriyor1unL 

- lçerde Wr efendi Yar, içki 

aleyhinde konfera.. vermet• slde

cek•lt te biraz •t1laÜ lpa iflyor. 

Dokuz Canh 
Memur Amirintl .. .a izin lateclL 
- Mllaade edeneaiz bllfla 

ben gideceiim. KaJ1DYal4em aa
awn vefat etti. ceaueai var .. 

Amir kızdı: 

- Bu bahane ile birkaç defa 
izin almıtbnız zannediyorum. 

Memur boynunu bildi: 

- Ne yapayım Beyefendi, 
kabahat benim detiL Kaynanam 
dokuz canlı dedikleri ciDSten 
bir kadın. 

İkiz 
upbi Beyin ka

rıu r•be ıdi nur 
topu gibf birı erkek, 
biri kıs iki çocuğu 

olda.. Suphi Bey 

odauoda merakla 

havadiı beklerken 

ebe kucatuadali 
ço uklarla odaya 
girdi. Supbi Bey 
iki çocuğu birdeıa 

görünce tatırdı .. 

"\ ıne ge~ kal

dığı ic; ın bir maze

rt>t ı at ettı dl ne!. 

- Sise Wr tek •iz 81yli1ebllmek için aenelerdir peti•izde tiolap7or11m.. 

Ikl tane mi 
getirdiniı Ebe ha
nım, dedi, içlerin

den birini ıe~mek 

i in mi? - 5ayleJin bakahm.. 
- Ne •iyliyecetimi dalua bil.ı1oruaa. Biraz clütGneyim deL 

Aralarındaki 
Fark 

Bir kfl~fık kız 

çoc nğu ıı a: 

Bebq'lni ne
ye atefe attın, di
ye ıordum • Bana 
dedi ki: 

Bebeğime be

ni •• irormuauıa. 
dedım. Cevap ver• 
aedi, bea de kızdım 
ate9e aUıoı. 

Bir kfiçOk erk k 
çocupna: 

- Küc;llk Upe
ğini neye öldnr-

dUn diye sordum. 
dedi ki: 

- e yapa:Jım, 

biç yanımdan y 

rıh ıı r, d ma 

be u le berah r ol· 

OKUYAN ŞAŞIASAYDI 

.. utlar ••vemulllm, 

... , OJRll ... B8a,ll1. • 

.... onu ı ... mezlllm; •*'"" ...... m_,a,1111.. 

* ............. " ......... 
c..- ..... ...,.... 
Hl9 Mf'SP çalulr _, ... ............... ,.. .... 

* - iNii&-. ..... ...... 
ee11a1pll-. ...... •z._; 
ttaı• .-. •llleZtlfm ı ................ , ...... 

* v ...... c ...... aaıltm, 
.......... 11 .......... . 
TullnlC• oll•amazdım. "......... . ....... ,... ... 

* &ewtnlr birdenbire. 
81Jledlm bin bir kere; 
Yuarcaun ben her J•r .. 
Oku;ı1an fatmaaaydı. 

Komisyoncu 
azmi Bey ya

ıuhanesinde met· 
guldü . l~eriye, 
kolunda kot.aman 
Q&nta bulunan biri 
gtrdt. 

- BıeJefendı ben 
trat makint>leri ko· 
mısyoncuırnyuao, ın-

ı.e menıu,. oldn
~m fabrıkanın nft 

munelerini ~öater

mıJ e ı:eldim. 

Naı.rui Bey all 
kadar olmadı: 

Lüzumu JOk 
iıteme1Dl. 

Bir defa ~ö

rünuz . 
L zumu \ok 

dedik ya .. 

Bır d ra g 
r in efendim ne tı· 

ar, eğer ılı ~ak

a ı da ben 

t olurum O 
an tamı 

1 --=··· ---·· 111 1 1 içiyor .. , -· ı = 
-··=-····-······-------···-·-·.. • : ........... . 

Kilçük Necmi gevrejini slite 
bat np yiyordu. Birdenbire ba
ğnp ağlamıya başladı. Anneai 
kompıp •eldi .. 

Necmi ne oldu, yine ag
lryorsun •• 

~ecmi ağlıya ağlıya 
verdc 

- Anne, .. lmua gevrek 
bana verdiğin bütün sütü içiyor. 

Aşı 

Bir clektor arbdepm anlattı 
Harbi ••nmi u.aamda tifo 

ulam bir tekilde idi.. Maıı.İıelerl 
ıeaiyor, ber eYde ae kadar İllaall 
Yana he.,.W ..ı.1en1a1ı. 

EdirnekapJda ...... kapıllDI 
çaldık; !riyan Mr bclm kapıyı 

·~ 
- Hamm, dedik, a ... laya• 

yacaiazl .• 

Kachacap kohma ••adı, p
napyı lıamlacltm .• Fakat ifn• 
derinin kalmlılntclaa Wr tGrltl 
ete nOfuz edemiyordu. Yammda 
genç bir mahiye memuru vardı. 
kulağıma ijllcli .. 

V azıeç, doktor Bey, declL 
Atılamuan da olar. ipe girm .. 
yen deriden mikrop ıirecek d .. 
iil ya! •• 

Kavga 

- v .... .,. .. , ... 1. 
Öteki .... 

- Ben -U. ,...._ bak .... 
yonua. S-. beaim Jldait 1.a
kıyotaUaf.. 

- Sea hellim )'ldlae ~ 
1111yoraan, .heaim Mnillki-. bak· 
~Mredeauladml.. 

Şeker 
Doktor ... tay• dllHio: 
- Huamefeacli ~rıamllt 

mlhhn lililıtarcla teker ..... 
- T• m-. kesmemi?-

- Eliaiıahlsi ~lJııtrde ... ..._ ak .. m yine Mneniıle 
laa••• •tmlt oJdutunua aalqıhyw .. 

** 
1 rı u a & rh ordu. 

B n de kızdım, ıo

pa ile •uru.- 01-dQrdlha tlııiıo ________ ..... __________ --' a madllll bel· 
kı k fennııdr. 

Ben erkekle; b liri , d ima de i ır e •• 
- ff• Wtle uclua ..-.ıan katlar d &HL 
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Abdülhamit, Ebülhüdanın Vefatından Çok MüteessirOldu 
Malıarrirl 1f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-107-

Bu iki asJi vazifeden sonra 
bir de fer'I vazife verilmiıti ki o 
da, gerek davet ve gerek ziyaret 
auretile İstanbula gelen ( Arap 
rllesasmı bizzat Ebnlhllda misafir 
etmek ve bunların efkir ye t~ 
mayUlitını doğrudan doğruya 
AbdUlhamide rapteylemek. •• 

Bu UçUncü vazife verildiği 
Eaman artık ( Abbasağa) mahal
lesindeki küçük ev, Ebnlbndaya 
kafi gelmiyordu. Buna binaen, 
evveli Yeni mahallede ve sonra 
da Serencebey yokuşunda ken• 
disine büyük bir konak tahsiı 
edildi. 

A rhk Ebülhiida işini yol una 
koymuştu... Sabahleyin erkenden 
konağın kapıları açılıyor; Ebül· 
hüdanın salonları, Arabistan çöl
lerin den gelmesi beklenen Arap 
rüesasından ziyade; lstanbulda 
yaşayan, ikbal ve istikbal peşinde 
koşan bin bir çeşit insanla dolup 
boşahyordu. Bunların arasında 
çok mühim mevki sahiplerile 
b irçok vükela ve viizera da vardı. 
HarikulAde zekası ve sehhar 
talAkatı lisanile Abdülhamidi ta· 
mamen teshir etmiş oıa:ıı Ebul
hUda, istediği zaman huzura gi· 
r ip çıkıyor, miltevaliyeo nail ol
duğu teveccüh ve iltifatlar hase• 
bile, muhitindeki ( mensup ) lar 
kütlesi de arttıkça artıyordu. 

EbillhUda bir taraftan vazifei 
esasiyesine bakmakla beraber, 
diğer taraftan da bazı işlere 

karışmıya baılamışb. Onu en 
%İyade ıinirleştiren, memlekette 
ecnebi imtiyazatına delilet eden 
kimselerdi. Bunları haber aldığı 
zaman fena halde kızıyor ve 
derhal Abdülhamide bunlar aley
hinde arizalar vererek ( lmtiyazatı 
ecnebiye çoğaldıkça, ecnebi 
müdahalAtmın da artacağından ) 
bahsediyordu. 

( Arap izzet ) henllz saraya 
intisap etmeden evvel, Ebillhllda 
konağının en hararetli mlldavim· 
lerindendi. izzetin zekası ve son
ra da arap olması Ebnlhftdanın 
takdir ve muhabbetini celbetmiıti. 
Onun yazdığı liyihayı Abdülha· 
mide takdim ve kendisini sureti 
hususiyede tavsiye eden, EbillhU
dadır. Fakat, izzet saraya intisap 
edipte kendiıine kuvvetli bir 
mevki yaptıktan sonra bilhassa 
ecnebi imtiyazlarile me~gul olmağa 
başlar başlamaz araları açılmış 

ve bu açıklık gitgide bir müna· 
feret halini almıştı. 

Abdülhamidin ganp bir bu
ıusiyeti vardı. Mabeyne mensup 
olan mühim şahsiyetler, biribiri .. 
ne samimiyet gösterirse bundan 
endişe eder; fakat, aralarına bir 
mUnaferet girerse, bOyllk bir 
memnuniyet hisseylerdi. Buna da 
sebep, tabii biribirini kontrol 
ettirmekti. 

Ebülhtıda ile Arap luetin 

arası açıldıktan sonra, Abdülha
midin bu iki muhibbi, artık bi· 
ribirinin hasmı canı kesilmişler

di. Her vesile ile yekdiğerini 

çekiştiriyor ve biribiri aleyhinde 
Abdülhamide jurnallar, arizalar 
ve liyihalar veriyorlardı. 

~ 
KAmil Paşanın Eblllhüdayı 

( Masdar ı ter ) diye tavsif 
etmesine gelince ..• 

Ebülbüda fstanbula gelip te 
sarayda nüfuz kesbettikten sonra 
mahza vakıf işlerinin yolunda 
gitmesi için KAmil Paşanın (Ev
kaf nazırlığı) ile lstanbula gelme
sini temin etmişti. 

KAmil Paşa, lstanbula geldi 
ve Evkaf nezaretine yerleşti. 

LAkin, Ebülhüdanın istediği şekil· 
de iş göremedi. Hatti bilakis 
birçok müşkülat ihdas etti. lhti
m~l ki bu müşkülat, kanun ve 

n izam icabı idi. Bundan dolayı 

aralarında bir burudet hasıl oldu. 
Bu burude t gittikçe büyüdü. Ara
ya birçok dedikodular da ka· 
rıştı. Nihayet aralarındaki vaziyet, 
bir adavet halini aldı. 

Bu esnada, K amil Paşa azle
dildi. Azline sebep olan hAdise
lerden biri de ( mahut, tevatür 
beyyinesi ) meselesi idi... Bu me
selenin, EbUlhüdanın bir jurnali· 
le meydaııa çıktığı iddia edildi. 
HattA bu şayiayı bir Fransız ga .. 
zetesi de bu şekilde siitunlarma 
geçirdi. Kamil Paşa hundan mil· 
teeasir oldu. Bu husus için Ab
dUlhamide yazdığı arizada Ebül
hüdaya bu sıfatı kondurdu.. La· 
kin, sonraları iş anlaşıldı. ( Te· 
vatür beyy;nesi ) hakkında jur
nal verenin (Babımeşihate) men
sup bir zat olduğu tahakkuk 
etti. O zaman lzmirde bulunan 
Kamil Paşa, Ebülhüdaya bir 
mektup yazdı ve özür diledi. 
Aralarındaki eski münasebet yine 
düzeldi. Onun içindir ki ( 10 tem
muz ) inkılabından sonra meşru· 

tiyet sadrazamı olan Kamil Paşa, 
o zaman pek düşkün bir mevkide 
olan Ebülhildaya birçok muave· 
netler gösterdi. Abdülhamit ben-
deganmın devlet hazinesinden 

aldıkları tahsisat ve maaşlar, 
( İttihat ve Terakki ) hükumeti 
tarafından kAmilen kesildiği hal
de, EbUlhlldanın aldığı beş bin 

kuruş arpalık tahsisatına ilişilmedi; 
vefatına kadar muntazaman tedi .. 
ye edildi. 

C Arkuı nr) 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

Bir J(ız Çok Faydalı Bir 
Alet İcat Etti 

Paris, 22 ( Hususi ) - Marsil· 
yah bir genç kız, sivrisineklere 
karşı çok faydalı bir alet icat 
etmiştir. 

Bu genç kızın adı Jermen 
Gurdon'dur. Bu bir nevi hava 
borusudur ki elektrik lambasının 

yanına takılmaktadır ve e lektrik 
aUpürgesi gibi limbaya yaklaşan 
sivrisinekleri derhal içine çekmek· 
tedir. Bu iletin tecrübesi yapıl-

dığı zaman iki buçuk kilogram 
ağırlığında sivrisiuek topladığı 
görlllmüştUr. Bu miktar, Paris 
Tarihi Tabii Müzesi Müdiirll Pro
fesör SegUviyeye göre miktar 
itibarile 3,400,000 sivrisinek tut
maktadır. 

ispanya Kıyamcdarımn 
Muhakemesi 

Madrit 24 - BOyUk bir ka
labalık sabahın alaca karanlığın
da cllmhuriyet aleyhtarı kıyam
cıların muhakeme edileceki adli
ye saraymının önünde toplanmıştı. 
Birçok kimseler yerlerini merak· 
lılara para ile satacaklardır. 
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25 Ağustos Perşembe 26 Ağustos Cuma 

fatanbul - ( 1200 metre ) 18 gra· 
mofon, 19,5 birinci kı11m alıLturka s az 
Fchm iva llanınıııı i ~ tirn!.:ile 20, ı) gtao: 
mofo rı ; 21 ikinci kısım :ı.laturJ-a sa 
\'fidan Niyıızi Beyin ve Fikriye Hı1-

11111ıı n İftirakile 2~ orkest ra. 
Bllkret - ( 39.i metre ) ~O,!W kon fe· 

rans, ~il, ı:; t :ı rk ı kon11eri, ~ ı. 10 konser. 
Belrrat - ( 4:!:1 metre ) 20 ,30 Dok

torıı rı ta,·siyııl tlrf, 21 Salz l.ıtır'" ti ~·at ro· 
k

. o ~ 

s11n ılan na ıl. 
Roma ( 4 11 metre ) ~ ı ,:.n e v k~dı· 

ıııua na ilıatler, :!1, ı:> senfoni, 22, :ı> 
kuınedi, 2:.l, ı;; kl')nscr. 

Prağ ( 483 metro ) ~ kalıare, 21 
Halzburg tiyatrosııııdan nıtkil. 

Viyana ~ ( 517 metre ) 21 Salzburg 
tivat ro u ıı tl.L Yorilccek oları !I unc u 
kÖnser, .;uhcrt'iıı ( H. Molt) en fo n isi, 
2:.l akşam koıısori. 

Pe4te • ( 5üfl metre ) 20 .N'l\poleon 
hakl, ı nıl :ı l>i r konferans, 20,30 Macar 
imik .ıtMkıları, ~ 1 ldiçflk bir komed i. 

Vartova -(14Lt ınetn) 21 harif tar
kıl aLr , 22 da.nK havaları . 

Berlln - (16:';; ınotre) 20 lleııılekot 
haborlorl, 21 Viyaıu.d:ı.u nakit. 

fatanbul - ( 1200 motre ) l8 Gra· 
mofon, 19,5 atatıırk 11. saz Bo·lia Hııa vo 
Cemıet [faıı ı mlarm itlirakilo, 20,3 
gramofo n, 21 :ıl a t ıırk :ı. saz inci ve llol· 
k ı :t Haıu ıııl:mıı İf tirakilo, ~:! tango 
orkuııtrası . 

Bllkref - (39 1 metrl)) ~O ('ello kon· 
ırnri , 2J ,:; k o ıı fe raıı,. , :?O, 4:1 piyaııo 

knnsııri, ::! l, 15 kı; rıı an ko ıı :io r i. 

Relgrat - ( 4:?1l metre ) 21 ak9:ıırı 

konstıri, :! 1,:J;) t;İ fto pi yaııo, 2:.?, 10 5t>S 

ko nser i. 
Roma - ( 441 metr& ) 2 !,4j k:ırı ~ık 

koıısor, 23 pıni şarkılar. 
Prat - ( 488 motra ) 20 maııdoli ıı 

korıııeri , 2U,5J HrClnoılan nakil. 
Viyana - ( 017 metrtl )20,45 köylii 

konseri. 
Pefte - ( 5a0 metre ) 20 cazba nt 2 1 

lmricl siyaset, 2 1, 15 p.rkı konseri, 
2::! , ~:0 k oma n konseri. 

Vartova -( 141 l metre) 21 sonfoni, 
2:!, t 5 konser, 23 da.na havaları. 

BerUn - ( 163a metre ı 20,ta <bkto-
ruıı tavaiyeleri, 21 lıa.lk ııır.zları Ye Kora. 

Ağustos 25 

( Çok Eski Devirlerde İstanbul J 
Eskiden İstan bulda Birçok 
Doktor Dükkanları Vardı 

• 
( Baş tarafı l inci sayfa da ) 

çok benzer. Evvela A raplar, 
sonra da Avrupalı lar t ı bbın ve 
eczacılığın esasların ı bu Anado· 
lulu putperest Türkün meşhu r ki· 
tabından almtşlardır. Biz şu kısa 
malumatı verdikten sonra lstan· 
bulun bundan üç as ır evvelki 
doktor ve eczacılarını tamyahm. 

Medreselerde Tıp Tahslll 
Bundan tam üç yüz sene evvel, 

İstanbul medreselerinde, Oiyosko· 
ridis'in ve ibni Baytarın tıbba 
ve eczacılığa ait kitapları okutu
liyordu. Fakat İstanbula o zaman 
doktorluk ve eczacılık yapanlar 
tamamen alaydan yetişme kimse .. 
lerdi. Bununla beraber eski de
virlerde İstanbul halkı efsuncu· 
larla tasvircilere çok rağbet gös
terirlerdi. fstanbulun, Dördüncü 
Murat zamanında yaşamış meşhur 
bir (Hoca Mehmet Çelebi)si var· 
dır. Hastalarım Mahmutpaşa çar· 
şısındaki dükkanında kabul eden 
bu afsuncu ve falcı çelebinin 
muska ve afsun düğümleri bin 
bir derde deva olarak telakki 

edilirdi. 
Dükkanının önü herglln 

binlerce halkla dolup boşa· 
hrdı. Bu kurnaz çelebi gönül ve 
sevda hastalıklarına bile deva 
bulurdu. Gelen hasta evve!A çe .. 
lehinin elini öper, sonra bir akça 
olan tedavi ücretini vererek kar
şısında diz çökerdi. Doktor çe· 
lehi hastalığın cinsini gi'ıya teşhis 

ettikten sonra duvardan, içerisi 
resim dolu bir kitap indirerek 
hastanın bahtına bir sayfa açar, 
sonra ıunları söylerdi: 

" - Cenk ve cidal mi, Yusuf 
Zeliha mı, derdü derman mı, Leyli 
ve Mecnun mu, Ferhat ve Şirin 

mi, iş ve nuş mu?., 
Bu tekerlemeyi müteakıp çe· 

lehi bir efsun düğümü yaparak 
suda eritir, sonra bunu hastaya 
yuttururdu. 

On Ç••lt Doktor 
Bu falcı doktorlar zamanın 

esnaf teşkilatına dahildiler. O 
zaman lstanbulda adetleri 3295 i 
bulan on çeşit eczacı vo doktor 
vardı ve bunlara şu isimler veril· 
mişti: İspençiyariler yani ot yolucu· 
afyoncular, hekimbaşı teşkilAtı, 
heh.imler, yağcılar, illç şerbetçi• 
leri, cerrahlar, göz doktorları, 
tutyacılar, macuncular. 

Ot Yolcular 

İspenciyart denilen ot yoluculuk 
teşkilatına mensup eczaıların mu· 
ayyen günleri vardı. Bunlar ls
tanbulun muhtelif semtlerinde 
pazar kurarlar, buralarda dağ· 
lardan ve bayıalardan topladık· 
lan bin bir çeşit ot ve kökleri 
satarlardı. 

En çok sürümü olan kökler 
şunlardı : LAbada, sığırdili, gari
kon, meyan, zater .• Ot yolcuların, 
yani ecıacıların pirleri Lokman 

H k. •. 
e ımm. 

Afyoncular 
Afyon ve afyoncular Osmanlı 

tarihinde mühim bir yer tutar. 
Bunların Süleymaniyede müstakil 
bir çarşıları vardı. Buna ( Tirya· 
kiler çarşısı ) derlerdi ki şimdiki 
ismi .de öyledir. Bunlar sancılara, 
mide ve diş ağrılarına ilaç ve
rirlerdi. Her dtikklnın önünde 
bir çığırtkan vardı. Bu çığırt
kanlar gelen geçen yolculara 
ıöyle bajmrlardı: 

ı " - Hakkaki afyon tenavül 
eden, zamirşinas, nüktedan ve zarif 
olur . ., 

ilk Afyon inhisarı 
Bu çarşı o devirde afyonkeş

lerin bin bir çeşit kepazeliklerine 
sahne olmuştur. Ara dan bir ınüd
d.e t geçtikten sonra padişah 
Üçüncü Selim, tarihte ilk defa 
olarak afyonu inhisar altına al
dırttı ve bir afyon eminliği ihdas 
etti. Afyon inhisar idaresi o za
man hazineye senede dört buçuk 
milyon altm lira miktarında va· 
ridat temin ederdi. 

Macuncular 
lstanbulda ( JOO ) macuncu 

dükkanı ve ( 500 ) macuncu es
nafı vardı. Bunlar tunç havanlar
da besbase, kebabe, tarçın, da· 
rıfülfül, kakule, havlican, udülka
hir, zencefil döğerler ve gümüş 
hokkalar içinde müşterilerine ar· 
zederlerdi. 

Cerrahlar 
Eski devirlerde ditçiler de 

cerrah esnafı arasında dahildiler. 
3 asır evvel lstanbulda ( 400 ) 
diikkanda ( 700 ) cerrah çalışı
yordu. Başlıca aletleri mengene, 
kiiskn, testere, erre, minşar, mil
kat ve eğe idi. 

llAç Şerbetçllerl 
ilaç şerbeçtilerinin Bayazıt, 

Hocapaşa, Meydancık ve Galata 
da (500) dükkanları vardı. Bun· 
lar sığırdili, hindiba, göknar, nane 
zater gibi otların ve köklerin 
imbikte sularını çıkararak renk 

r~nk şişelere doldururlar ve sa• 
tarlarda. 

Deva YaAcıları 
Deva yağcılarınıü (8) dükkan· 

ları vardı. (14) te ustaları bulu
nuyordu. Bunlar ceviz, badem, 
servi kozalaiı, fındık, yasemin, 
sümbül ve glll yağları yaparladı. 

Göz Doktorları 
lstanbulda kehhal denilen 

(80) göz doktoru vardı. Bunlar 
dükkanlarında silrme satarlar ve 
ve birçok millerle göz hastalıkla
rım tedavi ederlerdi. 

Tutyacllar . 
O devirde ayrıca (100) kadar 

tutyacı denilen seyyar eczacılar 

vardı. Bunların diikkanları yoktu. 
Ayakta koruk tutyası, çiçek 

tutyası , peygamber sürmesi sa
tarlardı. 

Heklmler 
lstanbulda( 1000) kadar hekim 

vardı. Bunlar dOkkAnlarında has· 
tatarım tedavi ederlerdi. Muhtelif 
semtlerde (700) diikkAnları vardı. 
Dükkanlarında tıbbi aletler, ilAç 
hokkaları, hap tiıeleri bulunurdu. 
Hekimler ayni zamanda eczacılık 
yaptıkları için derhal hastalarını 
mua~ene eder etmez ilaçlarını 
da hazırlarlardı. 

Heklmbatıllk Tefkllltl 
lstanbulda Hekimbaşılık un· 

vanı altında bir de resmt dev
let teşkilAb vardı. Hekimbaıı 
ayda bet yilz akçe alırdı. Tekir
dağı şehri bunların arpalığı idt 
Hekimbaşı daha ziyade padiıaha 
ve saray hastalarına bakardı. 

** 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
aurat. intizam. ehv•n•r• 
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TİMURLENK 
• w<+f er ıw 

-64- Muharriri : 'f. lf. 

Seni Kendiıne Layik 
Görmesem İster Miyim? 

Genç kız, Timurun insaflı bir 
insan olduğuna inanmak istiyordu. 
Dünyanın erkeğini ve kadınını 
köle gibi kullanmak kudretine 
malik iken kendisine nezaketle 
izdivaç teklif etmesi, cebir ve 
tehakkiinı göstermemesi de bu zan
nını takviye ediyordu. Eğer öyle ise, 
yani Timur, hakka hürmet eden 
bir adam ise, şimdiki vaziy ... tin 
dağdağasızca düzelmesi müm
kOndn. Lakin Onun, Kudretli 
.Hakanın insaf duygularını tahrik 
etmek için kendisine niçin varmak 
istemediğini ıöylemek lazımdı. 
Meıelenin bütün ağırlığı da zaten 
burada idi. Onun kansı olmaktan 
enikonu çekiniyordu. Şu kadar ki 
bu isteksizliğe makul bir sebep 
bulamıyordu. Onu bul!ia ve söy
llyebilse belki müsterih olacaktı f 
. Tevekkül bu düşünce içinde 
iken Timur da onu süzüyordu. 
Biraz evvelki çalımindan, titiz 
laYJrlanndan uzaklaşıveren, endi
ıeli mtlllhazalara bOrftnen kız, 
iç bet kat g&zellqmiş gibiydi. 
Kocı~Cihangir, yilılinden maıke
Jİ atmakla bu neticenin tahassOI 
edeeeiine esaıen emindi. Fakat 
içinde bir dDtllm, ağır bir dO
IGm Yardı. Kızın pbmm tanıyar.k 
dejll, İlmini ifitir ifitmez heyeca· 
• seJme.mden daha m ~mnun 
olacakta. Halbuki o, Sahipkıran 
Timur Hin namına yapılan izdi· 
Yal teldlftadea .. te t•nt~ 
etmemiftl. Ancak karpllllda biz. 
ut Timuran bulundapnu prtln
a Pfd1Dlft 1ararm11 "kllçlllmtlt
ttl. Acaba fikren de, ruhen de ayni 
clelililditi patereeek miydi? Aya
tma kadar gelen bOyDk devletin, 
blylk nimetin, ve bliyDk uadetin 
•kril• riya slrllyor muydu? 

Abak Clhaup, uzunca bir 
mllddet saseı motoJu temqadan 
•oara ilerledi, nefeslerile onun 
•çlanm titretecek kadar yaklqtı: 

- S8yle bakalım kllçük!-dedi
henimle evlenmek istiyor musun? 

Tevekklll g8zlerini kapadı, 
derin bir uçurumda tutunacak 
1• anr sibi nimetlerden ilham 
dlleadi •• buldu: 

- Ben kıymetsiz bir kızım, 
.SZe IAyık detilim. Zaten siz 
eYlilinD del 

Tımur, gtilfiMsedi: 
- Seni kendime llyık gör-
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Guetealsde çaba nelm w yaJlllarna 
bltGa haklan aahfu ,,. ıuet•mk• ..... 

mcsem bu külfeti ihtiyar etmez
dim, yanına kadar gelip kendi 
ağzımla seni istemezdim. Evliliğe 
gelince: Erkek kısruı dilediği 
kadar kadın alır. Fakat yü
reğini her kadına vermez. Sa
na hem sarayımı, hem yüreğimi 
veriyorum, istemez misin? 

Tevekkül, nefsini zorladı, 
gözlerini kaldırdı, sesinde ürkü· 
tücü bir kudret gürJiyen Haka-
nın bir lahza yüzline baktı. Ay
ni zamanda ölüm ıstırabı geçi-
ren babasının solgun çehresine 
de seri bir n< zar atlı. Aman 
yarap! 

iki erkek arasında nekadar bü· 
yük,nekadar açık bir fark vardı.Biri 
arslanlar gibi mağrur, pürhatmet, 
öbUrU keçiler gibi lag~r bir mes
kenet taşıyordu. 

Halbuki o, yıllardanberi baba
sını bütün erkeklerin fevkınde 
görmeğe alışmıştı. Moğolistanda 
genç ve ihtiyar hiçbir erkek 
babasındaki asil vekara malik 
değildi. Fakat şimdi o vekar, 
bir boya gibi ailinmişti ve HA· 
kanın kudretli varlığı önünde 
zavallı baba, cılız bir şey olmuştu! 

T evekkOI Hanım, kısa bir an 
içinde 'rimurun bilyilklüğilnU ve bü· 
yftklnkten de bftyük olan kudretini 
anlamııtı. Fakat bu kudretin yine 
bir aobam, bir abaklıta, mllplaem 
olmakla beraber aka~ 
seri kalmıyaa bJr ebitl nrc:h. 
O, engin, çok engin bir YBrhkb. 
Ukin bu enginlik bozkırları 
andınyordu. itte bu ıörilt ve 

seziıtir ki gtlzel Moğol kızını 
Orknttn. Çal kadar kuru bir 
varlığa kantmaldan korktu. 
Onunla evlenirse çimensiz, fi. 
dansız ve ıusuz bir kum deryası 
içinde kalacağını anbyarak titre
di, ellerini yüzüne kapayıp inledi. 

- Oh, utanıyorum ve... Kor
kuyorum! 

Timur, az kaldı, ID1rün6n ilk 
kahkahasını aavurac:aktı, kızın 
korkudan bahsetmesi o kadar 
tuhafına gitmişti ki ıenif genit 
glllllmseyerek eğleniyordu: 

- Korkuyor musun, kimden? 
Kocan olacak adamdan mı, yok· 
sa Sabipkırandan mi? Burada 
a11cı, keeici bllyük Hikan yok, 
seni dilnyanın hanımı yapmak 
isteyen adam var. Çocukluğu 
bırak ta ıon sözü dyle. 

HıZll' Hoca, artık erimek llzere 
idi. Sabn da tahammOlü de, 1111p 
ıitmif ti. Kızın hlli tereddllt 
veya inat ettitini 1ar11n~ da· 
yuamada: 

- Hey T anrımn alığı 1 ·dedi
Cennete girerken utanıhr mı? 
Toyluğu bırak ta dizçök, ayak 
6pl 

Timur, seri bir hareketle ka-
yınpederlik namzedinin IÖzlbıD 
kesti: 

- Sen kanıma Hoca, a&z T e
vekkllllindilr 1 Ben onu htır bıra
kıyorum. Ne derse makbulümdilr. 

Gllzel Mojol kızı ıeniş bir 
nefeı aldı ve hemen ulcqarak 
teşekkllr etti: 

- Allah bir gtln&ııll bin et
ıio, yilrejioe ıam verm4;1inJ 

(Ar..._ ..... 

ııf ahkiimlar Nasıl Islah Edilebilir? 

İngiliz Adliyesinin Noksan Ve Karışık 
Tarafları Saymakla Tükenmez 
Yapılan Son 

Bundan bir 
sene kadar ev
vel, İngiliz Da~ 
biliye Nezaretinin 
teşebbUsU ile, 
resmt bir komis
yon toplandı. Bu 
komisyonun vazi
fesi, hapishaneye 
girmeyi bir nevi 
san'at edinmiş 
olan kimselere 
karı• ne gibi 
tedbir alınabile
ce .(~i tetkik et
mekti. ÇUnkn 

Tetkikat Mühim Neticeler Verdi 
kı da muvafık ga. 
rfilebilir. Koınis• 
yonun tavsiye 
ettiği ceza siste• 
minin esası, mut· 
lak hapis değil, 
hüNiyetin lahdi· 
dir. ÇUnkü ko
misyon kanidir ki 
mahkümlara kar
şı tatbik edil~ 
cek muamele 
bunların ıslahı 
nefıedip etme
melerinde bilyllk 
bir Amil olmak• 
tadır. 

1930 senesinin Bu komisyon, 
adll istatistikleri ayrıca ıslahı 
göstermişti ki, o nehettlkleri ıa-
sene İngiliz mah- Bir lnglllz hapl•haneslnde mahkOmlar ders okuyorl•r bit olan mabkü .... 

kemeleri tarafından muhtelif ı hane idaresinin fena muamele- ların ıöz nzerine yanm ve tam 
mücrimler hakkında 39 bin ıine karşı isyan bayağioı açan ıerbeatiye ka\'Ufturulmalannı, ka-
mahküıniyet kararı verilmiıtir. mabkümların vaziyeti de komi1- za neticeai bir cilr&m işliyen 
Bu mahkümların 20 bini bundan yonun tetkikine esaslı bir zemin kimsenin bu vaziyete ıelmek 
evvel bir dafa daha büküm gi· teşkil etmiştir. için geçirdiği ruhi ahnlln tetki• 
yen kimseler olduğu gibi, 8129 Bu vaziyetten edinilen fikre kini de, ceza mlleuueleri teşki-
tanesi de altı ile 20 defa arasın· göre, lngiliz ceza kanununa yeai llb için elU vazife olarak tesbit 
da hapse girip çıkmıt kimseler· iki ceza kademesi illve olunabilir: etmektedir. Maamafih komisyon, 
di. Demek oluyor ki, lngilterede, 1 - Cürlimleri birkaçı balup- birtakım idealistler gibi hapi .. 
cemiyetin sırtından geçinmeyi ta ıllahı hal edebilecekleri Omit hanelerin bir nevi iatirahatbane 
san'at edinmiş mühim bir kütle olunanlara ikiden d6rt ıeneye haline blbedilmeline taraftar 
vardı ve teşkil olunan komisyo- kadar faz:la bir bapiı mDddeti delildir. O, iflenmelİade cemi-
nun vazifesi, bu vaziyete bir çare ili ve etmek: yetini de ıuçlu bulunabllecejl 
bulmaktı. Bir sene evvel teplanan 2 - Cebir iıtimal ederek bir cllrmlhı ajırhğını adece tek 
bu komisyon, uzun tetkikat yap- hırsızlık yapmayı ldet edinenler bir omuza yllldemek adaletaizlip 
tıktan sonra, kendisinden istenen için de beı ile on aruında bir nin mtımklln olduğu kadar 6nUne 
raporu vermiftir ve bnaatiae ceza mtlddeti tap. etmek. aec•Wlecek iek•alan......, we 
pe, buglne bd•r mahklmlar Bu ikinci cenmn alallk c11r alda Je1111i ._._ • ' 14Jka. 
llaldilliela tatbik ecllfesillhll _.. kOnlllğlhıO Adet edlaealere tatbi- Jf. 
sistemleri cl~ek llzımchr. 
Çlhıkl: 

" lnıiliı mahkemeleri, kOçtik 
yqta bir mllc:rime rutgeldiji 
zaman bunu ıslah etmek vazife
ıini llzerine alabilir ve mevcut 
11lahbanelerden birine g6nderir. 
Hatta bu genci, orada, Oç sene 
terbiye ettirir. 

Diğer taraftan 30 yqından 
yukan çağda bulunanlar için de 
bazı tedbirler vardır ve meseli 
mabkümiyetlerinin miktan mu
ayyen bir dereceyi bulanlar, 
uzun müddet h&rriyetlerinden 
mahrum edilmektedirler. Bu au
retle yeni ctırimler işlemelerine 
maddeten imkin kalmamaktadır. 

Fakat 21 ile 30 yaş arasında 
bulunan mUcrimler için vaziyet 
bayle değildir. işledikleri cllrmlln 
cezası haricinde hllrriyetlerini 
tahdit etmek için kanuni her
hanıi bir vasıtaya milracaat im· 
kADI yoktur. Ayni zamanda, ko
misyonun kanaatine g6re kanu
nun tayia ettijİ bapia mllddetleri 
gayet kıudır ve bu bapia ceza· 
lan aıabkOmler llzerinde ıslah 
edici bir tesir buaule getirmiyor." 

Komiıyon bu esbabı mucibe
yi kaydettikten sonra noktai na
zannı mndafaa etmek için ıu 
rakamları veriyor: 

ı - Hapishanelerde mevcut 
mahkimlann yüzde 1ekaeninin 
cezası aç aydan qajıcLr. 

2 - Yiizde d6rdlhılhı cezam 
bir ıeneden yukandır. 

3 - Yüzde on yediıinin ce
Z&ll da &ç ayla bir ıene arasında 
dalgalanmaktadır. 

lf. 
Son defa lngilterenin Dartmur 

bapiıbaneıiade vukua gelelen ıO
.rlltill 'bldiaer mıillmdur. Hapla-

M1S1r Kredi 
Fonsiyesi 

15 Ağustos Keıidesinde 
Kazanan TahviHer 

1886 senesinde ihraç edllea tah
yilJerln 602 ind kefldeainde 2D9939 
numaralı tahYil 50 bin frank kasan• 
mııbr. Afajıdaki 25 tahYil de biner 
franklık amorti bedeli alacaklardır: 
• 358200 2946.1 188846 13.1277 

30431 361494 295722 20M72 
134788 48358 372932 296842 
221288 138298 75887 381198 
317321 252DS2 151705 110916 
397208 319063 252323 ı•ıoo 
119021 

1903 Sen••lnde ihraç Edilenler 
381 inci ketidecle 797083 numaralı 

tahvil 50 bin frank ikramiye kazan• 
mııtar. Apjıdald 25 tahvil de biner 
franklık amorti bedeli alacaklardır: 
685147 615837 500695 478096 
439'l83 747032 629957 541473 
483140 439546 773889 6584m 
5417M 485466 445089 788780 
676897 544170 497771 426105 
789647 677531 582907 499385 
460568 

1911 de ihraç Edllenler 
280 inci kefidede 252851 numaraH 

tahYil 50 bin frank kaaanmıtbr. Nu
maraları aıafıya kaydedilen dipr 
25 tahvil de biner &ankhk amorti 
bedeli alacaklardır ı 

255728 189552 12'l044 45727 
12243 262743 20Wıo9 141519 
64217 12273 297429 21i877 

143816 84534 19870 311428 
217722 144580 88458 23325 
385800 227734 181281 IOlm& 
34697 

1888 Ye 190S seneal tabYillerinba 
ikramiye ye amorti kaıanaa bedelleri 
31 atuatoatu. ntıı 1eneal tahyif( .. 
l"inln bedelleri de bir eJIGlden ltlba· r• tediye edUmiye batlaaaeakbr. 

1 
Gülnarda 

Yanan HükUmet Bina11 
Yerine Yenisi Yapıbyor 

Gnluar (Huausl) - Kasaba
mızdaki h&klmet binam bundaa 
iki aeae enel yanllllfb. Yeni tayla 
olunan Kaymakam Hm. B. yeal 
bir hllkfımet biaua yapbrmak 
maksadile b&tlhı malumeyl huu
latmıflır. 

Bina yakında blfa edilmiye 
baflanacaktır. Bu baabamn lak .. 
leai olan Gillaclire nalıiyeainia 
iktuadl ehemmiyeti ı&nden gine 
artmaktadır. Yakın bir latikbalcle 
bu kllçlk nahiye merkezi mtlhim 
bir ihracat limaaı olmak kabi
liyetini haizdir. 

Tekirdağ Halk Evinde 
Tekirdağ (Huıuıi) - 30 ap. 

tos Zafer ve Tayyare bayra• 
için Halk Evinde fimdiclen lut
:arlıklar yapılmaktacm. Ba bOytdl 
ılhılln b&ylk tenhhtla t•'lt 
edileceji yapalan bamhklardaa 
aalqalmaktachr. 

Gtlnenda Bir Evlenme 
Ginen ( Husual ) - Kuaba

mızdaki birinci mektep mlclW 
ye Maarif memuıu Klmll Beyle 
Hidayet Hanamın nlldhlan kıyal
mıı, bu mlnuebetle ~el Ye 
nezih bir etluce tertip ecrn..ek 
auretile iyi bir gla pçlrllmiftir. 

ırakta Alman Sefirliği 
Jlatdat ( Huaml ) - Almaa-

1• blikQmeti Batdat'ta bir ıefir. 
lik ihdas edecektir. Boan yap
mak için de lrak'm l'Mlll•n c .. 
miy~ti Ak\tama kabal eclilmeainl 
beklemektedir • 
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Türk Taburunun Bütün lngiliz Plinını 
Altüst Ettiği Seddülbahir •• 

&at cenahının açık oldupnu 
firen ve Tllrklerin eski kaleden 
makabil bir hllcuma kalkmal.,. 
rından korkan Kapiten Gedda. 
sahilin o bmıoıı inal etmek 
için efrat meyanından pilli 
istedi. Vazife oldukça tehlikeli 
icH. ÇUnldl ahilin açık bir kısmını 
koıarak seçmek liumıeliyorda. 
Efradın hemen hemem hepsi bu 
vazifeye talip olduklanndan, Kapi
tell Geddes bunlardan betini 
intihap ederek açık araziyi ıeç
mek üzerp yerlerinden fırladılar. 
Mesafenin .ıayet kıu olmuma 
rapen bu altı klfiden ilmi mak
tul dişli\ ve Kapiten Geddes ile 
dijer bir nefer de yaralanm. 

Bunlara birkaç kiti daha il
tih•k etti ve bir müddet sonra 
bu küçlik mlfreze Camberdeki 
Dublin kitaabndan kiye çakama
yıp ta .ol taraftan yol aramakta 
olu on dkt nefere tesadtıf et• 
tiler ve bunlann da muavenetile 
Eskikalenia içiade bir m~zi tut• 
mata t•bbüa ettiler. Fakat 
buna imkla bulamayınca oklak
lan yerde " yanlanndaki alAtla 
keadileriae Iİper kazıp içine .... 
jıaddar. Kapiten Gedd .. River 
Clyde' e ipret ederek fazla iler
lemenin lmkAn11z olduğunu bil
dircli. 

Bu me7anda b676k fedaklr
lıklar u,..mde River C11de 
vapuruna karaya batlayan sabih 
k6prii tamir edildi ve Binbap 

J :ırret, billliile beraber karaya çık• 
mağa bqladL Fakat ilerliyen ilk 
iki takımın verdiği zayiat o ka· 
dar çoktu ki derhal mülazim 
Liıhtingole 'tl ıemiye ıandererek 
karanlaktaa evvel miltebaki efra
dın karaya çıkanlmamasını rica 
etti. Binbqmın bu ricası muvafık 
geirlllerek kataata o suretle emir 
verildi. Baylece, aabah1n saat 
dokuzunda V ıahiline yapılan ib· 
raç ameliyesi oldup yerde kaldı. 

Sahilde sağ kalıp ta kum 
ıiperinin arkasına iltica edebilen 
efrad1D ilerlemiye kudreti yoktu. 
Gemide kalan bin kadar efrat 
ite karanlık basınC1ya kadar 
weyabut ta W sahilinden Türklerin 
mildafauım çevirerek vaki olacak 
muvaffakıyetli bir ileri hareki· 
tana intizara Adeta mahpus bir 
hllde idiler. 

S Sahlllne Çaklf 
Bu Sll'acla bir Tllrk taburunun 

blltila lnpliz pllnım altllat ettiği 
Seddnlbahirin iki mil geriainde 
S aahilinde Sath W ales Borde
rera kıtaabnın] llç bilüp 7,ao 
da karaya çıkm11 ve bu noktada 
yerleşmift.L 

Fot•IN/ Ta/alili Kuponu 

Tabiatlnlsl lfreomek istiyorHnll 

fotoğrafınııı 5 adet lnıpom ile bir

likte gönderlnb. Fototrarınıı ııray .. 

tAbhllr ve iacte edilme&. 

lıiın, meslek 
Ye a 1an'at? 

Bulund$ 
n emleket 

Foto !'raf lntl1aı 

rd ek mi ? 

l'otopafıa kllteai 30 kurutlü 

Plnum kabilinde gönderlleWUt. 

S uhili Morto karfezinin fi- J brmuarak Tlrk mOfrezeııne 
mal kohman IDerindeki kayabk- hlkim bir mevki iıpl etti. Bu 
ların U'Ulnda hual obaut bir mretle mltebaki kıtaat ta uli-
apldıktan ibaretti Ye lst tara- mea karaya çıkarıldı. Oradaki 
fanda ela Totta Battery tesmiye aiperler zaptedilerek mildafaa 
edilen harap " ıayrim&staınel ma&eze.iai tetkil eden 15 Türk 
bir iıtilaklm vardı. Karaya ihraç neferi air edildi. Saat sekizde 
lau1U1UDcla kullandmau hiç te batla ba mevki lngilizlerin elin-
akla ıelmiyen bir mevki idi. de idi. 
Bundan dolayı da Tlrkler burayı Bu hlkim noktadan V sabi-
mDdafaa için hiçbir bazırhkta lindelci ihraç ameliyesinin ilerile-

bulunmamlflardı. Tel mania olma· 
memekte olduğu derhal &örüldü. 

data fibi mtldafaa kunetide bir ( Arkuı var ) 

mlfrezeden ibaretti. Buna muave

net etmek here yarım mil içerde ı JCRA iLANLARI 1 
blr mllfreze daha vardı. • ___________ .. _ 

Bu sahile tahsis edilen ve ber
biri alta kayık çeken dört gemi, 
boğazlana akıntısma karşı güÇ.lükle 
yol alıyorlardı. Fakat Anadolu 

sahilindeki bataryalar bqka nokta
da meııul oldukları için bu gemiler 
Dzerine ateı açmadı ve ıemiler 

· de Morto 16rfezini salimen geç-
tiler. Burada askerler kayıklara 
nakledildi we karaya yaklqmca 

ipleri ltesereCorouvallia gemisinin 
top aletinin hillayesi albnda kO-
rek kavvetile sahile yanafblar. 
Kolonel Cosson iki bölilğftn dot-

rudan doğruya sahile çıkmalarını, 
DçOnc& bölDğtln ise çeketsiz ve 
ç~ntuız olarak ta uçtaki kaya· 
bklarak Totto mevkiine tırman

malarını emretmiıti. 

Bu plin muvaffakiyetle tatbik 
edildi. Kayıkl•r sahile yakla
tmca, kayahklann yamacındaki 
Türk m&lrezesinin ateşine maruz 
kaldı. Fakat cenahtan hareket 
eden bölOk hiçbir mukavemet 
görmedi vd kayahklann tepesine 

Mal~• Sulh Hukuk mahke
me•lnden: Malat) anın Jsmetpaşa. 
nahiyesiııllen l\igili oğlu Hamdi Efen
di ile ayni kö)den Puıbıyık oja'lu Ç•t
malı aralarmdaki izalei ıuyn davuı
nın icra kılınııı •k a olan ınuhakeme-

ıiııde mU<ld"i alevb (,'uınahnın ikamet
ıahı ınec;lıııl olılııguııdau gaıete ile 
ili\ııen fC'bliğiııc karar verilmit ve 

yiivmi m11hakeuıesi de 11/9 32 tarihi
ne muallak bnlunmu, oldnJtundan ~ 
gıln u.rfrn1a b~berdar •• yevmi mu
hakemeye gttlmiyecek olursa giyaben. 
bakılacağı ilan olunur. 

lat.nlMll ÜçUncD lcr• ... , .... 
alnden: Bir uorcun tomini için mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
muhtelif tnhariye cu·ası 1 EylOl 932 
tarihinde Sandal hade!ltanına birinci 
açılı; arttuma suretile satılacıtktır. Jl&n 
olunur. 

Betlklat icra Dalr•lnden: 
Borçtal\ dolayı nıahcuz bir &det 

Viyana ıııamulatııul:rn kasanın aatıl· 

oı.lSma k:uar 'erilıniı olduğundan 

3 8'98S tarihine nııtsadif Çanamba 
gllnU saat on Lir raddelerinde Ga· 
l:ı.tada lhııer Alıit hanında alenen 
l ilmüzal ede htılacağı ilin olunur. 

~ lıtanbul Belediyesi ilanları * 
Mektep lnşaati 

Silivri merkez kazaaile Çanta kCSyllnde inp olunacak mektepler 
kapalı zarfla mBnakasaya konulmuttur. Talipler prtmame almak ve 
ketif evrakını g6rmek &zere hergün Levaum Hüdürlöğiine muracaat 
etmeli mOnakuaya girmek için de teklif edecekleri bedelin yOzde 
yedi buçuğu nispetinde teminat makbuz veya mektuba ile teklif 
mektuplarım 1-9-932 perşembe günü Nal on beşe kadar Daimi 
encOmene vermelidirler. ,,.. 

itfaiye için l6zumu olan ylz elli yatak ile yltz otuz yasbk 
kapalı urfla mUnakasaya konulmulfur. Talip olanlar tartname 
almak Uzere her aün Levazım MildOrlOjlne mDracaat etmeli ınll
nakaaaya girmek için de 90,5 liralık temin•t makbuz veya mek· 
tubile teklif mektuplarmı 1 • 9 • 932 perşembe gtlnü saat on bete 

kadar Daimi Encümene veı melidirler. 
-tc 

Keıif bedeli 3.18 lira 48 kurut olan lata.bul itfaiye Grupun
da lap olunacak lalim mahalli açık ml•akaaya konalmuthlr. Ta
lip olanlar keşif evrakını girmek içia ltergln Levazım M6dlrlDğO. 
ne münakasaya girmek için de 25,5 Hrahk teminat makbuz veya 
m~ktubu ile 1-9-932 perıembe glntl Hat on bete kadar Daimi 
Ençlmene mDraat etmeleri. 

.... 
Fatih Belediye MUdiriyetinden: Batı bot bulunup daireye teslim 

edilen iki maltız keçisile bir yavrunun Ahibi aelciı flln zarfında 
mliracaat eylemediği takdirde aatılac•ii illn oluor. --

Yüksek Baytar Mektebi Rek-
törlüğünden: 

Kilçtık Sıhhiyei Hayvaniye memur mektebi müsabaka imtihamna 
dahil olmak tlzere kayrtlannı yaptıran efendilerden lstanbulda bu
luııanlann 'n aj'ustOll 932 tarihine mllaadif cumartesi günü saat 
10 da Selimiyede Ytlkaek Baytar Mektebine müracaat etmeleri 
ve tqrada bulunanların en bllyiik mlllldye memurlujwıa ıinderi-
lecek olan imtibaa ıuallerine intizar etmeleri illa Glunur. 

BiBlYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: /11,.,. Sellnı 

TELLERiN KALBi 
- Allo •• 

Efendim? ••• 
Allo... Kimsiai.z olacak. Belki llOm cezauaa çar

pılaeaiam. o kadar •• o kadar ... 
- ... 
- A ,....._ affeclersiaiz.. Bea, 

iki, çift mfır 1 clirdil anyoram efea
dU.. Affedersiniz.. 

: N~. dediniz? Ben mi? Yok 
cauım, alelade bir yanlaıbk bu. 
Olmaz mı? •• Olamaz mı? •• Hem .. 

- ... 
- O... Rica ederim, bu biraz 

fazla değil mi? Hem ıiz kimsiniz 
kuzum? 

Ne?... Ya!!! Ya!ll... Fakat 
bu ne saadet.. Bu ne blyllk 
iltifat... Fakat.. 

- ... 
- Evet amma, ne diyeyim ? 

Zihnim karmakarıtık oldu. Size 
bir tek kelimeyi bile kekeleme· 
den aöyliyemem artlk.. Dllfllnün, 
dütünlln bir kere.. Hayale bile 
ıığmıyan.-

: İ.İkin Han1mefendi, IAkin •• 

- ... 
- Evet, evet. Ahi Benim gi

bi bir ihtiyar için .• Bir bunak 
için .•• 

- ... 
- Kat'iyyen. .• Sizi temin ede

rim ki hiçbir makudım yok •• 
Hiçbir kuaual fikirle bunu yap•lf 
dejilim. Sadece •• 

- ... 
- O da olaltilir. Fakat ea 

dojruau bir yanhtlık demeli 
Hanımefendi, battı santraldeki, 
matmazelin bir yanhthiıl.. De
mek istiyorum ki... Size nual 
anlatmalıyım, demek istiyorum ki 
benim buada en kiçtık bir ka• 
bahatim yok. Halbuki bu işte 
kabahatli olmak bile; dlnJaDID 
en bllyllk mücrimi olmak bile 
kabil. Eter elimde olsaydı ıeve 
seve ..• 

- .... 
- Garip mi? Olabilir. Ben ••• 

Ben .•• - ... 
- Ne gUzel, ne gilzell Bem 

ben kadar biliyorsunuz. Y arahbl 
mutlak bu, dUnyanan en blylk 
saadetidir. Bu mutlak benim 
kara taliimin telefoncu mat· 
mazelin per•aklari va11tasile iN.na 
oymamğr son cemilekir oyundur •• 
Ah ••• - .... 

- inanmıyorum.. buna inan
mak için, battı sözlerinizi anla
mak için kafamın içindeki aletler 
kmlmış, işlemiyor.. Hiçbir teJ 
anlamıyorum; sisin.. llizin.. oh, ra· 
hat•z ettim, affedeniniz. •• 

- Beni affediniz hanımefen
di, beni affediniz... Mümktln de
ğiL Mlimldhı değil. Anlamıyo
rum •• Kulaklar.m ifitmiyor, tele
• vnda yalnız ilAbl bir ihti
zaz ve gergin kitar tellerinin tat
lı ahengi var.. baıka hiç, hiçbir 
ıey duymıyorum •• - .... 

- Olabilir! Belki de •• sevı1i
yonım, ben ... Ah atanıyorum, bu 
ihtiyarı utandmyommuz hanıme
fendi, bana bu azahl neden llyık 
g&rcllalh:? Alay etmek için bar
ka kimseyi bulamadınız mı? 

Sedef parmaldanmzdaa ıu 
telefona lnnlanız. Bana ba n
llm, belki • ajv cezalara mal 

- ... 
- Bana merhamet edini

efeadU.- KapabJonam ham-
mefeacli.. Ellerim titriyor •• Y aralt
bi... Da 1anlıfhk, bu Julıellka.. 
Matmazeli MatmuelL. 

- Evet. MatmazeD MatmazelL - ... 
-Beni bıralomz. Sizi kim be

ni lldlrmiye memur etti? El
bet!.. Elbet anl••JOl'Ulll
Bunda anlatılacak bir nokta ..
mı?. Banu hanıi IDaaa, balıa• 
hangi altmıflık iman anla,.bllir 
ki ben anlayayım? Bende oalar
da fazla, onlarda b1J1k bir 
kuvvet mi tuanm .. ,.. ıs? - ... 

- Minnettarım. Mhaaettanm. 
Fakat hepei alda. Hepei flmaJ. 
dil oalann. Şimdi ben ak aç&.
rımla yapyalnızam. ... 

- Miuettanm elenelim, ... 
ııyorwn.. Ş.,.yorum.. 

- -· 
- Necim? G.rip cleiil mi 1 

Llkia niçin Hlinidll twl cleillti1 
Adeta t..111 azarlı1enunu.. O,ı., 
lyle. --

- Niçin ? Nlçia? T.W..ctald 
ıeaim mi? Benimle ala1 etlMJia. 
Telefonclakl •sim, .U..,.e ... , 'm 
ıuimdir. Bu sin ne llyli1ebi
lir 1 Geaç bir lpOl'CUD• Mli 
belki.. --- Affedersiniz. Anlatmak 
istediiim... Hayır, haJU, bla 
defa bayır.. Demek İltİJOl'IUD 
ki.. SeL. - ... 

- Evet.. Fakat ben cle8 cle
jilim hammefendi, İDanımyoram.. 
İnaalDIJOnnD.. Ben ıizi bmyoram. 
Siz benim yahu, aclece Hliml 
ipttiniz.. 

- ... 
- Sami,. Hmt.. MİDcle. 

DlfGnla I Sizha Jetil blr kelebek 
kaaadı ıibi hueli gkleri• 
bakmıttun, siz bana uzaktaa eli
nizle Allabaısmarlachk de•iftials. 

- ... 
- Olabilir, hatırlamaprau-

nuz.. Siz çocuksunuz •• Aabyonua. 
Aradığım bulamalD'f, hiçbir 19ye 
iııaaamaımt içli çocuklarda biri
siniz.. Geçer, ıeçer ••• 

- ... 
- Amma aize J•lvanam, laa

nkın ba IAflan.. Bualm.. 
- .... 
- Nasıl? Nual? Siz çaldırcla

mz ma? ÇaldırclllllS a siz? •• Bea 
çocuk dejilim- Çocuk defilim 
ben... Ben daha delirmecbm ? .. 
Matmuel 1 Matmazel 1 Uyuyor 
•uıun matmazel L •• 

MııletJ• Sulh Hukuk M•hlre
me8'nden: Malatyanm D&baana 
maballeılnden Mumeu zade ibrahim 
Efendi ile llacıabdizade maballeain· 
den l\luıtafa oğlu Vahap aralarındaki 

isaleyi tuyu dansının iera kılınmak· 
ta olan muhakemeıılnde mftddel aley 
Vahabın ikametglbı meçb11l olduğun· 
dan gazete ile gmyap kararınm tebll
ğlne ve 20 gün zarfında haberdar 
edilmeıine karar verilmfı Te Jffml 
mubake•• olan 11/9 Si taılbillde Ma
latya Sulh Bakuk atahkemelinde ha· 
sır bulunmadığl takdirde gıyaben ma
b•k••IMM "'ke1ıcai' MM elu-. 
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ihtiyar Aınerikalı Gayet Genç Bir lspanyol Kııı ile Evlenmişti, Kadın 
Fettan Mı Fettandı! Muhakkak Bu Meselede Az Çok Bir Alakası Vardı 

Otomobil muhte§em bir talo
bun 'bahçe parmaklığı önllnde 
durdu. indik, ve zevk noktasın· 
dan biraz faı.Ja mütenazır olarak 
yapılmış çiçek tarhlarının arasın
dan geçerek binanın iki taraflı 
mermer merdivenlerine ayak bas
tık. Azametli bir kapıdan içeriye 
girerek ve kendimizi yüksek ta· 
vanlı, şahane bir halin içinde 
bulduk. 

Etrafıma baktım ve gördüm 
ki, burası zevkiselimden mahrum, 
sonradan görme insanlar tara· 
fnıclan döşenmiştir, bertaraf gö
ze batıcı renklerle, yaldızlı mobil
yalarla tıklım tıkhm doludur. 

Mister Çenser ile karşılıklı 

birer koltuğa henüz oturmuştuk 
ki içeriye bir kadın girdi. Haki-
katen güzel, narin, zarif, şahane 
bir kadmdı. Fakat muaşeret ada· 
bından da o nisbette mahrum 
aörünüyordu. Filhakika benim 
bulunuşuma hiç ehemmiuet ver· 
medeıı doğruca gelip kocasının 
dizleri üzerine oturdu. 

Mister Çenser: · 
- Azizem Theresa, sana, bah· 

11ettiğim mqhur detektif Mister 
Con Recdi, takdim ederim, dedi. 

Ben ayağa kalkmıştım. Mera
Iİmle selim veriyordum. 

Mister Çenser ilave etti: 
- Mister Con Recd lütfen 

bana refakat etti, kaniim ki ge· 
celeri şatoya girip çıkan bırsı:ı, 

yakında bulunacak ve bizi endi· 
şedeo kurtaracaktır. 

Tberesa cevap vermedi. Bana 
karşısında garip bir hayvan var

mış gibi mütecessis nazarla.rl~ 
bakıyordu. Ağlebi ihtimal sıvıl 
bir polis memurunu ilk defa o.l~
rak görüyor ve kılık kıyafet ıti· 
barile bir centilmenden farklı 
olup olmadığmı araştı~~~ordu; . 

Tecessüsünün verdıgı netıceyı 
bilmiyorum, fakat bu kadının iik 
dakikada beni hayrete dilşUrdü· 
ğünü itiraf ederim. Zira zevcinin 
takdimini müteakıp iyi kötii bir 
iki cümle söylemesi icap ederken 
ağzım bile açmadan çıkıp gitti. 
Maamafih giderken bana mana· 
sını anhyamadığım garip bir na· 
zar atfından da geri kal:nadı. 

Miseter Hugo Çenser mem· 
nuniyetinden yerinde duramı-

yordu: 
-Nasıl, perestişe şayan değil 

mi? diye sordu. 
- ilahi güze\ cevabını verdim 
Bu kelime hoşuna gitti! 
- Ne iyi buldunuz! Evet 

ilahi gUzel! Ve fazla olarak benim 
gibi bir ihtiyarı da seviyor. Doğ· 
rusu bu kadınlar aklın alacağı 

şeylerden değili 
Fakat memnuniyetini daha 

fazla izhara lüzum görmiyerek 

ayağa kalktı: 
- Size şatoyu gezdireyim, 

dedi. Zira gece geldiğiniz zaman 
yolunuzu şaşmrsamz belki bir 
münasebetsizlik olur. VakıA siz 
nöbet beklediğiniz zaman ben de 
yamnızda bulunmak isterdim 
amma, planınızın bozulması müm· 
kündür. Binaenaleyh yine sizi 
yalnız bırakmayı tercih ederimi 

Mister Çenser gittikçe senli
benlileşiyordu. Koluma girdi. 
Beni salondan salona, koridordan 
koridora sürükledi. Her tarafı 
ayni zevksizlikle, ayni kabalıkla 
döşeli buldum. Hatta kadının 
odası da dahil olmak şartilef 

Bu ziyaret Mister Çeoserio 

- - - ----
stüdyo ismini verdiği kUçilk oda
sında hitam buldu. Bu odanm 
geniş bir yazı masası, üzerinde 

telefonu, k6şeleriode muhtelif 
etajerler iizerinde bir sürü dos
yaları ve geniş koltukları vardı. 

Mister Çenser anlattı: 

- Zevcemle ben vaktimizin 
büyük kısmını burada geçiririz, 
ben çalışırım veya ~ir uyku kes· 
tiririm. O ise kitap okur. Kitaba 
nekadar dilşkün olduğunu tahmin 
edemezsiniz. Bakınız şu masanın 

üzt:rinde duran yığına! Hepsi de 
daha yeni geldi. 

Kitaplara şöyle bir göz atmca 
Madam Çenserio edebi zevkini 
anlamış oldum. Filhakika bu 
kitapların hepsi de kapıcılara mah
sus adi cinayet romanlarından 

ibaretti. 
Maamafih Mister Çenser zev

cesının meziyetlerini ballandıra 

ballandıra sayıp dökerken benim 
gözlerim odanın köşesinde duran 
kasaya ilişti. Derhal hatırladım. 

Bunun içinde hatırı sayılır bir 
servet bulunduğunu bizzat sahibi 
söylemişti. O aralık Mister Çense
rin sesi kesildi. 

Baktım ki, oturduğu koltukta 
uyuklamaya başlamış! Anlaıılan 
hararetin veya yorgunluğun ne
ticesi olacak! 

Yavqça kasaya yaklaşarak 
markasına baktım ve derhal 
taD1dım. KOçücük yassı bir anah· 
larla ve altı harfli kombinezonla 
açılır. O kadar meşhur bir şey 
değildir. Bundan çok sağlamla· 
rım açmış bir adam sıfatile pek 
iyi bilirim. 

Kasanın yanından uzaklaşırken 
masalardan birinin üzerinde bir 
külçe anahtar gözüme ilişti. 
Derhal R"Ördiim ki kasanınki de 
iı;indedir. Hemen usulcacık cebi
me yerleştirdim. Fakat biraz 
diişününce bu hareketin ihtiyat· 
sızca bir hareket olduğunu an· 
ladım ve külçeyi cebimden çı
kararak bir etajer üzerinde duran 
küçük bir vazonun içine attım. 

* 
Eğer güzel Theresa gelip te 

yemeğin hazır olduğunu haber 
vermeseydi, zannederim, Mister 
Çenser daha bir hayli uyuyacak· 
tı. Yemek salonunun yolunu 
tuttuk: Giderken güzel Theresa
ya kolumu verecektim, fakat bu 
evdeki mevkiinıi düşündüm, son· 
ra kocası muaşeret usullerinden 
behresiz bir adamdır, bu hare
keti hoş görmemesi ihtimalini 
hatırladım, vazgeçtim. 

(Arkası var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. JI. 
Size Tabiatinizi Sögligelim .•. 

38 Ayten H.: Güler yüzlü ve a· 

miınidir. Pek 
sokulmaz, da· 
ha ziyade malı· 
çuptur.IFiil ve 
lı ar eketlerine 
hile ve fesat 
karı ş tır maz, 
yalnız sevgi 

bahsinde kıs. 
kançtır. Çabuk 
iıarışır. Kin 

tutmaz. Zarnlıire kapılır. 

• 39 A. 1. F. B.: Has astır. Maddi 
var l ı k hırdan 
ziyade mane
viyata fazla yer 
vermiştir. Ha· 
yal, his ve 
he} ecan mev· 
zularına karşı 

zfıfı vardır. 

Sevgi, ve ma· 
cera bahsinde 
k ı s kan ç t ı r. 
Kcndh,ine ehemmiyet ve.rilmesini 
İ $1er- Süratle müteheyyiç olur. Ka
palı ''e manalı kalmayı tercih 
eder. 

• 
40 Muat.la B.: Ciddidir. İşlerine 

lıi]e ve riya 
karıştırmak is· 
temez, olduğu 

gibi görünür. 
Hazan tok söz· 
lü olur, sert 
muameleye mu· 

kabele eder. 
Çabuk asabile
şir, fakat iğbi
rarı kinsiz ve 

devamsızdır. Çabuk ve çok ko

nu~maı. 

48 Turgut B. : Hassastır. İntizam 

ve temizlik ku
yudatına riayet 
eder, his ve 
hayale fazlrı 
yer verir. Sev· 
gi ve macera· 
ya zafı 'ardır. 

Güzel ve şık 
giyinmek, gii· 
zelliğe delalet 
eden şeylerle 

meşgul olmak ister. Maddi varlık
lardan ziyade manevi mevcudiyet· 
lere kıymet ve ehemmiyet verir. 

• 45 lllrahlm Et.: Becerikli ve 
mücadelecidir. 
Rahatına pek 
düşkünlük gös
termez, yiye· 
cek1 yatacak 
ve giyecek hu· 
susunda müş· 

külpesent dav· 
rannıaz. Ken· 
disini pek Sl· 

kıntıya, üzün· 
tüye kaptırmıya taraftar değildir. 

olduğu gibi göriinmiye temayül 

ed~r. Nadiren güler ve neşelenir. 

47 S.llm B.ı 
Atılgandır. İş· 
lerinde aceleyi 

ihtiyar eder. 
Mü na kaşadan 
çekinmez, fa
kat işi fiili 
mücadele ye 
intikal ettir· 
meden idare 
etmesini bilir. 
Çabuk kızar ve 

• 

• 

Sayhıi 15 

Yunanistanda Yedi Siyasi 
Fırka Mücadeleye Başladı 

Klüpler Ve Fırka Bütün Siyasi 
Merkezleri Karargah Halindedir 
Atina, 24 ( Hususi) - Birkaç / ...,_,_.~ ~_,..,.,_..,,..._,~

aydanberi hazırlık faaliyeti şek-
linde devam eden intihabat itleri 
bir haftadanberi resmi safhasına 
girmiş bulunmaktadır. Eski meb'· 
usan meclisinin vazifesi aym on 
sekizinde hitam buldu ve bu 
suretle yeni intihap devresine 
resmen girildi. Yunan kanunu 
esasisi yeni intihabatın, eski 
meclisin vazifesini bitirdiği giln· 
den itibaren en çok kırk giln , 
geçtikten sonra icrasını emreder. 

Bu hüküm neticesi olarak 
Cümhur Reisi yeni intihabın ey· 
lulün yirmi beşinci pazar gtlnll 
icrası hakkında bir irade isdar 
etmiştir. Bu takdirde 25 eylul 
Yunanistanda en bUyük gün de
mektir. 

Nalfımdur ki her memleketin 
kendisine göre bir intihap uauUl 
vardır. Yunan lntihap Kanunu 
meb 'us intihabım bir dereceJI 
olarak kabul etmiıtir. Aynı za· 
manda intihap bntun memlekette 
bir gün içinde yapılır ki o gUn de 
pazar gününe tesadnf ettirilmek 
lazımdır. Çünki pazar günü tatil 
olduğu için mllntebipler rey ve
rebilmek hususunda bol bol vakit 

bulabilirler.~ntihap günefin doğduğu 

zamandan batacağı zamana kadar 
geçen müddet zarfmda yapılır . 
Yalnız bu müddet bir saat kadar 
temdit edilebilir. İtle bir günde 
tamamlanan bu intihap neticesini, 
yani kimlerin kazandığım blltiln 
memleket gece yarısına doğru 

öğrenebilir. 
Yunanistanda bugüne kadar 

meb'us intihabab ekseriyet siste
mi üz~rine yapılırdı. Fakat bu 
son intihap için bet usul kabul 
edilmiştir. Eski sistemde macliste 
yalnız ekseriyetlerin temsili gibi 
haksız bir netice basıl oluyordu. 
Fakat yeni sistem mucibince mec
liste akalliyetlerin de temsili im
kAn dahilinde bulunmakta ve 
daha doğrusu küçük partiler 
büyük partiler tarafından yutula
mamaktadır. Bu da her müntehi
bin yalmz bir namzede rey ver
mesinden ileri gelmektedir. 

Memleket bir haftadanberi 
resmen intihap mücadelesine gir
dikten sonra bütün fırka merkez
leri ve siyasi klüpler birer mü
cadele karargahı olmuştur. 

Zaten birleşmiş olan Atina 
ve Pire şehirleri birer siyasi pa
nayır halini aldılar. Fırka kulüp
leri gece gündüz açıktır, girip 
çıkanların adetleri nihayetsizdir. 
BDtün kulüplerin kumandanları, 
erk!nı harbiyeleri plan çizmekle 
meşgullerdir. Her kulüp adeta 
bir karargibbr. 

Fırkalar da burada maşallah 

Yunan Çiftçi n Amele Partlal Retal 
M. P•p•nastaayu 

çok bereketli. Bazılarını yazıyo
rum: Liberal fırka (Venizelos Fır
kaSJ, bittabi Cumhuriyetçi), Zira
atçi ve işçi fırka (Papanastasyu 
fırkası, Ciimhuriyetçl ve aala mü• 
temayil) , Tarakkipener liberaller 
fırkası (Kafandaris fırkaaa, Cumhu
riyetçi), Milliyetperver COmhuriyet 
fırkasa Ueneral Kondllia fırkası, 
müfrit Milliyetperver Cümhuriyet• 
çi) Halk FırkaSI (Çaldaris Fırkası, 
kıraliyetçi ), Zaviçanoı Fırkası 
(ikisi ortası, zayıf bir fırka), Mute· 
diJler Fırkasa( Kara! Cenel Metaksat 
Fırkası, mutedil ve fakat zayıf ) 
bunlar belli batlı fırkaJardır. Bun• 
lardan sonra Komünist ve Radikal 
Fırkası gibi birçok fırka isimleri 
daha saymak mümkündür. Fakat 
bunların şimdiki halde büyük bir 
rol oynadıkları yoktur. 

Bütiin bu farkalardan acaba 
hangisi kazanacak? Diye herkesin 
ağzında mukadder bir sual var. 
Geçen giin fırkacılardan biri bu 
suale pek doğru olarak şöylo 
cevap vermiştir: 

- Fırka işleri rüglra benzer. 
Bugünkü esişi yarınkine benze
mez. Bu işler kehanet götürmez. 
Sandıklar açılıp reyler tasnif edil-
meden hakiki neticeyi keşfet

miye kalkışmak büyük bir cür
ettir . 

İntihabm asıl büyük müca de· 
lesi Venizelos fırkasile Çal da ris 
fırkası arasmda olacaktır. En 
kuvvetli fırkalar bunlardır. Bun· 
lar umum mücadelenin ağır top 
bataryalarıdır. Bunun içindir ki 
tahminler muhteliftir. 

Diğer taraftan da unutmama· 
lıdır ki bir askeri cemiyet vardır 
ve şimdilik, gerçi uzaktan, fakat 
harekete amade bir vaziyette bu 
mücadeleyi takip eylemektedir. ... 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti hanları 
Evkafı Mülhaka Mütevellilerinin 

Nazarı dikkatine 
Mlltevelli marifetile idare edilmekte olan akaratı vakfiyeden 

henüz tapuca kayit ve tescil ile senetleri alın~amıı ?lanla_rm, 
senetsiz tasarrufat hakkındaki bu ker~ müddetı temdıt edılen 
muafiyetten bilistifade tapuya rabıtları muktazi bulund~ğund~~ 
mütevellilerin, bu gibi akaratın cins ve miktarile evsa!ı saırelerım 
havi cetvellerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdı ederek bu 
aene zarfında vakıfları namma behemehal tapuya raptettirmele~i 
ve vakıflarına ait icarei vahideli ne kadar emlak varsa ayrıca bır 
cehelini tanzim ile nihayet bir ay zarf mda Mülhak Vakıflar idar~ 
aıne vermeleri lllzumu ehemmiyetle ilio ve. teblij olunur. 
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SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç A S 1 Z S ER 1 ve 

SIHHf TIRAŞ 

Olmak, y lııiln Uz.Un ta r:ı.veti ııi 

muhafaza k ırmızılı k ve çı 

banl:mn mutlaka. zail olma

sını iıstiyorsaıı ız. 

Bedava Biçki ve dikiş 
aerei almak isterseniz Naumann 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

EtlketlarlnlzJ, 

kutularmızı • 

renkli artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptl-

rablllralnlz. 

Telefon: 

23969 

• 
Yüksek Ziraat Mektebi Kayit 

ve Kabul Şeraiti 
Ankara Yüksek Ziraat Mektebine 1933 senei tedrisiyesi için 

•itajyer talebe alınacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin 
1 - Lise mezunu olmaları. 
2 - VekAletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj görmele· 

ri Uzımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince 50 elli lira ücretle ayrıca 
barcirah tahsisatı verilecektir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları (Hüviyet cüzdam). 
B - 17 den aşağı yaşla olmamaları. 
C - Ziraat mektebinin icabettirdiği kabiliyeti bedeniyeye malik 

ilel ve emrazdan salim olmaları (Doktor raporu ile). 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında metru mazeretsiz 

ıitaj veya mektebi terkedenlerin Hükümet tarafından kendilerine 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 
kefalet vermeleri ( mektepçe verilecek niimuneye tevfikan ) • 

Mahalle ihtiyar heyeti ve Polis merkezinin hüsnühal mazbatası 
bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eylul 1932 gayesine 
kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğilne mUracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

Mensucat San ral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
iPLiKLERİNİ 

Boyar, bükerJ kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yaparJ ütüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trikotaj Fabrlkalarınln noksanlaranı 

Santral Tamamlar 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
İlk kısım ve Lise Eylul devresi mezuniyet ikmal imtihanlarına 

Eylülün birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylülün onuncu gü
nünden itibaren başlanacaktır. 

Programlar hakkında malümat almak üzre alakadarlarm mektebe 
müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
( 463000) kilo istimale gayri salih tütünlerimizin ( 25- 8- 1932 ) 

perşembe günü kapalı zarfla icra edileceği evvelce ilan olunan 
münakasası görülen lüzum üzerine (3 • 9- 932) cumartesi saaat (14) e 
talik olunmuştur. 

ı. Şehzadebaşı : F E R A H 
5 Eylül Pazartesi günü gündü:z ve gece VEFA - KUMKAPl 

idman Yurdu tarafından tertip olunan 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜ 
kadar :cra odilocekrir. Kayıt muamole i başlamıştır. 

ferah Sineınaaı nılldiriyetiue müracaat. ~ 

z Kremini kullanınız. RAZYITE dl!nyanrn hiçbir 

tarafında taklit elli! emcmittir. Küç ilk ve 

lliiyük tüpler vardır. Deposu Yeıildirek 

Sıvacıyan Hanı 10 No. Tulefon. 21031. 

Makinaları Şirketi Biçki Yurduna müracaat ediniz. 
GALATA VOYVODA 19-21 

Zafiyeti umumiye, işlihuı:r:lık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

.. ---... --. Kız ve erkek • Leyli 

iSTiKLAL LİSESİ 
Uk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün sınıfları mncultur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştlr 
Cumartesi, Paıartu:, Çartamba 2'ünlerl saat 10 dan IS • 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

s 

Karaciğer, 

lllide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumt deposu: Y enipostane karşısında 

Eskizaptiye 
caddesi No. 20 

_. ANKARA 

i Bizi ektep 
AnaJ ilk, Orta 

Ecneui lisanlarına ilk sınıflardan itibaren ba~lanır. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Yeni bina Halle Evi civarındadır. 

• Telefon: 

ROBERT KOLEC 
Koleç kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma K"ilnü aaat 9 ill 12 arasında 

·--------.._ kayıt muamelesi yapılır. 

luı;:!~~~:J MUtehaaaıe Alman doktorların 
kontrolU altındadır. 

Eczahanclerdcn 11rarla doktor Sandow'ı markaıını arayınız. 

leyll, nehari, kız, 

e Mektebi 
YUVA, iLK 

Şişli, inkılap Müzesi karşısında 
Ecnebi dili kurları vardır. Talebe kaydına başlanmıştır. 

VEREM 
Göğli:ılcri zayıf olanlardaki ökslirilklere bilyiik 

ehemmiyet vermelidir. KATRAN HAKKI EKHEM 

teblikeuirı önihıe ıeçer. 30 ıenolik. tecrübe. 

1 

Dr. Aristidi 
Muııyonuhanesi ı 

Emlnönii ı Eminönü han 3 üncl! kat No. 8 

8RETANIA 
Korn Flaur 

BUtiln duııyaca 

maruf IC'zzctl i , ~~~~~ 
lıfmm, bilhassa 

ııfak ÇOf•11kl:ı.r ve 
hastalar İ('in on 
iyi gıdadır. Bü
yiik lıakkaliye 
ın a [i a ıal:ırınd:ı. 
bulunur. Marka
ya <l 1 k kut ediniz. lıl:lllılııl._.WlııllıWlılılı .. 

-,ı,. .~~~~; ~~!ı. ~~· lorini tercih ediniz . 
·~Ntfi9 Asmaaltı No. 3G 

1 Takallle dişlerinizi do yaptıra-

1 
bilirsiniz.. Galat.:ı: Coçcyan Ban 

No. G • 7 ye müracaat-

lçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
llido, barsak, böbrek 

d iitk il ıı lilğli ııe fi 

Fenni v 
Korsalar ı 

lstiyonlore ölçü 
tarifesi gönderilir. 

Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Dr. A· KUTiEL 
CUt Ye &llhrnt laaetalı1dar ted .. 

vlbaneal KarakiS7 B5rekçl fırını 
•ırasında 34 

_,. PARA 
llonolarla maıbatalar ve deyin ilmü
haberleri iizorlııo hor surette mu
amele yapar. Bahkpaz.ar Makeudiye 
Jıan No 35 Uğurlu zade M. DERVlŞ. 

Tel; 23397 
---------------r"' 
ASABRİN 

Grip, romatizma, baş ve dit 
ağrıları içia en güzel ilaçtır. 

--~--~~--~·---~--

Liseler 
Alim Satım Komisyonundan: 

26.8.932 tarihinde ihale edil· 
mek üzere kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulan 
mekteplerin Fizik alAtına mahsus 
masa ve dolapların ihale gUnil 
olan 26 8 932 tarihinin cumaya 
milsadif olduğu anlatılmış ve 
31.8.932 tarihine müsadif çar
şamba günU ihale günü olarak 
tesbit edilmiı olmakla keyfiyet 
tashihen ilin olunur. 

Eylp Sulh icra Memurlu§un
dan: Loa ilanım ''ekili vo zevci lsak 
Aciman Ffoııdi tarafından ikame cyle
cliği izı.lol 11uyil dnvnsıııııı neticesinde 
paraya 1;ovrilınesine kamr verilmit 
olduğundan hissedarlarından Musa 
namı diğer Mi9oıı vo Bohor F!oııdilo
rino giiııdoriloıı ihbarnameler bulun· 
mayıp nerode%oldukları da meçhul oldu
gu ın:ılıallo muhtar 'o heyeti ihtiyariye 
tarafından verilen meşruhattan anlaşıl
mış olıııakla tarihi il!lndnn itlbnren bir 
ay zarfında ınürucaat etmelerini vo 

) abul taraflarından musaddak bir vekil 
gundcrmC'lcri aksi takdirde haklarından 
giyabon ınuamclo icra edileceğinden 
toblig:ıt makamına kaını olmak Uzere 
il!l.n olunur. 

Sahibiı Ali Ekreı:ıı 

Ne1ri7at Mildllrii: Halil Ldtft 


